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Adatok a Collegium 1916/17. tanévének történetéhez.
A világháború harmadik évében Collegiumunk élete nyugodalmasabb
és csendesebb volt. Hála a harcztéri kedvező helyzetnek mind a négy
tanintézetben állandóan folyt a tanítás; bárha különösen a jogakadémia
hallgatóinak megcsappant létszámán erősen meglátszott, hogy az ifjúságunk
legnagyobb része hadbavonult.
De nemcsak a cupida legum juventus sorai ritkultak meg, hanem a
tanév kezdetével három kiváló, országos nevű nesztor tanárunk is nyuga
lomba vonult. Csengey Gusztáv theologiai akad. tanár, dr. Horovitz Simon
jogakad. tanár és Ludmann Ottó főgymnasiumi tanár elhagyták a műhelyet,
a tantermet, a hol évtizedeken keresztül önzetlenül és lelkesedéssel dolgoztak
a magyar és általános emberi kultúra érdekében.
Október 8-ikán, a tanévet megnyitó ünnepélyen dr. Maiéter István
coll. igazgató a négy tanintézet kultur-feladatait vázolva, egyúttal mély megilletődéssel vett búcsút a Collegium kötelékéből kilépett három kiváló tanártól
felolvasva Oeduly Henrik püspök úr Öméltóságának az ünnepeitekhez inté
zett következő búcsú-szavait:
»Felkérem Nagyságodat, hogy jelen soraimnak az ünnepélyen való
felolvasásával méltóztassék nevemben és egyházkerületünk nevében meg
hajtani a tiszteletteljes elismerés és benső áldáskivánat lobogóját a mi ősz,
érdemdús Nesztoraink előtt. Mindhármójuk nevét messze a Collegium és
az egyházkerület határain túl kegyeletes tanítványi hála, országos tisztelet s
a felső és legfelsőbb helyről jött kitüntetések egész sorozata emeli ki a
magyar és az evang. tanügy többi érdemes munkásainak nevei közül.
Egy Csengey a maga országosan pályakoszorúzott irodalmi tevékenységé
vel, az ótestámentom mély vallásos költészetének megértő congeniális lélekkel
a hallgatók és az olvasók előtt való tolmácsolásával, a reábízott Timotheuszok
haladását, tudományos képzését magasra fokozó ifjúságszerető leikével, — egy
Horovitz mély jogtudományi bölcseségével, előadó és a finom dialektika
mesteri készségeit feltáró kifejtő művészetének varázsával, irodalmi téren
magasra értékelt szaktudományi munkásságával, — egy Ludmann Ottó
a classi kusok ismeretéből és szeretetéből fakadó, félszázadot túlhaladó
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paedagogiai és oktató tevékenységével, a melynek mélységét, igazságát,
hűségét és szeretetteljes szellemét magyar nemzeti és az evang. egyházi
társadalomnak megannyi érdemes alakja hálatelt szívvel magasztalja, —
valóban díszt, hírnevet és tekintélyt árasztottak Collegiumunk múltjára és
jelenére és nagy szellemi tevékenységük soha el nem enyésző áldásteljes
nyomainál fogva annak jövendőjére is. Nemzedékek egész sora fogja nevüket
áldó szeretettel, hálával és kegyelettel emlegetni, az általuk hirdetett eszmék
és nagyszerű igazságok pedig messze kiható érvénynyel termékenyítették
meg s fogják megtermékenyíteni még a jövőben is mindazok lelkületét,
a kiket akár közvetlenül fűzött hozzájuk a tanítvány ragaszkodása és nagyrabecsülő érzése az ősi Alma Materben.
Méltóztassék tehát kérem, előttük ismételten is a legbensőbben átérzett
kegyeletes hálámat és elismerésemet tolmácsolni.
Isten, a mi egyedüli vigaszunk, bizodalmunk és erőnk kisérje őket
áldó és vigasztaló szerétetével a nyugalom csendes révébe. Legyen velük
ott állandóan hűséges társként a mi szeretetünk, ragaszkodásunk, soha
el nem évülő nagyrabecsülésünk és kegyeletünk. Mi még sokáig kívánjuk
őket látni és üdvözölni babérkoszorúzott nagyjaink sorában. S ezért:
»ad multos annos!"
A Collegium fenntartó hatósága az 1916. deczember 18-iki igazgató
választmányi ülésen hálásan gondolva e nyugalomba vonuló három országos
hírű kiváló tanárára, jegyzőkönyvileg fejezi ki elismerését és hálás köszö
netét és a következőleg emlékezik meg ró lu k :
Csengey Gusztáv megszakítás nélkül működött Collegiumunkban mint
hittanintézeti és 1914-től mint theologiai akadémiai tanár, előzőleg pedig
16 éven át mint gimnáziumi tanár működött az aszódi ev. algimnáziumbanMikor Eperjesre került, theologiánk válságos napokat élt. Állandóan tanuló
hiányban szenvedtünk, s volt rá eset, hogy egy évfolyamban csak egy
hallgatónk volt. Egyházkerületünkben akadtak nagy számmal ellenfeleink,
minélfogva hosszú ideig lét és nemlét között tengődtünk, s agodalommal
néztünk főiskolánk jövője elé. S ez annál fájóbb, mert az 1887-iki tűzvész
nemcsak a Collegium épületének kiépítését tette lehetővé, hanem a többi
benne elhelyezett intézetek nem remélt virágzásnak indultak. Azonban küz
delmes és kitartó munkával sikerült nemcsak megmenteni hittanintézetünket,
hanem theologiai akadémiává is kifejleszteni, s van reményük reá, hogy a
reformáczió 400-éves fordulója és Collegiumunk 250-ik évfordulója újabb
lökést fog adni továbbfejlődésének. Akadémiánk elhelyezése és fejlesztése
tekintetében első helyen áll a magyarországi evangélikus akadémiák között.
Theologiai Otthonunk egyetlen a maga nemében. Tanári fizetési és nyugdíji
viszonyai kedvezően alakultak. Az elért szép eredmény és felvirágzás nagyrészben Csengey Gusztáv nevéhez fűződik. Mint tudós, törhetetlen buzgalom
mal kereste az igazságot, a mire neki bő alkalmat és anyagot szolgáltatott
az ó-szövetség egyes klasszikus iratai, mint pl. Jób könyve és a Zsoltárok
kötötték le figyelmét.
Mint tanár, jánosi szeretettel, atyailag bánt az ifjúsággal, s kiváló súlyt
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helyezett az ifjúság erkölcsileg tiszta hazafias és egyházias jellemképzésére.
Nem csoda, hogy az ifjúság páratlan szeretettel zárta a szivébe a jóságos
Guszti bácsit. Sokan még sokáig fognak gondolni a derék, kedves tanárra,
s így marad halhatatlan tanítványai szivében.
Mint kartárs, példátlanul törekedett az egyetértés összetartó s másokat
is könnyen munkára serkentő közreműködéssel. Szelíd leikével és tehetsé
gével soha senkit meg nem bántott. Türelmessége és barátságos modora
mindenkit lefegyverezett. Nagy szolgálatot tett theologiánknak s Collegiumunknak szépirodalmi működésével. Az egyszerű theologiai tanár ismert
lett egész hazánkban és ismertté tette főiskolánkat. Eperjesi társadalmunk
s a nagyközönség legfőképen mint a szépirodalom művelőjét ismerte,
azonban Csengey értékes tudományos műveket is írt, s a theologiai tudo
mányos irodalomban is szép nevet vívott ki magának. Mindezekért Csengey
Gusztávot mindenki tisztelte, becsülte, szerette s különböző kitüntetésekben
is volt része. így az Eperjesi Széchenyi-kör és Petőfi-Társaság tiszteleti
tagjává választotta őt, a Protestáns Irodalmi- és a Luther-Társaság pedig
választmányi tagjává választotta őt. Az igazgató-választmány a nyugalombavonuló Csengey Gusztáv iránt legőszintébb elismerését, háláját és szerétét
fejezi ki, hervadhatatlan érdemeit jegyzőkönyvben is megörökíti, s tiszta
szívből kívánja az isteni Gondviseléstől: aranyozza be áldásával Csengey
Gusztáv életének alkonyát, adjon neki jó egészséget, vidám kedélyt, hogy
továbbra is foglalkozhassék a költészettel, hogy a Múzsa még sokáig legyen
vele, s hogy prófétai ihletével még sokszor vigasztaljon, erősítsen és bátorítson
a jelen nehéz napjaiban és a reánk elkövetkező még ismeretlen jövendőben.
Dr. Horovitz Simon kir. tanácsos, coll. jogakadémiai tanár működésé
nek idejére esik a jogakadémiának teljes négy évfolyamú jog- és államtudományi karrá történt kifejlesztése. A nyugdíjba vonult kiváló tanár és
tudós szakíró a jogakadémián az 1874/5. tanévvel kezdte működését. Mint
hogy azonban anyagi erők hiányában a fenntartó testület nem volt abban
a helyzetben, hogy az ügyvédi rendtartásról szóló ekkor alkotott törvény
követelményeihez képest a jogakadémiát négy évfolyamú jog- és államtudományi karrá szervezze át, a szükséges anyagi erők összegyűjtéséig, az
1876/7. és 1877/8. tanévekre a jogakadémiát beszüntetni volt kénytelen.
A tanárok, közöttük dr. Horovitz Simon is, lelkes buzdítása és közreműkö
dése, a nagyközönséghez ilyképen feltámasztott áldozatkészség lehetővé
tették, hogy a jogakadémia a közoktatási kormány követelményeinek meg
felelően, mint a többi hazai hasonló főiskolákkal ugyanazonos módon
szervezett négy évfolyamú főiskola működését az 1878/9. tanévvel újból
megkezdhette. Dr. Horovitz Simon innen kezdve nyugdíjbameneteléig meg
szakítás nélkül Collegiumunk kötelékében működött. A legküzdelmesebb
évtizedekben, fényes tehetségével, kiváló hírnevével arányban nem álló igen
szerény fizetés mellett, sohasem panaszkodva, sőt mindig derült kedélylyel,
bizakodó reménységgel szolgálta a főiskolát, s míg kartársai csaknem ki
vétel nélkül más kedvezőbb és biztosabb pályákra léptek át, ő az eperjesi
tanszéket büszkeséggel vallotta méltónak arra, hogy egész életét neki szentelje.
i».
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A Collegium igazgató-választmánya a négy évtizeden át lelkiismeretesen,
példaadó buzgalommal működött tanár érdemeit hálás elismeréssel örökíti
meg és örömmel látja, hogy nagyérdemű munkása teljes szellemi és testi
erejében érte meg a jogakadémia felvirágzását, anyagi helyzetének állami
színvonalat elért konszolidálódását. Értékes munkásságának igazi jutalmát
azonban az igazgató-választmány a tanítványok ezreinek köztudomású hálás
tiszteletében, tudományos irodalmi működésének a szakkörök részéről és
legfelsőbb helyről is megnyilvánult kitüntető elismerésében látja. Ehhez
készségesen fűzi a választmány a maga leghálásabb elismerését s a kitartóan
hűséges és főiskolánknak rendkívül hasznos szolgálatokat tett tanárt őszinte
köszönetének nyilvánításával bocsátja el.
Ludmann Ottó a Collegium traditióinak méltó képviselője volt, a ki
több mint ötvenhárom éven át mint tanár, emellett hosszabb-rövidebb ideig
mint könyvtáros, mint convictusi ephorus, majd tizenöt (1887—1902.) éven
át mint a főgymnasium, négy ízben (1903/4., 1906/7., 1907/8. és 1913/14.
tanévekben) mint a collegium igazgatója, megbecsülhetetlen szolgálatokat
tett iskolájának, egyházának és a hazai tanügynek.
Válságos viszonyok között foglalta el tanszékét. Az absolut korszak
megpróbáltatásait százados múltú iskolánk átélte ugyan, de az új idők
fokozott kívánalmainak alig-alig volt képes megfelelni, és így félni lehetett
attól, hogy a nagymultú főiskola egyik-másik tanintézete, így különösen
annak jogakadémiája elsorvad, a többiek is a kívánt színvonal alá sülyednek. Hogy ez be nem következett, sőt hogy a főiskola minden tanintézete
a fejlődés eddig nem ismert fokára emelkedett, abban a pártfogáson kívül
oroszlánrésze van a tanári testületnek. E tanári testület országos tekintély
nek örvendő tagjai: Vandrák András, Hazslinszky Frigyes, Vécsey Tamás,
Flórián Jakab mellett Ludmann Ottó lángoló lelkesedéssel, puritán önzet
lenséggel, szívós kitartással és csüggedetlen lélekkel dolgozott a Collegium
jobb jövőjén. Ludmann Ottónak a fentiek közül egyetlen életbenlévő collegiumi tanárnak kiváló érdeme, hogy a főgymnasium állami segélyezését
keresztülvitte, a convictusnak, ennek az áldásosán működő virágzó collegiumi intézménynek, hatalmas alaptőkét gyűjtött s így annak létét biztosí
totta, a Szirmay-könyvtárt rendezte, stb. Fáradhatatlan lelke mindenütt ott
volt, a hol a Collegiumért kellett fáradozni, munkálkodni. Mint tanár a leg
nagyobbak és legkiválóbbak közül való: tudományosan képzett, éleseszű,
jeles tanférfiú, a ki a tudományoknak csaknem minden ágában otthonos, a
régi híres encyclopaedikus műveltségű protestáns tanári gárdából való.
Tanári működésének oroszlánrésze van a Collegium jó hírnevének megterem
tésében. Ludmann Ottónak, a klasszikus képzettségű és nagyműveltségű
tanárnak mélységes nevelői hatását leginkább tapasztalhattuk ötvenéves
tanári jubileumán, a mikor a hálás tanítványok, — a kik közül ma igen
sokan a magyar közélet és tudomány büszkeségei — rajongó szeretettel
vették körül ősz tanárukat. E nagy tanár kiváló tevékenységét méltányolta
a magyar tanügyi kormány is, a midőn a múltban nem egy ízben hívta
meg tanügyi ankétekre, képviseltette magát ötvenéves jubileumán s most,
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saját kérésére történő nyugalomba helyezése alkalmából a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, példás és áldásos munkásságáért legteljesebb el
ismerését és meleg köszönetét fejezte ki. Sőt a fejedelmi kegy sugarai is
eljutottak hozzá, a mennyiben Ő Felsége legkegyelmesebben a Ferencz
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Az igazg.-választm. a hála igaz érzel
meivel mond forró köszönetét Ludmann Ottónak félévszázados, áldásos és
eredményekben gazdag munkásságáért; puritán jellemét, csodálatot paran
csoló kötelességtudását s iskolája iránt táplált lángoló szeretetét követendő
például állítja az utódok elé s most, a mikor a nagy idők utolsó és méltó
képviselője, e kiváló tanár, előrehaladott korára való tekintetből búcsút vesz
szeretett működési körétől, az igazg.-választm. míg egyrészt szeretettel zavartalan
nyugalmat, békességet, erőt, egészséget kíván Ludmann Ottónak, másrészt
hálával fogadja, ha a testben és lélekben még ma is életerős férfiú a nyu
galom éveiben is meg nem szűnik érdeklődni az Alma Mater iránt.
A midőn az igazgató-választmány a nyugalombavonult Ludmann Ottó
kiváló érdemeit ilymódon jegyzőkönyvében is megörökíti, egyben e
jegyzőkönyvi pontnak Ludmann Ottóval való közlését elrendeli.
Október 31-ikén tartottuk az őszi deprecatiót, a melyen az ifjúság részé
ről Pap Ferencz IV. éves theol. akad. hallgató, a tanári-kar részről pedig
dr. Maiéter István coll. igazgató beszélt.
November 21-ikén szeretett és jóságos agg királyunk, I. Ferencz József
halála folytán mély gyászba borult a Collegium is, mely november 23-ikán,
a temetés napján nagy gyászünnepély keretében a kegyeletes megemléke
zés és hála adóját rótta le e nagy uralkodó emlékének. Az emlékbeszédet dr.
Maiéter István coll. igazgató tartotta.
A deczember 18-ikán tartott coll. igazgató-választmányi ülésen pedig
Bánó Árpád coll. felügyelő emlékezett meg kegyeletes érzéssel a nemzetet
ért e nagy csapásról.
Az igazg.-választmány mélységes fájdalommal vette tudomásul Ő Felsége
I. Ferencz József király halálát és a megboldogult nagy király emlékét jegyző
könyvileg is megörökítette.
A számvizsgáló-bizottság javaslatára az igazgató-választmány felkéri
Oömöry János helyettes coll. pénztárost, hogy dr. Flórián Károlynak a hadi
fogságból való hazatértéig vezesse továbbra is a Collegium pénztárát a nála
megszokott buzgalommal és lelkiismeretességgel. — Ugyancsak hálás kö
szönetét fejezi ki az igazg.-választmány Vogel Béla igazg.-választmányi tag
iránt, aki az 1914. évi zárószámadások egybeállításánál nagy munkát végzett.
Az igazgató-választmány az országos drágaságra való tekintettel a főgymnasium családos tanárainak az 1916/17. tanévre minden gyermek után
200 —200 kor. háborús segélyt szavaz meg.
A coll. igazg.-választmány jóváhagyja a közös tanári értekezletnek az
Éles-féle tanári segélyre vonatkozólag hozott határozatát, a mely szerint a
rendelkezésre álló 2000 korona összeg 500, 500, 400, 300, 300 arányban
elosztatott öt tanár között.
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Mayer Endre theol. akad. dékán jelenti, hogy Jármaytté Jámbor Janka
nevét viselő két alapítványt tett. Az egyik 1000 kor. névértékű koronajáradék
ból áll, kamatait jutalomdíjul adja a theol. tanári-kar a legjobb belmissiói
tárgyú dolgozatnak. A másik alapítvány 1 darab 400 kor. névértékű Magyar
Leszámítoló- és Pénzváltó Bank részvényéből áll s jövedelme ösztöndíjként
adandó jómagaviseletű szorgalmas és hazafias theologusnak.
Az igazg.-választm. a kegyes alapító emlékét hálás szívvel örökíti meg.
Mayer Endre theol. akad. dékán jelenti, hogy az egyetemes theol. akad.
nagybizottság Csengey Gusztáv helyére dr. Deák Jánosi választotta meg
theol. akad. rendes tanárnak.
Egyúttal örömmel jelenti, hogy a nov. 8-iki egyet, közgyűlés nagy
többséggel kimondotta, hogy csak valamely egyetemmel szerves kapcsolat
ban álló, más egyetemi fakultásokkal egyenlő jogú és rangú evang. theol.
fakultás felállítását fogadja el az államtól. A theol. fakultási bizottságnak
egyházi elnökéül az egyetemes közgyűlés Oeduly Henrik püspököt válasz
totta meg. — Jelenti továbbá, hogy az egyetemes közgyűlés az eperjesi
egyetem ügyét nyilvántartani rendelte.
Az igazgató-választmány leghálásabb elismerését és köszönetét fejezi ki
Oeduly Henrik püspök úrnak azon odaadó és kitartó közreműködéséért és
jóakaratáért, a tnelylyel a theologiánkat, a theologiai fakultás ügyét és egyál
talán az egész Collegiumot felkarolta.
Deczember 27-ikén nagy gyász érte a Collegiumot. Korbély Géza
1906. óta eperjesi ev. lelkész, a sárosi egyházmegye esperese, egyházkerületi
főjegyző és a Collegium igazg.-választmányának egyházi elnöke, egyetemes
törvényszéki bíró Miskolczon hosszú szenvedés után elhúnyt.
Vezetése és buzdítása mellett nagyon sok intézmény felvirágzott.
Dolgozott fáradhatatlanul egyházunk szellemi és anyagi megerősítésén.
Ragyogó ékesszólású szónok, mélyenjáró gondolkodó, az egyházi kormány
zat és háztartás alapos ismerője, a csendben búvárkodó dolgozó tudós, az
igazi vonzalmat megértő és hűségesen szerető barát és a családi hajlék csen
des boldogságát mindezek fölé helyező gyengédszívű hitves és szerető atya
volt. Az egyház, esperesség és a Collegium összefonódó történetét senki
nála jobban nem ismerte. Pótolhatatlan a veszteség, a mely váratlan és
tragikus halálával mindazon intézményt érte, a melyeket önfeláldozóan lázas
munkájával szolgált. Hálával gondol a Collegium reá és emlékét kegyelet
tel fogja megőrizni.
A miskolczi ev. templomból temették és ravatalánál az egyházkerület
nevében Geduly Henrik püspök búcsúztatta szívből jövő fennkölt szavakkalAz eperjesi egyház nevében dr. Deák János theol. akad. tanár, a sárosi esperes
ség részéről Liptai Lajos esperes-helyettes, a Collegium képviseletében pedig
dr. Maiéter István coll. igazgató vettek búcsút az oly korán elhúnyttól.
A múzeumok és könyvtárak orsz. felügyelősége értesíti a Collegiumot,
hogy a könyvtár számára gyarapítási segély czímén az 1916/17. tanévre
600 koronát hoz a vallás- és közoktatásügyi miniszternél javaslatba.
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Thornae Aladárné úrnő őnagysága értesíti a Collegiumot, hogy a
nyugalombavonult kiváló költő, író és tanár, Csengey Gusztáv arczképét meg
festette és azt az eperjesi ev. Collegiumnak felajánlja. A kiválóan sikerült
művészi arczkép a márcz. 15-iki ünnepély alkalmával már a díszteremben
elhelyezve látható volt. A képet átvevő küldöttség és a coll. igazgató külön is
átiratilag hálásan megköszönték e nagylelkű adományt, a mely a Collegium
egyik kiváló büszkeségének, országos nevű poéta tanárának művészi ecset által
megörökített arczvonásait fogja még a késő utókor számára is megőrizni.
Márczius 24-ikén mélyen elszomorodva értesült a Coll. tanári-karai
hogy nagy pártfogójának és kegyes jóakarójának, Geduly Henrik püspök
nek édesanyja elhunyt. Az egyes tanintézetek külön-külön is és a coll.
igazgató a fenntartó hatóság és a tanári-kar nevében mélyen átérzett igaz
részvétüknek adtak kifejezést.
Május 5., 9. és 23-ikán a számvizsgáló-bizottság megvizsgálta az 1916.
évi coll. számadásokat és elkészítette az 1914. évi zárszámadást.
A május 16-ikán tartott tavaszi deprecation a tanári-kar nevében dr.
Szlávik Mátyás theol. akad. felügyelő-tanár, az ifjúság részéről pedig Chizsó
János IV. éves theol. akad. hallgató tartott beszédet.
A jún. 6-ikán tartott igazg.-választmányi ülés helyesléssel veszi tudomásúl a számvizsgáló-bizottság jelentését és a coll. számadóknak megadja
az 1916. évre a felmentést, továbbá Vogel Bélának hálás köszönetét fejezi ki.
Ugyanez az 1917/18. évre coll. igazgatónak megválasztja Draskóczy
Lajos theol. akad. tanárt, — és a következő 3 évre újra megválasztja a
lelépő tisztviselői kart.
Ugyanez megállapítja, hogy a coll. bizottságok ülései nyilvánosak
lévén, azon az igazg.-választm. tagok és coll. tanárok közül mindenki meg
jelenhet, felszólalhat és a kért felvilágosításokat ott megkapja.
Ugyanez kimondja, hogy a coll. könyvtár fejlesztése czéljából leszál
lítja a dologi kiadásokat és állandó évi segély kiutalását kéri a múzeumok
és könyvtárak orsz. főfelügyelőségétől; továbbá az egyházkerületnél is kérni
fogja, hogy a theologia és tanítóképző részéről a könyvtár fejlesztésére
nagyobb évi összeggel járuljon hozzá.
A főgymnasiumi tanári-kar javaslatára kimondja az igazgató-választmány,
hogy a Ludmann Ottó nyugalombavonulásával megüresedett tanszéket a
jövő tanévben sem tölti be, hanem a tanszékkel kapcsolatos órák ellátására
mint kisegítő-tanárt újból Ludmann Ottót kéri fel, a ki megbízatását a
múlt tanévben is pontosan, eredményesen, a legteljesebb testi-lelki frisses
séggel teljesítette.
Az igazg.-választmány örömmel veszi tudomásul, hogy dr. Moór Gyula
ny. rk. jogakadémiai tanár, a kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem
jog- és államtudományi karán a jogbölcsészetből az egyetemi magántanári
képesítést megszerezte s őt e minőségében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter megerősítette; — egyúttal az igazg.-választmány dr. Moór Gyulát
az anyagi büntetőjog, a büntető perjog és a jogbölcsészet nyilv. rendes
tanárává megválasztja.
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Ugyanez az általános drágaságra való tekintettel átmenetileg és abból
a czélból, hogy az ellátás minőségét és mennyiségét még megjavítsák, a
convictusi díjakat a jövő tanévtől 300 kor.-ról 400 kor.-ra emeli, és a reggeli
díját havi 6 kor.-ban állapítja meg. — Továbbá elhatározza, hogy a kormány
nál a convictus anyagi támogatását újból fogja kérni.
Ugyanez hálás köszönetét fejezi ki a nmélt. vallás- és közoktatásügyi
minisztériumnak azért, hogy a tanítóképző számára tanszer-beszerzésre
4000 korona összeget utalt ki.
A tanári-kar és főleg az egyes intézetek vezető-tanárai nagy körül
tekintéssel és ügyszeretettel foglalkoztak a Collegium 250-éves fennállása
közeledő évfordulójának méltó megünneplésével.
Az erre vonatkozólag kidolgozott és az igazgató-választmány által el
fogadott javaslatokról más helyütt számolunk be.

A Collegium 250-éves fennállása.
Dr. Maiéter István coll. igazgató a tanévet megnyitó beszédében rá
mutatott arra a jelentős körülményre, hogy 1917. október 18-ikán 250 éve
annak, hogy a felsőmagyarországi protestáns rendek és szab. kir. városok
által alapított eperjesi Collegiumot fényes ünnepségek közepette megnyitot
ták és rendeltetésének átadták.
A Collegium keletkezésének, virágzásának, megszűnésének, majd újra
éledésének és megerősödésének története szoros összefüggésben van a
protestantizmusnak és a magyar nemzet alkotmányának s szabadságának
változatos és küzdelmes sorsával.
1531-ben egész Eperjes az ág. hitvalláshoz csatlakozott és a magyar
honi protestantizmusnak egyik erős vára lett.
Iskoláját kiváló tanerők országos hírűvé tették, úgy hogy midőn a
30-éves háború folytán a magyar ifjak nem mehettek felsőbb tanulmányaik
végzése czéljából a feldúlt Németországba, az eperjesi iskola bizonyos fokig
pótolta az akkor amúgyis megközelíthetetlen egyetemeket. Eperjesen ma
radtak tehát a philosophia és theologia tanulására is. Úgy hogy a „celeber
rimum és illustrissimum gymnasium"-ból „Lyceum" lett. Midőn pedig a
régi épület nem tudta a százakra menő tanulóifjúságot befogadni, Kassán
1665. november 18-ikán a felvidéki protestánsság szine-java egybegyűlve
kimondja, hogy egy főiskolát („Certum Collegium Scholasticum"), a melyben
az elemi ismereteken felül főleg a felsőbb tanulmányok, valamint úgy az
elméleti, mint gyakorlati tudományok szakszerűleg előadatnának, „szabad
királyi Eperjes városában, mint mely ezen szándékunk kivitelére a legalkal
masabb hely, felállítani... elhatároztuk."
Az országos gyűjtés megindulván, minden oldalról bőséges adomá
nyok folytak be. Eperjes városa a főpiacz legszebb részén alkalmas helyet
jelöl ki az építendő nagy intézetnek és fejedelmi bőkezűséggel megkezdi az
adakozást, a midőn két falut: Mochnyát s Kajatát és a luzsánkai nemesi
részbirtokot a Collegium czéljaira adományozza. Még a külföldről is, külö
nösen Svédországból gyűltek adományok. Úgy hogy 1666. április 6-ikán
Coll. Ért. 1916/17.
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már letették az építendő Collegium alapkövét és 1667. október 18-ikán a
Collegiumot megnyitották.
A tízosztályú Collegiumba, a melynek felsőbb évfolyamaiban a fő
iskolai disciplinákat adták elő, az egész országból csakúgy özönlött az
ifjúság s köztük volt gróf Thököli Imre is, ki később is mindig bőkezű
jóakarója, pártfogója volt és a mádi 600 holdas, úgynevezett »Király-szőlő"-t
a Collegiumnak adományozta. Thököli nagylelkű pártfogása folytán a Colle
giumot csakhamar »Collegium Thökölianum"-nak is nevezik.
Mindé virágzásnak azonban véget vetett a protestánsok üldöztetésének
kora, a mely akkor is a magyar nemzet elnyomásával együtt járt.
20 évvel a Collegium alapítása után, 1686-ban Caraffa eperjesi vér
törvényszéke Zimmermann Zsigmondot, a Collegium főfelügyelőjét, Keczer
Andrást, a Collegium egyik alapítóját és más sokakat kegyetlen kínzatások
után kivégeztetett és javaikat elkobozta. A Collegium pedig és annak vagyona
a protestánsoktól elvétetvén, a jezsuitáknak adattak. Midőn azonban 1773-ban
a jezsuita-rend eltöröltetett, az evangélikusok a Collegium épületét a vele
összekötött templommal 1783-ban árverésen 6000 frt.-ért megvették. Régi
birtokait és vagyonát azonban a Collegium soha vissza nem kapta, mert
azok, mint az eltörölt jezsuita-rend birtokai, a tanulmányi alaphoz csatoltattak.
A meggyengült, részben kiirtott protestánsság nagylelkű pártfogása
mellett a Collegium csakhamar ismét visszanyeri főiskolai jellegét; de
szegénységére való tekintettel a pártfogóság segedelemért az ev. tiszai kér.
közgyűléshez fordul, a mely 1804-ben kimondván a Collegium kerületi
jellegét, azt »districtualis praerogativa"-val ruházza fel, már csak azért is,
mert a Collegiumnak alapítása és szervezete is azt bizonyítja, hogy az nem
egyszerű helyi iskola, hanem a felsőmagyarországi rendek, tehát a kerület
főiskolája.
Az anyagi erők híjjával, de nagylelkű adakozók egybegyűlő adományai
folytán mégis el nem senyvedve, de bizakodva tekintve egy jobb és szebb
jövő felé, a Collegium továbbfejlődött az absolutizmus üldözései daczára is.
A magyar alkotmányos élet helyreállta óta pedig új virágzásnak indult
a Collegium. Kialakul fokozatos fejlesztéssel a theologiai akadémia és az
immár kilencz tanszékű jogakadémia.
A főgymnasium külön díszes épületben nyert újabban elhelyezést;
a theologiai otthon és a convictus pedig a tanulók százai számára könnyítik
meg tanulmányaiknak végzését. A tanítóképző czélszerűbb elhelyezése és
kifejlesztése pedig szintén a közel jövő feladatai közé fog tartozni.
Küzdelmes, néha véres és gyakran szinte reménytelenül szomorú múltra
tekintve vissza, mégsem csüggedünk; mert a múltból a protestáns igazsá
gokban élő lebirhatatlan életerő int buzdítólag felénk és kitartásra serkent.
Az élet küzdelmei növelik az életerős szervezet erőit és azokat arra
kényszerítik, hogy összefogjanak, ha nem akarnak elpusztulni. A történelem
tanulsága a protestantizmusnak ad igazat, a mely értelmes, önérzetes, testileglelkileg egészséges, bátor és a saját lábaikon járni tudó egyéniségeket nevel
és így az embereket arra teszi képessé, hogy ügyeiket és érdekeiket meg
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ismerjék, megértsék és azoknak elintézését ők maguk is megtanulják és így
nagykorúakká válva, a hazának, egyházuknak és az emberiségnek is minél
hasznosabb polgáraivá és munkás részeivé lehessenek.
A Collegium tanári-kara a protestantizmus és az annak légkörében
megszületett és nagyranőtt Collegium e kulturhistóriai jelentőségének teljes
tudatában, a Collegium negyedévezredes fennállásának méltó megünnep
lését a nehéz idők daczára szükségesnek látta és egy bizottságot küldött
ki a jubileummal kapcsolatos teendők megbeszélése és a szükséges intéz
kedések megtétele végett, melyekről az a coll. ig.-választmánynak jún. 6-ikán
tartott ülésén a következőleg számolt b e :
Bánó Árpád coll. felügyelő bejelenti, hogy a Collegium is megünnepli
a reformáczió 400-éves évfordulóját és hogy szinte ugyanazon időben lesz
250-éves fordulója a Collegium ünnepélyes megnyitásának is. Kérdés azonban;
hogy a mai nehéz időben lehetséges lenne-e egy nagyobbszerű, országos
ünnepély rendezése? Felkéri dr. Maiéter István coll. igazgatót, hogy erre
vonatkozó javaslatát tegye meg.
Dr. Maiéter István coll. igazgató szerint kétségtelen, hogy nem látszik
időszerűnek a világháború negyedik esztendejében jubileumok rendezése.
A Coll. tanári-kara ennélfogva alaposan tanulmány tárgyává tette a kérdést
de úgy látja, hogy daczára a sok mindenféle nehézségnek, a Collegium
negyedévezredes fennállásának a reformáczió négyszázados jubileumával való
egybeesése a Collegium fejlődése szempontjából szinte gondviselésszerű
Tudjuk mindnyájan, hogy az egész magyarhoni ev. egyház mily
nehéz harczot vív az 1848: XX. t.-cz. értelmében őt teljes joggal megillető
ev. theologiai fakultásért.
Az 1910. évi egyetemes gyűlés nagy lelkesedéssel egyhangúan ki
mondta, hogy csakis valamely egyetembe szervesen bekapcsolt ev. theol.
fakultást tart a magyarhoni ev. egyház tekintélyéhez és sok évszázados
kulturmunkájához méltónak.
De számolnunk kell avval a lehetőséggel is, hogy míg egyrészről
elháríthatatlan akadályokat gördítenek egyes nagyhatalmú tényezők az egye
temi ev. theol. fakultás létesítése elé, addig másrészről esetleg lehetséges
volna a legmagasabb tudományos fokú ev. lelkészképzést autonom ev. theol.
fakultással megvalósítani.
Ha a tárgyalások ily irányt vennének, a mire pedig sok jel utal, akkor
Eperjest nem mellőzhetik.
És itt van az a momentum, a mely a Collegium negyedévezredes fenn
állásának minél nyomatékosabb hangsúlyozásával nyer nagy jelentőséget. Most,
a midőn a reformáczió négyszázados évfordulója alkalmából a magyarhoni
evang. egyház is ünnepet ül, most válik aktuálissá a theol. fakultás kérdése
és tovább el nem odázhatóvá annak egyházunk jelentőségéhez méltó meg
oldása. Ugyanezen időben azonban Collegiumunk is egy negyedévezredes
viszontagságos, küzdelmes, de dicsőséges múltra tekint vissza, a melyre
hivatkozva Magyarország további kulturális kiépítéséből is joggal követeli
a maga részét.
2
*
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E negyedévezredes jubileum tehát beszámoló a múltról és tanúságtétel
arról a nagy szolgálatokról, a melyet a Collegium ezen 250 év alatt az
egyháznak, a magyar hazának és az emberiségnek tett.
Mert e Collegiumnak jelentősége Eperjesen túlra messze terjed. 1667.
okt. 18-ikán nyitották meg és adták át rendeltetésének nagy ünnepségek
között és 20 évre rá az eperjesi vértörvényszéken egyházunk jelesei, a ma
gyar haza hű fiai, köztük Zimmermann Zsigmond, a Collegium akkori
főfelügyelője is, a Collegium falainak tövében kegyetlenül kivégeztettek; a
Collegium pedig a jezsuitáknak átadatott.
Szomorú, véres, de tanulságos múlt int felénk, midőn a Collegium tör
ténetének lapjait forgatjuk. Érdemes és szükséges arról megemlékezni.
A tanári-kar mind e szempontokat mérlegelve, nehogy mulasztás vádja
érje, a legnagyobb lelkesedéssel látott az évforduló méltó megünnepléséhez.
A kiküldött bizottság többször is tárgyalás alá vette azokat a javaslatokat,
a melyeket az egyes tanintézetek kidolgoztak. Mert kétségtelen, hogy a méltó
ünneplés nem lehet más, mint hogy a múltról való kegyeletes és tanulságos
megemlékezés mellett, a jövő fontos feladatait tekintve, a Collegiumot ez
új negyedezredév beköszöntével mindenképen megerősítjük.
Ezen szervező protestáns építőmunka tervéről beszámolva a Collegium
iránt mindig igaz szeretettel és változatlan nagy jóakarattal viseltető Püspök
úr Öméltóságánál, ő az igazgatóhoz intézett átiratában igaz örömét fejezi ki
ezen programm felett. „Látom benne a protestáns lélek tettekkel ünneplésé
nek komoly szándékát, és látok benne oly programmot, a mely értékes zálogául
szolgál a vezetők további czéltudatos működésének és a fejlesztési törekvések
állandó és lelkiismeretes képviseletének." Egyúttal természetesnek tartja e nagy
évforduló széles alapokon szervezett megünneplését a sok nehézség daczára is.
„Elvégre, demonstráljunk mi is protestantizmus fényes magyarországi kulturmultja és erre alapított azon igénye mellett, a melyet általános jogállása
tekintetében és speciális törvényes alapon álló hivatásából kifolyólag a jövő
iránt támaszt".
A püspök úr Öméltóságának a programmra vonatkozólag tett kegyes
irányítását iigyelembevéve, a tanári-kar által kiküldött bizottság a következő
javaslatot terjeszti a coll. igazgató-választmány elé:
1. A coll. igazgató-választmány elhatározza az eperjesi ev. Collegium
250-éves fennállásának nagyszabású ünnepség keretében, de levalább is a
tiszai ev. egyházkerület bevonásával való megünneplését és felhatalmazza
a kiküldendő és a jubileumot előkészítő bizottságot, hogy ha a körülmények
megengedik, még szélesebb alapon is szervezhesse az ünnepet.
2. A mi az egyes tanintézeteknek e jubileummal kapcsolatos építő
programmját illeti, a Collegium igazgató-választmánya is elsőrendű fontosságú
nak tartja az ev. theol. fakultás kérdését és a mennyiben az egyetembe
való szerves bekapcsolódás keresztülvihetetlen, minden erővel azon kell
lenni, hogy Eperjes fakultási joggal felruházott intézet székhelye legyen.
3. A collegiumi jogakadémiára vonatkozólag elhatározza az igazgató
választmány, hogy emlékiratban keresse meg a fenntartó hatóság az állam
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kormányt aziránt, hogy az eperjesi collegiumi jogakadémiát a felekezeti
főgymnasiumokkal létesített szerződéses alapon — úgy a személyi, mint a
dologi szükségletek terén — rendes évi segélyben részesítse.
4. Tekintettel azokra a nagyarányú áldozatokra, a melyekben a Collegiumot alapító felsőmagyarországi rendek és szab. kir. városok, különösen
pedig Eperjes sz kir. város a főiskolát úgy az alapításkor, mint később is, új
életre élesztése czéljából, több ízben részesítette: —a mely áldozatokkal azon
ban a nevezett patronusok mostani támogatása arányban távolról sem áll —
kerestessék meg Sárosvármegye törvényhatósági bizottsága, valamint Eperjes,
sz. kir. város aziránt, hogy jelenlegi anyagi támogatását — a régi áldozatkészség
arányában és szellemében — jelentékeny mérvben felemelni és ezzel a jogaka
démia itteni további fennállását lehetővé tenni szíveskedjék. Eperjes sz. kir.
városhoz ezenkívül aziránt is intézzen kérelmet, hogy egy megfelelő jogaka
démiai internátus felépítésének czéljaira alkalmas telket, lehetőleg a Theologiai
Otthon szomszédságában lévő városi majort, átengedni kegyeskedjék.
5. Minthogy az utóbbi évtizedekben ezrekre ment azoknak a magyar
ifjaknak a száma, a kik vallásfelekezeti és nemzetiségi különbség nélkül
Eperjesre sereglettek, jogi tanulmányaikat itt végezték és mindig elismerést
érdemlő jelét adták később is annak, hogy milyen meleg érzéssel és hálával
viseltetnek a jogakadémia iránt: ennélfogva határozza el a fenntartó testület
azt, hogy a jogakadémia volt és jelenlegi hallgatói körében alkalmas időben,
előreláthatólag tehát csak a béke helyreálltával, országos gyűjtést indít oly
czélból, hogy a jogakadémiának a háború következtében megfogyatkozott
tőkealapja helyreállíttassék.
6. A coll. főgymnasiumot illetőleg a fenntartó hatóság kérje a kor
mánytól a törvényhozásilag amúgy is már biztosított 200,000 koronának
kiutalását a főgymnasiumi internátus (Otthon) létesíthetése végett. Kérjen
továbbá 100,000 kor. beruházási segélyt az új főgymnasiumi épülethez.
7. A tanítóképző-intézetre vonatkozólag az igazg.-választmány sürgősnek
tartja az új és megfelelő épületben való elhelyezést és jobb felszerelést.
Továbbá egy új-, 8-ik tanszék szervezését, a gyakorlóiskolának egy új tan
erővel való kiegészítését és az internátusbán egy új nevelői állás szervezését.
Mindé fejlesztési programmunk keresztülvitelét az államkormány segítségé
vel véli keresztülvihetőnek.
Dr. Maiéter István collegiumi igazgató ezután folytatólag előadja, hogy
ugyané jubileummal kapcsolatosan sorozatos tudományos előadások tartása
is tervbe van véve. Illetékes tényezők különben is, és még e jubileumtól
függetlenül, felvetették azt az eszmét, hogy a Collegium, mint Eperjes legfonto
sabb tanintézete, a város szellemi életében nagyobb mérvben vegyen részt.
Eperjes város közönsége csak hálával fogadná, ha a tanárok ismereteik
gazdag tárházából bőkezűen juttatnának mindenkinek, a ki arra áhítozik.
Az emberi lélek legnemesebb tulajdonsága és a fejlődés legerősebb rugója
nyilvánul meg az ismeretek utáni vágyódásban, a melyet a Collegiumnak,
mint protestáns tan- és nevelő-intézetnek örömmel kell fogadni és azt tőle
telhetőleg istápolni és kielégíteni kötelessége.
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Most pedig a reformáczió 400-éves fordulójának és a Collegium 200-éves
fennállásának megünneplése különösen kedvező alkalom ily felvilágosító és
oktató előadások tartására. .
Kitűnő eszközül szolgálnának ezek a protestáns öntudat ébrentartására
és fejlesztésére is. A sokféle téves, torzított és tendencziózusan ellenséges
beállítással szemben a valóságnak megfelelően megismertetnők a reformácziót
mint új világot teremtő, lélekfelszabadító és népnevelő nagy szocziális
folyamatot. Az emberiségnek a világháborúban való véres vonaglásai közt
mindjobban kifejlődő szocziális érzékünk belátóbbakká tesz az általános
nagy kulturkérdések iránt. E nagy világvajudás szemléltető iskolája betekin
tést enged a társadalmi átalakulások műhelyébe, megismertetvén azoknak
törvényeit.
A reformáczió is ily nagy, de jótékony hatású világrengés volt, és az
eperjesi Collegium is annak a szülötte, mely épp ennélfogva és természet
szerűleg a magyar kulturéletnek, haladásnak és szabad lelkek kiépítésének
s így a magyar politikai szabadságnak és építő hazafias érzésnek is mindig
erős vára volt.
A protestantizmusnak mindig a nevelés és tanítás volt büszkesége és
főerőssége. Csakis nyűgetlen lelkű szabad emberek — a milyeneket a pro
testantizmus nevel — lehetnek szabad polgárok és csakis ezeknek lehet
szabad a hazájuk.
A Collegium megszületésének képe így a reformáczió hátteréből
kiválva, annál plasztikusabban domborodik ki, és negyedévezredes áldásos
működése annál nagyobb megértésre fog találni.
E jóakaratú megértést csak fokozni fogja, ha a Collegium számos
kiváló volt tanítványai (Kossuth Lajos stb.) és tanárai életműködését, mint
a Collegium léleképítő munkájának folyományát ismertetjük.
E cziklusos előadássorozat előkészítése azonban szorgos munkát
igényel, mert igen előnyös volna, ha az előadások tartására az eperjesieken
kívül a magyarhoni ev. egyház kiváló férfiai közül máshonnét is mennél
többeket lehetne megnyerni.
8.
Épp ezért mondja ki végül az igazgató-választmány, hogy helyeslőleg
veszi tudomásul a jubileummal kapcsolatosan ily sorozatos tudományos
jellegű előadások tartását és azoknak megszervezésével, valamint egyáltalán
az egész jubileum további előkészítésével egy bizottságot bíz meg, a melynek
tagjai Bánó Árpád coll. felügyelő elnöklete alatt: dr. Maiéter István jelenlegi
és Draskóczy Lajos jövő évi coll. igazgatók, Mayer Endre és dr. Milder
Károly dékánok, Qömöry János és Gerhard Béla igazgatók, dr. Szlávik
Mátyás, dr. Deák János és dr. Obál Béla theol. akad. tanárok, Frenyó Lajos
és dr. Wallentínyi Samu főgymnasiumi tanárok és Kapy Gyula tanítóképző
intézeti tanár. E bizottság magát , kiegészítheti az ügy iránt érdeklődő
tanárokkal.
Az igazgató-választmány dr. Maiéter István coll. igazgatónak előter
jesztését helyeslőleg tudomásul véve, a jubileumra vonatkozó javaslatokat
nagy tetszéssel egyértelmüleg elfogadta.
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A C ollegiu m korm ányzata.
1. Igazgató-választmány. (Kormányzó-testület.)
Elnökség: A collegiumi felügyelő: Bánó Á rpád főszolgabíró, egyház
felügyelő. Dr. S chmidt G yula örökös tiszteletbeli felügyelő.
Tagok: Az egyházkerület képviseletében: dr. B rósz László kir. köz
jegyző, Kassán; C zékus László lelkész, Abaújszántón; F ranz V ilmos lelkész,
Bártfán; H ajdú János lelkész, Zsegnyén; Kubinyi G éza főispán, Rima
szombatban ; M aterny Lajos esperes, Debreczenben; dr. M eskó László
orsz. képviselő, egyházmegyei felügyelő, Nyíregyházán; M ünnich Kálmán
m. kir. udvari tanácsos, orsz. képviselő, főbányatanácsos, egyházmegyei
felügyelő, Iglón; Radvány István kir. tanácsos, egyházmegyei felügyelő,
Miskolczon; S zlabey Mátyás lelkész, Bártfán; T erray G yula udv. tanácsos,
esperes, Rozsnyón; T irscher István egyházfelügyelő, Bártfán. Póttagok:
1. H almi A ladár lelkész, Laposon; 2. S zontagh Sándor lelkész, Szepesváralján; 3. Lichtenstein László takarékpénztári igazgató, egyházi felügyelő,
Miskolczon.
A coll. ősi pártfogóság képviseletében: B ánó A ladár sárosvármegyei
főjegyző, egyházfelügyelő, Eperjesen; B ielek László nyug. malomigazgató,
Eperjesen; Farkas Lajos takarékpénztári nyug. vezérigazgató, Eperjesen;
V ooel B éla takarékpénztári vezérigazgató, Eperjesen; K lefner G yula
városi főügyész, coll. ügyész, Eperjesen; ifj. M eliorisz Kálmán földbirtokos,
Kissároson; S chönwiesner János bankegyleti főtisztviselő, egyházi gond
nok, Eperjesen; S zakmáry G éza főszolgabíró, Bártfán; Szentiványi József
egyházmegyei felügyelő, Eperjesen; dr. S ztehlo János ügyvéd, coll.
h. felügyelő, Eperjesen; T ahy E mil ny. főszolgabíró és egyházfelügyelő,
Kisszebenben. Póttagok: 1. Körtvélyessy B éla várm. árvaszéki ülnök,
Eperjesen; 2. T operczer G éza ügyvéd, Eperjesen.
A coll. tanári-kar képviseletében: D raskóczy Lajos és dr. Szlávik
M átyás theol. akad. tanárok; dr. H ebelt E de és dr. O betkó D ezső jogakad.
tanárok; P eskó Ö dön és S zutórisz F rigyes főgymn. tanárok; Ka py G yula
és M olitor G usztáv tanítóképző-int. tanárok.
Hivataluknál fogva tagjai az igazgató-választmánynak: a collegiumi
igazgató és a négy tanintézet dékánjai, illetve igazgatói.
A coll. igazgató-választmány 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, a ki 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 : B ielek László, dr. S ztehlo János, Bánó A ladár,
Farkas Lajos, S chönwiesner János .

Pénzügyi b izo ttsá g .

3.

Elnök: dr. S ztehlo János coll. másodfelügyelő; tagjai: B ielek
László, M ayer En d r e ; póttagok: B ánó A ladár , S chönwiesner Já n o s ;
hivatalból tagok: coll. igazgató, coll. pénztáros, coll. jegyző és coll. ügyész.
4. Szám vizsgáló-bizottság.
Elnök: B ielek László ; tagjai: S chönw iesner János, V ogel B éla,
dr. S ztehlo Já n o s ; hivatalból tagjai: a coll. igazgató és coll. jegyző.
5.

É pítő-bizottság.

Elnök: Bánó Á r p á d ; tagok: B ielek L ászló, Klefner G yula , dr.
S chmidt G yula, G ömöry János, dr. F lórián Károly, Szutórisz F rigyes,
Faragó József és a coll. igazgató.

A Collegium tisztviselői.*
1. Collegiumi igazgató: dr. M aléter István jogakad. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:
a) Theologiai dékán: dr. M ayer E ndre .
b) Jogakadémiai dékán: dr. M ikler Károly.
c) Főgymnasiumi igazgató: G öm öry János .
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: G erhard B éla.
3. A Theol. Otthon felügy elő-tanára.
4. Collegiumi pénztáros: dr. F lórián Károly, jogakad. tanár.
5. Collegiumi jegyző : dr. W allentínyi S am u , főgymn. tanár.
6. Levéltáros: dr. D eák János, theol. akad. tanár.
7. Collegiumi ügyész: Klefner G yula , ügyvéd.
8. Könyvtáros és az olvasóterem őre: F renyó Lajos, főgym n. tanár.
9. A Szirmay-könyvtár őre: M ayer E n d r e , theol. akad. dékán.
10. Tápintézeti gondnok : T eltsch K o r n él , főgymn. tanár.
11. Főgymnasiumi tandíjkezelő: P erényi V ilmos, főgymn. tanár.
12. Múzeum-őrök: P erényi V. és S zutórisz F rigyes, főgym n. tanárok.
13. Közös tanárértekezleti jegyző : P erényi V ilmos, 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, főgymn. tanár.
3. Jegyző: a collegiumi közös tanári értekezlet jegyzője.

Könyvtári bizottság.
Elnök: a collegiumi igazgató.
Tagok: a négy tanint. vezetőtanárai, a két könyvtáros, a collegiumi
pénztáros és a könyvtár iránt érdeklődő tanárok.

Az 1916/17-ik tanévben megtartott gyűlések és értekezletek
kimutatása.
1. Coll. igazg.-választmányi gyűlés volt: 1916. decz. 18. és 1917. jan. 6.
2. Coll. számvizsgálóbizottsági ülés volt: 1916. okt. 27., 1917. máj.
5., 9. és 23.
3. Coll. könyvtári bizottsági gyűlés volt: 1917. máj. 19.
4. Közös tanári értekezlet volt: 1916. nov. 18., 24., decz. 9., 28., 1917.
márcz. 29., ápr. 13. és jún. 3.
5. Coll. igazgatói értekezlet volt: 1917. jún. 6.
6. Éles-hagyatéki segélytosztó-bizottsági ülés volt: 1916. decz. 5.
A Collegium központi épületében collegiumi iskolaszolga: F erencz János .

Coll. Ért. 1916/17.

3

Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
□ □n

I.

