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A d a to k
a C o lle g iu m  1917—18. tan évén ek  tö rtén etéh ez .

Nagy idők, nagy események évfordulóinak küszöbén, nagy 
és dicső emlékek fölmagasztosító hatása alatt, hivő szemünket a 
hegyekre emelve, ahonnan jött a mi segítségünk az elviharzott 
három háborús év küzdelmei között: az 1917-ik év nyarán bízva 
remélhettük, hogy az Isten irgalma meg fogja kímélni a rettene
tesen bűnhődő emberiséget a negyedik háborús év borzalmaitól; 
bízva remélhettük, hogy az 1917—18-il< iskolai év már az Úrnak 
kedves esztendeje lesz s mi kürtzengéssel ünnepelhetjük meg 
Collegiumunk fönnállásának negyedezredéves jubileumát s öröni- 
tüzeket gyújtva áldozhatunk a Reformatio 400-éves évfordulójá
nak emlékünnepén! A múlt évi egyházkerületi közgyűlés bizo
nyára szintén ebben a hitben fogadta örömmel Collegiumunk 
kormányzóhatóságának és közös tanári-karának jubileumi ünnepi 
terveit s ebben a hitben hozta meg atyafiságos szeretettel, együtt
érző lelkesedéssel határozatait, melyek szerint az egyházkerület 
egész közönsége, nagynevű és nagyérdemű világi és egyházi 
vezéreinek teljesszámú küldöttsége útján óhajtott résztvenni Col- 
legiumunk jubiláns ünnepein, abban a hazafias meggyőződésben, 
hogy Felső-Magyarország egyik leghatalmasabb kulturintézetének 
jubileumától nem maradhat távol az állami, municipális, társadalmi, 
kulturális magyar közélet egyetlenegy számottevő tagja sem!

Vájjon azért, mert reményteljes hitünkben csalatkoznunk kel
lett, illetheti-e jogosan szemrehányó vád a Collegium bármely 
tényezőjét?... Hiszen a mikor azt kellett látnunk, hogy az Isten 
utai nem a mi utaink! A mikor azt kellett tapasztalnunk, hogy 
egyre magasabban csapnak fel körülöttünk a világégés borzal
mas lángjai, hogy a leégett hajlékok, gyámoltalan árvák, vonagló 
özvegyek, megtört anyai szivek, szétzúzott remények, sírbafúlt 
illúziók, a testileg-lelkileg bénultak, a fázok, éhezők, kétségbeesők
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millióinak száma megdöbbentő arányokban emelkedik napról- 
napra körülöttünk; a mikor hazafias jobb érzésünk arról győzött 
meg, hogy imádott hazánk ez élet-halálharczában minden igaz 
magyarnak, az állami, társadalmi, kulturális élet minden munká
sának otthon, a maga helyén kell maradnia, mint őrszemnek a 
vártán; a mikor azt láttuk, hogy idegzetünk minden szálával, 
agyunk minden sejtjével, izmaink minden erejével, szívünk min
den dobbanásával, hitünk eget vívó minden hatalmával a győ
zelmes béke kivívásáért kellett és kell a front mögött is saját 
munkakörében dolgozni végső erőfeszítéssel mindenikünknek . . .  
nos akkor. . .  azt hisszük, hogy nemcsak egyházkerületi köz
gyűlésünk, hanem evangélikus egyházunk egész egyetemessége 
is megértéssel, jóváhagyó helyesléssel fogadja kormányzóhatósá
gunknak, mély tisztelettel környezett Főpásztorunknak, Geduly 
Henrik Püspök Úr O Méltósága véleményének előzetes kikérése 
után hozott következő határozatát:

mA collegiumi igazgató-választmány többek hozzászólása után 
kimondotta — 1917. szeptember 24-ikén tartott ülésében —, hogy 
mivel egyrészt a történelmi múlthoz méltó jubileumi ünnep ren
dezésével kapcsolatban, az illetékes kormányzati körökkel való 
föltétlenül szükséges előzetes érintkezés eddig meg nem történt, 
ezután pedig ahhoz a rendelkezésre álló néhány hét elégtelen; 
másrészt mivel Collegiumunk tanárainak és ifjúságának nagy 
része tőlünk távol lévén, a tervbevett ünnepély sem külső fényé
vel, sem belső tartalmával nem érheti el azt a teljességet, mely 
Collegiumunk múltjához nélkülözhetetlenül szükséges volna; — 
végül a föntebb jelzett s tényleg fennforgó nehézségek, az ünnep
lés öröménekeit elnémító háborús viszonyok miatt: az okt. 18-ikára 
tervezett negyedévezredes jubileumot jobb időkre halasztja s fel
kéri a kiküldött rendező-bizottságot, hogy ha a kedvezőbb körül
mények, viszonyok beállanak, azonnal tegye meg a szükséges 
lépéseket a jubileum megrendezésére." . . .

Igazg.-választmányunk határozatából világosan kitűnik, hogy 
Collegiumunk minden tényezője nyugodt lélekkel vállalhat fele
lősséget a jubiláris ünnep elhalasztásáért. Egészen természetes, 
hogy ha majd elfárad a vész haragja s a viszály elvérzik a csa
tákon, akkor, a diadalmas béke napjain: ide fogjuk gyűjteni ez 
ősi falak közé Collegiumunk alapítóinak, Felső-Magyarország 
nemeseinek és polgárainak késő ivadékait; ide fogjuk hívni köz
életünk vezető, kormányzó nagyjait, hogy a magyar nemzeti 
kultúra zászlótartóinak táborában, a jók legjobbjaival hazafias
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érzésben összeforrva, esdjünk az égre föl, hogy a magyarság 
kipróbált végvára, az eperjesi evangélikus Collegium: a mint a 
lezajlott negyedévezreden át „minden viszontagságok között a 
tiszta evangeliomi szellem, a józan tudomány, az alkotmányos 
szabadság és lángoló hazaszeretet terjesztője volt, úgy ezután is 
virágozzék a vallásos élet, a tudományos műveltség, a haza üdvé
nek emelésére örök időkön át!" . .. A dicső elődök e vallásos 
fohászát rebegte el ajkunk 1917. október 18-ikán. Zajtalan, néma 
ünneplésünk drága emlékéül iktatjuk ide fennkölt lelkületű Fő
pásztorunk jubiláris üdvözlősürgönyének szövegét: „A Collegium 
negyedezredéves fennállása csendes évfordulóján is, Isten előtt 
leboruló hálás szívvel, további útjára az Úr legjobb áldásait 
kívánva, üdvözli a Collegiumot és minden tényezőjét Geduly 
püspök." .. . Hisszük, hogy felénk dobbant e napon sok ezer 
evangélikus szív. Hisszük, hogy a mindenható Isten meghallgatja 
Collegiumunk fenntartóinak, vezéreinek, pártfogóinak és hű népé
nek egy szebb jövendőt esdő fohászait!

A Reformatio négyszázéves jubileumát az eperjesi ág. hitv. 
ev. I. egyházzal együttesen ünnepelte meg Collegiumunk, a nagy 
évfordulóhoz és a Collegium hírnevéhez méltó keretben 1917. 
október 31-ikén. A rendkívüli háborús viszonyok, a nagy papir- 
hiány s nyomdai akadályok gátolnak abban, hogy a jubiláris 
ünnepen elhangzott beszédeket közölhessük értesítőnk lapjain. 
Hogy milyen együttérző lelkesedéssel dobbant össze a tanító 
evangélikus Egyház és a hitvalló evangélikus Iskola szíve az 
örökké emlékezetes jubiláris ünnepen, az híven tükröződik a 
kettős ünnep puszta keretéből is, a melynek sorrendje a követ
kező volt:

I. Istentiszteleti rész: 1. Alkalmi közének. 2. Oltári szolgá
latot végeztek Fábry Viktor lelkész, Draskóczy Lajos coll. igazgató, 
dr. Deák János theol. akad. tanár. 3. Az eperjesi evang. gyám
intézeti Nőegylet tagjaiból és a theol. akadémia ifjúságából szerve
zett vegyeskar énekelt Szánik Ernő theol. akad. énektanár vezetése 
mellett. 4. Alkalmi közének. 5. Fábry Viktor lelkész mondott 
történelmi vonatkozásokban gazdag, ünnepi egyházi beszédet, 
ö. Közének. 7. Áldás. 8. Hymnus. — II. Deprecatio és Úrvacsora: 
1. Úrvacsorái ének. 2. A coll. ifjúság nevében deprecált: Zachar 
Kálmán theol. akad. belmissió-egyesületi titkár. 3. Úrvacsorái 
ének. 4. Ifjúsági deprecatioi és gyülekezeti úrvacsorái beszédet 
mondott: Draskóczy Lajos coll. igazgató, theol. akad. tanár 
5. Imádkozott: dr. Deák János theol. akad. tanár. 6. Liturgizált:

i
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Fábry Viktor lelkész. 7. Az úrvacsora kiosztása alatt áhítatot keltő 
művésziességgel orgonáit: Durst Győző, az ev. I. egyház ének
vezére. 8. Imádkozott és áldást osztott: Fábry Viktor lekész. 
9. Befejező ének. — III .Jubiláns egyházi díszközgyűlés a templom
ban. 1. Bánó Aladár egyházi felügyelő nagyhatású emlékbeszéd
del nyitotta meg a közgyűlést. 2. Geduly Henrik püspök jubiláris 
körlevelének bemutatása. 3. Dr. Wallentínyi Samu egyházi főjegyző 
terjesztette elő a nagy évforduló emlékének megörökítését czélzó 
határozati javaslatokat úgy az egyházközség, mint az evang. 
Nőegylet nevében. 4. A díszközgyűlést buzgó fohászszal Fábry 
Viktor lelkész zárta be. — IV. Collegiumi emlékünnep a colleginml 
díszteremben esti 6 órakor. 1. Karének. Előadta a theol. akad. 
testület és a főgymnasiumi ifjúság tagjaiból alakult gyermek
férfikar Borsody Károly főgymn. tanár vezetése mellett. 2. Meg
nyitó-beszédet mondott: Draskóczy Lajos coll. igazgató. 3. Csengey 
Gusztávnak a nagyidők nagy eszményeit és nagy küzdelmeit híven 
festő alkalmi ódáját szavalta: Csaják János theol. 4. Egy óránál 
tovább tartó, szívet és elmét mégis mindvégig lebilincselő, tör
ténelmi értékű nagy emlékbeszédet mondott: dr. Masznyik Endre, 
a pozsonyi ev. theol. akad. nyug. igazgatója, a kit Collegiumunkhoz 
a régi múltba visszanyúló arány szálak fűznek; a kit, coll. közös 
tanári-karunk, a kartársi szeretet és nagyrabecsülés kifejezéséül, 
egyértelemmel hívott körünkbe ünnepi szónokul. 5. Karének. Elő
adta a Collegium és az evang. polg. leányiskola növendékeiből 
alakított vegyeskar: Kapy Gyula tanítóképezdei ianár vezetése 
mellett. 6. Theol. akadémiánk volt növendékének: Porkoláb 
Gyulának „Luther" ez. ódáját szavalta Raáb György főgymn. Vili. o. 
tanuló. 7. Luther diadalénekével zárult be a Collegium emlékünnepe.

A jubiláris ünnepre az Egyház és a Collegium a következő 
meghívót bocsátotta ki: „Az eperjesi ágostai hitvallású evangélikus 
I. egyház és az eperjesi evang. Collegium a reformatio négy
százados évfordulója alkalmából, 1917. október 31-ikén (szerdán) 
d. e. 10 órakor az evangélikus templomban ünnepi istenitiszteletet 
tart, a melyre Eperjes szab. kir. város összes egyházait, polgári 
és katonai hatóságait, a hivatalok vezetőit és tisztviselőit, valamint 
városunk egész közönségét tiszteletteljesen meghívjuk: Bánó Árpád 
coll. felügyelő. Francz Vilmos coll. egyh. elnök. Draskóczy Lajos 
coll. igazgató. Bánó Aladár egyházfelügyelő. Fábry Viktor lelkész". — 
Mindkét ünnepünkön, a templomban és a Collegiumban, ott volt 
a buzgó hívek seregén kívül városunknak színe-java, vallásfelekezeti 
különbség nélkül.
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Kormányzóliatóságunknak a Collegium közigazgatására vonat
kozó határozatai időrendben a következők: Collegiumi igazgató- 
választmányunk szept. 4-iki ülésében: Szeretettel üdvözli Francz 
Vilmos bártfai lelkészt, mint Collegiumunk újonnan választott 
egyházi elnökét; Liptai Lajos esperest, mint igazg.-választmányunk 
új tagját. A jogakad. tanároknak, a hadbavonult kartársak helyet
tesítéséért, csak az 1918. évi zárószámadás kedvező eredménye 
esetében helyezhet kilátásba tiszteletdíjat. A főgymn. igazgató fűtési 
átalányát 600 koronában állapítja meg. A főgymn. tandíjkezelési 
díjat 400 koronára emeli. A coll. pénztári alkalmazottnak havi 
20 koronát, a pedellusoknak egyévi búzaszükségletet ajándékoz 
háborús segély czímen. A theol. akad. hatodik tanszék betöltését 
szorgalmazza. Dr. Deák János kérvényét, fizetése fölemelése tárgyá
ban, támogatja. Dr. Obetkó Dezsőnek 1917. szept. 1-jétől 1600 kor. 
lakáspénzt utalványoz. Tudomásul veszi, hogy Lehoczky Egyed 
tanítóképezdei tanár a jénai egyetemen a II. semestert hallgatta. 
Felhatalmazza Molitor Gusztáv h. eforust, hogy szükség esetén, a 
coll. felügyelő jóváhagyásával igénybevehesse a konviktus tőkéjét is. 
Elvileg kimondja, hogy a Collegium 250-éves jubileumát meg
tartja. Coll. igazg.-választmányunk szept. 24-iki illésében : Elhatá
rozza a föntebb ismertetett indítóokok alapján, hogy a tervezett 
negyedezredéves jubileumi ünnepet jobb időkre halasztja. Elhatá
rozza, hogy a közös tanári-kar meghallgatásával véglegesen dön
teni fog abban a kérdésben, hogy fejedelmi nagy jóltevőnknek, 
Éles Henriknek a budapesti, vagy tetemeit haza hozva, az eperjesi 
temetőben állíttasson-e megfelelő síremléket? Tudomásul veszi, 
hogy Collegiumunk az eperjesi ev. I. egyházzal közösen fogja 
megünnepelni a reformatio 400-éves' emlékünnepét. Tudomásul 
veszi a Szirmay-könyvtárnak a nagykönyvtárral való egyesítését. 
Egész terjedelmében jegyzőkönyvébe iktatja a főgymn. igazgatója 
által bemutatott levelet, melyet hazánk kiváló notabilitásai írtak, 
érettségi vizsgájuk 50-éves évfordulója alkalmából Ludmann Ottó, 
még egyedül élő tanárukhoz s a melyben megható közvetlen
séggel juttatják kifejezésre a tanítványi hála és a Collegium iránt 
érzett nagyrabecsülés meleg érzelmeit. A meghatóan szép levél 
aláírói: Hazslinszky Gyula ny. tanár, Lehoczky István ny. jogügyi 
tanácsos, Ráth Arnold tanár, Szmik Lajos m. kir. udv. tan., ügyvéd, 
takarékpénztári főügyész, dr. Dirner Lajos orvos.

Szept. 5-ikén üdvözölte a vezetőtanárok küldöttsége élén a 
coll. igazgató lévai Koós Béla főispán úr Ő Méltóságát, hivatalának 
elfoglalása alkalmából; a ki hazafias kész örömmel helyezte ki
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látásba Collegiumunk kultürérdekeinek legmesszebbmenő jóindu
latú támogatását. Október 6-ikán a coll. ifjúság hazafias gyász
ünnepet rendezett. Október 7-ikén volt a közös, ünnepélyes tanév- 
megnyitás, mely alkalommal az alkalmi beszédet Draskóczy Lajos 
coll. igazgató tartotta és Bánó Árpád coll. felügyelő mondott 
nagyhatású záróbeszédet. Október 15-ikén benyújtott segélykér
vényünkre a Vkm. úr 1000 K.-ás segélyt utalt ki a coll. konvik- 
tus számára. A coll. közös tanári-kar hálás köszönetét tolmácsolta 
október 17-ikén a coll. igazgató dr. Joób Lajos miniszteri tanácsos 
úr O Méltóságával szemben, a ki „Három értekezés a megismerés 
köréből", „Washington" és „Franklin" tanulmánya, végül „Rímes 
naplójegyzetek“ czímű értékes műveinek megküldésével egyrészt 
coll. nagy könyvtárun kát gazdagította, másrészt ezzel Collegiumunk 
iránt való, a legnemesebb családi traditiókból fakadó szeretetének 
adott, bennünket megtisztelő kifejezést. Decz. 8-ikán dr. Maiéter 
István coll. prorector üdvözölte Dúzs Mária áll. tanítónőképezdei 
igazgatót a Collegium nevében 25-éves működési jubileuma alkal
mából. A decz. 19-ikén tartott városi képviselőtest. közgyűlés 5000 K.-t 
juttatott Gömöry János coll. főgymn. igazgató kezeihez, mint ará
nyosan szétosztandó ruhasegélyt a középiskolai tanulók számára.

A coll. pénzügyi bizottság 1918. január 12-ikén tartott ülésé
ben elhatározta, hogy a kedvező pénzügyi viszonyokra való tekin
tettel, a bekebelezett tartozások után az adósok kérésére 1917. évi 
július 1-jétől 7% helyett 6°/o kamatot számít.

Collegiumunk végrehajtóbizottsága 1918. február 9-ikén tar
tott ülésében tudomásul vette a közös tanári értekezletnek az 
Éles-féle tanári segélyre vonatkozólag hozott határozatát, a mely 
szerint a rendelkezésre álló 2000 koronát: 1000 K., 400 K., 250 K., 
250 K. és 100 K. arányban osztotta ki a bizottság öt tanár részére. 
A jogkari dékán előterjesztésének figyelembevételével örömmel 
járul hozzá, hogy jogakadémiánkon a katonai kötelékben álló 
joghallgatók részére háromhavi — egy semesternek számító — 
tanfolyam tartassák; megengedi, hogy a tandíjat, tiszteletdíjképpen, 
az előadó tanárok maguk közt feloszszák; hozzájárul ahhoz, hogy 
megfelelő tiszteletdíj utalványozása iránt a Vkm.-hoz felterjesztés 
intéztessék. A jogakadémián a helyettesítési díjat, az igazg.-vál. ülés 
jóváhagyása reményében, óránként és semesterenként 200 K.-ban 
állapítja meg. Csók György főgymn. V. o. t. konviktusi díjából 
200 K.-t elenged. Frenyó Lajos, Teltsch Kornél, Vöröss Sándor, 
dr. Wallentínyi Samu tanároknak, mivel a VII. fizetési osztályba 
léptek, évi 1280 kor. lakáspénzt utal ki. A haditanfolyam hall
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gatóinak megengedi, hogy havi 60 K. díj mellett a konviktusban 
étkezhessenek. Fölterjesztést intéz a Vkm.-hoz, hogy a főgynm. taná
rok részére megfelelő helyettesítési díjat utalványozni szives legyen- 
Elhatározza, hogy a főgymnasiumban a magán- és különbözeti, 
felvételi vizsgálatok díja 50% -kai emeltessék. A végrehajtóbizottság 
1918. márczius 13-ikán tartott ülésében kimondta, hogy alkalmaz
kodni kíván az egyházkerületi határozathoz, összes ingatlanait és 
éghetőségeit a Magyar Gazdák Biztosító Szövetkezeténél hajlandó 
biztosítani, fölkéri nevezett intézetet, hogy eszközölje ki a Colle- 
giumnak az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal kötött 
biztosításának átvételét a Collegium károsodása nélkül. Kimondja 
továbbá, hogy az eddig még biztosítva nem volt összes éghető
ségeit biztosítja, a theologia, a tanítóképző és theol. Otthon fel
szereléseinek biztosítására a Püspök úr figyelmét felhívja. Meg
felelő alap hiányában Jeszenszky Györgynének 100 korona segély 
kiutalása iránt való kérését nem teljesítheti. Gerhard Zoltán tanító- 
képezdész konviktusi tartozásából 200 K.-t enged el.

Márczius 15-ikét a coll. ifjúsága nagyközönség részvételével 
megünnepelte. Április 1 l-ikén a Collegiumban az előadások szüne
teltek. A május 8-ikán tartott, tavaszi deprecation az ifjúság részéről 
Pogány Gusztáv IV. é. theol. akad. hallgató, a közös tanári-kar nevé
ben pedig Draskóczy Lajos coll. igazgató mondott alkalmi beszédet.

Az igazgató-választmány 1918. június 14-ikén tartott ülésé
ben Bánó Árpád coll. felügyelő előterjesztésére kimondja, hogy 
boldogemlékű püspökünk, Zelenka Pál özvegyének és legendi 
és radwányi Radwány István coll. igazg.-vál. tag szomorú elhúnyta 
fölött érzett kegyeletes részvétének jegyzőkönyvében is kifejezést 
ad. Örömmel üdvözli Gömöry János főgymn. igazgatót, a kinek 
a király, nagyarányú társadalmi működése elismeréséül a II. oszt. 
polg. érdemkeresztet adományozta. Tudomásul veszi, hogy a theol. 
akad. Vl-ik tanszékére az egyet, theol. akad. nagybizottság báró 
Podmaniczky Pált választotta meg és tőle kiveszi a hivatali esküt, 
működésére* áldást kér Istentől. Legőszintébb és leghálásabb kö
szönetét fejezi ki mindazon személyek és testületek iránt, a kik 
a reformatio négyszázéves jubileumának a Collegium által történt 
megünneplésében közreműködtek, így dr. Masznyik Endre, Csengey 
Gusztáv, Borsody Károly, Kapy Gyula, Blaschek Mária polg. 
leányisk. igazgató, továbbá a theol. akad. testület, a főgymnasium, 
tanítóképezde és ev. polg. leányiskola növendékei iránt, a kik 
szereplésükkel a nagy ünnep fényét és sikerét biztosították. A szám
vizsgáló-bizottság jelentése alapján Gömöry János coll. h. pénz
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tárosnak leghálásabb köszönetét és elismerését fejezi ki önzetlen, 
lelkiismeretes munkásságáért, szeretettel és bizalommal kéri őt, 
szíveskedjék a coll. h. pénztárosi tisztet tovább is vállalni. Hálás 
köszönetét fejezi ki Qeduly Henrik püspök úr Ő Méltósága iránt, 
a ki a múlt évben is szeretettel gondoskodott kér. iskoláink, a 
theologia és tanítóképezde ügyeiről. Hálás köszönetét mond az 
egyházkerületnek, hogy theologiánk javára 1000 K. »Zelenka Pál- 
alapítvány"-t volt kegyes létesíteni. Hálás köszönetét fejezi ki a 
Gazdák Tűzkárbiztosítási Szövetkezetének, hogy az «Otthon"-ban 
4000 K. alapítványt tett, valamint a Sárosi Egyházmegyei Gyám- 
intézetnek, a miért 1000 K. alapítványt tett ugyancsak a theol. 
Otthon lakóinak segélyezésére. Helyesléssel veszi tudomásul a theol. 
és jogakad tanároknak azt a törekvését, hogy a theologusoknak lehe
tővé tétessék a jogakadémiára való beiratkozása s viszont a joghall
gatók is hallgathassanak theol. tárgyakat. Dr. Obetkó Dezsőt a 
jogakadémián az 1918—19. tanévre prodékánnak választja. Az 
1918 — 19. tanévtől kezdve dr. Obetkó Dezsőnek a harmadik, 
dr. Hebelt Edének a második ötödéves korpótlékot utalványozza. 
Dr. Obetkó Dezsőnek 1918. szeptember 1-jétől 300 K. prodékáni 
tiszteletdíjat szavaz meg. A főgymn. tanári-kar előterjesztésére 
kérvénynyel fordul a Vkm.-hoz, hogy kegyeskedjék megengedni, 
hogy a Collegium a főgymn. tanároknak továbbra is csak a régi 
alapfizetést utalja ki. Ugyanoda kérvénynyel fordul azért, hogy 
az eperjesi ev. főgymn. internátus részére törvényhozásilag meg
szavazott 200,000 K. államsegélyt kiutalni kegyes legyen. Kéri a 
kerületi közgyűlés támogatását az iránt, hogy az eminens pro
testáns érdekre való tekintettel, a f. évi egyetemes közgyűlés 
olyan határozatot hozzon, a mely szerint a leánymagántanulók 
továbbra is bejárhassanak az evangélikus főgymnasiumok rendes 
óráira. 1918. szept. 1-jétől Borsody Károlynak a második, Frenyó 
Lajosnak a negyedik ötödéves korpótlékot utalványozza. Tekin
tettel arra, hogy Borsody K. 1918. július 1-jétől a VIII., Frenyó 
L, Teltsch K., dr. Wallentínyi S. 1917. szept. 1-jétől a VII. és 
Vöröss S. 1918. január 1-jétől ugyancsak a VII. fiz. osztályba 
lépnek, nevezett tanárok részére a megfelelő lakáspénzt kiutalja. 
A főgymnasiumban a tandíjat 1918. szept. 1-jétől 100 K.-ra emeli. 
Erdős László főgymn. tanulónak II. félévi, Wallentínyi Ernőnek 
egész évi tandíját elengedi. Kéri az egyházker. közgyűlést, hogy 
a Collegium közös kiadásainak fedezéséhez való hozzájárulását 
a tantermek arányában emelni szives legyen. A kényszerítő körül
mények hatása alatt a konviktusban a reggeli díját évi 100 K.,
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az ebéd és vacsora díját évi 600 K.-ra emelte. Havonkénti ebéd 
és vacsora 80 K.-ért kapható. A rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel kimondja, hogy az ezévi értesítő lehetőleg 6 íven 
nyomattassék ki. Coll. igazgatóvá az 1918—19. tanévre egyhan
gúlag dr. Wallentínyi Samut választotta meg. A lelépő igazgató
nak működéséért köszönetét szavaz. Coll. jegyzővé a következő 
két tanévre Vöröss Sándort választotta meg.