T H E O L O G IA I A K A D É M IA .
—*:ooo*;——

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
lel készi képesítés egyetemes érvényű.
Mint az 1666-ban alapított eperjesi Collegiumunknak egyik integrans
része, a Collegium szervezeti szabályzata értelmében a Collegium fennható
sága s kormányzata alatt áll; felsőbb fokon a tiszai egyházkerület s leg
felsőbb fokon az egyetemes egyház hatósága alá tartozik, mely utóbbi főleg
az egyetemes theol. akadémiai nagybizottság útján gyakorolja kormány
zati jogait.
A Collegiumnak kormányzati szerve a collegiumi igazgató-választmány,
melyben a szervezeti szabályok értelmében akadémiánk 3 taggal van kép
viselve, ú. m. Mayer Endre ezidőszerinti dékánnal, Draskóczy Lajos 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. és főt. Geduly Henrik
úr is gyakorol közvetlen ellenőrzést s felügyeletet, amit egyfelől az a viszony
tesz érthetővé, melyben a theologiai akadémiák természetszerűleg vannak
a püspökkel, mint az egyházat kormányzó legfőbb kerületi szervvel, más
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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.
A hallgatók fegyelmi ügyeiben 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, elő
készítő 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 és 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 thol. 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 1916/17. évi története.
1. Adatok az iskolai év lefolyásáról.
Az iskolai évet rendes időben kezdtük meg. A megnyitást az Otthon
imatermében szept. 13-ikán tartottuk mélt. és főt. Geduly Henrik püspök úr
jelenlétében, a ki mint a lelkészi és szakvizsgálatok egyházi elnöke, ezen
időben körünkben tartózkodott.
A dékán a maga megnyitó-beszédében különösen az ember legsajátabb benső hitét, az egyéni meggyőződést festette mint oly erőt, mely
nélkül lelkészi pályán áldásosán működni nem lehet. Lelkére kötötte a hall
gatóságnak az írás kutatását s az abba való elmélyedést.
A jelenlevő főpásztor csatlakozva a dékán szavaihoz, buzdította az
ifjúságot kellő szorgalomra s theologusokhoz illő magaviseletre.
Daczára a világháborúnak, az évet minden megszakítás nélkül végeztük
volna, ha a fűtési viszonyok nehézségei miatt a karácsonyi kétheti szünidőt
január 28-ikáig meg nem hosszabbítottuk volna.
Ennek ellensúlyozására azonban az első és második félév közötti 8 napi
szünidőt megszüntettük. Az évet rendes időben, június közepén zártuk be.
A háborúnak kettős hatása mutatkozott: egyfelől abban, hogy csupán
7 rendes hallgató iratkozott be első-évesnek; kívülük 3 harcztéri szolgálatot
teljesítő jelentkezett, a kiket azonban csak rendkívülieknek vehettünk fel;
másfelől abban, hogy a háború izgalmai nem kedveztek a tanulmányoknak.
Sebesült katonák ápolásával az elmúlt isk. évben egy hallgatónk sem
volt elfoglalva.
3»
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Főiskolánk életére messze kihatással bir az a körülmény, hogy theologiai akadémiánkat a kultuszminisztérium az 1914. évi XXXVI. törvényczikkel a nem állami tanárok részére megalkotott állami nyugdíjintézetekbe
felvette, s 1916. szeptember 1-jével Csengey Gusztáv kartársunkat kérésére
nyugdíjaztatta 8400 korona fizetéssel és 1200 korona lakbérrel.
Fenntartó egyházkerületünk és az egyetemes egyház ezt a nagyjelentőségű elhatározást szívesen támogatta, s a theol. akadémia tanárait az
állami nyugdíjintézetbe átengedte abban a hitben, hogy lelkésznevelésünket
s tudományos haladásunkat ezzel is emelni és fejleszteni fogja.
A múlt iskolai évben az egyetemi evang. fakultás ügyében megindított
mozgalmunk s főképen az ez ügyben írt memorandumunk nemcsak evang.
egyházunkban, hanem azonkívül is nagy sikereket ért el, mert minden
irányban felvilágosító és tárgyilagosan tájékoztató tartalmával megteremtette
a közhangulatot, a mely az 1916. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvé
ben foglalt következő határozatában nyer kifejezést: „Mivel egyházunknak
kezdettől fogva az volt és ezúttal is az az álláspontja, hogy a felekezetek
közötti egyenjogúságra és viszonosságra való tekintettel csupán oly evang
theol. fakultást fogad el, a minővel a magyar állam a róm. kath. és ref.
egyházakat ajándékozta meg, vagyis a tudományos színvonalat teljes mér
tékben biztosító, az egyetembe belekapcsolt fakultást, — mivel az az eshetőség,
hogy az állam esetleg más megoldást foganatosít, elkerülhetetlenül magán
viseli a jogokról való lemondás jellegét, — mivel egyházunk közjogi helyzete
és országos tekintélye tagadhatatlanul csorbát szenvedne egy fokozati tekin
tetben kisebb jelentőségű intézet elfogadásával s ezáltal ellentétbe is jutnánk
atyáink traditionális törekvéseivel, ezeknek kijelentésével — és végül, mivel
a miniszter úr feleletének elmaradása miatt határozott hivatalos és a mi
ev. egyházunk méltóságához illő formában különben sem vagyunk értesítve
a kormány szándékáról teljes világossággal: mondja ki az egyetemes köz
gyűlés, hogy a kormányt felterjesztés útján határozott válaszadásra felkéri,
illetve a választ megsürgeti."
„Az egyetemes közgyűlés Geduly Henrik határozati javaslatát téve
magáévá, elhatározza, hogy a kormányt felterjesztés útján határozott válasz
adásra felkéri és illetve a választ megsürgeti. Egyúttal helyeslőleg tudomásul
veszi az egyetemes közgyűlés Raffay Sándornak és dr. Mikler Károlynak
a bizottságba történt behívását, a bizottság mandátumát meghosszabbítja és
utasítja, hogy a fejleményekhez képest a szükséges további intézkedéseket
is megtegye."
Ezzel a nyílt, megalkuvást nem tűrő határozattal az egyetemes gyűlés
véget vetett az eddigi ingadozásoknak s félreérthetetlen módon kizár minden
nemű, bécsi fakultási mintára képzelt megoldást.
A fakultási bizottság f. évi május 11-iki ülésén az egyetemes gyűlés
határozata értelmében egy lépéssel előbbre vitte az ügyet, a mennyiben egy
szűkebbkörű bizottságot küldött a kultuszminiszterhez, hogy az a kért válasz
adásra s nyilatkoztaira bírja.
Mielőtt ez megtörténhetett volna, a kultuszminiszter válaszolt, a tárgya
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lások megkezdésére hajlandónak mutatkozott, de egyúttal bekövetkezett a
kormány bukása is.
Az új kormányban gr. Apponyi Albert a kultuszminiszter, a ki nem
ismereretlen előttünk; reméljük svárjuk, hogy simábban s gyorsabban fogja
megoldani a kérdést egyházunk kívánságának megfelelően.
Az egyet, egyház is a múlt évi határozatnak megfelelően teljes energiával
fogja folytatni az akcziót s reméljük, hogy a reformáczió négyszázados jubi
leuma megérleli és megteremti az egyetemi evang. theol. fakultást.
Új mozzanat a kérdésben br. Prónay Dezső egyetemes főfelügyelő úr
Öméltóságának javaslata, a mely szerint két fakultás lehetőségéről szólha
tunk. Ha ugyanis az egyetembe kapcsolt fakultás felállítása legyőzhetetlen
akadályokba ütközik, akkor az egyik fakultást az állam állítaná a maga költsé
gén Pozsonyban, a másikat pedig az egyetemes egyház Eperjesen; a soproni
akadémiát pedig gyakorlati seminariummá alakítaná át.
Az új javaslatra nézve még nem volt alkalmunk állást foglalni.
Hálás elismeréssel adózunk kerületünk kiválóan agilis püspökének,
főt. s mélt. Oeduly Henrik úrnak, kinek felszólalása a fenti határozatot ered
ményezte s bízunk benne, hogy az első sikeres nagy lépés után a követ
kezők is sikeresek lesznek.
Ezzel kapcsolatosan foglalkoztunk a Collegium 250-éves jubileumával,
mely f. évi október 18-ikára esik s megállapítottuk azokat az intézkedéseket,
a melyek theol. akadémiánk helyzetének javítására s jövő fejlesztése érdeké
ben szükségesek. Pontosan nem lehet határozni mindaddig, míg a fakultás
ügye jobbra vagy balra el nem dől.
A kérdésbe belekapcsoltuk természetesen a reformáczió négyszázados
jubileumát is, a melynek nem szabad nyomtalanul eltűnnie magyarországi
ev. egyházunk és eperjesi főiskolánk felett.
A dúló véres háború alig engedi meg, hogy őszszel úgy ünnepeljünk,
a mint azt a múlt története s a jövő fejlődésének biztosítása követeli; de
annak daczára fel kell használnunk az alkalmat a hívők lelkének felrázására,
a reformáczió vallási s kulturális kincseinek megértésére s megbecsülésére,
hogy az evangéliumot s az ev. egyházat mindenki szeresse, becsülje s hozzá
szívvel-lélekkel ragaszkodjék. Ezek alapjai és biztosítékai a jövő fejlődésénekSokat foglalkoztatták a tanári-kart a megélhetési viszonyok, a melyek
nek súlya alatt úgyszólván az egész művelt világ roskadozik, főképen azon
ban a megállapított készpénzfizetésből élő lelkész-tanári s általában tiszt
viselői lateiner-osztály.
A magas kormány bocsát ott ugyan egykisebbszerű összeget a theol.
akad. tanárok némi segélyezésére, de ez oly csekély (a fizetés 10%-a) volt,
hogy az a határtalan drágaságban csupán egy-egy csöppnyi olajat jelent.
A bajt annál nagyobb mértékben érzi mindegyikünk, minél kisebb a fizetése,
jövedelme s minél nagyobb a családja.
Egyházkerületünkhöz s az egyetemes egyházhoz folyamodtunk drága
sági, háborús és családi pótlékért. Merjük hinni, hogy fenntartó hatósá
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gaink belátják a segítés szükségét s megtalálják a segítés módját is. Lehe
tetlen tovább is hagyni bennünket elviselhetetlen helyzetünkben.
Akadémiánk a múlt iskolai évben két szép hagyományban részesült.
Özv. Jármay Béláné szül. Jámbor Janka — egy régebben elhunyt sárosvár
megyei törvényhatósági tisztviselő neje, nagy honleány s buzgó evangélikus
nő, a ki szegénységéből is mindenkor áldozott ev. egyházunk oltárán s több
éven át az eperjesi ev. gyámintézeti Nőegyletnek lelkes tagja, választmányá
nak rendes, majd tiszteletbeli tagja volt s ezt az egyesületet a kérdés nehéz
ségeivel küzdő első éveiben mint elnöknő vezette — két alapítványt tett.
Az egyik alapítvány a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Banknak
egy részvénye; ennek évi jövedelmét egy hazafias érzésű, vallásos, szor
galmas és jóerkölcsű theol. akad. hallgatónak ösztöndíjul rendelte. Az
alapítvány czíme: »Jármay Béláné Jámbor Janka ösztöndíj-alapítványa".
A másik alapítvány 1000 korona hadikölcsönben van elhelyezve. Évi
jövedelme belmissziói tartalmú dolgozatnak, vagy vallásos költeménynek
jutalmazására fordítandó. Neve: „Özv. Jármay Béláné Jámbor Janka pályadíj-alapítványa". A hagyományozó a theol. akad. tanári-kart rendelte a
pályázatok kiírására s a benyújtott dolgozatok megbírálására. Áldott legyen
az alapítónak kegyes hagyománya, neve éljen közöttünk buzdító s köve
tendő példaképen! Isten áldja őt haló poraiban!
Végül megemlítjük, hogy egyházkerületünk érdemes és lelkes püspöke
tervbe vette Korbély Géza coll. igazgató-választmányi elhunyt elnökünk,
eperjesi ev. I. egyházi lelkészünk, sárosi egyházmegyei esperes értékes és
több mint 3000 kötetnyi könyvtárának a theol. akadémia részére való meg
szerzését. Ez a könyvtár leltározás és értékelés alatt áll. Bízunk abban, hogy
egyházkerületünk a szép tervet megvalósítja.
Korbély Gézának érdemeit másutt méltatja évi Értesítőnk. Itt csak
annyit jegyzőnk meg, hogy izzó lelkének egyház és iskola iránti szeretetét
semmivel sem tudjuk szebben és okosabban méltányolni s érdemeit elismerni,
mint azzal, hogy ezt a szellemi hagyatékát nem engedjük elkallódni, hanem
értékesítjük theol. tudományos haladásunk s ifjúságunk nevelése érdekében;
segítjük az özvegyet anyagi gondjainak s terheinek viselésében s állandó
emléket emelünk theol. akadémiánkban.
Viszont akadémiánk tanári-kara alig viszonozhatja jobban Korbély
Gézának törekvéseit, fáradozását s szeretetét, melyet kezdettől fogva tanúsított
az akadémia iránt, egész eperjesi lelkészkedése alatt, mint azzal, hogy ezt a
könyvtárat nemes rendeltetésének megfelelően, ennek az elhúnyt igaz barát
jának szellemében hasznosítja.
A könyvtár gazdag legújabb kiadású külföldi német és magyar theol.
művekben; a theol. akadémia hallgatói lelki gyönyörűséggel fogják olvas
hatni s gyarapítani belőle ismereteiket.
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2. A tanári-karról.
Csengey Gusztáv szept. 1-jével nyugalomba lépvén s a theol. akad.
nagybizottság függőben hagyván a 6-ik tanszéknek betöltését, az 1916/17.
isk. évben csak öt theol. tanár működött.
Csengey Gusztáv kartársunk 46 éven át működött a tanári pályán.
Ebből Eperjesen 30 évet töltött, 1886. évi szept. 1-jétől 1916. évi szept. 1-jéig.
A theol. akad. tanári-kar és ifjúság 1916. évi okt. 13-ikán meleg és
családias jellegű tanári s ifjúsági közös gyűlés keretében búcsúzott el a
derék kartárstól, a mikor is Mayer Endre dékán a tanári-kar nevében méltatva
a távozónak érdemeit, őszinte kifejezést adott a kartársi ragaszkodásnak és
elismerésnek a 30 éven át tanúsított tanári tudományos munkásságért és
valóban kartársi s baráti szeretetért. Az ifjúság nevében Misecska Bernát
IV. theol. akad. halig., testületi elnök szólott lendületesen az atyai jó professzor
hoz, megköszönve fáradságos nehéz munkáját s biztosítva őt tanítványainak
hálájáról.
A búcsúzó professzor megható szavakkal köszönte meg az ovácziót s
az alább közölt költeményében örökítette meg búcsúzását a tanári pályától.
Megható volt, mikor az ifjúság szeretett tanárának távozásakor önkénytele
nül „Ballag már a vén diák" czímű dallal kisérte a theol. Otthonból távozót.
Eperjes polgármestere még 1916. évi augusztus havában búcsúztatta el.
Csengey Gusztáv azok közé a tanárok közé tartozik, a kit kartársai
s tanítványai csak szeretni, tisztelni s becsülni tudnak. Nehéz, válságos idők
ben jött Eperjesre. Bizonytalan volt a theologiának helyzete; kevés volt a
hallgató s kicsiny és rendetlen a fizetés. Csak a jövőben való bizalom s
kitartó munka gyújtott reménységet a tanárok lelkében. Nehezen s lassan
javult a helyzet. Döntő jelentőségű a hosszas küzdelem után 1904. évben
hozott egyetemes közgyűlési határozat, a mely theol. intézetünket akadémiává
fejlesztette és az egyetemes egyház tetemes segélyével új jövőnek alapjait
vetette meg. Csengey ezekből a nehéz küzdelmekből szinte kivette a részét
s különösen irodalmi működésével szolgálta akadémiánk jó hírét.
Akadémiánk fejlesztésében Csengeynek kiváló érdemei vannak. Örökké
élő emléket állítQtt magának pedagógiai tapintata, az ifjúság szeretete s
szakképzettsége által. Tanítványai hálával és szeretettel fognak rágondolni
mindig. Ennek bizonyítéka a Csengey-alap, melyet évek óta tartó 10—10
koronás adományokkal hordtak össze s mely most 949 kor. 52 fill.-t tesz.
Ő maga 100 koronát adott e czélra. Az isteni Gondviselés adjon nyugalombavonult nesztorunknak tartós egészséget, hogy hátralévő napjai a pihenés,
az elismerés és öröm napjai legyenek!
Csengey nyugalombavonulásával lehető vált az ő kettős tanszékének
kettéválasztása ószövetségi és egyháztörténeti tanszékekre való átalakítására.
Az egyetemes theol. akad. nagybizottság a tanári-karnak javaslatára a ketté
választást elfogadta s a Csengey tanszékére, mint ószövetségi theol. tudo
mányszakot magába foglaló tanszékre dr. Deák Jánost, eddigi rendkívüli
tanárt választotta meg 1916. évi szept. 1. hatálylyal; a másik tanszéket,
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az egyháztörténetit dr. Obál Béla tölti be rendkívüli tanári minőségben,
a ki 1907. év óta különben is az egyháztörténetet adja elő akadémiánkon.
Dr. Horovitz Imre törvényszéki orvos bekövetkezett halála miatt a
közegészégtani előadások ez évben elmaradtak.
A tanárok az előző évekhez hasonlóan teljesítették hivatásos köte
lességeiket.
A folyton dúló világháború többeket elszólítvári a harcztérre a Collegium
többi intézeteinek tanárai közül, dr. Deák János heti 4 órát vállalt a coll.
tanítóképzőben. Draskóczy Lajos mint az eperjesi hadsegélyző - bizottság
ügyvezető elnöke fejtett ki nagy munkásságot, Mayer Endre a sárosvár megyei
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 helyettesítette s bekövetkezett halála után, mint
adminisztrátor intézte s vezette ennek az egyháznak ügyeit közmegelégedésre.
Általában a tanárok mindegyike törekedett tőle telhetőleg teljesíteni
nemcsak rendes tanári kötelességeit, hanem azonkívül is mindegyik kivette
részét abból a társadalmi s egyházi m unkából, melyet egyfelől a háború
rendkívülileg rovott reájuk, másfelől a társadalom rendes körülmények
között szokott elvárni tőlük.
BÚCSÚ.
írta: CSENGEY GUSZTÁV (1916. október 13-ikán).

Szép őszi lombok hervadt koszorúján
Aláhanyatlik lassan már a nap ...
Hervadt levéllel száll méla bú rám :
Szép munkapálya, már elhagytalak! —
Nézz rám a múltból, láss ma elvonulni,
De nem siratva elmúlásomat.
Bár tetterőmet érzem elborulni,
Hűségem ormán lát az alkonyat.
Híved valék, óh drága munkapálya!
Rád szent örömmel küzdni léptem én.
A rögös úton hivott ideálja,
Erőt adott rá a hit, a rem ény!
Búbaj között hogy vívtam földi harczom,
Hajnal-derűvel biztatott a czél...
Szelíd örömtől gyúlad most fel arczom,
S nem bánt az őszi hervadó levél.
Ti pályatársak, hisz körültem álltok.
Óh, hisz mi bízva együtt harczolánk!
Mint győztesekre nézhetek reátok:
Nem nehezül már a gond súlya ránk.
A viharokkal szemben hittel álltunk:
Óh, a magasztos ügynek győzni kell!
ím megvalósult, mit remélve vártunk,
Most boldogít már az elért siker.
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S te munkapályánk lelkes ifjúsága,
Búcsúra nyújtod most te is kezed'!
Ajkamról hozzád szólt a múlt, a drága,
A visszazengő bús emlékezet.
Bús volt, de szent, mint hivó ideálja,
A miért küzdtek hitvalló nagyok.
A szent szabadság fényes gróriája,
Mi vérmezőkön át felénk ragyog.
Hiába küzdtünk érte, mind hiába,
Harczunk felsírt a felhős egekig;
De hogyha elbukott a szent, a drága:
A zászló újra fölemelkedik ...
Hívtak a küzdő hitvalló vezérek,
A mire hívtak, azt hirdettem én,
Ajkamról ifjak, ez zengett felétek,
Mint tettre intő szent hősköltemény.
Ti emlékeztek úgy-e mind a szóra,
Hű hallgatóim a kik voltatok?
A nagy eszméről zengett annyi óra
Ha elhangzott bár, rá gondoljatok!
A végső hanggal, a mi zeng felétek,
Borul reám a nyájas alkonyat...
S ti most szeretve, emlékül vegyétek
Búcsúzva áldó hattyúdalomat!
3. A th eol. akad. hallgatók, tanulm ányi haladásuk s erkölcsi
m agaviseletük.
Hogy ifjúságunk a szörnyű világháború hatása alatt állva, ez évben is
főképen a harcztér 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.
A nehéz megélhetési viszonyokat ifjúságunk is érezte. Legnagyobb
része szegénysorsú szülők gyermekei lévén, a kiknek tanítással s egyéb
magánfoglalkozással kellett magukat fenntartaniok, a mindennapi kenyér
gondjait erősen érezték.
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 magaviseleté ellen nem emeltetett kifogás. Fegyelmileg három
esetben kellett a tanári-karnak fellépnie, egyeseknek hanyagsága miatt.
Megjegyzendő, hogy a hallgatók becsületbírósága szokta az ifjúság
között felmerülő súrlódásokat elintézni s ez alapon autonomikus módon
nevelni az ifjúság theologusi önérzetét.
Hallgatóinknak hazafias magatartása ebben az évben is kifogástalan volt.
Hazafias ünnepélyeiket az elmúlt isk. évben is megtartották, különösen
azonban a Coll. többi intézeteinek ifjúságával márczius 15-ikét ünnepelték
Coll. Ért. 1916/17.
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nagy lelkesedéssel, összekapcsolva azt a múlt évi harczoknak, 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 kötelező vasárnapi
istenitiszteleteket, hanem maguk is végeztek ilyeneket tanári útbaigazítás és
lelkészi vezetés és felügyelet alatt, a mint erről megfelelő helyen a belmissiói jelentés megemlékezik. A vasárnap délutáni, valamint a böjti hétköz
napi istentiszteleteket rendszerint hallgatóink végezték.
A reformáczió-ünnepi és a tavaszi deprekácziók alkalmával egy-egy
theol. hallgatónk volt az ifjúsági szónok.
Az egészségi állapot általában véve kedvező volt.
Eperjesnek kitűnő vízvezetéke, rendszeres csatornázása, a hygiéniának
megfelelően épült s gondosan fenntartott theol. Otthon ezen a szép hegyvölgyes vidéken egyebet nem is eredményezhet.
Orvosságot ifjúságunk díjmentesen kap a coll. pénztár terhére; kórházi
ápolást a helybeli kórházban szintén díjmentesen kapnak a szegénysorsúak.
Hallgatóink száma az első félévben 39, a második félévben szintén
39 volt. Elsőévesünk mindössze 8, illetőleg a második félévben 9 volt, a mi
a háborúnak egyik szembetűnő és sokáig fennálló következménye marad.
Többféle gyűjtést eszközölt az ifjúság egyes kiváló czélokra.
Oyámintézeti gyűjtés czímén befolyt 39 kor. 50 fill, a rozsnyói árva
házra bejött 39 kor. 50 fill., a reformácziói jubileumi alapra 39 kor. 50 fill.
4. Jótétem ények.
Hallgatóink kivétel nélkül mind jótéteményesek. Tandíjat nem fizetnek
s azonfelül az Otthonban és convictusban díjmentesek, vagy kedvezmé
nyesek. A szorgalmasok és jó haladásúak ösztöndíjban is részesülnek.
1. Tandíjelengedések.
A tandíjmentesség, 40 koronával számítva a tandíjat, tett ..
2. Convictusi elengedések.
a) az alkalmazottak jótéteményeinek ellenértéke:
Danielisz Róbert IV. é., ökonomus jótéteménye.......................
Pogány Gusztáv III. é., szenior jótéteménye.............................
Németh Pál III. é., portánsfelügyelő jótéteménye ............ _
Összesen .
b) convictusi
Erőss Gyula I. é......... .. I.
Járosi Andor I. é. ..
Kiss Benő I. é........... ..
Pál Béla I. é.............. ..

1500 K.

520
420
520
1460

K.
„
„
K.

elengedések az I., II. félévben:
félév 60 K, II. félév 80 K, összesen 140 K.
„ 100 ;/
„
120 11
„
220 „
40 „i
„
40
11
11
„
50 ii
„
50 „
11
11
Átvitel .. ..
450 K.
11

I
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Áthozat .. .. 450
Tóth Szöllős Mihály I. é. I. félév 50 K., II. félév 80 K, összesen 130
Gömöri Nándor II. é. ..
60
60
120
Komjáthy Béla II. é........
80
180
100
Zachar Kálmán III. é. ..
80
100
180
Bús János III. é...............
100
120
220
Lang János III. é..............
60
80
140
Válint János III. é...........
60
60
120
Bortnyik György IV. é. ..
80
120
200
Chizsó János IV. é..........
100
100
200
Marencsin Zoltán IV. é ...
80
100
180
Mayerhöffer Árpád IV. é.
60
80
140
Misecska Bernát IV. é. ..
100
120
220
Pap Ferencz IV. é..........
100
100
200
Postha Gyula IV. é........
70
70
140
Összesen .. .. I. félév 1330 K., II.félév 1490 K., összesen 2820
A convictusi elengedések főösszege ................................... 4280
tt

ff

ff

tt

tt

tt

ff

ff

tt

tt
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ff

ff

tt

tt

ff

ff

ff

tt

tt
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ff
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ff
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3. A theol. Otthon kedvezményesei 1916/17-ben:
Banczik O. III. é. coll. adománya 50 és egyházker. segélye 75 K.
Postha Gy. IV. é. coll. adománya 50 és egyházker. segélye 100 K.
Mayerhöffer Á. IV. é. coll. adománya 50 és egyházker. segélye 100 K.
Gömöri N. II. é. egyházker. adománya 50 és segélye 100 K.
..
Chizsó J. IV. é. egyházker. adománya 50 és segélye 100 K........
Erőss Gy. L é. egyházker. adománya 50 és segélye 100 K.........
Tóth Szöllős M. I. é. egyházker. adománya 50 és segélye 100 K.
Pál B. I. é. egyházker. adománya 50 és segélye 100 K................
Kiss B. I. é. egyházker. adománya 50 és segélye 75 K................
Lang J. III. é. egyházker. adománya 50 és segélye 100 K...........
Komjáthy B. II. é. Kubinyi —Zelenka —Novák-alapítv....................
Bús J. III. é. egyházegyetem adom ányából...................................
Válint J. III. é. egyházegyetem adományából .............................
Pap F. IV. é. nyíregyházi egyház alapítv. 160 és egyházker. ado
mánya 40 K................................................................................
Zachar K. III. é. Szentiványi Á.-alapítv. 160 és egyházker. segélye 40 K.
Bortnyik Gy. IV. é. Leopoldiánum adom ányából........................
Bakay Z. III. é. Zólyomi esperess.alapítv. 160 és egyházker. seg. 40 K.
MisecskaB. IV.é. Kishonti esp. alapítv. 160 és egyházker. segélye 40 K.
Járossy A. I. é. Nógrádi esperess. alapítványából ........................
Abaffy Gy. IV. é. Békés-aradi esperes, alapítv. 50 és egyházker.
segélye 100 K.............................................................................
Weisz V. III. é. egyházker. segélye ...............................................
Kopcso I. IV. é.
H
„
Szivák E. III. é.
ii
i/
.................................... .. ..
Átvitel .. ..

K.
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
K.
K.

125 K.
150 »
150 ,,
150 „
150 »
150 „
150 „
150 „
125 »
150 ,,
200 „
200 »
200 „
200 »
200 ,,
200 „
200 »
200 »
200 ,,
150 »
100 »
100 i.
100 «
3700 K.
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Popp F. IV. é. egyházker. segélye
Varga L. IV. é.
„
»
Csajka Iván IV. é. «
«
Csaják I. II. é.
«
»
Sroll L. jh.
»
»
Tahy B. jh.
„
»
Szennovitz K. jh.
»
»
Laczkó I. III. é.
,,
.

Áthozat .. ..
................................................
................................................

3700
100
100
100
50
80
80
................................................
80
.................................... ■■ ■■ 100
Összesen .. 4390

K.
»
„
»
»
»
»
«
«
K.

J e g y z e t . Egy-egy ifjúnak az Otthonban való eltartása 200 kor.-ra van téve, mert a
nehéz drága időben ennyibe kerül. Egy theol. akad. hallgató ha teljes díjat fizet, 100 koronát
kell fizetnie, a miből nyilván következik, hogy 100 koronát az egyházker. pénztár fedez;
a ki féldíjas, azért 150 kor.-t, a ki díjmentes, azért 40 kor.-t fedez a kerületi pénztár. Ezek
a hiányzó összegek kerületi segély czímén vannak a kimutatásban felvéve.

4. Ösztöndíjban részesültek:
Erőss Gyula I. é.
Roth —Teleky-féle..........................................
70 K.
Járosi Andor I. é.
»
„
70 »
Pál Béla I. é.
„
.
......................... ,...........
70 „
Gömöri Nándor II. é. «
„
70 »
Bús János III. é.
»
»
70 »
Németh Pál III. é.
„
„
70 „
Pogány Gusztáv III. é. ,,
»
70 »
Zachar Kálmán III. é. „
«
70 »
Bortnyik György IV. é. „
„
70 »
Chizsó János IV. é.
»
»
70 ,,
Misecska Bernát IV. é. »
»
70 »
Pap Ferencz IV. é.
«
»
70 „
Weiszer Ernő II. é. Benczúr-féle.....................................................
80 »
Postha Gyula IV. é. Duka-féle .....................................................
85 ,,
Bús János III. é. É h n -fé le ................................................ ............
80 „ #
Chizsó János IV. é. „
.................................................................
80 »
Zeman Zoltán III. é. a VI szab. kir. városi
.............................
40 „
Komjáthy Béla II. é. Haskó-féle .....................................................
100 »
Marencsin Zoltán IV. é. Jelenik —Almássy-féle.............................
100 »
Késmárszky Lajos IV. é. Kacziány-féle c s a lá d i.............................
200 „
Lang János III. é. Pauer-féle ................................................ . .. 50 »
18 »
Abaffy Gyula III. é. Sárossy-féle....................................................
Mayerhöffer Árpád IV. é. Roskoványi-féle ...................................
32 »
Pap Ferencz IV. é. Schwartz-féle.....................................................
98 «
Misecska Bernát IV. é.
„
98 H
Tóth Szöllős Mihály I. é. Suhajda-féle ..........................................
40 „
Danielisz Róbert IV. é. Újházy-féle .................................... .. ■■ 120 »
Átvitel .. .. 2061 K.
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Áthozat .. .. K. 2061’—
Varga László IV. é. Szlávik-féle ................................................ » 20'—
Mayerhöffer Árpád IV. é. Ieibiczi ev. egyh.-tól, Roxer-Scholtz-féle » 200 —
Pap Ferencz IV. é. nyíregyházi egyháztól Reguli-féle.............. „ 97 —
Varga László IV. é.
„
„ Nikelszky-féle .. .. „ 4739
Bakay Zoltán III. é., breznóbányaiegyháztól ............................ » 43' —
Popp Fülöp IV. é., a horvát kormánytól.................................... « 1000 —
Kerületi ösztöndíjsegélyt kaptak:
Járosi Andor I. é.................................................................................
Tóth Szöllős Mihály I. é....................................................................
Bortnyik György IV. é.......................................................................

50 K.
50 „
50 »

Külföldi ösztöndíjak.
Galgon Jaske Ádám lelkészjelöltünk a hallei egyetemen kapott
a tiszai kerülettől......................................................................
200 K.
Glosius-féle ösztöndíjat ........................................................... 220 „
Hajdú Árpád lelkészjelöltünk a hallei egyetemen kapott az egy
házkerülettől ............................................................................
250 „
Glosius-féle ösztöndíjat ........................................................... 220 »
Kassai Poldt-féle......................................................................
Ó00 „
Konráth Fr. Vilmos soproni lelkészjelölt a lipcsei egyetemen kapta
a Schwartz-féle ö sztöndíjat......................................... .. ..
80 „
Ösztöndíjak összege .. .. 518839 K.
Galgon Jaske Ádámés Hajdú Gyula szabad-asztalt (ingyen ebéd és
vacsora) is élveztek. Collegiumi ösztöndíjat nem kaphattak, mert a nehéz
megélhetési viszonyok miatt a nyári félévre nem mentek ki, amikor az
ösztöndíj esedékes.
Az élvezett jótétemények összesítése:
Tandíjelengedések...................................................................... 1500 K. — f.
Convictusi elengedések.......................................................... 4280 „ — „
Theol. Otthon-kedvezmények ............................................... 4420 « — „
Ösztöndíjak és segélyek.......................................................... 5188 „ 39 »
Összesen .. .. 15,388 K. 39 f.
A jótétemények és ösztöndíjak fedezésére szolgálnak a különböző
e czélra rendelt alapítványok s hagyományok kamatjain kívül a következő
nagyobb adományok: a rendes fenntartáson kívül adott a tiszai egyház
kerületi 9 féldíjas helyre 400 kor.-t, az egyetemes egyházi pénztár 400 kor.-t,
a coll. Rochlitz-alap 200 koronát, az egyetemes gyámintézet Leopoldianumalapja 200 kor.-t és a sárosi ev. egyházmegye 160 koronát. A hiányt az
egyházker. pénztár fedezte.
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 ökonoi us, senior s portans-felügyelő 1100 korona összegű
jótéteményét.
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5. T heologiai vizsg á la to k .
a) Alapvizsgálatokat tartottunk 1916. szept. 26-ikán, deczember 1-jén,
1917. február 27-ikén és június 16-ikán összesen 7 hallgatóval, kik közül
3 jó s 2 elégséges eredménynyel állotta meg a vizsgálatot; 2 pedig javító
vizsgálatra utasíttatott, melyet megállott.
b) Szakvizsgálatok. 1916. szeptember 13-ikán, november 15-ikén és
1917. június 13-ikán tartottunk szakvizsgálatokat összesen 8 III. éves hall
gatóval s ezek közül 2 h. jelesen, 1 jól, 2 elégségesen vizsgázott s 3 javító
vizsgálatra utasítatott.
c) Lelkészi vizsgálatok. 1916. szeptember 13-ikán, november 15-ikén és
1917. június 12-ikén s 13-ikán tartottunk vizsgálatokat összesen 15 lelkész
jelölttel. A vizsgálatok 6 esetben jeles, 5 esetben jó és 4 esetben elégséges
eredménynyel végződtek. Ezeken felül Szedlák Endre Mátyás volt minorita
főnök-plébános is tett szép sikerű különbözeti vizsgálatot.
A szakvizsgálatokat mélt. s főt. Qeduly Henrik püspök úr, a lelkészi
vizsgálatokat pedig kívüle még dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő mint
világi helyettes-elnök vezette.
írásbeli tételek voltak a szakvizsgálatoknál: „Ebed Jahve Deuterojesaiasnál" azószöv. exegesisből; „Pál apostol megtérése" az újszöv. exegesisből; „Az erkölcsi feladat egysége, egyetemessége és mégis egyénileg
különbözősége" a rendszeres theologiából. A lelkészi vizsgálatoknál: Mk.
16, 1 - 8 ; Lk. 14, 1 6 -2 4 ; Róm. 12, 1 7 -2 1 ; Zsolt. 73, 23-28. és Jerem.
4, 19 —31. Az egyházi beszédeket a közölt szöveg alapján magyarul és azon
más hazai nyelven kellett készíteni s benyújtani, a melyre képesítést akart
a jelölt.
6. Tanári értek ezletek .
Az elmúlt iskolai évben sűrűn kellett értekezleteket tartanunk úgy a
rendes igazgatási, didaktikai s pedagógiai kérdések elintézése czéljából, mint
pedig más ezekkel kapcsolatos kérdésekben. Legtöbbetfoglalkoztunk a nyugdíj
ügygyei, az egyetemi ev. fakultással, illetőleg az eperjesi egyetem kérdésé
vel és a Collegium 250-éves, valamint a reformáczió 400-éves jubileumával.
Összesen 11 értekezletet tartottunk. Jegyzőnk dr. Obál Béla volt, a kinek
jegyzői működését hálásan köszönjük.

C) A theol. akadémia tanügye.
1. Tanári testü let.
Dékán :
M ayer Endre , theol. akad. nyilv. rendes tanár, az újszöv. theol. tudomá
nyok előadója, a theol. alapvizsgálati bizottság elnöke, a theol. szakvizsgálati
bizottságnak tagja, a theol. akad. belmissziói egyesület elnöke, a colligazgató-választmánynak tagja, a coll. Szirmay-könyvtár őre, a Luthertársaság igazgató-választmányi és irodalmi szakosztályának, a tiszai ev.
egyházkerület és az ev. egyetemes egyház tanügyi bizottságának, az ev.
egyetemes theol. akadémiai nagybizottságnak tagja, az eperjesi evang. egyház
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temető-felügyelője, az eperjesi ev. Nőegylet titkára; Eperjes szab. kir. város
képviselőtestületének és Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, az
orosz betörés által sújtott sárosi lakosok felsegélyezésére alakult vármegyei
végrehajtó-bizottság tagja s az Eperjesi Kölcsönös Segélyző-Szövetkezet
igazgatója. Lakik: Felső-kőrút 26. szám.
Tanárok :
D r. D eák János, bölcselettudor, theol. akad. okleveles nyilvános rendes
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: Tábor-út 9. szám.
D raskóczy Lajos, theol. akad. nyilvános rendes tanár, a gyakorlati
theol. tudományok előadója, a theol. alap- és szakvizsgálati bizottság tagja,
sárosi evang. egyházmegyei törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatóságának, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének választott tagja,
az eperjesi hadbavonultak családtagjait segélyező helyi bizottság ügyvivő
elnöke; az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókja intéző-bizottságá
nak tagja; a sárosvármegyei központi hadsegélyző-bizottság, az orosz
betörés 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 és a sárosi ev.
egyházm egye esperese, a tót nyelv előadó tanára. Lakik: Árok-utcza 48. sz.
Mayer E ndre . Lásd fent.
D r. O bál B éla, bölcselettudor, a történeti theol. tudományok nyilvános
rendkívüli tanára, a theol. alapvizsgálati bizottság tagja, a Prot. írod. Társ.
igazgató választmányának, a berlini Gesellschaft für Hochschulpädagogik, a
hallei »Thüringisch-Sächsischer Geschichtsverein« és a Magyar Történelmi
Társulat rendes tagja; a hallei magyar-egylet tiszteleti tagja. Lakik: Felsőkőrút 2. szám.
Szánik E rnő , akad énektanár. Lakik: Kossuth Lajos-utcza 17. szám.
Szemere M árton , 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. S zlávik M átyás, bölcselettudor, theol. akad. nyilvános rendes
tanár, a bölcsészettörténet és rendszeres theol. tudományok előadója, jog
akad. rendes tanár, a theol. Otthon felügyelő tanára; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének, a
Collegium igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi Társaság igaz
gató-választmányának és az eperjesi m. kir. állami tanítóképző-intézet
igazgató-tanácsának tagja; a teol. alap-, szak- és lelkészi vizsgálati bizottságok,
tagja, a tiszakerületi és egyetemes ev. egyházi közoktatásügyi bizottság
tagja. Lakik: Árok-utca 30. szám.
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2. Vizsgálati b izo ttsá g o k .
1. Alapvizsgálati bizottság. Elnöke M ayer E ndre dékán, tagjai: dr .
D eák János , D raskóczy Lajos, Liptai L ajos, d r . O bál B éla és dr . S zlávik
Mátyás.
2. Szakvizsgálati bizottság. Elnöke G eduly H enrik egyházkerületi
püspök és Szentiványi Á rpád egyházkerületi felügyelő; tagjai a szaktanárok:
dr .
dr .

D eák János , D raskóczy Lajos, M ayer E ndre ,
S zlávik Mátyás.

dr.

O bál B éla és

3. Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszakerületi osztálya. Elnöke
G eduly H enrik egyházkerületi püspök és S zentiványi Á rpád egyházkerületi
felügyelő; tagjai: dr . S chmidt G yula tiszteletbeli coll. felügyelő, d r . B rósz
László kassai egyházfelügyelő, C zékus László abaújszántói lelkész, F rancz
V ilmos bártfai lelkész, dr . S zlávik M átyás theol. akad. tanár, f K orbély
G éza eperjesi lelkész, főesperes, a coll. igazgató-választmány egyházi elnöke,
egyházkerületi egyházi főjegyző; póttagok: D ómján Elek sátoraljaújhelyi
lelkész, kér. jegyző, D raskóczy. Lajos theol. akad. tanár, S zopko R óbert
egyházfelügyelő, S zlabey Mátyás bártfai lelkész. Hivatalból résztvesz a

dékán és mint vizsgálók, a szaktanárok.
3. Végzett tan anyag.
a) Előadott tantárgyak.
Első félév.
1. Újszöv.görögnyelvi gyakorlatok. I. évf., heti 1óra. 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 1 óra. Előadta dr. Obál Béla.
4. Németnyelvi gyakorlatok. A haladókkal I —IV. évf., heti 1 órában.
Tanította dr. Szlávik Mátyás.
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. Szemelvények az Apológiából. 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. Neveléstan. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
10. Hébernyelvi repetilorium. II. évf., heti 1 óra. Yezette dr. Deák János.
11. Ószöv. exegesis. II-IV . évf., heti 3 óra. Előadta dr. Deák János.
12. Újszöv. exegesis. I. Korinth, levél. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta
Mayer Endre.
13. Újszöv. exegesis. Római levél magyarázata. Ill —IV. évf., heti 4 óra.
Előadta Mayer Endre.
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14. Izrael története. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
15. Ószöv. bibi, theologia. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Deák János.
16. Egyet, egyháztörténet. Ókori egyháztörténet. I —II. évf., heti 4 óra.
Előadta dr. Obál Béla.
17. Jézus élete. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
18. Symbolika. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
19. Erkölcstan. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
20. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
22. Egyh. és liturgikus ének. I - IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szánik Ernő.
23. Mezőgazdaságtan. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szemere Márton.
Második félév.
1. Héber nyelv. I. évf., heti 3 óra. Hangtan, szótan kapcsolatban for
dítási gyakorlatokkal. Tanította dr. Deák János.
2. Újszöv, görög nyelvtan. I. évf., heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
3. Német nyelv. Kezdők számára, heti 1 óra. Tanította dr. Obál Béla.
4. Németnyelvi gyakorlatok haladók számára, heti 1 óra. Tartotta
dr. Szlávik Mátyás.
5. Tót nyelvtan és gyakori., mint az I. félévben, heti 3 óra. Tanította
Liptai Lajos.
6. Latinnyelvi olvasmány. Szemelvények az Apológiából. I —IV. évf.,
heti 1 óra. Vezette Mayer Endre.
7. Bölcsészettörténet. Modern filozófia tört. I. évf., heti 4 óra. Előadta
dr. Szlávik Mátyás.
8. Neveléstörténet. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
9. Hébernyelvi repetitorium. II. évf., heti 1 óra. Vezette dr. Deák János.
10. Ószöv. exegesis. II —IV. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Deák János.
11. Újszöv. exegesis. I. Korinth, magyarázata. I —II. évf., heti 3 óra.
Előadta Mayer Endre.
12. Újszöv. exegesis. Római levél. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta
Mayer Endre.
13. Izrael története. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
14. Újszöv. bibi, theologia. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
15. Középkori kér. egyháztörténet. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta
dr. Obál Béla.
16. Vallástörténet. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
17. Symbolika. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
18. Erkölcstan. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
19. Katechetika. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Gyakorlati írásmagy. I —IV. évf., heti 1 óra. Tartotta Draskóczy Lajos.
22. Egyh. és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szánik Ernő.
23. Mezőgazdaságtan. I —IV. évf., heti 2 óra. Előadta Szemere Márton.
C o l l . É r t . 191 6 /1 7 .
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b) Seminariumok.
A modern tudományközlés és beható tudományos foglalkoztatás meg
követeli, hogy a főiskolai hallgatók minél tökéletesebb s megfelelő
berendezésű seminariumi helyiségekkel s főleg könyvtárakkal bírjanak.
Akadémiánk is nagy súlyt helyez a seminariumokra s a tanárok rendes
előadóóráikon kívül minden szakkörből seminariumi gyakorlatokat vezet
nek, hogy a hallgatókat bevezessék a tudományok műhelyébe s meg
mutassák, mikép kell vagy lehet egy-egy kérdést tudományosan felfogni s
feldolgozni. E czélnak szolgálatában áll a seminariumnak berendezett ter
münk, mellette lévő kézi 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 írásbeli dolgozatok készítése kivétel
nélkül mindenkire kötelező; a többi seminariumok közül pedig szabad
választás szerint ki-ki azt látogatja, a melyet legjobbnak vél.
Az elmúlt iskolai évben is hátráltatva volt seminariumi munkásságunk,
a mennyiben a helyiséget katonai otthon czéljaira is használták.
1. Ótestámentomi exegelikai seminarium. Heti 1 órában a II —IV. éves
hallgatók számára, vezetője: dr. Deák János. A seminariumi tagok kettős
irányú munkásságot fejtettek ki: egyfelől a vezetőtanár útmutatása mellett
fordították, elemezték s magyarázták a Deuteronomiumot, főleg a törvénygyűjtemény keretét, másfelől egy szabadon választott tételt kidolgoztak.
Kidolgozásra került a következő tétel: A Deuteronomium etikája.
2. Újszövetségi exegetikai seminarium. Heti 1 óra, II —IV. évf. Vezetője
Mayer Endre. Olvastuk cursoriusan I. Kor. 15. fej. s a Jézus feltámadására
Márk, Máté, Lukács és Ján. ev.-ban levő szakaszokat, valamint Jakab levelét.
Magántanulmányul s írásbeli feldolgozásra a következő tételek szolgáltak:
A csoda lehetőségéről; az Úrvacsora történelmileg bírálva; Jézus halála; Jézus
feltámadása; Kér. János hittérítő működése; Jézus mint imádkozó; a szeretet
Pálnál. A dolgozatokat kijelölt olvasmány alapján kellett elkészíteni. A be
nyújtott dolgozatok közül 3 jeles, 2 jó és 2 elégséges volt.
3. Egyháztört. seminarium. Vezető dr. Obál Béla. Heti 1 óra. Krüger,
«Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellen
schriften“ alapján a kiválóbb egyházi atyák, főleg Augustinus műveiből
szemelvényeket olvastunk és beszéltünk meg. A hallgatók az őskeresztyén
történelemből a nicaeai zsinat és dogma történetét, a középkorból a magyarok
megtérését, a magyar reformáczió korából Károli Gáspár életét és bibliafordítását dolgozták fel önálló munkák alakjában.
4. Rendszeres theol. seminarium. Ill —IV. évf. Vezető dr. Szlávik Mátyás.
Heti I óra. A tanév legnagyobb részében olvastuk és fejtegettük az ethika
f. tanévi előadásait kiegészítőleg Luthardt „Előadások a keresztyénség
erkölcstanáról" ez. apologétikai művét. Ezenfelül a III. és IV. éves theol.
ifjak legnagyobb része a modern élet érintésével különböző ethikai tárgyú
kérdéseket dolgozott fel önállóan, vagyis a modern életet vizsgálta a kérész-
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tyénség élet- és világfelfogása alapján. A jobb dolgozatokat az órákon fel
olvastuk és megbíráltuk.
5. Oyakorlati semitiariumok. Vezető-tanár: Draskóczy Lajos.
a) Homiletikai seminarium. Heti 1 óra. A seminarium tagjai voltak az
I —IV. éves hallgatók. Foglalkoztunk 16, hallgatók által készített egyházi
beszéddel. Ezek közül magyar volt 11; német 3; tót 2; és pedig 12
közönséges, 1 karácsonyi, 1 nagypénteki, 1 újévi, 1 húsvéti beszéd. A
szabadon előadott beszédeket írásban elkészített bírálatban és élőszóval
méltattuk a munkahozó és hallgatók közös okulására.
b) Liturgikai seminarium. Heti 1 óra. Tagok az I —IV. éves hallgatók.
Negyedéves hallgatóink végeztek alkalmi functiókat. Beható megbeszélés
tárgyát képezték az agenda megfelelő használatával kiegészített következő
szabadon előadott alkalmi beszédek: 1. Menetszázad eskütételénél. (Jel. 2, 10.)
2. Aratási hálaünnepen. (Zsolt. 126, 5, 6.) 3. Polg. leányiskolái kibocsátó
beszéd. (Filip. 2, 5.) 4. Reform, emlékünnepen. (Ján. 8, 32.) 5. Óév-esti
beszéd. (Zsolt. 39, 5 —8.) 6. Confirmatiói beszéd. (I. Kor. 16, 13.) 7. Tábornok
temetésén. (Bír. 6, 12, 23.) 8. Újévi beszéd. (Zsolt. 102, 26—29.) 9. Iker
gyermekek keresztelése. (Zsolt. 118, 23, 25.) 10. Székfoglaló-beszéd. (Zsid.
10, 23 —25.) 11. Búcsúbeszéd. (Efez. 3, 14 —21.) 12. Egyházlátogatási beszéd.
(Mát. 3, 1 —12.) 13. Szépreményű ifjú temetésén. (1. Pét. 5, 6.) 14. Úrvacsorái
beszéd. (Ján. 5, 14.) 15. Qyermek-istenitiszteleten. (Zsolt. 34, 12.)
c) Katechetikai seminarium. Heti 1 óra. Tagok az I —IV. éves hallgatók.
Ez évben az újszöv. bibi. történetekből katechizáltunk. Az írásban elkészített
leczkéket írásban és élőszóval bíráltuk. Az egyes katechizácziók száma 15 volt.
d) Egyházjogi seminarium. Heti 1 óra. Tagok a III. és IV. éves hall
gatók. A vezető-tanár különórákban szabad előadásokat tartott a magánjog
köréből: az alanyi jog fogalmáról, a jogalanyokról, a jogtárgyakról, a jogok
megszerzéséről és megszűnéséről. A IV. éves hallgatók írásbeli dolgozatokat
hoztak a következő témákról: 1. 1881:3263. sz. I. M. R. a kiskorúság meg
hosszabbításáról, az atyai hatalom ... gondnokság alá helyezés tárgyában.
2. 1897:72,370. sz. V. K. M. R., a kisdedóvodai, elemi iskolai mintatervek,
építkezési utasítások stb. ismertetése. 3. A kötelmi jog alanya, tárgya, tar
talma és az uzsoráról szóló 1868:31.; 1877:8.; 1883:25. t.-cz. ismertetése.
4. Az 1886:22. t.-cz. ismertetése az illetőségről stb. 5. Az egyházi háztartásról.
6. Az egyet, alapítv. Szab. Rendel. 7. Az új főrendiházi tvek (1885:7.;
1886:8.) ismertetése. 8. Az 1909:53,000. sz. V. K. M. R. II. Rész, I. Fejezetének
(Áll. tanítók jogviszonyai stb.) ismertetése. 9. Fenti rendelet II. rész, II. fejezeté
nek (Tanító. Tantestület. Fegyelmi szabályok) ismertetése. 10. Az 1898:23. t.-cz.
A gazdasági és ipari hitelszövetkezetek. 11. A tábori lelkészek helyzete.
12. Az egyházi törvénykezésről. 13. Az 1913:16. t.-cz. ismertetése és bírálata.
14. Az 1900:16. t.-cz. a gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárról.

5*

36

4. T h eologiai akadém iai hallgatók.
I. évfolyam.
Berényi Sándor*................................ Sárosszentmihály, Sáros
Erős G yula....................................... Jolsva, Gömör vm......
Járosi Andor ................................... Újsándorfalva, Torontál
Kiss Benő........................................... Felsőaradi, Torontál vm.
Pál Béla ........................................... Vashegy, Gömör vm...
Tóth Szöllős M ihály........................ Roscol, Amerika........
Tinschmidt Sándor............................ Kisszeben, Sáros vm. ..
Bodiczky Vladimir, rendk. h.** . .. Liptószentmiklós, Liptó
Javornitzky Aladár, rendk. h............ Abaújharaszti, Abaúj vm
Nagy Dezső, rendk. h.** ................ Bábindal, Nyitra vm. .

1898.
1896.
1897.
1897.
1897.
1897.
1897.
1897.
1898.
1897.

II. évfolyam.
11. Csaják János**................................... Petrőcz, Bácsbodrog vm
12. Gömöri N ándor................................ Lőcse, Szepes vm........
13. Komjáthy Béla................................... Fony, Abaúj-Torna vm.
14. Weiszer E rn ő ................................... Orosháza, Békés vm. ..
15. Laczkó István................................... Assakürth, Nyitra vm...
16. Michalkó János*................................ Vágtáivá, Liptó vm. ..
17. Szivák Emil....................................... Szeleste, Gömör vm. ..

1897
1897
1895
1896
1894
1895
1896

18.
29.
20 .
. 21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

III. évfolyam.
Bakay Z oltán................................... Nagyócsa, Zólyom vm. .
Banczik Oszkár ............................... Rimakokova, Gömör vm
Bús János........................................... Rimócza, Gömör vm... .
Csajka Iván....................................... Mosócz, Turócz vm. .. .
Kopcsó J á n o s................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm
Lang Ján o s....................................... Zsablya, Bácsbodrog vm
Németh Pál....................................... Békéscsaba, Békés vm.
Pogány Gusztáv............................... Ipolyróna, Nógrád vm.
Válint János....................................... Annafalva, Gömör vm.
Zachar Kálmán*** ............................ Ratkó, Gömör vm......
Zeman Zoltán................................... Lapos, Sáros vm.........

1896.
1895.
1894.
1890.
1893.
18941894.
1892.
1895.
1895.
1894.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

IV. évfolyam.
Abaffy G y u la ................................... Szentes, Csongrád vm.
Bortnyik György............................... Kölese, Szatmár vm. ..
Chizsó János ................................... Rimabánya, Gömör vm.
Danielisz Róbert................................ Nagyszalók, Szepes vm.
Késmárszky Lajos ............................ Kassa, Abaúj-Torna vm.
Marencsin Zoltán ............................ Tapolyradvány, Sáros vm
Mayerhöffer Árpád........................... Leibi ez, Szepes vm.........

1893.
1895.
1893.
1894.
1895.
1894.
1893.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* Csak az első félévben voltak hallgatóink.
*** A második félévtől kezdve III. éves.

** Csak a második félévben iratkoztak be.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Misecska Bertalan ............................ Nyustya, Oömör vm ... . 1894.
Pap Ferencz....................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm 1893.
Polomszky László*........................... Csetnek, Gömör vm. .. . 1889.
Popp Fülöp....................................... Bezsánia, Horvátország . 1893.
Postha G y u la................................... Nyustya, Gömör vm. .. . 1893.
Varga László ................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm 1894.
Weisz Vilmos................................... Felsővisti, Fogaras vm. . 1895.
Külföldi egyetemen mint lelkészjelölt folytatta tanulmányait
43. Hajdú Árpád lelkészjelölt.............. Eperjes, Sáros vm............
1893.
44. Galgon-Jaske Ádám lelkészjelölt.. .. Sörkút, Szepes vm.........
1891.
A három rendkívüli hallgató harcztéren teljesít szolgálatot; rendes
hallgatónak nem volt felvehető.

D) Theologiai akadémiánk intézményei.
1. Ev. T heol. Otthon.
Theol. akadémiánknak e czélszerű berendezésű és
szép hivatású intézményében az elmúlt tanévben is, bár
nyugodtabb lefolyású volt, éreztette a világháború a maga
káros hatását. Meggyérült létszámmal nyitottuk meg
szept. 13-ikán, tehát rendes időben, püspök urunk jelen
létében, dékánunk alkalmi beszédjével és Danielisz R.
imájával a tanévet. Püspök dékán üdvözlésére az új tanévvel járó küzdelmekről
szólott, a melyeknek sikeres megvívásához a nagy apostol két főlevele
szerint erkölcsi fenség, vagyis kér. egyéniségünk leikéből s annak hitéből,
mint vallásos-erkölcsi meggyőződésünkből sarjadozó törvény követése szük
séges. Kötelességei hű teljesítése mellett a tanárokkal való sűrűbb érintkezésre
hívta föl az Otthon ifjúságát, a mi buzdító hatással van az egyes szaktudo
mányokkal való behatóbb foglalkozásra.
E beszédre való utalással, másnapon a reggeli könyörgés után a
felügyelőtanár is a háborús állapotokra való különös tekintettel rendre,
pontosságra, megbízhatóságra, testi és lelki tisztaságra, takarékosságra s
maga iránt és egymás között való bizalomra kérte és figyelmeztette az
ifjúságot. A felügyelőket megbízta azzal, hogy ne csak a saját szobáikra
vagy hálóikra, hanem az Otthon összes helyiségeiben gyakorolják az illetékes
felügyelők útján vagy közvetlenül is a felügyeletet és az ellenőrzést. Külö
nösen felhívta a zajosabb viselkedés elkerülésére s az Otthon berendezésé
nek lehető kíméletére.
A napimunkát e tanévben is a felügyelőtanár mindenkori személyes
részvételével az Otthon olvasó- és imatermében, olykor a világháborús
eseményekre való különös figyelemmel, imával kezdtük meg. A mindvégig
komoly ünnepélyességgel és közvetlen hatással lefolyt könyörgéseken az
éneket harmoniumkisérettel Lang János theologus, az Otthon írnoka látta el.
* Csak az első félévben volt hallgatónk.
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A házmesteri változásra való tekintettel, az egész tanidőn át az Otthon
postáját is lelkiismeretes pontossággal látta el.
A világháborúnak igen rossz hatása a nagy fahiányban mutatkozott,
mivel a földmívelésügyi minisztérium az eddigi kedvezményes sóvári tűzifát
a múlt tanévben sem engedélyezte s az Eperjestől 18 kilométernyire fekvő
kakasfalvi erdőgondnokság területéről való beszerzése nagyon drágának
bizonyult. A rettenetes fahiányon, két vagon kőszén s a szükséges famennyi
ség megszerzésével, Eperjes város derék polgármestere: Faragó József kir.
tanácsos tett az Otthonnak elismerésreméltó szolgálatot. Az ezidén hosszú
ideig tartott téli fűtés (okt. 6-ikától ápr. 30-ikáig) igen nagy mennyiséget
emésztett föl s nagy költségbe került. A szén ára is és a villamosvilágítás
lényegesen emelkedett. Nehézséget okozott az is, hogy dr. Hartmann Imre, az
Otthon orvosa, mint bevonult katonaorvos csak a második félévben teljesítette
ritka buzgósággal és önfeláldozó hűséggel a maga orvosi szolgálatait. Kisebb
hűlésektől eltekintve, csak a második félévben volt egy nehezebb járványos
esetünk, mely azonban a városi kórházban szerencsés befejezést ért. Összesen
19 beteget kezelt. E tanév alatt különösen győződtünk meg az orvossal
egyetértőleg arról, hogy az Otthonnál, ha mindjárt csak megfigyelés czéljából is, elkerülhetetlen szükség lesz egy betegszobára, mely czélra a jövő
tanévtől kezdve, a püspökkel egyetértőleg, az eddigelé meglehetősen gyéren
látogatott s így könnyen nélkülözhető, ú. n. szórakozószobát fogjuk beren
dezni. A kisebb-nagyobb betegségek szerencsés lefolyásúak voltak. Az Otthon
helyisége és szépen befásított és folyton tisztán tartott udvara úgy tisztasági,
mint egészségügyi tekintetben az elmúlt tanévben is a legszigorúbb köz
egészség- és nevelésügyi követelményeknek megfelelt. Ezt a június 12. és
13-ikán a szak- és papivizsgálatokon megjelent püspök is megelégedéssel
konstatálta.
/. Ferencz József király halálának gyászhírét püspök úr távirati intéz
kedésére, valamint utóda IV. Károly megkoronáztatását az Otthonban is
méltóképen megünnepeltük. Úgy előbbin, mint utóbbin a felügyelő-tanár
méltatta a gyász-, illetve örömünnepély nagy nemzeti jelentőségét. Előbbit
nov. 23-ikán, utóbbit a tanidő folytatásával jan. 29-ikén tartottuk. Előbbin
Misecska Bernát, utóbbin Bortnyik György bennlakó theologus tartott alkalmi
imát. A koronázás örömünnepének megülése azért történt oly későn, mivel
az ifjúságot a nagy fa- és szénhiányra s a konviktusi élelmezés nagymérvű
nehézségeire való tekintettel, a karácsonyi ünnepi szünidőre decz. 22-ikétől
1917. jan. 28-ikáig bezárólag, püspök úr engedélyével szabadságoltuk. Az év
és ünnep előtti utolsó könyörgésen Varga László mondott szép alkalmi imát.
Az ifjúság magaviseleté, a kimaradások körüli kisebb fegyelmi vétsé
gektől s a kötelességtudat és harmonikus lelki műveltség terén még itt-ott
észlelhető fogyatékosságoktól eltekintve, az egész tanidő alatt komoly, sőt
kifogástalan és példás volt. A kimaradásoknak a világháború óta szerdára,
szombatra és vasárnapra való korlátozása a lefolyt tanévben is czélszerűnek
és üdvösnek bizonyult. A többi napokon csak külön kapukulcscsal és teljes
felelősség vállalása mellett lehetett ritkább esetekben kimaradni. A lakók
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száma a mult tanévben csak 38 volt s így nyolczczal kevesebb a teljes lét
számnál, a mi az Otthonra lényeges jövedelemcsökkenést jelentett. Növelte
e csökkenést az a körülmény is, hogy a lakbérfizetések az elmúlt tanév
ben is a régiek maradtak, holott ma a rettenetes nagy drágaság miatt évi
100 koronából, illetőleg jogásznál 120 koronából egy bennlakó ifjút egy
egész évre lakással, fűtéssel, villamos világítással, vízzel és kiszolgálattal
ellátni nem lehet. Egy öl fára sem elég egy theologusnak évi 100 kor.
lakbére. Tiszai egyházkerületünk, a mely legalább is évi 100 koronával
pótolja meg egy bennlakó ifjú lakbérét, a felügyelő-tanár javaslatára hihetőleg
emelni fogja a jövő tanévtől kezdve az évi lakbéreket és pedig a theologusokét
legalább is 25, s a jogászokét 30 kor.-val. A lakók között: Zachar K.,
Laczkó I., Banczik O., Bakay Z., Járosi A., Misecska B., Postha Gy., Weisz V.,
Pál B., Kiss B., Popp F., Erőss Gy., Tóth Szöllős M., Lang J., Bortnyik Gy.,
Mayerhöffer Á., Szivák E., Abaffy Gy., Válint J., Kopcsó J., Bús J., Komjáthy B.,
Pap F., Varga L., Gömöri N., Chizsó J., Csaják J., Csajka 1. és Michalkó J.
theologusok; Sroll L., Tahy B., Sennovitz K., Wein T., Szombathelyi I.,
Konka G., Homitskó J. joghallgatók s Zsugyel P., Bertalan B., Margócsy A.
és Margócsy L. főgymn. tanulók voltak. Michalkó J. csak az első félévben
és Csaják J., Wein T., Szombathelyi I., Konka G. és Homitskó J. csak a
II. félévben voltak az Otthon lakói. Hálófelügyelők voltak: Misecska B.,
Popp F., Bortnyik Gy. és Varga L. s a jelzetteken kívül szobafelügyelők:
Zachar K., Sroll L., Lang J., Válint J. és Chizsó J.
A világháború nyomorúsága s a vasúti közlekedés Eperjesről való
nehézsége miatt, sajnos, a más években oly sűrűn eszközölt tanulmányi
kirándulások is teljesen szüneteltek. De némileg pótolta az a protestáns
irodalmi estély, a melyet február havában báró Wieland Albert felügyelő
kezdeményezésére Hönsch Ede izsákfalvi lelkész, mint h. lelkész buzgóságából, a felügyelő-tanár vezetése mellett, helybeli erők közreműködésé
vel is a szepesi Ménhárdon rendeztünk, a mely úgy anyagi, mint erkölcsi
tekintetben szép eredménynyel járt az Otthonra és a szepesi hadiárvákra.
A jövedelem az 1000 kor.-t meghaladta s az Otthonnak tisztán 327 kor.-t
eredményezett. A szépen sikerült estélynek eperjesi pontjai a következők
voltak: Mendelssohn: 91. zsoltárja. Énekelték Lang J. theol. vezetésével a
theol. testület énekkara. Szereplők voltak: Bús J., Chizsó J., Gömöri N.,
Danielisz R., Járosi A., Marencsin Z., Kopcsó J., Pogány G., Popp F.,
Misecska B., Szivák E., Válint J. és Weisz V. Szavalatot tartott Kopcsó J.
és felolvasást: „Zum Reformationsjubileum" czímmel maga a felügyelő
tanár. A Schumann-féle menüettet különböző hangszereken Bús J., Szivák E.,
Gömöri N., Marencsin Z. és Weisz V. adta elő. Devrient „Luther" művének
„Luther und Eck" czímű dialógusát eredeti, német nyelven Gömöri N.
(Luther) és Danielisz R. (Eck) adta elő. Kurucz-dalokban gyönyörködtette
a főleg Késmárkról és Leibiczről jött nagyszámú közönséget úgy délelőtt
a főpróbán, mint magán az estélyen Szivák E. A másnapi istentiszteletet a
templomban prédikálással Lang J. és liturgiával a felügyelő-tanár végezte s
a „Gályarabok" énekét a theol. énekkar adta elő. Ritkán volt egy irodalmi
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estélynek oly nagy hatása, mint a ménhárdinak. A szives és magyaros
ellátásért a tanári-kar a lelkes felügyelőt és ménhárdi egyházat táviratilag,
a püspök pedig meleghangú levélben üdvözölte. Ott nyert benyomásaink
csakugyan felejthetetlenek lesznek.
Egy szűkebbkörű téli kirándulást rendezett a felügyelő-tanár Tátralomniczra s egy tavaszit a kisszebeni hegykoszorúra, nemkülönben ugyancsak
február havában Lang J. és Kopcsó szavalatával, Szivák tárogatós játékával
és a maga reformácziói előadásával vallásos estélyt Újcsanáloson. A háború
szerencsés befejezésével újból fölveszszük a kirándulások és főleg irodalmi
estélyek kényszerűségből elejtett fonalát.
Az Otthon theol., sőt jogász lakói, kik között a legtöbb lelkész vagy
tanító fia, a múlt tanévben is tetemes lakbérelengedésben részesültek.
A theologusok lakbérelengedésének kitüntetését más rovatban találja a szives
olvasó. A jogászok közül Sarudy István, néhai jogtanár-társunk végzett
jogász fia hadikitüntetés után járó 100 koronában Sroll Lajos, és dr. Maiéter
István a theol. Otthon javára átengedett rektori tiszteletdíjából 50 —50 koroná
ban Tahy B. és Sennovitz K., és a Propper-féle alapítvány 40 kor. adományá
ban ugyancsak Tahy B. részesült. A jogászoknak juttatott lakbérelengedések
összege tehát 240 kor.
Tiszakerületi közgyűlésünk legújabbi egyhangú határozatából, főleg
pedig Qeduly püspökünk ismételt lelkes felhívására különösen lelkészeink
és főgymn. vallástanáraink buzgóságából a múlt tanévben is Otthonunk
eperjesi házipénztárába múlt évi június 15-ikétől ezévi június 15-ikéig a
következő adományok folytak b e : bonyhádi főgymn. ifjúság belmissió-köre 5,
szarvasi főgymn. ifjús. gyámintézet 25, iglói főgymn. ifjús. gyámintézet 10(
eperjesi coll. ifjús. gyámintézet 30, nagyszalóki egyház 10, klazányi egyház
és lelkésze 6, pazdicsi egyház 10, felsőaradi egyház 15, felsőlövői főgymn.
ifjús. belmissió-egyh. 5, zsegnyei egyház és lelkésze 20, pestmegyei esperess.
pénztár 20, hosszúfalu-fűrészmezei egyház 5, tátraaljai esperesség 30, ózdi
egyház 15, Mayer Pál ikladi lelkész 10, Eperjesi villamvilágítási r.-t. 50,
ránki, bátyoki és csákányi egyh. 13, Sziklay Ede abaúji főispán 50, Schuster
M. szilbácsi lelkész 30, Vladár Emilné Klazányból 5, kövii egyház 6, aszódi
főgymn. ifjús. gyámint. 10, újcsanálosi egyház 10, újcsanálosi vallásos estély
offertoriuma 5, Hám csanálosi körjegyző 10, újvásári egyház 15, hegyaljai
esperess. gyámint. 50, Harmatta Andor homonnai urad. jószágigazgató 100,
hámosfalvai s gacsalkai egyház 20, tiszavidéki esperess. pénztár 59, rimaszombati főgymn. ifjús. gyámintézet 10, nagykárolyi egyház 10, budaszállási
egyház és lelkésze 40, arad-békési esp. alapítvány kamatja 50, budaméri
egyház 10, kislomniczi egyház 5, nandrási és rákosi egyház 10, henczkói
egyház 5, alsósajói egyház 7, Heinz L. Luther-alap. kamatja 6, abosi egyh. 5,
nógrádi esperess. alap. .kamatja és háborús járuléka 240, németjakabvágási
egyház 2, felsősajóannafalvai egyház 5, jolsvai egyház 5, sárosi esperess.
alapítv. kamatja 160, restéri egyház és lelkésze 7, felkai egyház 7, martonházai-rosfalvai egyház 25, eperjesi II. egyház 14, izsákfalvai egyház és
lelkésze 20, rimabrézói egyház és lelkésze 25, pazdicsi egyház I486, laposi
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egyház 8 04, rozsnyói egyház 12, korompai egyház 10, abaújszántói egyli. 5,
fancsali egyház 10, felsőkemenczei egyház 5, kassai II. egyház 2, miskolczi
egyház 20, sajóarnóti egyház 8, stószi egyház 1, bártfai I. egyház 10, magyar
honi ev. egyházegyetem segélye 400, szarvasi egyház 50, Eperjesi Takarékpénztár 100, kölesei egyház 2, sókúti egyház 5, tokaji egyház 4, özv. Lumniczerné Mohr Irma 20, batizfalvai egyház 16, rimakokovai egyház 15, resiczabányai egyház 10, Eperjesi villamvilágítási r.-t. 50, sörkúti egyház 20, ménhárdi estély jövedelme 327, ferenczhalmi egyház 15, sziráki egyház 10,
toporczi egyház 10, sókúti egyház 7, girálti egyház 10, özv. Seidl Matild
Szepesbéláról 5, tapolyhanusfalvai egyház 15, betléri egyház 2, alsókubini
egyház 10, Eperjesi Bankegylet 50, Galgon J. Ádátn 10, nagyváradi egyház 20,
merényi egyház 10, Nyíregyháza városa 50, Makoviczky Emil szirki lelkész 40,
veszverési egyház 2, csanád-alkerti egyház és lelkésze 10, Klauzer L. és
Heinz L. Luther-alapítv. kamata 9, szarvasi tanítóképző-intézet ifjús. gyám
intézete 5, eperjesi theol. testület 25, budapesti főgymn. ifjús. gyámegylet 20,
margonyai egyház 9, bonyhádi főgymn. belmissiói egyesület 5, rozsnyói
főgymn. ifjúsági gyámint. 5, Kiss Kálmán felsőaradi lelkész 20, felsőaradi
egyház 20, Szedlák A. Mátyás 100, bácsi esperesség 80, beszterczebányai
főgymn. ifjús. gyámint. 10, eperjesi coll. gyámint. 30, békéscsabai főgymn.
ifjús. gyámint. 15, iglói, aszódi és késmárki főgymn. ifjús. gyámint. 10 —10,
hisnyói egyház és lelkész 15, nagyszalóki egyház 15, és özv. Schroepfer
Antalné 200 kor. —Tiszai egyházker. pénztárába befolyt: debreczeni egyház 4,
nagybányai egyház 4, szatmári egyház 2, sajókazai egyház 1, alsósziklási
egyház 2, cserepesi egyház 2, nyustyai egyház 2, rimaráhói egyház 1,
karaszkói egyház 1, felsőpokorágyi egyház 1, klenóczi egyház 10, rimabányai
egyház 2, rimabrézói egyház 2, rimafűrészi egyház 2, fűrészmezei egyház 5,
hosszúfalusi egyház 10, pürkereczi egyház 10, Galgon-Jaske Mihály sörkúti
egyházfelügyelőtől fia Ádám felavatása alkalmából 500 kor. Mivel az alapít
ványok kamatjai mellett nagyobbára ezekből az évi adományokból fedezzük
a bennlakó theol. és jogászok csekély lakbérével együtt az Otthon évi fenn
tartásának, fűtésének, világításának, tatarozásának és berendezésének az utóbbi
harmadik világháborús évben négyszeresen emelkedett költségeit, tiszaker.
közgyűléseink egyhangú határozatából újból is a legmelegebben ajánljuk
Otthonunk immár égetően szükségessé vált hathatósabb támogatásának
ügyét lehetőleg 5 évre való megajánlással, egyházmegyéink és -községeink,
espereseink, felügyelőink és lelkészeink, valamint tehetősebb híveink buzgó
figyelmébe és áldozatkészségébe. Szeretve tisztelt püspök urunkat e helyütt
is felkérjük, hogy a reformatio 400-éves jubileuma alkalmából a nagyobb
esperességekben és egyházközségekben mennél több ingyenes alapítványi
hely létesítéséről gondoskodjék.
A Marcsek újesanálosi, Duszik miskolczi és Heinz torzsai lelkészek
kezdeményezésére létesített ú. n. Luther-alapra Heinz Lajos 2 drb hadikölcsönkötvényén kívül befolyt Duszik Lajostól 10, Fábry Viktor kolozsvári
lelkésztől 100, Hamar János ipolymagyari lelkésztől 20, Matulcsik Gyula
papjelölttől 10, Barthó A. girálti lelkésztől 20, Bortnyik Gy. kölesei lelkész
Coll. Ért. 1916/17.
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és egyháza 50, Marcsek J. lelkésztől 12 kor., Noszkó István rákoskeresztúri
lelkésztől egy 200 koronás kötvény s Klauzer László tapolylianusfalvai lel
késztől 2 drb 50 koronás hadikölcsönkötvény. Ez a nagy buzgósággal meg
indult jótékonysági mozgalom — sajnos — nem részesült volt tanítványaink
részéről a kellő figyelemben és támogatásban. Pedig ez szolgálhatna alapul az
Otthon épületével szomszédos főgymn. tornacsarnok megszerzésére s ezzel
való megbővítésére, amelynek tanulmányozására és lehető foganatosítására
püspök urunk elnöklete alatt a tiszai egyházkerület még a háború előtt egy
szűkebb bizottságot küldött ki.
A jövő tanévre vonatkozólag az Otthonba való felvétel tekintetében
ezúttal is jelezzük, hogy a theologusok mellett az eddigi gyakorlathoz híven,
a mennyire azok létszáma megengedi, néhány joghallgató, sőt felelősség
és ellenőrzés elvállalása esetén felsőbbosztályú főgymn. tanuló is felvehető.
A felvétel az egész tanévre kötelező. Egy theologus egész évi lakbére 125,
jogászé és főgymn. tanulóé 150 kor., a melyért jár lakás, fűtés, világítás és
kiszolgálás. Augusztus 25-ikéig jelentkezéseket elfogad a tiszakerület püspöké
hez címzett kérvénynyel a theol., vagy maga a felügyelő-tanár. A felvétel
kellékei: érettségi, vagy múlt tanévi bizonyítvány, index, esetleg elbocsátós minden esetben egészségét igazoló orvosi bizonyítvány. A fölvett hallgatók,
vagy tanulók, mint bennlakók a tanév elején az Otthon orvosa részéről
szigorú előzetes vizsgálatnak vannak alávetve.
Végül tájékoztatásul közöljük a minden tekintetben helyesnek ismert,
11 év óta gyakorlatilag kipróbált, üdvösnek bevált s pontos és lelkiismere
tes betartásra hivatott házirendet a következőkben:
1. Az Otthon lakói, vasárnap kivételével, mindennap pontosan s/48 óra
kor az imateremben a felügyelő-tanár jelenlétében tartandó reggeli könyör
gésen megjelennek, a mi alól csak igazolt betegség esetén van kivétel.
2. A bentlakók felkelése csengetyűszóra télen 6ya, nyáron ó órakor tör
ténik. A közös reggelizés ideje a convictusi épület étkezőtermében */s8 órakor.
3. A rend-, csend- és tisztaságért, nemkülönben az esetleges károkért,
az egyes szobák felügyelői, illetve lakói felelősek.
4. A munkaidő alatt a kölcsönös háborgatás, vagy zavarás tilos. Zené
lés, éneklés, vagy egyéb szórakozás csak a munkaidőn túl és a lakószobák
ban legfeljebb esti 8 óráig, a szórakozóban esti 9 óráig van megengedve.
A szerencsejáték az „Otthon" összes helyiségeiben tilos.
5. A fürdők használatát szükség szerint s a famennyiség arányában
a felügyelő-tanár engedélyezi.
6. Dohányzás vagy szivarozás csak a lakószobákban és a folyosón van
megengedve, tilos az olvasó- és könyvtári teremben és a hálókban. A szivar
végek a szobákban a hamutartóba s a folyosón elhelyezett pléhtartókba
dobandók. Nem dohányzó bennlakók, ha kívánják, együtt lakhatnak.
7. Kapuzárás este 9, nyáron este 10 órakor. Kapukulcsa csak a felügyelő
tanárnak és a szolgának van. Az időn túl való kimaradás csak a felügyelő
tanár tudtával és előzetes engedélyével csak kimaradásos napon s legfeljebb
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éjjel 12 óráig lehetséges. A szolgát megillető kapunyitás díja a zárórán túl
(kimaradásos napokon) egyenként fizetendő 20 fillér.
8. Az óra szerint beosztott villam világítás használata csak esti 10 óráig
van megengedve. A világítás együttes eloltása esti 10 órakor a szolga tiszte.
Addig is, ha a lakóhelyüket elhagyják, a világítás pazarlásának kerülése
czéljából a körtéket eloltani kötelesek.
9. A fűtés — szorosan meghatározott mennyiségben — naponként
délelőtt 9, délután 3 órakor, illetve a hálókban este történik. A fa- vagy
szénpazarlás tilos. A fűtőanyaghoz csak a szolga nyúlhat.
10. Minden bennlakó a tanév elején magával hoz nevének kezdőbetűivel
ellátott egy-egy paplant, ágytakarót, párnát, nemkülönben elégséges számú
lábravalót, inget, törülközőt, lepedőt, harisnyát, czipőt, fésűt, ruha- és czipőkefét.
Ruhája mosatásáról a bennlakó költségére a felügyelő-tanár fog gondoskodni.
11. Bármely panasz a bennlakók vagy a szolga részéről a felügyelőtanárnál bejelentendő. Úgyszintén négy egyenlő részben (szeptember, kará
csony és húsvét után s a tanév végén a vizsga előtt) nála teljesítendők a
lakásbefizetések és esetleges kártérítések.
12. Egyebekben a bennlakó theologusok, jogászok s esetleg főgymn.
tanulók a Collegium kebelébe tartoznak s annak törvényei alatt állanak.
D r. S zlávi k Mátyás,
az „Ev.'Theol. Otthon" felügyelő-tanára.

2. Theol. akadém iai szakkönyvtár.
A tanítás megkönnyítésére s mélyítésére szolgáló könyvtárunkat, hogy
az seminariumi czéljainknak teljesen megfelelhessen, újonnan felszereltük s
rendeztük, mely czélra egyházkerületünktől a múlt évben is 800 koronát kap
tunk. Könyvtárunk közvetlenül a seminariumi teremből nyíló 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 terem
ben vannak kihelyezve mindenkori használatra. A seminariumi teremhez
minden hallgató kulcsot kap s felelősség mellett használhatja a rendelkezésre
álló műveket. Egyes művek a tanári szobában is vannak elhelyezve, a tanárok
közvetlen használatára.
Az elmúlt 1916/17. isk. évben a következő művekkel gyarapodott:
Sellin: Kommentar zum Alten Testament 2 k. — Gressmann: Die Schriften
des Alten Testament 1 k. — Niebergall: Praktische Auslegung des Alten
Testament 1 k. — Duhm: Habakuk 1 k. — Proksch : Die kl. Profeten vor
dem Exil. 1910. 1 k. — Riessler: Die kl. Profeten. 1911. 1 k. — Rothsteini
Grundzüge d. hebr. Rhytmus und seine Formenbildung 1 k. — Proksch:
Das vorhebräische Sagenbuch 1 k. — Meyer: Die Israeliten und ihre
Nachbarstämme 1 k. — Erdmann: Alttestamentliche Studien 1 k. — Steuer
nagel : Die Einwanderung der isr. Stämme in Kanaan. Hempel: Die Schichten
des Deuteronomiums 1 k. -- Kurz: Zur Psychologie der vorexilischen
Profeten 1 k. — Marquast: Fundamente isr. u. jüdisch. Geschichte 1 k. —
6
*
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Pukko: Das Deuteronomium l k . — E rb: Die Sicherstellung d. Mono
theismus durch die Gesetzgebung 1 k. — Budde: Die bibi. Urgeschichte
1 k. — Meinhold: Die bibi. Urgeschichte 1 k. — Sellin: Studien zur Ent
stehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde 1 k. — Cornill: Einleitung in
das Alte Testament. Cornill: Profetismus 1 k. — König: Das alttestamentliche Profetentum 1 k. — Sellin: Serubabel 1 k. — Fries: Die Gesetzschrift
des Königs Josua. - Wellhausen: Israelitische u. jüdische Geschichte 1 k.
Helbing: Grammatik der Septuaginta 1 k. — Gunkel: Die Religions
geschichte u. die alttestamentliche Wissenschaft 1 k. — Kecskeméthy István,
Hegedűs: Egyházi könyvtár 1 k. — Spielbuch 1 k. — Froebells Spielereien.
Kuyper: Kalvinismus 1 k. — Népiskolai Encyclopaedia III. k. — Doehring:
Eine feste Burg 1—2. köt. — Reisz-Dezső: Tanügyi kalauz 1 k. — Egyházpolitikai törvények.
E műveken kívül a következő lapokat és folyóiratokat járatta a tanári-kar:
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft; Monatsblätter für den ev. Religionsunterricht;
Theologische Studien und Kritiken ; Theologische Rundschau; Zeitschrift für
Theologie und Kirche; Evangelische Freiheit; 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 Orálló; Evangélikus Lap; Evangélikus
Egyházi Élet.

E) A theol. akad. ifjúság egyesületi élete.
Ifjúságunk a szorosan vett iskolai előadásokon és seminariumokon
kívül kiterjedt egyesületi életet is élhet, a minek nagy nevelő értéket tulaj
donítunk, mert a helyesen szervezett egyesületekben fejlődik az ifjúság
önálló gondolkodásban és szabad cselekvésben; itt kezdenek bontakozni
egyeseknek szárnyai s tanulják az önfegyelmezést. Ifjúsági egyesületeink
nagy autonómiát élveznek s a tanári-kar nem avatkozik azokba, csak ha
túllépik az alapszabályoknak kereteit. Minden egyesületnek a tanári-kar által
jóváhagyott alapszabályai vannak, a melyeknek pontos megtartásáért felelős
az elnökség és a felügyeletet gyakorló dékán. Politikai és nemzetiségi
szellemű egyesületeket, vagy ily szellemű törekvéseket akadémiánk nem tűr
meg, s e tekintetben nem is volt semmiféle panasz. Testvéri szeretetre,
egymás iránt való elnézésre szoktatják ifjúságunkat ezen egyesületek s elő
készítik azt a gyakorlati életre.
Akadémiánk mindig nagy súlyt helyezett ezen tágabb értelemben vett
önképzésre s habár olykor visszaélésre szolgáltat okot, sohasem találta helyén
valónak annak megszüntetését, vagy elnyomó korlátozását.
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1. A theol. akad. testület és egyesületei.
A theol. akad. testületnek, mint a tlieol. ifjúság autonom szervének
czélja a testületet érdeklő ügyeknek rendes, vagy rendkívüli gyűléseken való
elintézése; a theol. ifjúság érdekeinek képviselése és előmozdítása s jó hír
nevének fenntartása; felebaráti szeretet s — anyagi viszonyaihoz mérten —
jótékonyság gyakorlása; kifelé az összetartozásnak, befelé a testvéries együtt
érzésnek fenntartása és ápolása. E czélja elérésében támogatja a testületet
a kebelében fennálló: becsületbíróság, önsegélyző egyesület, olvasókör,
tkeol. testületi énekkar, theol. könyvtár.
a) A Theologiai Testület.
A Theologiai Testület alakuló-közgyűlését szeptember 15-ikén tartotta
meg, mely alkalommal testületi elnökké Misecska Bernát IV. é.; jegyzővé
Bús János III. é.; pénztárossá Bortnyik György IV. é.; becsületbírósági elnökké
Chizsó János IV. é.; jegyzővé Németh Pál III. é.; az önsegélyzőegyesület
elnökévé Postha Gyula IV. é.; könyvtárossá Mayerhöffer Árpád IV. é.;
laptárossá Pál Béla I. é.; aljegyzővé Gömöri Nándor II. é.; háznagygyá
Banczik Oszkár III. é. hallgatók lettek megválasztva.
Testületünk igyekezett tőle telhetőleg hazafias kötelességének eleget
tenni a harmadik háborús iskolai évben is; az V. hadikölcsönre 300, a VI.
hadikölcsönre 400 koronát jegyzett ez iskolai évben.
A társadalmi életben vallásos és hazafias ünnepélyek rendezésével
igyekezett résztvenni. Október 31-ikén a reformáczió emlékünnepét a követ
kező műsorral ünnepelte meg: 1. „Erős vár a mi Istenünk.“ Énekelte a theol.
test. énekkar. 2. Ünnepi beszéd; tartotta Misecska Bernát test. elnök. 3. Csengey
Gusztáv: »Nehéz időkben"; szavalta Késmárszky Lajos. 4. R. Schumann:
»Menuett“ (Quintett); előadták: Bús János, Szivák Emil, Gömöri Nándor,
Marencsin Zoltán és Weisz Vilmos. 5. Bihari Kálmán: »Agályarab"; szavalta
Kopcsó János. 6. Stein K.: »91. zsoltár"; énekelte a theol. testületi énekkar.
Collegiumunk közös ünnepélyén, márczius 15-ikén pedig a testület
három ponttal szerepelt. Misecska Bernát test. elnök mondta az ünnepi
beszédet; Gömöri Nándor elszavalta Csengey G. ez alkalomra írt gyönyörű
költeményét: »Vén költő az ifjú nemzedékhez" és F. David: »Erinnerung“
ez. darabját (Quintett) előadták: Bús J., Szivák E., Gömöri N., Marencsin
Z. és Weisz V.
Résztvett a testület más helybeli intézetek által rendezett ünnepélyeken.
A Széchenyi-kör egyik zeneestélyén több tagja vegyes-karban közreműkö
dött, irodalmi estélyein kéthetenként felváltva szavalataikkal közreműködtek.
Tagja volt a testület a Széchenyi-körnek, a Prot. írod. Társaságnak,
Luther-Társaságnak, az Orsz. Kossuth-Szövetségnek és az Eperjesi LengyelMagyar Szövetségnek.
Jótékonyság gyakorlása tekintetében mindenekelőtt folytatta a múlt isk.
évben a feldúlt kárpáti falvakra megkezdett gyűjtést s azt 600 koronára
egészítette ki és azután Bujanovics Gyula, Sárosvármegye főispánja közve
títésével rendeltetési helyére juttatta.
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b) A Theol. Önsegélyző-egyesület.
A testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület ez évben is olcsó
kölcsönben részesítette az arra rászorult test. tagokat. Két tagját pedig 30,
illetőleg 25 korona lakás-segélyben részesítette. A theol. Otthonnak 25 ko
ronát adományozott.
c) A Theol. Testület Olvasóköre.
A Theol. Testület Olvasókörének olvasóórái a theol. Otthon tágas
imatermében tartattak. Járatta a következő lapokat: Pesti Hírlap, Az Újság,
Pesti Napló, Eperjesi Lapok, Prot. Szemle és a Katona-otthon részére a
Mátyás Diákot.
d) A Theol. Testület Énekkara.
A Theol. Testület Énekkara a theol. akad. ifjúság ünnepélyein s más
alkalmakkor — Lang János III. é. theol. akad. hallgató karmestere vezetésé
vel — nyilvánosan szerepelt. Díszelnöke dr. Szlávik Mátyás, a theol. Otthon
felügyelő-tanára. Ez évben tizenhét tagja volt a theol. hallgatók közül.
A testület zárógyűlését május 31-ikén tartotta meg, a mikor 11 IV. é.
theol. akad. hallgató tette le a szokásos hazafias fogadalmat, a kiknek mind
egyike 10—10 koronát ajánlott fel a theologusok Csengey-alapítványa javára.
Szünidei elnökké Bús János III. é. theologus lett megválasztva.
2. A th eol. akadém ia B e lm issió i Egyesülete.
Az egyesület a vallásos érzület ápolásával a theologusokat, mint a
gyülekezetek jövendő lelkivezéreit, a belmissió lelkes harczosaivá akarja tenni.
Alakuló-gyűlését 1916. évi október 18-ikán tartotta meg Mayer Endre
theol. akad. dékán, egyesületi elnök vezetése mellett, ki atyai szeretettel
buzgólkodik állandóan az egyesület czéljainak minél tágabb téren való
megvalósulásáért.
Tisztikara ugyanekkor a következőképen alakult meg: Pap Ferencz
IV. é. theol. maradt továbbra is titkárnak, Zachar Kálmán III. é. theologus
jegyzőnek, Banczik Oszkár III. é. theol. aljegyzőnek, Abaffy Gyula IV. é.
theol. pénztárosnak, Komjáthy Béla II. é. theol. laptárosnak lett megválasztva1916. évi október 27-ikén tartotta m eg egyesületünk elnökválasztó
gyűlését, a mikor is egyhangúlag ismét M ayer Endre theol. akad. dékán
lett megválasztva.
Az 1917. évi február 22-ikén tartott titkárválasztó-gyűlésen a lemondott
titkár, Pap Ferencz IV. é. theol. helyébe Zachar Kálmán III. é. theol. lett
megválasztva titkárnak, az ő helyébe a megüresedett jegyzői tisztségbe Banczik
Oszkár III. é. theol., az így megüresedett aljegyzői tisztségbe Komjáthy
Béla II. é. th., a megüresedett laptárosi tisztségbe Járosi Andor I. é. th. került.
A lefolyt iskolai évben tartott egyesületünk 1 alakuló-, 1 elnökválasztó-,
1 titkárválasztó-, 1 zárógyűlést és 6 összejövetelt. A gyűlések s összejövetelek
közénekkel, imádsággal s írásmagyarázattal kezdődtek, imádsággal zárultak.
Három összejövetelünkön felolvasást is tartottak a következő egyesületi tagok:
Pap Ferencz IV. é. theol. „Test és lélek" czímen, Danielisz Róbert IV. é. theol.
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„Tolsztoj keresztyén életfelfogása" czímen és Járosi Andor I. é. theol.
„Pesszimista volt-e Arany?" czímen, a kiket az egyesület szép és tanulságos
munkájukért megdicsért és nekik köszönetét mondott.
A belmissiói egyesület tagjai végezték a városban a vasárnap délutáni
elmélkedéseket és több ízben Nagysároson magyar-német nyelvű isten
tiszteletet tartottak.
Résztvett egyesületünk Monszky lelkésznek, az osztrák ev. egyesület
titkárának előadásában, a ki szépszámú közönség előtt ismertette harcztéri
tapasztalatait német nyelven. Victor János, a magyar ev. kér. diákszövetség
titkára, a ki gyakrabban szokta egyletünket meglátogatni, ez évben is meg
jelent közöttünk és előadásokat tartott az ev. theol. akad. hallgatóságnak a
belmissió köréből. Mindkét vendégszereplőnek hálás köszönetét mondottunk.
Jelen iskolai évben a következő lapokat járatta az egyesület: Ébresztő, Ev.
Őrálló, Ev. Qlaubensbote, Allgem. Missionszeitschrift, Straz na Sione, Cirkevné
Listy. Ezekkel kiegészítette a máshonnan rendelkezésre állott olvasmányait.
Az egyesület vagyona: jegyzetekben .. .. 1008 kor. 84 fill.
követelésekben.. 313 „ 70 „
betétkönyveken és készpénzben......... .. . 432 „ 15 „
Összesen: 1754 kor. 69 fill.
T artozá s: 500 „ — „
Tiszta vagyon: 1254 kor. 69 fill.
3. Katona-otthon.
Az ev. theol. akadémiai Belmissiói Egyesület e háborús intézménye
az elmúlt tanévben is szépen virágzott.
A városunkban állomásozó ezredek és kórházak katonái közül sokan
keresték fel tágas helyiségeit. 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 számmal a téli hónapokban jöttek, a mikor
az idő viszontagságai ellen is védelmet nyújtottak az Otthonnak fűtött
termei. Az Otthonnak forgalmáról hangosan beszélnek a következő számok:
1916. június 1-jétől 1917. május 31-ikéig 12,009 látogatója volt az Otthon
nak. Ebből magyarországi volt 11,247, ausztriai 929. Anyanyelv szerint a
megoszlás a következő volt: magyar 10,199, német 961, tót 501, román 269(
lengyel 37, rutén 23, ukrajnai 9 és cseh 5. A látogatók közül sokan írásra
használták fel a pihenés ideját. Megírtak az Otthon által ingyen adott
levélből 6163 drbot, képeslapból 8420 drbot és tábori lapból 4580 drbot.
Hogy a látogatók lelki szükségleteiről is gondoskodjunk és a vallásos
ságot is növeljük, állandóan osztogattunk köztük vallásos tartalmú olvasni
valót. Kiosztottunk 24 drb újszövetséget, 372 drb imádságos könyvet és
2435 drb evangéliumot, Hararigszót, Ébresztőt stb., a mikor is figyelemmel
voltunk arra, hogy mindenki anyanyelvén olvashassa az iratokat. Kiosztot
tunk több ezer czigarettát és szivart is.
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Kellemes meglepetésben volt részük a látogatóknak az egyes ünnepek
alatt, mikor a helybeli evang. Nőegylet lelkes és áldozatkész tagjainak, a
város polgármesterének s néhány helybeli kereskedőnek szívessége folytán
uzsonnát is kaptak katonáink.
Karácsonykor az otthonuktól távol levő katonák könnyes szemmel
állották körül a ragyogó karácsonyfát, a mikor dr. Deák János elnök alkalmi
beszéde, egy katona alkalmi verse és a látogatók karácsonyi éneke után
szintén szeretetvendégséggel leptük meg katonáinkat. A vitézek, ha levele
zésüket elvégezték, rendszerint újságolvasással töltik idejüket. A Katona
otthonba járt 3 képes hetilap, 1 élczlap, 18 magyar napilap, 2 német folyóirat,
2 német napilap, 2 tót újság; járt ezenkívül a Hadsegélyzőtől 10 román,
5 szerb, 5 tót és 5 rutén újság. Könyvtárunk is szépen gyarapodott, úgy,
hogy látogatóink a kaszárnyába is elvihették a könyveket. A könyvtárt 749-en
használták és kivettek 900 drb könyvet. (Azok, a kik az Otthon helyiségeiben
olvasták a könyveket, nincsenek beleszámítva.) Sok kellemes órát töltenek
el a látogatók a társasjátékokkal is.
A volt katonalátogatók hálás szívvel gondolnak az Otthonban töltött ,
1 kellemes órákra és gyakran felkeresnek leveleikkel a dicsőségnek vérrel
áztatott mezejéről is. Őszinte szívvel mondják el bajaikat és kívánságaikat.
A mennyire tőlünk telik, igyekszünk kívánságaiknak eleget tenni. Állandóan
küldünk nekik könyveket, napilapokat és folyóiratokat a harcztérre, hogy
szabadidejüket legyen mivel kellemesen s hasznosan eltölteni. Az elmúlt
évben 61 kötet könyvet és 648 csomag újságot küldtünk ki a harcztérre.
Munkásságunkról számot adva, hálás köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, a kik bármikor szives adományukkal hozzájárultak az Otthon fel
virágoztatásához. Különösen a Keresztyén Ifjúsági Egyletek magyar nemzeti
szövetségének és 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, Eperjes szab. kir. város polgármesterének, a Nagyárosi Műmalom igazgatóságának stb. A támogatást to
vábbra is kérjük, mert csak így leszünk képesek fenntartani a Katona-otthont,
mely pedig hézagpótló szocziális háborús intézménynek bizonyult
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II.

J O G A K A D É M IA .
A) Adatok a jogakadémia 1916/17. tanévi beléletének

történetéhez.
A mai viszonyok között és e helyütt csak vázlatos történetét adhatjuk
a jogakadémia 1916/17. tanévének; pedig szívünk szerinti óhajunk lenne az,
hogy mindenekelőtt méltóképen búcsúzzunk ezúttal is jogakadémiánknak
az elmúlt tanév folyamán nyugdíjbavonult nesztorától, dr. Horovitz Simon
kir. tanácsos, ny. r. jogakad. tanártól, a kinek négy évtizedes tanári műkö
dése, annak küzdelmes, majd lelkesítőén eredményes részletei retrospektiv
képét adják az eperjesi négy évfolyamú jog- és államtudományi kar egész
eddigi történetének.
Minthogy jogakadémiánk történetében nagyjelentőségű tanári műkö
dését Értesítőnk bevezető részében méltatjuk, ennélfogva e helyütt csupán
a magyar tudományos életben kiváló irodalmi működéséről számolunk be.
A jogi szaklapokban és folyóiratokban, valamint a Jogi Lexikon ban
közzétett számos dolgozatán és becses tanulmányán kívül a következő,
önállóan megjelent művekkel gazdagította jogi szakirodalmunkat: Adalékok
büntetési rendszerünkhöz, Budapest, 1883. A magyar büntetőjog rendszeres
tan- és kézikönyve, különös tekintettel a gyakorlati életre, általános rész,
Kassa, 1891. Római jog, Eperjes, 1907.
A tanári testület — a háborús állapot következtében és dr. Horovitz
Simon nyugdíjbavonulása folytán — az elmúlt tanévben is megfogyatkozott
létszámmal, de teljes erejének latbavetésével folytatta működését, hogy az
itthonmaradt ifjúság jelentékeny részének elismerést érdemlő tudományszomját kielégítse. A hadifogságba jutott dr. Flórián Károly ny. r. tanár
tárgyait — a kormányzó-hatóság megbízásából — dr. Obetkó Dezső, dr. Hebelt
Ede és dr. Mikler Károly; a harcztéri szolgálatot teljesítő dr. Moór Gyula,
valamint a kinevezés folytán megüresedett közigazgatási jog és statisztika
és a nyugdíjazás következtében megüresedett római-jogi tanszékek tárgyait
dr. Maiéter István, dr. Obetkó Dezső, dr. Mikler Károly és dr. Hebelt Ede
adták elő. A szintén harcztéri szolgálatot teljesítő dr. Bruckner Győző és
dr. Sztehlo Zoltán m.-tanárok előadást nem tartottak.
A beiratások szabályos időben megtörténtek; az előadásokat pedig a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr őnagyméltóságának 1916. évi
szept. hó 2-ikán 11,545. ein. sz. alatt és illetve püspök úr Öméltóságának
Coll Ért. 1916/17.
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1916. évi szept. hó 7-ikén 3888. sz. alatt kelt rendelete értelmében 1916. évi
október hó 1-jén kezdtük meg s folytattuk akadálytalanul a tanévnek sza
bályzatiig előírt végéig, vagyis 1917. évi június hó 1-jéig, a mikor is az
alapvizsgálatok megtartása vette kezdetét.
A tanév történetének személyi részét illetőleg kiemelendőnek tartjuk
még, hogy:
Elvesztettük a tanév elején dr. Horovitz Imre jogakad. m.-tanárt, a ki
e minőségben közel két évtizeden át a közegészségtant és a törvényszéki
orvostant adta'elő Példásan lelkiismeretes, tudományos képzettségét állandóan
folytatott külföldi tanulmányutakkal mélyítő, az ifjúság figyelmét lekötni tudó,
gyöngédlelkű kartársat vesztettünk el benne. Áldott legyen emléke közöttünk
és sok ezer tanítványa lelkében!
Dr. Mikler Károly jogakad. dékán az 1916. évi nov. hó 8 —10. napján
megtartott evang. egyetemes egyházi közgyűlésnek egyhangúlag megnyilat
kozott bizalmából egyetemes egyházi világi jegyzővé választatott.
Dr. Obetkó Dezső a székesfővárosi Vili. kér. Bezerédy-utczai női
felső kereskedelmi iskola érettségi vizsgálatainak elnöki minőségben való
vezetésére miniszteri biztosul küldetett ki.
Dr. Moór Gyula nyilv. rendkív. tanár, a kolozsvári Ferencz József
tudományegyetem jog- és államtudományi karán a jogbölcsészetből egyetemi
magántanárrá képesíttetvén, a collegiumi igazgató-választmány 1917. június
6-ikán tartott ülésében nyilvános rendes tanárrá választotta.
Dr. Maiéter Istvánt a collegiumi igazgató-választmány, a collegiumi
theologiai akadémia, jogakadémia, főgymnasium és tanítóképző-intézet tanári
karainak egyhangúan hozott javaslata alapján az 1916/17. tanévre collegiumi
igazgatóvá választotta meg.
Az összes nyilv. rendes és nyilv. rendkív. tanárok részére 1916. nov.
1-jétől kezdve a törvényszerű s tizenkét havi részletben folyósítandó háborús
segélyt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium kiutalványozta.
Mélyen elszorult szívvel, egyúttal azonban a hősöket megillető cser
koszorút nyújtva immár égi alakjuk felé — emlékezünk meg ezévi tanévi
értesítőinkben is azokról a beiktatott hallgatóinkról, a kik szent földünk
biztosításáért, becsületünkért, szabadságunkért a félvilággal folytatott harczainkban életüket adták oda. Ma még nem tudjuk pontosan megállapítani
azt, hogy a lefolyt tanévben hányán dicsőültek meg ifjaink közül, hiszen
nagyszámú ifjúságunk úgyszólván mindenüvé küldött oda, a hol olykor
névtelen hősök felett domborul a sírhalom. Főiskolánk és ifjúságunk kegyeletes szívvel foglalkozik emlékezetük annak idején való hiánytalan meg
örökítésének eszméjével. Most csak azoknak neveit iktathatjuk ide, a kikről
hozzátartozóik avagy a hivatalos kimutatás hírt adtak. Ezek a következők:
Jalsoviczky István, Hruska Zoltán, Szlavkovszky Károly, ifj. RoskoványiJózsef.
Tanulmányi szempontból a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumnak 114,815—1916. sz. méltányos intézkedéséről is meg kell emlé
keznünk. A jelzett rendelet ugyanis a rokkant, beteg, szabadságolt, a főiskola
székhelyén katonai szolgálatot teljesítő ifjaknak beiratkozását tette lehetővé.
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A távoli harcztereken küzdő, avagy katonai szolgálatukat főiskolánk szék
helyén kívül teljesítő joghallgatók számára ebben a tanévben újabb kedvez
ményt a közoktatásügyi kormány eddig nem biztosított. Számosán tehát
már hat semesteren át voltak kénytelenek jogi tanulmányaik folytatását
felfüggeszteni. Bízvást reméljük, hogy a háború első félévében a vallásés közoktatásügyi minisztérium által nyújtott kedvezményt — a háború nem
várt hosszú tartamára való tekintetből — további méltányos intézkedések
fogják kiegészíteni. Tanári-karunk a tanév folyamán behatóan érdeklődött
a szövetséges hatalmak kormányainak ebben a kérdésben elfoglalt álláspontja
iránt s a beszerzett adatokból, főként pedig a Németbirodalom 21 egyetemének
jogkari dékánjai által iy 17. január 4-ikén Eisenachban tartott értekezletről
felvett jegyzőkönyvből meggyőződött arról, hogy milyen alaposan, mennyire
humánusan foglalkoznak ott ezzel a fontos, ezer meg ezer szülő és ifjú
lelkében érthető nyugtalanságot okozó kérdéssel. Ennek hatása alatt hasonló
irányú mozgalom megindítását tartjuk szükségesnek, a mire nézve a kezde
ményező lépést a Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesületének vezető
ségénél máris megtettük.
Tanévi beszámolónk végére jutva, nem tehetjük le a tollat a nélkül,
hogy megilletődéssel ne gondoljunk arra, miszerint a Felsőmagyarország
protestáns rendei és sz. kir. városai által 1667-ben alapított s ugyanazon
év október hó 18-ikán nagy ünnepélyességgel megnyitott eperjesi főiskolá
ban az elmúlt tanévvel zártuk le azt a negyedévezredet, a mely idő óta
ebben a főiskolában a jogtudományt tanítják. Pancratius Pongrácz Mihály
nak, a Collegium 1667-ben választott s nyomtatásban megjelent, közjogi
munkát írt tanárának szelleme int felénk, a mikor jogakadémiánk egy negyedévezred történetének határkövéhez érkezik. Kormányzóhatóságunk a közeli
napokban fog határozni az országos oktatásügyi vonatkozásában is nagyhorderejű évforduló méltó megünneplése tárgyában. Vajha a sóvárogva
várt béke örömünnepével eshetnék egybe főiskolánk jubiláns ünnepe!
A joghallgatók az elmúlt tanévben a következő
részesültek.
p Tandíjelengedés czímén:
a) Az első félévben féltandíjmentességben részesültek
(ä 30 kor.): Raszlavszky Béla I. é.; mint ev. lelkész fia:
Baloghy Farkas 11. é., Farkass Aladár, Révész Zoltán III. é.;
teljes tandíjelerigedésében (60 kor.) részesült, mint coll.
tanár fia: Sarudy István II. é.; az összes díjak (88 kor.
20 fill.) elengedésben részesült Sroll Lajos II. é. jh., mint
dékáni Írnok .. . . ...............................................................
b) A második félévben féltandíjmentességben (a 30
kor.) részesültek: Raszlavszky Béla I. é., Tóth Lajos II. é.;
mint ev. lelkész fia: Baloghy Farkas II. é., Farkass Aladár
III. é.; az összes díjak (84 kor. 20 fül.) elengedésében
részesült Sroll Lajos II. é. jh., mint dékáni írnok.............
Összesen:

jótéteményekben

268 kor. 20 fill.

204 „ 20 »
472 kor. 40 fill.
7*
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2. Táp díjelengedés czímén :
A első félévben: Sennovitz Kálmán I. é., Tahy
é. ä 35 kor.................................................................
A második félévben : Sennovitz Kálmán I. é.( Tahy
é., Szombathelyi István IV. é. ä 55 kor................
Összesen:
3. Ösztöndíjak czím én:
Raszlavszky Béla I. é., a dr. Propper Elek-alapítványból
Tahy Béla II. é., a dr. Propper Elek-alapítványból
„
>1
ii a Wagner-féle alapítványból ..
Homicskó Jenő III. é., a Rojkovics»
Sroll Lajos II. é., az Újházy»
Tóth Lajos II. é., a dr. Horváth Ödön- „
Baloghy Farkas II. é., a Roskoványi«
Oszvald Lsszló III. é., a Meliórisz»
Sennovitz Kálmán I. é., »
»
»
Sroll Lajos II. é.; a Róth —Teleky«
Tahy Béla II. é.,
»
»
»
Sroll Lajos II. é., a Sarudy I. nOtthon"- »
Tahy Béláiké., a dr. Propper József »
»
Ambró Zoltán I. é., Bachó János családi alapítványból
Rojkovics József II. é., Kotradov Mihály-féle
»
Ambró Qéza III. é., Bachó János családi
»
Böhm Jenő III. é., Böhm Nándor családi
»
Farkass Aladár III. é., Szulovényi M. és Teréz-féle „
Homicskó Jenő III. é., Rojkovics Antal családi
„
Sroll Lajos II. é., a jogász-segélyegylettől, I. félévben
Tahy Béla II. é.,
Tóth Lajos II. é.,
;
Homicskó Jenő III. é., ,
II.
Szombathelyi István IV. é.
Gallé Elemér III. é.,
i
Sroll Lajos II. é.,
■
Tahy Béla II. é,
,
Tóth Lajos II. é.,
,
Konka Géza I. é.,
,
Raszlavszky Béla
e.,
Összesen:

a)
Béla II.
b)
Béla II.