A lefolyt tanév történetéhez itt összegyűjtött adatok közlését 
a nagy évforduló határmesgyéjén befejezem a Collegium fönn
tartóinak és munkásainak esdő fohászával: Világokat fönntartó 
nagy Isten! Legyen jószerencsés a mi Collegiumunk a jövendő
ben is! Hozd vissza foglyait. Hozd vissza öldöklő csatákban 
küzdő hőseit! Hozd vissza tanárainkat és a mi hős fiainkat, minden 
jók örömére boldogan! Hozd vissza Collegiumunkra a rég eltűnt 
béke boldog napjait! Építsd azt tovább az építők verejtékével! 
Oltalmazd majd az őrtállók védő munkájával! Tartsd meg e vég
várat a bölcsen kormányozok, a lelkes pártfogók, a bízva küzdők 
áldozatos örök hűségével!.. .  Te tudod, mindent tudó Isten, hogy 
az út, mely a Collegium küszöbén átvezet: a szabadság és törvény
tisztelet, a józan tudomány és igaz vallásosság, a minden poklo
kon diadalmaskodó honszerelem és a felekezeti kölcsönös meg
becsülés oltárához vezeti az oda belépőket. Legyen és maradjon 
gazdag áldásod azoknak emlékén, a kik Collegiumunkba 250 esz
tendő alatt ide jöttek! Áldjad meg azokat, a kik -  ide jönnek 
az időknek végéig!

A  C o lle g iu m  k orm án yzata .
1. Igazgató-választmány. (Kormányzó-testület.)

Elnökség: A collegiumi felügyelő: Bánó Á rpád főszolgabíró, 
egyházfelügyelő. A coll. egyházi elnök: Francz V ilmos, bártfai 
lelkész. Dr. Schmidt Gyula örökös tiszteletbeli felügyelő.

Tagok: Az egyházkerület képviseletében : dr. Brósz László 
kir. közjegyző, Kassán; Czékus László lelkész, Abaűjszántón; 
H ajdú János lelkész, Zsegnyén; Halmi Aladár lelkész, Laposon; 
Kubinyi G éza főispán, Rimaszombatban; Materny Lajos esperes, 
Debreczenben; dr. Meskó László orsz. képviselő, egyházmegyei 
felügyelő, Nyíregyházán; Münnich  Kálmán m. kir. udv. tanácsos, 
orsz. képviselő, főbányatanácsos, egyházmegyei felügyelő, Iglón; 
Szlabey Mátyás lelkész, Bártfán; Szontagh Sándor lelkész,
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Szepesváralján; Terray G yula udv. tanácsos, esperes, Rozsnyón; 
Tirscher István egyházfelügyelő, Bártfán. Póttag: Lichtenstein 
László udv. tanácsos, takarékpénztári igazgató, egyházi felügyelő, 
Miskolczon.

A coll. ősi pártfogóság képviseletében: Bánó  A ladár sáros
vármegyei főjegyző, egyházfelügyelő, Eperjesen; Bielek László 
nyug. malomigazgató, Eperjesen; Farkas Lajos takarékpénztári 
nyug. vezérigazgató, Eperjesen; Klefner Gyula városi főügyész, 
coll. ügyész; Körtvélyessy Béla várm. árvaszéki ülnök, Eperje
sen; ifj. Meliorisz Kálmán földbirtokos, Kissároson; Schön- 
wiesner János bankegyleti főtisztviselő, egyházi gondnok, Eper
jesen; Szakmáry G éza főszolgabíró, Bártfán; Szent-Ivány József 
egyházmegyei felügyelő, Eperjesen; dr. Sztehlo János ügyvéd, 
coll. h. felügyelő, Eperjesen; Tahy Emil ny. járásbíró és egyház
felügyelő, Kisszebenben; V ogel Béla takarékpénztári vezérigaz
gató, Eperjesen. Póttagok: 1. Toperczer G éza ügyvéd, Eperjesen.

A coll. tanári-kar képviseletében: D raskóczy Lajos és dr. 
Szlávik Mátyás theol. akadémiai tanárok; az elmúlt tanévben 
Draskóczyt helyettesítette dr. Deák Já n o s ; dr. Maléter István 
és dr. O betkó D ezső jogakad. tanárok; P eskó Ö dön és Szutórisz 
Frigyes főgymn. tanárok; Kapy Gyula és M olitor G usztáv 
tanítóképző-intézeti 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 igazgató-választmány tagjainak megbízatása 6 évre szól. 
(1913-1919-ig.)

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 ve
zetői (dékánjai, igazgatói), tápintézeti gondnok, könyvtáros és a 
Theol. Otthon felügyelő-tanára.

2. Választott tagok: B ielek László, dr. Sztehlo János, 
Bánó A ladár, Farkas Lajos, Schönwiesner János.

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

Bielek László, Mayer En d r e ; póttagok: Bánó A ladár, Schön-
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4. Szám vizsgáló-bizottság.
Elnök: Bielek László; tagjai: Schönwiesner János, Vogel 

Béla, dr. Sztehlo Já n o s; hivatalból tagjai: a coll. igazgató és 
coll. jegyző.

5. Építő-bizottság.
Elnök: Bánó Á rpád; tagok: Bielek László, Klefner Gyula, 

dr. Schmidt G yula, Gömöry János, dr. Flórián Károly, Szu- 
tórisz Frigyes, Faragó József és a coll. igazgató.

A Collegium tisztviselői.*
1. Collegiumi igazgató: D raskóczy Lajos theol. akad. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:

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

3. A Theol. Otthon felügyelő-tanára: dr. Szlávik Mátyás.
4. Collegiumi pénztáros: dr. Flórián Károly, jogakad. tanár.
5. Collegiumi jegyző : dr. W allentínyi Samu, főgymn. tanár.
6. Levéltáros: dr. D eák János, theol. akad. tanár.
7. Collegiumi ügyész: Klefner Gyula, ügyvéd.
8. Könyvtáros és az olvasóterem őre: Frenyó L., főgymn. tanár.
9. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre, theol. akad. dékán.

10. Tápintézeti gondnok: T eltsch Kornél, főgymn. tanár, 
h. gondnok: Molitor G usztáv.

11. Főgymnasiumi tandíjkezelő: Perényi V ilmos főgymn. tanár.
12. Múzeum-őrök: P erényi Vilmos és Szutórisz Frigyes, 

főgymn. tanárok.
13. Közös tanárértekezleti jegyző: W ohaner D ezső, tanító- 

képezdei tanár.
14. Iskolaorvos: dr. Holénia Gyula, városi főorvos.

Collegiumi gyámintézet.
1. Elnök: a collegiumi igazgató.
2. Pénztáros: P erényi V ilmos, főgym n. tanár.
3. Jegyző: a collegiumi közös tanári értekezlet jegyzője.

* A választás 1917-1920-ra szól.

wiESNF.R János; hivatalból tagok: coll. igazgató, coll. pénztáros,
coll. jegyző és coll. ügyész.
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Könyvtári bizottság.
Elnök: a collegiumi igazgató.
Tagok: a négy tanint. vezetőtanárai, a két könyvtáros, a 

collegiumi pénztáros és a könyvtár iránt érdeklődő tanárok.

Az 1917/18-ik tanévben megtartott gyűlések és 
értekezletek kimutatása.

1. Coll. igazg.-választmányi gyűlés volt: 1917. szept. 4., 1917- 
szept. 24. és 1918. jún. 14.

2. Coll. végrehajtó-biz. ülés volt: 1918. febr. 9. és márcz. 13.
3. Coll. számvizsgálóbizottsági ülés volt: 1917. okt. 27., 1918. 

máj. 14. és 15.
4. Coll. könyvtári bizottsági gyűlés volt: —.
5. Közös tanári értekezlet volt: 1917. szept. 22., okt. 17., 

decz. 7., 1818. márcz. 21. és jún. 30.
6. Coll. igazgatói értekezlet volt: 1917. jün. 14. és 16.
7. Éles-hagyatéki segélytosztó-bizottsági ülés volt: 1917. decz. 4.
8. Pénzügyi biz. ülés volt: 1918. jan. 12. és jún. 8.
A Collegium központi épiilete'ben collegiumi iskolaszolga: 

Ferencz János.

J e len tés a C o lle g iu m  e g y e s  ta n in tézete irő l.
i.

T h e o lo g ia i  a k a d é m ia .
A) A theologiai akadémia szervezete és kormányzata.

Theologiai akadémiánk egyetemes jellegű, mert lelkészeket 
nevel az egész magyar hazai ev. egyház részére; az itt szerzett 
lelkészi képesítés egyetemes érvényű.

Tanulmányi tekintetben és sok, a főiskola belső életére tar
tozó kérdésekben egyházkerületünk lelkes főpásztora s püspöke, 
mélt. és főt. Qeduly Henrik űr is gyakorol közvetlen ellenőrzést 
s felügyeletet.

B) A theologiai akadémiának 1917/18. évi története.
1. Adatok az iskolai év lefolyásáról.

Az iskolai évet szept. 10-ikén kezdtük meg, a mikor is azt 
az Otthon imatermében reggeli könyörgés keretében a dékán 
által elmondott buzdító s oktató beszéddel nyitottuk meg.
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A nehéz fűtési s élelmezési viszonyok miatt januárban nem 
tanítottunk, hanem az első félévet decz. 21 -ikén befejezvén, a 
második félévet febr. 1-sején kezdtük s így az első és második 
félév közötti 8 napi szünidőt megszüntettük. Ellenben az évet 
június közepén zártuk be.

A háború hatását természetszerűleg most is éreztük; hall
gatóink száma ismét megfogyott; a háborús nehéz viszonyok 
kedvezőtlenül befolyásolták az ifjúság haladását.

Az iskolai év a reformatio jegyében indult meg; a theologiai 
tudományok minden szakában foglalkoztunk Lutherrel és nagy 
művével, hogy így belevéssük hallgatóink leikébe a hitjavítás 
megbecsülhetetlen nagy jelentőségét. Az óra- és tanrendben esz
közölt ezen intézkedésen kívül öt, egyenkint 100-koronás pálya
díjat tűzött ki a tanári-kar Luthert és a reformatióval kapcsola
tos kérdéseket tárgyaló művek jutalmazására.

A pályadíjtételek a következők voltak: 1. „Az ág. h. ev 
dogmatika formális és materialis elvének igazolása a Szentirásból 
dr. Luther Márton iratai alapján". 2. „Dévai Biró Mátyás mint 
reformátor." 3. „Luther mint zsoltármagyarázó." 4. „Luther és 
az újszövetségi kanon." 5. „Luther kis- és nagy kátéjának keletke
zése és értékelése a jelen szempontjából." Ezen pályadíjak közül 
az elsőt Geduly Henrik püspök úr adományozta, a többi négyei 
az egyházkerület pénztárából utalványozta. 6. A Szentgyörgyi- 
féle 80-koronás pályadíjat hasonlóan ebből a körből vett tételre 
tűztük ki: „A keresztyén ember szabadsága Pál apostol levelei 
alapján a Luther Márton iratainak tekintetbevételével." 7.-Jártnay 
Béláné alapítványából 60 kor. jutalomdíj „Lliedner Tivadar, a 
diakonissza-intézmény alapítója" tételre, esetleg vallásos költe
ményre tűzetett ki.

Négy dolgozat érkezett be az 1., 2., 4. és 5-ik tételre.
A tanári-kar legelsőbben a 2-ikat „Dévay Biró Mátyás mint*' 

reformátor" címűt jutalmazta és pedig 200 koronával, mert abban 
helyes történeti feldolgozáson s érzéken kívül önálló történeti 
kutatást és felfogást talált. Szerzője Járosi Andor II. é. theol. 
akad. hallgató. A 4-ik tétel kidolgozóját Pogány Gusztávot IV. é. 
theol. s 5-iknek Bús Jánost IV. é. theol. 100—100 kor. jutalom
díjra méltónak találta a tanári-kar.

A theol. fakultás ügyében nem történt kedvező döntés. Ellen
ben felmerült az önálló autonom fakultás eszméje! Lából vas
karika! Legfeljebb theol. akadémia új címmel, esetleg új köntös
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ben. Hosszú évtizedek törekvésének ez legyen a vége? Nem 
helyesebb s nem méltóbb lenne Egyházunkra, ha elővenné theol. 
akadémiánk tervét: az eperjesi két akadémiának egyetemmé való 
kifejlesztését, melyben az evang. szellem biztosítása mellett leendő 
lelkészeink teljesen megfelelő egyetemi képzést nyernének?

Akadémiánk fejlesztése és a leendő lelkészeknek a jövő 
szempontjából megfelelőbb nevelése érdekében azzal a javaslattal 
fordultunk az Egyházkerülethez, tegye lehetővé, hogy a theol. 
akad. hallgatói egyidőben a coll. jogakad. rendes hallgatói is 
lehessenek s jogi képesítést nyerhessenek és viszont a jogakad. 
hallgatói theol. akad. hallgatóknak is beiratkozhassanak s lelkészi 
képesítést szerezhessenek.

A reformatio 400-ik évfordulójára tervezett felolvasások és 
ünnepélyek a káborús viszonyok miatt elmaradtak; a közös coll. 
emlékünnepélyen kívül a theol. akadémia ifjúsága a tanári-kar 
bevonásával külön ünnepélyt tartott nov. 18-ikán.

Örömmel vettük, hogy a reformatio 400. évfordulója alkalmá
ból a debreczeni egyetem theol. fakultása ev. egyházunkban báró 
Prónay Dezső egyet, felügyelő úr Ő Méltóságát, Kovács Sándor 
pozsonyi theol. igazgatót és Raffay Sándor budapesti ev. lelkészt, a 
göttingai egyetem pedig Hornyánszky Aladárt theol. díszdoktorokl<á 
avatta. Ez alkalommal is üdvözöljük őket atyafiságos szeretettel. 
Hasonló örömmel töltött el az, hogy Ő Felsége IV. Károly király 
egyházkerületünk nagyérdemű felügyelőjét valóságos belső titkos 
tanácsosává tette meg. Adja az Isten, hogy kitüntetését sokáig 
élvezhesse egyházunk, hazánk javára s Isten dicsőségére!

Sajnálattal vettünk tudomást báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő úr Ő Méltóságának több mint 30 éven át viselt tisztjéről 
való lemondását. Egyházunknak oly oszlopos vezetőférfia ő, a kiben 
az evangéliumi krisztusi hit, világiaknál ritka prot. theol. tudomány 
és egyházalkotmányi ismerettel párosulva, az egyház szeretetében 
harmonikusan egyesült. Utódjának vajmi nehéz lesz őt pótolni.

Jótevőink ez évben is nagy számmal akadtak. Különösen az 
Otthonra sokan adakoztak, mint azt az Otthon czíme alatt közöljük. 
Az ott említetteken kívül az eperjesi ev. I. Egyház 2000 kor. ala
pítványt tett a Theol. Otthon javára egy kedvezményes helynek 
biztosítására; a sárosi ev. egyházmegye 4000 kor. alapítványt 
tett díjmentes helynek és a sárosi egyházmegyei gyámintézet 
1000 koronát fizetett be hadikölcsönben, melynek kamatai szintén 
kedvezményes theol. akad. hallgató javára felhasználandók. A pesti 
ev. esperesség 100 kor.-val emelte adományát.
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Az egyetemes egyház az 1917. évre 500 kor., az 1918. évre 
pedig 600 kor. segélyt juttat a Theol. Otthonnak. Az egyet, gyám
intézet a Leopoldianum alapjából 400 kor.-t adott.

Hálás elismeréssel adózunk összes jótevőinknek, a kik fő
iskolánkról ez évben is ily szeretettel megemlékeztek. Kívánatos 
volna, hogy a szeretetnek ez a buzogása állandó maradna, mert 
csak így tarthatjuk meg azt, a mink van.

2. A tanári karról.
Az első félévben öt theol. tanári képesítéssel és három kisegítő 

s óraadó tanár tanított, a második félévben hat theol. tanári ké
pesítéssel és két óraadó s kisegítő működött. Az egyetemes gyűlés 
ugyanis, tekintettel Mayer Endre betegségére, jan. 10-ikén be
töltette a hatodik theol. tanszéket, meghíván báró Podmaniczky 
Pál felsőszelii lelkészt, okleveles tanárt, a ki febr. 15-ikén elfog
lalta az állást s azóta közmegelégedésre működik. Szemere Márton 
gazdaságtanár úr a tanári-kar kérése folytán a második félévben 
nem tanított. Reméljük, hogy mihelyt a súlyos viszonyok meg
szűnnek, újból felveszi az elejtett munka fonalát. Felhasználom 
az alkalmat, hogy eddig kifejtett fáradságos és hasznos műkö
déséért a theol. akadémia hálás köszönetét fejezzem ki.

A dékáni tisztséget Mayer Endre töltötte be, kit az igazg.- 
választmány 1917-ben 3 évre újból megválasztott; betegeskedé
sére való tekintettel a tanári-kar dr.- Szlávik Mátyást prodékánná 
választotta, a ki igaz odaadással helyettesítette a dékánt, különö
sen egyházkerületi, egyetemes és ezekkel kapcsolatos gyűlésekben 
s tárgyalásokban és mindenkor helyt állott főiskolánk igazaiért.

A tanári-kar jegyzői tisztjét ez évben is dr. Obál Béla rend
kívüli tanár elismerésreméltó módon töltötte be.

A tanárok rendes iskolai kötelességeiken kívül az elmúlt iskolai 
évben is tevékeny részt vettek ev. Egyházunk s társadalmunk köz
életében. Többen közülök nagyobb irodalmi tevékenységet fejtet
tek ki, míg mások főleg a világháborúval kapcsolatos különböző 
társadalmi s állami intézményekben végeztek eredményes munkát.

Munkájokban nagyon hátráltatta a tanárokat az anyagi gon
dokkal való nehéz küzdelem. A háború negyedik évének vége 
felé közeledünk és súlyos megpróbáltatásainkon intézményesen 
senki sem segített.

Már a múlt évben megkisérlettünk mindent helyzetünk javí
tására kerületünknél, egyházegyetemünknél és a kultuszminisz
tériumnál; azonban csekély eredménynyel.
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A kultuszminisztérium ezidő szerinti vezetője, gróf Zichy 
János, kilátásba helyezte a segítséget, de eddig még nem jött.

Súlyos helyzetünkben állandó biztatónk volt kerületünk lelkes 
püspöke, főt. Oeduly Henrik úr, a ki úgy a kultuszminiszternél, mint 
az illetékes osztályokban eljárt ügyünkben s folytonosan érdeklő
dött, hogy az kedvezőleg intéztessék el. Segítségünkre volt Szent- 
Ivány Árpád kerül, felügyelőnk Ő Nagyméltósága is, a ki szives 
volt Geduly püspök úrral a theol. akad. tanárok egy küldöttségét 
is vezetni a kultuszminiszter úr Ő Nagyméltósága elé.

Hálásan köszönjük szives fáradozásukat. Vajha kellő siker 
koronázná azt!

3. A theol. 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 küz
denek s ontják vérüket.

A nehéz megélhetési viszonyokat ifjúságunk is érezte. Leg
nagyobb része szegénysorsú szülők gyermekei lévén, a kiknek 
tanítással s egyéb magánfoglalkozással kellett magukat fenntar- 
taniok, a mindennapi kenyér gondjait erősen érezték.

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

Erkölcsi magaviseleté ellen nem emeltetett kifogás. Fegyel- 
mileg két esetben kellett a tanári-karnak fellépnie.

Megjegyzendő, hogy a hallgatók becsületbírósága szokta az 
ifjúság között felmerülő súrlódásokat elintézni s ez alapon auto- 
nomikus módon nevelni az ifjúság theologusi önérzetét. Az elmúlt 
évben, sajnos, elég gyakran kellett ítélkeznie.

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 nagy lelkesedéssel a győzelmes harcztéri hírek 
nagyszerű hatása alatt.

Vallásos és egyházias tekintetben, amire hallgatóinkat, mint 
leendő lelkészeket elsősorban kell nevelnünk s aminek külső 
mutatója az erkölcsi életük, szintén megfeleltek. Nemcsak hogy
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látogatták a kötelező vasárnapi istentiszteletet, hanem maguk is 
végeztek ilyeneket tanári útbaigazítás s lelkészi vezetés és fel
ügyelet alatt. A vasárnap délutáni istentiszteleteket gyakran hall
gatóink végezték.

A reformatio-ünnepi és a tavaszi deprekatiók alkalmával 
egy-egy theol. hallgatónk volt az ifjúsági szónok.

Az egészségi állapot nem volt nagyon kedvező, mert több 
betegségi eset fordult elő.

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

Hallgatóink száma ismét fogyott: az első félévben 29, a má
sodik félévben 31 volt s így majdnem a felére apadt, a mi a háború
nak egyik szembetűnő és sokáig fennálló következménye marad.

Gyűjtést eszközölt az ifjúság a gyámintézetre, a mely czímen 
befolyt 32 kor.; a rozsnyói árvaházra bejött 33 kor., a reformatiói 
jubileumi alapra 64 kor., mely összegek rendeltetési helyükre 
küldettek.

Hallgatóink kivétel nélkül mind jótéteményesek. Tandíjat 
nem fizetnek s azonfelül az Otthonban és convictusban díjmen
tesek, vagy kedvezményesek. A szorgalmasok és jó haladásúak 
pedig ösztöndíjban is részesülnek.

1. Tandíjelengedések,

A tandíjmentesség, 40 koronával számítva a tandíjat, tett 1200 K.

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

Németh Pál IV. é. senior jótétem énye........................  560 K.
Pogány Gusztáv III. é. ökonomus jótéteménye .. .. 660 „
Járosi Andor II. é., portansfelügyelő jótéteménye .. .. 660 „

Összesen .. .. 1880 K.
b) convictusi elengedések az I. és //. félévben: 

Marencsin Béla I. é... I. félév 80 K-, II. félév 100 IC, összesen 180 K. 
Terényi Béla I. é. .. „ 60 „ ,, 80 „ „ 140 „
Hlavács Samu I. é. .. „ 80 „ „ — » „ 80 „
Wickert Lajos I. é. .. „ — „ „ 80 „ „ 80 „

4. Jótétem ények.

Átvitel .. .. 480 K.
C oll. Ért. 1917-18.
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Áthozat .. .. 480 K.
Erős Gyula II. é. I. félév 120 K, II. félév 120 K., összesen 240 „
Kiss Benő II. é......... t i 50 t i t i 60 II t i 110 „
Pál Béla II. é............ II 60 t i II — t i II 60 „
Csaják János II. é. .. t i 80 II t i — II II 80 „
Tóth Szöllős M. II. é. t i 120 t i il 120 11 t i 240 ,,
Gömöri Nándor III. é. t i 100 t i II 100 II II to o o

Komjáthy Béla III. é. II 120 11 // 120 II t i 240 „
Zachar Kálmán IV. é. t i 100 II t i 140 II ti 240 „
•Bakay Zoltán IV. é ... u — II t i 60 II 11 60 m
Bús János IV. é........ t i 140 t i II 140 II II 280 „
Lang János IV. é. .. t i 80 II t i 100 II II 180 „
Válint János IV. é. .. t i — II i l 80 II t i 80 „

Összesen.. .. I.félév 1190K., II.félév 1300K.,összesen2490K.
A convictusi elengedések főösszege........................  4370 K.

3. A theol. Otthon kedvezményesei 1917/18-ban :
Banczik Oszkár IV. é. kishonti esperesség alapítványából

160 és a tiszai egyházkerül t segélye 140 K........  300 K.
Komjáthy Béla III. é. Kubinyi-Zelenka — Novák-alapítv.

100 és a tiszai egyházkerület segélye 200 K........  300 „
Bús János IV. é. az egyházegyetem adománya 250 és

a tiszai egyházkerület segélye 50 K........................  300 „
Gömöri K. Nándor III. é. az egyházegyetem adománya

250 és a tiszai egyházkerület segélye 50 K...........  300 „
■Erős Gyula II. é. nyíregyházi egyház alapítv. 160 és

a tiszai egyházkerület segélye 140 K......................  300 „
Zachar Kálmán IV. é. Szentiványi Árpád-alapítv. 160

és a tiszai egyházkerület segélye 140 K................. 300 „
Tóth Szöllős Mihály II. é. a Leopoldianum adománya 300 „ 
Bakay Zoltán IV. é. a zólyomi esperességi alapítv. 160

és a tiszai egyházkerülettől 140 K........................... 300 „
Hlavács Samu I. é. nógrádi esperességi alap 160 és a

tiszai egyházker. 140 K.............................................. 300 „
Kiss Benő II. a Békés-aradi esperességi alapítv. 50 és a

tiszai egyházkerület segélye 175 K..........................  225 „
Válint János III. é. a coll. Rochlitz-alapból 50 és a tiszai

egyházkerület segélye 175 K....................................  225 »
Pál Béla II. é. a coll. Rochlitz-alapból 50 és a tiszai

egyházkerület segélye 175 K.........................  .. .. 225 „
Átvitel .. .. 3375 K.
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Áthozat .. .. 3375 K.
Wickert Lajos I. é. a coll. Rochlitz-alapból 50 és a tiszai

egyházkerület segélye 175 K.................................... 225 „
Lang János IV. é. a coll. Rochlitz-alapból 50 és a tiszai

egyházkerület segélye 175 K...................................... 225 »
Kopcso János III. é. egyházkerület segélye.................. 175 ,,
Csaják János II. é. ,, „   175 ,,
Terényi Béla I. é. » »   175 »
Csajka Iván III. é. » »   175 »
Szivák Emil II. é. „ ..................  175 »
4 főgimn. tanuló a 200 kor.............................................  800 „
5 főgimn. tanuló a 150 kor.............................................  750 „
5 tanítóképezdei tanuló ä 150 kor..................................  750 „
1 joghallgató Propper-tandíjalapból 160 és az egyház-

kerülettől 140 K.........................................................  300 »
5 joghallgató ä 150 K......................................................  750 „

Összesen .. .. 8050 K.
Jegyzet. F.gy-egy ifjúnak az Otthonban való eltartása 300 kor.-ra van téve, 

mert a nehéz, drága időben ennyibe kerül. Egy theol. akad. hallgatónak, ha teljes 
díjat fizet, 100 koronát kell fizetnie, a miből nyilván következik, hogy 200 ko
ronát az egyházker. pénztár fedez; a ki féldíjas, azért 250 kor.-t, a ki díjmen
tes, azért 140 kor.-t fedez a kerületi pénztár. Ezek a hiányzó összegek kerületi 
segély czímén vannak a kimutatásban felvéve.

4. Ösztöndíjban részesültek:
Terényi Béla I. é. Roth — Teleky-féle .................. 70 K.
Erős Gyula II. é. » »   70 „
Járosi Andor II. é. » „   70 „
Pál Béla II. é. „ „   70 „
Tóth Szöllős Mihály II. é. „ »   70 „
Komjáthy Béla III. é. „ „   70 „
Bús János IV. é. „ „   70 »
Németh Pál IV. é. « „   70 „
Pogány Gusztáv IV. é. „ ,,   70 „
Zachar Kálmán IV. é. » „   70 „
Weiszer Ernő III. é. Benczúr-féle....................................... 100 ,,
Bús János IV. é. Éhn-féle...............................................  80 „
Komjáthy Béla III. é. Zelenka-féle ........................ .. 40 »
Késmárszky Lajos IV. é. Kacziány-féle családi............  200 „
Lang János IV. é. Haskó-féle............................................  100 „
Wickert Lajos I. é. Roskoványi-féle.............................. 32 „
Pogány Gusztáv IV. é. Schwartz-féle ........................... 100 „

2'
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Tóth Szöllős Mihály II. é. Pauer-féle ........................  50 K.
Marencsin Béla I. é. Újházy-féle....................................  120 „
Zachar Kálmán IV. é. Pauer-féle....................................  50 „
Németh Pál IV. é. W agner-féle....................................  32 »
Járosi Andor II. é. Schwartz-féle....................................  100 »
Járosi Andor II. é. Sárossy-féle ....................................  18 »
Válint János III. é. VI szab. kir. városi......................... 40 „
Kiss Benő II. é. Szlávik-féle ..........................................  20 „
Bakay Zoltán IV. é. breznóbányai egyháztól ................... 50 „

Külföldi ösztöndíjak:
Bortnyik György lelkészjelölt, ki a második félévet a 

greifswaldi egyetemen tölti, kapta a Szirmay-féle
ösztöndíjat (700 márka) kb......................................  1100 K.
a Glosius-féle ösztöndíjat ....................................  300 „
az egyházkerülettől ................................................ 250 »
a Collegiumtól Jozeffy-féle ösztöndíj .. .. .. .. 100 »

Összesen .. .. 1750 K.
A Schwartz-féle ösztöndíjat, melyet ez évben eperjesi theologus- 

nak kellett volna kiadni, pályázó hiányában nem adtuk ki.
Jegyzet. A háborús nehéz élelmezési viszonyok miatt a külföldi egyetemek 

látogatása legnagyobb nehézséggel jár. A Schweizba való kimenetelt betiltották.

Az élvezett jótétemények összesítése.
Tagdíjelengedések.........................................................  1200 K.
Convictusi elengedések ................................................  4370 „
Theol. Otthon-kedvezmények.......................................  8050 „
Ösztöndíjak...........................................................  .. .. 3582 »

Összesen .. .. 17,202 K-
A jótétemények és ösztöndíjak fedezésére szolgálnak a külön

böző e czélra rendelt alapítványok s hagyományok kamatjain 
kívül a következő nagyobb adományok: a rendes fenntartáson 
kívül adott a tiszai egyházkerületi 9 féldíjas helyre 400 kor.-t, 
az egyetemes egyházi pénztár 500 kor.-t, a coll. Rochlitz-alap 
200 koronát, az egyetemes gyámintézet Leopoldianum-alapja 
400 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 kedvez
ményekhez, nem véve figyelembe az ökonomus, senior s portans- 
felügyelő 1880 korona összegű jótéteményét.
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5. Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálatokat tartottunk 1917. szept. 17-ikén három, 

1918. június 13-ikán hat, összesen 9 hallgatóval, kik közül 1 jeles, 
2 jó s 2 elégséges eredménynyel állotta meg a vizsgálatot; 
2 javítóvizsgálatra, 2 pedig ismétlésre utasíttatott.

b) Szakvizsgálatok. 1917. szeptember 20-ikán és 1918. június 
13-ikán tartottunk szakvizsgálatokat összesen 6 III. éves hallgatóval 
s ezek közül 1 h. jelesen, 1 jól, 2 elégségesen vizsgázott s 2 javító
vizsgálatra utasíttatott.

c) Lelkészi vizsgálatok. 1917. szeptember 20-ikán kettővel, 
november 27-ikén 2 javító, február 20-ikán 1, 1918. június 12-ikén 
6 jelöttel, összesen 9 lelkészjelölttel tartottunk vizsgálatokat. A vizs
gálatok 3 esetben jeles, 1 esetben jó, 3 esetben elégséges és 
2 elégtelen eredménynyel végződött, mely azonban kijavíttatott.

A szakvizsgálatokat mélt. s főt. Oeduly Henrik püspök úr, 
a lelkészi vizsgálatokat pedig kívüle még dr. Schmidt Gyula coll. 
felügyelő úr, mint világi helyettes-elnök vezette. Mint püspök úr 
helyettese, az őszi és téli vizsgálatokon Francz Vilmos vezette a 
vizsgálatokat.

6. Tanári értekezletek.
Az elmúlt iskolai évben sűrűn tartottunk értekezleteket, a hogy 

azt úgy a különböző igazgatási, didaktikai, pedagógiai és ezekkel 
kapcsolatos más kérdések megkövetelték.

Összesen 17 értekezletet tartottunk. Jegyzőnk dr. Obál Béla 
volt, a kinek jegyzői működését hálásan köszönjük.

C) A theol. akadémia tanügye.
1. Tanári testület.

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

theol. tudományok előadója, a theol. alapvizsgálati bizottság elnöke, 
a theol. szakvizsgálati bizottságnak tagja, a coll. igazgató-választ
mánynak tagja, a Luther-társaság 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 ev. Nőegylet titkára; Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének és Sárosvármegye törvény- 
hatósági bizottságának tagja. Működik 1884. óta; heti óráinak 
száma: 1. félév 9, II. félév 7. Lakik: Felső-kőrút 26. szám.
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Tanárok:
D r. D eák János, bölcselettudor, theol. akad. okleveles nyil

vános rendes tanár, az ószövetségi tudományok előadója, a theol. 
alap- és szakvizsgálati bizottság tagja, a sárosi evang. egyház
megye s a Collegium levéltárosa; az Eperjesi Széchenyi-kör 
könyvtárosa. Működik 1907. óta; heti óráinak száma: I. félév 11,
II. félév 8. Lakik: Tábor-út 9. szám.

D raskóczy Lajos, theol. akad. nyilvános rendes tanár, a 
gyakorlati theol. tudományok előadója, a theol. alap- és szak
vizsgálati bizottság tagja, sárosi evang. egyházmegyei törvény- 
széki bíró, Sárosvármegye törvényhatóságának, Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének választott tagja, az eperjesi hadba- 
vonultak 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 vár
megyei végrehajtó-bizottság tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör nép
nevelési szakválasztmányának tagja. Működik 1897. óta; heti 
óráinak száma: I. félév 13, II. félév 11. Lakik: Szebeni-út 27. szám.

Liptai Lajos, az eperjesi és vidéki ev. egyház lelkésze és a 
sárosi ev. egyházmegye esperese, a tót nyelv előadó tanára. 
Működik 1900. óta; heti óráinak száma: I. és II. félév 3. Lakik: 
Árok-utcza 48. szám.

Mayer Endre. Lásd fent.
D r. O bál Béla, bölcselettudor, a történeti theol. tudományok 

nyilvános rendkívüli tanára, a theol. alapvizsgálati bizottság tagja, 
a Prot. írod. Társ. igazgató-választmányának, a berlini Gesell
schaft für Hochschulpädagogik és a hallei »Thüringisch-Sächsischer 
Geschichtsverein" rendes tagja. Működik 1907. óta; heti óráinak 
száma: I. félév 11, II. félév 9. Lakik: Felső-kőrút 2. szám.

B r. Podmaniczky Pál, okleveles rendk. tanár, volt lelkész, 
a Külmissio czímű lap szerkesztője. Tanít 1918. febr. óta; heti 
óráinak száma 10. Lakik: Tábor-út 6. szám.

Szánik Ernő, akad. énektanár. Működik 1891. óta; heti órái
nak száma a két félévben 2. Lakik: Kossuth Lajos-utcza 17. szám.

Szemere Márton, m. kir. gazdasági tanár, szolgálattételre 
beosztva a gör. kath. püspöki seminariumba. A földmívelésügyi 
miniszter intézkedése folytán a gazdaságtan tanára. Működik 
1907. óta. Heti óráinak száma: I. félév 2. Lakik: Fő-utcza 133. sz-
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Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theol. akad. nyilvános 
rendes tanár, a bölcsészettörténet és rendszeres theol. tudományok 
előadója, jogakad. rendes tanár, a theol. Otthon felügyelő tanára; 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. 
város képviselőtestületének, a Collegium igazgató-választmányá
nak, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választmányának 
és az eperjesi m. kir. állami tanítóképző-intézet igazgatótanácsá
nak tagja; a theol. alap-, szak- és lelkészi vizsgálati bizottságok 
tagja, a tiszakerületi és egyetemes ev. egyházi közoktatásügyi 
bizottság tagja. Működik 1884. óta; heti óráinak száma: I. félév 10,
II. félév 10. Lakik: Árok-utcza 30. szám.

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

tagjai: dr. D eák János, D raskóczy Lajos, Liptai LAjos, dr. O bál 
B éla, br. Podmaniczky Pál és dr. Szlávik Mátyás.

2. Szakvizsgálati bizottság. Elnöke G eduly Henrik egyház
kerületi püspök és Szentiványi Á rpád egyházkerületi felügyelő; 
tagjai a szaktanárok: dr. D eák János, D raskóczy Lajos, Mayer 
Endre, dr. O bál Béla és dr. Szlávik Mátyás.

3. Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszakerületi osztálya. 
Elnöke G eduly Henrik egyházkerületi püspök és Szentiványi 
Á rpád egyházkerületi felügyelő; tagjai: dr. Schmidt G yula 
tiszteletbeli coll. felügyelő, DR. Brósz László kassai egyház
felügyelő, Czékus László abaújszántói lelkész, Francz V ilmos 
bártfai lelkész, dr. Szlávik Mátyás; póttagok: Dómján Elek 
sátoraljaújhelyi lelkész, kér. jegyző, D raskóczy Lajos, Zsadányi 
Róbert egyházfelügyelő, Szlabey Mátyás bártfai lelkész. Hivatal
ból résztvesz a dékán és, mint vizsgálók, a szaktanárok.

3. Végzett tananyag.
a) Előadott tantárgyak.

Első félév.
1. Újszöv. görögnyelvi gyakorlatok. I. évf., heti 1 óra. Előadta 

Mayer Endre.
2. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan, kap

csolatban fordítási gyakorlatokkal. Előadta dr. Deák János.
3. Német nyelv. Kezdőkkel I —IV. évf., heti 2 óra. Előadta 

dr. Obál Béla.
4. Németnyelvi gyakorlatok. Walther: „Luther’s Charakter"
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ez. mű olvasása a haladókkal 1 —IV. évf., heti 1 órában. Tanította 
dr. Szlávik Mátyás.

5. Tót nyelvtan és gyakorlatok. Külön-külön a kezdők, hala
dók és gyakorlók részére, heti 1 -1  órában (összesen heti 3 órá
ban), I —IV. évf. részére. Tanította Liptai Lajos.

6. Latinnyelvi olvasmány. Luther kis és nagy kátéja tárgyalva. 
I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Mayer Endre.

7. Bölcsészettörténet. O- és középkori bölcsészet. I. évf., heti 
4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.

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

I —II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
10. Luther élete és müvei. I —IV. évf. heti 1 óra. Előadta 

dr. Obál Béla.
11. Ószöv. bevezetés. I — II. évf. heti 3 óra. Előadta dr. DeákJános.
12. Hébernyelvi repetitorium. II. évf., heti 1 óra. Vezette dr. 

Deák János.
13. Ószöv. exegesis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta dr. 

Deák János.
14. A cselekedetek könyve. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta 

Mayer Endre.
15. János ev. magyarázata. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta 

Mayer Endre.
16. Dogmatörténet. Ill — IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál B.
17. Hittan. Ill — IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Homiletika. I — II. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Pastoralls. Ill — IV. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Gyakorlati exegesis. I —IV. évfolyam, heti 1 óra. Előadta 

Draskóczy Lajos.
22. Luther pastoralis theologiája. Ill —IV. évf., heti 1 óra. 

Előadta Draskóczy Lajos.
23. Belmissio. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
24. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Taní

totta Szánik Ernő.
25. Mezőgazdaságtan. I - IV. évfolyam, heti 2 óra. Tanította 

Szemere Márton.
Második félév.

1. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Előadta dr. Deák János.
2. Újszöv. görögnyelvl gyakorlatok. I —II. évf., heti 2 óra. 

Előadta br. Podmaniczky Pál.
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3. Német nyelv. Kezdők számára. I — II. évf., heti 1 óra. Ta
nította dr. Obál Béla.

4. Németnyelvi gyakorlatok. Walther: »Luther’s Charakter" ez. 
mű olvasása. Haladók számára, heti 1 órában. Tanította dr. 
Szlávik Mátyás.

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

6. Latinnyelvi olvasmányok. Luther kis és nagy kátéjának 
fordítása. 1 —IV. évf., heti 1 óra. Vezette br. Podmaniczky Pál.

7. Bölcsészettörténet. A legfontosabb újkori bölcseleti irányok. 
I. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávlk Mátyás.

8. Egyet, egyháztörténet. Magyar protestáns egyháztörténet. 
I —II. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.

9. Luther élete és müvei. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta dr. 
Obál Béla.

10. Hermeneutika. I — II. évf., heti 2 óra. Előadta Mayer Endre.
11. Hébernyelvi repetitorium. II. évf., heti 1 óra. Vezette dr. 

Deák János.
12. Ószövetségi exegesis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta 

dr. Deák János.
13. Újszövetségi bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta 

Mayer Endre.
14. Újszöv. exegesis. Máté evangéliuma. I —II. évf., heti 3 óra. 

Előadta br. Podmaniczky Pál.
15. Pál gallatiai levele. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta br. 

Podmaniczky Pál.
16. Dogmatörténet. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. 

Obál Béla.
17. Hittan. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Liturgika. Ill— IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Belmissio. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Külmissio. 1 —IV. évf., heti 1 óra. Előadta br. Podma

niczky Pál.
22. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta 

Draskóczy Lajos.
23. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította 

Szárúk Ernő.
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b) Seminariumok.
Akadémiánk nagy súlyt helyez a seminariumokra s a tanárok 

rendes előadó-óráikon kívül minden szakkörből seminariumi gya
korlatokat vezetnek. E czélnak szolgálatában áll a seminariumnak 
berendezett termünk, mellette lévő kézi szakkönyvtárral.

A seminariumokra vonatkozólag megjegyezzük, hogy a gyakor
lati theol. seminariumok látogatása s abban írásbeli munkálkodás 
kivétel nélkül mindenkire kötelező. A többi tudományos semi
nariumok közül tetszés szerint választhatnak a hallgatók; egynek 
választása és abban való munkásság azonban kötelező.

1. Ótestámentomi exegetikai seminarium. Tárgya: Luther és 
az ószövetség. Heti egy órában a II —IV. éves hallgatók számára; 
vezetője dr. Deák János.

2. Újszövetségi exegetikai seminarium. Luther és az újszövetség. 
Heti 1 óra, II — IV. évf. Vezetője Mayer Endre.

3. Történeti seminarium. Heti 1 óra, II. évf. Vezetője dr. 
Obál Béla.

4. Systematikai seminarium. Ill —IV. évf. Vezetője dr. Szlávik 
Mátyás. Heti 1 óra. Olvasták s fordították az ágostai hitvallást, 
hozzáfűzött történeti s hittan-erkölcstani magyarázatokkal s tartalmi 
értékeléssel.

5. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető-tan ár Draskóczy Lajos,
a) Homiletikai seminarium. I —IV. évf. Heti 1 óra. A hallgatók 

különböző egyházi beszédeket hoztak, a melyeket a homiletika 
szabályai szerint elbíráltak s a tanulságokat hasznosították. A sza
badon előadott beszédeket írásban elkészített bírálatban és élő
szóval méltatták a munkahozó és a hallgatók közös okulására.

b) Liturgikai seminarium. Ill —IV. évf. Heti 1 óra. Negyed
éves hallgatóink végeztek alkalmi functiókat. Beható bírálat tár
gyát képezték a seminarium tagjai által készített és szabadon 
elmondott alkalmi beszédek.

c) Katechetikai seminariumok. I —IV. évf. Heti 1 óra. Negyed
éves hallgatóink katechizáltak. Az írott leckéket írásban és élő
szóval bírálták.

d) Egyházjogi seminariumok. Ill —IV. évf. Heti 1 óra. A semi
narium tagjai szorgalmasan hoztak dolgozatokat, a melyeket meg
beszéltek s megbíráltak.
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4. Theologiai akadémiai hallgatók.
I. évfolyam.

1. Berényi Sándor .........
2. Bodiczky Vladimir1.. ..
3. Hlavács Samu3.............
4. Hook Gyula3 .............
5. Marencsin Béla .........
6. Schumacher Sámuel4..
7. Terényi Béla................
8. Wickert Lajos.............

Sárosszentmihály, Sáros 1898. 
Liptószentmiklós, Liptó 1897. 
Szepesvéghely, Szepes . 1898.
Nyíregyháza, Szabolcs .. 1896.
Tapolyradvány, Sáros .. 1899.
Újpazna, Horvátország.. 1880. 
Tápiószentmárton, Pestvm. 1899. 
Szárazd, Tolna vm........  1898.

Jegyzet. Első évesnek jelentkezett Urbán Géza, de mielőtt beiratkozhatott 
volna, elhalt a harcztéren szerzett súlyos tüdőbaja miatt.

II. évfolyam.
9. Csaják János............. ......... Petrőcz, Bácsbodrog vm. 1897.

10. Erős Gyula ............ ........  Jolsva, Gömör vm......... 1896.
11. Javornitzky Aladár1 .. ........  Abaújharaszti, Abaúj vm. 1898.
12. Járosi Andor............ ......... Újsándorfalva, Torontál 1897.
13. Kiss Benő................ ........  Felsőaradi, Torontál vm. 1897.
14. Pál Béla ................ ......... Vashegy, Gömör vm. .. 1897.
15. Szivák Em il............ ......... Szeleste, Gömör vm..... 1896.
16. Tóth Szöllős Mihály ........  Roscol, Amerika............ 1897.
17. Tinschmidt Sándor.. ......... Kisszeben, Sáros vm. .. 1897.

III. évfolyam.
18. Amlacher Albert6.. .. ........  Szászsebes, Alsófejér vm. 1886.
19. Csajka Iván ............. ........  Mosócz, Turócz vm...... 1890.
20. Gömöri Nándor6.. .. ........  Lőcse, Szepes vm.......... 1897.
21. Kopcso János ......... ........  Nyíregyháza, Szabolcs .. 1893.
22. Komjáthy Béla........ ......... Fony, Abaúj-Torna vm. 1895.
23. Válint János............. ......... Annafalva, Gömör vm... 1895.
24. Weiszer Ernő ......... ......... Orosháza, Békés vm. .. 1896.

IV. évfolyam.
25. Bakay Zoltán ......... ......... Nagyócsa, Zólyom vm. 1896.
26. Banczik Oszkár .. .. ......... Rimakokova, Gömör vm. 1895.
27. Bús János................ ......... Rimócza, Gömör vm. .. 1894.
28. Késmárszky Lajos .. ......... Kassa, Abaúj-Torna vm. 1895.

1 Tényleges katonai szolgálatot teljesít. 2 Csak az I. félévben volt hallgatónk, 
mint rokkant (tüdővészes) beteg a II. félévre nem iratkozhatott be; meghalt május 
végén. 8 Katona; csak a II. félévre iratkozott be. 4 Polg. isk. tanár Péterváradon i 
rendk. halig. 5 Min. rend. alapján 3 havi tanfolyampt végzett. 6 Súlyos operatio 
után meghalt Budapesten.
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29. Lang János ........................  Zsablya, Bács-Bodrog .. 1894.
30. Németh P á l........................  Békéscsaba, Békés vm... 1894.
31. Pogány Gusztáv................  Ipolyróna, Nógrád vm. 1892.
32. Zachar Kálmán1 ................  Ratkó, Gömör vm......... 1895.
33. Zeman Zoltán....................  Lapos, Sáros vm...........  1894.

Külföldi egyetemen mint lelkészjelölt folytatta tanulmányait:
34. Bortnyik György a greifs-

waldi egyetemen............  Kölese, Szatmár vm......  1895.
1 A második félévtől kezdve IV. éves.

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

E szép hivatású intézményünket az elmúlt, felette nehéz tan
évben is igyekezett a felügyelő-tanár rendeltetésének megfelelő 
színvonalon tartani s a szabályoknak és szokásoknak megfelelően 
vezetni. A naponkénti reggeli könyörgéseket Lang János IV. éves 
theol. akad. hallgató, az Otthon Írnoka látta el.

A lakók száma a múlt tanévben csak 39 volt, és pedig 
19 theol., 6 joghallgató, 9 főgymnasiumi, 5 tanítóképezdei tanuló. 
Az azzal járó jövedelemcsökkenést az a körülmény is növelte, 
hogy a lakbérfizetések évenként csak 25 koronával emeltettek. 
Hogy mégis hiány nélkül végződött a tanév, az Oeduly püspök 
szerető gondoskodása mellett az egyes egyházközségek részéről 
volt hűséges tanítványaink útján beérkezett nagyobb reformatio 
jubil. gyűjtéseknek és adományoknak köszönhető. A mai rettenetes 
drágaságban évi 125, illetve jogásznál és gymnasiumi tanulónál 
évi 150 koronából egy bennlakó ifjút egy tanévre lakással, fűtéssel, 
villamos világítással, vízzel és kiszolgálattal ellátni nem lehet- 

Az Otthon orvosa, dr. Hartmann Imre, nagymérvű katonai és 
magánelfoglaltatása daczára lelkiismeretes pontossággal teljesítette 
orvosi teendőit. Sajnos, 2 jeles ifjút ragadott el a halál. Az egyik

I G Ö M Ö R I N Ä N D O R

operatio után a budapesti klinikán, a másik 

H L A V Ä C S  S A M U

május hó végén, hareztéren szerzett tüdővészben, liptói otthonában 
hunyt el. Előbbinek temetésén Iglón dr. Szlávik M. felügyelő-tanár 
vezetése mellett 18 theol. és 1 jogászifjú is résztvett. Sírjánál
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Lang J. theo!. test. elnök búcsúzott el tőle. Az Otthon hőseinek 
pantheonjába kerülnek Lukácsik M., dr. Ihász P , Rosta P. és 
Hruska Z. társaik mellé. Nyugodjanak békével!

Az Otthon theologus, jogász, sőt főgymnasista lakói a múlt 
tanévben is tetemes lakbérelengedésben részesültek, miként az 
feljebb kimutatva van.