70 kor. - fül.
165 ii — ii
fill.
235 kor.

100 kor. — fill.
50 ii — ii
32 ii — ii
167 „ 86 „
120 ii — ii
80 ii — ii
64 ii — ii
90 ii — a
90 ti — a
70 ii — ii
70 ii — ii
100 „ - „
40 „ - „
294 „ - „
300 ii — ii
294 „ - „
200 ii — ii
120 ii -— ii
167 „ 86 „
105 „ - „
105 ii — ii
100 „ - „
98 ii — ii
80 ii — ii
40 „ — „
50 ii — ii
64 i, — „
64 „ - „
60 ii — ii
50 „ - ,1
3265 kor. 92 fill.
472 „ 40 „
235 ii — ii
A föntebbi kimutatások szerint a jótétemények végső összege: 3973 kor. 32 fill.
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B) A jog- és államtudományi kar személyzete.*
D ékán:
D r . M ikler K ároly , képesített egyetemi magántanár, az államtudo
mányok és a jogtudományok tudora; az evang. egyetemes egyház világi
jegyzője és tanügyi bizottságának tagja, a tiszai evang. egyházkerület világi
jegyzője, tanügyi és jogügyi bizottságának tagja, a Collegium igazgató
választmányának tagja; egyházmegyei törvényszéki bíró; a hernádvécsei
evang. egyházközség felügyelője; a Jogakadémiai Tanárok Orsz. Egyesületé
nek társelnöke. Az Evang. 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 egyház
jog nyilv. rendes tanára. Az államtud. államvizsgálati bizottság elnöke és az
első alapvizsgálati bizottság rendes tagja s az utóbbinak helyettes elnöke.
Lakik: Kerényi-utcza 1. szám.

Nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok:
1. D r . F lórián K ároly , az államtudományok — „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-választmányátiak s Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének tagja; a Jogakad. Tanárok Országos Egyesületének pénztárnoka;
az eperjesi állami tanítónőképző-intézettel kapcsolatos mintaóvoda felügyelő
bizottságának rendes tagja; a Társadalomtudományi Társaságnak és a Tör
vényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének választmányi tagja;
a közgazdaságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi jog nyilv. rendes
tanára. A második alapvizsgálati bizottság rendes tagja és az államtud.
államvizsgálati bizottságnak h. elnöke; a Collegium pénztárosa és igazgató
választmányának tagja. Lakása: Árok-utcza 26. szám.
2. D r. H ebelt Ede, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok
tudora, köz- és váltó-ügyvéd; a magyar magánjog, az osztrák magánjog
és a bányajog nyilv. rendes tanára; a harmadik alapvizsgálati bizottság
elnöke; a jogtudományi államvizsgálati bizottság h. elnöke. Lakik: Felsőkőrút 2. szám.
* A római jog tanszéke a tanév folyamán nyugdíjazás következtében megüresedett;
üresedésben van a statisztika és a magyar közigazgatási jog tanszéke is.
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3. D r. H orovitz S imon , 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
elnöke, a harmadik alapvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi állam
vizsgálati bizottság rendes tagja és h. elnöke. Lakik: Csatorna-utcza 1. szám.
A tanév folyamán nyugdíjba vonult.
4. D r. M aléter István , az államtudományok tudora; a politika, a
magyar közjog, a nemzetközi jog, az európai államok legújabb története s
a jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke és az államtudományi államvizsgálati bizottság
rendes tagja. Coll. igazgató. Lakik: Fő-utcza 92. szám.
5. D r. M ikler Károly. Lásd fent.
6. D r. M oór G yula, a jogtudom ányok „sub auspiciis regis" felavatott
tudora, képesített egyetem i magántanár; a jogbölcsészet, a magyar anyagi
büntetőjog és a magyar büntető perjog nyilv. rendes tanára. A harmadik
alapvizsgálati bizottság rendes tagja.
7. D r. O betkó D ezső, képesített egyetemi magántanár, a jogtudo
mányok 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. rendes, valamint a franczia és angol nyelvek előadó tanára. A
második alapvizsgálati bizottság h. elnöke s a jogtudományi államvizsgálati
bizottság elnöke. Mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén a jog
akadémia vezetője. Lakik: Felső-kőrút 26. sz. (I. emelet).
8. D r. S zlávik M átyás , bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, az
újcsanálosi evang. egyházközség felügyelője, Sárosvárm. törvényhatósági
bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének, a Collegium
igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választ
mányának 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-utcza 30. sz.

Magántanárok.
1. D r. B ruckner G yőző , képesített egyetem i magántanár, b ölcselet
tudor, az újkori művelődéstörténet magántanára.
2. D r. Körtvélyessy D ezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó
ügyvéd, kir. tvsz. tanácselnök, Sárosvárm. törvényhat. bizottságának tagja;
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a tételes-jogi special-collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizs
gálati bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-u. 3.
3. D r. M áriássy B éla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árva
székének elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes
szab. kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar közigazgatási jog
köréből vett special-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a
jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Fő-utcza 94. sz.
4. D r. O bál B éla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, a német
nyelv előadó tanára. Lakik: Felső-körűt 1. sz.
5. D r. S ztehlo 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 állam vizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kovács-utcza 10. sz.
6. D r. S ztehlo Z oltán , az államtudományok és a jogtudományok
tudora, okleveles bíró és ü gyvéd ; a római örökösödési jo g köréből vett
special-collegium magántanára.

Előadó:
Dr. H olénia G yula, Eperjes sz. kir. város t. főorvosa, közkórházi igazgató.
A közegészségtan és a törvényszéki orvostan előadója. Lakik: Fő-u. 8. sz.

C) Vizsgálati bizottságok.
Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök
Rendes tag

H orovitz S imon . Helyettes elnök dr . M ikler Károly.
M ikler Károly. Póttagok dr . F lórián Károly, dr. H ebelt
E de , dr . M aléter István, dr . M oór G yula és dr . O betkó D ezső.
dr .

dr .

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök

dr . M aléter István . Helyettes elnök dr . O betkó D ezső. Rendes
F lórián Károly, dr . O betkó D ezső . Póttagok dr . H ebelt E de ,
dr . H orovitz S imon , dr . M ikler Károly és dr . M oór G yula .

tagok

dr .

Harmadik alapvizsgálati bizottság:
Elnök

dr . H ebelt E de . Helyettes elnök dr . H orovitz S imon . Rendes
H orovitz S imon és dr . Moór G yula . Póttagok dr . F lórián
Károly, dr. M ikler Károly, dr . M aléter István és dr . O betkó D ezső.

tagok

dr .
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Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr . M ikler Károly. Helyettes elnök dr. F lórián Károly.
Rendes tagok dr. F lórián Károly és d r . M aléter István. Póttagok
dr . H ebelt E de , dr . H orovitz S imon , dr . M o ó r G yula és dr. O betkó D ezső .
Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bánó A ladár, Sárosvárm egye főjegyzője,
dr . H orváth Ö d ö n , kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság
ny. ítélőbírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
H offmann M ór , kir. tanácsos, ny. pénzügyigazgató,
Janik F erencz, kir. tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató,
dr . Máriássy B éla, jogakadémiai m.-tanár, Sárosvármegye árvaszéké

nek elnöke,
dr

Rosenberg T eofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke,

dr .

S chmidt G yula, volt országgy. képv., ügyvéd, a Collegium örökös

tb. felügyelője.
dr .

Szlávik M átyás, coll. theol. akad. tanár,

T ahy József, m. kir. udvari tanácsos, Sárosvármegye alispánja,
dr .

T operczer G éza, ügyvéd.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök

dr . O betkó D ezső. Helyettes elnök dr . H ebelt E de . Rendes
H orovitz S imon és dr. H ebelt E d e . Póttagok dr. F lórián
Károly, dr . Maléter István , dr . M ikler K ároly és dr. Moór G yula.

tagok

dr .

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
B alpataky József, kir. ítélőtáblái bíró,
F uhrmann Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
dr .

H orovitz G yula , Sárosvármegye tb. főügyésze,

dr . H orváth Ö d ö n , kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság
ny. ítélőbírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,

Kádas M iklós, ny. ítélőtáblái bíró,
K lefner G yula, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke, a Col

legium ügyésze, Eperjes szab. kir. város főügyésze, Sárosvármegye tb. fő
ügyésze,
dr .

Körtvélyessy D ezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki tanácselnök,

L egeza István , kir. ítélőtáblái bíró,
L ehoczky S ándor , curiai bíró, kir. törvényszéki elnök,
dr .

Máriássy B éla, jogakad. magántanár, Sárosvármegye árvaszéké

nek elnöke,
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DR. M üller B ertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze,
dr .

O szvald T ivadar, ügyvéd,

P échy PÁL, kir. ítélőtáblái bíró,
dr .

P ropper József , ügyvéd,

Raisz B éla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr.

Rosenberg T eofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke,

dr . S ztehlo János , jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi
ügyvédi kamara titkára, a coll. h. felügyelője,

Kissóczy M átyás, kir. törvényszéki elnök,
Ú jházy Á rpád , kir. törvényszéki bíró.

C o ll. É r t . 1916/17.
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D) Előadott tantárgyak.*
E lső félév .

A) Kötelező tantárgyak.
I. évfolyam.
Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár:
dr. Maiéter István. Kedden és pénteken d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.
* Római jog, heti 8 óra. Előadó ta n á r: dr. Horovitz Simon. Kedden,
szerdán, pénteken és szombaton d. e. 9 —10-ig és 10 —11-ig, az I. sz. tanteremben.
Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. Csütörtökön
d. e. 9 —10-ig, hétfőn és csütörtökön d. e. 10 —11-ig, hétfőn és szerdán
d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.
II. évfolyam.
Jogbölcsészet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Moór Gyula. Hétfőn és
pénteken d. e. 8 -9-ig, szerdán és szombaton d. e. 10—11-ig, és 11 —12-ig,
a II. sz. tanteremben.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Szerdán
és csütörtökön d. e. 8 —9-ig, csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig, kedden
d. e. 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
Közgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn,
kedden és szerdán d. e. 9 - 10-ig, hétfőn és kedden d. e. 10—11-ig, a II. sz.
tanteremben.
III., vagyis jogtudományi évfolyam.
Magyar anyagi büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz
Simon. Csütörtökön d. e. 9 —10-ig, kedden, szerdán, pénteken és szombaton
d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.
Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó
Dezső. Szombat kivételével naponta 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 délelőtt
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 ló r iá n K á r o l y és dr. M o ó r G y u la , valamint az
üresedésben levő közigazgatási jog-statisztikai tanszék tárgyait mindkét félévben dr. H e b e lt
E de, dr. M ik le r K á r o ly , dr. M a lé le r I s tv á n és dr. O b e tk ó D e z s ő adták elő.
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IV., vagyis államtudományi évfolyam.
Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Qsütörtökön,
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. 10—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.
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. e. 8 —9-ig és pénteken d. e. 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szombaton
d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.ff
Német nyelv, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla. Szombaton
d. u. 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.
M ásodik

félév .

A) Kötelezett tantárgyak.
I. évfolyam.
Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Naponta d. e.
9 - 10-ig, pénteken és szombaton 1 0 - 11-ig, az I. számú 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. 1 1- 12-ig, hétfőn és szerdán
d. e. 12—1-ig, az I. sz. tanteremben.
8,

t
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II. évfolyam.
Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Hétfőn
szerdán, csütörtökön d. e. 10—11-ig és 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tan ár: dr. Hebelt Ede. Hétfőn
pénteken, szombaton d. e. 8 —9-ig, pénteken és szombaton d. e. 9 —10-ig,
a II. sz. tanteremben.
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn,
kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 9 —10-ig, a II. sz. tanteremben.
Nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tan ár: dr. Maiéter István. Szombaton
d. e. 10 —11-ig, pénteken és szombaton 11—12-ig, a II. sz. tanteremben
III., vagyis jogtudományi évfolyam.
Magyar anyagi büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó
Dezső. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 10 —11-ig és szombaton
11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.
Magyar büntető perjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Moór Gyula.
Szombaton d. e. 9 —10-ig, pénteken és szombaton d. e. 1 0- 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. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 —12-ig, a III. számú
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, a kik 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.
Maiéter István. Kedden, pénteken d. e. 10 —11-ig, kedden d. e. 11 —12-ig
és csütörtökön d. u. 2 -3 -ig , a II. sz. tanteremben.
* Bölcseleti ethika, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás.
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 3 —4-ig, az I. sz. tanteremben.
Bölcselettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn,
kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2 —3-ig, az I. sz. tanteremben.
Magyar pénzügyi jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly.
Hétfőn és csütörtökön d. e. 1 0 - 11-ig és 11 —12-ig, a IV. 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.
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Egyházi közigazgatási jog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler
Károly. Szerdán d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.
Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Csütörtökön
d. e. 7 - 8-ig és 8 —9-ig, a II. sz. tanteremben.
Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly.
Szombaton d. e. 10—12-ig, a IV. sz. tanteremben.
Közegészségtan, heti 2 óra. Előadó: dr. Holénia Gyula. Szerdán és
szombaton d. u. 2 -3-ig, a IV. sz. tanteremben.
f Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede.
Pénteken d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.
Magánjogi repetitorium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede.
Kedden d. u. 4 —6-ig, a II. sz. tanteremben.
Törvényszéki orvostan, heti 2 óra. Előadó: dr. Holénia Gyula. Szer
dán és szombaton d. u. 3 —4-ig, a IV. 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 theol. tanteremben.
Jegyzet.
Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) órát köteles hallgatni. A mennyiben
tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a húszat el nem éri, a hiány a special-collegiumok
sorából szabadon választva pótolandó. Az élő nyelvek a 20 órába be nem számíthatók.
(Vall.- és közokt.-ü. min. rend. 128,000-1911. sz., 42. §.)
Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt, vagy azok megszakításával egyéves
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak és
egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják,
hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befejezésének
idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk
bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-czikk 1. §.)
A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, olyképp,
hogy az utolsó három félévre legalább is 66 óra essék. (Vallás- és közokt -ü. min. rend.
128,000-1911. sz., 47. §.)
A *-gal jelzett special-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok értelmében
a négyévi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.
A törvényszéki orvostan a jövő félévben nem fog előadatni.
f A seminariumba való felvételre az előadó tanár e lő z e te s engedélye szükséges, mert
a résztvevők száma korlátolt.
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E) Jogakadémiai hallgatók.
Név, vallás

Születés helye és ideje

I.

5

10

15

20

25

30

ÉVFOLYAM.

Ambró Zoltán ág. h. ev. ..
Andreidesz Géza r. kath. .
Bárdos Nándor izr..............
Benedek Ferencz r. kath. ..
Blum József izr. ................
Bolner Béla ág. h. ev., II. f. é.
Bóna Jenő r. kath., II. f. é ...
Böhm Bertalan r. kath........
Ébner Jenő r. kath..............
Eördögh László Bertalan ág.
h. ev..................................
Édeskúthy Olivér ág. h. ev.
Fehér Alfréd izr..................
Fisch Ignácz izr. ................
Fogl János r. kath., II. f. é.,
rkív....................................
Friedmann Dezső izr..........
Friedmann Sándor izr., II. f. é.
Gallotsik Elek r. kath.........
Grünbaum Gábor izr., II. f. é.
Hajdú Márton izr., II. f. é ...
Haraszthy István r. k., II. f. é.
Hensch Aladár ág. h. ev. ..
Horváth Béla r. kath...........
Jármay László ág. h. ev., II. f. é.
Ilkovics Sándor izr..............
Jedlicska Jenő ref................
Kachelmann Curt Lóránd r.
kath., I. f. é......................
Klein Pál izr., II. f. é..........
Klonfár Dezső r. kath., II. f. é.
Konka Géza r. kath............
Kott József r. kath...............
Krpán József r. kath., I. f. é.,
rkív....................................
Lamparter Győző r. kath. ..
László István ref..................
Löwenstein Elek izr., II. f. é.
I

Trencsén, Trencsén vm. 1896.
Szepestapolcz, Szepes vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1899.
Bezda, Bács-Bodrog vm. 1886.
Budapest, 1897.
Tokaj, Zemplén vm. 1894.
Veszprém, Veszprém vm., 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1897.
Beszterczebánya, Zólyom 1898.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1896.
Beszterczebánya, Zólyom 1897.
Wien, 1891.
Ungvár, Ung vm. 1897.
Hódság, Bács-Bodrog vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1897.
Eperjes, Sáros vm. 1897.
Eperjes, Sáros vm. 1899.
Kávásd, Bihar vm. 1892.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1891.
Topolika, Zemplén vm. 1893.
Szepesszombat, Szepes vm. 1895.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1896.
Bártfa, Sáros vm. 1898.
Szedikert, Sáros vm. 1898.
Oroszlános, Torontál vm., 1888.
Edelény, Borsod vm. 1897.
Magyarjakabfalva, Sáros, 1897.
Eperjes, Sáros vm. 1895.
Felsőodor, Sáros vm. 1898.
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1892.
Jászó, Abaúj-Torna vm. 1897.
Felsőelefánt, Nyitra vm. 1898.
Ungvár, Ung vm. 1886.
Eperjes, Sáros vm. 1895.
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Név, vallás

Születés helye és ideje

35 Major József r. kath., I. f. é.
Mankovich Béla gör. kath.,
I. f. é.................................
Mihályi József r. kath..........
Müller Konrád ág. h. ev. ..
Nagy Lajos ref....................
40 Néhrer Gyula ág. h. ev., 1. f. é.
Polcsik Dezső r. kath..........
Polcsik Kamill r. kath., rkív.
Ranezay József r. kath........
Raszlavszky Béla r. kath. ..
45 Rojkovics Tivadar g. kath.,
I. f. é.................................
Russ Zoltán ág. h. ev.........
Scsavniczky András r. kath.,
1. f. é.................................
Sennovitz Kálmán ág. h. ev.
Simonyi Lajos r. kath.........
50 Steller Jenő ág. h. ev., 11. f. é.
Szentkirályi Gyula izr., I. f. é.,
rkív....................................
Székely Vilmos izr., 11. f. é.
Sztojka Sándor g. kath., I. f. é.
Sztopkó Ferencz r. kath., 1. f. é.
55 Szuchovszky Gyula ág. h. ev.,
11. f. é................................
Szűcs Ferencz ref................
Tarbay Gyula ref., II. f. é. .
Tarján Viktor izr., II. f. é. ..
Thuránszky József ág. h. ev.
60 Tószögi Iván r. kath., I. f. é
Újfalussy Béla ref................
Veress Andor ref.................
Vigh Lajos ref.....................

Szabadka, Bács-Bodrog vm. 1884.
Bártfa, Sáros vm. 1898.
Jászapáti, J.-Nk.-Szolnok 1892.
Varsád, Tolna vm. 1894.
Budapest, 1888.
Kövecses, Gömör vm. 1897.
Námesztó, Árva vm. 1898.
Szlanicza, Árva vm. 1897.
Szarvas, Békés vm. 1875.
Eperjes, Sáros vm. 1898.
Felsősöm, Sáros vm. 1877.
Tiszaföldvár, J.-Nk.-Szolnok 1879.
Tarkő, Sáros vm. 1893.
Szombathely, Vas vm. 1898.
Királyháza, Ugocsa vm. 1895.
Salgótarján, Nógrád vm. 1894.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1895.
Pötréte, Zala vm. 1897.
Karácsfalva, Ugocsa vm. 1890.
Eperjes, Sáros vm. 1897.
Káva, Pest-P.-Solt-Kiskún '1893.
Vasmegyer, Szabolcs vm. 1895.
Mezőkövesd, Borsod vm. 1884.
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1895.
Liptószentmiklós, Liptóvm. 1899.
Törökbecse, Torontál vm. 1891.
Zilah, Szilágy vm. 1898.
Kolozsvár, 1895.
Tokaj, Zemplén vm. 1898.

II. ÉVFOLYAM.
Baloghy Farkas ág. h. ev...
65 Bartossik Emil r. kath........
Bártfai Kálmán r. kath........
Berencz Lajos r. kath..........
Bianchi Leo r. kath............

Margonya, Sáros vm. 1895.
Harapkó, Sáros vm. 1894.
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1895.
Perecseny, Ung vm. 1895.
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Név, vallás

Születés helye és ideje

Bognár János r. kath...........
70 Boross László r. kath..........
Böhm Jenő izr......................
Br. Collas Dezső r. kath., I. f. é.
Dancz Gyula izr..................
Falus Ferencz izr., I. f. é. ..
75 Fleischer Elek izr................
Herskovits (Áron) Arnold izr.
Heszke Pál r. kath., 11. f. é.
Hexner Ervin izr.................
Kravecz Zoltán r. kath........
80 Leuchtag Andor izr., I. f. é.
Lukács László ref................
Madarassy Kálmán ref........
Nagy Jenő izr......................
Nagy László ref.................. .
85 Nánássy Andor ref..............
Oláh Károly ág. h. ev., II. f. é.
Péchy Miklós r. kath., I. f. é.
Pongor Lajos ref.................
Pongrácz Gusztáv ág. h. ev.
90 Rojkovics József gör. kath...
Sarudy István ág. h. ev., II. f. é.
Singer Szigfrid izr...............
Sroll Lajos ág. h. ev...........
Szekeress Albin ref..............
95 Szepesi Mihály r. kath........
Tahy Béla ág. h. ev............
Tóth Lajos r. kath...............
Vadnai Béla izr. .. ...........
Váradi Imre izr....................
100 Wein Tibor izr....................
Weinberger Miklós izr.......

Gyöngyös, Heves vm. 1887.
Kellemes, Sáros vm. 1895.
Szepesújvár, Szepes vm. 1896.
Nagysáros, Sáros vm. 1894.
Miskolcz, Borsod vm. 1897.
Eger, Heves vm. 1896.
Nyíri, Abaúj-Torna vm. 1895.
Felsőrőcse, Ung vm. 1896.
Gölniczbánya, Szepes vm. 1895.
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1893.
Miskolcz, Borsod vm. 1895.
Ungvár, Ung vm. 1896.
Nagykálló, Szabolcs vm. 1896.
Gortvapuszta, Gömör vm. 1898.
Eperjes, Sáros vm. 1897.
Sajókaza, Borsod vm. 1891.
Újfehértó, Szabolcs vm. 1878.
Debreczen, Hajdú vm. 1886.
Sztankahermány, Sáros vm. 1896.
Miskolcz, Borsod vm. 1889.
Lőcse, Szepes vm. 1885.
Mezőlaborcz, Zemplén vm. 1897.
Eperjes, Sáros vm. 1896.
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1897.
Nagybánya, Szatmár vm. 1897.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1897.
Berzova, Arad vm. 1883.
Bártfa, Sáros vm. 1897.
Bártfa, Sáros vm. 1898.
Homonna, Zemplén vm. 1894.
Czegléd, Pest-P.-S.-Kiskún 1895. ,
Késmárk, Szepes vm. 1892.
Miskolcz, Borsod vm. 1897.

III.

ÉVFOLYAM.

Ambró Géza ág. h. ev.......
Bakos Gyula ref..................
Baumgarten Mihály izr., Il.f.é.
105 Bendik István r. kath..........
Bereczky Béla gör. kath., I. f. é.
Bielek Miksa László ág. h. ev.

Trencsén, Trencsén vm. 1893.
Debreczen, Hajdú vm. 1896.
Budapest, 1891.
Igló, Szepes vm. 1891.
Csarnó, Sáros vm. 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1896.
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Név, vallás

110

115

120

125

130

135

140

Születés helye és ideje

Biró Béla ref...................
Boleratzky Gyula ág. h. ev
Deutsch József izr. ............
Dobos László izr.................
Farkass Aladár ág. h. ev. .
Fekete Sándor ref...............
Gallé Elemér r. kath..........
Cs.GermánJánosg.kath.,I.f.é
E Germán János g.kath., I.f.é
Geruska György ág. h. ev
Halmi Gyula r. kath.......
Homicskó Jenő gör. kath.
Horti Dezső izr................
Hucskó Ödön g. kath......
Kéler György ág. h. ev...
Korének Lambert r. kath., I. f.é
Löffler Ervin izr..............
Lukács Béla ref...............
Lukovich Aladár r. kath.
Medzihradszky Adorján ág. h
Orián Árpád ref., II. f. é.
Orosz István r. kath........
Oszvald László ág. h. ev.
Rácz Jenő izr....................
Renvers Ágoston r. kath.
Schulman Gyula izr., I. f. é
Singer Ernő izr., I. f. é ..
Szlavkovszky Károly r. kath
Szolnoki Ödön r. kath. .
Vajda Károly r. kath. .. .
Weisz Sándor izr............
Velgosz István r. kath. .
Vondra Antal r. kath... .
Zabrinszky Béla r. kath., I. f. é

IV.

ÉVFOLYAM.

Barkóczy József ref..............
Berthóty Zsigmond ref.......
Bulissa Dezső r. kath, I. f. é.
145 Bunda János r. kath............
Burger Dénes izr.................
Coll. Ért. 1916/17.

Nagyszlabos, Gömör vm. 1894.
Súr, Veszprém vm. 1885.
Magyarjakabfalva, Sáros 1894.
Miskolcz, Borsod vm. 1895.
Nagyszombat, Pozsony vm. 1894.
Algyógy, Hunyad vm. 1881.
Budapest, 1894.
Csomaköz, Szatmár vm. 1894.
Érmin dszent, Szilágy vm. 1892.
Poprád, Szepes vm. 1894.
Kisszeben, Sáros vm. 1895.
Remenye, Sáros vm. 1893.
Czegléd, Pest-P.-S.-Kiskún 1895.
Szeszta, Abaűj-Torna vm. 1893.
Trencsén, Trencsén vm. 1896.
Gölniczbánya, Szepes vm. 1892.
Ruttka, Turócz vm. 1894.
Rimaszombat, Gömör vm. 1892.
Homonna, Zemplén vm. 1870.
Turóczszentmárton, Turócz 1894.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1894.
Mezőtúr, Jász-Nkún-Szolnok 1885.
Eperjes, Sáros vm. 1896.
Cselej, Zemplén vm. 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1895.
Ungvár, Ung vm. 1897.
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1893.
Érsekújvár, Nyitra vm. 1887.
Magyarnagyzombor, Kolozs 1895.
Sátoraljaújhely, Zemplén 1895.
Bártfa, Sáros vm. 1887.
Bártfa, Sáros vm. 1892.
Keresztesnyárád, Borsod 1895.

Mokcsa, Ung vm. 1886.
Perecseny, Ung vm. 1891.
Eperjes, Sáros vm. 1895.
Turány, Zemplén vm. 1894.
Ungvár, Ung vm. 1893.
9
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Név, vallás

150

155

160

165

170

175

180

Dancz István ág. h. ev., I. f. é.
Dite Antal r. kath...............
Dobos Béla r. kath.............
Dortsák László r. kath........
Draskóczy Béla ág. h. ev., I.f.é.
Egreczky Béla gör. kath., I. f. é.
Felegyi István gör. kath. ..
Fisch Sándor izr., I. f. é. ..
Glos Iván ág. h. ev., I. f. é.
Hugyecz Nándor r. kath. ..
Hyzsa Gusztáv r. kath........
Ilkovics Ottó izr..................
J aczkovics István g. kath., Il.f.é.
Keresztfalvy Gyula r. kath. ..
Kossuth Károly ág.h.ev.,I.f.é.
Kovács Béla r. kath., I. f. é.
Lengyel József g. kath........
Makoviczky Emil ág. h. ev.,
I. f. é................................
Mártyák Albin g. kath.......
Mertens Alfonz ref..............
Mitske Marián ág. h. ev., I. f. é.
Nitsche Alfréd r. kath........
Novák Antal r. kath...........
Osváth Árpád ref., II. f. é ...
Pereszlényi Géza r. kath. ..
Petrovay György r.kath., Il.f.é.
Révész Zoltán ág.h.ev., I.f.é.
Saly Dezső r. kath..............
Spiró Dezső izr....................
Stojkov Mózes gör. kel... :.
Szilágyi Jenő r. kath., I. f. é.
Szombathelyi István ág. h. ev.
Szombati Zsigmond ref., I.f.é.
Tomasovszky Lajos ág. h. ev.
Túri József Emil r. kath. ..
Vargha Gyula g. kath., I. f. é.
Venetianer Oszkár izr.........
Vidor Gyula izr...................

Születés helye és ideje
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Beszterczebánya, Zólyom 1893.
Trsztena, Árva vm. 1892.
Gyürki, Hont vm. 1882.
Nagymihály, Zemplén vm. 1888.
Bártfa, Sáros vm. 1892.
Miskolcz, Borsod vm. 1895.
Miskolcz, Borsod vm. 1895.
Beszterczebánya, Zólyom 1893.
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1885.
Szedikert, Sáros vm. 1896.
Duquesne-Pa, E.-Amerika 1891.
Bártfa, Sáros vm. 1893.
Turóczszentmárton, Turócz 1893.
Hornotina, Zemplén vm. 1894.
Beregszentmiklós, Bereg 1890.
Zólyom, Zólyom vm. 1884.
Kabalás, Sáros vm. 1893.
Nagymihály, Zemplén 1894.
Eperjes, Sáros vm. 1893.
Budapest, 1883.
Miskolcz, Borsod vm. 1893.
Tornaija, Gömör vm. 1889.
Varannó, Zemplén vm. 1894.
Miskolcz, Borsod vm. 1888.
Nagybánya, Szatmár vm. 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Kisvárda, Szabolcs vm. 1894.
Feketetó, Torontál vm. 1884.
Zalaszentmihály, Zala vm. 1891.
Csehimindszent, Vas vm. 1893.
Kerekegyháza, Pest vm. 1890.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1894.
Lópér, Zólyom vm. 1894.
Kótaj, Szabolcs vm. 1883.
Eperjes, Sáros vm. 1894.
Ungvár, Ung vm. 1890.

67

F) Vizsgálatok.
Az 1916 —17. tanévben megtartott alap- és államvizsgálatok (beleértve
az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő:

Összesen

16

22

34

2

8

28

39

5

—

47

1

7

28

36

8

16

1

5

8

14

2

—

együtt

11

3

visszavettetett

felfüggesztetett

1

44

együtt

szótöbbséggel

47

,
egyhangúlag

36
—

36
44

Nem képesíttetett

kitüntetéssel

Első alapvizsgálat . . .
Második alapvizsgálat.
Harmadik alapvizsgálat
Államtud. államvizsg. .
Jogtud. államvizsgálat. |

Képesíttetett

együtt

Vizsgálatok

min. eng.-lyel
tanf hallga
tása nélkül

nyilvános ren
des hallgató

Jelentkezett

2
5

—

3

11

2

—

6

—

6

1

4

1

6

—

—

—

149

—

149

7

35

87

129

17

3

20

1

1. Jegyzet. A nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. márczius hó
19-ikén, 14,705. sz. alatt kelt rendelete értelmében fölemlítendő, hogy a fent kitett idő alatt
az első alapvizsgálatot Sennovitz K á lm á n , a második alapvizsgálatot H a lm i Gyula, Tóik
Lajos, W ein Tibor, a harmadik alapvizsgálatot O szvald L ászló, az államtudományi állam
vizsgálatot G yu la i Em il, a jogtudományi államvizsgálatot G yu la i E m il tette le kitüntetéssel.
Ezeknek neveit — a vall.- és közoktatásügyi minisztérium H iv a t a l o s KözLÖNYében leendő
közzététel végett — a nevezett minisztériumhoz fölterjesztettük.
2. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és közelebbi tájékoztatás czéljából
közöljük, hogy az első félévben 23 tantárgy 96 heti órában ; a Il-ik félévben pedig 24 tan
tárgy 86 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 184 hallgató volt
beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai nyolcz jog
akadémia között az elsők között volt. Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet
támogatásában, tandíj és tápintézeti-díj elengedésében slb. Erről az Értesítőben a ,/Tandíj
elengedések", i/Convictusi elengedések" és „Ösztöndíj" rovatok nyújtanak részletes felvilágo
sítást. A z Értesítői a jog a ka d ém ia d éká n i hivatala díjtalanul bárkinek készséggel m egküldi.
A városban egészséges és nem drága lakások elegendő számmal állanak rendel
kezésre, az ifjúság ellátása jutányos. E m ellett a tápintézettel egy telken lévő collegiumi
theol. O tthonban m integy 15, evangélikus vagy reform átus vallású jo g h a llg a tó fé ld íj mellett,
avagy félévenként 70 koronáért lakást, fű té st, világítást és kiszo lg á lá st k a p h a t; ez esetben
tehát teljes internátu si ellátást élvez. Tekintve a rendelkezésre álló in tern á tu si helyeknek
csekély szám át, kívánatos, hogy a z érdeklődők a z O tthon felü g ye lő -ta n á rá n á l fö lv ételi
kérelm üket lehetőleg m ég a szü n id ő fo ly a m á n bejelentsék.
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G) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.*
1. Joghallgatók T estü leté.
Szép és dicső dolog a jövő! A reménység mozaikjaiból van összerakva.
De most, a midőn barátaink, testvéreink ott kinn véreznek a becsület mezején,
ne nézzünk a kétes jövőbe, inkább vessünk egy pillantást a biztos múltba,
mely való dolgokról regél. Készüljünk a nagy számadásra, a mikor ők, a
hősök Mars istentől visszatérnek a Múzsák szolgálatába, hogy akkor büszkén,
felemelt fővel mondhassuk: »Mindent megtettünk, a mit megfogyatkozott
létszámmal, de annál nagyobb ambiczióval megtenni képesek voltunk!"
Nem kell szégyenkeznünk majd, mert a Testület minden téren derekasan
megállta a helyét.
Az Eperjesi Joghallgatók Testületének működése ebben az évben is azzal
a kitűzött czéllal indult meg, mely a »munka" jelszóban jut kifejezésre, azzal
a czéllal, hogy a jogászság szocziális, társadalmi érdekeit védve, közös erővel
emeljen magasra, vigye előre ügyeinket, félretéve minden egyéni érdeket,
előítéletet, szem előtt tartva az örök igazságot: »Összetartásban rejlik az erő";
úgy lobogtatva fennen zászlónkat, hogy azt mindenki meglássa, mindenki
meghajoljon előtte. Ez az együvétartozás, a közös érdeknek intenzivebb és
öntudatosabb megvédelmezését czélzó akarat vezérfonalként húzódik végig
az év történetén.
Mindenkor megvolt a Testületben az a törekvés, hogy a város tár
sadalmát a komoly munka és tudományok fegyverével győzze meg arról,
hogy a jogász-ifjúságban még mindig megvan az erő arra, hogy nevét,
hírét ismertté tegye.
Hogy a vezetőség hivatásának miképen felelt meg, annak fényes
tanúsága a záróközgyúlés, melynek ítélete szerint a tisztikar a Testületnek
legteljesebb megelégedését vívta ki lelkiismeretes, odaadó munkásságával.
Tekintettel a megfogyatkozott létszámra, mindkét félévben csak a leg
szükségesebb állásokat töltöttük be, így a tisztikar a két félévben a követ
kezőképen alakult meg:
/, félév. Elnök Oszvald László, alelnök Sroll Lajos, főjegyző Tóth Lajos,
könyvtáros Tahy Béla, pénztáros Reavers Ágost, háznagy Sennovitz Kálmán,
ellenőr Homicskó Jenő.
II. félév. Elnök Sroll Lajos, alelnök Tahy Béla, főjegyző Tóth Lajos,
könyvtáros Szombathelyi István, pénztáros Renvers Ágost, háznagy Sennovitz
Kálmán, ellenőr Homicskó Jenő.
A Testületnek e tanévbeli működéséről a következőkben számolhatunk b e:
A Testület ebben az évben is tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körntk
s így a tagok ez évben is igénybe vehették a Körnek hatalmas könyvtárát,
látogathatták olvasótermét s élvezhették mindig művészi színvonalon álló
hangversenyeit.
* A testület jelentése.
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Még az első félévben megalakítottuk a Jogász Kaszinói, a hol a tagok
csaknem az összes képes- és napilapokat, jogi szaklapokat olvashatták, társas
játékokkal szórakozhattak; az egészségre káros hatású, füstös kávéházakat
mellőzhették, mert a Kaszinóban igazán barátságos otthonra találtak, mely
nagy mértékben növelte a testvéries együttérzést és összetartozást.
Tekintettel a nehéz, háborús viszonyokra, márczius 15-ikén a szokásos
fáklyásmenetet nem tartottuk meg, hanem az erre a czélra más években for
dított összegen megvettük a Kaszinó részére Barta Ernő 10 eredeti litografált
képét az „Elnémult csataterek“-xö\, melyet a m. kir. honv. min. Hadsegélyző
Efivatala bocsátott ki az özvegyek és árvák alapja javára. Ezzel jótékony
ságot is gyakoroltunk, mert „Többet ér egy jó szó sok hangos kiáltásnál“.
Szépen sikerült ünnepség keretében ültük meg az ősi Collegium többi
tanintézeteivel együtt márczius 15-ikét, nemzetünk újjászületésének évfor
dulóját, az 1848-iki korszakos reformok emlékét. A Testület részéről Sroll
Lajos elnök nyitotta meg az ünnepélyt szép és hatásos beszéd kíséretében.
Hálás elismeréssel adózott a közönség Tahy Be'lának is, ki Marencsin Zoltán
nak erre az alkalomra írt, „Tépett trikolor" czímű hatásos költeményét
szavalta el mély átérzéssel.
Mély fájdalommal és megilletődéssel kell megemlékeznünk a Testület
hősi halált halt tagjairól. A vérzivataros háború egyre ritkítja a jó ismerősök,
barátok sorait, újabb és újabb áldozatokat kíván, a véráradat még mindig
nem állott meg. Bőven kivette a jogászság a részét ezen a téren is. Ebben
a tanévben hősi halált haltak: Etruska Zoltán, Jalsoviczky István, Szlavkovszky Károly, ifj. Roskoványi József. A Testület a mélyen sújtott szülőkhöz
részvétleveleket küldött s a hősi halált haltak emlékét jegyzőkönyvileg
örökítette meg.
Midőn e sorok írója az év történetének végéhez közeledik és a múlt
biztos tényeit leszegezi, nem mulaszthatja el, hogy a közeli jövőbe egy
pillantást ne vessen.
Impozáns jubiláris ünnepség küszöbén állunk. A jövő tanévben lesz
az ősi Collegium fennállásának 250 éves jubileuma. Legendás időkről beszél
ez a 250 év; a Collegium fenntartó testületének sok küzdelméről, meg
próbáltatásáról, míg a mai magas színvonalra tudta emelni a főiskolát. Nagy
időkben keletkezett, de talán nagyobb időket élünk most, a mikor jubilálunk.
Ennek az ünnepségnek méltónak kell lennie a Collegium jó hírnevéhez.
És azt hiszem, hogy a jogakadémiának jelenlegi és sok ezer volt tanítványa
igyekezni fog, hogy kivegye a részét mindenképen ebből az ünnepélyből.
A jövő tanévben ebben a jubiláris ünnepségben méltó módon való
részvétel legyen a testületi élet legkiemelkedőbb mozzanata!
2. Az Eperjesi Jogász-Vívóegylet.
Az egylet a rendkívüli viszonyokra való tekintettel ezidén szünetelt.
Az egylet jelvénye: karddal átütött pajzs, vörös alapon sárga szalaggal;
fölötte „Eperjesi Jogász-Vívóegylet“ felírás, „ Viselj becsülettel“ jelszó; alatta
az alapítási év: 1896.
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3. A Jogász-Segély egylet.
Első félév tisztikara: elnök Oszvald László, titkár Sennovitz Kálmán,
pénztáros Renvers Ágost; választmányi tagok lettek: Baloghy Farkas,
Konka Géza. Az első félévben mindössze 4-en részesültek segélyben, mely
alkalommal 428 kor. került kiosztásra.
Második félév tisztikara: elnök Oszvald László, titkár Sennovitz Kálmán,
pénztáros Renvers Ágost; választmányi tagok lettek: Bielek László, Homlcskó
Jenő, Baloghy Farkas, Böhm Bertalan, Friedmann Jenő, Gallotsik Elek.
A második félév folyamán 8-an részesültek segélyben, mely alkalommal
szintén 428 kor. került kiosztás alá.
4. A Joghallgatók T estü letén ek könyvtára.
A jelen tanévben a könyvtár gyarapítását a rendkívüli körülményekre
való tekintettel el kellett halasztanunk, de a békés időben történő pótlás fel
tételével, miután a Testület szabályai évi bevételeinek 10%-át a könyvtár
gyarapítására rendelik.
A könyvtár hét csoportban 852 kötetet számlált.
A könyvtár őre az első félévben Tahy Béla, a második félévben
Szombathelyi István volt.
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III.

FŐ GYM NAS I UM.
AJ Iskolánk és a háborű.
A rendkívüli viszonyok, a melyeket a háború teremtett, egyre súlyo
sabban nehezednek egyesekre és intézményekre. Tanárok, tanulók s maga
a főgymnasium, mint intézet, ebben az iskolai évben az eddigi háborús
esztendőknél fokozottabb mértékben érezték a háborús állapot komoly
következményeit. Mindezekről röviden a következőkben számolunk be.
I.
Az iskola kiadásai. Autonom iskola lévén, az iskola fenntartásában
jórészt csakis saját jövedelmi forrásainkra támaszkodhatunk. Ezek a béke
idején elegendőek voltak az államsegélylyel együtt az iskola kiadásainak
fedezésére. Sajnos, ma a helyzet egészen más. Új épületünk a háború első
évében igen sokat szenvedett. így pl. a katonai beszállásolások folytán
tönkrement a tantermek drága és kényes asbestpadlózata. (A mikor ezt a
hygienikus szempontból pompás padlózatot alkalmaztuk, bizony nem gon
doltunk katonáinkra, a kik majd szeges csizmáikkal és czipőikkel tönkre
fogják azt tenni.) Ehhez járult még, hogy az 1914 15. év telén a katonák
a beszállásoló városi hatóság rendeletére a központi fűtőszerkezetet is hasz
nálták, illetve az intézet fűtőanyagából kb. 2000 kor. árút elfogyasztottak s
a villamáram-fogyasztás ezidő alatt 900 koronába került.
Mindezekből látható, hogy intézetünk a legnagyobb anyagi nehézségek
előtt áll. Jövedelméből nem képes a háború miatt folyton fokozódó személyi
és dologi kiadásait fedezni, és mindezek betetőzéséül a háború megpróbál
tatásai következtében újabb beruházásokat kell eszközölnünk. Habár ilyen
körülmények között a tandíj fölemelése indokolt volna, fenntartóhatóságunk
az iskola fenntartásának terheit mégsem hárítja ezidő szerint a tanulókra;
de jelezzük, hogy ha a háború még egy télen át tart, az 1918/19. tanévben
ezt az intézkedést el nem kerülhetjük.
II. Az intézeti tanárság.
1. A hadbavonult és besorozott tanárok. Szeretettel és nem minden
megindulás nélkül köszöntjük e helyről is azokat a tanárokat, a kik a háború
kezdete óta katonák. Schöpflin Géza főhadnagy végigküzdötte a múlt évi
oláh offenzivát; megsebesült, de szerencsére felépült és most ismét az oláh
fronton van; Saguly József zászlós másodízben van az orosz fronton; Teltsch
Kornél főhadnagy Albániában teljesít szolgálatot.
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A háború folyama alatt besoroztattak, de intézeti érdekből újabb fel
mentést nyertek: Qömöry János igazgató, Peskó Ödön, Vöröss Sándor és
dr. Wallentínyi Samu. (Honv. min. 171,882—1917. V. 18.)
2. A hadbavonult tanárok helyettesítése. A tantárgyfelosztásnál ugyan
azokkal a nehézségekkel kellett megküzdenünk, mint az előző háborús tan
években. A hadbavonult tanárok, ugyanis mind philologiai-szakra lévén képe
sítve, a tantárgyak szakszerű ellátása csak oly módon sikerülhetett, ha az
itthon levő philologus tanárok a hadbavonult kartársak óráit vállalják. Habár
ez jelentékeny munkatöbbletet jelentett számukra, a szakszerűség megóvása
okából, a tanítás sikere érdekében, e munkára szívesen vállalkoztak. De még
így is több tárgy ellátatlan maradt. Ezeknek tanítására oly tanárok vállal
koztak, a kiknek ugyan e tárgyakból szakképesítésük nincsen, de vagy
ezekkel rokon tárgyakat tanítanak, vagy azoknak tanítására megvan a kellő
jártasságuk. A tanárok a kötelező óraszámon felül végzett munkájukat díj
talanul végezték. A tantárgyfelosztást részletesen 1. a 83. lapon.
3. A tanárok tevékenysége és a háború. Az iskola tanító-nevelői mun
kássága elé igen sok akadály gördült. Nemcsak az volt a baj, hogy a tanárok
létszáma a rendesnél kevesebb volt, hanem a szorgalmi időszak is lénye
gesen megrövidült. Valóban a tanítási anyagnak okos beosztása mellett is
a tanárnak állandóan figyelnie kellett arra, hogy az előírt tanítási anyag az
év végére csakugyan befejeztessék. E mellett a hosszú szünidő alatt a tanulók
sokat felejtettek s a mi még nagyobb baj volt, a rendszeres komoly munká
tól elszoktak. Indokolt volt tehát a tanulók életének intenzivebb ellenőrzése.
Az osztálytanárok a tanulókat otthonukban felkeresték és minden olyan
szórakozástól eltiltották, a mely elvonta érdeklődésüket az iskola komoly
munkájától. A mozgószinházak látogatását nem engedtük meg.
Ezidén is figyelemmel kisértük tanulóink anyagi helyzetét. A tanári
kar, a mennyire a rendelkezésére álló eszközök engedték, igyekezett a szegény
tanulók nehéz helyzetén könnyíteni.
Kiváló gondot fordítottunk a tanulók lelkiéletére, szellemi fejlődésére.
A mennyire lehetett, óvtuk őket a rossz befolyásoktól. Az igazság szeretetét,
a komoly kötelességérzetet s a helyes életfelfogást igyekeztünk a serdülő
gyermekben meggyökereztetni. A vallás-erkölcsi nevelésre súlyt helyeztünk.
A léhaságot, a könnyelmű gondolkodásmódot, a mely a háború folyama
alatt, sajnos, erősen hódít, a tanulók cselekedeteiben — ha kellett — osto
roztuk. A tanítással kapcsolatban — ott, a hol erre alkalom kínálkozott —
a háború tanulságait felhasználtuk. Egyáltalán a mai idők komolyságának
és nagyságának tudatát igyekeztünk a tanulókban felkelteni.
Szeretettel, szívből jövő melegséggel bocsátottuk el azokat a tanuló
kat, a kik a haza védelmezésére hadbavonultak. Búcsúünnepélyükön ott
volt a város szine-java. A tanári-kar nevében Vöröss Sándor főgymn. tanár,
a hadrakelő ifjak nevében Liptai Sándor VIII. o. tanuló megható szavakban
tolmácsolták a búcsúzás folytán támadt érzéseinket.
Miként a háború előző éveiben, úgy e tanévben is a tanári-kar az
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iskola falain kívül is teljesítette társadalmi kötelességeit. Résztvett minden
háborús mozgalomban, a hol közreműködésére a társadalom reflektált.
A szülőkkel való érintkezésünk megmaradt a réginek. Örömmel vettük,
ha a szülők bennünket felkerestek. Mi magunk is kerestük az alkalmat,
hogy velük gyermekeik előrehaladását megbeszéljük. Sajnos, gyakran kellett
tapasztalnunk épp e komoly időkben, hogy sok szülő az iskolában nem
lát mást, mint bizonyítványgyárat. Az iskola nemes hivatásának ez a félre
értése természetesen megbosszulja magát a gyemek lelkifejlődésében. A hol
a családi kör nem siet az iskola segítségére és annak jóirányú törekvéseit
a gyermek előtt pláne gúny tárgyává teszi, ott jelentkeznek csakhamar a
gyászos következmények a gyermeki lélek eldurvulásában, a léhaságban,
felületességben s abban a törekvésben, hogy csekély munka árán hogyan
lehet czélt érni. De ha a háború sok tekintetben kedvez is az ilyen félszeg fel
fogásoknak, mi örömmel konstatáljuk, hogy a gyermeke lelkifejlődését szívén
viselő szülő az iskola munkáját megbecsüli, valamint hogy e tanév folyamán
is a szülői hála és elismerés oly megnyilvánulásaival találkoztunk, a mely nehéz
és felelősségteljes munkánk terhét könnyűvé tette és bennünk hivatásunk
boldogító érzetét váltotta ki.
III. A tanulók.
1.
Hadbavonult tanulók. Tanulóink közül az 1916 —17. tanévfolyamán
hadbavonultak:
1. Artim Lőrincz VIII. o. t...............
1 9 1 7 . január havában.
2. Bodnár József VIII. o. t................
n február
II
3 . Csajka József VIII. o. t.................
márczius havában.
II
4 . Déri György VIII. o. t.................
II
II
II
5. Holénia József VIII. o. t...............
II
II
II
6. Liptai Sándor VIII. o. t................
11
II
II
7 . Löwy Jenő VIII. o. t.....................
It
II
II
8. Lutocska László VIII. o. t...........
II
II
II
9. Nagy Árpád VIII. o. t..................
II
II
II
1 0 . Sztehlo Géza VIII. o. t.................
II
II
II
1 1 . Tauth Béla Vili. o. t.....................
II
II
II
12. Chanáth Dénes VII. o. t...............
II
április havában.
..
1 3 . Hübschmann Sándor VII. o. t.
II
II
II
1 4 . Kolar Ferencz VII. o. t.................
II
II
II
15. Saláta Zoltán VII. o. t.................
II
II
II
16. Schreiber Imre VII. o. t...............
II
II
II
1 7 . Schwarz Ödön VII. o. t..................
II
II
II
18. Szedlák László VII. o. t................
II
II
II
1 9 . Székely Lajos VII. o. t.....................
II
II
II
20. Ivancso István VI. o. t.....................
márczius havában.
II
21. Juhász János VI. o. t.........................
II
II
II
22. Zsugyel Bertalan VI. o. t
.. ..
II
II
II
23. Stern Béla V. o. t.........................
II
II
11
24. Doszpira Ferencz IV. o. t...............
II
II
II
Coll. Ért. 1916/17.
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A háború folyama alatt hadbavonult intézetünkből összesen 79 tanuló.
Az itt felsorolt, valamint a múlt tanévben bevonult tanulóink a Vkm.
8689 —1917. sz. és 2257 —1917. ein. sz. a. rendelete alapján osztály- vagy érett
ségi vizsgálatot tettek, illetve osztály- vagy érettségi bizonyítványt szereztek.
A Vkm. 2257- 1917. ein. sz. rendelete alapján hadi tanfolyamot ren
deztünk azoknak a tanulóknak számára, a kik mint VII-ik osztályú rendes
tanulók az 1899. évben született népfelkelésre kötelezettek katonai bemutató
szemléjén katonai szolgálatra alkalmasaknak találtattak és a Vkm. 8689. sz. a.
kelt rendelete alapján az osztály-vizsgálatot sikerrel megállották; valamint
azoknak, a kik mint 1898. évfolyamúak e tanévben már katonai szolgálatot
teljesítettek ugyan, de a VII-ik osztályt sikerrel elvégezték. E tanfolyamon
résztvettek: a) 1899. évfolyamúak: 1. Chanáth Dénes, 2. Hübschmann Sándor,
3. Kolar Ferencz, 4. Saláta Zoltán, 5. Schreiber Imre,, 6. Schwarz Ödön,
7. Szedlák László, 8. Székely Lajos; b) 1898. évfolyamúak: 9. Csók Sándor
és 10. Gärtner Miksa. A tanfolyamról több 1898. évfolyamú és katonai
szolgálatot teljesítő tanuló lemaradt, mivel szabadságot egyáltalán nem vagy
megkésve kapott. A tanfolyamon a rendelet értelmében a VIII-ik osztály
nem katona, rendes tanulói is résztvettek. E tanfolyam czélja a VIII. osztály
vizsgálatára és az érettségi vizsgálatra való előkészítés volt és tárgyai (a
heti óraszámmal) a következők voltak: Vallás 2 ó., magyar 4 ó., latin 4 ó.,
német 3 ó., görög 3 ó., görögpótló irodalom 2 ó., görögpótló r. 1 ó., tör
ténelem 4 ó., bölcselet 2 ó., fizika 4 ó., mennyiségtan 2 ó., összesen
28 óra. Tornaórák, tekintettel a tanulók nagy elfoglaltságára, nem voltak.
A tanfolyam tanárai a VIII-ik osztály tanárai voltak. A tanmenet készíté
sénél figyelemmel voltunk a rendelkezésünkre álló időre, tehát arra, hogy
a tanítási anyagot főbb vonásokban a tanulókkal közölhessük. A tanfolyam
hallgatói dicséretreméltó szorgalmat fejtettek ki s tanulmányaikban a kívánt
eredményt el is érték. A tanfolyamot befejező magánvizsgálatokat április
hó 14-ikén, az érettségi vizsgálatokat április hó 16-ikán tartottuk meg. Az
eredménynyel meg voltunk elégedve. (L. a statisztikai kimutatást az érettségi
vizsgálatok eredményéről) A tanfolyam hallgatóitól tandíjat nem szedtünk;
a tanárok e munkájukért tiszteletdíjat nem kaptak.
2.
A tanulók tevékenysége, áldozatkészsége háborús czélokra. Miként
a múlt tanévben, úgy ezidén is megállapítom, hogy ifjúságunk a szeretet
munkájában örömmel vesz részt. Megismételhetem, amit tavaly mondottam:
„Ha a háború hatását ifjúságunkra ily szempontból figyeljük meg, úgy
ifjúságunkról csak a legnagyobb elismerés hangján emlékezhetünk meg".
Hősi halált szenvedett tanítványaink emlékének megörökítésére eddig
2275 kor. 90 fillér gyűlt egybe. Még nem is múlt el egy esztendeje,
hogy felhívásunkat kibocsájtottuk s íme, megvan a szép eredmény, a mely
várakozásunkat szinte felülmúlja. Szülők, volt és mostani tanítványaink
örömmel küldték e czélra — még messze földről is — adományaikat. Hadba
vonult diákjaink különösen kitűntek áldozatkészségükkel. Az adományokat
az adakozók neveivel az E perjesi LAPOKban nyugtáztuk. E nemes czélra
adományokat ezután is köszönettel fogadunk. A hadi-sírok gondozására
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133 kor. 97 fill., a katonák karácsonyára 233 kor. 77 fill., az oláh betörés
miatt menekülő csángók felsegítésére 153 kor. 49 fillér gyűlt egybe. Az
V-ik hadikölcsönre a tanulók saját javukra 14,000 kor.-t jegyeztek. A VII-ik
osztály tanulói a Bárdos-ösztöndíj gyarapítására 100 kor. n. é. hadikölcsönpapirt ajánlottak fel. Ennél kedvezőbb eredményt fog felmutatni a tanulók
jegyzése a most folyó Vl-ik hadikölcsönnél.
A tanulók tanáraiknak felhívására lelkes készséggel vettek részt minden
olyan vállalkozásban, a mely háborús czélt szolgált. A régi tornakertet még
a múlt tanévben megmívelték, bevetették s a termést a convictusnak
engedték át. Ugyenez történik az idén is. A Hadsegélyző-bizottság felkéré
sére a múlt nyáron is szerveztünk csapatokat gyógynövények, magvak
gyűjtésére. A most kezdődő nagy szünidőben e hasznos munka tnár teljesen
tervszerűen foly. Szutórisz Frigyes, a természetrajz szaktanára irányítja és
ellenőrzi a gyűjtést. A tanulók kedvvel vesznek részt a gyűjtés és szárítás
munkájában. Előreláthatóan jövő Értesítőnkben igen szép eredi ényről szá
molhatunk be. A vidéki tanulókat hasonló munkára buzdítottuk, ezenkívül
figyelmeztettük őket, hogy szüleiknek, de idegeneknek is, a mezei és házi
munkálatok végzésében legyenek a hosszú szünidő alatt segítségükre
Reméljük, hogy e felhívásunknak meglesz az eredménye.
Gyógynövények gyűjtésével foglalkoztak az 1916. év folyamán: Andrejkovits György I. o. t., Oszwald György II. o. t., Csontó Rezső II. o. t.,
Mikolik Endre II. o. t, Mikolik Elek II. o. t., Sturmann Pál II. o. t., Várhelyi
Ottó II. o. t., Teltsch László II. o. t., Mosánszky Titusz III. o. t., Mikolik
József IV. o. t., Chriastély Aladár V. o. t., Frenyó Lajos V. o. t., Halbsch
Pál V. o. t., Szeless Gábor V. o. t., Futtersack Mózes VI. o. t., Oszvald
Pál VI. o. t., Schwartz Gyula VI. o. t. és'Oszvald Dániel VIII. oszt. tan.
Cseresnye- vagy szilvamagot gyűjtöttek: Lakatos Béla I. o. t., Sztehlo
János I. o. t., Hartmann Alice I. o. t, Zimmermann Béla I. o. t, Moskovits
Dezső I. o. t., Weisz Oszkár I. o. t., Frenyó Ida I. o. t, Perényi György
I. o. t., Szukovszky I. II. o. t., Zimmermann I. II. o. t., Tauth Viktor II. o. t.,
Sturmann Géza II. o. t., Kurth Miksa II. o. t, Csontó Dezső II. o. t., Chutkó
András II. o. t., Csabinyák Sándor II. o. t., Teltsch László II. o. t., Csanádi
Dezső IV. o. t., Takács I. V. o. t., Faigl Lajos V. o. t., Sarudy L. VI. o. t.,
Bodnár Dezső VI. o. t. és Sztehlo Géza VIII. oszt. tan.
A beszolgáltatott mennyiséget a Hadsegélyző-hivatalnak küldtük be.
A gyűjtést intézte: Szutórisz Frigyes.