Tiszai egyházkerületünk egyhangú határozatából s főleg 
Qeduly H. püspökünk lelkes reformatio-jubil. felhívására, derék 
lelkésztanítványaink buzgóságából az Otthon eperjesi házi-pénz
tárába múlt évi június 15-ikétől ezévi június 15-ikéig következő 
nagylelkű adományok folytak be: iglói, késmárki és aszódi főgymn. 
gyámint. 10 — 10, bányai egyházker. segélye 200, ózdi egyház 15, 
Noszkól. rákoskeresztúri lelkész Luther-alapítv. kamatja 10, selmecz- 
bányai főgymn. bibliaegyesület 20, szarvasi főgymn. gyámint. 25f 
csernátfalusi egyház 10, tátraaljai egyházmegye 30, hegyaljai esp. 
gyámint. 36, bácsfeketehegyi egyház és lelkésze Scherer P. 15, 
Móhr Gyula lelkész esküvői offert. 20, Scherfel J. Nagyszalókról 5, 
iglói polg. leányisk. 10, alsósajói egyház 10, felsőlövői főgymn. 
beimiss, egyes. 5, klazányi egyház jubilár. gyűjtése 81, Hronyecz 
P. s.-lelkész 20, pazdicsi egyház jubilár. gyűjtése 29, türkösi egyh. 
gyűjtése 100, pestmegyei esperesség 20, csanálosi egyház és 
Hám B. jegyző 15, Zatykó J. ritnabrézói lelkész 30, Paulinyi M. 
horháti lelkész 20, Maiéter 1. jogakad. tanár 50, Révész Z. jog
szigorló 2, hegyeshalmi és zurányi egyház 50, leibiczi egyh. 20, 
ujvásári egyház 15, martonháza — rokfalvai egyház 25, Mayer P. 
ikladi lelkész 10, budaméri egyház 20, kiskőrösi egyház 40, 
Gömöri S. iglói tanítóképz. igazg. 10, rózsahegyi egyház 25, 
szepesbélai ev. nőegylet 10, kassai II. egyház 5, Klauszer L. leik. 
hadikölcsön-kam. 6, Heinz L. lelkészek hadikölcsön-kamata 12, új- 
csanálosi egyház 2, zajzoni egyház és leányegyesület 20, hámos- 
falva —gacsalki egyház 10, tátraaljai egyház 13, pürkereczi egyh. 15, 
baradnai egyház 20, tatrangi egyház 50, restéri egyház 7, sókúti 
egyház 20, nyústyai egyház 25, Thomka L. Nyúslyáról 100, 
sárosófalvi egyház 50, korompai egyház 25, kisszebeni I. és II. 
egyház 37, budaméri egyház offert. 10, kislomniczi egyház 10, 
ránki egyház jubil. gyűjtése 80, murányhosszúréti egyház 23, 
nandrás —rákosi egyház 18, iglói egyház 50, szirki egyház 30, 
Mikula Z. rimaráhói lelkész 20, betléri egyh. 6, felkai egyh. 20, 
csernátfalusi hívek 40, nyárasdombi egyh. 25, budaméri, girálti, 
laposi, zsegnyei és Eperjes II. egyház gyűjtése 70, nagyszabosi 
egyház 15, szomolnoki egyház offert. 22, Farkas József rimabányai



30

lelkész 60, tapolyhanusfalvi egyház jubilár. gyűjtése 100, rima- 
brézói egyház 55, nagykárolyi egyház 30, szabadosi egyház 28, 
hísnyói egyház 40, rnerészpataki egyh. 50, rimafűrészi egyh. 25, 
hosszúfalu-fűrészmezői egyház 25, abosi egyház 5, Bortnyik Qy. 
alesperes 40, berkii leányegyház jubil. gyűjtése 50, újvidéki egyh. 
és lelkésze Fábry J. 80, krizbai egyház 10, merényi egyh. szegény
alapja 25, rozsnyói egyh. 12, ratkósebesi egyh. jubil. gyűjtése 50, 
batizfalvi egyház 15, Eperjes városi és vidéki egyház jubil. aján
déka 87, rimakokovai egyház 15, orosházai egyház 5, alsókubini 
egyház 10, bártfai I. egyház 10, Eperjesi Takarékpénztár 100, 
Sárosvármegyei Takarékpénztár 200, Eperjesi Bankegylet 100, dob- 
sinai egyh. 25, Jeszenszky Oy. csömöri lelkész 10, kiétei egyh. 15, 
Hajdú J. zsegnyei lelkész 10, Nyiregyháza városa 50, szepesvár- 
aljai egyh. 20, iglói főgymn. ifj. gyámint. 10, nagyrőczei egyh. 50, 
merényi egyház 20, Nagysárosi Műmalom 100, budapesti ev. 
főgymn. ifj. gyámint. 20, arnóti isk. gyűjtés 10, margonyai egyh. 15, 
szarvasi tanítóképző-int. ifj. gyámint. 10, beszterczebányai ev. fő- 
girnn. ifj. gyámint. 10, bácsi esperesség 80, németjakabvágási 
egyh. 10, felsősajói egyh. 10, rozsnyói ev. főgymn. ifj. gyámint. 5, 
toportzi egyház 20, Csaba Oy. lelkész 50, Mikulás J. lelkész 20, 
Fábry P. kakaslomniczról 25, Lauff O. balfi lelkész 100, Weisz V. 
battyándi s.-lelkész 10, Popp F. zágrábi vikárius 20 s Abaffy Oy. 
szegedi s.-lelkész 10 kor.; összesen 3759 kor. — A tiszakerület 
közp. pénztárába befolyt az Otthon javára: Tatrang 10, Türkös 10, 
Galgon Jaske Mihály 500, Varga János 100, Eperjes I. 54 34, Kis- 
várda 37, Balogpádár 10, Margonya 12 50, Ózd 45’40, Kiikemező5, 
Rókus 29'03, Nyiregyháza 200, Kovács András 100, Oirált 100, 
Hosszúfalu 50, Sátoraljaújhely 10, Alsósziklás 8, Cserencsény 2, 
Cserepes 3, F.-Pokorágy 2, Karaszkó 310, Klenócz 1647, Nyustya 2, 
Rimabánya 2, Rimabrézó 3, Rimafürész 5, Rimaráhó 1, Rima
szombat 5, Tiszolcz 3, Várgede 1, Apácza 10, Bácsfalu 25, Brassó 10, 
Tiszavidéki egyhm. gyámint. 20, nyíregyházai gyámint. 20, nagy
váradi gyámint. 6, merészpataki gyámint. 3'50, Klazány 6, Kölese 
3 47, Merészpatak 2, Sókút 7, Tokaj 542, Abaújszántó 5, Fancsal 20, 
Felsőkemencze 5, Miskolcz 10, Ózd 5, Arnót 10, Sajókaza 2, 
Stósz 9 54, brassói egyházmegye 125, tiszavidéki egyházm. 7309, 
kishonti egyházmegye 56'27, hegyaljai egyházmegye 70-59 kor.; 
összesen 1699 kor. 12 fül. — Luther-emlékalapra befolyt: tokaji 
egyház 100, dr. Brósz L. kassai egyházfelügyelő 100, Zsadányi R. 
ránki egyházfelügyelő 100, ratkói egyház 100, leibiczi egyház 100 
és Schwartz M. toporczi lelkész 50 kor.; összesen 550 korona.
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Főösszeg 6008 kor. 12 fill., a Leopoldianum 400 kor. és egyet, 
egyház 500 kor. Együtt 6908 kor. 12 fill.

A theologusok csekély létszámára való tekintettel a jövő tan
évben is joghallgatókat, főgymn. tanulókat, sőt kellő felelősség és 
ellenőrzés mellett tanítóképző-intézeti növendékeket is veszünk föl 
az Otthonba. Különösen s első sorban felveszünk oly felsőbb
osztályú gymn. tanulókat, a kik a theologiai pályára óhajtanak 
lépni s ezeket éppoly jótéteményben részesítjük, mint a theol. 
akad. hallgatókat s őket heti 2 — 3 órában előkészítjük a theol. 
akadémiára. Augusztus 25-ikéig jelentkezést elfogad a tiszaker. 
püspökhöz czímzett kérvénynyel a theol. dékán vagy maga a 
felügyelő-tanár. Egyéb okiratok mellett orvosi bizonyítvány is 
szükséges. Ágyneműről ki-ki maga gondoskodik. A fölvett lakók 
a tanév elején szigorú előzetes orvosi vizsgálatnak lesznek alá
vetve. A házirend szigorú betartása kötelező.

A tanidő alatt meglátogatta az Otthont dr. Masznyik E. ny. 
pozsonyi theol. akad. igazgató s a tanév végén Oeduly H. püspök 
és dr. Sárkány fogarasi igazgató, mint éretts. kormányképviselő.

Balpataky Imréné édesanyja, özv. Zelenka Pálné elhúnyta 
alkalmából férje: Zelenka püspök nagyobb képével ajándékozta 
meg az Otthon ima- és olvasótermét. Méltó helye van ott: leg
nagyobb alkotása színhelyén. Áldjuk is mindenkor e nagy püs
pökünk boldogító emlékezetét. ~ ,1 6 D r. Szlavik Mátyás,

felügyelő-tanár.

2. Theol. akadémiai szakkönyvtár,
A tanítás megkönnyítésére s mélyítésére szolgáló könyvtárun

kat, hogy az seminariumi czéljainknak teljesen megfelelhessen, 
újonnan felszereltük s rendeztük. 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 teremben vannak elhelyezve mindenkori használatra. 
A seminariumi teremhez minden hallgató kulcsot kap s felelős
ség terhe mellett használhatja a rendelkezésre álló műveket. 
Egyes művek a tanári szobában is vannak elhelyezve, a tanárok 
közvetlen használatára.

Az elmúlt 1917/18. isk. évben is 800 koronát kaptunk s 
használtunk fel könyvszerzésre. Különösen azonban gazdagodott 
könyvtárunk Korbély Gézának megszerzett könyvtárával, melyet
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dr. Deák János lajstromoz s helyez be theol. szakkönyvtárunkba, mely 
ekként tekintélyes modern kézikönyvtárrá nőtte ki magát. Sajnála
tunkra a nagy drágaság miatt nem nyomathatjuk le a lajstromát.

Mint az előző években, úgy az elmúltban is a következő 
lapokat és folyóiratokat járatta a tanári-kar: Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft; Zeitschrift für die neutestament- 
liche Wissenschaft; Theologische Studien und Kritiken; Evan- 

v gelische Freiheit; Katholikus Szemle; Athenaeum, filoz. folyóirat; 
Keresztyén Magvető; Evangélikus Népiskola; Igehirdető; Allge
meine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung; Theologisches 
Literaturblatt; 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 Elet; 
Theol. Szaklap és Könyvújság.

3. A theol. akad. testület és egyesületei.
A theol. akad. testületnek, mint a theol. ifjúság autonom 

szervének czélja a testületet érdeklő ügyeknek rendes, vagy rend
kívüli gyűléseken való elintézése; a theol. ifjúság érdekeinek 
képviselése és előmozdítása s jó hírnevének fenntartása; felebaráti 
szeretet s — anyagi viszonyaihoz mérten — jótékonyság gya
korlása; kifelé az összetartozásnak, befelé a testvéries együttérzés
nek fenntartása; és ápolása. E czélja elérésében támogatja a tes
tületet a kebelében fennálló: becsületbíróság, önsegélyző egye
sület, olvasókör, theol. testületi énekkar, theol. könyvtár.

a) Theologiai Testület.
A Theologiai Testület alakuló-közgyűlését szept. 11-ikén tar

totta meg, mely alkalommal testületi elnökké BúsJ. IV. é. választatott, 
a ki helyébe okt. 27-ikén Németh Pál IV. é., illetőleg nov. 23-ikán 
Lang János IV. é. választatott; főjegyzővé Válint J. III. é., illető
leg Pál Béla s ehelyett Weiszer Ernő választatott; pénztárossá 
Banczik O. IV. é., illetőleg Komjáthy Béla választatott; becsület
bírósági elnökké Németh P. IV. é., majd leköszönése után Járosi 
Andor lett; aljegyzővé Gömöri N. III. é.; az önsegélyző egyesület 
elnökévé Bakay Z. IV. é. s leköszönése után Szivák Emilt válasz
tották; könyvtárossá Pogány G. IV. é.; laptárossá Wickert Lajos 
I. é.; háznagygyá Terényi B. I. é., illetőleg Banczik Oszkár IV. é. 
hallgatókat választotta meg a testület.
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A testület a nagyközönség részvételével november 18-ikán 
ünnepelte meg a reformatio 400-ik jubiláris emlékünnepet. A dé
kán megnyitó-beszédét dr. Deák János olvasta fel. Emlékbeszédet 
Németh Pál tartott.

Közös coll. ifjúsági ünnep keretében áldozott a testület is 
márcz. 15-ike nagy emlékeinek. A megnyitó-beszédet Lang János 
testületi elnök, az ünnepi beszédet Tóth Lajos jogászelnök tartotta.

Résztvett a testület más helybeli intézetek által rendezett 
ünnepélyeken. A Széchenyi-kör irodalmi estélyein kéthetenként 
fölváltva szavalataikkal közreműködtek.

Nagy veszteség érte a testületet Qömöri K. Nándor III. éves 
theol. akad. hallgató társunk korai halálával. Gyógyulást keresett, 
a budapesti klinikán megoperálták, de -  sajnos -  a halál véget 
vetett ifjú s nagy reményekre jogosító életének.

Tagja volt a testület a Széchenyi-körnek, a Prot. írod. Tár
saságnak, Luther-Társaságnak, az Orsz. Kossuth-Szövetségnek és 
az Eperjesi Lengyel-Magyar Szövetségnek.

b) A Theol. Önsegélyző-egyesület.
A testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület ez évben is 

olcsó kölcsönben részesítette az arra szorult testületi tagokat. Egy 
tagját 30 kor. ingyensegélyben s egy másikat 25 kor. lakássegélyben
részesítette. ^  ^  Theol. Testület Olvasóköre.

A Theol. Testület Olvasókörének olvasóóráit a theol. Otthon 
tágas imatermében tartotta. A következő lapokat járatta: Buda
pesti Hírlap, Pesti Hírlap, Az Újság, Pesti Napló, Prot. Szemle, 
Theol. Szaklap, Új Idők, Érdekes Újság, Nyugat, Figyelő és a 
Katona-otthon részére Mátyás Diák és Borsszem Jankó ez. lapokat.

. d) A Theol. Testület Énekkara.
A Theol. Testület Énekkara különösen a theol. akad. ifjúság 

ünnepélyein, de más alkalmakkor is — Lang János IV. é. theol. akad 
hallgató karmestere vezetésével — nyilvánosan szerepelt. Több 
temetésen résztvett. Május 9-ikén, Gömöri K.N. III. éves theol. halig, 
temetésén Iglón a testület énekkara 18 tagjával volt képviselve.

A testület zárógyűlését június 13-ikán tartotta meg. A szokásos 
hazafias fogadalmat 5 IV. é. theol. akad. hallgató tette le, a kik 
közül mindenki 10 —10 kor.-t ajánlott fel a theologusok Csengey- 
alapítványa javára.

Szünidei elnökké a testület Járosi A. III. é. theol. akad. hallgatót 
választotta meg.

C oll. Ért. 1917-18. 3



34

4. A theol. akadém ia Belmissiói Egyesülete.

Az egyesület a vallásos érzület ápolásával a theologusokat, 
mint a gyülekezetek jövendő lelki vezéreit, a belmissió lelkes 
harczosaivá akarja tenni.

Alakuló-gyűlését 1917. szept. 18-ikán tartotta meg, a mikor 
Mayer Endre theol. akad. dékán helyett, ki az elnöki állást, a 
melyben 24 éven át atyai szeretettel buzgólkodott az egyesület 
czéljainak minél tágabb téren való megvalósulásáért, meggyen
gült egészsége miatt el nem fogadta, a testület egyhangú lelke
sedéssel Draskóczy Lajos theol. akad. tanár, coll. igazgató urat 
választotta meg az egyesület elnökévé.

Tisztikara ugyanekkor a következőképen alakult meg: Zachar 
Kálmán IV. é. theol. maradt továbbra is titkárnak, Komjáthy 
Béla III. é. theol. jegyzőnek, Erős Gyula II. é. theol. aljegyzőnek, 
Németh Pál IV. é. theol. pénztárosnak, Járosi Andor II. é. theol. 
laptárosnak lett megválasztva.

Az 1917. évi február 26-ikán tartott titkárválasztó-gyűlésen 
a lemondott titkár Zachar Kálmán IV. theol. helyébe Weiszer 
Ernő III. é. theol. lett megválasztva titkárnak.

A lefolyt iskolai évben tartott egyesületünk 1 alakuló elnök
választó, 1 titkárválasztó, 1 zárógyűlést és 1 összejövetelt.

A gyűlések s összejövetelek közénekkel, imádsággal s irás- 
magyarázattal kezdődtek, imádsággal zárultak.

A Belmissiói Egyesület tagjai végezték a városban a vasár
nap délutáni elmélkedéseket és több ízben Nagysároson magyar
német nyelvű istentiszteletet tartottak.

Szépen sikerült vallásos estélyt rendezett a Belmissziói Egye
sület 1918. május 16-ikán, a mely alkalommal Vargha Gyuláné 
előadása »az Isten országának követeléseiről és Ígéreteiről" el- 
törölhetetlen benyomásokat hagyott a résztvevők szivében. Buda
pesti vendégünk előadásának méltó kerete volt az estély egész 
progrannnja: az elnök megnyitóbeszédével, az ev. polg. leányiskola 
énekkarával, Oszvald Klári szavalatával és a gyülekezet záró
énekével.

Az ünnepély sikerét mutatja az is, hogy 310 kor. 75 fill, 
offertorium folyt be.

Jelen iskolai évben a következő lapokat járatta az egyesület: 
Magyarság, Ev. Orálló, Ev. Glaubensbote, Allgem. Missions
zeitschrift, Straz na Sione, Cirkevné Listy. Ezekkel kiegészítette 
a máshonnan rendelkezésére állott olvasmányait.



Az egyesület vagyona: jegyzetekben .. 1061 kor. 92 fill.
követelésekben 206 » 10 „

betétkönyveken és készpénzben .. .. 1023 „ 19 «
Összesen: 2291 kor. 21 fill.
Tartozás: 500 „ — „

Tiszta vagyon: 1791 kor. 21 fill.

5. Katona-Otthon.

A Katona-Otthon az elmúlt 1917/18. évben is megfelelt szép 
feladatának.

A városunkban állomásozó ezredek és kórházak katonái közül 
sokan keresték fel helyiségeit, a látogatók száma annyira emel
kedett, hogy a vezetőség nagyobb teremről volt kénytelen gon
doskodni. A collegiumi elöljáróság szívességéből az első emeleten 
szép nagy hatablakos termet rendeztünk be, de — sajnos -  még 
ez sem volt elég nagy. A látogatottságról szólnak a következő 
számok: 1917. június l-jétől 1918. május 31-ikéig 26,204 láto
gatója volt az Otthonnak (múlt évben 12,009), kik közül magyar- 
országi volt 25,890, ausztriai 314. Anyanyelv szerint: magyar 
15,535, német 1049, tót 9359, román 109, rutén 106, lengyel 28, 
horvát 7, ukrajnai 5, szerb 3, cseh 2 és bolgár 1. Megírtak 
19,271 darab levelet (9153 ingyen), 13,382 darab táborilapot (4277 
ingyen) és 11,642 drb képes lapot (1680 ingyen).

Az Otthon vezetősége fedezetlen kiadásainak némi megtérí
tése czéljából kénytelen volt, a folyton emelkedő papírárak miatt, 
január 14-ikétől a levelezőlapokat s levélpapírt pénzért árusítani, 
(lev. lap 2, levélpapír s boríték 4 fillér), nem zárva ki azt, hogy a 
rászorulók továbbra is ingyen kapjanak mindent.

Kiosztottunk 10 darab Újszövetséget, 371 darab imádságos 
könyvet és 2740 drb Evangéliumot, Harangszót stb. természetesen 
arra való figyelemmel, hogy mindenki anyanyelvű iratokat kap
hasson. Szeretetvendégséget karácsonykor és húsvétkor tartottunk, 
amikor is több száz katonát vendégeltünk meg.

Látogatóinknak állandóan 25 — 30 napilap és folyóirat állott 
rendelkezésükre. Szép könyvtárunkat is szívesen használták a 
látogatók. Munkásságunkról számot adva, hálás köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak, akik bármikor szives adományukkal 
hozzájárultak az Otthon fenntartásához. A támogatást továbbra is 
kérjük, mert csak így leszünk képesek fenntartani s továbbfejlesz
teni szépen virágzó Katona-Otthonunkat.
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II.

J o g a k a d é m ia .

A) Adatok a jogakadémia 1917/18. tanévi beléleté- 
nek történetéhez.

A coll. jogakadémián az 1917/18. tanév szeptember 1-jén 
nyílt meg s zavartalanul tartott június 1-jéig, a mikor a vizs
gálatok vették kezdetüket. A hallgatók létszáma ebben a tanévben 
lényegesen emelkedett, s habár még nem közelítette meg a béke 
idejében elért létszámot, mégis a 200-at jóval meghaladta. Ebben 
nem csekély része volt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 
16,385—1918. sz. rendeletében foglalt amaz intézkedésnek, hogy 
a katonai szolgálatot már két év óta teljesítő s tanpályájukon 
fennakadást szenvedett ifjaknak megengedte, hogy három havi 
turnusonként szabadságoltatván, az előadásokat látogathassák, és 
vizsgálatot tehessenek. Az első ilyen tanfolyam márczius 1-jétől 
június 1-jéig tartott. Eredetileg nyári tanfolyam tartására is fel
hivattunk; időközben azonban a minisztérium csupán az egye
temeken rendelte el a nyári tanfolyam megtartását.

A tanári-kar ebben a tanévben is csupán a legnagyobb erő
megfeszítéssel volt képes az összes előírt tantárgyak előadását 
biztosítani. Két tanár hadbavonult; közülök dr. Flórián Károly 
még mindig orosz hadifogságban van, dr. Moór Gyula pedig 
jelenleg az olasz harcztéren teljesít szolgálatot. Két tanszék, a 
melyek a háború folyamán megüresedtek, eddig nem töltettek be, 
illetve az igazgató-választmány ezeknek betöltését a béke idejére 
halasztotta. Akkor szabadulnak fel ugyanis azok a fiatal tanerők, 
a kiktől ennek a két tanszéknek kívánatos betöltése remélhető.

Az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtásának keretében lépé
seket tettünk az iránt, hogy jogakadémiánk is megfelelő és mél
tányos állami anyagi támogatásban részesüljön. A benyújtott 
törvényjavaslatra egyetemes egyházi közgyűlésünk 1918. január 
havában tudvalevőleg véleményét nyilvánította, s egyben felirattal 
fordult a kir. kormányhoz, melyben az 1848 : XX. t.-cz. fokozatos 
végrehajtását czélzó törvényjavaslatba pótló rendelkezések be
iktatását kérelmezte. Ezek között szerepel egyetemes egyházunknak 
az az óhajtása is, hogy a főiskolák, az 1883 : XXX. t.-cz. analógiájára, 
fedezetlen személyi és dologi kiadásaikra megfelelő állami anyagi 
támogatásban részesíttessenek.
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A tanév történetének személyi részét illetőleg kiemelendőnek 
tartjuk, hogy:

Dr. Obetkó Dezső a nagyváradi felsőkereskedelmi iskola 
érettségi vizsgálatainak elnöki minőségben való vezetésére mi
niszteri biztosul küldetett ki.

Dr. Moór Gyulát a kolozsvári Ferencz József tudomány- 
egyetem felkérte, hogy az 1918. évi nagyszünidőben a katonai 
kötelékben álló joghallgatók részére tartandó három havi tan
folyamon a nemzetközi jog előadását vállalja el.

Kormányhatóságunk, a tanári-kar javaslatára, ebben a tan
évben a közegészségtan előadását dr. Mosánszky Jenő kórházi 
igazgató, tart. ezredorvosra bízta, a ki nagy buzgalommal felelt 
meg a beléje helyezett bizalomnak.

Nem halványuló kegyeletes érzéssel emlékezünk meg jelen 
tanévi értesítőnkben is a világháborúban hősi halált halt, e pilla
natban még kimerítően fel nem sorolható hallgatóinkról. Egyre nő 
az a cypruslombbal körülfont, dicsőséges névsor, a melynek az 
eljövendő tanévben való lezárhatásáért buzgó fohászainkat küldjük 
az egek Urához!

Hallgatóink az 1917/18. tanévben a következő jótétemények
ben részesültek: , ,  . ,1. Tandíjeiengedes czimen:

a) Az első félévben féltandíjmentességben részesültek 
(a 30 kor.): Jurányi Károly, Vértes Andor, Tóth Lajos,
Horváth Béla, Petlie László, Baloghy Farkas, Raszlavszky 
Béla, Révész Zoltán ; teljes tandíjelengedésben (60 kor.) 
részesült: Sarudy István, Sarudy László, Sroll Lajos 420 kor.

b) A második félévben féltandíjmentességben ré
szesültek: Kálmán Ödön, Körtvélyessy Pál, Neumann 
Illés, Weiszer Sándor, Raszlavszky Béla, Révész Zoltán; 
teljes tandíjmentességben: Sarudy László, Sarudy István
és Sroll L a jo s ........................................................... .. 420 „

Összesen 840 kor.
2. Tápdíjelengedés czímén:

a) Az első félévben : Sennovitz Kálmán ................  35 K.
b) A második félévben: Sennovitz Kálmán .. .. 55 „

Összesen: 90 K.
3. Ösztöndíjak czímén:

Raszlavszky Béla, a dr. Propper Elek-alapítványból .. 100 K.
Tahy Béla, a dr. Meliorisz Béla-alapítványból............ 90 ..
Weiszer Sándor, a dr. Meliorisz Béla-alapítványból 90 »
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Srol! Lajos, az Újliázy-alapítványból .........................
Sennovitz Kálmán, a dr. Horváth Ödön-alapítványból
Oszvald László, a Duka-alapítványból ........................
Baloghy Farkas, a Roskoványi-alapítványból .............
Sroll Lajos, a Jelenik- „ .............
Tahy Béla, a Roth —Teleky- „ .............
Sroll Lajos, „ „ „ .............
Ambró Zoltán, a Bachó János családi alapítványból .. 
Ambró Géza, „ „ „ „
Rojkovics József, a Kotradov Mihály- „
Vértes Andor, a Mária Terézia- „
Tóth Lajos, „ „ „
Böhm Jenő, a Böhm N. családi „
Sroll Lajos, 'a Sarudy I. „Otthon" „
Sroll Lajos, a Propper I. „Otthon" „
Tóth Lajos, a Jogász-segélyegylettől az I. félévben 
Gallé Elemér 
Zadzsora Endre 
Kálmán Ödön 
Tóth Lajos 
Sennovitz Kálmán 
Zadzsora Endre 
Kálmán Ödön

A föntebbi kimutatások szerint a jótétemények végső 
összege.......................................................................

ti II II a a
ti II II a a
tt II II a a
11 II a ii. a
II II a a a
t) II a ii a
II II a a a

Összesen

120 K. 
80 „ 
85 „ 
64 „ 

100 „ 
70 „ 
70 „ 

500 „ 
500 „ 
300 .. 
240 „ 
300 „ 
200 „ 
100 „ 
40 „ 

150 „ 
120 „ 
80 „ 
58 „ 

170 „ 
100 „ 
95 „ 
43 „

3865 K. 
840 „ 
90 „

4795 K.

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

D r. Mikler Károly, képesített egyetemi magántanár, az 
államtudományok és a jogtudományok tudora; az evang. egye
temes egyház világi jegyzője és tanügyi bizottságának tagja, a 
tiszai evang. egyházkerület világi jegyzője, tanügyi és jogügyi 
bizottságának tagja, a Collegium igazgatóválasztmányának tagja; 
a Jogakadémiai Tanárok Orsz. Egyesületének társelnöke. Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányának 
s központi választmányának és Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének tagja. A magyar alkotmány- és jogtörténet s az egyház
jog nyilv. rendes tanára. Lakik: Kerényi-utcza 1. szám.
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Nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok:
1. D r. F lórián  Károly, 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
választmányának s Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja. 
A közgazdaságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi jog nyilv. 
rendes tanára; a Collegium pénztárosa és igazgató-választmányá
nak tagja. Lakása: Árok-utcza 26. szám.

2. D r. Hebelt Ede, képesített egyetemi magántanár, a jog
tudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; a magyar magánjog, 
az osztrák magánjog és a bányajog nyilv. rendes tanára. Lakik: 
Felső-körűt 2. szám.

3. D r. Maléter 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. Lakik: Fő-utcza 92. szám.

4. D r. Mikler Károly. Lásd fent.
5. D r. Moór G yula, a jogtudományok „sub auspiciis regis" 

felavatott tudora, képesített egyetemi magántanár; a jogbölcsészet, 
a magyar anyagi büntetőjog és a magyar büntető perjog nyilv. 
rendes tanára.

6. D r. O betkó D ezső, képesített egyetemi magántanár, a 
jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, oki. bíró, volt kir. 
törvényszéki bíró; Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének 
választott tagja; a Collegium igazgató-választmányának, a Jogakad. 
Tanárok Országos Egyesületének választmányi tagja. A magyar 
kereskedelmi és váltójog meg a magyar polgári törvénykezési jog 
nyilv. rendes, valamint a franczia, olasz és angol nyelvek előadó 
tanára. Mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén a jogaka
démia vezetője. Lakik: Felső-körűt 26. szám. (I. emelet.)

7. D r. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai 
tanár, az újcsanálosi evang. egyházközség felügyelője, Sárosvárm. 
törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének, a Collegium igazgató-választmányának és az eperjesi 
állami tanítónőképző-intézet igazgató-tanácsának tagja. A törté
neti és bölcseleti special-collegiumok nyilv. rendes tanára. Lakik: 
Árok-u. 30. sz.

* A magyar közigazgatási jog és a statisztika, valamint a római jog tan
széke üresedésben van.
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Magántanárok:
1. D r. Bruckner G yőző, képesített egyetem i magántanár, 

bölcselettudor, az újkori művelődéstörténet magántanára.
2. D r. Körtvélyessy D ezső, a jogtudományok tudora, köz- 

és váltó-ügyvéd, kir. törvényszéki elnök, Sárosvármegye tör
vényhatósági bizottságának tagja; a tételes-jogi special-collegiumok 
magántanára. Lakik: Kerényi-utcza 3. szám.

3. D r. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sáros
vármegye árvaszékének elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági 
bizottságának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének 
tagja; a magyar közigazgatási jog köréből vett special-collegiumok 
magántanára. Lakik: Fő-utcza 94. szám.

4. D r. O bál Béla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, 
a német nyelv előadó tanára. Lakik: Felső-kőrút 1. szám.

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

6. D r. Sztehlo Zoltán, az államtudományok és a jogtudo
mányok tudora, okleveles bíró és ügyvéd; a római örökösödési 
jog köréből vett special-collegium magántanára.

Előadó:
D r.M osánszkyJenő , az orvostudományok doktora, közkórház

igazgató, a közegészségtan előadó tanára.

C) Vizsgálati bizottságok.
Első alapvizsgálati bizottság:

Elnök dr. Mikler Károly. Helyettes elnök dr. Hebelt 
Ede. Rendes tagok dr. H ebelt Ede. Póttagok dr . Flórián Károly, 
dr. M aléter István, dr. Moór Gyula és dr. O betkó D ezső.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Flórián Károly. Helyettes elnök dr. O betkó 

D ezső. Rendes tagok dr. Maléter István és dr . O betkó D ezső. 
Póttagok dr. Hebelt Ede, dr. Mikler Károly és dr. Moór

G yula. Harmadik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. O betkó D ezső. Helyettes elnök dr. Hebelt Ede. 

Rendes tagok dr. H ebelt Ede és dr. Moór G yula. Póttagok 
dr. Flórián Károly, dr. M ikler Károly és dr . Maléter István.
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Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Maléter István. Helyettes elnök dr. F lórián 

Károly. Rendes tagok dr. F lórián Károly és dr. Mikler Károly. 
Póttagok dr. Hebelt Ede, dr.M oór Gyula és dr. O betkó Dezső.

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

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

árvaszékének elnöke,
dr. Rosenberg T eofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara 

alelnöke,
dr. Schmidt G yula, volt országgy. képv., ügyvéd, a Colle

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

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

Rendes tagok dr. O betkó D ezső és dr. Moór G yula. Póttagok 
dr. F lórián Károly, dr. Maléter István és dr. M ikler Károly.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. ítélőtáblái bíró,
Fuhrmann Imre, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. Horovitz G yula, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Horváth Ö dön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási 

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

a Collegium ügyésze, Eperjes szab. kir. város főügyésze, Sáros
vármegye tb. főügyésze,

dr. Körtvélyessy D ezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki elnök, 
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, curiai bíró, kir. törvényszéki elnök, 
dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvármegye 

árvaszékének elnöke,
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dr. Müller Bertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. O szvald T ivadar, ügyvéd,
P échy PÁL, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. P ropper József, ügyvéd,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Rosenberg T eofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara 

alelnöke,
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az 

eperjesi ügyvédi kamara titkára, a coll. h. felügyelője,
Kissóczy Mátyás, kir. curiai bíró, ny. kir. törvényszéki elnök, 
Újházy Árpád, kir. ítélőtáblái bíró.

D) Előadott tantárgyak.*
Első félév.

A) Kötelezett tantárgyak.
I. évfolyam.

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

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a 

nyugateurópai jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler
Káro,y- II. évfolyam.

Jogbölcsészet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Moór Gyula. 
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Közgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly.

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

Obetkó Dezső.
Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó tanár: 

dr. Obetkó Dezső.
Magyar kereskedelmi- és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: 

dr. Obetkó Dezső.
Osztrák magánjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede.

IV., vagyis államtudományi évfolyam.
Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. 
Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. 

Mikler Károly.
Egyházjog, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 
Magyar pénzügyi jog, h. 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly-
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B) Special-collegiumok.
* Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. 
Bölcselettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás, 
t  Egyház és állam, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly, 
f  Közgazdasági seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr.

Flórián Károly.
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Közigazgatási-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: 

dr. Máriássy Béla.
Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Német nyelv, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla.
* A hadiszolgálatot teljesítő dr. Flórián Károly és dr. Moór Gyula, 

valamint az üresedésben levő közigazgatási jog-statisztikai tanszék tárgyait 
mindkét félévben dr. Hebelt Ede, dr. Mikler Károly, dr. Maiéter István és 
dr. Obetkó Dezső adták elő.

M á so d ik  félév.

A) Kötelezett tantárgyak.
I. évfolyam.

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat

európai jogfejlődésre, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly.
II. évfolyam.

Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. 
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István.

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

Obetkó Dezső.
Magyar büntető perjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Moór 

Gyula.
Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó tanár: 

dr. Obetkó Dezső.
Magyar állam statisztikája, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. 

Mikler Károly.
Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. 

Obetkó Dezső.
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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 válasz
tandó special-collegiumok sorából hallgatják.

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

tanár: dr. Maiéter István.
* Bölcseleti ethika, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás.
Bölcselettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás.
* Európaijogtörténet, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly-
Egyházi közigazgatásijog, h. 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler K.
Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede.
Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly
Közegészségtan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mosánszky Jenő.
f  Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt E.
Magánjogi repetitorium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt E.
Protestáns egyháztörténet, h. 2 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik M.
A vármegye, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla.
Német nyelv, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla.
Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső.

Jegyzet.
Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni.

A mennyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a húszat el nem éri, a hiány 
a special-collegiumok sorából szabadon választva pótolandó. Az élő nyelvek a 
20 órába be nem számíthatók. (Vall.-s 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 be- 
soroztatván, 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. §.) További egy tanulmányi 
félév elengedésére van igényük azoknak, a kik hadi szolgálatot teljesítettek s 
e miatt tanulmányaik folytatásában fennakadást szenvedtek.

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

A *-gal jelzett special-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok 
értelmében a négyévi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A törvényszéki orvostan a jövő félévben fog előadatni.
f  A seminariumba való felvételre az előadó tanár előzetes engedélye 

szükséges, mert a résztvevők száma korlátolt.
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E) Jogakadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.

Arth József ág. h. ev., II. f. é.
Ádám Ferencz r. kath......
Baloghy László r. k., I. f. é. 
Dr. Baltavári Jenő r. kath.

5 Bartányi Lajos izr..............
Bartos Gyula ág. h. ev., II. f.é. 
Bencze Sámuel ág. h. ev.,

II. f. é.............................
Bene Lajos r. kath., I. f. é. 
Benkó Ede r. kath., II. f. é.

10 Bereczky Géza ref.............
Bergmann Jenő izr., II. f. é. 
Chanáth Dénes gör. kath.,

II. f. é.............................
Csengery Tibor ág. h. ev. 
Csider Géza r. kath., I. f. é. 

15 Dessewffy Miklós ág. h. ev.,
I. f. é...............................

Dómján Zoltán ág. h. ev. 
Duray Aladár r. kath., II. f. é. 
Ebner Jenő r. kath., I. f. é. 
Erdős Lajos izr., II. f. é. ..

20 Fábián István r. kath., II.f.é. 
Dr. Fleischmann Gyula r. k. 
Fischer Simon Gyula izr. 
Frohmann Béla ág. h. ev

II. f. é.........................
Gajdár József r. kath. ..

25 Gärtner Miksa izr..........
Glück Béla izr., II. f. é. 
Gottdiener József izr. .. 
Grellneth Andor r. kath. 
Grosinger László izr. ..

30 Gross István izr.............

Kukujevci, Szerém vm. 1894. 
Kistéglás, Ung vm. 1895. 
Eger, Heves vm. 1887. 
Zalaszentgrót, Zala vm. 1882. 
Mezőkeresztes, Borsod 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897.

Sajógömör, Gömör vm. 1898. 
Tornaija, Gömör vm. 1891. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1889. 
Vilke, Nógrád vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897.

Prakfalva, Szepes vm. 1899. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1897. 
Lőcse, Szepes vm. 1899.

Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Fancsal, Abaúj-Torna vm. 1898. 
Losoncz, Nógrád vm. 1897. 
Beszterczebánya, Zólyom 1898. 
Felpécz, Győr vm. 1881. 
Zsebefalva, Sáros vm. 1897. 
Kassa. 1889.
Gyönk, Tolna vm. 1892.

Kisszeben, Sáros vm. 1893. 
Nagyszuha, Gömör vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1898. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Budapest. 1896.
Rimaszombat,Gömörvm. 1897. 
Eger, Heves vm. 1894.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Grossmann Imre izr..........
Gyulai Géza gör. kath. .. 
Hajdú Márton izr., I. f. é. 
Hauzlik Ferencz r. k., II. f. é. 

35 Halász Ernő r. kath., II. f. é. 
Halmi Elemér r. kath., II. f. é.
Honti József r. kath..........
Horváth Gyula r. kath. .. 
Hromják József gör. kath. 

40 Hucskó Zoltán gör. kath.
Irányi Géza ág. h. ev.......
Ivády Gábor r. kath.........
Jahn Fülöp ág. h. ev........
Jahn Jakab ág. h. ev.. .. .. 

45 Jalsovitzky Tibor ref., II. f. é. 
Jancsáry Béla r. kath., II. f. é. 
Jurányi Károly ág. h. ev... 
Kasztriner Ernő izr., II. f. é.
Kádár Sándor ref..............

50 Kálmán Ödön izr..............
Kiss Márton r. kath..........
Koflanovics László g. kath. 
Kokincsák János g. k., I. f. é.
Koós Elemér ref...............

55 Kovách Győző ref............
Körtvélyessy Pál r. kath... 
Krenyiczky Viktor g. kath. 
Krón Jenő r. kath., II. f. é.
Kron Péter r. kath............

60 Kun Bertalan ref...............
KuzmanovitsDobre gör. kel. 
Kürthy János ref., II. f. é ... 
Lámparter Győző r. k., 11.f. é. 
Leövey Péter ref., II. f. é. 

65 Lessó Andor r. kath., II. f. é.
Leuchtag Lajos izr............
Liska László ág. h. ev., 11. f. é. 
Lissauer József izr., II. f. é.

Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Mezőlaborcz, Zemplén 1882. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1891. 
Doboz, Békés vm. 1895. 
Szeged, Csongrád vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Losoncz, Nógrád vm. 1897. 
Torna, Abaúj-Torna vm. 1896. 
Nagyszulin, Szepes vm. 1887. 
Szeszta, Abaúj-Torna vm. 1899. 
Gyöngyös, Heves vm. 1898. 
Budapest, 1898.
Kiskér, Bács-Bodrog vm. 1880. 
Kiskér, Bács-Bodrog vm. 1877. 
Budapest, 1894.
Kisszeben, Sáros vm. 1897. 
Ságh, Nyitra vm. 1896. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1899. 
Budapest, 1899.
Nagyvárad. 1899.
Szeged. 1891.
Királyfiszállás, Beregvm. 1893 
Sóvár, Sáros vm. 1880. 
Ragály, Gömör vm. 1890. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1896. 
Eperjes, Sáros vm. 1898. 
Litinye, Sáros vm. 1897. 
Kapuvár, Sopron vm. 1896. 
Ungvár, Ung vm. 1882. 
Felsőméra, Abaúj-Torna 1893. 
Villány, Baranya vm. 1891. 
Gyulaháza, Szabolcs vm. 1896. 
Felsőelefánt, Nyitra vm. 1898. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1898. 
Pécsújfalu, Sáros vm. 1897. 
Ungvár, Ung vm. 1899. 
Eperjes, Sáros vm. 1898. 
Sebespatak, Gömör vm. 1894.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Longauer Béla r. k., II. f. é. 
70 Lutzer Géza izr., I. f. é. .. 

Lutzer László izr., I. f. é ...
Major Róbert r. katli........
Mankovich Béla g. k., II. f. é. 
Manojló Béla g. kath., rkív. 

75 Marcsek Dezső ág. h. ev.,
II. f. é..............................

Markó János ág. h. ev., II. f. é. 
Márton László r. kath., 11. f. é. 
Máté Dezső r. kath., II. f. é. 
Mihalik Béla r. kath., II. f. é. 

80 Mochnay Sándor r. k., I. f. é. 
Nagy Árpád izr., I. f. é. .. 
Nemecz Béla ág. h. ev., II. f. é. 
Nendtwich Andor ág. h. ev.
Neumann Illés izr..............

85 Ország Zsigmond r. kath. 
Öhlschläger Ödön ág. h. ev.,

II. f. é.............................
Örvös János izr., I. f. é. ..
Pálfi Pál r. kath................
Petlie László r. kath.........

90 Petrovics Gyula Pál ág. h.
ev., II. f. é......................

Reinitz József izr., II. f. é.
Rosenberg Gyula izr........
Rosenstengl Péter r. kath.,

II. f. é.............................
Rumpold Károly r. k., Il.f.é. 

95 Salamon Béla g. k., I. f. é. 
Schermann Sándor ág. h.

ev., I. f. é.......................
Schön Dezső izr................
Schrei Ede r. kath., II. f. é.
Schwarz Sándor izr...........

100 Seres Sándor r. k., II. f. é. 
Sommer Géza r. kath........

Zsarnócza, Bars vm. 1884. 
Mezőcsáth, Borsod vm. 1899. 
Mezőcsáth, Borsod vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1899. 
Bártfa, Sáros vm. 1898. 
Bácskeresztúr, Bács-Bodr.1896.

Igló, Szepes vm. 1899. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1896. 
Losoncz, Nógrád vm. 1899. 
Zseberjepuszta, Somogy 1889. 
Fülek, Nógrád vm. 1900. 
Eperjes, Sáros vm. 1899. 
Eperjes, Sáros vm. 1899. 
Losoncz, Nógrád vm. 1896 
Pécs. 1895.
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Máramarossziget, 1889.

Kassa. 1898.
Debreczen. 1898.
Láposbánya, Szatinár vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1900

Szirák, Nógrád vm. 1891. 
Kiskinizs, Abaúj-Torna 1896. 
Eperjes, Sáros vm. 1898.

Szakálháza, Temes vm. 1881. 
Kassa. 1898.
Sóvár, Sáros vm. 1883.

Rábakeresztúr, Vas vm. 1888. 
Kisszeben, Sáros vm. 1895. 
Nagyfalva, Vas vm. 1895. 
Nádasd, Liptó vm. 1898. 
Nyíracsád, Szabolcs vm. 1896. 
Sóvár, Sáros vm. 1895.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Sonderlich Flóris r. k., I. f. é. 
Spindler József r. kath. .. 
Stern Simon izr., 11. f. é. 

105 Stern Zsigmond izr., 11. f.é. 
Suta Péter g. kath., II. f. é. 
Szentkirályi Gyula izr.,

II. f. é............................
Szegő Emil izr., I. f. é. .. 
Szentmiklóssy László r. k.,

I. f. é.............................
110 Szepessy Ernő ág. h. ev.

Szécsey Zoltán r. kath. .. 
Szitha István ref., II. f. é. 
Szlaboczky Pál ág. h. ev. 
Szmrecsányi Dénes r. kath. 

115 Szöllőssy Ervin Pál ref.,
II. f. é........................ ..

Sztruhata István ref., II. f. é. 
Tornallyay István ref., II.f.é. 
Vasdényey István r. kath. 
Vágó Pál r. kath.............

120 Vértes Andor r. kath......
Vitális Béla ág. h. ev., II. f. é. 
Weisz Kálmán ág. h. ev.,

I. f. é.............................
Weiszer Sándor ág. h. ev. 
Zadzsora András r. kath. 

125 Zelovich Dezső ref., I. f. é. 
Zgúth László ág. h. ev., I. f. é. 
Zimmermann Dezső ág. 

h. ev., II. f. é...............

Rózsahegy, Liptó vm. 1895.

Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1897. 
Csengerújfalu, Szatmár 1895.

Nyíregyháza, Szabolcs 1895. 
Miskolcz, Borsod vm. 1899.

Rimaszombat, Gömör 1887. 
Héthárs, Sáros vm. 1895. 
Lőcse, Szepes vm. 1894. 
Nyíregyháza, Szabolcsvm. 1898. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Kisszeben, Sáros vm. 1898.

Gyerk, Hont vm. 1894. 
Füzessér, Zemplén vm. 1899. 
Tornaija, Gömör vm. 1885. 
Bajsa, Bács-Bodrog vm. 1895. 
Losoncz, Nógrád vm. 1898 
Ditró, Csík vm. 1899. 
Csongrádmindszent, 1897.

Szepesbéla, Szepes vm. 1897. 
Orosháza, Békés vm. 1899. 
Eperjes, Sáros vm. 1899. 
Kunszentmiklós, Pestvm. 1894. 
Mosócz, Turócz vm. 1889.

Szegvár, Csongrád vm. 1896.

II. ÉVFOLYAM.

Ambró Zoltán ág. h. ev. 
Andreidesz Géza r. k., I. f. é.

130 Bárdos Nándor izr..........
Barényi Kálmán r. kath.

Trencsén, Trencsén vm. 1896. 
Szepestapolcz, Szepes vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1899. 
Nagybiccse, Trencsén 1882.
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Név, vallás

Bartók István r. kath......
Benedek Ferencz r. kath.,

II. f. é............................
Berthóty Dezső r. k., II. f. é. 

135 Blum József izr., II. f. é.
Bóna Jenő r. kath............
Böhm Bertalan r. kath. .. 
Chotvács József ág. h. ev.,

ii. f. é.......................... :.
Dessewffy Árpád r. kath. 

140 Eördegh László ág. h. ev. 
Eperjessy István r. k., II. f.é. 
Edeskúty Olivér ág. h. ev.,

I. f. é............................
Fábián Jenő r. kath........
Fábry János ág. h. ev. ..

145 Fisch Ignácz izr...............
Friedmann Dezső izr......
Friedmann Sándor izr. .. 
Gallotsik Elek r. kath. ..
Gál Gábor izr..................

150 Haraszthy István r. k , I. f. é. 
Horváth Barna r. kath. ..
Horváth Béla r. kath......
Ilkovics Sándor izr..........
Jamrich Ferencz r. kath. 

155 Jármay László ág. h. ev.
Klein Géza ág. h. ev......
Klein Pál izr....................
Kohánszky János r. kath.
Konka Géza r. kath........

160 Kott József r. kath...........
Králik Adolf ág. h. ev. .. 
Kroner Tivadar r. k., II. f.é.
Krpán József r. kath.......
Lamberg Pál r. kath......

165 Löwenstein Elek izr........
Madács József r. k., I. f. é.

Születés helye és ideje

Zenta, Bács-Bodrog vm. 1893.

Bezda, Bács-Bodrog vm. 1886. 
Tótsóvár, Sáros vm. 1806. 
Budapest, 1897.
Veszprém, Veszprém vm. 1895. 
Eperjes, Sáros vm. 1897.

Sókút, Zemplén vm. 1894. 
Rimaszécs, Gömör vm. 1896. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1896. 
Ungvár, Ung vm. 1892.

Beszterczebánya, Zólyom 1897. 
Szabadka. 1893.
Szepestapolcz, Szepes vm. 1882. 
Ungvár, Ung vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1899. 
Kávásd, Bihar vm. 1892. 
Topolóka, Zemplén vm. 1893. 
Budapest, 1896.
Kassa. 1896.
Szedikert, Sáros vm. 1898. 
Budapest, 1894.
Bártfa, Sáros vm. 1898.
Lőcse, Szepes vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Beregszász, Bereg vm. 1895. 
Felsőodor, Sáros vm. 1898. 
Újvidék. 1892.
Selmeczbánya. 1891. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1894. 
Jászó, Abaúj-Torna vm. 1897. 
Diószeg, Pozsony vm. 1897. 
Eperjes, Sáros vm. 1897.
Kassa. 1892.

Coll. É rt. 1917-18. 4
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Név, vallás Születés helye és ideje

Nagy Lajos ref................
Nélirer Gyula ág. h. ev.,

II. f. é...........................
Polcsik Dezső r. k., II. f. é. 

170 Ranezay József r. k., I. f. é. 
Raszlavszky Béla r. kath. 
Sennovitz Kálmán ág. h. ev. 
Simonyi Lajos r. kath. ..
Székely Vilmos izr..........

175 Tlniránszky József ág. li.ev.
Tóth Sándor r. kath.......
Vas István ref., I. f. é. .. 
Vigh Lajos ref.................

Budapest, 1888.

Kövecses, Gömör vm. 1897. 
Námesztó, Árva vm. 1898. 
Szarvas, Békés vm. 1875. 
Eperjes, Sáros vm. 1898. 
Szombathely, Vas vm. 1898. 
Királyháza, Ugocsa vm. 1895. 
Pötréte, Zala vm. 1897. 
Liptószentmiklós, Liptó 1899. 
Vencsellő, Szabolcs vm. 1897. 
Paszab, Szabolcs vm. 1883. 
Tokaj, Zemplén vm. 1898.

III. ÉVFOLYAM.

Baloghy Farkas ág. h. ev. 
180 Bártfay Kálmán r. kath... 

Bereczky Béla gör. kath.,
II. f. é............................

Berencz Lajos r. k., II. f. é. 
Beszkid Kornél gör. kath.
Bianchi Leó r. kath........

185 Bognár János r. k., II. f. é. 
Bolner István ág. h. ev.,

II. f. é...........................
Boross László r. kath. ..
Bruck Herman izr..........
Csábli József r. kath., I. f. é.

190 Csics László r. kath........
Dancz Gyula izr..............
Faragó Pál r. kath., I. f. é.
Fleischer Elek izr............
Földes Andor izr............

195 Cs. Germán János g. kath.,
II. f. é...........................

É. Germán János g. kath, 
II. f. é...........................

Margonya, Sáros vm. 1895. 
Eperjes, Sáros vm. 1886.

Csarnó, Sáros vm. 1895. 
Újvidék, Bács-Bodrog 1895. 
Abaújszántó, Abaúj-T. 1896. . 
Perecseny, Ung vm. 1895. 
Gyöngyös, Heves vm. 1887.

Tokaj, Zemplén vm. 1892. 
Kellemes, Sáros vm. 1895. 
Hardicsa, Zemplén vm. 1895. 
Bedeg, Tolna vm. 1893. 
Rónaszék, Máramaros vm. 1882. 
Miskolcz. 1897.
Budapest, 1894.
Nyíri, Abaúj-Torna vm. 1895. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1896.

Csomaköz, Szatmár vm. 1894.

Érmiudszent, Szilágy vm. 1892.



51

Név, vallás Születés helye és ideje

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

Hexner Ervin izr.............
Kosiner Imre izr., II. f. é. 

200 Kovácsevits Pál r. k., Il.f.é. 
Kravecz Zoltán r. kath. ..
Lefkovics Samu izr.........
Leuchtag Andor izr........
Lichtschein Emil izr.......

205 Lichtschein Jenő izr........
Madarassy Kálmán ref.,

II. f. é...........................
Mayer György ág. h. ev.,

H. f. é...........................
Nagy Jenő izr..................
Nagy László ref...............

210 Nánássy Andor ref.........
Pongor Lajos ref., I. f. é.
Pósch Jenő ág. h. ev......
Rojkovics József g. kath. 
Russ Zoltán ág. h. ev. .. 

215 Sarudy István ág. h. ev... 
Schulmann Gyula izr.,

II. f. é...........................
Singer Artur izr., II. f. é ...
Singer Szigfrid izr..........
Sroll Lajos ág. h. ev......

220 Szabó Géza ref., II. f. é. 
Szalay László ág. h. ev.,

11. f. é...........................
Szekeress Albin ref.........
Szepesi Mihály r. kath. .. 
Tahy Béla ág. h. ev., II. f. é.

225 Tóth Lajos r. kath..........
Újfalussy Béla ref...........
Vadnai Béla izr...............
Vokál Károly r. kath......
Wein Tibor r. kath.........

Sopron. 1893.
Liptószentmiklós, Liptó 1893. 
Rimaszombat, Gömör 1894. 
Valkány, Torontál vm. 1895. 
Miskolcz. 1895.
Jánosvágása, Zemplén 1891. 
Ungvár, Ung vm. 1896. 
Ónod, Borsod vm. 1894. 
Sajószöged, Borsod vm. 1895.

Gortvapuszta, Gömör 1898.

Szepsi, Abaűj-Torna vm. 1896. 
Eperjes, Sáros vm. 1897. 
Sajókaza, Gömör vm. 1891. 
Újfehértó, Szabolcs vm. 1878. 
Miskolcz, Borsod vm. 1889. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1895. 
Mezőlaborcz, Zemplén 1897. 
Tiszaföldvár,J.-Nk.-Szoln.l879. 
Eperjes, Sáros vm. 1896.

Ungvár, Ung vm. 1897. 
Rimaszombat, Gömör 1894. 
Liptószentmiklós, Liptó 1897. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1897. 
Újvidék. 1895.

Ászár, Komárom vm. 1895. 
Kassa. 1897.
Marosborsa, Arad vm. 1883. 
Bártfa, Sáros vm. 1897.
Bártfa, Sáros vm. 1898.
Zilah, Szilágy vm. 1898. 
Homonna, Zemplén vm. 1894. 
Ólubló, Szepes vm. 1894. 
Késmárk, Szepes vm. 1892.

4 *



52

Név, vallás Születés helye és ideje

230 Weinberger Miklós izr. .. 
Weisz Sándor izr., II. f. é. 
Zabrinszky Béla r. kath., 

II. f. é...........................

Miskolcz. 1897. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1895.

Keresztesnyárád, Borsod 1895. 
Töltszék, Sáros vm. 1894.Zahler Artur izr., II. f. é.

IV. ÉVFOLYAM.

Ambró Géza ág. h. ev... 
235 Andrássy László ág. li. ev.,

II. f. é...........................
Bakos Gyula ref..............
Barkóczy József ref., Il.f.é. 
Baumgarten Mihály izr.,

I. f. é.............................
Bendik István r. kath., I. f. é. 

240 Berzeviczy Gy. Zoltán r. k. 
Bielek M. László ág. h. ev.
Biró Béla ref...................
Biszterszky Lajos r. kath. 
Boleratzky Gyula ág. h. ev. 