B) Adatok az 1916/7. iskolai év történetéhez.
A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét is magába
foglalja. (L. 1-ső old.)
E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1.
Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület kir. főigaz
gatója 1917. évi január 17 —20-ikán a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
megbízásából, a legfőbb felügyeleti jog gyakorlása végett iskolánkat meg
látogatta; január hó 20-ikán értekezletet tartott a főgymnasium tanárkarával.
10*
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A főigazgató úr ebben a minőségében tizedik ízben fordult meg inté
zetünkben. Ugyanennyi év óta áll tankerülete élén. Ez alatt az idő alatt
intézetünk őszinte és igaz barátjának bizonyult, az iskolánk sajátos jellegé
ben rejlő erőt a nevelés szempontjából értékesnek ismerte el, iskolánk
továbbfejlesztése érdekében sokat tett. A tanári-kar minden egyes tagja
bizalomteljes ragaszkodással és őszinte, szívből jövő tisztelettel fogadta
látogatásai alkalmával a főigazgató urat. E tisztelet és nagyrabecsülés
az évek számával csak öregbedett. A főigazgató úr áldásos működésének
tizedik évfordulója kedves alkalom volt tehát arra, hogy az elnöklete alatt
megtartott értekezleten a tanári-kar nevében az igazgató tolmácsolja az iskola
háláját, a tanári-kar szívből fakadó jókívánságait a minden külső ünneplést
magától elhárító főigazgató előtt. E helyütt is az Úr legjobb áldásait kérjük
további munkásságára.
2. Ludmann Ottó nyugdíjbavonulása. Ludmann Ottó, a Collegium
tanári-karának egyik kiváló dísze és büszkesége nyugdíjba vonult. Mivel
Értesítőnk bevezető része erről méltóképen megemlékszik, e helyütt nagyjelentőségű, több évtizedre visszanyúló áldásos működésére nem terjesz
kedünk ki. A Ludmann Ottó nyugalombavonulásával megüresedett tanszék
betöltése a háborús nehézségek miatt nem volt lehetséges, ezért igazgatóválasztmányunk a tanszék tárgyainak ellátására Ludmann Ottót kérte fel, a
ki e kérelemnek szives készséggel engedett és teljes szellemi és testi frisse
ségben e tanévben is a nála megszokott buzgósággal működött.
3. Az iskolai év és a tanulmányi rend. Az iskolai évet felsőbb utasí
tásra október hó 6-ikán kezdtük. Ezt megelőzően október hó 3 —5-ikén
voltak a beiratások.
Ez a tanév a tanítás szempontjából is egyike volt a legnehezebbeknek.
A tanítás nevelés munkája erős próbára teszi az idegzetet. A nyugodt, gond
talan élet egyik feltétele az iskolai munkának. Már pedig tanár és tanítvány
— tőle nem függő okokból — nem egyszer felzaklatott idegekkel jött e
tanév folyamán az iskolába. Az iskolát az élettől nem zárhatjuk el. Ilyen
körülmények között csak az erős kötelességtudás, az iskola és gyermek
szeretete küzdhette le az egyéni indiszpozicziót.
A tanmenet készítésénél figyelemmel voltunk arra, hogy a tervbevett tan
anyagot a tanulóifjúság túlontúl való megterheltetése nélkül végezhessük el.
Az összefoglalásokra különösen a múlt év tananyagának áttekintésénél nagy
súlyt helyeztünk. A VII. és VIII. osztály munkabeosztását megzavarta a februári
tananyag-összefoglalás, a melyet a tanügyi kormány a hadbavonuló tanulók
kedvéért rendelt el, valamint a haditanfolyam, a melyet márcziusban ugyancsak
a magas tanügyi kormány rendeletére tartottunk és a melyben a VIII. osztály
tanulói is résztvettek.
Oömöry János igazgató, családjában történt fertőző betegség miatt,
október havában az iskolából ki volt tiltva. Teendőiben Perényi Vilmos
helyettesítette.
Az iskolai évet ugyancsak felsőbb utasításra május hó 26-ikán fejez
tük be. A Vkm. 44,462—1917. sz. rendelete alapján, ezt megelőzően május hó
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21 —25-ikén a rendes tanítási órákon az évi tanítási anyagot összefoglaltuk;
május hó 25-ikén d. u. a tanulóifjúságot osztályoztuk s az osztályozás ered
ményét május hó 26-ikán, a tanévet záró ünnepélyen kihirdettük s a ren
delet utasítása szerint a bizonyítványokat, a melyeknek kiállítására a rendelet
időt nem adott, a tanulóknak postán küldöttük meg.
4. Az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése. Erre —felekezeti különbség nélkül —
ezidén is kiváló gondot fordítottunk. A prot. tanulók a tanári-karral együtt két
ízben járultak az Úr asztalához; résztvettek a tavaszi és őszi deprecatióban.
Meghonosítottuk a liturgikus ifjúsági istenitiszteleteket. A liturgiát Oömöry
János igazgató, Frenyó Lajos vallástanár és Szánik Ernő énektanár készí
tették. Liturgikus istenitiszteleteinket a tanulók rendkívül megszerették s
mivel nagyban hozzájárulnak az áhítat felkeltéséhez, a jövőben állandósítjuk
azokat. Újítás emellett még e téren az is, hogy ezeken az istenitiszteleteken
résztvett a helybeli összes iskolák ifjúsága, a mely alkalmakkor a lelkészi
teendőket a különböző intézetekben működő vallástanárok felváltva végezték.
A tanulók magaviseleté ellen különösebb panaszra nincsen ok. Leg
inkább a kamaszkorban lévők éretlenségeivel volt bajunk. Komolyabb fegyelmi
esetünk csak egy volt, a midőn a tanév elején egy idekerült új tanulót, a
ki kleptomániában szenvedett, csendesen eltávolítottunk.
5. A tanulók egészségi állapota. Intézetünkben — nem tekintve egy-két
betegségi esetet — az egészségügyi állapot ezidén is jó volt. (L. az iskola
orvos jelentését.)
Fájdalmas részvéttel emlékszünk meg itt arról a veszteségről, a mely
intézetünket egyik törekvő, rokonszenves, szép reményekre jogosító tanítvá
nyunknak, Kónya Sándor VI. oszt. tanulónak április hó 16-ikán bekövet
kezett halálával érte. A tűdővésznek lett áldozatává. Temetésén a tanári-kar
és ifjúság teljes számban résztvett, az ifjúság, valamint a VI. osztály tanulói
külön is koszorút helyeztek a megboldogult ravatalára. A sírnál a meg
boldogult osztálytársa, Gál Samu mondott búcsúbeszédet. A szelíd lelkületű,
jó gyermek emléke élni fog közöttünk! Áldás és béke poraira!
6. A tanulók áldozatkészsége. Itt összegezzük a tanulók adományait
különböző jótékony czélokra:
A hősi halált szenvedett diákok emlékére (e czélra szülők,
volt tanítványok is áldoztak)..................................... 2275
kor. 90 fill.
133 „ 97 »
Hadisírok gondozására ......................................................
A katonák karácsonyára.......................................................
233
70 „
Az oláhok elől menekülő brassómegyei csángóknak .. ..
153 „ 49 „
A rozsnyói ev. árvaházra ...................................................
131 „ 04 „
A reformácziói jubileumi alapra .......................................
230 ,, 16
A VII. oszt. 100 kor. n.é. hadikölcsönjegyzése a Bárdos-alapra
100 „ — „
Havi gyűjtés az ifjúsági alapra.....................................
601
» 20 »
Az ifjúságtól megművelt tornakert terméséből..........
186
» — „
Koszorúra való gyűjtés maradványa ........................ .. ..
56
40 ,,
Összesen: 4101 kor. 86 fill.
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7. Iskolai ünnepélyek. A szokásos hazafias ünnepélyeket ezidén is meg
tartottuk. Ezeken kívül koronázási emlékünnepélyt rendeztünk f. é. január
hó 8-ikán, a mely alkalommal az igazgató mondott ünnepi beszédet;
matiné keretében újítottuk fel Tompa Mihály (L. a „Magyar Társaság"
rovatot), valamint Arany János emlékét, születésüknek századik évfordulója
alkalmából. Ez utóbbi alkalommal dr. Wallentínyi Samu, a Magyar Társaság
elnöke emlékbeszédben méltatta a nagy költő halhatatlan érdemeit.
Az Arany János-emlékünnepen osztottuk ki a Kisfaludy-Társaság
ajándékát, a mely Négyessy László „Arany János élete" ez. művének 25 pél
dányából állott. E művet a következő tanulók kapták: Frenyó Lajos,
Kirchmayer Vilmos, Klein Albin, Máriássy Dezső, Schulek Gyula, Villecz
Mihály V. o., Elischer Zoltán, Gál Samu, G ründl János, Mankovich György,
Neusinger Aurél, Sarudy Béla VI. o., Durst Aladár, Wächter Lajos, Gerő
Ödön, Halmi Aladár, Öhlschläger Andor, Raab György VII. o., Bertalan
Béla, Guttmann Manó, Kapisinszky Miklós, Marencsin Béla, Oszvald Dániel
Szabó István VIII. o. tanulók.
Itt említjük meg, hogy Tompa Mihály születésének századik évfordulója
alkalmából Varzaly István sósfüredi gör. kath. lelkész úr, kedves volt tanít
ványunk, 30 kor.-t ajánlott fel oly pályamunka jutalmazására, a mely Tompa
Mihály vallásos költészetét a legjobban méltatja. Pályázhatnak e díjra a
Magyar Társaság tagjai. A széplelkű adományozó — a mint levelében
említi — e pályadíj kitűzésével kifejezést óhajt adni annak a határtalan
tiszteletnek, a melyet a nagy költő, az ő legkedvesebb költője iránt érez,
valamint rajongó szeretetének, a melylyel költészete iránt viseltetik. A volt
tanítvány ideális gondolkodásmódjának e megnyilatkozásához valóban nem
kell kommentár.
8. Érettségi vizsgálat. A háborús viszonyok miatt a folyó tanévben
rendkívüli határnapokon többször tartottunk érettségi vizsgálatokat, illetve
állítottunk ki érettségi bizonyítványokat. M ég pedig:
a) 1917. január hó 26-ikán a Vkm.-nak 8689—1917. számú rendelete
alapján vizsgálat nélkül érettségi bizonyítványt kapott a Vili. osztálynak,
1 olyan rendes tanulója, kinek katonai szolgálatra kellett bevonulnia.
b) 1917. márczlus hó 2-lkán a Vkm.-nak 2257—1917. ein. sz. rendelete
alapján az írásbeli elengedésével szóbeli érettségi vizsgálatot tett az igazgató
elnöklete alatt a Vili. osztálynak 9 tanulója, a kiknek katonai szolgálatra
kellett bevonulniok.
c) 1917. márczius 21-ikén ugyanilyen módon, ugyanilyen körülmények
között a VIII. o. 1 tanulója.
d) 1917. április hó 16-ikán a Vkm.-nak 2257—1917. ein. sz. rendelete
alapján a hadi-tanfolyamon (L. 74. lapon) sikerrel végzett tanulók, számszerint 10-en, szóbeli érettségi vizsgálatot tettek.
e) 1917. április hó 27-ikén a minisztériumnak 2257—1917. ein. számú
rendelete, valamint telefon útján közölt szóbeli engedélye alapján külön
érettségi vizsgálatot tett egy a harcztérről jött növendékünk.
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f)
A rendes tanévvégi érettségi vizsgálatok. A VIII. o. azon tanulóival,
a kik netji vonultak be katonai szolgálatra, 1917. évi május 29. és 30-ikán
szóbeli érettségi vizsgálatokat tartottunk. Résztvett 11 tanuló. A vizsgálat
írásbeli részét május 21—23. napjain tartottuk. A tételek a következők voltak:
1. Magyarból: Tompa lírája.
2. Latinból: Vergilius, Aenaeis XII. é. 710—734. sor.
3. Mennyiségtanból: a) Valaki 12,950 korona tartozását havi részle
tekben akarja törleszteni, úgy, hogy az első hónapban 600 koronát fizet és
minden következő hónapban 50 koronával többet. Hány hónap alatt történik
a törlesztés és mennyit fizetett az utolsó hónapban?
b)
Valamely folyó szélességének meghatározására a parton levő két
szemben fekvő fának folytatásában kitűznek egy pontot s attól 400 m.-nyíre
egy másikat. A két kitűzött pontból az innenső fa « = 51 fok 19 perez,
illetve ß =- 48 fok 47 perez alatt látszik. A két fa pedig a másik kitűzött
pontból y = 16 fok 15 perez alatt. Mily széles a folyó?
A rendes érettségi vizsgálatokon dr. Deák János eperjesi theol. akad.
tanár, a rendkívülieken Gömöry János igazgató elnökölt. A kormány ezidén
az érettségi vizsgálatokra képviselőjét nem küldötte ki.
Az érettségi vizsga eredményéről beszámol a tanulókról szóló statisz
tikai kimutatás.
9.
Tandíjelengedések. Szegénység, jó tanulmányi előmenetel
és jó magaviselet alapján:
I. oszt.: Etigler Károly 30 kor.
II. oszt.: Csontó Dezső 45, Csabinyák Sándor 30, Gottdiener
Marcel 30, Mikó József 60, Nagy Sándor 30, Oszvald György 15,
Papp Szilárd 30, Sturmarm Pál 30, Szabó Zoltán 15 kor.
III. oszt.: Gmitró Tivadar 60, Horray Károly 60, Arje Ernő 15,
Krahulecz Tivadar 60, Slajchó István 30, Petrasovszky Pál 30 kor.
IV. oszt.: Bartsch Dezső 30, Gottdiener Miklós 60, Kónya
Miklós 30, Róna Tibor 30, Venetianer Géza 15 kor:
V. oszt.: Alexander Ignácz 15, Tkács János 30 kor.
VI. oszt.: Elischer Zoltán 60, Füredi Hugó 30, Gründl János60,
Kónya Sándor 30, Papp Elek 30 kor.
VII.
oszt.: Durst Aladár 15, Halmi Aladár30, Kolar Ferencz30,
Öhlschläger Andor 60, Raab György 15, Wächter Lajos 45 kor.
VIII. oszt.: Bertalan Béla 60, Bodnár József 60, Gutmann
Manó 30, Holénia József 30, Kapisinszky Miklós 60, Liptai Sándor
15, Lőwy Jenő 60, Marencsin Béla 30, Nagy Árpád 60, Oszvald
Dániel 60, Weiszer Sándor 60 kor. — Ö sszesen........................ 1710 kor.
Evang. tanárok, lelkészek és tanítók gyermekei féltandíjat
fizetnek: Erdélyi János I., Margócsy László III., Noszkó Tibor III.,
Slajchó István III., Schimkó Rezső IV., Szabó Ferencz IV., Csók
Lajos IV., Chriastély Aladár V., Mayer Elemér V., Margócsy
Aladár V., Durst Aladár VII., Hajsó Gyula VII., Halmi Aladár VII.,
Slajchó Mihály VII. oszt. tanulók. — Összesen ........................ 4 2 0
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Igazgató-választmány határozata alapján a bejáró óraadó
tanárok gyermekei féltandíjat fizetnek: Qönczy László I., Szemere
Márton I., Holénia Zdenkó II., Qönczy László IV., Szemere
György IV., Holénia Gyula V., Székely Lajos VII., Székely László
VII. oszt. tanulók. — Összesen ..................................................... 240 kor.
Collegiumi tanárok gyermekei teljes tandíjmentességet élvez
nek: Perényi György I., Frenyó Ida I., Teltsch László II., Gerhard
Béla III., Mayer István III., Frenyó Erzsi III., Szánik Ernő III.,
Wallentínyi László III., Frenyó Lajos V. oszt. tanulók. — Összesen 540 „
A tandíjelengedések végső összege
.................................. 2910 kor.
10. Tápdíjelengedések. I. o.: Thomesz Emil 50; III. o.:
Margócsy László 80; IV. o .: Bartsch Dezső 50, Jancsó Attila 50,
Miklós Andor 30, Wallentínyi László 100; V. o .: Chriastély
Aladár 80, Marencsin Andor 50, Mészáros Tivadar 30; VI. o .:
Elischer Zoltán 30, Gründl János 80; VII. o.: Halmi Aladár 80,
Mosánszky Szeverin 60, Hajsó Gyula 80, Wächter Lajos 80;
VIII. o.: Bertalan Béla 80, Marencsin Béla 80 kor. — Összesen 1090 kor.
11.
Ösztöndíjak. Jutalomdíjak. Tanulóink közül iskolánkhoz
nem kötött ösztöndíjalapokból a következők élveztek ösztöndíjat:
Kodilla Péter I. o., az állami ösztöndíjat ............................... 400 kor.
Csabinyák Sándor II. o., a Rökk Szilárd- „
1Ó0 «
Csontó Dezső II. o., a pénzügyőri
»
200 »
Várhelyi Ottó II. o., a pénzügyőri
»
200 „
Dessewffy István III. o., a Kiss-Jankovich- »
200 „
Jancsó Attila IV. o., a Sártory»
1000 »
Andrejkó Bertalan IV. o., az állami
»
500 „
DessewffyGyörgy IV. o., a Kiss-Jankovich- „
200 »
Papp Elek VI. o., az erdészeti
„
200 „
Wächter Lajos VII. o., a Hrabovszky- »
20 »
Szabó István VII.o., az állami tanulmányi »
150 »
Összesen: 3230 kor.
Iskolai jutalomdíjat kaptak a következő tanulók:
Dzurik Dezső I. o., a Bánóczy-jutalomdíjat ............................
Mayer Elemér V. o., „
„
Neusinger Aurél VI. o., „
»
„
............................
Sarudy Béla VI. o.,
,,
»
»
............................
Mayer István III. o., a Clementisz,,
Slajchó István III. o., »
,,
»
SchréterGyula VII.o.,»
„
„
Gönczy László I. o., a Fuhrmann„
Nagy Árpád VIII. o., a Hazslinszky„
Lőwy Jenő VIII. o., az izraelita
»
Átvitel .. ..

35
35
35
35
11
11
11
15
80
100
368

kor.
„
„
„
»
«
»
»
»
»
kor.
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Áthozat .. ..
............................

Késmárszky Jenő IV. o., a Kacziány-jut.-díjat
Marencsin Béla VIII. o., a Kalavszky- »
Krahulecz Tivadar III. o., a Keczer„
........i .................
Marencsin Andor V. o., „
„
„
»
»
»
............................
Oszvald György II. o.,
Durst Aladár VII. o., a Kuksz»
Elischer Zoltán VI. o., a Kükemezey- »
Scholz Rezső VI. o., a Ludinann„
Miklós András III. o., a dr. Meliórisz- »
Perényi György I. o., a református,<
Gerhard Béla III. o., a Roskoványi-jutalomdíjat ........................
Teltsch László II. o., „
»
»
........................
Bertalan Béla VIII. o., a Sárossy»
Wächter Lajos VII. o., »
«
»
Frenyó Lajos V. o., a Szmik„
Halmi Aladár VII. o., a
»
»
Schulek Gyula V. o.; a Szontagh„
Gründl János VI. o., »
»
........................
Gmitró Tivadar III. o.,
a takarékpénztári jutalomdíjat ....
Gottdiener Miklós IV. o.,
» »
»
Kusnyir György III. o., »
»
«
Sturmann Pál II. o.,
»
,,
„
Mika József II. o., az Újházy Árpád»
Bartsch Dezső IV. o.,az Újházy Dániel«
Körtvélyessy István I. o., az „
»
»
Papp Szilárd II. o.,
» „
»
»
Mikolik Elek II. o.,
» «
»
»
Liptai Sándor VIII. o., a Vandrák„
Oszvald Dániel VIII. o., a Wagner«
Miklós Andor III. o., a Holleganz«
Szánik Ernő IV. o., a Löffelholz»
Wallentínyi Lajos IV. o., a Löffelholz„
Oszvald Pál VI. o., a Draskóczy Lajos-féle
»
Öhlschläger Andor VII. o., a Róth-Teleky,,
Horray Károly III. o., a Magyar helyesírási
»
Bartsch Dezső IV. o., az ifjúsági segélyből............
Bertalan Béla VIII. o., «
»
»
Csók Lajos IV. o.,
»
»
»
Papp Elek VI. o.,
«
«
»»
Oszvald Dániel VIII. o.,
»
«
Rónai Tibor IV. o., az
»
»
................ ................
Összesen:

Coll. Ért. 1916/17.

368
200
80
9
9
9
20
28
20
8
40
16
16
18
36
400
400
16
16
20
20
20
20
120
8
8
8
8
50
32
12
24
24
60
70
15
20
32
15
20
18
15
2348

11

kor.
»
»
»
„
»
»
»
»
«
„
»
,,
»
„
»
„
»
»
«
»
»
„
»
»
,,
»
»
„
»
»
«
»
,,
„
»
„
»
»
»
»
»
kor-
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A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület diákturista-irodalmi pályá
zatán a II. díjat Oszvald Dániel VIII. o. tanulónknak »Dúló csaták helyén..."
czímű pályaműve nyerte el.
12. A fó'gymnasiumi tanárok tevékenysége az iskolán kívül.
a) Ballá Aurél az Eperjesi Széchenyi-kör zener és képzőművészeti szak
választmányának tagja, törvényszéki írásszakértő.
b) Borsody Károly az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának h. elnöke, igazgató-választmányának tagja.
c) Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszéké
nek tagja, collegium]' könyvtáros, a coll. olvasóterem őre, a főgymnasium
»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.
d) (jömöry János országos ev. zsinati képviselő, az eperjesi ág. hitv. ev.
I. egyház tanácsának és iskolaszékének tagja, az Eperjesi Széchenyikör 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 gyermekmenhely-bizottságnak tagja. Jelentést írt az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület
sárosvármegyei választmányának és eperjesi fiókjának múlt évi mű
ködéséről.
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.
g) Peskó Ödön az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja, a sárosi ev.
egyházmegyei számvevőszék tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének választott tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató
választmányának tagja.
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 Magyar Kárpátegyesület eperjesi osztályának
ügyvezető elnöke, az Eperjesi Kölcsönös Segélyző Szöv. felügyelő
bizottsági tagja. írt az E perjesi LAPOKba.
i) Vöröss Sándor az Fperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának,
magyar-irodalmi, népnevelési, zene- s képzőművészeti és szinészeti
szakválasztmányának tagja; a Magyaországi Kárpátegyésület eperjesi
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osztályának és az Eperjesi Jótékony Leányegyesületnek titkára; az
eperjesi ref. egyháztanács tagja, az eperjesi állami óvoda felügyelőbizottságának tagja; az eperjesi kereskedő-tanonciskolának igazgatója,
írt az E perjesi 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 E p e r 
je si L a po k belső munkatársa, az E va n g . Ő rálló munkatársa; Sáros
vármegye bártfai múzeumának bizottsági jegyzője, a collegiumi Magyar
Társaság elnöke, emlékbeszédet mondott Arany János fölött.

B) Tanári testület s az előadott tantárgyak.
Sor

Heti
óra

A tanár neve

Tantárgy és osztály

í.

Balló Aurél............

Qörögp. rajz V — Vili.
R. geometria I — IV.
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., VI.

22

A VI. osztály főnöke.
A philolog. szertár őre.

3. Frenyó Lajos........

Vallás I — VIII.
Magyar III.
Magyar III.

24

A collegiumi könyvtár őre.
A III. osztály főnöke.

4. Gömöry János .. ..

Történet VII., VIII.
Bölcselet VIII.
Qörögp. irod. VII.

12

Igazgató.

5. Klemens T. János ..

Latin III., VI.
Görög VII.
Qörögp. magyar V.,
VI, VIII.

22

Az ifj. segélykönyvtár őre.
A VIII. osztály főnöke.

Ludmann Ottó........

Görög V, VI, VIII.
Német VII, VIII.

20

7. Perényi Vilmos .. ..

Mennyiségtan I, III,
V, VII.
Fizika VII.
Fizikai földrajz III.

19

Az ifjúsági segélypénztár
kezelője.
Tandíjkezelő.

Mennyiségtan II.,
IV, VI, VIII.
Fizika VIÍI.
Német IV.
Torna III-VIII.

30

A VIII. osztály főnöke.
A Tornakor és Mathem.
kör elnöke.

szám

6.

8.

Peskó Ödön ........

szám

Jegyzet
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Sor

szám

A tanár neve

Tantárgy és osztály

9. Saguly József........
10.

Jegyzet
Hadbavonult.
Hadbavonult.

Schöpflin Géza .. ..

11. Szutórisz Frigyes ..

Heti
óra

szám

Német V, VI.
Természetrajz I., II.
IV, V, VI.

A természetrajzi szertár

19 őre.

Hadbavonult.

12. Teltsch Kornél .. ..
13. Vöröss Sándor .. ..

Latin II, IV, VIII.
Magyar II, V, VIII.

A II. és IV. oszt. főnöke.
25 Az ifjúsági könyvtár őre.

14. Dr.Wallentínyi Samu

Magyar I, VI, VII.
Latin I, V, VII.
Torna I —II.

30 Az I, V. és VII. oszt.

Az Önképzőkör elnöke.
főnöke.

Vallástant tanítottak:
Bőhm Brúnó szentferenczrendi áldozópap. Tanította a róm. kath. vallás
tant heti 4 órában.
Dr. 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 Száruk Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osztályban heti
1 —1, a protestáns egyházi éneket a III., IV. osztályban heti 1 órában.
Az egészségtant dr. Holénia Gyula városi főorvos heti 1 órában tanította.

C) Az elvégzett tananyag.

1. Vallástan.
A vallásiam 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. evangélikus
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.
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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.

a) Prózaiak: Az Igazság és Hamisság. Az angyalbárányok. A
szürke ló. A holló és a róka. A hiú szarvas. Falusi templom télen.
Mezei munkások. Hunor és Magyar. Attila, Isten ostora. Aquileja
ostroma. Attila halála. A fehér ló. Botond. Szent István király. —
b) Költőiek: A szarka és a gilicze. A rab gólya. A tücsök és a hangya.
Hadnagy uram, hadnagy uram! A honvédtűzér temetése. Téli világ.
Himnusz. Szózat. A költemények könyvnélkül is.
II. o sztá ly , a) Prózai olvasmányok: Falusi udvar. Hogyan fogott a huszár
ellenséget? Furcsa faluk. A koldusgyermek. Aesopus és Fáy András
tanító meséiből: Az oroszlán és az egér. Az öreg és a fiai. A hazug
fiú. A paraszt és a fiai. A holló és a szarka. A farkas és az oroszlán.
A kutya. A csikó kártétele. A méhek és a medve. A rátótiak. Az
utazók. A magyar alföldi puszta. Nagy Lajos és a nápolyi hadjáratok.
A mohácsi vész. — b) Költői olvasmányok: A Tisza. A puszta télen.
Mátyás anyja. Szüretünk. Éji látogatás. A megfagyott gyermek. A jó
öreg kocsmáros. A szegény asszony könyve. A rab oroszlán. Az ó-torony.
A versek mind könyvnélkül is.
III. o sztá ly , a) Prózaiak: Buda vára török kézre kerül. Drégely eleste. Eger
vívása. Bocskay István fölkelése. Bethlen Gábor. I. Rákóczi György
és utódai. — b) Költőiek, valamennyi könyvnélkül is: A ló és a lovag.
Rákosi szántó a török alatt. A mi házunk. Hazámhoz. István öcsémhez.
A bujdosó. Himnusz. Szózat. Családi kör.
IV. o sztá ly . 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
fagyott gyermek. Gyulai: Krisztus és a madarak. Vörösmarty: „ E g e r
ből, Magyarország czímere. Berzsenyi: Az én osztályrészem, A kö
zelítő tél. — Házi olvasmányok: Petőfi: János vitéz. Arany : Az első
lopás. Mikszáth: A jó palóczok. Kisfaludy K.: Mátyás deák. — írás
beli dolgozatok: 1. A szamár és az öleb. 2. A jószívű Miklós. 3. A
rosszlelkű György. 4. Búcsú az édesanyától. 5. György megszégyenüIése. 6. Részlet a „János vitéz"-ből. 7. A kántor. 8. Hegytetőn.
V. o sztá ly . Iskolai olvasmányok: Marcus krónikájából: Salamon király
bujdosása. Salamon Ferencz: Hunyadi János. Istvánffy: Szondy halála.
Salamon Ferencz: Zrínyi, a költő ifjúsága. Cserei: Zrínyi összeesküvése.
Bethlen Miklós: Zrínyi halála. Tollius: Látogatás Zrínyinél. Fraknói
Vilmos: Tömöri Pál és a mohácsi csata. Kossuth Lajos beszéde a
haderő megajánlása végett. Deák Ferencz a Felirati javaslatról. Kölcsey
osztály ,
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Ferencz: A Paraenesisből. Vidor Hugo: Az elszabadult ágyú. Platon:
A bűuhődés szüksége. — Házi olvasmányok: Arany: Toldi estéje.
Székely népballadák és Vörösmarty: Szilágyi és Hajmási. Tinódi Se
bestyén históriás énekeiből. Jókai: Az új földesúr. Mikes Kelemen:
Törökországi levelei. Kazinczy: Pályám emlékezete. Petőfi leiró köl
teményei: táj- és életképei. —írásbeli dolgozatok: 1 . Hunyadi nándor
fehérvári győzelme. 2. Toldi megvív az olasz vitézzel. 5. Mely körül
mények voltak hatással az ifjú Zrínyi Miklós fejlődésére? 4. Eperjes.
(Monda.) 5. Érzés, indulat, szenvedély Vörösmarty „Szilágyi és Hajmási“
ez. balladájában. 6. Emlékezetes kirándulásom. 7. Szeresd a hazát és
ne mondd! (Buzdító beszéd.)
VI. o sztá ly . Iskolai olvasmányok: Petőfi Sándor : A faluban utczahosszat...
Szabolcska Mihály: A Grand Caféban. Petőfi Sándor: Ivásközben.
Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer lá tn i... Kisfaludy Károly: Szülő
földem 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: Fohászkodás. Kölcsey
Ferencz: Himnusz. Vörösmarty Mihály: Szózat. Kölcsey Ferencz: Rákos
Nymphájához. Vörösmarty Mihály: A vén czigány. Berzsenyi Dániel:
Közelítő tél. Kisfaludy Károly: Mohács. Petőfi Sándor: Szeptember
végén. Lévay József: Mikes._ Czuczor Gergely. Szécsi Mária Wesselényi
Ferencznek. Petőfi Sándor: Okatootáia. Gyulai P ál: A népszerűség.
Tompa Mihály: Divatos költő. Vitkovits Mihály: Az orvosok. Szentmiklóssy Alajos: A szerény. Kölcsey Ferencz: Emléklapra. 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 veszedelem
tüzetesen. Arany János válogatott balladái. Gyulai Pál: Éji látogatás.
Mikszáth Kálmán : Bede Anna tartozása. Kisfaludy Károly: Karácsonyéj.
Czuczor Gergely: Remete Péter. Tompa Mihály: A jávorfáról. 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 költeményei
ből. 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.
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Kisfaludy Károly egy színdarabja. Katona József: Bánk bán. Mikszáth
Kálmán egy regénye. Gárdonyi Géza: A bor. — írásbeli dolgozatok:
1. Segítsünk az erdélyi menekülteken. 2. „A magyarokhoz" ez. óda fejte
getése. 3. Az elégia. 4. Abafi Olivér jelleme. 5. Eposzi hős, drámai hős.
VII.

osztály .

Iskolai olvasmányok: A tankönyvben levő olvasmányok,
szemelvények iskolai tárgyalása. - H ázi 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 dogozatok: 1. Volt-e nemzetünknek naiv eposza? 2. A protes
tantizmus gyors elterjedésének okai hazánkban. 3. A »Szilágyi és Hajmási" czímű szép história. 4. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között.
5. Hadbavonuló tanuló búcsúja az iskolától. 6. Kisfaludy Sándor egy
regéjének méltatása.

VIII.

osztály .

Iskolai olvasmányok: A tankönyv szemelvényei. — Házi olvas
mányok: Kisfaludy Károly: Iréné. Vörösmarty: Zalán futása. Jósika:
Abafi, A csehek Magyarországon. Báró Eötvös József: Karthauzi, A
falu jegyzője. Báró Kemény Zs.: Zord idők, Rajongók. Tompa allegóriái.
Arany: Buda halála és balladái. Szigligeti: Szökött katona, Csikós.
Madách: Ember tragédiája. Jókai Mór több regénye. Széchenyi: Hitel.
— Iskolai dolgozatok: 1. Kisfaludy Károly irodalmi jelentősége.
2. Vörösmarty hazafias lírája. 3. Hunyadi hadjáratainak jelentősége.
4. Petőfi, az Alföld költője. 5. Küzdj és bízva bízzál! (Elmélkedés.)
6. Emlékezés Arany Jánosról. (Születésének százéves évfordulója
alkalmával.)
Latin nyelv.

I.

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. Megfelelő magyar gyakorlatok.
A latin olvasmányok könyvnélkül is.

osztály .

II.

III.

Mare. Naves longae. Piscator. Toga virilis. Marci litterae. Domus
Romana. Triclinium. Quintus. Picturae parietinae. De Orpheo fabula.
Aeneae arma. Fordítani való mondatok magyarról latinra. A latin
olvasmányok könyvnélkül is.

osztály .

Castrorum descriptio. Quintus ad castra pervenit. Quintus in
Germaniam mittitur. Quintus aciem instruit. Proelium. Bellum civile
oritur. Quintus oppugnationem parat. Corioli bevétele. Coriolanus
fellépése a nép ellen. Coriolanus hadat visz Róma ellen. Phaedrus
meséiből: Lupus et agnus. Corvus ad fontem. Rana rupta et bos.
Vulpes et uva.

osztály .
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IV.

V.

C. Julius Caesar: De bello Gallico. Gallia leírása. A helvétekkel
viselt háború, cap. 1 —21. P. Ovidius N aso : Icarus, Baucis és Philemon.
Stílusgyakorlatok. Magyar gyakorlatok fordítása latinra.

osztály.

M. T. Cicero: De Imperio Cn. Pompei. Ovidii Trist. IV. 10.
Fast. II. 195-242. II. 381-422. II. 4 7 5 -5 1 2 II. 641-Ó84. II. 685-760.
IV. 809-858.
VI. o s z t á l y . Livii Ab urbe condita liber XXI. cap. 1., 2., 4., 18., 32 —38.
Vergilii Aeneidos liber I. 1—209.; 494 —630. II. 1—367. (I. 1—91. sor
könyvnélkül); a III —IV. tartalmilag.
osztály.

VII.

Olvasmányok: Vergilius VI. éneke. Sallustius: De bello
Jugurthino, I —XXI. cap. A stílusgyakorlatokból a latin szöveggel
összefüggő olvasmányok.
VIII. o s z t á l y . Horatius Carm. I. 1., 3., 9., 14., 22., 31., II. 3., 7., 10., 14., 18.,
III. 1., 2., 3., 30., Epodon liber, 2., Satirarum lib. I. 1., De arte poetica,
1-195., 251-269., 309-322., 333-346., 408-418. Tacitus, Annales,
I. 1—10. cap.
G örög nyelv.

V.

osztály.

Dr. Maywald József olvasókönyvének I. részéből 1., 3., 5., 7.,
9., 11., 13., 15., 17., 23., 37., 45., 51. számú olvasmányok.

osztály.

VI.

Dr. Maywald J. olvasókönyvének II. részéből: Xenophon élete
(három rész). Darcios végső intézkedései. Tissaphernes rágalmazza
Kyrost. Kyros háborúra készül. Kyros Sardesbe vonja össze seregeit.
Kyros Kelaenaeben. A hellének lázongása. Klearchos beszéde. Klearchos
második beszéde. Kyros beveszi a syriai szorosokat. Vonulás Syrián át.
Vonulás Arabia pusztáin, vadászatok. Hadi szemle. Kyros buzdító
beszéde a hellénekhez. Kyros csatára készül. A király serege csata
rendben közeledik. Kyros intézkedései a csata előtt. A hellének győzelme.
Kyros támadást intéz az ellenségek zöme ellen. Kyros halála. Szemel
vények az Anabasisból: I. Artaxerxes békeajánlatokat tesz a helléneknek.
II. A hellén vezérek megöletése. III. Xenophon fellépése. IV. A hegyi út
veszélyei. V. Téli szenvedések.

osztály.

VII.

Homeros Odysseiájából I. 1—110., V. és VI. ének. Herodotos
VI. 109-117., VII. 198-229., VIII. 7 0 -8 7 ., 95-97.

osztály.

VIII.

o s z t á l y . Sophoclis Electra 1—822., 1098 —1231. Homeros Iliasa VI.
237-529., VII. 1-9 1 .

G örögpótló iro d a lo m .
V.
VI.

Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemelvényekben. Szemelvé
nyek Herodotos történeti művéből.

osztály.

Szemelvények a g ö r ö g lírai költészetből és a klasszikus vers
mértékű magyar lírából. Sophokles: Antigone. Euripides: Iphigenia
Taurisban. Aischylos. Agememnon.

osztály.
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VII.

Thukydides műve a peloponnesosi háborúról. Demosthenes
olynthosi beszédei. Első, második és harmadik philippika. A koszorúról.
Salamon Ferencz: A török hódoltság Magyarországon. Kölcsey Ferencz:
Beszéd a magyar nyelv ügyében. Kossuth Lajos: Erdély és unió. Deák
Ferencz: A húsvéti czikk.

osztály.

VIII.

osztály. Platon: Sokrates védekezése. Kriton. Az államból: a) Az
állam keletkezése, b) A négy sarkalatos erény, c) A tökéletlen állam
formák. A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése.

N ém et nyelv.
III.

osztály.

IV.

osztály.

V.

Prózaiak: 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. Költemények, könyvnélkül is: Der
Garten, Rätsel, Die Glocke. Sprüche vom lieben Gott. Die sieben
Brüder. Die vier Brüder.
Einer Mutter schönster Schmuck. Der alte Grossvater und der
Enkel. Der Winter. Schlittenlied. Rätsel. Neujahr. Die Farben und
Eigenschaften der Dinge. Das Pferd. Das Rind. Der Hund. Ein Streit
unter den Tieren. Der kluge Landmann und sein Pferd. Der Frühling.
Der Mai. Der Sommer. Der alte Landmann an seinen Sohn. Das
/
Riesenspielzeug. Die Kornähren. Der Wald.

Der Bau des Hauses. Alle Menschen müssen arbeiten. Der
Schmied. Die drei Brüder. Verkehr und Handel. Brief des Schülers
Karl Müller. Einrichtungen unserer Eisenbahn. Antwort Franzens auf
den Brief Karls. Auf dem Berge.

osztály.

VI.

Ungarn. Budapest. Die Alpen. Die Stadtmaus und die Feld
maus. Der Löwe und die Maus. Rotkäppchen. Siegfrieds Tod. Krim
hildens Rache. Lenore. Der Fischer. Die Kraniche des Ibykus.

osztály.

VII.

VIII.

Goethe: Hermann und Dorothea egész terjedelmében. Walter
von der Vogelweide: Morgengebet, Maienwonne, Gefährdetes Geleite,
Deutschland über alles. Klopstock: Eingang des Messias. Die frühen
Gräber. Die Sommernacht. Die Etats généraux. Lessing: Nathan der
Weise ez. drámából III. 5., 6., 7. Prózai olvasmányok: Inhalt des
Niebelungsliedes. Uhland: Parcival. Aus Lessings »Laokoon".

osztály.

Schillers Wilhelm Teil egész terjedelmében. G öthe: Wanderers
Nachtlied. Ein gleiches. Siebente römische Elegie. Schillers Lied von
der Glocke. Chamisso: Die Sonne bringt es an den Tag. Die Kreuz
schau. Körner: Gebet während der Schlacht. Uhland: Das Glück von
Edenhall. Szemelvények Rückert és Heine lírájából.

osztály.

Coll, Ért. 1916/17.

12

go
3.

Rendkívüli tárgyak.
Műének.

I.

II.

Elmélet: előismeretek, zöngjelek, vonalrendszeri kulcsok, hang
közök, méreti, szün- és dynamikus jelek Moyzes-hangjegyfüzet alapján.
Egyházi énekek közül taníttatott 10 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti
és reggeli énekek). Világiak közül 10 komoly és víg dal.

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 12 komoly
és víg dal.

osztály.

Ill —IV. osztály. Ezeken az órákon csak a protestáns tanulók vettek részt.
Azok az egyházi dallamok taníttattak be, melyek közönséges vasár
napokon és főbb ünnepeken — Adventtői Szentháromság vasárnapjáig
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent
keresztyénség; 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; Oályarabok éneke.
M űvészeti rajz: Az I —VIII. osztályból jelentkezettek részére 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) 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.
Ruttka, Túrócz vm, 1906. febr. 28.
Andrejkovits György rk., m
Eperjes, Sáros vm., 1905. decz. 25.
Bittó Pál ref., m............
Száztelek, Szepes vm., 1907. febr. 10.
Chamilla András gk., t*
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 10.
Darvasi Ernő ref., m. ..
Tapolyhanusfalva, Sáros vm.,'
5 Dzúrik Dezső ág. h. ev., m
1906. márcz. 18.
Rozsnyó, Gömörvm., 1905. jún. 18.
Engler Károly ág. h. ev., m
Ránk, Abaúj vm., 1906. jún. 23.
Erdélyi János ág. h. ev., m
Eperjes, Sáros vm., 1906. jún. 28.
Fischgrund Béla izr., m*
Nagysáros, Sáros vm., 1905.
Flachbart Jenő ág. h. ev., m
decz. 30.
Eperjes, Sáros vm., 1906. ápr. 20.
10 Freundlich Árpád izr., n.
Eperjes, Sáros vm., 1906., febr. 19.
Friedmann Ernő izr., m.
Paloncza, Sáros vm., 1905. jún. 18.
Führer Artur izr., n.
Eperjes, Sáros vm., 1906. szept. 3.
Gaál Andor rk.. m.** ..
Eperjes, Sáros vm., 1906. decz. 2.
Goldstein Izsó izr., m. ..
Vizsoly, Abaúj vm., 1906. ápr. 6.
15 Gönczy Fászló ref., m. ..
Eperjes, Sáros vm., 1906. nov. 28.
Grossmann Miklós izr., m.
Igló, Szepes vm., 1905. okt. 11.
Horray Fászló rk., n. ..
Szinyelipócz, Sáros vm., 1906.
Horvay János rk.,m. ..
aug. 21.
Alsóméra,Abaújvm.,1907.szept. 1.
Hován Gyula rk.,m. .. .
Budapest, 1906. szept. 24.
20 Kalmár Ödön rk.,m. .. .
Kapisinszky Constantin Józs
Borosnya, Zemplén vm., 1905.
gk, m..........................
okt. 28.
Magyarraszlavicza, Sáros vm.,
Kaufmann Adolf izr., n. .
1904. aug. 17.
Tótraszlavicza, Sáros vm., 1904.
Kaufmann Illés izr., n. .. .
okt. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1906. aug. 31.
Klema Mihály rk., m. .. .
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 17.
25 Kneller Jenő izr., m. .. .
Puj, Hunyad vm., 1906. márcz. 4.
Kodilla Péter rk., m. .. .
Eperjes, Sáros vm., 1906. decz. 28.
Korach Arnold izr., m. .. .
Málcza, Zemplén vm., 1905.aug.14.
Kovács Dezső ref., m. .. .
Eperjes, Sáros vm. 1906. nov. 18.
Körtvélyessylstván ág.h.ev.,m
Eperjes, Sáros vm., 1906. ápr. 3.
30 Lakatos Béla ág. h. ev., m
* Ismétlő. — ** Kilépett.
12»
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Név, vallás, anyanyelv

Löwy Ernő izr., m..............
Moskovits Dezső izr., m. ..
Neviczky Pál gk., m...........
Oleár Antal Miklós gk., m.
35 Papp Ferencz ref., m..........
Pawlas István rk., m...........
Perényi György ref., m.
Pillér Zsigmond rk., m.
Schumann Jakab izr., n.
40 Schwarcz Ödön izr., n*
Simon Ferencz rk., m*
Steinberger Artur izr., m. ..
Stern Gyula izr., m.............
Szabó István ág. h. ev., m.**
45 Szedmák Árpád rk., m.** ..
Szemere Márton ref., m.
Szilárd Antal rk., m............
Sztehlo János ág. h. ev., m.
Tar Aladár izr., n................
50 Báró Wardener Artur rk., m.
Wassermann Ferencz izr., m.
Weisz Béla izr., n................
Weisz Oszkár izr., m..........
Wollner Ernő izr., m..........
55 Zimmermann Béla izr., m ...
Zucker Vilmos izr., n.........

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1906. máj. 6.
Berzevicze, Sáros vm., 1905.
márcz. 27.
Csicsóka, Zemplén vm., 1906.
aug. 30.
Alsóodor, Sáros vm., 1904.
szept. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1906. aug. 30.
Kisszeben, Sáros vm., 1906.
szept. 3.
Eperjes, Sáros vm., 1906. máj. 11.
Licsérd, Sáros vm., 1906. jan. 6.
Ősiek, Galiczia, 1905. jan. 20.
Nagysáros, Sáros vm., 1905.jún.24.
Orló, Sáros vm., 1906. márcz. 23.
Frankfurt a/M., Németország,
1905. okt. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 8.
Bátyok, Abaúj vm., 1904. aug. 20.
Gyöngyös, Heves vm., 1906.
jún. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1906. aug. 29.
Sóvár, Sáros vm., 1905. márcz. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 11.
Eperjes, Sáros vm., 1906. nov. 21.
Sóvár, Sáros vm., 1904. szept. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 20.
Eperjes, Sáros vm., 1905. ápr. 23.
Eperjes, Sáros vm., 1907. jan. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1905. júl. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 22.
Sebeskellemes, Sáros vm., 1905.
szept. 30.

M a g á n ta n u ló k :

Csatári Mária rk., m...........
Erős Margit Tünde izr., m. ..
Fleischer Rózsika izr., n. ..
60 Fränkl Nelly izr., m............
Frenyó Ida ág. h. ev., m. ..
Guttmann Frigyes izr.,
Hartmann Alice izr., m.
Kálnássy Ernő rk., m.........
* Ismétlő. -

** Kilépett.

Rákoscsaba, Pest vm., 1905. decz. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1905. decz. 21.
Nagy vitéz, Sáros vm. 1905. okt. 3.
Lapos, Sáros vm., 1906. júl. 3.
Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 22.
Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 13.
Girált, Sáros vm., 1903. jún. 8.
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

65 Klein Márta rk., m..............
Reichard Katalin izr., m. .
Timkó Gyula ág. h. ev., m
Wolff Erzsébet izr., n. .. .
Wott Etelka rk., m..............

Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 30.
Eperjes, Sáros vm. 1906. okt. 14.
Sókút, Sáros vm. 1906. ápr. 8.
Liptóújvár,Liptóvm., 1903.nov.13.
Tótsóvár, Sáros vm., 1906. jún. 24.

II.

5

10

15

20

25

30

Becski Endre izr., m.
Bleuer László izr., m. ..
Both Bertalan ref., m. ..
Bruck Elemér izr., m. ..
Chutkó András gk., t. ..
Csabinyák Sándor gk., m.
Csontó Dezső ref., m. ..
Dubinszky Sándor ág. h. ev.,
Fischgrund Jenő izr., m.* .
Freundlich Elek izr., n*
Gallé József rk., m.........
Gellért Imre izr., m* ..
Fuchs Márk izr., m.** ..
Geyer István ág. h. ev., m
Goldberger Elek izr., m.
Gottdiener Marczell izr., m
Gottlieb László izr., m ...
Görög Dezső izr., m. ..
Holénia Zdenkó rk., m.
Honig Fülöp izr., n*
Hoszovszky László rk., m
Huszár Ernő rk., m.........
Kacsmár Miklós gk., r . ..
Keil Ernő izr., m............
Klein Ernő izr., m..........
Kurth Miksa ág. h. ev., m
Landau Géza izr., m. .. .
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
Nagel Pál izr., m................
Nagy Sándor izr., m. ..
* Ismétlő. -

** Kilépett.

OSZTÁLY.

Rozgony, Abaúj-T., 1905. júl. 29.
Nyírtura, Szabolcs, 1904. dec. 30.
Málcza, Zemplén, 1904. szept. 22.
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 1.
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., 1905. márc. 14.
Eperjes, Sáros vm., 1904. febr. 24.
Kisszeben,Sáros vm., 1904. aug. 27.
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 19.
Radvány, Zólyom, 1905. szept. 30.
Budapest, 1904. aug. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1904. nov. 20.
Eperjes, Sáros vm., 1905. júl. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 19Nagykázmér, Zem plén, 1903. okt. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 14.
Monyhád,Sáros vm., 1902.aug. 26.
Ósva, Abaúj-T. vm., 1904. szept. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1905. jún. 3.
Endrevágása, Sáros, 1901. dec. 19Toporcz, Szepes vm., 1905. aug. 3.
Berzevicze, Sáros vm., 1905. okt. 29.
Eperjes, Sáros vm., 1904. máj. 23Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 22.
Eperjes, Sáros vm., 1905. okt. 29.
Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 16Kölese, Szatmár vm., 1903. jún. 2Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 28.
Töltszék, Sáros vm., 1904. márc. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 31.
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Név, vallás, anyanyelv

35 Osztró Sándor rk., m *
..
Oszwald György ág. h. ev., m.
Papp Szilárd ref., ni............
Rosenwasser Rafael izr., m.*
Schimkó Győző ág. h. ev., m.
40 Schütze Dezső ág. h. ev., n.
Schwarcz Albert izr., m.
Sindler Jaroszláv rk., t.........
Sturmann Pál ág. h. ev., m.
Szabó Zoltán rk., m............
45 Szántó Béla ág. h. ev., m. ..
Szukovszky János gk., r.
Tauth Viktor rk., m.............
Teltsch László ág. h. ev., m.
Váradi Miklós izr., m..........
50 Várhelyi Ottó rk., m...........
Wallentínyi Ernő ág. h. ev.,m.
Zimmermann Gyula izr., m.

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-T.vm., 1904. márc. 14.
Eperjes, Sáros vm., 1905. decz. 17.
Eperjes, Sáros vm., 1905. márcz.4.
Eperjes, Sáros vm., 1903. márcz. 13.
Szepesolaszi, 1905. okt. 10.
Eperjes, Sáros vm, 1905. márcz. 4.
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 23.
Felsőelefánt, Nyitra, 1904. máj. 26.
Németlipcse, Liptó, 1904. febr. 13.
Déva, Hunyad vm., 1905. jún. 29.
Homonna, Zemplén, 1905. jún. 2.
Lőrinczvágása, Sáros, 1905 jan. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1905. okt. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1905. júl. 7.
Bäja, Bácsbodrog, 1905. márcz. 9.
Gömörrákos, 1904. máj. 22.
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 20.
r

M a g á n ta n u ló k :

Halász Éva izr., m...............
Kálmán Irén izr., m.............
55 Lillia Jolán rk., m................
Peskó Erzsébet ág. h. ev., m.
Steinhausz Ilona rk., m.
Török Ilona ág. h. ev., m.

Nagyvárad, Bihar, 1905. jún. 20.
Nagyvárad, Bihar, 1904. febr. 19.
Eperjes, Sáros vm., 1904. okt. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1905. febr. 11.
Sárosmáriavölgy, 1904. júl. 5.
Korompa, Szepes m., 1905. nov. 16.

III. OSZTÁLY.
Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 14.
Altmann Marczell izr., m. ..
Nagyvárad,
Bihar vm., 1904.
Árje Ernő izr., m.................
decz. 11.
Eperjes, Sáros vm., 1904. márcz. 9.
Bittó Béla ref., m.................
Eperjes, Sáros vm., 1904. ápr. 2.
Csatáry Ágost rk., m..........
Ábrahámfalva, Sáros, 1903. febr. 2.
5 Dessewffy István rk., m.
Zboró, Sáros vm., 1903. aug. 1.
Dlouhy Ferencz rk., t..........
Hocsa, Zemplén vm., 1905. febr. 25.
Droppa Mihály ág. h. ev., m.
Nagysáros, Sáros vm., 1904.
Engel Ernő izr., n................
márcz. 4.
Sókút, Zemplén vm., 1900. okt. 6.
Friedmann Izsák izr., m. ..
Eperjes, Sáros vm., 1903. febr. 19.
10 Friedmann László izr., m. ..
Eperjes, Sáros vm., 1904. május 31.
Gerhard Béla ág. h. ev., m.
Eperjes, Sáros vm., 1904. márcz. 25.
Gerő Sándor izr., m............
* Ismétlő.
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

Gmitró Tivadar gk., m.
Gottlieb Miklós izr., m.
15 Grünfeld Imre izr., m.........
Halyko József gk., m...........
Horray Károly rk., m..........
Hován József rk., m.............
Kahn Aladár izr., m.............
20 Keil Artur izr., m.................
Kiszely Rezső ág. h. ev., m.*
Klein Béla izr., m................
Klein Marczell izr., m..........
Krahulecz Tivadar ág.h.ev., m.

Malczó, Sáros vm., 1903. nov. 5.
Eger, Heves vm., 1904. szept. 30.
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 30.
Hazleton, Amerika, 1904. jan. 24.
Igló, Szepes vm., 1903. nov. 7.
Alsóméra, Abaúj vm., 1904. febr. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1904. febr. 28.
Toporcz, Szepes vm., 1904. jún. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1903.márcz. 14.
Pelejte, Zemplén vm., 1904. júl. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1905. márcz. 25.
Szepesremete, Szepes vm., 1904.
ápr. 10.
Girált, Sáros vm., 1903. júl. 31.
Pillerpeklén, Sáros vm., 1903.
márcz. 15.
Zebegnyő, Zemplén vm., 1903.
okt. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1904. nov. 8.
Gálszécs, Zemplén vm., 1904.
ápr. 5.
Nagyszlatina, Trencsén vm., 1903.
nov. 24.
Gálszécs, Zemplén vm., 1903.
márcz. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 15.

25 Kruppa András ág. h. ev., m.
Kusnyir György ág. h. ev., t.
Lefkovics Emil izr., n..........
Lichtig Zoltán izr., m..........
Mandl Miklós izr., m..........
30 Margócsy László ág. h. ev., m.
Markovics Imre izr., m.
Mayer István ág. h. ev., m.
Medzihradszky Lajos ág. h.
ev., m.................................
Miklós András ág. h. ev., t.
35 Mosánszky Titusz ref., m. ..
Neviczky Dénes gk., m.
Noszkó Tibor ág. h. ev., m.
Orokoczky Lajos rk., m* ..
Pawlas Gyula rk., m...........
40 Petrásovszky Pál gk., m. ..
Plachta Sándor ág. h. ev., m.
Podolszky Gyula ág. h. ev., m.
Schreiber Frigyes izr., m. ..
Slajchó István ág. h. ev., m.
45 Stern Árpád izr., m..............
* Ismétlő.

Eperjes, Sáros vm., 1905. febr. 24.
Bátyok, Abaúj vm., 1902. jún. 13.
Kisvárda, Szabolcs vm., 1904. júl. 1.
Csicsóka, Zemplén vm., 1904.
jún. 16.
Budapest, 1904. jan. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 21.
Kisszeben, Sáros vm., 1905.febr.7.
Világ, Zemplén vm., 1903. nov. 12.
Bártfa, Sáros vm., 1902. okt. 17.
Szepesszombat, Szepes vm., 1903.
okt. 4.
Eperjes, Sáros vm., 1904. ápr. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 18.
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 8.
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Név, vallás, anyanyelv

Szalay Lajos ref., m.
Török Tivadar rk., m. ..
Tydor Nándor izr., m. ..
Villecz Pál rk., m...........
50 Wildfeuer Miksa izr., m.

Születés helye és ideje

Makó, Csanád vm., 1904. ápr. 6.
Korompa, Szepes vm., 1904. aug. 4.
Kluknó, Szepes, 1904. márcz. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 29.
Eperjes, Sáros vm., 1904. május 8.

M a g á n ta n u ló k :

Frenyó Erzsébet ág. h. ev., m.
Qoldperger Oéza ág. h. ev., m.

55

5

10

15

20

25

Eperjes, Sáros vm., 1904. május 8.
Klazány, Zemplén vm., 1904.
jan. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1904. ápr. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 13.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jan. 27.
Zboró, Sáros vm., 1917. decz. 17.
Tornaija, Gömörvm., 1904.ápr. 20.

Halbsch Elza ág. h. ev., m
Keller Ilona izr., m........
Rosenwasser Anna izr., m.
Schwarz Piroska izr., ..
Stefanyák László rk., m.
IV OSZTÁLY.
Felsővízköz, Sáros, 1903. febr. 11.
Andrejkó Bertalan rk., m.
Bártfa, Sáros vm., 1903. máj. 9.
Bartsch Dezső ág. h. ev., m
Kassa, Abaúj-T. vm., 1902. júl. 18.
Bercsinszky Gyula rk. m.
Szepesváralja,
1903. jún. 23.
Böhm Andor izr., m. ..
Delnekakasfal
va,
Sáros, 1902. feb. 2.
Csanádi Dezső rk., m. ..
Szirk, Gömör vm., 1902. okt. 23.
Csók Lajos ág. h. ev., m.
Hosszúrét, Sáros vm., 1902. jan. 13.
Dlouhy Károly rk., t.* ..
Lapispatak, Sáros vm., 1899. ápr. 9.
Doszpiva Ferencz rk., t.
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 6.
Dubinszky Lajos ág. h. ev.,
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 12.
Feldmann Dezső izr., m.
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept 9.
Friedmann Ernő izr., m
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 24.
Fuchs Lajos izr., m...
Eperjes, Sáros vm., 1902. aug. 18.
Fuchs Lajos izr., m...
Szomolnok, Szepes, 1902. máj. 18.
Gallé Béla rk., m. ..
Aba új szántó, Abaúj -T., 1903. o kt. 6.
Goldstein Sámuel izr., m.
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 22.
Gottdiener Miklós izr., m.
Viszoly, Abaúj-T. vm., 1903. júl. 13.
Gönczy Gábor ref., m. ..
Eperjes, Sáros vm., 1902. okt. 20.
Groszmann László izr., m
Eperjes,
Sáros vm., 1903. szept. 13.
Gubcsó Gyula ág. h. ev., m
Eperjes,
Sáros vm., 1903. jan. 3.
Hanzély László rk., m. ..
Szedikert, Sáros vm., 1902. jún. 2.
llkovics László izr., m. ..
Drágacséke, Bihar, 1902. nov. 16.
Jancsó Attila ref., m.
Viszló, Borsod vm., 1903. jan. 18.
Juhász Aladár gk., m. ..
Réső, Sáros vm., 1903. ápr. 13.
Jurascsik János gk., t. ..
Kőtelep,
Sáros vm., 1901. nov. 11.
Karaffa Szilárd gk., m. ..
’ Ismétlő.
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Késmárszky Jenő ág. h. ev., m
Klein Arnold izr., m. .. .
Kónya Miklós rk., m. .. .
Mikolik József ág. h. ev., m
30 Neményi Pál izr., m. .. .
Orosz Sándor rk., m. .. .
Pap Tibor ág. h. ev., m. .
Paszternák Béla izr., m... .
Peskó Zoltán ág. h. ev., m
35 Reichard Károly izr., m.
Rosenthal Tibor izr., m. .
Roskoványi Sándor rk., m ..
Schimkó Rezső ág. h. ev., in
Schréter Gusztáv ág. h. ev., m
40 Simon Árpád rk., m. .. .
Staub Frigyes izr., m. .. .
Sváby Dezső rk., m. .. .
Szabó Ferencz ág. h. ev., m
Szánik Ernő ág. h. ev., m. .
45 Szemere György ref, m. .
Szilárd Jenő izr., m.............
Szlavkai Lajos rk., m.* ..
Szóbél Lajos izr., m.* .. .
Sztaniszlay István rk., m. .
50 Venetianer Sándor izr., m ..
Wallentínyi László ág. h.
ev., m................................
Wardener Béla báró rk., m
Weiszberg József izr., m. .
Wollner Lajos izr., m. .. .
55 Zelonkay József rk., m ... .
Zimmermann Gyula izr., m

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1903. nov. 11.
Láda, Sáros vm, 1902. márcz. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 11.
Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 1.
Hadrév, Torda-Aranyos vm,
1903. márcz. 29.
Bártfa, Sáros vm., 1903. ápr. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1903. okt. 20.
Eperjes, Sáros vm., 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.
Nyársardó, Sáros vm., 1903.ápr.21.
Jernye, Sáros vm., 1901. nov. 21.
Ladomérvágása, Sáros vm., 1902.
aug. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 24.
Tótsóvár, Sáros vm., 1902. febr. 15.
Kapi, Sáros vm., 1901. júl. 17.
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 28.
Radoma, Sáros vm., 1901. jún. 14.
Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 31.

M a g á n ta n u ló k :

Mayer Ilona izr., m..............
Oszvald Klára ág. h. ev., m.
Schréter Ilona rk., m...........
60 Soltész Ilona rk., m..............

Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 10.
Girált, Sáros vm., 1902. jan. 4.
Nagyszombat, Pozsony vm.,
1902. jún. 2.

* Ismétlő.
Coll. Ért. 1916/17.
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V.
J e g y z e t:

OSZTÁLY.

p. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan
folyamba já r ; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

Alexander Ignácz izr., n. .
Bally Béla rk, m.**.......
Baumöhl Henrik izr., tn
Becske Andor ev. ref., m
Chriastély Aladár ág. h.
Dessewffy György rk., m
Fajgl Alajos rk., m..........
Ferderber Miklós izr., n.
Flegmáim József izr., m. .
10

P
P
P
15 p.
P
P
P
P

Frenyó Lajos ág. h. ev., m
Gasch Oszkár ev., m* *'
Geőcze Frigyes rk., m. .
Goldstein Artur izr., m ..
Halbsch Pál rk., m.........
Hodermarszky Tihamér
gk., m*
Holénia Gyula rk., m.......
Holvay Árpád ág. h. ev., m.
Keller Henrik izr., n........
Kirchmayer Vilmos ág. h.
ev., m..............................

20 p. Klafter Izidor izr., m.
P Klein Albin izr., m.
P Klein Rezső rk., m.
Krahulecz Zoltán ág. h.
ev., m.......... . ...............
Kunfalvi
Pál izr., m. .. .
P
25 p. Lefkovics Béla izr., m. .. .
Marencsin Andor ág. h.
ev., m.......................... .
* Is m é tlő . -

** K ilé p e tt.

Keczerpeklén, Sáros vm., 1902.
febr. 21.
Tőketerebes, Zemplén vm., 1902.
márcz. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 29.
Bés, U ng vm., 1901. október 10.
Ratkósebes, Gömör vm., 1901.
szept. 16.
Bérczalja, Sáros vm., 1901. decz. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 12.
Abaújszántó, Abaúj-Torna vm.,
1902. decz. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 13.
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19.
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18.
Eperjes, Sáros vm., 1902. márcz. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 25.
Ájfalucska, Abaúj vm., 1900. júl.31.
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 20.
Korompa, Szepes, 1902. nov. 23.
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 30.
Eperjesenyiczke, Sáros vm., 1902.
ápr. 19.
Felsőkomarócz, Sáros vm., 1901.
május 6.
Pelejte, Zemplén vm., 1902.okt. 23.
Hesdátjáravize, Torda-A. vm.,
1902. ápr. 17.
Szepesremete, Szepes, 1901. jún. 9.
Námesztó, Árva vm., 1902. febr. 2.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 23.
Tapolyradvány, Sáros vm., 1901.
ápr. 22.
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p.
p.
30
p.

35 p.

Margócsy Aladár ág. h.
ev., m.
Máriássy Dezső rk., m. ..
Mayer Elemér ág. h. ev., m.
Mészáros Tivadar ref., m. ..
Oleár Gyula gk., m...........
Pillér György rk., m.......
Rosenblatt Leó izr., m. ..
Schulek Gyula ág. h. ev., m.
Sindler Rezső rk., t..........

p. Stern Oszkár izr., m........
p. Szántó Gyula ág. h. ev., m.*
Szeles Gábor ref., m........
p. Szentivány József ág. h.
ev., m..............................
40
Tkács János rk., m...........
p. Veiszlovics László izr., m.
Villecz Mihály rk., m......
p. Zimmermann Miklós izr.,
m.
p. Zsatkovics Zenó gk., m ...
Magántanulók:
45 p. Alexy Sándor ág. h. ev., m.
p. Lriedmann Ede izr., n*
Jaross Magda rk., m. ..
p. Lukovich Emma rk., m.
Müller Lily izr., m.......
50
Nagy Vilma ref., m......
p. Neumann Boriska izr., m
p. Reinitz Salamon izr., m.
Scheer Magdolna izr., m
p. Zimmermann Ilona izr., m
55
Czigelbrier Hajnalka ev.,m

Születés helye és ideje

Budapest, 1902. május 2.
Eperjes, Sáros vm, 1902. júl. 22.
Szepesbéla,Szepesvm.,1901.nov.7.
Pelejte, Zemplén vm., 1901. ápr. 6.
Alsóodor, Sáros vm., 1900. máj. 22.
Licsérd, Sáros vm., 1903. jún. 10.
Héthárs, Sáros vm., 1902. okt. 5.
Edelény, Borsod vm., 1902. ápr. 28.
Felsőelefánt, Nyitra vm., 1902.
okt. 18.
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 5.
Homonna, Zemplén vm., 1901.
szept. 6.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm.,
1901. júl. 9.
Budapest, 1903. jan. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 24.
Pelsücz, Gömör vm., 1902. aug. 5.
Bártfaújfalu, Sáros vm.,1902. aug. 6.
Igló, Szepes vm., 1901. jún. 25.
Garamfő, Gömör vm., 1901. jan. 4.
Garadna, Abaúj-Torna vm., 1897.
márcz. 2.
Szinye, Sáros vm., 1899. ápr. 18.
Ungvár, Ung vm., 1901. ápr. 17.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jan. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 27.
Vadász, Arad vm., 1902. ápr. 29.
Eperjes, Sáros vm., 1902. márcz. 25.
Alsószalók, Sáros vm., 1901. ápr. 22.
Zombor, Bács-Bodrog, 1902. júl. 2.
Eperjes, Sáros vm., 1900. május 11.
Alsózboró, Trencsén, 1903. jan. 1.

VI. OSZTÁLY.
Auszländer Elek izr., m
Vitka, Szatmár vm., 1901. aug. 26.
p. BlazsowskyFerencz rk., m
Wien, 1900. febr. 16.
p. Bodnár Dezső ref., m. ..
Komlóskeresztes, Sáros vm.,
1900. ápr. 18.
* Ismétlő. — ** Kilépett.
13"

100
Születés helye és ideje
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p. Budai János rk., m.........
5 p. Bujanovics Gyula rk., m.
Csabinyák Pál gk., m. ..
Elischer Zoltán ev., m. ..
p. Feuerstein Hugó izr.,
Frank Károly izr., m.
10 p. Frauwirth Mihály izr.,
p. Futtersack Mózes izr.,
p. Füredi Hugó izr., m.
p. Gál Sámuel ág. h. ev.,
15

m.
..
m.
m.
m.

p. Grossmann Vilmos izr.,in.
Gründl János ág. h. ev., m.
p. Hanzély Miklós rk., m. ..
p. Huszár József gk., m. ..
p. Ivancso István gk., m.***

p. Juhász János gk., m.*** ..
20 p. Kaufmann Arnold izr., m.
p. Kertész Sándor rk., m. ..
p. Klein Húgó izr., m.*
Kónya Sándor rk., m.f..
p. Ladsmann Elek izr., m ...
25 p. Lefkovics Viktor izr., m.
p. Liebermann Ernő izr., m.
p.
p.
p.
30 p.
p.
p.

Mankovich Györgygk.,m.
Mátrai Rezső ref., m.
NeusingerAurélá.h.ev.,m.
Oszvald Pál ág. h. ev., m.
Papp Elek ref., m...........
Sarudy Béla ág. h. ev., m.
Schwarcz Gyula izr., m ...
Solcz Rezső ág. h. ev., m.

35

Soltész Gyula ref., m.**
p Zimmermann Ármin izr., m.
Zsugyel Bertalan ev., m.***

Péder, Abaúj-T. vm, 1900. júl. 15.
Úszfalu, Sáros vm., 1902. jan. 13.
Eperjes, Sáros vm., 1902. márcz. 1.
Gölniczbánya, Szepes vm., 1901.
márcz. 9.
Abaújszántó, Abaúj-T., 1901. ápr. 6.
Szombathely, Vas vm., 1901. okt. 4.
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 20.
Eperjes, Sáros vm., 1906. decz. 23.
Eperjes, Sáros vm., 1901. máj. 27.
Sajógömör, Gömör vm., 1900.
jan. 19.
Pécsújfalu, Sáros vm., 1901. jún.25.
Bártfa, Sáros vm., 1900. nov. 9.
Eperjes, Sáros vm., 1900. okt. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 28.
Alsószalánk, Szepes vm., 1899.
szept. 24.
Viszló, Borsod vm., 1899. okt. 27.
Bolyár, Sáros vm., 1900. febr. 11.
Zsadány, Abaúj-T. vm., 1901.
márcz. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 26.
Bárcza, Abaúj-T., 1900. ápr. 22.
Nagy vitéz, Sáros vm., 1901. jan. 26.
Oroszvár, Moson vm., 1901.
márcz. 6.
Bártfa, Sáros vm., 1902. jan. 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.
márcz. 21.
Felsőkelecsény, Borsod vm.,
1899 jún. 1.
Farkasfalva, Szepes, 1901. ápr. 17.
Újcsanálos, Zemplén vm., 1899.
márcz. 3.

* Kimaradt. - ** Eltanácsoltatott. - *** Hadbavonult, — + Meghalt.
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Név, vallás, anyanyelv
M a g á n ta n u ló k :

p. Hunyady Miklós rk., m.**
Marencsin Albert ev., m.**
40 p. Schreiber Jenő izr., m.**
p. Ungár Ernő izr., m.**
Exner Mária ref., m.
Fried Éva izr., m..............
p. Hercz Katalin izr., m.
45 p. Strausz Éva izr., m...........

Darócz, Sáros vm., 1900. jan. 26.
Tapolyradvány, Sáros vm., 1897.
aug. 22.
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27.
Hódmezővásárhely, Csongrád
vm., 1900. szept. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 14.
Kristályfalu, Szepes vm., 1901.
jan. 6.
Dunaföldvár, Tolna, 1901. aug. 8.

VII OSZTÁLY.
p. Chanáth Dénes gk., m.* ..
Durst Aladár ág. h. ev., m.
Frank Vilmos izr., m.........
p. Qerő Ödön izr., m............
5 p. Grossmann Károly izr., m.
p. Grosswirth Jakab izr., m ...
Hajsó Gyula ág. h. ev., m.
Halmi Aladár ág. h, ev., m.
p. HübschmannSándorizr.,m*
10 p. Kail Károly rk., m.............
Klein Béla izr., m..............
p. Kolár Ferencz rk., m.*.. ..
p. Lichtig Ernő izr., m..........
p. Mosánszky Szeverin ág.
h. ev., m.........................
15 Öhlschläger Andor ág.
h. ev., m.........................
p. Péchy György rk., m........
Raáb György ág. h. ev., m.
p .Saláta Zoltán rk., m* .. ..
p. Schreiber Imre izr., m* ..
20 p. Schréter Gyula ág. h. ev., m.
p. Schwarz László izr., m. ..
Slajchó Mihály ág. h. ev., m.
Szedlák László rk., m.* ..
* Hadbavonult. — ** Katona.

Prakfalva, Szepes vm., 1899. ápr. 8.
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 23.
Szombathely, Vas vm., 1900.
szept. 30.
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7.
Sajóarnót, Borsod vm., 1900.
már ez. 30.
Lapos, Sáros vm., 1900. júl. 22.
Kolossó, Sáros vm., 1899. aug. 17.
Budapest, 1898. jún. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2.
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3.
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1.
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.
Szakaly, 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.
Héthárs, Sáros vm., 1899. jan. 12.
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p. Székely László izr., m.
25 p. Székely Lajos izr., m.........
Wächter Lajos ág. h. ev., m.
p. Wollner Sándor izr., m. ..
Orynaeus Dezső ág. ev., m.**

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 5.
Bártfa, Sáros vm., 1900. márcz. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17Kisszeben, Sáros vm., 1901. febr. 2.

M a g á n ta n u ló k :

30

Friedrich Zsigmond
***
Friedländer Ella izr., m. ..
p. Gärtner Miksa izr., m.*** ..
Midiik Frigyes gk., m.***..

Sóvári Ilona rk., m............
p. Szentgyörgyi Lili rk., m. ..
35 Szkalicsán István rk., m.***
p. Valcsák Béla rk., m.***

5

10

15

20

Németlipcse, Liptó vm., 1898.
ápr. 23.
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3.
Komlóspatak, Sáros vm., 1898.
okt. 30.
Csácza, Trencsén vm., 1899. okt. 24.
Budapest, 1897. decz. 18.
Poprád, Szepes vm., 1898. jan. 17.
Lukó, Sáros vm., 1898. okt. 22.

VIII. OSZTÁLY.
p. Artim Lőrincz gk., m.* ..
Boksa, Zemplén vm., 1897. júl. 20.
p. Bertalan Béla ág. h. ev., m.
Pusztanagytelek, Heves vm.,
1900. márcz. 15.
Bodnár József rk., m.*
Igló, Szepes vm., 1899. okt. 27.
p. Csajka József ág. h. ev., m*
Miskolcz, Borsod, 1899. szept. 10.
p. Déri György izr., m.*
Losoncz, Nógrád vm., 1899. aug. 15.
Dudinszky Béla gk., m.
Dámócz, Zemplén, 1897. márcz.27.
p. Groák László rk., m..........
Búj, Szabolcs vm., 1899. júl. 22.
Guttmann Manó izr., m.
Kolossó, Sáros vm., 1896. júl. 27.
p. Holénia József rk., m*
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 16.
Kapisinszky Miklós gk., m.
Borosnya, Zemplén, 1898. máj. 4.
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30.
Liptai Sándor ág. h.ev., m.*
Lőwy Jenő izr., m.* .. ..
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 21.
Lutocska Lászlóág. h.ev., m*
Németlipcse, Liptó, 1899. jún. 27.
p. Mandel Jónás izr, m.........
Nagysáros, Sáros vm., 1898 febr.22.
Marencsin Béla ág.h.ev., m.
Tapolyradvány, Sáros, 1899. júl. 7.
Nagy Árpád izr., m.* .. ..
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 12.
Oszvald Dániel ág. h. ev., m.
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1.
p. Szabó István rk., m...........
Komárom, Komárom vm., 1900.
aug. 20.
p. Sztehlo Géza ág. h. ev., m.*
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7.
p. Tauth Béla rk., m.* .. ..
Eperjes', Sáros vm., 1899. aug. 25.
p. ifj. Weiszer Sándor ev., m.
Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6.
p. Zubriczky Elek gk., m. ..
Décső, Sáros vm., 1893. ápr. 11.

* Hadbavonult. — **Csak a II. félév ó a jár. - *** Katona,
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Születés helye és ideje

M a g á n ta n u ló k :

p. Csók Sándor ág. h. ev., m.**
p. özv. Oottlieb Leóné izr, m.
25 p. Hirschfeld Zseni izr., m.
Kúnfalvi Erzsébet izr., m.
p. Majdák Éva gk., m..........
Papp Lujza ág. h. ev., m.
p. Schwarcz Ödön izr., m.*
30 Székely Gyula rk., m.* ..
p. Weiner Erzsébet izr., m ...

Szirk, Gömör vm, 1898. ápr. 21.
Gárdony, Fejér vm., 1890. júl. 14.
Eperjes, Sáros vm., 1894. jún. 19.
Námesztó, Árva vm., 1900. jan. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 25.
Zsarnócza, Bars, 1899. márcz. 31.
Somos, Sáros vm., 1899. ápr. 5.
Palocsa, Sáros vm., 1897. szept. 20.
Kövesfalu, Szepes vm., 1897. júl. 18.

* Hadbavonult. — ** Katona.

E) Az iskola elhelyezése. Intézmények.
1.
Az é p ü let. A főgymnasium kétemeletes új épülete a vasúti .állomás
felé vezető s mind nagyobb arányokban épülő Kassai-út mentén, a parkozott Jókai-tér nyugati oldalán fekszik. Nagy előnye, hogy a város minden
részéről könnyen megközelíthető. Maga a telek 7645 m2 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 utczai zajtól távol esnek; e mellett déli
fekvésűek lévén, napfényesek, világosak és barátságos benyomást keltenek.
Az épület belső berendezése a modern paedagogia és egészségügy köve
telményeinek megfelelően készült. A tantermekben Rettig-padok vannak,
amelyeknek jó híre évről-évre nő és különösen Németországban általánosan
elterjedtek. A physikai, természetrajzi előadótermek, a rajztermek és a tornacsarnok modern felszerelésűek. A folyosókon ruhafogasok és esernyőtartók
vannak. Az épület helyiségei — a folyosók is — központi fűtésre vannak
berendezve. Az összes helyiségek asbestpadlózattal vannak burkolva. A tornacsarnok padlózata linoleum.
Óraközökben a folyosókon és az udvaron három tanár felügyelt az
ifjúságra. A helyiségek tisztántartására nagy gondot fordítottunk. Az osztály
tanárok nagy buzgalmat fejtettek ki abban, hogy az ifjúságot rendre és
tisztaságra neveljék.
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2. M úzeumok.

a) A természetrajzi szertár állapota.
A) szertár: embertani eszköz 135; emlősállat, praeparatum, kép 135;
madár 364; hüllő és kétéltű 98, hal 149; puhatestű 4156; ízeltlábú és
praeparatum 5492; egyéb gerinctelen állat 211 drb; táblázat és egyéb tan
eszköz 184, összesen 11,239 darab 19,393 80 kor. becsértékben.
B) szertár: szárított növény 6996, papíranyagból való gomba 68, ter
més 74; fanem 43; Brendl-féle papírminta 19, oltási minta 12; mikroskopikus
készítmény 17; tábla 106; összesen 7345 darab 2711*— korona becsértékben.
C) szertár: ásvány 1752; kőzet 536; egyéb tanítási eszköz 201; öszszesen 2492 drb 10,33200 kor. becsértékben.
D) szertár: eszköz és anyag 641 drb (gyár. 1) 1945 34 kor. becsértékben.
A négy szertár jelenlegi állapota 21,717 drb 34,382 67 kor. becsértékben.
Szutórisz Frigyes,
szertárőr.

b) A physikai szertár állapota:
Hydrostatika ........................
Aerostatika..............................
Mechanika..............................
O ptika....................................
Akustika ..............................
Mágnesség..............................
Elektromosság........................
Vegyes tárgyak és anyagok ..
Összesen ..

Teljes állomány:

..
..
..
..
..
..
..
..

50 drb 589 kor. 75
3 11 132 „ 50
67 II 327 „ 25
81 II 1924 „ 75
25 n 267 „ 80
15 II
32 „ 50
147 II 4668 > 81
48 n 394 . 85
436 drb 8338 kor. 21

fill.
II
ii

II
II
ti

II
ti

fin.

P erényi V ilmos,
szertárőr.

c) A történelemföldrajzi és philologiai szertár állapota:
Képek a történelem tanításához .. .. 83 drb 272 kor. 80
80 11 40
Képek a földrajz tanításához ............ 18 1)
122
91.
Képek a philologiai tanításhoz .. ..
ti
II 60
64 II 40
Művészettörténeti faliképek
............ 82 II
Történelmi térképek
........................ 27 II 490 II 50
Földrajzi térképek .............................. 18 ti 330 II 20
2 II
20 II —
Földgömbök.........................................
Szemléltető eszközök a philologiai
32 II 40
tanításhoz......................................... 14 II
Bronz- és vaskori leletek .................. 48 II
50 II —
Összesen .. 383 drb 1463 kor. 30

fill. értékben.
„
II
»
II
„
II
„
II
„
II
II
II
„
11
11
II
fill. értékben.

10 5

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 állapota: a) szépirodalmi könyvtár: 914 mű 1820
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. értékűen; összesen 2911 kötet, 13,534 kor. 96 fill, értékben.
Gyarapodás az 1916/17. tanévben: Szépirodalmi könyvtár: Eötvös
Károly művei 20 kötet, Magyar Remekírók 50 kötet, Gyóni Géza: Levelek
a kálváriáról 1 kötet, König P ál: A Deutschland útja 1 kötet, Kéky Lajos:
Tompa élete 1 kötet, Tompa összes költeményei 2 kötet, Cholnoky: A föld
közi tenger és kijárói 1 kötet, Az Adria és partvidéke 1 kötet, Beck: Hadi
hajók tüzérsége 1 kötet, Gonda: Tengeralattjárók 1 kötet, Máriássy: Tompa
Eperjesen 8 példány. 108 kor. 70 fill.
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 czélja: azokat a tanulókat, kiknek nem
áll módjukban az iskolakönyvek megszerzése, az iskolai év folyamán kézi
könyvekkel ellátni. A könyvtár évről-évre gyarapodik, részint egyes könyvkiadóczégek adományából, részint az intézeti segítő-egyesület pénztárából,
részint az ifjúság tankönyvadományából. Vétel útján a segítő-egyesület
pénztárából szereztünk ebben az iskolai évben 16 korona 20 fillérért kézi
könyveket. Fogadják mindazok, kik e könyvtárunk gyarapítását elősegítik,
e helyen is őszinte köszönetünket! Segítő-könyvvel elláttunk 52 tanulót
354 könyvvel. A könyvtár állapota az 1916/17. iskolai év végén: 475 mű
475 kötet, 822 kor. 20 fill, értékben.' A segítő-könyvtár ő re: Klemens János.
A következő tanulók kaptak kézikönyveket egyévi használatra : Bittó Pál»
Dzúrik Dezső, Engler Károly, Frenyó Ida, Gönczy László, Horray László,
Klein Márta, Neviczky Pál, Szabó István, Thomesz Emil 1., Gottdiener Marczel,
Mika József, Peskó Erzsébet, Schimkó Győző, Wallentínyi Ernő II., Bittó Béla,
Dlouhy Ferencz, Horray Károly, Krahulecz Tivadar, Kruppa András, Margócsy
László, Medzihradszky Lajos, Miklós András, Neviczky Dénes III., Bartsch
Dezső, Csók Lajos, Dlouhy Károly, Gottdiener Miklós, Gönczy Gábor, Peskó
Zoltán, Rónai Tibor, Schimkó Rezső, Szabó Ferencz, Wallentínyi László IV.,
Alexander Ignácz, Chriastély Aladár, Frenyó Lajos, Krahulecz Zoltán,
Margócsy Aladár, Mayer Elemér, Marencsin Andor V., Bodnár Dezső,
Csabinyák Pál, Elischer Zoltán, Frauwirth Mihály, Gál Sámuel, Hanzéfy
Miklós, Neusinger Aurél, Zsugyel Bertalan VI., Öhlschláger Andor, Székely
László VII., Marencsin Béla VIII. o. tanulók.
Coll. Ért. 1916/17.
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4. Ifjúsági segély-alap .
A múlt tanév végén a tiszta vagyon .
A folyó 1916 —17. év bevételei:
Az ifjúság gyűjtése:
I. oszt. .. .. 124 kor. 25 fill.
11 .
.. .. 70 II 59 II
II
III. ti
.. .. 69 II 06 II
IV. II
.. .. 68 II 20 11
V. II
.. .. 128 II 90 II
VI. II
.. .. 62 II 20 II
VII. II
.. .. 60 II — II
601 kor. 20 fül
VIII. II
.. ..
18 II — 11
A tornakert term éséből.................. 186 II — II
Divald Lajos úr adománya fény
képekből ...................................
19 II — II
Szeszfinomító igazgatósága.............
50 II — II
Déri Gyula úr adománya ............ 100 II
11
A Nagysárosi műmalom adománya
főgymnasiumi tanulók konviktusi
segélyezésére .............................. 100 ,,
II
33 „ 65 II
Hadi kölcsön szelv.-kamat ............
Koronajár.-szelv. 1916. II. fele .. .. 162 „
11
Roskoványi József úr adománya ..
15 „ — 11
Kónya S. elhúnyt tanuló koszorújára
56 „ 40 II
gyűjtött összeg maradványa .. ..
Az idei bevétel a tavalyi maradvány
nyal együtt...................................
Kiadás:
Engler Károly és Oleár Antal I. o. t.
czipőszámla...................................
60 kor. 50 fill.
Engler Károly és Oleár Antal 1. o. t.
könyvszámla ..............................
16 „ 20 „
Tandíjsegélyben részesültek:
Schimkó Rezső IV. o. t. 15, Szabó
Ferencz IV. o. 1.15, ChriastélyAladár
V. o. t. 15, Bittó Pál 1. o. t. 60, Engler
Károly I. o. t. 30, Wallentínyi Ernő
II. o. t. 60, Hanzély László IV. o t. 30,
Hanzély Miklós VI. o. t. 30, Jancsó
Attila IV. o. t. 60 kor.-ban .. .. 315 „
Ösztöndíjat kaptak:
Rónai Tibor 15, Bartsch Dezső 20,
Papp Elek 20, Bertalan Béla 32,
Oszvald Dániel 18, Csók Lajos
15 kor.-t
................................... 120 „ Tápdíjelengedésekre........................ 140 „ —
A kiadások összege .....................................
A jelenlegi vagyon ....................................

9858 kor. 40 fill.

—

—

1323

a 25 a

11,181

„ 65 „

651 „ 70 „
10,529 kor. 95 fill.
P erényi V ilmos,
az alap kezelője.
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F) Ifjúsági egyesületek.
I. A Magyar Társaság.
(Alapíttatott 1827-ben.)

A dicső múlttal biró »Magyar Társaság" 1916. október 18-ikán tar
totta 90-ik alakuló-gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi
Samu főgymn. tanár töltötte be. A tisztikar a következőképen alakult meg:
alelnök Nagy Árpád VIII. o. t., titkár Liptai Sándor VIII. o., főpénztáros
Csajka József VIII. o., főjegyző Oszvald Dániel Vili. o., szépirodalmi főkönyvtáros Löwy Jenő VIII. o., tudományos főkönyvtáros Lutocska László
VIII. o., aljegyző Raab György VII. o., alpénztáros Slajchó Mihály VII. o.,
szépirodalmi alkönyvtáros Schwarcz László VII. o., laptáros Gerő Ödön VII. o. t.
A rendes tagok száma 41, pártolótagoké 29. Az eddigi szokáshoz híven
vasárnap délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken szavaltak,
felolvastak, szabadelőadásokat tartottak és bíráltak.
A szabadelőadások közül dicsérendő lett Nagy Árpád VIII. o. tanuló
három szabadelőadása, melyeknek címe: »Kiss József háborús költészete",
»Kiss Menyhért háborús költészete", »Tompa Mihály emlékezete"; Guttmann
Manó VIII. o. t. két szabadelőadása: »Tompa Mihály hazafias allegóriáiról"
és »Balassi Bálint költészetének motívumairól"; méltánylandó lett: Lutocska
László VIII. o. és Liptai Sándor VIII. o. t. egy-egy szabadelőadása.
Felolvasások közül dicsérendő lett Déri György VIII. o. t. egy felolva
sása »A tudomány és művészet"-ről; méltánylandó Oszvald Dániel VIII. o. t.,
Öhlschläger Andor VII. o. t. és Schwarcz László VII. o. t. egy-egy felolvasása.
Dicsérendő szavalatot adtak elő: Oszvald Dániel VIII. o. t. (hat), Raab
György VII. o. t. és Kaufmann Arnold VI. o. t. (egy-egy); méltánylandót:
Szabó István VIII. o. t., Liptai Sándor VIII. o. t., Székely László VII. o. t.,
Kaufmann Arnold VI. o. t, Zsúgyel Bertalan VI. o. t. (egy-egy).
Szokásos kéthónapi ciklusát a kör ezidén Tompa Mihály koszorús
költőnk emlékének szentelte. E kéthavi buzgó munkásságáról 1917. február
25-ikén tartott nyilvános ünnepélyen is beszámolt, mely ünnepély keretében
búcsúzott el az intézet hadbavonuló tanulóitól. Az ünnepély műsora a
következő volt: 1. Kéler: »Magyar nyitány". Előadta a Zenekör. 2. Megnyitóbeszédet mondott Nagy Árpád VIII. o. t., a „Magyar Társaság" alelnöke.
3. „Az özvegy és fiai." írta Tompa Mihály. Szavalta Székely László VII. o. t.
4. Két Tompa-dal. Előadta a Dalkör, Borsody Károly tanár vezetése mellett.
5. „Tompa Sáros földjén." írta és felolvasta Öhlschläger Andor VII. o. t.
6. „Haldokló mellett." írta Tompa Mihály. Szavalta Oszvald Dániel VIII. o. t.
7. „Kossuth-induló." Előadta a Dalkör, Borsody Károly tanár vezetése mellett8. A hadbavonuló tanulók nevében búcsúzott Liptai Sándor VIII. o. t., erre
az intézet nevében válaszolt Vöröss Sándor tanár. 9. Himnusz. Énekelte
a közönség.
A collegiumi intézetek közös márczius 15-iki ünnepélyén Oszvald
Dániel VIII. o. t. szavalt.
A legjobb szabadelőadás díját, 20 kor.-t Nagy Árpád VIII. o. t. kapta.
14*
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A legjobb szavalat, melyet Oszvald Dániel VIII. o. t. adott elő, 20 kor.
jutalomban részesült. A felolvasás díját, 20 kor.-t a kör ezidén nem adta ki,
ehelyett azonban az alelnököt, buzgó és fáradhatatlan munkásságáért még
20 kor. jutalomban részesítette.
Az „Olvasókör", több évi szünetelés után, ezidén ismét megrtyilt, s
abban Frenyó Lajos főgymn. tanár vállalta és viselte a felügyelői tisztet.
Munkájában segítségére voltak a tanulók közül választott napibiztosok.
Szépirodalmi könyvtárunk ezidén, szerencsés anyagi viszonyok közt
lévén, tetemesen gyarapodott. Megszerezte a kör jutányos áron a „Magyar
Remekírók" 50 kötetét és „Eötvös Károly munkái"-nak 20 kötetét.
A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel .......................................... 233 kor. 66 fill.
Kiadás ...................................................... 119 „ 44 „
Maradvány .
114 kor. 22 fill.
A Magyar Társaság könyvtára az 1916/17. tanévben 88 kötettel gya
rapodott 108 kor. 70 fillér értékben.
D r. Wallentínyi S amu ,
elnök.

II. M arkovits-kör.
(Alapíttatott 1864-ben.)

A collegiumi Markovits-kör 1916. okt. 18-ikán tartotta alakuló-gyűlé
sét Gömöry János főgymn. igazgató elnöklése mellett, A körnek 55 tagja
volt; ezek közül 23 kezdő, 21 haladó és 11 pártoló-tag.
A kör tisztviselő-kara következőképen alakult meg: főjegyző Öhlschläger Andor VII. o. t., titkár Füredi Hugó VI. o. t., pénztáros Scholcz Rezső
VI. o. t., könyvtáros Frauwirth Mihály VI. o. t.
A tanítás fáradságos munkáját Marencsin Zoltán IV. éves theologus
volt szives magára vállalni. A kör ügyeit négy rendes gyűlésen intézte el.
1917. márczius 27-ikén a kör megtartotta szokásos gyorsíróversenyét,
melynek eredménye a következő:
A kezdők versenyén első: Gerő Sándor III. o. t., második Mosánszky
Szeverin VII. o. t.
A haladók versenyén első: Öhlschläger Andor VII. o. t., második
Sarudy Béla VI. o. t.
A vitaírók versenyén első: Frauwirth Mihály VI. o. t., második Füredi
Hugó VI. o. t.
Kiosztásra került 3 díj és 5 oklevél.
A kör vagyoni állapota a következő volt:
Bevétel ..................................................... 123 kor. 52 fül.
Kiadás
................................................ .. 111 » 20 „
Maradvány . . . . 12 kor. 32 fill.
Előfizetője volt a kör az Í r á s c z . folyóiratnak.
A jövő évi alakulás előkészítésével a kör Öhlschläger Andor VII. o.
tanulót bízta meg.
G ömöry János,
elnök.

109

III. Dalkör.
(Alapíttatott 1887.)

A Dalkör 1916. november 10-ikén tartotta meg alakuló-gyűlését. A kör
elnöke, illetőleg karmestere Borsody Károly főgymn. tanár volt. Az alakuló
gyűlésen a kör következőképen választotta meg tisztikarát: jegyző lett
Lutocska László Vili. o. t., pénztáros Slajchó Mihály VII. o. t. A 60 tagot
számláló kör gyakorlóórát hetenként kétszer — a szükséghez képest olykor
többször is — tartott. Az alakuló- és zárógyűlésen kívül több gyűlése nem
volt, felmerült ügyeit a gyakorlóórák keretében intézte el. Nyilvánosság elé
a kör két alkalommal lépett, a febr. 25-iki Tompa-matinén és a márczius
15-iki közös collegiumi ünnepélyen. Szereplése mind a kétszer a legrokon
szenvesebb fogadtatásban részesült.
A kör vagyoni állapota következő volt: bevétel 72 kor. 04 fill., kidás — kor. — fill., ezévi maradvány 72 kor. 04 fill. A jövő évi újjászerve
zéssel Oszvald Pál VI. o. t. és Raab György VII. o. t. vannak megbízva.
Borsody Károly,

IV. Tornakor.

eln8k

(Alapíttatott 1898-ban.)

A Tornakor 1916. évi október 21-ikén kezdte meg működését. A kör
nek 35 tagja volt, a kik 3 csoportba beosztva előtornászok vezetése mellett
végeztek gyakorlatokat heti 2 órában. Az I. csoportnak előtornásza Marencsin
Béla VIII. o. t. és Chanáth Dénes VII. o. t. volt, a II. csapaté Lutocska
László VIII. o. t. és Zsugyel Bertalan VI. o. t., a III. csapaté Csajka József
VIII. o. t. és Slajchó Mihály VII. o. t. A titkári tisztet Bertalan Béla VIII. o.
t. töltötte be. A kör hetenkint kétszer, szerdán és szombaton d. u. 5 óra
kor tartotta gyakorlóóráit, a melyeket azonban tavaszszal a szénhiány miatt
be kellett szüntetni s így a körnek a működése csak néhány hónapra terjedt.
A kör kebelébe tartozó játékcsapat tavaszszal az ifjúsági játéktéren footballjátékokat rendezett.
P eskó Ö dön ,
V. T h ököly Imre-kör.
elnSk(Alapíttatott 1907-ben.)

A főgymnasium protestáns ifjúságának Thököly Imre-köre 1916. okt20-ikán alakult meg. Elnöke volt Frenyó Lajos főgymn. vallástanár, titkára
Oszvald Dániel VIII. o. t., jegyzője Weiszer Sándor VIII. o. t., pénztárosa
Raab György VII. o. t., könyvtárosa Zsugyel Bertalan VI. o. t. Tagjainak
száma 43 volt, még pedig 27 rendes és 16 pártoló-tag.
A kör az alakuló- és zárógyűlésen kívül 5 rendes összejövetelt tartott.
Minden összejövetel közénekkel, imával kezdődött és végződött. Minden
összejövetelen volt bibliamagyarázat. A tagok a Szentírással való foglalkozás
útján is igyekeztek a kör nemes czélját megvalósítani; azonkívül felolvasá
sokat, szabadelőadásokat tartottak, szavaltak és imádkoztak. Megemlékezett
a kör az eperjesi Collegium megalapításának 250-ik évfordulójáról, egy a
múlt iskolai évben meghalt tagjáról, Thurzó György ev. nádor halálának
300-ik évfordulójáról, Arany Jánosról, Tompa Mihályról' születésük 100-éves
jubileuma alkalmából.
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Nevezetesebb bibliamagyarázatok voltak: A hit, remény és szeretetről
(I. Kor. 13, 13.), az igazi boldogságról (Mt. 8, IQ.), az imádkozás erejéről
és szükségességéről (Kol. 4, 2 —5.), a tökéletességről (Mt. 5, 48.).
A kör ebben az iskolai évben is kitűzött pályadíjakat, még pedig
értekezésre és bibliamagyarázatra 5 - 5 , szavalatra pedig 2 kor.-t. A biblia
magyarázat alapigéje Péld. 6, 6. v., az értekezés czíme ez volt: „Vallásos
érzelmek Arany János Fiamnak czímü költeményében". A bibliamagyarázatra
munka nem érkezett be, az értekezés pedig nem volt jutalmazható. A sza
valat pályadíját a kör Oszvald Dániel Vili. o. tanulónak ítélte oda, mint
a ki a körben a legjobb szavalatot adta elő.
Elhatározta a kör, hogy a reformáczió 400-éves jubileumát megünnepli,
azért már most pályázatot hirdetett a következő tételekre: „Mit köszönhet
hazánk a reformácziónak ? Luther jellemzése vagy őt dicsőítő óda, alkalmi
vonatkozású bibliamagyarázat".
Járatta a kör az É bresztő és D iá k v ilá g czímű lapokat. A tagok hasz
nálták a kör könyvtárát is, mely ezidén is, bár szerényen, de gyarapodott.
Jótékony czélra ezidén is 10 kor.-t áldozott, még pedig 5 kor.-t a rozsnyói
ev. árvaházra, 5 kor.-t a helybeli ev. polgári leányiskolára.
A kör jövő évi megalakításával Raab György VII. és Gaál Samu VI. o.
tanulót bízta meg.
A pénztár forgalma a következő volt:
Bevétel ......................................................
36 kor. —fill.
Kiadás .........................................................
21 „ — „
....
.
,
Maradvány .. ..
15 kor. — fill.
A kor vagyoni allapota:
Hadikölcsönkötvény
................................. 300kor. —fill.
B e té t..............................
37 „ 37
Összesen............... 337kor. 37 fill.
F renyó Lajos,

VI. Fizikai kör.

elnolí

(Alapíttatott 1912-ben.)

A kör 1916. évi október 21-ikén kezdte működését. A körnek volt
19 tagja s az év folyamán 8 gyűlést tartott. A titkári tisztet Déri György
VIII. o. t., a jegyzői tisztet Raab György VII. o. t. töltötte be.
Szabad előadást tartott: Déri György VIII. o. t. a síkidomok quadraturája köréből, a parabola területének kiszámításáról, Holénia József VIII. o. t.
a meteorológiáról és segédeszközeiről, Lutocska László VIII. o. t. a teleautographiáról, Tauth Béla a drótnélküli táviratról, Nagy Árpád VIII. o. t
az automata telefonközpontról.
Felolvasást tartott: Déri György VIII. o. t. a szikratávíró újabb rend
szereiről, Lutocska László VIII. o. t. a távfényképezésről, Szabó István
VIII. o. t. a hadihajókról és a torpedókról, Schwarz László VII. o. t. a
chémiai elemek periódusos rendszeréről, Groszmann Károly VII. o. t. a vasról
és legrégibb emlékeiről, Raab György VII. o. t. az automobilról. Egyes
tagok, mint Kolár Ferencz VII. o. t. és Guttmann Manó VIII. o. t., érdeke
sebb példák kidolgozásával foglalkoztak.
P eskó Ö dön ,
elnök,
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H) A tanulók általános áttekintése.
1. A tan ulók szám ának alakulása az iskolai év folyam án.
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6. Az osztályvizsgálatot tett ta n u ló k előm enetele.
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IV.

TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET.
1. Az iskolai év története.
1. Intézetünk fenntartó hatósága, a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület,
1916. augusztus havában tartott közgyűlésén az 1914. szeptember hó 1-jén
nyugdíjazás folytán megüresedett, az 1914—15. és 1915—16. isk. években
a háborús viszonyok miatt betöltetlenül maradt nyelv- és történettudományi
tanszékre az 1916. évi szept. hó 1. napjától kezdődő érvénnyel Lehotszky
Egyed int. vallástanárt, a ki az 1916. év június havában erre a tanszékre
magánúton képesítést nyert, intézetünknél eltöltött 3 évi tanári szolgálatára
való tekintettel, rendes tanárul alkalmazta és a megüresedett vallástanári
tanszék betöltését, esetleg átszervezését a háború utánra halasztotta el.
A nagymélt. vall.- és közokt.-ügyi miniszter úr Lehoczky Egyed int. tanárnak
a nyelv- és történettudományi tanszéken való alkalmazásához hozzájárult
és részére az 1916. évi szeptember hó 1-jétől évi 1000 kor. fizetéskiegészítési
államsegélyt folyósítani méltóztatott.
2. Édes magyar hazánk területi épségének és békés fejlődésének biztosíthatása végett dicsőségesen folytatott háború tanítóképző-intézetünk tanártestületének tagjai közül a lefolyt 1916—17. isk. évben Aigner Gusztáv gazd.
szaktanárt, Bartus Ödön r. tanárt és Becht József r. tanárt a tanév egész
folyama alatt, Vohaner Dezső r. tanárt márczius hó végéig tartotta távol
tanári működésük helyétől és teréről, a kik mint katonák a hadsereg köte
lékében, a részükre kijelölt helyen és minőségben végeztek hivatásuknál
terhesebb, de nagyobb fontosságú szolgálatot.
Örömmel jelenthetjük, hogy hadbavonult kartársaink új hatáskörükben is
a legteljesebb elismerésre méltó tevékenységet fejtik ki. Becht József kartár
sunk pedig, a ki Przemysl elestekor orosz hadifogságba esett s azóta hazájától,
családjától és intézetétől távol, a fogságba jutottak keserű kenyerén, a hon
vágytól gyötörten, de bízó lélekkel várja a háború dicsőséges befejezését,
a fogságból való megszabadulást, a visszatérés boldog óráját és tanári mun
kásságának újból való megkezdhetését. Adja Isten, hogy vágyai teljesülését
teljes lelki és testi épségben megérhesse, hivatásos tanárát intézetünk
visszanyerhesse!
3. Hadbavonult kartársainknak és a betöltetlen tanszéknek tárgyait
részben redukált óraszámban, részben osztályösszevonások alkalmazásával
a hadba nem vonult tanárok és Balló Aure'l coll. főgymn. r. tanár, dr. Deák
János coll. theol. akad. tanár, dr. Mauks Ernő kir. segédtanfelügyelő, Slajchó
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Mihály áll. tanítónőképző-int. r. tanár és Takács László g. kath. polg. isk.
r. tanár, mint kisegítő tanárok elismerésreméltó eredménnyel tanították, a
mi odaadó, lelkiismeretes fáradozásuknak tudható be.
A kisegítő tanár kartársaknak, a kik gondos, körültekintő munkássá
gukkal intézetünk fenntartó hatóságának háláját, a tanártestületnek és a
tanulóifjúságnak tiszteletét, szeretetét és nagyrabecsülését méltán kiérdemelték,
ezúton is kifejezzük hálás köszönetünket és kérjük őket, hogy ha a jövő
iskolai év is hasonló helyzetet talál, legyenek az intézet szives segítői.
4.
A tanítóképző-intézetbe felvett tanulók beírását és a gyak. elemi
iskolai tanulók felvételét okt. 2 —4. napjain eszközöltük. Október hó 5. napján,
a tanévmegnyitó ünnepség lefolyása után a rendes tanítást megkezdettük.
Nov. hó 20—22. napjain bártfai Szabó Elemér kir. tanfelügyelő hiva
talosan meglátogatta intézetünket, jelen volt az összes tanárok tanítási óráján,
megtekintette az újabban beszerzett tanszereket. A tanárok munkásságáról
a látogatás befejezte után megtartott értekezleten elismerőleg nyilatkozott.
Nov. hó 23-ikán és nov. hó 30-ikán, Őfelsége I. FerenczJózsef királyunk
elhalálozása alkalmából, püspök úr rendeletére a tanítás szünetelt. A tanártestület és az ifjúság résztvett a gyászistentiszteleteken. Nov. 30-ikán iskolai
gyászünnepélyt tartottunk.
Január hó 8-ikán, IV. Károly király koronázása napján résztvettünk
az istentiszteleten és iskolai ünnepélyt rendeztünk.
Január hó 26-ikán osztályoztuk meg Nagy Gyula hadba hívott IV. osztnövendékünket, a ki magyar tannyelvű elemi népiskolai tanítói oklevelet nyert.
Január hó 31-ik napján osztottuk ki a félévi értesítőket.
Febr. 1—28. napjain a vkm. 8687 —1Q17. VI\b. sz. rendelete alapján a
III. és IV. osztálybeli besorozott tanulók részére tanfolyamot rendeztünk.
A tanfolyamon résztvett a III. osztályból Bartos Gyula, B u n ó Béla, Dinda
József, Mega Sándor, Orech Gyula és Veréb Dénes, a IV. osztályból Maczkó
József int. r. tanuló; a tanfolyamokon állandóan jelen voltak a be nem
sorozott III. és IV. o. r. tanulók is. A tanfolyam befejezte után tartott vizsgá
laton a besorozott tanulók osztálybizonyítványt nyertek és Maczkó József
magyar- és tótnyelvű elemi népisk. tanítóságra képesíttetett. A vizsgálatot
nt. Halmi Aladár kér. kép. vizsg.-bizotts. tag, mint elnök vezette.
Február hó 6-8-ik napjain Farkas Sándor kir. szakfelügyelő időzött
körünkben. Rövid itt tartózkodása alatt behatóan tanulmányozta az intézetet
és annak munkásságát.
Kir. szakfelügyelő a látogatás befejezte után tartott értekezleten, a
melyen a kir. tanfelügyelő is jelen volt, tapasztalatairól részletesen meg
emlékezett, kifejezést adott annak, hogy „nagy várakozással jött ide, mert
az intézetről sok jót hallott, örömmel állapította meg, hogy ha a béke
bekövetkezik, akkor itt oly nagy szellemi munkát lehet kifejteni, mint a
minőt akarunk; elismeréssel adózott az igazgató körültekintő s mindenre
kiterjedő munkássága iránt, jóleső érzéssel látta a tanárkarban a jó kartársi
viszonyt, megnyugvással adott kifejezést annak, hogy a tanárok tudásuk
magaslatán állanak, megértik a nehéz időket s ahhoz illő buzgósággal végzi
15*
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ki-ki teendőit" és a jövőre nézve a legteljesebb irányítással szolgált. A
midőn ezért itt is hálás köszönetét mondunk, kívánjuk, hogy látogatása, a
mely mindig kedves emlékünk lesz, az intézet jövő fejlődését jótékonyad
mozdítsa elő.
Márczius hó 1-ső napján vette kezdetét a tanítás a vkm. 2257 —1917.
ein. sz. rendelet alapján rendezett előkészítő tanfolyamon, a melyen a febr.
havi tanfolyamot sikerrel elvégzett besorozott III. o. r. tanulókon kívül a
IV. o. r. tanulók is résztvettek. A tanfolyam végén, április 14-ikén tartott
vizsgálaton a résztvett tanulók mindenike osztálybizonyítványt és tanítói
oklevelet nyert.
Márczius hó 3-ikán osztályoztuk Paulik József I. o., Balogh Jenő,
Krisztián Árpád, Poklod Pál, Polcz Lajos és Pollner András II. o. besoro
zott r. tanulókat, a kik mindenike osztálybizonyítványt nyert.
A tanítás a 8 hónapig tartott iskolai évben úgy az egyes évfolyamokon,
mint az előkészítő tanfolyamokon a kir. szaktanfelügyelői hivatal által elfo
gadott tanmenetek pontos betartásával zavartalanul és teljes rendben folyt.
Úgy a tanárok, mint az ifjúság egészségi állapota általában kielégítő volt.
(L. a coll. orvos jelentését.)
A tanévet a vkm. rendeletére, a püspök úr hozzájárulásával a követ
kező sorrend szerint fejeztük be: május 22-ikén az I. o., május 23-ikán a
II. o., május 24-ikén a III. o., május 25-ikén a IV. o. r. és magántanulók
szóbeli osztály- és osztályképesítő-vizsgálata, május 29-ikén befejező- és
kántorképesítő-vizsgálat. A tanévi vizsgálatokat nt. Halmi Aladár kerületi
képesítővizsgálati bizottsági tag, mint elnök vezette. A vizsgálatokon Szabó
Elemér kir. tanfelügyelő, mint miniszteri biztos vett részt.
Adatok az év történetéhez. F o n to sa b b leiratok.
1916. júl. 8. P. h. 2915. A felvételre javasolt tanulók kedvezményei.
Júl. 18. Vkm. 60,771. A Rendtartás 18. §-ának módosítása tárgyában. Júl. 19.
P. h. 3202. A nyelv- és tört.-tud. tanszék betöltése és Vohaner Dezső int.
tanár felmentése tárgyában. Aug. 5. P. h. 3375. Lehoczky Egyed int. tanár
a tanári nyugdíjintézetbe 2000 kor. nyugdíjigénnyel felvétetett. Aug. 27.
Vkm. 106,115. A tanév október 1-jén kezdődik. Aug. 27. Vkm. 100,773.
Matykó Rezső III. oszt. t. magánvizsg. engedélye. Aug. 28. Vkm. 83,940.
Vohaner Dezső tanár nyugdíjigénye emeltetik. Szept. 6. P. h. 3822. Mega
Sándor II. o. t. osztályképesítő-vizsgálatán elnök dr. Szlávik Mátyás. Okt.
6. P. h. 4236. A gyakorlóiskolai tanulók templombajárása, a vallástan taní
tási nyelve és a kántorhelyettesítés tárgyában. Okt. 6. Vkm. 125,718. A
tanítóképző-intézet és gyakorlóiskola tanmenete. Október 10. Vkm. 96,421.
Lehoczky Egyed tanárnak a nyelv- és tört.-tud. tanszéken való alkalmazásá
hoz hozzájárul. Fizetéskiegészítési államsegély 1000 kor. Okt. 28. P. h.
4459. A gyakorlóiskolai tanító, mint kántor helyettesítése tárgyában. Nov.
4. Vkm. 135,971. Az intézeti tanárok háborús segélye tárgyában. Nov. 14.
Vkm. 141,608. A tanítóképző-intézeti tanulók katonai szolgálatra előkészítése.
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Nov. 14. H. M. 346,922. Kapy Gyula intézeti tanár a katonai szolgálat alól
bizonytalan időre felmentetett. Nov. 23. P. h. Őfelsége I. Ferencz József
elhunyta alkalmából rendezendő gyászistentisztelet és iskolai ünnepély tár
gyában. Decz. 27. Vkm. 161,310. Tanszerbeszerzésre 2500 kor. utaltatott ki.
1917. jan. 25. Vkm. 8687. Az 1892 —96. és 1899-ben született, katonai
szolgálatra alkalmasnak talált tanulók vizsgálata tárgyában. Febr. 8. Vkm.
13,626. A katonai szolgálatot teljesítő tanulók vizsgálata tárgyában. Febr. 15.
Vkm. 18,253. A 8687. sz. rendelettel megállapított tanfolyam vizsgarendje.
P. h. 532. A tanfolyam vizsgálatának elnöke nt. Halmi Aladár. Febr. 24.
Vkm. 2257. ein. Előkészítő tanfolyam szervezése tárgyában. Márcz. 2. Vkm.
19,324. Kapy Gyula int. tanár a VII. fizetési osztály 2. fokozatába lép elő.
Vkm. 17,621. A 3000 kor. segély felhasználhatása tárgyában. Márcz. 14.
Vkm. 13,824. Magántanulók írásbeli vizsgálatának anyaga. Márcz. 20. Vkm.
28,037. Czimboray József IV. o. t. magánvizsg. eng. Márcz. 22. Vkm. 28,038.
Kapy Gyula I. o. t. magánvizsg. eng. Márcz. 23. H. M. 298,738. Vohaner
Dezső int. tanár a katonai szolgálat alól felmentetett. Márcz. 30. Vkm. 22,415.
Az áll. tanítóképző-intézetben az ev. vallású tanulók kántorképzése. Vkm.
33,421. Hloska Ernő I. o. t. magánvizsg. eng. Ápr. 3. Vkm. 31,917. Czelder
Jenő II. o. t. magánvizsg. eng. Ápr. 5. P. h. 1092. Kapy Gyula I. o. magán
tanuló vizsgálata ápr. 28-ikán tartandó meg. Ápr. 9. Vkm. 42,705. Kiss
Lajos IV. o. t., 42,708. Király Pál III. o. t., 42,699. Melczer Ervin III. o. t.,
42,704. Doják István III. o. t., 42,692. Gyurján Árpád III. o. t., 42,701. Klinczkó
Aladár III. o. t., 42,697. Szikora Lajos III. o. t., 42,691. Koncsek Jenő III. o. t.,
42,707. Zenovitz Zenó IV. o. t., 42,693. Boczkó László III. o. t., 42,702.
Hutka Ernő III. o. t., 42,706. Prekopa Dezső III. o. t., 42,703. Engler Pál
III. o. t., 42,694. Michalik Gyula II. o< t., 42,695. Gera Sándor II. o. t.
magánvizsg. eng. Ápr. 18. Vkm. 42,567. Meskó Frigyes IV. o. t. magánvizsg.
engedélye. Vkm. 45,361. Az iskolai év befejezése. Vkm. 42,698. Ölschläger
Imre III. o. t., 42,700. Kozslej György III. o. t., vkm. 42,696. Danis János
II. o. t. magánvizsg. eng. Ápr. 24. Vkm. 36,691. Az 1915—16. iskolai évre
vonatkozó jelentés tudomásul vétetik. Ápr. 25. Vkm. 25,699. Arany Jánosünnepély megtartása tárgyában. Ápr. 28. P. h. 1229. A tanévvégi vizsgá
latok elnöke nt. Halmi Aladár. Ápr. 27. Vkm. 52,626. A tanévvégi vizsgá
latok miniszteri biztosa Szabó Elemér kir. tanfelügyelő. Ápr. 30. Vkm. 46,754Tury Zoltán II. o. t. magánvizsg. eng. Vkm. 45,278. A kir. szakfelügyelő
jelentésére vonatkozó észrevételek. Máj. 3. Zita királyné születésnapjának
megünneplése tárgyában. Máj. 15. Vkm. 58,400. A tanévvégi vizsgarendet
elfogadja. Vkm. 57,808. Az ápr.-m áj. hóra javasolt tárgybeosztást elfogadja.
Máj. 19. Vkm. 58,987. Záhony Zoltán I. o. t. magánvizsg. eng. Máj. 24.
Vkm. 58,555. Az 1917—18. isk. évi tárgybeosztási tervezet. Jún. 18. Vkm.
75,091. Ruhabeszerzési segély a tanárok részére kiutaltatott. Júl. 2. H. M.
4100 4. ein. 1917. Gerhard Béla igazgató, Kapy Gyula, Lehoczky Egyed
és Vohaner Dezső int. tanárok a katonai szolgálat alól bizonytalan időre
felmentettek.
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II. Az intézet állapota.
1. A tanártestület é s m u nkaköre.
1. A igner G usztáv , a kisszebeni földm ívesiskola tanára. A földm ívelésügyi miniszter úr által a gazdaságtan tanításával megbízott óraadó tanár.
A lefolyt iskolai évben katonai szolgálatot teljesített.

2. B alló A urél 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 szlöjdtanszék tanára. A lefolyt iskolai évben katonai szolgálatot teljesített. Szol
gálati éveinek száma ezen intézetnél 5. Fiz. fok. IX. 3.
4. B echt József, rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a coll. igazgató
választmánynak tagja, az Eperjesi Széchényi-kör zene- és képzőművészeti
szakválasztmányának elnöke, 1915. márcz. 22-ike óta orosz hadifogoly. Szol
gálati éveinek száma ezen intézetnél 10. Fiz. fok. IX. 2.
5. D r. D eák János theol. akad. tanár. M int kisegítő-tanár tanította a
német nyelvet a II., a történelmet a III. osztályban, heti 4 órában.
6. G erhard B éla 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., a gazdaságtant a III —IV., a szlöjdöt az I —IV.
osztályban, heti 17 órában. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 17,
más intézetnél 5, összesen 22. Fiz. fok. VII. 2.
7. Dr. H olénia G yula városi tiszti főorvos, intézeti orvos, óraadó
tanár. Tanította az egészség- és életmentéstant a IV. osztályban, heti 1 órábanSzolgálati éveinek száma ezen intézetnél 6.
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., a zenei tárgyakat az I —IV.,
a gazdaságtant és szépírást az I —II. osztályban, heti 22 órában. A III —IV.
osztály főnöke. A zeneszerek őre. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 20,
más intézetnél 8, összesen 28. Fiz. fok. VII. 2.
9. Lehoczky E gyed rendes tanár, oki. lelkész, oki. polg. iskolai tanár.
Márcz. hó végéig tanította az ev. vallástant az I —IV., a neveléstant a II.,
a magyar .nyelvet a II. és IV., a tót nyelvet az I —IV., a történelmet a II.
osztályban, heti 24 órában; ápr. hótól kezdődőleg pedig az ev. vallástant
az I —IV., a neveléstant a II., a magyar nyelvet a IV., a történetet az I. és II.,
a tót nyelvet az I —IV. osztályban, heti 24 órában. Az I. osztály főnöke
A tanári könyvtár őre. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 4. Fiz. fok. IX. 3.
10. D r. Mauks E rnő kir. segédtanfelügyelő. Mint kisegítő-tanár márcz.
hó végéig tanította a magyar nyelvet az I., a német nyelvet a III —IV.,
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a földrajzi az I., a történelmet az 1. osztályban, heti 12 órában; április hótól
kezdődőleg a német nyelvet a III —IV. osztályban, heti 2 órában.
11. M olitor G usztáv rendes tanár, oki. 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., a neveléstant az I. és IV., a tornát
az I —IV. osztályban, vezette a gyakorlati kiképzést a IV. osztályban, heti
26 órában. Az II. osztály főnöke. A természettudományi szerek őre. A coll.
convictus h. eforusa. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 10, más inté
zetnél 1, összesen 11. Fiz. fok. IX. 2.
12. R emenyik 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 ez. 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 18, más intézetnél 8, összesen 26. Fiz. fok. IX.' 2.
13. S lajchó M ihály állami tanítónőképző-intézeti rendes tanár. Mint
kisegítő-tanár tanította a mennyiségtant a III —IV. osztályban, heti 5 órában.
14. T akács László oki. polg. iskolai tanár, a helybeli gör. kath. polg.
fiúiskola rendes tanára. Mint kisegítő-tanár márczius hó végéig tanította a
földrajzt a II. és III. osztályban, heti 4 órában.
15. V ohaner D ezső rendes tanár, oki. polg. isk. tanár, a sárosi ev.
egyházmegye tanügyi bizottságának és az Eperjesi Széchenyi-kör népneve
lési szakválasztmányának tagja, a lefolyt iskolai évben márczius hó végéig
katonai szolgálatot teljesített. Április hótól kezdődőleg tanította a magyar
nyelvet az I —II., a földrajzt az I —III., az alkotmánytant a IV., vezette a
gyak. tanítást a III. osztályban, heti 18 órában. Szolgálati éveinek száma ezen
intézetnél 7, más intézetnél 3, összesen 10. Fiz. fok. IX. 2.
Másvallású tanulóink vallásoktatását végezték: G önczy G ábor ref.
lelkész és S zabó Barna róm. kath. hitoktató lelkész.
A gyakorló-iskolában a női kézimunkát tanította R emenyik Lajosné.
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2. a) A növendékek n évsora.
A rövidítések magyarázata: ref. - református, rk. - lóm. kath., gk. = gör. szert,
kath., tm. = tandíjmentes, jt. = jótéteményes, ö. = ösztöndíjas, ism.
ismétlő, i. = inter
nátusbán lakó, sz. == szüleinél lakik, k. = kintlakó.

Születés helye és ideje

Név, vallás

5

10

15

20

I. OSZTÁLY***
Eperjes, 1900. jan. 6.
Adamkovics Antal rk., sz.
Balogrussó, Gömör, 1901. decz. 18.
Alexy Gyula tm., jt., i. ..
Nandrás, Gömör vm., 1901. jan. 3.
Bergel János tm., jt., i., ö.
Aszód, Pest vm., 1900. júl. 4.
Bízik József tm., jt., i......
Sóvár, Sáros vm., 1899. júl. 1.
Chovan András tm., sz. ..
Ménhard, Szepes vm., 1900. okt. 7.
Gloser Béla tm., jt., i......
Kisszeben, Sáros vm., 1901. ápr. 13.
Hitrik István rk., sz.........
Eperjes, 1900. febr. 24.
Kuhlöfl Béla tm., sz.........
Liszkófalu, Liptó, 1899. szept. 12.
Maczkó Gyula tm., jt., i. ..
Zajzon, Brassó vm., 1901. júl. 5.
Pajor Árpád tm., jt., i. ..
Betlér, Gömör vm., 1899. júl. 14.
**Paulik József tm., jt., i . ..
Rimakokova, Gömör, 1900. ápr. 19.
Piovarcs Béla tm., jt., i. ..
Újpest, Pest vm., 1900. szept. 14.
Riszdorfer Ödön tm., jt., i.
Csorba, Liptó vm., 1900. febr. 11.
Serfel Pál tm., jt., i...........
Apácza, Brassó vm., 1901. júl. 8.
Szabó László trrt., jt., i. ..
F.-Erdőfalva, Szepes, 1900. aug. 28.
Szontágh Samu tm., jt., i.
Alsósziklás, Gömör, 1900. jún. 11.
Vregyik János tm., jt., i. .
Poltár, Nógrád vm., 1902. okt. 17.
Vr.egyik Kálmán tm., jt., i.
Diósgyőr, Borsod vm.,1900.jan,19.
***Záhony Zoltán tm., jt., i.
Kisszeben, Sáros vm., 1899. aug.l 1.
Zsják János tm., k...........
Az I. osztályról

m a g á n v iz s g á t

e tt

a tanév folyamán :

Nyustya, Gömör, 1901. nrárcz. 18.
Rimaszombat, Gömör vm., 1895.
febr. 15.
Diósgyőr, Borsod vm., 1900. jan. 19.

Hloska Ernő ....................
Kapy G y u la ....................
Záhony Zoltán

* Az I. osztály 22 tanulója közül a gymnasium IV. osztályát sikerrel végezte 12,
a polg. iskola IV. osztályát 9, a katonai alreál IV. osztályát 1 tanuló.
** A szükségrendelet alapján osztályoztatott. Hadbavonult.
*** Kimaradt 1917. márcz. 16-ikán. Mint magántanuló tett vizsgálatot.
II. OSZTÁLY.

Alexander Oszkár tm., sz. ..
*Balogh Jenő tm., jt., i.......
Demeter Pál ref., k........... ..
Dominik János tm., jt., i., ö.

Dembicza, Lengyelország, 1900.
febr. 17.
Bugyikfalva, Gömör, 1899.nov.28.
Edelény, Borsod vm., 1899. jan. 19.
Válykó, Gömör vm., 1901. jan. 6.
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Születés helye és ideje

5 Fleischer Vilmos tm., sz.
Gerhard Zoltán tm., jt., i.
Geyer Géza tm., jt., i......
*Krisztián Árpád tm., i. .
Leffler Gyula tm., jt., i., ö.
10 Máté Balázs tm., jt., i......
Meitzer Gusztáv tm., jt., i.
Monczoly Pál tm., jt., i . ..
Nádassy Dénes tm., jt., i.
*Pohlod Pál tm., jt., i. ..

Eperjes, 1900. okt. 16.
Budapest, 1900. máj. 27.
Brassó, 1900. jan. 22.
Csetnek, Gömör vm, 1899. jan. 1.
Jolsva, Gömör vm., 1900. ápr. 12.
Kölese, Szatmár vm., 1900. nov. 1.
Leibicz, Szepes vm., 1899. febr. 19.
Klenócz, Gömör vm, 1900. máj. 15.
Felsősajó, Gömör, 1901. szept. 25.
Liptószentmiklós, Liptó vm., 1899.
ápr. 18.
Szilicze, Gömör vm., 1899. okt. 15.
Stósz, Abaúj vm., 1899. jún. 29.
Szászpelsőcz, Zólyom,1900. jan. 23.

15 *PoIcz Lajos tm., jt., i. ..
*Pollner András tm., jt., i.
Vonga Kálmán tm., jt., i.
A II. osztályról
tanulók közül:

m a g á n v i z s g á t te tt

a tanév folyamán a hadbavonult volt rendes

Czelder Jenő.. ..
Danis János .. ..
20 Gera Sándor ref.
Michalik Gyula..
Tury Zoltán ref.

Mártonyi,Borsodvm.,1898.jún.29.
Ratkó, Gömör vm., 1897. jan. 27.
Budapest, 1898. aug. 14.
Nagyszabos, Gömör vm., 1898.
márcz. 28.
Hubó, Gömör vm., 1893. nov. 25.

* A szükségrendelet alapján osztályoztatott. Hadbavonult.

III. OSZTÁLY.
*Bartos Gyula tm., sz... .
Eperjes, 1899. febr. 12.
*Burró Béla tm., jt., i ... .
Pápocs, Gömör, 1899. szept. 14.
*Dinda József tm., jt., i. .
Pazdics, Zemplén, 1899. okt. 21.
Javorniczky Ernő tm., jt., i.,
Abaúj haraszti, 1900. aug. 19.
5 Kollarcsik József rk., sz. ..
Kissáros, Sáros vm., 1899. jan. 8.
*Mega Sándor tm., jt., i ...
Mártonyi, Borsod, 1899. ápr. 11.
*Orech Gyula tm., jt., i . ..
Gömörispánmező, 1899. ápr. 9.
Sterns György tm., jt., i.
Földvár, Brassó vm., 1899. márcz. 1.
*Veréb Dénes tm., jt., i. ..
Nagybecskerek, 1899. jan. 8.
10 Zathureczky Dezső tm., sz., ö.
Barczaújfalu, Brassó, 1900. aug. 5
A III. osztályról
rendes tanulóink közül:

m a g á n v i z s g á t te tt

Gyúrj án Árpád ................
Hutka Ernő ref....................

a tanév folyamán a hadbavonult volt

Királd, Borsod vm., 1897. máj. 10.
Bánócz, Zemplén, 1898. júl. 15.

* Besorozott tanulók, a kik a vkm. 8687*1917. Vl/b. sz. rendelet alapján szer
vezett tanfolyamot sikerrel elvégezték és a vkm. 2257-1917. ein. sz. rendelettel a
tanítóképző IV. osztályára előkészítő tanfolyamra felvétettek.
Coll. Ért. 1916/17.
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Név, vallás

Születés helye és ideje

Király P á l............................
Klinczkó Aladár ................
15 Koncsek Jenő ....................
Kozslej György ................
Meitzer Ervin ....................
Ölschläger Imre ................
Prékopa Dezső ................
20 Szikora Lajos........................

Klenócz, Gömör, 1898. aug. 11.
Geczelfal va, Gömör, 1898. máj. 20.
Erdővágás, Sáros, 1898. jan. 6.
Kükemező, Sáros, 1898. ápr. 11.
Leibicz, Szepes, 1897. márcz. 30.
Svedlér, Szepes, 1898. nov. 28.
Lubény, Gömör, 1896. szept 10.
Bártfa, Sáros vm, 1897. márcz. 16.

A hadba nem vonult volt

m a g á n ta n u ló k

Matykó Rezső ....................

k özül:

Szomolnoki fűrész, Szepes vm.,
1900. márcz. 22.

IV. OSZTÁLY.
Egyházasdengeleg, Nógrád vm.,
*Nagy Gyula tm., jt., i.......
1896. okt. 14.
Vychodna, Liptó, 1899. júl. 29.
**Maczkó József tm., jt., i. ..
Sárosófalu, Sáros, 1898. jan. 31.
Szereday Károly tm., jt., i., ö.
A IV- osztályról
des tanulók közül:

m a g á n v i z s g á t te tt

Meskó Frigyes....................
Zenovitz Z e n ó ....................

a tanév folyamán a hadbavonult volt ren-

Felsőkubin, Árva, 1894. febr. 18.
Kassa, 1896. aug. 26.

* A szükségrendelet alapján osztályoztatott, hadba vonult.
** A vkm. 8687—1917., Vl/b. sz. rendelet alapján szervezett tanfolyamot siker
rel elvégezte, hadbavonult.

A vkm. 2257—1917. ein. sz. rendelet alapján szervezett IV. osztályú
előkészítő tanfolyam résztvevői:
Név, vallás

Születés helye és ideje

Bartos Gyula ....................
Burró Béla ........................
Dinda József........................
Mega Sándor ....................
5 Orech Gyula........................
Veréb Dénes........................

Eperjes, 1899. febr. 12.
Pápocs, Gömör, 1899. szept. 14.
Pazdics, Zemplén, 1899. okt. 21.
Mártonyi, Borsod, 1899. ápr. 11.
Gömörispánmező, 1899. ápr. 9.
Nagybecskerek, 1899. jan. 8.
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b) Statisztikai kimutatás a növendékekről.

I.

II.

III.

20
3

17
5

10
14

3
3

50
25

22

22

24

6

74

1
1

5

6
—

2
—

14
1

18

12

4

1

35

1

5

—

1

7

—

—

6

1

7

—

—

—

6

6

3

5

11

2

21

22

22

21

11

76

IV. Összesen

1. A tanulók számának alakulása
az iskolai év folyamán.
Rendes tanulóul beiratkozott .. ..
Magánvizsgálatra engedélyt nyert ..
A rendes és magántanulók száma
összesen.........................................
Katonai szolgálatra alkalmasnak talá lta to tt.........................................
Kimaradt, mint m.-tanuló vizsgázott
A rendesnek felvett tanulók közül ’
a) rendes vizsgát tett az iskolai év
végén .........................................
b) a szükségrendelet alapján osztályoztatott ...................................
c) a vkm. 8687/1917. sz. rendelettel
szervezett tanfolyamot végezte
d) a vkm.2257/1917. sz. rendelet alapján szervezett tanfolyamot végezte
A magántanulóul felvettek közül
vizsgát t e t t ...................................
Osztálybizonyítványt nyert a tanév
folyamán ...................................

-

2. A z osztálybizonyítványt nyert
rendes és magántanulók közül:
a) Ág. h. ev. vallású .. .. ............
Református »
........................
Róm. kath. »
........................

20
—
2

19
3
—

19
1
1

5
—
—

63
4
3

b) Magyar anyanyelvű........................

22

22

21

5

70

c) 1893-ban született, tehát 24 éves
1894-ben
»
„ 23 „
1895-ben
«
„ 22 »
1896-ban
„
„ 21 „
1897-ben
„
„ 20 „
1898-ban
„
« 1 9
«
1899-ben
„
« 1 8
«
1900-ban
«
« 1 7
„
1901-ben
«
„ 16 »
1902-ben
«
» 1 5
»

_
—
1
—
—
—
4
10
6
1

1
—
—
—
1
3
7
8
2
—

_
—
—
1
3
6
8
3
—
—

_

1
1
1
3
4
10
20
21
8
1

1
—
2
—
1
1
—
—
—

16*
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I.

II.

III.

IV.

Összesen

d) Sáros
vármegyében született
Oömör
„
„
Abaúj-Torna
»
„
Szepes
»
w
Szabolcs
»
»
P est
w
»
Brassó
„
„
Borsod
„
„
Zemplén
»
„
Bereg
„
„
Nógrád
„
»
Árva
;;
v
Ung
»
»
Liptó
„
„
Túrócz
„
„
Szatmár
„
„
Háromszék
„
„
Szolnok
„
„
Torontál
„
„
K ü lfö ld i.........................................

5
7
—
2
—
2
2
1
—
—
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—

1
11
1
1
—
2
1
2
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
1

5
5
1
3
—
—
2
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—

1
—
1
—
—
—
—
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—

12
23
3
6
—
4
5
5
2
—
2
1
—
4
—
1
—
—
1
1

e) Lelkész fia ...................................
Tanító fia ...................................
Egyéb értelmi foglalkozású fia
Iparos és kereskedő fia ............
Kisbirtokos fia ..............................
Egyéb állású fia ..............................

1
5
1
7
5

3
6
3
1
5
4

1
6
2
5
4
3

3
10
1
1
1

6
3
1
1
4

3

—

2
2
—
1

5
19
8

13
15
10

3. Az osztálybizonyítványl nyert
ev. vallású tanulók közül:
a) Tiszakerületbell, és pedig:
Sáros
vármegyei illetőségű
Oömör
„
„
Abaúj-Torna
„
,,
Brassó
„
„
Szepes
„
„
Árva
„
„
Borsod
„
„
Zemplén
„
„
Liptó
«
„
Szatmár
,,
„
b) Bányakerületbeli........................
c) Dunáninneni kerületben ............

3
8

—
2
3
—

—

1
—

2
—

1
-

1
—
1
1
—

--

—

1
1

1
—
1
—
—
1
—
—

1

—
—

2
—

—

—

1

13
21
3
4
8

1
3
1
4
1
3
1
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4. A vkm. 2257—1917. ein. számú rendelet alapján szervezett előkészítő
tanfolyam résztvevői közül:
a) Ág. h. ev. vallású 6.
b) Magyar anyanyelvű 6.
c) 1899-ben született 6.
d) Sárosvármegyében született 1, Gömörvármegyében 2, Borsodvármegyében 1, Zetnplénvármegyében 1, Torontálvármegyében 1.
e) Tanító fia vagy gyámoltja 2, iparos fia 2, egyéb állású fia 2.
f) Tiszakerületbeli 4, bányakerületbeli 1, dunáninneni kerületbeli 1.
g) Osztálybizonyítványt nyert 6.
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. A 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
m. kir. miniszter úr 1915. november 19-ikén kelt 129,893.számú rendeletével
újabban 3000 kor. államsegélyt folyósított, a mely összeg terhére az alábbi
tanszereket, kötelező és ajánlott olvasmányokat rendeltük meg: Haladás II.
vetítőgép 380 kor., episkoptoldat 195 kor., prizmatikus optikai pad 95 kor.,
2 drb eltolható szán 52 kor., tolószánba illeszthető asztalka 8 40 kor., vetítő
lámpa 126 kor., vetítőernyő 120 kor., olvasólámpa 20 kor., vetíthető képek
200 kor.; kötelező olvasmányok: a magyar nyelv és irodalomból 172’32 kor.,
a német nyelv és irodalomból 7020 kor.'; ajánlott olvasmányok: egyetemes
történetből 4304 kor., magyar történetből 2182 kor., alkotmánytanból 250
kor., neveléstudományokból 6610 kor., egyetemes földrajzból 43’30 kor.,
természetrajzból 23 80 kor., fizikából 912 kor., ének- és zenéből 67 60 kor.,
mennyiségtanból 216 kor. A fennmaradó 128244 koronát a csomagolási
és szállítási költségekre, a vásárolt könyvek bekötésére és zongoravásárlásra
fogjuk felhasználni.
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A könyvtár gyarapodott:
a) Vétel útján: Rüblein Richard: Az állami nyugdíjtörvény magya
rázata. Alvinczy Mihály : A többtermelés könyve. Tücher: Über d. Gemeinde
gesang. Topf: Musik i. d. Kirche. Volckmar: Der Organist. Zimmer: Der
Kantor u. d. Organist. Trenkner: Orgelklänge. Karg-Elert: Wag. Album.
Lubnit: Präludienbuch ez. művekkel. A Luther-társaság által kiadott elemi
iskolai tankönyvekkel, az Evang. Őrálló, Magyar Tanítóképző, Eperjesi
Lapok, Család és Iskola, Evang. Népiskola ez. folyóiratokkal.
b) Ajándék útján: A vall.- és közoktatásügyi minisztertől: Tanmenet
a tanítóképző-intézetek számára és a kapcsolatos gyakorló-elemi népiskola
Tanmenete I —II. köt. Utasítás a tanítóképző-intézetek tanszerbeli és könyvtári
felszereléséhez. Rendelet az állami alkalmazottak gyermekeinek nevelését
előmozdító segítségekről. Kmetykó János: Az iskolai testinevelés reformja.
Dr. Biesalski Konrád: Rokkant katonáink jövője. A légy az egészség vesze
delme. Dr. Schuschny Henrik: Iskola és egészség. Budapest fővárostól: A
Bártfafürdőben és környékén gyűjtött növények jegyzéke. Az Orsz. Állat
védő-egyesülettől: Madarak és fák napja ez. művekkel és a Néptanítók
Lapja, Hivatalos Közlöny, Akadémiai Értesítő, Ev. Gyámintézet, Vasárnapi
Könyv, Katonás Nevelés, Gazdasági Lapok, Gazdaszövetség, Turistaság és
Alpinizmus ez. folyóiratokkal.
5. Internátus.
Az eperjesi ev. egyházak tulajdonát képező épületekben, a melyek a
lefolyt isk. évben is internátusi czélokra rendelkezésünkre állottak, 39 tanulónk
volt elhelyezve. Az internátusi lakás díja egész évre 80 korona volt. Internátusi lakásdíj-elengedésben részesült 36 tanulónk 2490 korona összegben.
Internátusi felügyelő-tanár: Lehoczky Egyed intézeti tanár.
6. K öztartás.
Intézetünk 41 tanulója a közétkezést a coll. tápintézettől, annak étkezőhelyiségében nyerte. A reggeli díja havi 4 kor., az ebéd és vacsora díja
az egész évre 300 koronában volt megállapítva. Közétkezési díjelengedés
ben részesült 34 tanulónk; az elengedett összeg 3941 kor.
7. S egélyezés, ösztön d íja k , jutalmak.
A lefolyt iskolai évben tanulóink a következő segélyben részesültek:
a) Az ev. vallású rendes tanulók, 16 ev. vallású magántanuló és az
előkészítő tanfolyam 6 ev. vallású hallgatója tandíjat nem fizetett. Az elenge
dett tandíj: 840 kor.
b) Internátusi lakbér-elengedésben részesült az I. oszt.-ból: Alexy Gy.,
Bergei J., Bízik J., Gloser B., Pajor Á., Paulik J., Piovarcs B., Riszdorfer Ő.,
Serfel P., Szabó L., Vregyik J. és Záhony Z. ä 70 kor., Maczkó Gy. 40 kor.;
a II. osztályból: Balogh J., Dominik J., Gerhard Z., Geyer G., Leffler Gy.,
Máté B , Meitzer G., Monczoly P., Nádassy D., Pohlod P., Polcz L., Pollner
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A. és Vonga K. ä 70 kor.; a III. osztályból: Burró B., Dinda J., Javorniczky
E., Mega S., Orech Gy., Sterns Gy. és Veréb D. ä 70 kor.; a IV. osztály
ból: Nagy Gy., Maczkó J. és Szereday K. ä 70 kor. Az elengedett internátusi lakásdíj 2490 korona.
c) Közétkezési díj-elengedésben részesült az I. oszt.-ból: Vregyik J.
300 kor., Alexy Gy., Riszdorfer Ö., Szabó L. ä 150 kor., Bergei J. 135 kor.,
Serfel P. 120 kor., Gloser B. 95 kor., Bizik J. 90 kor., Paulik J. 60 kor.,
Záhony Z. 45 kor., Piovarcs B., Szontágh S. és Vregyik K. ä 30 kor.;
a II. oszt.-ból: Leffler Gy. 300 kor., Dominik J. 200 kor., Máté B. és Pollner Á.
ä 150 kor., Vonga K. 135 kor., Gerhard Z., Geyer G. és Nádassy D. á 120 kor.,
Balogh J. és Polcz L. ä 90 kor., Monczoly P. 85 kor., Meitzer G. 60 kor.;
a III. oszt.-ból: Veréb D. 180 kor,, Javorniczky E. 150 kor., Burró B. és
Dinda J. ä 90 kor., Orech Gy. 81 kor., Mega S. és Sterns Gy. ä 60 kor.;
a IV. oszt.-ból: Szereday K. 135 kor., Maczkó J. 90 kor. A közétkezési díj
elengedés : 3941 kor.
d) Ösztöndíjban részesült: Javorniczky E. III. o. t. a Haskó Gy.-félében :
100 kor., Dominik J. II. o. t. a Jelenik-Almássy J.-félében: 100 kor., Szereday K.
IV. o. t. a Kubinyi A.-félében : 40 kor., Bergel J. I. o. t. a Gamauf Gy.-félében:
40 kor., Leffler Gy. II. o. t. a Szabó-félében : 20 kor. és a Kubinyi A.-félében:
40 kor., Zathureczky D. III. o. t. a Fabriczy-félében: 8 kor. Ösztöndíjak
összege 312 kor.
e) Egyes könyvkiadók összesen 68 kor. értékű tankönyveket becsátottak
ingyen rendelkezésünkre, a melyek a szegénysorsú tanulók között osztattak szét.
A segélyek és ösztöndíjak együttes összege: 7651 kor.

III. Az intézet működése.
1. N evelés, fegyelem .
A lefolyt iskolai évben tanulóink vallásos és egyházias érzelmeinek
ápolására nagy gondot fordítottunk. E czélra a tanítási napok kezdetén a
zeneteremben tartott reggeli könyörgés, a mindennapi lefekvés előtti ima,
a vasárnapi és ünnepi istentiszteletek és vallásos-estélyek szorgalmas láto
gatása szolgált a legalkalmasabb eszközül. A reformatio emléknapján, a
két ízben tartott coll. deprecation ev. egyházunk- és hitelveinkhez való törhetlen ragaszkodás szükségességét juttattuk kifejezésre. Másvallású tanulóinkat
is köteleztük arra, hogy eleget tegyenek vallásos kötelességeiknek.
A tanév folyamán megtartott hazafias ünnepélyek, a katonai szolgálatra
behívott növendékeink elbocsátásakor tartott buzdító- és búcsúbeszédek,
az egyes tanítási órákon alkalmilag felmerült események együttes megbeszé
lése tanulóink hazafias érzületének kifejlesztésére jó alkalmat szolgáltattak.
A testi nevelésre is kiváló gondja volt a tanártestületnek. A rendes
tornaórákon kívül gyalogsétákat rendeztünk a város környékére. A torna
órákon és a sétakirándulásokon a katonai gyakorlatokba is bevezettük növen
dékeinket, a minek a bevonult tanulók igen nagy hasznát vették.
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A lehetőségig törekedtünk tanulóinkban a tanítói pálya iránti szeretetet
felkelteni és arra igyekeztünk, hogy tanítványainkból hivatásos, lelkiismeretes,
kötelességtudó tanítókat neveljünk, képessé tegyük őket arra, hogy magukat
tovább képezve, a reájuk bízandó gyermeksereget a magyar haza értelmes,
munkás tagjaivá neveljék.
A tanártestület fáradozásának sikerét igazolja az a körülmény, hogy
fegyelmi ügyekkel a tanári értekezleteken a tanév folyamán nem kellett
foglalkoznia, az előfordult csekélyebb természetű fegyelmi eseteket az osztály
tanárok saját hatáskörükben intézhették el.
A tanév folyamán rendezett gyűjtések a katonák karácsonyi szeretetadományára 28 kor. 40 fill.-t, a kér. árvaháznak 30 kor.-t, a kér. jubileumi
alapra 20 kor.-t, az egyetemes jub. alapra 5 kor.-t, a coll. gyámintézetnek
6 kor.-t, a király születésnapja a harcztéren czélra 27 kor. 90 fill.-t juttattak.
A gyűjtött összeg 117 kor. 30 fül., a mely összeg, a tanulók csekély számát
és anyagi helyzetét figyelembe véve, jelentékenynek mondható és tanulóink
áldozatkészségét igazolja.
2. Ü nnepélyek, kirándulások.

Okt. 5-ikén tartottuk a tanévmegnyitó-ünnepélyt, a melyen Lehotszky
Egyed int. tanár imádkozott és az igazgató tartott alkalmi beszédet. Az
ünnepély kezdetén az „Erős vár a mi Istenünk“ kezdetű chorált, befejeztekor
a Himnuszt énekelte az ifjúság.
Okt. 6-ikán az „Aradi vértanúk" emlékére az ev. templomban ren
dezett istenitiszteleten tanulóinkkal testületileg vettünk részt.
Okt. 31-ikén emlékeztünk meg a reformatio messze kiható fontosságáról.
Nov. 30-ikán, Őfelsége I. Ferencz József királyunk temetése napján
résztvettünk a templomi gyászünnepélyeken.
Jan. 8-ikán, Őfelsége IV. Károly király koronázása napján rendezett
ünnepélyen Lehoczky Egyed int. tanár tartotta az ünnepi beszédet, a melyben
a nap jelentőségét hatásosan emelte ki.
Márcz. 15-ikén rendezett coll. ünnepélyen teljes számmal vettünk részt.
A fényesen sikerült ünnepség a tanulóifjúságra mély hatást gyakorolt.
Május 9-ikén, Zita királyasszonyunk születésnapján tartott templomi
istentiszteleten résztvettünk.
Május 20-ikán rendezett iskolai Arany-ünnepélyen a nagy költőről
Lehoczky Egyed tanár emlékezett meg. Az igazgató rövid beszéd kíséretében
kiosztotta Négyessy L. „Arany" czímű munkájának a Kisfaludy-Társaság által
ajándékozott 15 példányát. Az ünnepélyt énekszámok és szavalat élénkítette.
Hosszabb ideig tartó kirándulásokat a tanév folyamán nem rendez
hettünk. Alkalmas időben rövid kirándulásokat tettünk Eperjes közelfekvő,
földrajzi és történeti szempontból nevezetesebb helyeire. Ezek a kirándulások
egyszersmind tanulmányi jellegűek is voltak.
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3. T anítás.
a) T an ári értek ezletek .
Az iskolai év folyamán megtartott értekezletek felölelték az intézet
összes ügyeit s így a tanulmányi ügyeket is. Külön módszeres értekezleteket
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 vkm. 8687 és 2257. ein. sz. rendelete alapján szervezett tanfolyamok
tanmeneteinek egybevetése végett külön értekezleteket tartottunk. Ezen
értekezletek határozatát a tanítóképző-intézetek szakfelügyelői hivatala jóvá
hagyólag vette tudomásul és a tanfolyamokon az elfogadott tanmenetek
szerint folyt a tanítás.
Külön értekezletet tartottunk még Farkas Sándor kir. szakfelügyelő és
Szabó Elemér kir. tanfelügyelő iskolalátogatásának befejezte után.
b) A ta n ítá s anyaga.
Az ág. hitv. ev. vallású tanulók vallástani anyagát az »Egyetemes vallás
iam tanterv tanítóképző-intézetek számára" írja elő, másvallásű 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 -<elt rendeletével) alapján, az iskolai évnek megrövidítése
folytán némileg korlátozott terjedelemben, a fontosabb részek tüzetes tár
gyalásával, az állam által engedélyezett tankönyvek szerint taníttattak.
A zenei tárgyak tanításánál különös gondot fordítottunk a kántor
képzésre.
c) írá sb eli d o lg o zato k .
1. Magyar nyelvből.
I. osztály. 1. Tollbamondás. 2. November. 3. A káros táplálószervek.
4. Róma és Karthago. 5. Az Igazság és Hamisság. 6. A melegágy készítése.
7. Hogyan képzelem el jövőmet? 8. Háború és béke (Elmélkedés.) 9. Mit
tudunk a tengerekről? 10. Tollbamondás és szóelemzés. 11. Az alföldek és
hegységek hatása az éghajlatra és az emberi életre.
//. osztály. 1. A Tisza. (Átalakítás.) 2. A kölni dóm. (Leírás.) 3. Az
eperjesi vértanúk emléke. (Házi dóig.) 4. Falu végén kurta korcsma. 5. Milyen
gondolatokat fejteget Kisfaludy »Rákosi szántó a török alatt" czímű köl
teményében? 6. Berzsenyinek »A magyarokhoz" czímű ódája szerkezeti szem
pontból. 7. Kisfaludy K. «Mohács"-ának tartalma és alapeszméje. 8. A fel
világosodás mozgalma és hatása az absolut királyságra. 9. Hogyan keltse fel
és tartsa ébren a tanító a gyermek figyelmét? 10. A költő lélektanilag
hogyan okolja meg Gazdag Imre lopását és megjavulását. 11. Az utazás haszna.
///. osztály. Házi dolgozatok: 1. Egy tetszés szerint választott köz
mondás fejtegetése. 2. Toldi Miklós vétke és fejlődése. 3. A magyar szent
Coll. Ért. 1916/17.
17
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korona története. 4. „A haza védelméről." (Kossuth eszmemenete.) 5. „Bánk
bán" szereplőinek csoportosítása és jellemzése. 6. „Az ember tragédiája"
irodalmi jelentősége. Iskolai dolgozatok: 7. A német és görög népeposz
összehasonlítása. 8. Br. Eötvös József felett tartott emlékbeszéd (Gyulay)
vezérgondolata. (Az olvasottak alapján.) 9. Deák Ferencz 1867. felirati
beszédének részei. (Az olvasottak alapján.).
IV. osztály. 1. A népiskola a hazafias nevelés szolgálatában. (Zárthelyi.)
2. Hogyan tanítsuk a fogalmazást a népiskolában? (Zárthelyi.).
2. Német nyelvből.
Az /. és II. osztályban havonkint 1 —1 zárthelyi írásbeli dolgozat a
hónap folyamán elvégzett anyag köréből.
Ill—IV. osztály. 1. Der Verkehr. 2. Die Donau. 3. Der fleissige Schüler.
4. Das Wunderkästchen. 5. Deutschland. 6. Die ungarische Krone.
3. Mennyiségtanból.
Osztályonkint és havonkint 1—1 zárthelyi írásbeli dolgozat a hónap
folyamán elvégzett anyag köréből, ezeken kívül óránkint házifeladatokat
készítettek a növendékek.
d) A növendékek k ötelező házi é s ajánlott olvasm ányai.
I. osztályban. 1. Arany J.: Népmesék. 2. Arany J.: Toldi. 3. Gaal M.:
Hűn és magyar mondák. 4. Jókai M .: Népvilág. 5 Kölcsey F.: Parainesis.
6. Mikszáth K.: A jó palóczok. 7. Mikszáth K.: A tót atyafiak. 8. Tompa M .:
Népregék.
II. osztályban. 1. Arany J.: Válogatott balladái. 2. Arany J .: Kisebb
költeményei. 3. Apor P .: Metamorphosis Transylvaniae. 4. Berzsenyi D .:
Válogatott versei. 5. Bethlen M.: Önéletleírásából. 6. Jókai M.: Az új földesúr.
7. Br. Jósika M.: Abafi. 8. Kisfaludy K.: Válogatott költeményei. 9. Mikes K.:
Válogatott levelei. 10. Mikszáth K.: Szent Péter esernyője. 11. Petőfi S.:
Hazafias költeményei. 12. Tompa M .: Válogatott költeményei. 13. Vörösmarthy M.: Lyrai és vegyes költeményei.
III. osztályban. 1. Arany J.: Buda halála. 2. Arany J.: Toldi szerelme.
3. Arany J.: Furcsa költemények. 4. Csokonai M.: Dorottya. 5. Gárdonyi G .:
Egri csillagok. 6. Herczeg F.: Pogányok. 7. Katona J.: Bánk bán. 8. Br.
Kemény Zs.: A rajongók. 9. Kisfaludy K .: A kérők. 10. Kossuth F .: Beszéd
a haderőről. 11. Kölcsey F .: Válogatott beszédei. 12. Madách J .: Az ember
tragédiája. 13. Vörösmarthy M .: Két szomszédvár. 14. Gr. Zrínyi M.:
Szigeti veszedelem.
IV. osztályban. 1. Balassa B.: Válogatott költeményei. 2. Endrődi J.:
A magyar költészet kincsesháza. 3. Gvadányi J.: A peleskei nótárius.
4. Gyöngyösi I.: Murányi Vénus. 5. Gyulay P .: Vörösmarthy életrajza.
6. Br. Kemény Zs.: Zord idők. 7. Petőfi S .: Összes költeményei. 8. Tinódi S.:
Válogatott históriás énekei. 9. Tompa M .: Összes költeményei. 10. Vörös
marthy M.: Összes költeményei.

e)

Az osztályzatok ö ssz e g ez ő kimutatása.
I. osztály1

11. osztály2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Összesen

IV. osztály

III. osztály

Tárgy
M agaviselet.........................................
Szorgalom .........................................
Vallástan..............................................
Neveléstan ........................................
Tanítási gyakorlat
Magyar nyelv
Német nyelv
Tót nyelv
T ö rté n e t
Alkotmánytan ...................................
Földrajz
Mennyiségtan
Természetrajz ...................................
Természettan.........................................
Gazdaságtan.........................................
Egészségtan.........................................
É n e k ....................................................
Z ene
Rajz
Szépírás
Szlöjd....................................................
Torna....................................................

17 2 _ _
15 2
1 8 9 1
2 1 8 6
4 8 4 1
3 10 6
4 7 3 4 1 1 5 6 5
—

_
_
_

—

—

_
_
_

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................................

..

./

................................................................................................
.................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................

írásbeli dolgozat

.............................

2
3
4
3

4
3
8
7

7
8
4
5

6
5
3
4

— —

—

—

—
—
—
—
—

2 8 8 1
1 6 7 5
1 9 5 4

—

2 5 11 1

—

1
5
2
4

8
9
5
6
7
1 8

—

ó
3
8
7
10
9

—

—

4
2
4
2
2
1 —
—

—

—

—

—

2
1
3
2

7
3
8
6

7
10
3
7

— —

—

—

1
3
3
2

5 4 1
1 1 5 3
2 4
2
1
2
3 3
4
1 2

—

—

—

—

.................................................................................

.................................................................................................