245 Böhm Jenő izr., I. f. é. ..
Burger Dénes izr............
Csipkés Albert r. k., II. f. é. 
Csoór Lajos r. kath., I. f. é.
Deutsch József izr...........

250 Dite Antal r. kath...........
Dobos László izr., I. f. é. 
Dortsák László r. k., I. f. é. 
Fekete Sándor ref., 1. f. é. 
Gallé Elemér r. k., I. f. é. 

225 Gottlieb Rezső izr,, I. f. é. 
Halmi Gyula r. k., I. f. é. 
Haász Sándor izr., Il.f.é. 
Homicskó Jenő g. k., I. f. é. 
Hucskó Ödön gör. kath. 

260 Hugyecz Nándor r.k., I.f.é. 
Jaczkovics István g. k.,I.f.é.

Beczkó, Trencsén vm. 1893.

Jolsva, Gömör vm. 1892. 
Debreczen. 1896.
Mokcsa, Ung vm. 1886.

Budapest, 1891.
Igló, Szepes vm. 1891. 
Bajánháza, Ung vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1896. 
Nagyszabos, Gömör vm. 1894. 
Léva, Bars vm. 1891.
Súr, Veszprém vm. 1885. 
Szepesújvár, Szepes vm. 1896. 
Ungvár, Ung vm. 1893. 
Székesfehérvár, 1878.
Ászok, Pest vm. 1893. 
Magyarjakabfalva, Sáros 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1886. 
Miskolcz. 1895.
Trsztena, Árva vm. 1892. 
Algyógy, Hunyad vm. 1881. 
Budapest, 1894.
Nagymihály, Zemplén 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1895. 
Vizsoly, Abaúj-Torna vm. 1894. 
Remenye, Sáros vm. 1893. 
Szeszta, Abaúj-Torna vm. 1893. 
Beszterczebánya, Zólyom 1893. 
Duquesne-Pa, É.-Amerika 1891.
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Név, vallás

Kádár Béla ref., I. f. é. .. 
Kemény György izr., II. f. é. 
Kristóff Sándor ág. h. ev.,

II. f. é...........................
265 Korének Lambert r. kath.,

I. f. é...' ........................
Lichtig Adolf izr., I. f. é. 
Lukovich Aladár r. kath. 
Mártyák Albin gör. kath. 
Meliorisz Kálmán ág. h. ev.

270 Mertens Alfonz ref., II. f. é. 
Merza László gör. kath.,

II. f. é............ -............
Orián S. Árpád ref.........
Orosz István r. k., I. f. é. 
Oszvald László ág. h. ev.

275 Petrovay György r. kath. 
Pogány Kálmán r. k., I. f. é. 
Pongrácz Gusztáv ág. h. ev. 
Renvers Ágost r. kath. .. 
Révész Zoltán ág. h. ev. 

280 Sarudy László ág. h. ev. 
Singer Ernő izr., I. f. é. .. 
Szombathelyi István ág.

h. ev., I. f. é.................
Vajda Károly r. kath......

Vidor Gyula izr...............
285 Vondra Antal r. k., I. f. é.

Születés helye és ideje

Budapest, 1892.
Kaposvár, Somogy vm. 1881.

Losoncz, Nógrád vm. 1882.

Gölniczbánya,Szepesvm. 1892. 
Rákócz, Zemplén vm. 1893. 
Homonna, Zemplén vm. 1870. 
Kabalás, Sáros vm. 1893. 
Kisszeben, Sáros vm. 1894. 
Nagymihály, Zemplén 1894.

Selmeczbánya. 1893.
Kassa. 1894.
Mezőtúr, I.-Nk.-Szolnok 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1896. 
Miskolcz. 1888.
Nagykanizsa, Zala vm. 1882. 
Lőcse, Szepes vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1895. 
Nagybánya, Szatmárvm. 1895. 
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Liptószentmiklós, Liptó 1895.

Csehimindszent, Vas vm. 1893. 
Magyarnagyzsombor, Kolozs 

vm. 1895.
Ungvár, Ung vm. 1890. 
Bártfa, Sáros vm. 1892.
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F) Vizsgálatok.
Az 1917—18. tanévben megtartott alap- és államvizsgálatok 

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

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat .. .. 66 66 7 íi 39 57 8 i 9
Második alapvizsgálat.. 56 — 56 2 13 32 47 6 3 9
Harmadik alapvizsgálat 65 — 65 1 10 33 44 15 6 21
Államtud. államvizsg. .. 19 — 19 1 7 7 15 4 — 4
Jogtud. államvizsgálat .. 2 — 2 — — 2 2 — — —

Összesen .. 208 208 11 41 113 165 33 10 43

1. Jegyzet. A nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 1899. évi 
márczius hó 19-ikén, 14,705. sz. a. kelt rendelete értelmében fölemlítendő, hogy 
a fent kitett idő alatt az első alapvizsgálatot Fischer Simon Gyula, Friedmann 
Sándor, Jármay László, Kálmán Ödön, Kovách Győző, Körtvélyessy Pál, 
Neumann Hle's, a második alapvizsgálatot Sennovitz Kálmán, Székely Vilmos, 
a harmadik alapvizsgálatot Tóth Lajos, az államtndományi államvizsgálatot 
Bielek M. László tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vall.- és közoktatás- 
ügyi ministerium H iv a t a l o s  KözLŐNYében leendő közzététel végett — a neve
zett ministeriumhoz 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 26 tantárgy 94 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jog
akadémián összesen 285 hallgató volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma 
tekintetében ez a tanintézet a hazai nyolcz jogakadémia között az elsők között 
volt. Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásában, 
tandíj- és tápintézeti-díj elengedésében stb. Erről az Értesítőben a »Tandíj
elengedések", „Convictusi elengedések" és »Ösztöndíj" rovatok nyújtanak rész
letes felvilágosítást. Az Értesítőt a jogakadémia dékáni hivatala díjtalanul bár
kinek készséggel megküldi.

A városban egészséges és nem drága lakások elegendő számmal állanak 
rendelkezésre, az ifjúság ellátása jutányos. E mellett a tápintézettel egy telken 
lévő collegiumi theol. Otthonban mintegy 15, evangélikus vagy református 
vallása joghallgató féldíj mellett, avagy félévenként 75 koronáért lakást, fűtést, 
világítást és kiszolgálást kaphat; ez esetben tehát teljes internátusi ellátást élvez. 
Tekintve a rendelkezésre álló internátusi helyeknek csekély számát, kívánatos, 
hogy az érdeklődők az Otthon felügyelő-tanáránál fölvételi kérelmüket lehetőleg 
még a szünidő folyamán bejelentsék.
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O) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.
1. Joghallgatók Testületé.

A mindent megrendítő világháborúnak immár negyedik 
esztendejét élte át a Testület; s bár itthon levő tagjainak száma 
erősen megfogyatkozott, mégis e nehéz idők közepette, a maroknyi 
jogászcsapat megfelelt minden kötelességének, a Testület régi 
nagy hírnevét tisztán és becsületben megőrizte.

E munkában mindenütt elül jártak a Testület tisztviselői, kik
nek a Testület többszörösen kifejezte, fáradságos és áldásos mun
kájukért, elismerését és köszönetét.

A két félévben a tisztikar következőképen alakult meg:
I. félév. Elnök Böhm Bertalan, alelnök Sennovitz Kálmán, 

főjegyző Körtvélyessy Pál, aljegyző Jármay László, könyvtáros 
Weiszer Sándor, pénztáros Renvers Ágoston, ellenőr Homicskó 

Jenő, háznagy Zadzsora Endre. Becsületbírósági elnök Oszvald 
László, ügyész Bielek László, titkár Homicskó Jenő.

II. félév. Elnök Tóth Lajos, alelnök Sennovitz Kálmán, fő
jegyző Jármay László, könyvtáros Renvers Ágoston, pénztáros 
Bielek László, ellenőr Homicskó Jenő, háznagy Zadzsora Endre.

A Testületnek e tanévbeli működéséről a következőkben 
számolhatunk be:

A mindkét félévben nyitva tartott Jogász-Kaszinó vissza
tartotta a tagokat az egészségre káros kávéház látogatásától, mivel 
itt az összes képes- és napilapokat olvashatták, azonkívül jogi 
szaklapokat is; egymásközt tudományos, politikai és jogi vitákkal 
fejlesztették tudásukat s kedélyesen és hasznosan töltötték az időt.

A Kaszinó helyiségében tartottuk nagyszámú gyűléseinket is.
A Testület ez évben is tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körntV; s 

így a tagok élvezhették a Kör művészi hangversenyeit, irodalmi esté
lyeit, használhatták hatalmas könyvtárát s látogathatták olvasótermét.

A Testület márczius 15-ikét, nemzetünk újjászületésének év
fordulóját, az 1848-iki korszakos reformok emlékét, nagy sikerrel 
végződő ünnepély keretében ülte meg az ősi Collegium többi 
tanintézeteivel együtt. Az ünnepi beszédet Tóth Lajos testületi elnök 
mondotta; kívüle még egy zene- és énekszámban vettünk részt 
a theol. hallgatókkal együtt.

A háborús viszonyokra való tekintettel, márczius 14-ikén a 
szokásos fáklyásmenetet nem tartottuk meg, hanem az e czélra 
fordítandó összegből a sárosvármegyei hadiárvák alapja javára 
100 koronát adományozott a Testület.
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2. A Jogász-Segély egy  let.
Az első és második félév tisztikara: elnök Sroll Lajos, titkár 

Bielek László, pénztáros Renvers Ágoston; választmányi tagok: 
OszvaldLászló, HomicskóJenő Baloghy Farkas, Sennovitz Kálmán, 
Weiszer Sándor. Egy-egy félévben 428 korona került kiosztásra.

3. A Joghallgatók Testületének könyvtára.
A jelen tanévben a könyvtár gyarapítását a rendkívüli körül

ményekre való tekintettel el kellett halasztanunk; de a békés időben 
történő pótlás feltételével, miután a Testület szabályai évi be
vételeinek 10°/0-át a könyvtár gyarapítására rendelik.

A könyvtár hét csoportban 852 kötetet számlált
A könyvtár őre az első félévben Weiszer Sándor, a második 

félévben Renvers Ágost volt.

III.

F ő g y m n a s iu m .
A) Iskolánk és a háború.

A nyomda és a papiros drágasága miatt erről a háborús 
tanévről kimerítően teljes képet nem adhatunk.

I. Az iskola fenntartása és a háború. A folyton fokozódó 
drágaság folytán az iskola jövedelmi forrásai már e tanévben 
kiadásaink fedezésére nem bizonyultak elegendőknek. Igazgató- 
választmányunk ezért f. évi június havában megtartott gyűlésén 
a számvizsgáló-bizottság előterjesztésére elhatározta, hogy a jövő 
iskolai évtől kezdve a tandíjat 100 koronára emeli.

II. Az intézeti tanárság. 1. A hadbavonult tanárok. Hadba- 
vonult tanáraink a háború kezdete óta katonák. E hosszú idő 
alatt csaknem folyton a legnehezebb szolgálatot teljesítik. Schöpflin 
Géza főhadnagy a múlt nyáron az oláh fronton másodízben és 
pedig igen súlyosan megsebesült. Még ma sem épült fel sérü
léseiből. Teltsch Kornél főhadnagy résztvett az Ochrida-tó partjain 
folyó harczokban, majd megbetegedvén, hazajött és innen Orosz- 
Lengyelországba vezényeltetett. Saguly József hadnagy az oláh 
frontról hazakerülvén, most Olaszországban teljesít szolgálatot.
2. A hadbavonult tanárok helyettesítése ebben a tanévben is sok 
gondot okozott. A nehézségeket azonban az itthonmaradottak 
derekasan leküzdötték. A tanárok a kötelező óraszámon felül 
végzett munkájukat ez évben is díjtalanul végezték. A tantárgy- 
felosztást részletesen 1. a 66. lapon. 3. A tanárok és a háború.
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a) A háborúnak erős hatása — és pedig rossz irányban — az 
egyes emberek-, családokra és a társadalmi életre el nem vitatható. 
Az'iskola nem zárkózhat el az élettől. Kötelességünknek ismertük 
tehát, hogy ifjúságunkat lehetőleg óvjuk, távoltartsuk a társadalom 
erkölcsi megtévelyedéseitől s attól a léha erkölcsi világfelfogástól, 
a mely ma hódít és sokakat a züllés útjára visz. E kötelességünk 
teljesítésében rendszerint a szeretet szavát használtuk, de fellép
tünk — ha a jó szó nem használt — atyai szigorral is, sőt egyese
ket csendben el is távolítottunk. Meg kell azonban jegyeznem, 
hogy ifjúságunk szelleme nagyban és egészben véve kifogásra 
nem ád okot, sőt kitűnőnek mondható, b) A  háború csapás a 
szegény diákra nézve. A tanári-kar minden módot és eszközt 
felhasznált, hogy szegény tanulóink anyagi helyzetén könnyítsen. 
Az ifj. segélyalap tőkéjének felhasználásával 1500 koronáért faczipő- 
ket vásárolt s azt részben ingyen, részben beszerzési áron adta az erre 
szorulóknak. Dr. Wallentínyi Samu kartársunk, mint az Eperjesi 
Tanári-kör elnöke, a helybeli középfokú iskolák szegény tanulói
nak felsegélyezésére a városi közgyűléstől 5000 koronát, az Orsz. 
Népruházati Bizottságtól szövetet eszközölt ki. Az ebből reánk 
eső 1200 koronából és a szövetből ismét tanulóinkat segítettük 
ingyen czipővel és szövettel. Szeretettel búcsúztunk el az idén is 
hadbavonuló tanulóinktól. A búcsúünnepélyen, a melyen a nagy- 
közönség is résztvett, a tanári-kar nevében az igazgató, az ifjúság 
nevében Raáb György Vili. oszt. tanuló tolmácsolták a búcsúzás 
folytán támadt érzéseinket; Schöpflin Géza szép alkalmi költe
ményét pedig Draskóczy Zsizsi V. oszt. magántanuló szavalta el. 
Mélységes részvéttel vettünk részt kedves volt tanítványunk, a 
hősi halált halt Klema Imre temetésén, a kit szülei hazahoztak 
az édes hazai földbe. Sajnos, nem az első és nem az utolsó ő 
tanítványaink sorában, a ki fiatal életét áldozta a hazáért. Mint a 
háború előző éveiben, úgy ebben a tanévben is a tanárok — nagy 
iskolai elfoglaltságuk mellett is — az iskola falain kívül is telje
sítették társadalmi kötelességeiket. Az igazi tanár élethivatásának 
lelkiismeretes végzése mellett szaktudásának mélyítésén, esetleg 
irodalmi működésén felül még egy munkateret tekinthet állásához 
méltónak és a közre nézve értékesnek: a'.társadalmi munka mezejét 
és mi evangélikus tanárok ezenfelül vagy mindezek előtt: az 
egyházi életben való munkás részvételt. Tanári-karunk ilyen érte
lemben igyekezett is hivatását betölteni. A tanárok iskolán kívül 
kifejtett tevékenységéről ebben az Értesítőben a hely szűke miatt 
be nem számolhatunk.
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III. A tanulók. 1. Hadbavonult tanulók. Tanulóink közül az 
1917/8. tanév folyamán hadbavonult: VI. oszt.: 2; VII. oszt.: 6; 
VIII. oszt.: 13; I —VIII. oszt.: 21 tanuló. (A háború folyama alatt 
hadbavonult intézetünkből összesen 100 tanuló.) Ezek közül Oleár 
Gyula és Takács János VI. oszt. tanulóknak a Vkm. 7—1918. sz. 
r. alapján f. évi márczius 15-ikén az osztálybizonyítványt kiadtuk
2. Hadilanfoly amok. Ebben a tanévben besorozott vagy más 
hadbavonult tanulóink részére három vizsgára előkészítő tan
folyamot rendeztünk:

a) az első' előkészítő' tanfolyamon résztvettek azok a VII., 
illetve VIII. osztályú tanulók, a kik a f. évi január havában 
megtartott népfelkelési bemutatószemlén katonai szolgálatra alkal
masaknak találtattak. Ezek a következők: 1. Blazsovszky Ferencz, 
2. Bodnár Dezső, 3. Gál Samu, 4. Kaufmann Arnold, 5. Mátrai 
Rezső és 6. Oszvald Pál VII. osztályú, 7. Durst Aladár, 8. Frank 
Vilmos, 9. Grossmann Károly, 10. Grosswirth Jakab, 11. Hajsó 
Gyula, 12. Lichtig Ernő, 13. Mosánszky Szeverin, 14. Öhlschláger 
Andor, 15. Péchy György, 16. Raáb György, 17. Schréter Gyula, 
18. Schwarz László és 19. Wächter Lajos VIII. osztályú tanulók. 
A tanfolyam mindkét osztályban február 1-jén kezdődött és a 
VII. osztályban márczius 12-ikén, a VIII. osztályban márczius 
8-ikán magánvizsgálattal végződött. A VIII. osztálybeliek ezen
kívül szóbeli érettségi vizsgálatot is tettek, melynek eredménye a 
következő: 13 tanuló közül jelesen érett 4; jól érett 4; érett 4 
két hó múlva teendő javítóvizsgálatra utasíttatott 1 tanuló.

b) A második előkészítő tanfolyamon résztvettek u) a Vili. osz
tályból: 1. Bodnár Dezső, 2. Blazsovszky Ferencz, 3. Mátrai 
Rezső, 4. Oszvald Pál, a kik az első előkészítő tanfolyamot mint 
VII.oszt.rendes tanulók sikerrel végezték. Továbbá: 5. Friedrich 
Zsigmond, szül. 1898. VII. 16. Eperjesen. Katona 1916. V. 29. óta. 
Zászlós a cs. és kir. 32. vadászzászlóaljnál. A VII. osztályból 
nálunk 1917. III. mvt.* 6. Halmi Elemér, szül. 1898. X. 29. 
Laposon, Sáros vm. Önkéntes-őrvezető a 9. honvéd gy.-e. Katona 
1915. V. 29. óta. A VII. osztályból 1917. VIII. 30, nálunk mvt.*
7. Harmath Árpád, szül. 1899. III. 21. Magyarforrón, Alsófehér vm. 
Katona 1917. III. 17. óta. Önkéntes-tizedes a cs. és kir. 27. tábori 
nehéz ágyús-ezrednél. A VII. osztályból mvt.* a kisszebeni róm. kath. 
főgymnasiumban 1917. XI. 19. Engedély száma Vkm. 981 — 1918.
8. Jankura Iván, szül. 1909. VII. 5. Szomolnokon, Szepes vm. 
Besoroztatott 1918. január hóban. A VII. osztályt, valamint az első

* Mvt magánvizsgálatot tett.
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előkészítő tanfolyamot arozsnyói r. kath. főgymnasiumban végezte. 
Engedély száma Vkm. 53,668—1918. 9. Midiik Frigyes, szül. 1898. 
X. 30. Komlóspatakon, Sáros vm. Katona 1916. V. 29.; mint ilyen 
orosz fogságba esett és onnan megszökött. Önkéntes-tizedes a 
cs. és kir. 67. gy.-ezrednél. A VII. osztályból 1917. IV. 3. mvt.* 
10. Szabó Béla, szül. 1899. XII. 11. Szegeden, Csongrádvm. Katona 
1917. III. 10. óta. Önk.-tizedes a cs. és kir. 27. nehéz tűzérezrednél. 
A VII. osztályból mvt.* a szegedi r. kath. városi főgymnasium
ban 1917. X. 17. Eng. száma Vkm. 51,180—1918. 11. Szkalicsán Ist
ván, szül. 1898.1.17. Poprádon, Szepes vm. Katona 1916. V. 29. óta. 
Hadapródjelölt a cs. és kir. 67. gy.-ezredben. A VII. osztályból 
mvt* 1917. IV. 4. 12. Szlávik Rezső, szül. 1898. XII. 1. Hajdú- 
szentgyörgyön, Hajdú vm. Katona 1916. V. 29. óta. Mint rokkant 
tartósan szabadságoltatott. A VII. osztályból mvt.* 1917. IX. 13. 
Engedély száma Vkm. 52,640-1918. 13. Zsugyel Bertalan, szül. 
1899. III. 5. Ujcsanáloson, Zemplén vm. Katona 1917. III. 10. óta. 
Önk.-szakaszvezető a m. kir. 12. honvéd gy.-ezredben. A VII. oszt.- 
ból mvt* 1917. VIII. 31. 14. Valcsák Béla, szül. 1898. X. 22. Lukón, 
Sáros vm. Katona 1916. V. 29. óta. Hadapródjelölt a cs. és kir. 
67. gy.-ezredben. A VII. osztályból magánvizsgálatot tett 1917.
III. 23. ß) A VII. osztályból: 1. Hunyadi Miklós, szül. 1900. I. 26. 
Daróczon, Sáros vm. Önként jelentkezett katonai szolgálatra 1916. 
IX. 1. Hadapródjelölt a m. kir. 24. honvéd gy.-ezredben. A VI. osz
tályból mvt.* 1917. VI. 2-ikán. 2. Juhász János, szül. 1899. X. 27- 
Viszlón, Borsod vm. Katona 1917. III. óta. Őrvezető a cs. és kir. 
34. gy.-ezredben. A VI. osztályból mvt.* illetve mint hadba- 
vonuló bizonyítványt kapott 1917. III. 2-ikán. 3. Konrády Imre, 
szül. 1897. IV. 17. Szorocsányban, Sáros vm. Katona 1915. X. 15. óta. 
Hadapródjelölt a cs. és kir. 67. gy.-ezredben. A VI. osztályból 
mvt.* 1916. II. 23. E tanfolyamot, a mely április 2 —28-ikán 
tartatott, magánvizsgálatokkal fejeztük be és a VIII. osztályú tanulók 
szóbeli érettségi vizsgálatot is tettek a következő eredménynyel: 
jól érett lett 1, érett 13. Az első és második tanfolyamon a VII. 
és VIII. osztály rendes tanulói is résztvettek.

c) A harmadik előkészítő tanfolyamon résztvettek: 1. Hunyadi 
Miklós, 2. Konrády Imre, 3. Kaufmann Arnold. Az előbbi kettő 
a második, az utóbbi az első tanfolyamon végezte a VII. osztályt. 
Továbbá: 4. Ivancsó István, szül. 1899. X. 24. Alsószalánkon, 
Szepes vm. Katona 1917. III. 10. óta. Egyéves önkéntes a m. kir.
9. honvéd-gyalogezredben. Az előző tanfolyamokról lekésvén, a 
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Vili. osztályból mvt.* 1917. IV. 30. 5. Lieb Emil, a f. tanévben 
intézetünk VIII. oszt. magántanulója. Besoroztatott az 1918. ápr. 
pótszemlén. 6. Grossmann Zoltán, szül. Gálszécsen, Zemplén vm. 
1899. IV. 24. Hadbavonult 1917. III. 10. Tizedes a cs. és kir. 
66. gy.-ezredben. 7. Sperling Miklós, szül. Nyársardón, Sáros vm. 
1899. III. 13. Hadbavoult 1917. X. 15. Grossmann Zoltán és 
Sperling Miklós a VII. osztályt a kisszebeni rom. kath. főgymn.- 
ban végezte, illetve az előkészítő tanfolyamon ott vett részt. Mivel 
Kisszebenben VIII. osztály nincsen, e tanfolyamra nálunk jelent
keztek. Ez a harmadik tanfolyam, a mely május 1—27-ikéig tar
tott, magánvizsgálattal és szóbeli érettségi vizsgálattal ért véget. 
Az érettségi vizsgálat eredménye a következő: jól érett lett 1, 
érett 4, javítóvizsgálatra utasíttatott 2 tanuló. Végül megjegyzem, 
hogy az első tanfolyam a Vkm. 7—1918., 1629 — 1918., 2303 — 1918. 
és 2304 — 1918., a második a Vkm. 7 — 1918. és 2871 — 1918., és 
a harmadik a Vkm. 4280-1918. és 74,514 — 1918. sz. rendelet 
utasításainak szigorú betartásával, szabályszerűen folyt le. A tanárok 
e munkájukért tiszteletdíjat nem kaptak. Az érettségi vizsgálatokon 
az igazgató elnökölt.

2. A tanulók tevékenysége, áldozatkészsége háborús czélokra. 
A tanulók adományai: A hősök sírjára 186 kor. 44 fill., »Hősi 
halált halt tanárok gyermekeinek nevelőházára" 604 kor. 73 fill., 
a katonák karácsonyára 114 kor. 50 fill., az országos anya- és 
csecsemővédő-egyletnek 85 kor. 04 fill., a ref. jub. szeretetház 
javára 308 kor. 09 fill., szegénysorsú tanulók nyaralására 97 kor. 
40 fill., a hazatérő hadifoglyok felsegélyezésére 97 kor. 40 fill., 
az Erdélyi Pártfogóegyesületnek a Zita-otthon javára 39 kor. 
67 fill., a Bárdos Zoltán-ösztöndíjalapítvány gyarapításához a 
VII. osztály 100 kor., az 1915/16. évi VI. oszt. ösztöndíjalapítvány
hoz a VII. osztály 100 kor., összesen 1546 kor. 93 fill. Hadiköl- 
csönt jegyeztek 27,400 kor.-t, a melyben az utolsó hadikölcsön- 
jegyzés nincsen benne, mivel ez még folyamatban van. A tanulók 
tanáraiknak felhívására lelkes készséggel vettek részt minden 
olyan vállalkozásban, mely háborús czélt szolgált. így a Had- 
segélyzőbizottság felkérésére a múlt nyáron is szerveztünk csa
patokat gyógynövények, magvak gyűjtésére. E csapatok munká
jának irányítását több lelkes ifjú közreműködésével Szutórisz 
Frigyes, a természetrajz szaktanára vállalta. A tanulók gyűjtöttek 
44'8 kg. zsurlót, 26'4 kg. bodzavirágot, 28'5 kg. cziczkafarkot, 
1 kg. hársfavirágot, 0'20 kg. izlandi zuzmót, 3T5 kg. cseresnye-
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magot, 1335 kg. szilvamagot. Összesen 237'55 kg. növényt és 
magvakat. A gyűjtés eredményét beszolgáltattuk a Hadsegélyző- 
hivatalnak.

B) Adatok az 1917/18. iskolai év történetéhez.
A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét 

is magában foglalja. (L. 1. old.)
Ehelyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1. Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert úr Öméltósága, a 

kassai tankerület kir. főigazgatója 1918. évi február 16 — 19-ikén a 
nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak megbízásából a 
legfőbb felügyeleti jog gyakorlása végett iskolánkat meglátogatta; 
február 19-ikén értekezletet tartott a főgymnasium tanárkarával.

2. Helyettesítés. A Ludmann Ottó nyugalombavonulásával 
megüresedett tanszék betöltése a háborús nehézségek miatt nem igen 
lehetséges. E tanszék tárgyait Ludmann Ottó volt szives e tanévben is 
vállalni, a ki mindnyájunk igaz örömére, teljes szellemi és testi frisse
ségben működött és pedig a nála megszokott buzgósággal és sikerrel.

3. Az iskolai év és a tanulmányi rend. Az iskolai évet szep
tember 5-ikén kezdtük. Ezt megelőzően szeptember 1—4-ikén 
voltak a beiratások. A karácsonyi szünetet az I —VI. osztályban 
febr. 4-ikéig meg kellett hosszabbítanunk, mivel tüzelőanyagunk 
elfogyott. Egyébként e szünetet a nagymélt. Vkm. általános szén
hiány miatt az ország valamennyi iskolájában elrendelte.. (Vkm. 
6585 — 1918.) E hosszú ideig tartó szünet miatt felső rendeletre a 
félévi osztályozás febr. 28-ikán volt. (Vkm. 3081 — 1918.) A Vlll-ik 
osztály nemkatona tanulóit április 30-ikán osztályoztuk. (Vkm. 
4280—1918.), az I —VII. osztályt pedig a Vkm. 43,038—1918. sz. 
rendelet utasításainak figyelembevételével június 15-ikén bocsá
tottuk szét. A magánvizsgálatokat június 17 — 21. tartottuk meg. 
A tanítás menetére zavarólag hatott a hosszú »szénszünet", vala
mint az I. és II. haditanfolyam.

4. Az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése. Erre — felekezeti kü
lönbség nélkül — ezidén is kiváló gondot fordítottunk. Az isteni- 
tiszteleteknek látogatását, valamint a vallási kötelességeknek tel
jesítését megkívántuk. A protestáns tanulók a tanári-karral együtt 
két ízben járultak az Úr asztalához; résztvettek az őszi és tavaszi 
deprecatióban. A liturgikus ifjúsági istentiszteleteket minden 
hónapban megtartottuk. 50 db. új énekeskönyvet szereztünk. A 
tanulók magaviseletéről más helyütt emlékeztem meg. (L. 57. lap.)
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5. A tanulók egészségi állapota intézetünkben ezidén is jó 
volt. (L. az iskolaorvos jelentését.)

Fájdalmas részvéttel emlékezünk meg itt Scholz Rezső VII. oszt. 
magántanuló haláláról, a ki hosszas betegeskedés után 1917. decz. 
21-ikén meghalt. Temetésén a tanári-kar és ifjúság résztvett. A teme
tési szertartást Frenyó Lajos vallástanár végezte; az ifjúság nevében 
Raáb György VIII. oszt. tanuló mondott búcsúbeszédet. A jó lelkü
letű, szorgalmas tanuló emlékezete legyen áldott miközöttünk!

6. A szokásos hazafias ünnepélyeket iskolánk tradiczióinak 
szellemében kegyelettel megtartottuk.

7. Érettségi vizsgálatok. A háborús viszonyok miatt a folyó 
iskolai évben rendkívüli határnapokon többször tartottunk érett
ségi vizsgálatokat. Ezekről a vizsgálatokról már megemlékeztem. 
(L. 58. lap.) A rendes tanévvégi érettségi vizsgálatokat a Vili. o, 
azon tanulóival, a kik nem vonultak be katonai szolgálatra, 1918. 
május 30-ikán és június 1-jén tartottuk meg; e vizsgálatok 
írásbeli részét pedig május 14., 15., 16-ikán. Az Írásbeli tételek 
a következők voltak: 1. Magyarból: Kemény regényei. 2. Latin
ból: Livius: Ab urbe condita II. 32 — 33. c. 3. Mennyiségtanból:
a) Egy apa fia számára olyan módon takarított meg 6750 kor.-t, 
ho'gy születésekor 100 koronát és minden következő évben 25 ko
ronával többet tett félre számára. Hány éves volt a fiú, a midőn 
atyja a fentnevezett összeget kézbesíthette neki, ha a kamatos 
kamatot nem vesszük számításba? b) Mekkora annak a gömbnek 
a felülete, a melynek térfogata egyenlő egy olyan kocka térfoga
tával, a melynek átlója 6 m.?

A rendes érettségi vizsgálatokon dr. Deák János eperjesi 
coll. theol. akad. tanár elnökölt. A kormányt dr. Sárkány Lóránd, 
a fogarasi áll. főgymnasium igazgatója képviselte. E vizsgálatokon 
résztvett 14 tanuló, a kik közül jelesen érett 2, jól 4, érett 6; 
két hó múlva teendő javítóvizsgálatra utasíttatott 2.

Érettségi évforduló. Az 1882/3. isk. évben érettségi vizsgálatot 
tett tanítványaink közül Kolosy Béla főerdőtanácsos, Okályi Adolf 
ev.lelkész, Rajuer Béla ügyvéd, br. Uslar-Gleichen Ottó nagybirtokos 
és Windt Artur ügyvéd f.é. június havában találkozóra gyűltek egybe 
az ősi falak között. Felkeresték egyetlen életben levő tanárukat, 
Ludmann Ottót, akit a szeretet és tisztelet érzelmeivel vettek körül; 
kegyelettel áldoztak volt tanáraik sírjainál. Az új épületet is meg
tekintették és az ifjúsági segélyalapra 200 koronát adományoztak.
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8. Kirándulások. Frenyó Lajos több tanulóval 1917. július 
27 — 31. bejárta Bártfáról a Zboró- Konyecsna — Grab-Dukla- 
hágó —Felsővízköz —Qirált—Kapiig terjedő útvonalat, a sárosvár
megyei volt harctér nagy részét. Peskó Ödön a következő kirán
dulásokat vezette: 1917. szept. 15., 16. a VII. osztály 18 tanuló
jával kirándult a Branyiszkóra, Szepesváraljára és Korompára; 
szept. 28., 29. a VI. és VII. osztály 22 tanulójával a Tengerszem
csúcsra; ápr. 27., 28. a VI. és VII. oszt. 24 tanulójával Ránk- 
füredre; május 25. az V. oszt. 28 tanulójával Bártfára és Zboróra.

9. Tandíjelengedések. Szegénység, jó tanulmányi 
előmenetel és jó magaviselet alapján:

I. oszt.: Spanner Ernő 30, Erdős László 30, Erdős 
László 30 kor.

II. oszt.: Gönczy László 15, Kaufmann Illés 30,
Thomesz Emil 30 kor.

III. oszt.: Bleuer László 15, Csontó Dezső 30, Gott- 
diener Marcell 60, Lefkovics Imre 30, Mika József 60,
Moskovics Vilmos 30, Nagy Sándor 60, Oszvald György 
30, Sturmann Pál 30, Wallentínyi Ernő 60 kor.

IV. oszt.: Bittó Béla 15, Gmitró Tivadar 60, Horray 
Károly 30, Krahulecz Tivadar 45, Kusnyir György 30,
Miklós András 30, Neviczky Dénes 30, Stefanyák László 
30, Wildfeuer Miksa 15 kor.

V. oszt.: Csók Lajos 15, Gottdiener Miklós 60,
Hanzély László 15, Kónya Miklós 15, Jancsó Attila 60,
Rosenthal Tibor 60 kor.

VI. oszt.: Köpe Vilmos 30, Marencsin Andor 30,
Mayer Elemér 15, Pollner Győző 30 kor.

VII. oszt.: Elischer Zoltán 60, Füredi Hugó 30,
Gründl János 30, Hanzély Miklós 15, Papp Elek 60,
Schwarz Gyula 30 kor.

VIII. oszt.: Durst Aladár 30, Halmi Aladár 30, 
Öhlschläger Andor 30, Raáb György 15, Schréter Gyula
30, Wächter Lajos 30 kor. — Összesen .................. 1615 kor.

Ev. tanárok, lelkészek és tanítók gyermekei féltan
díjat fizetnek: Dzurik Dezső 30, Timkó Gyula 30, Erdélyi 
János 30, Pál Gyula 30, Goldperger Géza 30, Kármán 
Dezső 30, Slajchó István 30, Csók Lajos 30, Schimkó 
Rezső 30, Chriastély Aladár 30, Mayer Elemér 45, Durst 
Aladár 30, Hajsó Gyula 15, Halmi Aladár 60 kor. —
Összesen...........................................................................  450 kor.
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A bejáró óraadó tanárok gyermekei féltandíjat fizet
nek: Göhczy László 30, Szemere Márton 30, Holénia 
Zdenkó 30, Holénia Gyula 15, Székely László 30 kor. 135 kor.

Collegiumi tanárok gyermekei teljes tandíjmentes
séget élveznek: Perényi György 60, Frenyó Ida 60,
Teltsch László 60, Peskó Erzsébet 60, Gerhard Béla 
60, Mayer István 60, Frenyó Erzsébet 60, Peskó Zoltán 
60, Szánik Ernő 60, Draskóczy Virginia 60, Flórián Kató 
60, Frenyó Lajos 60, Sarudy Béla 60 kor. Összesen 780 kor.

A tandíjelengedések összege....................................  2980 kor.
10. Ösztöndíjak, futalómdíjak. Tanulóink közül 

iskolánkhoz nem kötött ösztöndíjalapokból a követ
kezők élveztek ösztöndíjat:
Csabinyák Sándor III. o., a Rökk Szilárd-ösztöndíjat 160 kor. 
Csontó Dezső III. o., a pénzügyőri » 200 „
Várhelyi Ottó III. o., a » » 200 „
Dessewffy István IV. o., a Kiss-Jankovich » 200 „
Jancsó Attila V. o., a Sartory-ösztöndíjat ................... 1000 „
Andrejkó Bertalan V. o., az állami ösztöndíjat............. 500 „
Papp Elek VII. o., az erdészeti »   200 »
Wächter Lajos VIII. o., a Hrabovszky- »   20 „
Öhlschläger Andor VIII. o., a Róth-Teleki-ösztöndíjat 70 ,,

Összesen: 2550 kor.
Iskolai jutalomdíjat kaptak a következő tanulók:

Spanner Ernő I. o., a Bánóczy-jutalomdíjat ............. 35 kor.
Csók Lajos V. o., „ „ »   35 „
Mayer Elemér VI. o., „ „   35 »
Sarudy Béla VII. o., » «   35 „
Csontó Gyula I. o., a dementis- „   11 „
Mikolik József V. o., a „ „ ............. 11 „
Dzurik Dezső II. o., „ „ „ ............. 11 „
Bánó Pál I. o. a Furman-jutalomdíjat ......................... 15 „
Wächter Lajos VIII. o., a Hazslinszky-jutalomdíjat 80 „
Gottdiener Miklós V. o., az izraelita » 100 »
Késmárszky Jenő V. o., a Kacziány- „ . 200 „
Schréter Gyula VIII. o., a Kalavszky- „ 80 „
Marencsin Andor VI. o., a Keczer- „ 18 »
Krahulecz Tivadar IV. o., a „ ,, 9 »
Schulek Gyula VI. o., a Kuksz- „ .. 20 „

Átvitel .. .. 695 kor.
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Áthozat
Elischer Zoltán VII. o., a Kükemezey-jutalomdíjat 
Pollner Győző VI. o., a Ludmann Ottó- *
Miklós András IV. o., a dr. Meliórisz- „
Perényi György II. o., a református »
Mayer István IV. o., a Roskoványi- „
Gerhard Béla IV. o., „ „ ,,
Chriastély Aladár VI. o., a Sárossy- „
Köpe Vilmos VI. o., „ „ „
Teltsch László III. o., „ „ „
Frenyó Lajos VI. o., a Szmik- „
Halmi Aladár VIII. o., a » „
Slajchó István IV. o., a Szontagh- „
Peskó Zoltán V. o., „ „ „
Bleich Gyula I. o., a Takarékpénztári prémiumot 
Thomesz Emil II. o., a „ »
Sturmann Pál III. o., „ „ „
Gmitró Tivadar IV. o., „ » „
Kusnyir György IV.o., » » »
Mika József III. o., az Újházy-jutalomdíjat .. ..
Raáb Vilmos I. o., ,, „ „ .. ..
Körtvélyessy István II. o., az Újházy-jutalomdíjat 
Mika József IV. o., » „ „
Öhlschläger Andor VIII. o., a Vandrák- ,,
Durst Aladár VIII. o., a Wagner-jutalomdíjat .. 
Moskovits Vilmos III. o., a Magyar helyesírási jut.-díjat 
Mayer Elemér VI. o., a Löffelholz-jutalomdíjat 
Elischer Zoltán VII. o., a » »
Miklós András IV. o., a Holleganz- »
Szamolovits József I. o., az ifjúsági segélyalapból 
Engler Károly II. o., „ „ ,,
Bittó Pál II. o., „ „ ,,
.Medzihradszky Lajos III.o.,» » ,,
Csabinyák Sándor III. o., „ „
Bittó Béla IV. o., » » »
Krahulecz Tivadar IV. o., » « «
Hanzély László V. o.; ,, „ „
Hanzély Miklós VII. o., ,, „ „

Összesen

695 kor.
28 i# 
20 „

8 „ 
40 „
16 u 
16 „ 
18 „ 
18 „ 
18 „ 

400 „
400 „

16 » 
16 „ 
20 „ 
20 „ 
20 . 
20 „ 
20 „ 

120 ,
8 „
8 „
8 „ 

50 „
32 „
15 „
24 „
24 „
12 „ 
30 „ 
60 „ 
30 „
30 „
30 „ 
30 „ 
30 „ 
30 „
30 „ 

2350 kor.

Coll. Ért. 1917-18. 5
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11. Táp díj elengedések. II. o .: Thomesz Emil 65;
III. o .: Pál Gyula 70; IV. o.: Miklós András 60,
Adriányi Antal 25, Kálmán Dezső 70, Goldperger Géza 
80; V. o.: Csók Lajos 270; VI. o .: Chriastély Aladár 
70, Kópé Vilmos 70, Marencsin Andor 70, Mészáros 
Tivadar 70, Pollner Győző 40; VII. o .: Gründl János 
70, Hajsó Gyula 30, Gál Samu 25; VIII. o .: Halmi 
Aladár 30, Wächter Lajos 30 kor. — Összesen .. .. 1145 kor.

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

H eti
ó ra 
szám Jegyzet

í. Balló Aurél..............

Görögp. rajz 
V —VIII.

R. geometria 
I —IV.

Szépírás I., II.

20
Az evang. tanító
képzőben tanít heti 
4 órában rajzot, a 
hadbavonult rajz
tanár helyett.

2. Borsody Károly .. ..

Magyar IV. 
Földrajz I., II. 
Történ. III., IV., 
V., VI.

22
A VII. oszt. főnöke. 
A philolog. szertár 
őre.

3. Frenyó Lajos .........
Vallás I—VIII. 
Magyar III. 
Német IV.

23
A collegiumi 
könyvtár őre.
A IV. oszt. főnöke.

4. Gömöry János.........

Történet VII., 
VIII.

Bölcselet VIII. 
Görögp. irod. 
VII.

12 Igazgató.

5. Klemens T. János ..

Latin IV., VII. 
Görög VIII. 
Görögp. magy. 
V., VI., VII.

23 Az ifjúsági segély
könyvtár őre.

6. Ludmann Ottó.........
Görög V., VI., 
VII.

Német VII.,VIII.
18

7. Perényi Vilmos . .

Mennyiségtan
II, IV.,VI.,VIII. 

Fizika VIII. 
Fizikai földrajz
III.

19

Az ifjúsági segély
pénztár kezelője. 
Tandíjkezelő.
A természettani 
szertár őre.
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Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály

Heti
ó ra
szám Jegyzet

8 . Peskó Ödön.............

Mennyiségtan 
I, III., V., Vlí. 

Fizika VII. 
Német III. 
Torna II., IV., 

VI., VII., VIII.

31
Az V. oszt. főnöke. 
A Tornakor és 
Mathem.körelnöke

9. Saguly József......... Hadbavonult.

10. Scliöpflin Géza .. .. Hadbavonult.

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

II., IV, V, VI.
19 A természetrajzi 

szertár őre.

12. Teltscli Kornél......... Hadbavonult.

13. Vöröss Sándor......... Latin I, III, V. 
Magyar I,V,VI. 26

Az I.és II.oszt.főn. 
Az ifjúsági könyv
tár őre.

14. Dr. Wallentínyi Samu
Magyar II, VII, 
VIII.

Latin II,VI,VIII. 
Torna I, III.

26
Az Önképzőkör 
elnöke.
A II, VI. és VIII. 
oszt. főnöke.

Vallástant tanítottak:
Böhm, Brúnó szentferenczrendi áldozópap. Tanította a róm. 

kath. vallástant heti 12 órában.
Oojdics Miklós áldozár, gór. kath. tanítóképző-intézeti tanár. 

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 Szálúk Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osz

tályban heti 1 — 1, a protestáns egyházi éneket a 111., IV. 
osztályban heti 1 órában.

Az egészségtant dr. Holénia Gyula városi főorvos heti 1 órában 
tanította.

5 *



6 8

D) Az elvégzett tananyag.
1. Vallástan.

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

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

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

térium 1899. évi 32,818. sz. rendeletével kiadott tantervben előirt 
tananyagot a tantervhez az 1903. évi 43,381. sz. rendelettel kiadott 
utasítások szerint végeztük el.

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

Magyar nyelv.
I. osztály, a) Prózai olvasmányok: Az Igazság és a Hamisság.

Az angyalbárányok. A Tisza eredete. A holló és a róka. 
A hiú szarvas. A fiatal daru. Mezei munkások. A puszták fia. 
Hunor és Magyar. Attila, Isten ostora. A catalaunumi csata. 
Attila halála. A fehér ló. Botond. Szent István. Korona és 
kard. — b) Költőiek: A szarka és a gilicze. Krisztus és a 
madarak. A tücsök és a hangya. A szél és a nap. Halvány 
katona. Nyalka huszár. Hadnagy uram, hadnagy uram! 
A honvédtűzér temetése. Téli világ. Füstbement terv. Anyám 
tyúkja. Szülőföldemen. Három fiú. A költemények mind 
könyvnélkül is.

II. osztály, 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
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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. osztály, a) Prózaiak : Buda vára török kézre kerül. Drégely 
eleste. Eger vívása. Bocskay István fölkelése. Bethlen Gábor. 
I. Rákóczi György és utódai. — b) Költőiek: Losonczy István. 
Rákosi szántó a török alatt. A mi házunk. Hazámhoz. István 
öcsémhez. Családi kör. Az utóbbi öt könyvnélkül is.

IV. osztály. Iskolai olvasmányok: Heltai meséiből, Mikes levelei
ből. Jókai: Attila temetése, Jakli. Gárdonyi: Szegény ember 
jó órája. Arany: Szent László füve, Szibinyáni Jank, Mátyás 
anyja. Eötvös: A megfagyott gyermek. Gyulai: Krisztus és 
a madarak. Vörösmarty: „Eger"-ből, Magyarország czímere. 
Berzsenyi: Az én osztályrészem, A közelítő tél. — Házi olvas
mányok: Petőfi: János vitéz. Arany: Az első lopás. Mikszáth: 
A jó pálóczok. Kisfaludy K.: Mátyás deák. — írásbeli dol
gozatok : 1. Vendégvárás. 2. A hosszútűrő Miklós. 3. Miklós 
a farkaskaland után. 4. Miklós megmenekülése. 5. Róka a 
kelepczében. 6. Jutalom és bűnhődés. 7. Részlet a »János 
vitéz "-bői. 8. Gazdag Imre a rossz úton.

V. osztály. Iskolai olvasmányok: Marcus krónikájából: Salamon
király bujdosása. Salamon Ferencz: Hunyadi János. Salamon 
Ferencz: Zrínyi, a költő ifjúsága. Cserei: Zrínyi összeesküvése. 
Bethlen Miklós: Zrínyi halála. Tollitis: Látogatás Zrínyinél. 
Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása végett. Deák 
Ferencz a Felirati javaslatról. Kölcsey: Paraenesis. — Házi 
olvasmányok: Tinódi: Históriás énekei: Arany: Toldi estéje. 
Székely népballadák. Jókai: Az új földesúr. Petőfi: Családi 
versei. Mikes: Törökországi levelei. — írásbeli dolgozatok: 
1. Hunyadi János hadviselési módja. 2. Toldi megvív az olasz 
vitézzel. 3. Hatások Zrínyi Miklós, a költő fejlődésére. 4. Emlé
kezetes kirándulásom. 5. Hogy lett magyarrá Ankerschmidt?
6. Eperjes. (Monda.) 7. Szeresd a hazát és ne mondd! (Buz
dító beszéd.)

VI. osztály. Iskolai olvasmányok: Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem. Katona József: Bánk bán. Góbi Imre Poétikájá
hoz csatolt lírai, epikai és drámai olvasmányok. — Házi 
olvasmányok: Balassa Bálint költeményei. Petőfi Sándor: 
Táj- és életképei. A helység kalapácsa. Vörösmarty: Két
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szomszédvár. Csokonai: Dorottya. Arany: Toldi szerelme. 
Kisfaludy Károly: Kérők. Csalódások. Jósika: Abafi. Jókai: 
Egy magyar nábob. Kárpáthy Zoltán. Tóth Ede: A falu 
rossza. — írásbeli dolgozatok: 1. Az eszményítés. 2. Őszi 
tájnak... (Tompa Mihály) ez. vers széptani fejtegetése. 3. Zrínyi 
Miklós, a szigetvári hős beszéde katonáihoz. (Buzdító beszéd.)
4. Csodás elemek a Zrínyiászban. 5. Deli Vid és Borbála.
6. Lelki bűnhődés Arany János balladáiban. 7. Bánk jelleme.

VII. osztály. Iskolai olvasmányok: A tankönyvben közölt olvas
mányok tárgyalása, jellemrajzok a nagyobb írókról. — Házi 
olvasmányok: Arany: Naiv eposzunk. Herczeg: Pogányok. 
Gárdonyi: A láthatatlan ember, Isten rabjai. Gyöngyösi: 
Murányi Venus. Bessenyei: A philosophus. Gvadányi: Egy 
falusi nótárius budai utazása. Fazekas: Ludas Matyi. Kisfaludy 
Sándor regéi. Berzsenyi ódái. Kölcsey versei és egy szónoki 
beszéde. — írásbeli dolgozatok: 1. Vörösmarty »Szózat“-a.
2. Mi bizonyít a honfoglaló magyarok műveltsége mellett?
3. Balassi Bálint költészete. 4. A kuruez költészet motívumai.
5. Párhuzam Csokonai és Kisfaludy Sándor között. 6. Kölcsey 
mint szónok.

VIII. osztály. Iskolai olvasmányok: A tankönyv szemelvényei, 
essayek a nagyobb írókról. — Házi olvasmányok: Kisfaludy K.: 
Iréne.Vörösmarty: Zalán futása. Jósika: Abafi, A csehek Magyar- 
országon. Báró Eötvös József: Karthauzi, A falu jegyzője. 
Báró Kemény Zsigmond: Zord idő, Rajongók. Tompa: 
Allegóriái. Arany: Buda halála, Balladái. Szigligeti: Szökött 
katona, A csikós. Jókai több regénye. Széchenyi: Hitel. Madách: 
Az ember tragédiája. — Iskolai dolgozatok: 1. A mai háborús 
költészet főbb motívumai. 2. Magyar típusok Kisfaludy K. 
vígjátékaiban. 3. Milyen hatások alatt jött létre a Zalán futása?
4. Párhuzam Jósika, Eötvös és Kemény regényei között.
5. Petőfi családi versei. 6. A nő szerepe és hivatása Az ember 
tragédiájában.

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

et fenestrae. Quot sunt? Tullia, Linus et Lygia. Vilici et 
servorum officia. Dominus et vilicus. Domus. Fons. Ludus 
vel schola. Aesopi fabula. Colloquium in ludo. Magyar mon
datok. A latin olvasmányok könyvnélkül is.

II. osztály. Mare. Naves longae. Domus Romana. Triclinium.
Quintus. Quintus in Germaniam mittitur. Picturae parietinae.
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De Orpheo fabula. Aeneae arma. Fordítani való mondatok 
magyarról latinra. A latin olvasmányok könyvnélkül is.

III. osztály.Castrorum descriptio. Quintus ad castra pervenit.Captivi
interrogantur. Quintus in Germaniam mittitur. Quintus aciem 
instruit. Proelium. Bellum civile oritur. Quintus oppugnatio
nem parat. Urbis oppugnatio. Triumphi descriptio. Lupus et 
agnus. Cervus ad fontem. Rana rupta et bos. Vulpes et uva. 
Fordítani való mondatok. A latin olvasmányok könyvnélkül is.

IV. osztály. C. Julius Caesar: De bello Gallico. Gallia leírása- 
A helvétekkel viselt háború, cap. 1 —18. P. Ovidius Naso: 
A négy korszak. Icarus.

V. osztály. M. T. Cicero: Oratio de imperio Cn. Pompei. Ovidii
Trist. IV. 10. (A költő önéletrajza.) Fast. II. 381—422. (Ro
mulus és Remus kitevése. A Lupercal.) IV. 809 — 858. (Róma 
alapítása. Remus halála.) 11. 475 — 512. (Romulus megdicsőü
lése.) A fordított szöveg nagyobb része könyvnélkül is. Stílus- 
gyakorlatokból a latin szöveggel összefüggő olvasmányok.

VI. osztály. T. Livii: Ab urbe condita lib. XXI. cap. L, 2., 4.,
18., 32 — 38., lib. XXII. 1—8.; a Trasumennusi csata. Vergilii 
Aeneidos lib. I. 1—209., 494-630. II. 1—367., 180 sor könyv
nélkül is, a III—V. Ének tartalmilag. Római régiségek. A had
ügy, vallásügy.

VII. osztály. Vergilius Aeneisének VI. éneke. Sallustius: De 
coniuratione Catilinae, cap. 1 — 34.

Vili. osztály. Horatius: Carm. I. 1., 22., 31. II. 7. III. 1., 30. 
Satirarum lib. I. 1. De arte poeticából 1 —195. Tacitus: 
Annalium I. 1 — 18. cap. A római irodalomtörténet.