1 2 3 4 5

—
—
—
—

—

—

4
3
6
4
3
3
3

_
_
_

—

4
6
1
4
6

4
1
2
4
1

5 6 6
4 4
1 5 3 8
2 2
1 3 6 7
3
4
3
9 5
3 2 9 3
4 3
1 4 10 2 — 1 5 4

2
6
3

—

1 2 8 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_
_
_

_
_
_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

—

—

—

3
—

1 2 3 4 5

4 5 _ _ _ 41 13 1 _ _
2 5 2
4 12 27 12

—

4 1
3
4
1
3
4

1 1
3
1 6
1 1
3

1 5 9 2
3
9 5
2 3 9 3

_

i 2 3 4 5

—

—

—

—

—

—

4 3 2
2 4 2
5 2 2
6 3
4 5
3 5 1

—

—

—

—

3 6

—
—
T
—
—
—

—

—

—

—

—

—

2 6 1

—

—

—

—

3
2
1 4
4
1
1
3
5
— 1 5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4
6
4
3
3
5
5
2
3

2
1
—

2
5
3
1
2
-

2 3 14 — — 2 3 11 1 — 1 2 6 1 — 1 2 4 2

—
—
-—
—
—
—
—
—

—

9 26 17
6 16 16
6 8
3 8 24
9 11 19
7 18 20
6 11 14
3 6
4 14 21
4 11 28
4 18 15
1 4 8
2 12 31
1 4 4
1 21 19
7 16 11
7 8 23
7 9 21
3 18 24
4 22 26

—

—

3
15 2
5
20
16
10
15 —
_
_
_

—

—

—

— —

7
12
9
6
9

—
—
—
—
—

— —

14
21
17
8
10
3—
—

—
—

—

—

6 10 35 4 —

‘ Rendesen végzett 18, a szükségrendelet alapján osztályoztatott 1 tanuló. - 2 Rendesen végzett 12, a szükségrendelet alapján osztályoztatok
5 tanuló. — 8 Rendesen végzett 4, a tanfolyam után osztályoztatott 6 tanuló. — 4 Rendesen végzett 1, a szükségrendelet alapjan osztályoztatott 1,
a tanfolyam után 7 tanuló.
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f) Á tlagos e re d m é n y e k .
I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. I—IV. oszt.

Tárgy

Magaviselet ..................

109

172

1-30

1-55

1-27

Szorgalom

..................

2-52

306

3 -

3 '-

2-85

V allástan........................

210

2 12

2-20

278

2'25

Neveléstudomány

..

..

252

288

• 370

256

2-83

Tanítási gyakorlat

..

..

—

—

3-20

2-67

294

............

2-89

377

3-20

3-33

370

Német nyelv..................

279

377

2-20

256

276

Tót nyelv........................

2-31

265

2-90

278

2-60

Történet ........................

252

306

3‘-

—

2’82

............

—

—

—

267

267

Földrajz ........................

2-42

270

370

—

267

Mennyiségtan

............

284

294

2-80

2-89

287

Természetrajz

............

263

276

2-40

—

2-63

Természettan..................

—

—

370

289

3’-

Gazdaságtan..................

258

372

2-80

2-89

283

Egészségtan..................

—

—

—

233

233

É n e k ..............................

268

306

2-80

278

283

Z e n e .............................

210

306

3-40

333

283

R ajz................................

274

372

270

311

290

Szépírás ........................

237

294

—

278

267

Szlöjd..............................

274

284

290

267

274

Torna ..............................

252

276

2-30

222

2 50

írásbeli dolgozat............

263

2 65

270

278

267

Tanulmányi átlag

254

289

287

272

274

Magyar nyelv

Alkotmánytan

..

..
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Sorszám

Az osztályok heti órái

Tantárgyak
II.

1

V a llá sta n .............................

2

Neveléstan :
a) elmélet ........................
b) gyakorlat ..................
M agyar nyelv és irodalom ..
Német nyelv .................. _
Tót n y e l v .............................
Mennyiségtan........................

3

4
5

6
7

;

11

8

8

10
4

10
4

14

14
6
4

2

8
12

12

2
2

6
10

6
10

4
2
2

10
4
8
1 .

10
4
8
1

3

2
3

8

2_

2_

Történeti tárgyak:
a) fö ld ra jz .............................
b) történelem s alkotmánytan
Természettudományok:
a) természetrajz ..................
b) fizika...................................
c) gazdaságtan........................
d) egészségtan........................

10

III. ■IV.

Ének és zene:
a) egyházi ének ..................
b) karének .. „ ..................
c) harmonium és orgona.. ..
d) kántorképzés ..................
e) hegedűlés ........................

2
—
1

2
—
1

2
—
1

2
í
1

Rajz, szlöjd, szépírás:
a) rajz ...................................
b) szlöjd...................................
c) szép írás.............................

2.
2
1

2
2
1

2
2
—

2
38

Testgyakorlás, játék, katonai kiképzés ...................................
2
.
I
Összesen .. ..
38

A tanárok
heti óra
száma

A heti órák
összege

g) A tanítóképző-intézet óraterve.

4

3

4

1

8

6

1
4

1
3

2
2
—

8

4

8

6

2

1

2

2

8

4

39

35

150

126

h) Órarend.
Nap

40
St3
K

T3
5

eä
*a

u
o
N

:0
-*
u-<
*o

C/5
U

o>

c

SL>

-4-*
-O

E
o

«/3

Osz
tály

8-9

I.
II.
III.
IV.

Gazdaságtan
Lel ki élet
Szlöjd
Szlöjd

I.
II.
III.
IV.

CO

4^

4-5

Történet
Magyar nyelv
Német nyelv
Német nyelv

Vallástan
Természetrajz
Módszertan
Alkotmánytan

11-12

12-1

Harmonium
Történet
Szlöjd
Szlöjd

Testiélet ism.
Mennyiségtan
Magyar nyelv
Magyar nyelv

Hegedűlés
Német nyelv
Kémia
Gazdaságtan

Természetrajz
Szlöjd
Hegedű
Hegedű

Mennyiségtan
Vallástan
Történet
Neveléstörténet

Magyar nyelv
Lelkiélet
Gazdaságtan
Fizika

Szlöjd
Magyar nyelv
Kémia
Magyar nyelv

Földrajz
Gazdaságtan
Fizika
Vallástan

Német nyelv
Orgona
Vallástan
Egészségtan;

I.
II.
III.
IV.

Történet
Torna
Torna
Alkotmány tan

Tót nyelv
Tót nyelv
Földrajz
Neveléstörténet

Vallástan
Magyar nyelv
Kémia
Gazdaságtan

Torna
Történet
Magyar nyelv
Torna

Természetrajz
Vallástan
Ének
Ének

I.
II.
III.
IV.

Szépírás
Szépírás
Gazdaságtan
Vallástan

Történet
Mennyiségtan
Orgona
Orgona

Harmonium
Természetrajz
Tót nyelv
Tót nyelv

Gazdaságtan
Szlöjd
Fizika
Mennyiségtan

Mennyiségtan
Gazdaságtan
Mennyiségtan
Fizika

I.
II.
III.
IV.

Torna
Német nyelv
Vallástan
Torna

Testtan
Történet
Orgona
Orgona

Tót nyelv
Tót nyelv
Magyar nyelv
Tanítás

Magyar nyelv
Ének
Mennyiségtan
Bírálat

Földrajz
Torna
Torna
Mennyiségtan

I.
II.
III.
IV.

Természetrajz
Lelkiélet
Történet
Mennyiségtan

Mennyiségtan
Orgona
Kémia
Magyar nyelv

Szlöjd
Természetrajz
Tót nyelv
Tót nyelv

Német nyelv
Mennyiségtan
Tanítás
Kántorképzés

Mennyiségtan

-

-

-

-

—

Bírálat
—

2-3

3-4

10-11

9-10

—
-

—
—
Ref. hittan
—

-

Rajz
Földrajz
Rajz

Rajz
Földrajz
Rajz
—

Játékdélután

Magyar nyelv
Rajz
Német nyelv
Német nyelv

Rajz
Földrajz
Rajz
Rajz

R. kath. hittan
R. kath. hittan

Magyar nyelv
Hegedű
Módszertan

Ének
Magyar nyelv
Szervezettan

—

—

—

-

Ref. hittan
-

—

.

Karének

—
—
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i) A használt tankönyvek és segédk önyvek.
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 1. 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. SchusterNovy, 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, Föld
rajzi 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 1. r. DékánySimkó, Számtan I. r. Dékány, Mértan I. r. 4. k. Farkas, Egyetemes földrajz
I. 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, mintáz 1. osztályban. Ezenkívül: Láng, A kisdednevelés lélektana.
III. osztály: Ahn-Glósz, Tót nyelvtan, 4. k. Aubermann, Kath. egyháztörténet, 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. DékánySimkó, Számtan II. r. 2. k. Farkas, Egyetemes földrajz, I. r. 3. k. HohmannBloch, 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
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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. katli. 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. KissVéniss, 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.
A jövő 1917—18. iskolai évben a tankönyvek és segédkönyvek ugyan
ezek lesznek.

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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b) A Hl. évesek gyakorlati tanításai.
Ezen osztály figyelmét állandóan arra a térre irányítottuk, ahol alkalmuk
volt megfigyelni, hogyan valósítható meg az elmélet a gyakorlatban. így az
elméleti és gyakorlati nevelés-oktatástan szoros kapcsolatban volt egymással.
A pedagógia hadbavonult tanárát Remenyik Lajos, a gyakorlóiskola
tanítója helyettesítette, aki állandóan a módszertan tárgyalása során előforduló
tantárgyak tanításának módszereit mutatta be, melyet a megbeszélés követett.
A próbatanításokat április hótól Vohaner Dezső int. rendes tanár vezette.
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 folyamán Gerhard
Béla igazgató a számtan és mértanból, Molitor Gusztáv a természetrajzból,
természettanból, Remenyik Lajos pedig a vallástanból, a nyelvtanból, fogal
mazásból, történelemből, a polgári jogok és kötelességekből bemutató
tanításokat tartottak.
A növendékek a tanév első felében félórás, később folytatólagos, majd
a tanítást két félórára osztva, két tantárgyból tartottak próbatanítást és
önállóan vezették a gyakorlóiskolát.
A gazdasági gyakorlatoknál felügyeltek a gyakorlóiskolai tanulók
munkáira s ott útbaigazításokat adtak.
5. Az intézet ifjúsági egyesületei.
Bár a világháború tanítóképző-intézetünk felsőbb osztályaira, —amelyeken
különösen nyugszik az önképzőkörünk munkája — valósággal elnéptelenítő
hatást gyakorolt, önképzőkörünk, ha megbénítva is, ebben a tanévben
sem szünetelt.
Tanárelnök volt: Lehoczky Egyed. Titkár Nagy Gyula IV. o., majd
ennek bevonulása után Zathureczky Dezső III. o. Főjegyző Orech Gyula
III. o. Aljegyző Dominik János II. o. Pénztáros Szereday Károly IV. o.
Könyvtárosok: Maczkó József IV. o., Javorniczky Ernő III. o., Dinda József
III. o. Laptáros Pollner András II. o. tanuló. A kör márczius 15-ike után
működését befejezte.
A kör az alakuló- és évzáró ülésen kívül 9 ülést tartott, pénztári
maradványa 10 K.
Az Onképző-kör vagyona:
1. 6°/o-os hadikölcsön-kötvényben ............................ 300'— K
2. Takarékpénzt, betétekben 1917. jún. 30-ikán........ 51T68 „
3. Könyvtár, szekrények, zeneszerek............................ 3500'— „
4. Hátralékokban .......................................................... 32090 «
Összesen: 4635’58 K
Coll. Ért. 1916/17.
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Az Önsegélyző-kör vagyona :
1. 6°/0-os hadikölcsön-kötvényben................................ 600'— K
2. Takarékpénzt, betétekben 1917. jún.
3 0-ikán.... 12758 »
3. Hátrálékokban ...................................................
9070 »
Összesen: 818'28 K
A Oamauf-alap állománya:
1. 4%-os járadékkötvényben........................................ 1000'— K
2. Takarékpénzt, betétben 1917. jún. 30-ikán .. ........
1475 „
Összesen: 101475 K
Kiadatott egy ösztöndíj ................................ 40'— K
A Fabriczy-alap állománya:
1. 4°/«-os járadékkötvényben ........................................ 200'— K
2. Takarékpénzt, betétben ....................................
4Ó72 „
Összesen: 24672 K
Kiadatott egy ösztöndíj .....................................8' —K
A Kubinyi-alap állománya:
1. 4%-os járadékkötvényben ........................................
2. Takarékpénzt, betétben 1917. jún.30-ikán .. ...........
Összesen:
Kiadatott egy ösztöndíj.................................... 4‘— K.

100'— K
16'87 »
11687 K

6. E gészségü gy.
L. a coll. orvos jelentését.

IV . Tanítóképesítés.
Január hó 26-ikán a vkm. 8687. sz. rend. alapján Nagy Gyula IV. o. r.
besorozott tanuló magyar tannyelvű elemi népiskolákra képesíttetett.
Február hó 28-ikán a vkm. 8687. sz. rend. alapján szervezett tan
folyamon résztvett Maczkó József IV. o. r. tanuló magyar és tót tannyelvű
elemi népiskolai tanítóságra képesíttetett.
Április hó 14-ikén a vkm. 2257/eln. sz. rend. alapján szervezett előké
szítő tanfolyamon résztvett IV. o. r. tanulók közül magyar tannyelvű elemi
népiskolai tanítóságra képesíttetett: Búrrá Béla, Dinda József, Veréb Dénes;
magyar és tót tannyelvű elemi népiskolai tanítóságra: Bartos Gyula, Orech
Gyula; magyar és német tannyelvű el. népisk. tanítóságra Mega Sándor.
Május hó 29-ikén tartott befejező képesítővizsgálaton magyar tan
nyelvű elemi népiskolai tanítóságra képesíttetett Zenovlcz Zenó; magyar- és
tót tannyelvű el. népiskolai tanítóságra M eskó Frigyes és Szereday Károly.
Az osztályképesítő írásbeli vizsgálat tételei voltak: Mértanból: 1. Adva
van három egyenes vonal, ex .. . y = 2 x —1, e2 . . . y = y - f - 14, e„ . .. y =
—8x-f-44. Számítsuk ki metszéspontjuk coordinatáit. 2. Egy kockaalakú
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bádogedényben annak s/4-ed részéig homok van. Az edény magassága
6'8 dm. Hány kg. a homok súlya? Fs. F6. 3. Egy 4'5 m. kerületű kútból
hány hl. vizet használtak el, ha a víz felszíne 80 cm.-rél szállt alább?
4. Egy téglaalakú vízmedencében, melynek hossza 12 m. és szélessége 7 m.,
az egész víz megfagyott. A jég térfogata 128 m3 volt. Hány cm. vastag a
jégréteg?
Német fordításból: Die Hirtenflöte ez. olvasmány fordítása magyarra.
Tót fordításból: Vitazstvo Jana Hunyadyho pri srbskom Belohrade
r. 1456. Fordítás tótról magyarra.
A befejező kép.-vizsg. neveléstant tétele: A figyelem felébresztésének és
ébrentartásának módja és pedagógiai fontossága.
A február 28-ikán és május 29-ikén tartott vizsgálat elnöke nt. Halmi
Aladár kép.-vizsg. biz. tag volt, miniszteri biztosként Szabó Elemér kir.
tanfelügyelő volt jelen.
Kántori képesítést nyert a tanév folyamán 9 ev. vall. tanító.

Elégs.

1

Kimutatás az 1916 1917. isk. évben oklevelet nyert tanítókról.^
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G yakorlóiskola.
Tanítóképző-intézetünknek szerves része a gyakorló népiskola a maga
három tagozatával: a mindennapi hatosztályú elemi gyakorló népiskolával,
az ismétlőiskolával és az ifjúsági egyesülettel. Ezekben nyer gyakorlati ki
képzést a jövendő tanítónemzedék.
I. A mindennapi elemi népiskola vegyes. Tanterme az eperjesi ág. h.
ev. I. egyház épületében, egészséges, tágas szobában van elhelyezve.
II. Az ismétlő-gyakorlóiskolában, valamint
III. az ifjúsági egyesületben a tanítás az 1916-17. tanévben szünetelt.
Segélyezés. Gyakorlóiskolánk szegénysorsú tanulói közül kettőt az Ev.
Nőegylet 1 —1 pár czipővel; hármat az Eperjesi Gyermekfelruházó Asztaltársaság téli ruhával és czipővel látott el. Fogadják úgy az intézet, mint a
segélyezett növendékek hálás köszönetét!
Gyűjtések. A jótékonyság gyakorlására buzdítván tanítványainkat, a
következő összegeket hordták össze különböző czélokra: 1. Hadisírra
2 koronát; 2. a hareztéren levő katonák karácsonyára 2470 koronát; 3. a
rozsnyói ev. Árvaházra 10 koronát. Összesen 3670 koronát.
Ünnepélyek. Okt. 31-ikén reformáczió emlékünnepélye; nov. 30-ikán
gyászünnepély Őfelsége I. Ferencz József temetésekor; január 8-ikán király
18*
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koronázási ünnepély; február 22-ikén alkoholellenes nap; márczius 15-ikén
nemzeti ünnep; május 21-ikén madarak és fák napja. Évzáró-ünnepélyt a
rendkívüli viszonyok miatt nem tartottunk, a tanévet, a vezető és az igaz
gató buzdításai mellett május 30-ikán befejeztük.
A gyak.-isk. tanulói a hernyó- és cserebogárírtásban tevékeny részt
vettek.

|A gyakorlóiskolai tanulók névsora.
•
Bánó Olivér
Dukesz László
Kalmár Gyula
Kollár-Szabó János
5 Köpöczy Gábor

I. OSZTÁLY.
Bánó Judit
Mátisz Anna
Pálya Aranka
Prokop Mária
II. OSZTÁLY.

10 Hrabusa László
Hurni József
Márkus Sándor
Szabó Gyula

Kollár-Szabol Karola
15 Roszkos Mária
Sturrnann Margit
III. OSZTÁLY.

Benkó István
Csizmár János
Chován Antal
20 Márkus Márton
Márton József
Horvay Béla
Szabó Béla
Csizmár Mária
Köpöczy Teréz

Fíolományi Aranka
Kusnyír Anna
Partilla Piroska
25 Pribulla Helén
IV. OSZTÁLY.
30 Scholtz Mária
Sturrnann Julianna
Szabó Ilona
V. OSZTÁLY.

Chován Péter
Kusnyír János
35. Friedberger Gizella
Friedmann Regina

Köpöczy Julianna
Kusnyír Aranka
Vogel Malvin
VI. OSZTÁLY.

40 Olejár Elemér
Scholtz Győző
Sturrnann Péter
Goldfinger Hermin
Friedmann Jolán
45 Glück Róza

Márton Anna
Partilla Anna
Reichmann Alice
Rosenblatt Aranka
50 Schwartz Irén.

A VI. oszt. fiútanulók május 29-ikén záró-vizsgálatot tettek és végbizonyítványt
nyertek. Ezen vizsgán nt. Halmi Aladár, mint egyházkerületi kiküldött elnökölt, a kormányt
ns. Szabó Elemér kir. tanfelügyelő képviselte.

A gyakorlóiskolai tanulók statisztikája.
..
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Összesen

Beiratkozott

Együttvéve

I. 0. II. 0. IÍI.O. IV. o. V. o. VI. o. I—VI. o. I. 0. II. 0. III.o. IV. o. V. o. VI.o. I-VI. o.

I—VI. o.

..

5

4

5

2

2

3

21

4

3

4

5

5

8

29

50

Rendes tanuló .. ..

4

4

5

2

2

3

20

3

3

4

5

5

8

28

48

Magántanuló ..

1

—

—

—

—

1

1

—

—

—

—

—

1

2

Ág. h. ev...............

2

2

4

1

2

3

14

4

3

4

3

1

2

17

31

Református............

2

1

—

1

—

—

4

—

—

—

2

1

—

3

7

............

—

1

1

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

2

R. és g. kath...........

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Izraelita..................

1

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

3

6

9

10

M agyar..................

4

2

1

2

—

—

9

1

—

—

2

4

6

13

22

T ó t ........................

1

2

4

—

2

3

12

3

3

4

3

1

2

16

28

Eperjesi..................

5

4

4

2

—

3

18

4

3

3

5

5

8

28

46

Sóvári ..................

—

—

1

—

2

—

3

—

—

1

—

—

1

4

Eredménnyel tanult

5

4

5

2

2

3

21

4

3

3

5

5

8

28

49

Eredm. nélkül tanult

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1

1

Unitárius

..

Összesen

..

-

—

142

A jövő iskolai évre v o n a tk o zó értesítés.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. ta n ító k ép ző 
intézetének I. osztályába az 1917—1918. 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, a kik az előző
osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, a kik
az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát ala
posan indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó-igazolványt is mellékelnek a kérvényhez.
A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is felvehetők, a kik 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 czímén 29 koronát fizet. Ez alól senki föl
nem menthető.
A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más
egyházkerületbeliek 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek.
Az internátusokban elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más
egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek föl; ha marad hely, úgy
másvallásúak is fölvétetnek. Az internátusbani lakás díja egész évre 100 kor.
A coll. convictusba minden rendes tanuló fölvétetik, a hol jó ebédet és
vacsorát évi 400 kor.-ért kap. Felszerelés czímén minden tanuló 2 kor.-t fizet.
Jótéteményekben, ingyen lakás-, a convictusi-díj részbeni vagy egészbeni
elengedésében, egyházkerületi határozat folytán elsősorban tiszakerületbeli ág.
h. ev. lelkészek és tanítók fiai és általában árvák, másodsorban más érdemesek
is részesülhetnek. A megszavazott jótéteményt az arra méltatlanok elvesztik.
A felvételért és segélyezésért folyamodók »a tiszai ág. h. ev. egyházkerület mélt. és főtiszt, püspökéhez Nyíregyháza" intézett kérvényeiket (amely
ben a pontos czím, lakóhely, utcza, 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, a mely igazolja, hogy folyamodó éptestű, egész
séges, jól lát, jól hall, beszélőképessége hibátlan, nem trachomás, légzőszervei
teljesen épek és egészségesek, tüdőbajra nem hajlandó s így a tanítói
pályára alkalmas.
4. Újraoltási bizonyítvány.
5. A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek,
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a melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a családfő
foglalkozása, állása is feltüntetendő.
A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az első
félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratkozáskor
2 kor. felszerelési díjat és a félévi díjat 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 czipőkeféket.
Minden tanuló a felvételről és a kapott jótéteményről értesítést kap, de
a felvétel végérvényű csak akkor lesz, ha az illető a beiratkozáskor bizony
ságát adja annak, hogy jó zenei hallása van s érzékszervei épek.
A kik mint magántanulók akarják a tanítóképzőt elvégezni, a vallásés közokt.-ügyi miniszterhez intézett és kellően felszerelt kérvényeiket az
igazgatóságnál április végéig nyújtsák be.
A magán osztályvizsgálat díja: ev. vallásúaknak 82 kor., másvallásúaknak 114 kor., VI. oszt. középisk. tanulók különbözeti vizsgálatáért 24 kor.,
VIII. oszt. tanulók különbözeti osztályképesítő-vizsgálatának díja 36 kor.
Képesítővizsgálati díj magántanulóknak 40 kor.
Az 1917—1918. tanév szeptember 1-jén kezdődik. Szeptember 1-jén
tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 1—4-ikén beiratkozás. A tanítást
szeptember 5-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 /«z/zygyermekek, kik
6. életévüket betöltötték s himlő ellen sikeresen beoltattak.
Bárminő felvilágosítást szívesen a d : Gerhard Béla, igazgató.
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Iskolaorvosi jelen tés.
Az egészségi állapot a lefolyt háborús tanévben kedvező volt, a meny
nyiben sem a tanári-karban, sem a növendékek között súlyosabb természetű,
vagy tömeges megbetegedés nem fordult elő. A m. kir. vallás- és közok
tatásügyi minisztérium 1899. évi ápr. hó 5-ikén kelt 61,759. sz. rendelete
értelmében a Collegium összes növendékeit a tanév folyamán egészségi
szempontból megvizsgáltam, különös súlyt helyezve a tüdő és szív szerveire.
Valamennyi növendéket egészségesnek találtam. A megtartott szemvizsgá
latoknál trachomát egy esetben sem konstatáltam.
A Collegium összes szegény tanulóit gyógykezeltem, a kik közül a
theologusok és tanítóképzőintézeti növendékek ingyen gyógyszert kaptak,
a főgymnasium növendékei közül csak azok, a kik teljes szegénységüknél
fogva arra reá voltak szorulva.
A Collegium összes intézeteinek növendékei közül a tanév folyamán
múló betegségben szenvedett 37 tanuló, fekvőbeteg volt 12, akút fertőző
betegségben szenvedett 8 növendék. Halálozás egy esetben fordult elő.
Tekintettel a háború nyomán föllépni szokott hólyagos-himlőre, a mely
betegség nálunk is sporadikusan mutatkozott, az infekczió veszélyének el
hárítása czéljából a Collegium összes, múlt évben be nem oltott növendékeit
újraoltottam.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, a kik jelentékeny
testi vagy szervi hibában szenvedtek.
Testgyakorlatoknál és játékdélutánoknál baleset nem fordult elő.
A jogakadémia, theologia és tanítóképző-intézet czéljaira szolgáló
collegiumi épületet, nemkülönben a főgymnasium épületét az év folyamán
megvizsgáltam s azokat a modern kor igényeinek és a higiéna követelmé
nyeinek megfelelőknek találtam.
A Collegiurnmal kapcsolatos convictust a megejtett vizsgálat nyomán
egészségügyi szempontból szintén kifogástalannak találtam. Az ételek jók,
tiszták, táplálók és kellő mennyiségűek.
Az Otthon czéljaira szolgáló monumentális épület a higiéna kívánal
mainak minden tekintetben megfelel. A nappali és hálószobák, mosdók és
illemhelyek tiszták, egészségügyi szempontból kifogástalanok.
Az egészségtant a tanítóképző-intézet IV-ik évfolyamán és a főgym
nasium Vili. osztályában adtam elő. Előadásaim tárgyát képezték különösen:
első segélynyújtás, a járványos fertőző-betegségek és az ellenük való védekezés,
az alkohol- és nikotinmérgezések, a lakás higiénája és az ipari balesetek.
Eperjes,

1917. évi május hó 18.

Dr. H olénia G yula ,
iskolaorvos, egészségtan-tanár.
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V.

COLLEGIUMI KÖZÖS INTÉZMÉNYEK.
1. A collegiumi Nagykönyvtár.
Gyarapodott az 1916/17. iskolai évben:
a) Vétel útján: Akadémiai Értesítő 1 k.; Almanach 1917. évre 1 k.,
Archeológiái Értesítő 1 k., Athenaeum 1 k., Budapesti Szemle 4 k., Egye
temes philologiai közlöny 1 k., Ethnographia 1 k., Evangélikus Lap 1 k.,
Evangélikus Őrálló 1 k., Irodalomtörténet 1 k., Irodalomtörténeti közlemények
1 k., Közlemények Szepesvármegye múltjából 1 k., Külügy-Hadügy 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 Értesítő XXXIV. 1 k., Numizmatikai Közlöny
1 k., Protestáns Szemle 1 k., Századok 1 k., Természettudományi Közlöny
1 k., Történeti Életrajzok 1 k., Történeti Szemle 1 k., Turistaság és Alpinizmus 1 k.
29 kötet.
Adó- és illetékügyi Szemle 1 k., Belügyi Szemle 1 k., Jogállam 1 k.,
Magyar Közigazgatás 1 k., Magyar Gyáripar 1 k., Munkásügyi Szemle 1 k.,
Városi Szemle 1 k., Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1 k.,
Zeitschrift für Politik 1 k., Magyar Könyvszemle 1 k., Múzeumi és könyv
tári Értesítő 1 k., Nord und Süd 4 k., Paedagógiai Értesítő 1 k.
16 kötet.
Horváth József d r.: Bölcsészettörténet I. 1 k., Ravasz László d r.: A
gyülekezeti igehirdetés elmélete 1 k., Varga Zsigmond dr.: Az ókori keleti
népek művelődéstörténete, különös tekintettel a bibliára 1 k., Scheiner J.:
Népszerű asztrofizika 1 k., Normál tanmenet az általános irányú középfokú
rajzoktatás számára 1 k., Morley-Jolm: Tanulmányok 1 k., Lichtenberger
Henrik: I. Wagner Richárd 1 k., Fournier Á goston: I. Napoleon életrajza
1 k., Fruin Róbert: Tíz év a német szabadságharcból 1 k., Török-magyarkori emlékek II., írók V., Török történetírók III. köt. 1 k., Magyarország
tiszti cím- és névtára 1 k., Magyar etymologiai szótár VI. f. 1 f., Magyar
statisztikai közlemények 50. és 55. köt. 2 k. = 13 kötet, 1 füzet.
b) Ajándékozás útján: Szerzőktől: Krecsmarik Endre: Honnan s hova?
1 k., O-kori nyomok Szarvas területén s a szappanosi neolitkoru telep 1 k.,
Thegze Gyula: Jászi Viktor emlékezete 1 í, Rell Lajos dr.: A békéscsabai
múzeum épületének és gyűjteményeinek leírása 1 k., Szelényi Ödön dr.:
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Böhm Károly és a vallásfilozófia 1 f., Fichte vallásfilozófiai fejlődése, némi
tanulsággal napjaink filozofálására = 3 kötet, 3 füzet.
A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Dr. Molnár Géza:
Általános zenetörténet II. köt. 1 k. A hadirokkantak, özvegyek és árvák
ügye. A szabad liceum kiadv. 1., 2., 3. 3 k. = 4 kötet.
A Miizeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Az állami
nyugdíjtörvény magyarázata az 1912: LXV. t.-c. 1 k. Körösy-Lenhossék: A
budapesti könyvtárakba járó természettudományi, orvosi és mezőgazdasági
folyóiratok jegyzéke 1 f., Lázár Béla: Tizenhárom magyar festő 1 k., Éber
László: Művészettörténeti olvasmányok 1 k., Gonda Béla: Magyar Adria
Könyvtár 7 —12. 5 f., Balló Ede: Az olajfestés mestersége 1 k.
4 k., 6 f.
A z ógyallai csillagvizsgáló-intézettől: Tass Antal és Terkán Lajos:
A déli csillagos ég photometriai megfigyelése I. rész 1 k.
1 k. = 12 k., 9 f.
Fogadják a nemeslelkű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!
c) Csere útján: 210 Értesítő.
Összes gyarapodás az Értesítőkön kívül 70 kötet, 10 füzet.
Kivettek a könyvtárból 1916-ban 836 kötetet.
Az olvasóterem 1916-ban csak december elején nyílt meg, amikor is
a főgymnasium Magyar Társaságával karöltve tartottuk nyitva. Sajnos,
február első felében a tüzelő- és világító-anyag kímélése érdekében az
olvasótermet be kellett zárnunk. December hó folyamán 504 látogató fordult
meg az olvasóteremben. Ezek nemcsak folyóiratokat, de közülök 88-an
102 kötet könyvet is olvastak. Könyvtárunk 1916-ban nem kapott állam
segélyt s az Országos Főfelügyelőség részéről senki sem látogatta meg.

2 Szirmay-könyvtár.
.

Alapította Szirmáy János 1835. évben, amikor azt, mint családi hitbizományt, nyilvános könyvtárnak szánva, a Collegiumnak adományozta s
fenntartására 8000 kor. alapítványt tett. A könyvek beszerzésénél s a könyv
táros választásánál a Szirmay-családnak fenntartott befolyása van, amely jogot
most ngs Szirmay Balamér úr gyakorolja. A könyvtár a collegiumi dísz
terem karzatán — alkalmatlan helyen — van elhelyezve nyitott polcokon,
a honnan azonban hihetőleg már rövid időn belül ki fog helyeztetni s
könnyebben hozzáférhetővé válik.
Az 1916/17-ik évben gyarapodott dr. Cholnoky Jenő: Földrajzi köz
lemények 1916—17. évben megjelent füzeteivel és Schmid D. K.: Geschichte
der Erziehung 5. k. Stuttgart, 1884—1902. és Landsberg: Geschichte der
deutschen Rechtswissenschaft 2 + 3 Abth. 5. kötet, művekkel.

3 A Collegium tápintézete.
.

Az elviselhetetlen drágaság és az élelmicikkek beszerzésének nehéz
ségei convictusunkat a legsúlyosabb feladat elé állították. A vezetőség ennek
tudatában mindent megtett, hogy ezen intézmény e példátlanul nehéz idő
ben is megfeleljen nemes hivatásának.
19*
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Okulva a mult év tapasztalatain, főcélunk az volt, hogy az ifjúságot
elsősorban is megfelelő mennyiségű és jó kenyérrel lássuk el. E célból a
hatóság engedelmével megvásároltuk a szükséges búzamennyiséget s az
ebből készült elsőrendű lisztből a kenyeret házilag állítottuk elő. Ezen intéz
kedés által nemcsak jobb, de több kenyeret is adhattunk az ifjúságnak.
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.
A háború kényszerítő hatása folytán az országos szupplikáczió elmaradt,
s hogy intézetünk e nagy segélyt teljesen el ne veszítse, vezetőségünk azon
kérelemmel fordult az ev. egyházakhoz, a Collegium pártfogóihoz és bará
taihoz, hogy convictusunkról meg nem feledkezve, azt némi támogatásban
részesíteni kegyesek legyenek.
Kérelmünkre a következők küldtek be adományokat: Bognár Endre
lelkész Lovászpatona 5 kor., Szuchovszky Qyula lelkész Gyón 1 kor., ev.
egyház Hontudvarnok 2 kor., ev. egyház Pusztafödémes 2 kor., ev. egyház
Turóczszentmárton 2 kor., ev. egyház Torzsa 5 kor., Stollmann Gusztáv
lelkész 1 kor., ev. egyház Baja 1 kor., ev. egyház Kiszács 5 kor., ev. egyház
Dobronya 4 kor., Hajas Endre lelkész Rábaszentandrás 8 kor., ev. egyház
Felsőpetény 2 kor., ev. I. egyház Selmeczbánya 10 kor., ev. II. egyház Selmeczbánya 10 kor., Händel Vilmos főesperes Selmeczbánya 10 kor., Zsámbor
Pál lelkész Selmeczbánya 5 kor., ev. egyház Felsőesztergály 2 kor., Zathureczky László lelkész Assakürt 3 kor., ev. egyház Oszombat 2 kor., ev.
egyház Újvidék 5 kor., Zsarnovitzky Gyula Eperjes 2475 kor., Laczkó János
lelkész Kiscsalomja 2 kor., ev. egyház Győr 8 kor., ev. egyház Legénd 2 kor.,
ev. egyház Békéscsaba 4 kor., ev. egyház Losoncztamási 5 kor., ev. egyház
Nagybörzsöny 2 kor., Szende Nándor lelkész 5 kor., ev. egyház Apostag
2 kor., ev. egyház Estrefalva 2 kor., ev. egyház Szemlak 4 kor., ev. egyház
Rákospalota 8 kor., ev. egyház Felsőlövő 2 kor., ev. egyház Újverbász 4 kor.,
dr. Weiszer Emil Eperjes 2 kor., dr. Tomka István Homonna 5 kor., Kallath
Károly főesperes Szepestótfalu 10 kor., Tahy Emil Kisszeben 10 kor., Bánó
Iván Bártfa 10 kor., Majdák István Eperjes 10 kor., Fried Simon Eperjes
10 kor., Kér. Fogy. Szövetkezet Eperjes 20 kor., Schwarcz Árpád Eperjes
20 kor., Tardy József Eperjes 20 kor., Barth Kálmán Eperjes 20 kor., dr.
Brósz László Kassa 20 kor., ev. egyház Rirriakokova 5 kor., ev. egyház
Gölniczbánya 10 kor., Theisz testvérek Eperjes 5 kor., dr. Mosánszky Titusz
Eperjes 5 kor., Tauth Viktor Eperjes 20 kor., özv. Vladár Emilné 10 kor.,
dr. Földi Manó Eperjes 3 kor., Kármán István lelkész Nandrás 4 kor., dr.
Maibaum Artur Eperjes 5 kor., ev. egyház és Deák Sándor lelkész Türkös
5 kor., Williger Pál Eperjes 5 kor., ev. egyház Tapolyhanusfalva 5 kor.,
Balatinszky Pál lelkész Czinkota 5 kor., özv. Zelenka Pálné Eperjes 10 kor.,
Molitorisz István 10 kor., ev. egyház Szatmárnémeti 5 kor., ev. egyház
Szepesszombat 2 kor., ev. egyház Mártonháza 2 kor., Schroepfer Antal Eper
jes 2 kor., Pálesch Árpád Eperjes 10 kor., Lefkovits Mór Eperjes 10 kor.,
Czékus László lelkész Abaújszántó 3 kor., Villecz János Eperjes 20 kor.,
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Elstiier Istvánné Eperjes 2 kor., dr. Sztelilo János Eperjes 20 kor., ev. egy
ház Tatrang 5 kor., Tahy Mihály Nyirjes 20 kor., Krivoss Gyula Eperjes
10 kor., Schulek Géza Budapest 10 kor., idb. Schusztek Nándor Eperjes
10 kor., dr. Langhoffer László Dobsina 20 kor., Klauszer Kálmán Eperjes
10 kor., Eperjes szab. kir. város 50 kor., Krenkó György Mártonháza 4 kor.,
ev. egyház Laczfalva E32 kor., ev. egyház Dombosmező 828 kor., ev.
egyház Alsókubin 4 kor., özv. Pulszky Gézáné Zsebefalva 50 kor., ev. egyház
Osztroluka 3 kor., ev. egyház Szarvas 4 kor., Bergmann Ernő Budapest
20 kor., Földes Samu Eperjes 2 kor., Szentiványi Béla Eperjes 2 kor., ev.
egyház Nagykürtös 1 kor., ev. egyház Trencsén 3 kor., ev. egyház Oros
háza 10 kor., ev. egyház Tiszaföldvár 8 kor., dr. Meskó László Nyíregyháza
4 kor., ev. egyház Malompatak 2 kor., Csővári Géza lelkész Kétbodony
3 kor., ev. egyház Tótkomlós 3 kor., Késmárszky Károly Eperjes 4 kor.,
Gubcsó Gyula Eperjes 10 kor., ev. egyház Libetbánya 4 kor., ev. egyház
Beszterczebánya 10 kor., ev. egyház Ránkfüred' 5 kor., ev. egyház Bácsfeketehegy 3 kor., Nagysárosi Műmalom 50 kor., ev. egyház Nagygeresd
4 kor., Holénia Béla Eperjes 10 kor., ifj. Meliórisz Kálmán Kissáros 20 kor.,
Kailing Hugó lelkész Kislomnicz 5 kor., Jamriska János Csali 2 kor., ev.
egyház Lapos 10 kor., Joób Imre Szekszárd 10 kor., Gönczy Gábor ref.
lelkész Eperjes 10 kor., Vogel Béla Eperjes 10 kor., Goldperger János lel
kész Klazány 13 kor., Ferdinkó Béla Eperjes 10 kor., Szepesbéla város pol
gármestere 30 kor., ev. egyház Felsőaradi 14 kor., ev. egyház Bánk 1 kor.,
ev. egyház Zólyom 10 kor., Sterba János lelkész Zólyomlipcse 3 kor., Alexy
Mátyás lelkész Bulkeszin 10 kor., ev. egyház Vámos 2 kor., ev. egyház
Devécse 2 kor., ev. egyház Szepesszombat 5 kor., ev. egyház Czegléd 4 kor.,
Kirchmayer Gusztáv Eperjes 30 kor., dr. Csatáry Gusztáv Eperjes 20 kor.,
ev. egyház Girált 10 kor., dr. Szmik Gyula Nagyág 100 kor., MágócsyDietz Sándor Budapest 5 kor., Mussoni Antal Eperjes 10 kor., Raab Károly
Körmöczbánya 5 kor., Klobusiczky Béla 5 kor., ev. egyház Csánk 4 kor.,
Pillér Dezső Lemes 20 kor., ev. egyház Rákoskeresztúr 4 kor., ev. egyház
Veszverés 2 kor., Chriastély Aladár gymn. V. o. tan. gyűjtése 11 kor., Sárosvármegye 200 kor., ev. egyház és Hajdú János lelkész Zsegnye 4 kor., ev.
egyház és Vitális Gyula alesperes Breznóbánya 10 kor., Kótsch Mihály
lelkész Pusztavám 3 kor., ev. egyház és lelkész Rimabrézó 4 kor., ev. egyház
Péteri 3 kor., ev. egyház Kőszeg 4 kor., ev. egyház Szepesbéla 10 kor.,
dr. Szelényi Ödön Pozsony 10 kor., ev. egyház Neczpál 2 kor., ev. egyház
Diósgyőr 10 kor., dr. Maiéter István coll. ig. Eperjes 200 kor., dr. Rosen
thal Adolf Eperjes 10 kor., ev. egyház Maglód 2 kor., Oberländer Károly
Eperjes 10 kor., ev. egyház Szenicze 3 kor., ev. egyh. gyámintézet Magyargurab
5 kor., Villamvilágítási r.-t. Eperjes 50 kor., Bielek Zoltán Nagysáros 10 kor.,
dr. Rosenberg Teofil 60 kor., Szántó Mihály Eperjes (Széchenyi-u. 9.) 20 kor.,
Eperjesi Takarékpénztár 100 kor., ev. egyház Nagybecskerek 5 kor., Sáros
vármegyei Takarékpénztár 200 kor., Eperjesi Bankegylet 100 kor., ev. nő
egylet Nagyvárad 14 kor., mosoni egyházmegye 14 kor. Öss?esen 2335
korona 35 fillér.
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Kérvényezés folytán a magas kormány is 1000 kor. államsegélyben
részesítette intézetünket a folyó tanévben.
Fenntartó egyházkerületünk és a convictus is anyagi eszközökhöz
mérten mindent megtettek, hogy a növendékek mentői nagyobb segélyben
részesülhessenek.
A segélyek az „élvezett jótétemények összegezése" rovatában lelhetők fel.
Az összes jótevőinknek és adományozóinknak, a kik évről-évre szoktak
megemlékezni convidusunkról, 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 czéljából szervezve vannak az
ökonomusi, széniori, portáns-felügyelői s végül portánsi állások, a melyeknek
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, a kit ő elsősorban helyettesít. Ez a kötelessége különösen a hús
átvételénél, hogy az úgy mennyiségi, mint minőségi tekintetben kifogástálán legyen. Minden rendellenességről s hibáról jelentést tenni tartozik
az ephorusnak.
A szénior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az étkezés
folyamán, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra való rendes tálalására,
kiosztja a kenyeret, s imádkozik étkezés előtt és után. Szükség esetén
helyettesíti az ökonomust, 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 kiszolgálásnál pontosan teljesítsék a 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 convictusnak javán közremunkálni.
A portánsok kötelessége az asztalok megtérítése, az ételek feltálalása,
kiszolgálás az étkezés alatt, az asztalok letakarításában való segédkezés és
ehhez hasonló, könnyebb munka.
Az ökonomus s a szénior, ill. széniorok a convictusi ebédlő mellett,
külön szobában laknak s a mosást kivéve, teljes ellátásban részesülnek s
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azért az ökonomus 60 kor.-t, a széniorok egyenkint 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
díjmentes. 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 főgym.
alsó osztályba járó tanulók közül, a kik kellő szorgalmat tanúsítanak s jó
magaviseletűek. Az erre vállalkozók az ezen megbízással járó kötelességek
lelkiismeretes és pontos teljesítésére kötelezik magokat. Csak egészséges,
erőteljes és jó tehetségű fiúk felelhetnek meg úgy tanulmányaiknak, mint
convictusi kötelességeiknek. A portánsok a mosáson kívül teljes ellátásban
részesülnek s egyenkint 60 koronát fizetnek egy évre.
1916/17. isk. évben összesen 114 coll. hallgató és tanuló iratkozott be
a convictusba. Ezek közül volt 32 theol. akad., 6 jogakad. hallgató, 35 főg.
és 41 tanítóképző-int. tanuló.
A convictus tagjai között minden felekezet volt képviselve. Convictusunk ugyanis nem tesz különbséget vallás dolgában, hanem erre való
tekintet nélkül felvesz mindenkit, a ki a Collegium tanulói sorába rendesen
beiratkozott. S ezt az elvet fogjuk követni a jövőben is. Különbséget csak
a jótétemények kiosztásában teszünk, mert azt az alapok természete követeli.
Ökonomus volt Danielisz Róbert IV. é. theol., szénior Pogány Gusztáv
III. é. theol., a portánsok felügyelője Németh Pál 111. é. theol., portánsok
voltak: Csók József IV. o. t., Krupp András III. o. t., Mika József II. o. t.
és Wallentínyi Ernő II. oszt. tanuló.
A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy
étkezés, mint fegyelem tekintetében az ephorus rendelkezéseinek vannak
alávetve, a ki a collegiumi hatóságnak előírása szerint vezeti az intézetet.
Az ökonomus, széniorok és a portánsok felügyelője az ephorusnak, a tanári
kar által kirendelt s alkalmazott helyettesei, minélfogva intézkedéseiknek
mindenki engedelmességgel tartozik. Rendelkezéseik ellen panaszt emelhetnek
és elégtételt kérhetnek az ephorusnál, a ki elsősorban van hivatva a con
victusi rendnek fenntartására s mindennemű bajoknak elintézésére. Úgy a
convictus jótékonysági jellege, mint pedig az ifjúság műveltsége s jövendő
hivatása kötelességévé teszi minden ifjúnak, hogy illedelmesen viselkedjék
s mindennemű zajtól, tisztátalanságtól, rendetlenkedéstől 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 7 Va órakor, ebéd 1 órakor és
vacsora 7 órakor.
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A szokásos beneficiumokat az elmúlt isk. évben is megtartottuk és
pedig nov. 30-ikán Keczery András alapítványából az alapító nevenapján,
s márczius 15-ikén Dessewffy István családi alapítványából a márcziusi 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 czímezve nyújtandók be. A benyújtás
határideje szept. 30., illetve január 31., később benyújtott kérvények nem
jönnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegény
ségi bizonyítvány s megfelelő iskolai bizonyítvány vagy leczkekönyv. Ez
alól kivételek a tanítóképző-intézet tanulói, a kik a folyamodványukat a
felvétel iránt beküldött kérvénynyel 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 300 kor.-ról 400 kor.-ra emelte fel.
Az előírt 400 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 deczember végéig 160 koronát, a második fél
évre 240 koronát fizetnek. Az egész convictusi díjból ebédre 260 kor., vacsorára
140 kor. esik. Azon collegiumi hallgatók s tanulók, a kik havonta lépnek
be és ki, havonként 45 koronát, csupán ebédért 30 koronát fizetnek. A
felszerelési díj 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 60 koronáért.
A convictus részére megállapított tápdíjakat postatakarékpénztár útján
kell befizetni. A befizetés a „Befizetési la p “ 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
olvashatóan kiírva, akiért fizetünk. A postaalkalmazott a befizetés alkalmával
az „elismervényt“ aláírva és lebélyegezve a szelvénynyel együtt a befizetőnek
nyugtatványkép visszaadja.
Az így nyert elismervényjól megőrzendő s ezzel kell a con victus ephorusánál
felvételrejelentkezni, a később történőfizetéseket pedig a nyert elismervényekkel
felszólítás esetén igazolni. A befizetési lapot a convictus tagjai jóval a tápdíjuk esedékessége előtt kapják kézhez.

153

4. Gyámintézet.
Tavalyi maradvány

.............................

Ezévi gyűjtés:
Theologia ...............................................
Jogakadémia .........................................
Főgymnasium.........................................
Tanítóképző
.........................................

45 kor. 82 fill.
39 kor. 50 fill.
17 „ — „
40 „ — »
6 » —
„

Kiadás:
................... 30 kor. — fill.
Theologiai Otthonnak
30 » — »
Eperjesi ev. polgári leányiskolának
Konfirmandus Otthon (Torzsa)........... — « — »
Egyetemes G yám intézet............ .. .. 30 „ — »
Maradvány ..................

148 kor. 32fill.

90 » — »
58 kor. 32 fill.

5. A kerületi árvaház.
A theol. akad. gyűjtése ......................................
49kor. 50
A jogakadémia
„
...................................
17 » —
A főgymnasium „
A tanítóképző
,,
Gyakorló-iskola
»
Összesen .. 116 kor. 50

fill.
»
20»—»
20»—»
10»—»
fill.

6 Adományok. Hagyományok.
.

Varzaly István gór. kath. lelkész úr a főgymnasiumnak
pályaműre .....................................................................
30 kor. - fill.
Divald Lajos úr a főgymn. ifj. segélyalapnak ............
19 „
—»
Szeszfinomító a főgymnasiumnak ...................................
50 « — „
Déri Gyula úr a főgymn. tanulók convictusi segélyezésére
100 „
—„
Nagysárosi Műmalom a főgymn. ifjús. segélyalapnak .! ..
100 „
—„
Eperjesi Takarékpénztár..............................................
100
„
—»
Dr. Maiéter István collegiumi czélokra ........................
400 » — „
Theol. akad. tanárok (Zelenka Pál ö.-díj)................. 1300
„
— „
Jármay Béláné ösztöndíjalapítványa, a Magy. Leszámítoló
és Pénzváltó Bank 1 részvénye, névértékben ............
400 ,,
— „
Coll. főgymn. V. osztálya ...............................................
100 „ — „
Jármay Béláné pályadíj-alapítványa belmissziói dolgo
zatra (hadikölcsön).................................................... 1000
» — „
Theol. akad. ifjúság Csengey-alapítványa..................
949 ,, 53 »
Összesen .. 4548 kor. 53 fill.
Mindezekért a fenkölt lélekre valló alapítványokért és adományokért
ezúton is hálás köszönetét mondunk.
C o l l . É r t. 1916/17.
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7 Az élvezett jótétemények összegezése.
.

I. Tandíjelengedések:
1.
2.
3.
4.

A
A
A
A

theologián (a 40 kor.) 1500 K. 472 „ 40
jogakadém ián............
főgymnasiumban .. .. 3225 „ tanítóképzőben............
460 u —

fill.
„
,,
»

5657 K. 40 fill.

11. Tápintézeti elengedések:

1.
2.
3.
4.
5.

A theologián.................. 2820 K. A jogakadémián ............
235 ír —
A főgymnasiumban .. .. 1120 „ A tanítóképzőben............ 3941 „ Okonomus, széniorok,
portánso k ........................ 2840 „ -

fill.
n

»
„
„

10956 K. -

fill.

III. Ösztöndíjak és jutalom díjak :
1.
2.
3.
4.

A
A
A
A

theologián.................. 5188 K. 39
jogakadém ián............ 3827 „ 32
főgymnasiumban .. .. 5578 M 312»; —
tanítóképzőben............

fill.
„
„
>» 14905 K. 71 fill.

IV. Lakbérelengedés:
Theol. Otthon kedvezmények
4390 K. - fill.
A tanítóképzőben 36 tanulónál .. 2490 „ - „
6880 K. - fill.
Összesen .. .. 38399 K. 11 fül-
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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.
Későbben jelentkezők csak külön kérvényezés mellett vehetők fel.
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.,
leczkekönyvi 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 engedélylyel 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 60 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 — szorgalomtanúsítás esetén — külön folyamodás nélkül féltandíjmentességben részesülnek.
A fölvétel érettségi bizonyítvány, vagy pedig a multévi index alapján tör
ténik. A kiknek katonaügyben vagy ösztöndíjügyben olyértelmű bizonyít
ványra van szükségük, mely szerint a jövő tanévben főiskolai tanulmányokat
szándékoznak folytatni, azok a szünidőben előjegyzést s erről szóló bizo
nyítványt 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., 3. 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, a kiknek a negyedik
elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk nincsen; a felvételi vizsgálatért
díj fizetendő. Egyébként minden tanulót bizonyítványa alapján veszünk föl.
Minden gymnasiumi tanuló, a 3964—1885. évi vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelet értelmében, köteles a beiratásnál születési bizonyítványát
felmutatni; azok pedig, a kik már 12 évesek elmúltak, tartoznak orvosi
bizonyítványnyal igazolni, hogy a védhimlőoltásnak másodízben sikerrel
20*
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vetették magukat alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki,
vagy hogy a törvény értelmében föl vannák mentve a beoltás kötelezett
sége alól. Magántanulók a megelőző osztályról szóló bizonyítványuk és a
születési bizonyítvány alapján az iskőlaév elején iratkoznak be. A főgymnasium a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög
nyelv tanítása mellett görögpótló tanfolyam is lesz.
A 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 főgymnasium tanári testületé megokolt esetben a jó magaviseletű
vidéki tanulóknak megengedi, hogy az iskolába otthonról járjanak, vagy
vaséiton 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 142. oldalán ad kimerítő útbaigazítást; a javítóvizsgálat és a beiratás
szept. 1 —4-ik napjain tartatik; a tanítás szept. 5-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. czímen) minden tanuló egyenkint 29 koronát tartozik fizetni.
A tanítóképző-intézet gyakorló népiskolájában a beiratások szept. 1 - 4 .
napjain történnek, s a tanítás szept. 5-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 400 kor. (Bővebbet
lásd: 152. oldal.) Reggeli díja 6 korona.
A Collegium bármely intézetének hallgatója vagy tanulója csak oly
lakást fogadhat, a melyről az illető intézet dékánjának vagy igazgatójának
tudomása van. Az intézetek vezetői e tekintetben az érdeklődőknek szívesen
szolgálnak útbaigazítással.
Eperjes, 1917. június 28.

D r. Maléter István ,
collegiumi igazgató.