G örög nyelv.
V. osztály. Dr. Maywald József olvasókönyvének I. részéből

1., 2., 3., 4, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15, 19, 49, 
51, 53, 57. számú olvasmányok.

VI. osztály. Dr. Maywald József olvasókönyvének I. részéből:
/legi nur -ißvlleiojv xoijaiiwv (A sibyllai jóslatokról). II. ré
széből: 1. Xenophon élete (három rész). 6. Darcios végső 
intézkedései. 7. Tissaphernes rágalmazza Kyrost. 8. Kyros 
háborúra készül Artaxerxes ellen. 12. Kyros Sardesbe vonja 
össze seregeit. 18. A hellének lázongása. Klearchos beszéde. 
21. Kyros beveszi a syriai szorosokat. 26. Vonulás Arabia 
pusztáin. 28. Menon katonái csaknem megkövezik Klearchost. 
35. Hadi szemle éjfélkor. 36. Kyros beszéde a hellénekhez.
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41. Kyros csatára készül. 42. A király serege csatarendben 
közeledik. 44. A hellének győzelme. 45. Kyros támadást intéz 
az ellenség zöme ellen. 46. Kyros halála. I. Artaxerxes béke
ajánlatokat tesz a helléneknek. V. Téli szenvedések. VII. A 
hellének meglátják a tengert. Sokrates memorabiliáiból: 
II. Az önuralom alapja minden erénynek. III. Nem kincsben 
van az élet boldogsága. IV. Herakles a válaszúton.

VII. osztály. Homeros Odysseiájából I. 1--212. II. 260 — 434. 
VI. 1 -*230.

Vili. osztály. Homeros Iliasa I. 1-223., VI. 237-529., XVIII. 
468-617. Sophokles Elektrájából 1—452., 660—764.

G örögpótló irodalom .
V. osztály. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemelvényekben.

Szemelvények Herodotos történeti műveiből.
VI. osztály. Szemelvények a görög lírai költészetből és a klasszikus 

versmértékű magyar lírából. Aischylos: Agamemnon. Sophok
les: Antigone. Euripides: Iphigenia Taurisban.

VII. osztály. Thukydides műve a peloponnesosi háborúról. De
mosthenes olynthosi beszédei. Első, második és harmadik 
philippika. Salamon Ferencz: A török hódoltság Magyar- 
országon. Kölcsey Ferencz: Beszéd a magyar nyelv ügyében. 
Kossuth Lajos: Erdély és unió. Deák Ferencz: A húsvéti czikk.

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

Német nyelv.
III. osztály. Prózaiak: Der Unterricht und die Schüler. Die Turn

halle 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.

IV. osztály. Wie ich meinen Tag zubringe? Der Herbst. Die 
Einkehr. Unser Körper. Unsere Sinne. Unsere Kleidung. 
Die Familie. Der alte Grossvater und sein Enkel. Der Winter. 
Rätsel. Unsere Haustiere. Das Pferd. Das Rind. Der Hund. 
Der Frühling. Der Sommer. Der Wald. Der Star in der 
Tasche. Der Fuchs und die Katze.
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V. osztály. Der Bau des Hauses. Alle Menschen müssen arbeiten.
Verkehr und Handel. Brief des Schülers Karl Müller.

VI. osztály. Ungarn. Budapest. Die Alpen. Die Stadtmaus u. 
die Feldmaus. Der Löwe u. die Maus. Rotkäppchen. Sieg
frieds Tod. Krimhildens Rache. Lenore. Die Kraniche des 
Ibykus. Inhalt des Nibelungenliedes.

VII. osztály. Goethe: Hermann und Dorothea egész terjedelmé
ben. Walter von der Vogelweide: Morgengebet, Maienwonne, 
Gefährdetes Geleite. Klopstock: Eingang des Messias. Die 
frühen Gräber. Die Etats généraux. Lessing: Nathan der 
Weise ez. drámából III. 5., 6., 7. Prózai olvasmányok: Inhalt 
des Nibelungenliedes. Aus Lessings „Laokoon".

Vili. osztály. Az I. félévben: Schillers „Wilhelm Teil“ egész 
terjedelmében. A II. félévben: Göthe: Wanderers Nachtlied. 
Ein gleiches. Aus „der italienischen Reise“. Schiller: Das 
Lied von der Glocke. (A többrendbeli haditanfolyam közbe
lépte folytán igen kevés idő juthatott az olvasásra.)

E) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések m agyarázata: ág. h. ev. ágostai hitvallású evangélikus; 
ref. =  református; rk. =  római katholikus; gk. =  görög katholikus; un. - 
unitárius; izr. izraelita vallásit; m. — magyar; n. =  német; t. — tót; 

r. =  ruhén anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I.
Amster Henrik izr., m. 
Atlasz László izr., m... 
Bánó Pál ág. h. ev., m 
Bilich József rk., m. ..

5 Blaufeld Béla izr., m. 
Bleich Gyula izr., m... 
Bodnár János Pál rk., m 
Bruck Lajos izr., m. .. 
Bucholz Béla rk., m... 

10 Chutkó Ádám gk., m. 
Csontó Gyula ref., m. 
Dobay Ferencz rk., m. 
Dóczi Pál ág. h. ev., m 
Erdős Gyula izr., m... .

OSZTÁLY.
Eperjes,Sárosvm. 1907.márcz. 11. 
Eperjes, Sáros vm. 1907. jan. 5. 
Eperjes, Sáros vm. 1906. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm. 1907. febr. 9. 
Alsóvereczke, Bereg, 1907. ápr. 4. 
Kassa, Abaúj vm., 1907. szept. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jún. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. febr. 21. 
Eperjes, Sáros vm. 1907. ápr. 6. 
Kuró, Sáros vm., 1906. decz. 8. 
Girált, Sáros vm., 1907. ápr. 9. 
Proszék, Liptó vm., 1907. júl. 17. 
Srebenicza, Bosznia, 1907. jún. 30. 
Miskolcz, Borsod, 1906. ápr. 26.
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N e v , va llas, a n y a n y e lv

15 Erdős László izr., m......
Fellner László rk., m. .. 
Fischgrund Jenő izr., tn. 
Gábor András rk., m.*.. 
Gellért Sándor izr., m...

20 Glück László izr., m......
Glücksmann Imre izr., m. 
Gocjalk (Gottschal) Béla

izr., m.........................
Goldstein Marczell

izr., m.* ....................
Gottfried Jenő izr., m. ..

25 Greif Jenő izr., n...........
Grossmann Ernő izr., m. 
Gubcsó Ferencz ág. h.

ev., m..........................
Guttmann Ernő izr., m. 
Händler Herman izr., m. 

30 Juhász (Bobrik) Pál ág. h.
ev., m..........................

Klein Zsigmond izr., m. 
Kovács Sándor rk., m. 
Kraumann Erik rk., m. 
Kronémer Sándor izr., in. 

35 Linhardt László rk., m ...
Lőwi Aladár izr., m......
Ludrovszky Géza ág. h.

ev., íi...........................
Mandel Gyula izr., m ...
Mazur János rk., t.........

40 Meiszlinger István rk., m. 
Mittelmann László izr., m.

Raáb Vilmos ág. h. ev., m.
Rátz Dezső ref., m........
Rónay Sándor ev., m. .. 

45 Rolh Ferencz izr., m. .. 
* Ismétlő.

S z ü le té s  h e ly e  es  id eje

Miskolcz, Borsod, 1907. ápr. 16. 
Nógrádkövesd, 1907. aug. 15. 
Héthárs, Sáros vm, 1906. márcz. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. jan. 27. 
Forró, Abaúj vm., 1908. febr. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. máj. 22.

Szeged, Csongrád, 1907. aug. 30.

Eperjes,Sáros vm., 1906. márcz. 13. 
Balázsvágása, Sáros, 1907. jan. 7. 
Töltszék, Sáros vm. 1906. febr. 9. 

% Eperjes, Sáros vm., 1907. okt. 7.

Eperjes, Sáros vm., 1907. okt. 1. 
Sebeskellemes,Sáros,1906.jún.l5. 
Héthárs, Sáros vm., 1906. aug. 12.

Eperjes, Sáros vm., 1907. júl. 29. 
Berzevicze, Sáros, 1906. ápr. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. okt. 12. 
Kisszeben, Sáros, 1907. aug. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. decz.24. 
Liptószentmiklós, 1907. márcz. 8. 
Hajdúhadház,Hajdú,1906.decz.8.

Kende, Sáros vm., 1995. ápr. 30. 
Héthárs, Sáros vm., 1906. jan. 9. 
Rubó, Zemplén vm., 1907.jún.24. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 20. 
Kenyered, Trencsén vm., 1908. 

szept. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1907. jún. 14. 
Ungvár, 1907. jan. 25.
Kassa, Abaúj vm., 1906. szept. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. júl. 3.
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N é v , va llás , a n y a n y e lv

Rubin Vilmos izr., m. .. 
Sándor Károly ág.h.ev.,m. 
Schlossmann Andor

izr., m.........................
Schumann Jakab izr., n. 

50 Sitányi György rk., m. 
Spanner Ernő ág. h. ev., n. 
Stern Gyula izr., m.*.. .. 
Strasser Sándor izr., m. 
Szamolovics József izr., m. 

55 Szilárd Lajos izr., m. .. 
Tar Aladár izr., m* .. .. 
Trattner Tivadar izr., m. 
Br.Wardener Artur rk.,m.* 
Wassermann Ferencz

izr., m.*.......................
60 Weisz Béla izr., m. .. . 

Wohlstädter Sándor
izr., n.........................

Wollner Ernő izr., m. . 
Zucker Sándor izr., n. . 
Zsatkovics01ivérgk.,m.. 

Magántanulók:
65 Horkay Judit ref., m.**. 

Kapisinszky Emil gk., m 
Schwarcz Irén izr., n. . 
Székely Gabriella rk., m

II
Andrejkovits György

rk., m.........................
Berger György izr., m ..
Bittó Pál ref., m...........
Chamilla András gk., t 

5 Darvasi Ernő ref., m. . 
Dzúrik Dezső ág. h. ev., m

* I s m é t l ő .  -  ** K i lé p e t t .

S zü le tés  h e ly e  é s  id e je

Ólubló, Sáros vm, 1907. febr. 8. 
Budapest, 1907. jún. 30.

Tolcsva, Zemplén, 1906.szept.25. 
Ősiek, Galiczia, 1907. jan. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. ápr. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. decz. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 8. 
Kolozsvár, Kolozs, 1907. szept. 15. 
Tiszaújlak, Ugocsa, 1907. máj. 12. 
Töltszék, Sáros vm., 1907. máj. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. nov. 21. 
Somos, Sáros vm., 1907. aug. 30. 
Sóvár, Sáros vm., 1904. szept. 26.

Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. ápr. 23.

Ádámfölde, Sáros, 1905. nov. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jól. 26. 
Eperjes, Sáros, 1907. márcz. 23. 
Garamfő, Gömör, 1905. szept. 20.

Újarad, Arad vm., 1907. szept. 18. 
Váradka, Sáros vm., 1907. aug. 5. 
Nagysáros, Sáros, 1907. máj. 11. 
Budapest, 1907. nov. 1.

OSZTÁLY.

Ruttka, Túrócz vm., 1906. febr. 28. 
Losoncz, Nógrád, 1906. febr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. decz. 25. 
Száztelek, Szepes, 1907. febr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 10. 
Tapolyhanusfalva, Sáros vm., 

1906. márcz. 18.
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N év , va llás , a n y a n y e lv

Engler Károly ág. h. ev., m. 
Erdélyi János ág. h. ev., m. 
Fiscligrund Béla izr., m. 

10 Flachbartjenőág.h.ev.,m. 
Friedmann Ernő izr., m. 
Friedmann József izr., n.
Fuchs Márk izr., m.......
Führer Artur izr., n......

15 Goldstein Izsó izr., m ... 
Goldstein Jenő izr., m... 
Gönczy Fászló ref., m... 
GrossmannMiklós izr., m. 
Horray Fászló rk., n. .. 

20 Horvay János rk., m. .. 
Hován Gyula rk., m. .. 
Kalmár Ödön rk., m. .. 
Kaufmann Adolf izr., n. 
Kaufmann Illés izr., n ... 

25 Klema Mihály rk., m. ..
Kneller Jenő izr., m......
Korach Arnold izr., m... 
Kovács Dezső ref., m. .. 
Körtvélyessy István .ág.

h. ev., m.....................
30 Kurth Miksa ág.h.ev.,m.* 

Fakatos Béla ág. h. ev., m. 
Föfkovics Fipót izr., m.
Löwy Ernő izr., m........
Fánczy Béla rk., m.......

35 Moskovits Dezső izr., m.
Neviczky Pál gk., m......
Oleár Antal Miklós gk., m. 
Papp Ferencz ref., m. .. 
Pawlasz István rk., m. .. 

40 Perényi György ref., m. 
Pillér Zsigmond rk., m. 
Schwarcz Ödön izr., n. 
* Ismétlő.

S z ü le té s  h e ly e  é s  id e je

Rozsnyó, Gömör, 1905. jún. 18. 
Ránk, Abaúj vtn., 1906. jún. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. jún. 28. 
Nagysáros, Sáros, 1905. decz. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 19.

Radvány, Zólyom, 1905. szept.30. 
Paloncza, Sáros vm., 1905. jún. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. decz. 2. 
Svábfalva, Szepes, 1904. ápr. 23. 
Vizsoly, Abaúj vm., 1906. ápr. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. nov. 28. 
Igló, Szepes vm., 1905. okt. 11. 
Szinyelipócz, Sáros, 1906. aug. 21. 
Alsóméra, Abaúj, 1907. szept. 1. 
Budapest, 1906. szept. 24. 
Magyarraszlavicza, 1904. aug. 17. 
Tótraszlavicza, 1904. okt. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. aug. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. decz. 28. 
Málcza, Zemplén, 1905. aug. 14.

Eperjes, Sáros vm., 1906. nov. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. máj. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. ápr. 3. 
Mezőkaszony, 1905. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. máj. 6. 
Felsőláncz, Abaúj, 1904. nov. 5. 
Berzevicze, Sáros, 1905. márcz.26. 
Csicsóka, Zemplén, 1906. aug. 30. 
Alsóodor, Sáros, 1904. szept. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. aug. 30. 
Kisszeben, Sáros, 1906. szept. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. máj. 11. 
Licsérd, Sáros vm., 1906. jan. 6. 
Nagysáros, Sáros, 1905. jún. 24.
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Név, vallás, anyanyelv

Simon Ferencz rk., m ... 
Steinberger Artur izr., m.

45 Szemere Márton ref., m. 
Szenczy Bálint ref., m.*
Szilárd Antal rk., m......
Sztehlo János ág. h. ev., m. 
ThomeszEmilág.h.ev.,m. 

50 Timkó Gyula ág. h.ev.,m. 
Übersax Gusztáv ág. h.

ev., n...........................
Weisz Oszkár izr., m. .. 
Zimmermann Béla izr., m. 
Zucker Vilmos izr., n . .. 

Magántanulók:
55 Csatári Mária rk., m. . 

ErősMargitTünde izr.,m 
Fleischer Rózsi izr., n .. 
Frenyó Ida ág. h. ev., m 
Kapisinszky Konstantin

gl<-, m.........................
60 Klein Márta rk., m. .. . 

Reichard Katalin izr., m 
Sztripszky Margit gk. . 
Wolff Erzsébet izr. .. . 
Wott Etelka rk..............

III
Becski Endre izr., m. . 
Bleuer László izr., m. . 
Both Bertalan ref., m. . 
Bruck Elemér izr., m. . 

5 Chutkó András gk., m .. 
Csabinyák Sándor gk., m 
Csontó Dezső ref., m. . 
Dubinszky Sándor ág. h

ev., t...........................
* Ismétlő.

Születés helye és ideje

Orló, Sáros vm., 1906. márcz. 23. 
Frankfurt a/M., Németország, 

1905. okt. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1906. aug. 29. 
Nagyazar, Zemplén, 1905. okt. 25. 
Sóvár, Sáros vm., 1905. márcz. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 4. 
Van meter, Amerika, 1905.szep.t 10. 
Sókút, Zemplén vm., 1906. ápr. 8.

Krivány, Sáros vm., 1905.szept.21. 
Eperjes, Sáros vm., 1907. jan. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 22. 
Sebeskellemes, 1905. szept. 30.

Rákoscsaba, 1905. decz. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. decz.21. 
Nagyvitéz, Sáros vm., 1905. okt. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 22.

Borosnya, Zemplén, 1905. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. jan. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. okt. 14. 
Szepesváralja, 1906. máj. 4. 
Liptóujvár, Liptó, 1903. nov. 13. 
Tótsővár, Sáros vm., 1906.jún.24.

OSZTÁLY.
Rozgony, Abaúj, 1905. júl. 29. 
Nyírtura, Szabolcs, 1904. decz. 30. 
Málcza, Zemplén, 1904. szept. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 1. 
Nagyhársas, 1904. szept. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 6. 
Girált, Sáros vm., 1905. máj. 25.

Eperjes, Sáros vm., 1905. jún. 15.
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Név, vallás, anyanyelv

Fischgrund Jenő izr., m.
10 Oellért Imre izr., m......

Geyer István ág.h. ev., m. 
Goldberger Elek izr., m. 
Gottdiener Marczell izr.,

m.................................
Gottlieb László izr., m. 

15 Görög Dezső izr., m. .. 
Holénia Zdenkó rk., m. 
Huszovszky László rk., m.
Honig Fülöp izr., n......
Huszár Ernő gk., m......

20 Kacsmár Miklós gk., r . ..
Keil Ernő izr., m...........
Klein Ernő izr., m.........
Kopp Jenő izr., m.........
Landau Géza izr., m. .. 

25 Lefkovits Imre izr., m... 
Luchs Rafael izr., m. .. 
Medziliradszky Lajos ág.

h. ev., m.* .................
Mika József ág. h. ev., m. 
Mikolik Elek ág. h. ev., m. 

30 Mikolik Endre ág.h.ev.,m. 
Moskovits Vilmos izr., m. 
Műnk Marczell izr., m. .. 
Nagy Sándor izr., m. .. 
Németh István ref., m... 

35 Osztró Sándor rk., m. .. 
Oszvald György ág. h.

ev., m..........................
Papp Szilárd ref., m. .. 
Pál Gyula ág. h. ev., m. 
Quittmann Ármin izr., m. 

40 Reich Herman izr., m... 
Rosenwasser Rafael

izr., m..........................
* I s m é t lő .

S z ü le té s  h e ly e  é s  id eje

Eperjes, Sáros, 1905. márcz. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 19. 
Budapest, 1904. aug. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. nov. 20.

Eperjes, Sáros vm., 1905. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 19. 
Nagykázmér, Zempl., 1903. okt. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 14. 
Ósva, Abaúj-T.vm., 1904.szept. 1. 
Monyhád, Sáros, 1902. aug. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jún. 3. 
Endrevágása, 1901. decz. 19. 
Toporcz, Szepes vm., 1905. aug. 3. 
Berzevicze, Sáros, 1905. okt. 29. 
Héthárs, Sáros, 1904. márcz. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 16.

Eperjes, Sáros vm., 1905. febr. 24. 
Kölese, Szatmár vm., 1903. jún. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 28. 
Berzevicze, Sáros, 1904. máj. 8. 
Kisszeben, Sáros vm., 1905. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 31. 
Szepesófalu, 1905. júl. 3.
Kassa, Abaúj-T., 1904. márcz. 14.

Eperjes, Sáros vm., 1905. decz. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. márcz.4. 
Rimabrézó, Gömör, 1904. ápr. 3. 
Felsőkánya, Sáros, 1905. jan. 15. 
Tapolyhanusfalva, 1902. márcz. 9.

Eperjes, Sáros, 1903. márcz. 13.
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N é v , va llás, a n y a n y e lv S zü letés  h e ly e  és id eje

Schimkó Győző ág. li
ev., m.........................

Schütze Dezső ág.h.ev.,m 
Schwarcz Albert izr., m 

45 Sindler Jaroszláv rk., t 
Stern Árpád izr., m.* . 
Sturmann Pál ág.h.ev., m 
Szántó Béla ág. h. ev., m 
Szukovszky János gk., r 

50 Tauth Viktor rk., m... . 
Teltsch László ág.h.ev., m 
Ureczky András gk., m 
Váradi Miklós izr., m. . 
Várhelyi Ottó rk., m. . 

55 Wallentínyi Ernő ág. h
ev., m.........................

Zimmermann Gyula 
izr., m.........................

Szépesolaszi, 1005. okt. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1005. márcz.4. 
Eperjes, Sáros vm., 1006. febr. 23. 
Felsőelefánt, 1004. máj. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1004. jan. 8. 
Németlipcse, 1004. febr. 13. 
Homonna, Zemplén, 1005. jún. 2. 
Lőrinczvágása, 1005. jan. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1005. okt. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1005. júl. 7. 
Varannó, Zemplén, 1004. júl. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1006. jan. 27. 
Baja, Bácsbodrog, 1005. márcz. 0.

Gömörrákos, 1004. május 22.

Eperjes, Sáros vm., 1005. jan. 20.
Magántanulók :

Kálmán Irén izr., ni... .
Kossik Irén rk., m..........
PeskóErzsébet ág.h.ev.,m 

60 Steinhausz Ilona rk., m 
Török Ilona ág. h. ev., m 
Wohl Vilma izr., m... .

Nagyvárad, Bihar, 1004. febr. 10. 
Szinye, Sáros vm., 1004. decz. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1005. febr. 11. 
Sárosmáriavölgy, 1004. júl. 5. 
Korom pa, Szepes, 1005. nov. 16. 
Nagysáros, Sáros, 1004. decz. 12.

IV. OSZTÁLY.
Adriányi Antal ág. hitv

ev., m.........................
Altmann Andor izr., m 
Altmann Marczell izr., m 
Altmann Zoltán izr., m

5 Árje Ernő izr., m..........
Bittó Béla ref., m.........
Csatáry Ágost rk., m. . 
Dessewffy István rk., m 
Droppa Mihály ág. hitv

ev., ni.........................
* I s m é t lő .

Rákosbánya, Gömör, 1004. jan. 14. 
Budapest, 1004. febr. 20. 
Eperjes, Sáros, 1004. szept. 14. 
Budapest, 1002. aug. 22. 
Nagyvárad, Bihar, 1004. dec. 11. 
Eperjes, Sáros, 1004. márcz. 0. 
Eperjes, Sáros, 1004. ápr. 2. 
Ábrahámfalva, 1003. febr. 2.

Hocsa, Zemplén, 1005. febr. 25.
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Név, vallás, anyanyelv

10 Engel Ernő izr., n.........
Friedmann Izsák izr., m. 
Friedmann László izr., m. 
Fuchs Lajos izr., m.*.. .. 
Gerhard Béla ág. h. ev., m. 

15 Gerő Sándor izr., m. .. 
Gmitró Tivadar gk., m. .. 
Goldperger Géza ág. h.

ev., m..........................
Gottlieb Miklós izr., m. 
Grünfeld Imre izr., m ... 

20 Halyko József gk., m. .. 
Horray Károly rk., m. .
Hován József rk., m......
Juhász Aladár gk., m.** 
Kahn Aladár izr., ni. .. 

25 Kármán Rezső ág. hitv.
ev., m..........................

Keil Artur izr., m..........
Kiszely Dezső ág. hitv.

ev., m.**....................
Klein Béla izr., m.........
Klein Marczell izr. m. .. 

30 Krahulecz Tivadar ág. h.
ev., m..........................

Kruppa András ág. hitv.
ev., m..........................

Kusnyir György ág. hitv.
ev., t............................

Lefkovics Emil izr., m... 
Lichtig Zoltán izr., m. .. 

35 Mandl Miklós izr., m. .. 
Markovics Imre izr., m. 
Mayer István ág. h. ev., m. 
Miklós András ág.h.ev., t. 
Mosánszky Titusz ref., m. 

40 Neviczky Dénes gk. m. 
* Ismétlő. — ** Kilépett.

Születés helye és ideje

Nagysáros, Sáros, 1904. márc. 4. 
Sókút, Zemplén, 1900. okt. 6. 
Eperjes, Sáros vm. 1903. febr. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. aug. 16. 
Eperjes, Sáros, 1904. május 31. 
Eperjes, Sáros, 1904. márcz. 25. 
Malczó, Sáros vm., 1903. nov. 5.

Klazány, Zemplén, 1904. jan. 10. 
Eger, Heves vm., 1904. szept. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 30. 
Hazleton, Amerika, 1904. jan. 24. 
Igló, Szepes vm., 1903. nov. 7. 
Alsóméra, Abaüj, 1904. febr. 7. 
Viszló, Borsod vm., 1903. jan. 18. 
Eperjes, Sáros, 1904. febr. 28.

Nandrás, Gömör, 1903. ápr. 10. 
Toporcz, Szepes, 1904. jún. 15.

Eperjes, Sáros, 1903. márcz. 14. 
Pelejte, Zemplén, 1904. júl. 24. 
Eperjes, Sáros, 1905. márcz. 25.

Szepesremete, 1904. ápr. 10.

Girált, Sáros vm., 1903. júl. 31.

Pillerpeklén, 1903. márcz. 15. 
Zebegnyő, Zemplén, 1903. okt. 7. 
Eperjes, Sáros, 1904. nov. 8. 
Gálszécs, Zemplén, 1904. ápr. 5. 
Gálszécs, 1903. márcz. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 15. 
Bátyok, Abaúj vm., 1902. jún. 13. 
Kisvárda, Szabolcs, 1904. júl. 1. 
Csicsóka, Zemplén, 1904. jún. 16.
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N é v , va llás , a n y a n y e lv

Pawlas Gyula rk., m.**.. 
Petrásovszky Pál glc, m. 
Plachta Sándor ág. liitv.

ev., m.........................
Podolszky Gyula ág. h.

ev., m.................. .. ..
45 Saenger Ernő ág.h.ev., m. 

Schmidt István ág. hitv.
ev., m.........................

Schreiber Frigyes izr., m. 
Slajchó István ág.h.ev., m. 
Stefanyák László rk., m.

50 Szalay Lajos ref., m......
Szenczy István ref., m ... 
Török Tivadar rk., m. ..
Villecz Pál rk., m.........
Wildfeuer Miksa izr., m. 

55 Zimmermann Gyula izr., 
m* .. . . ' ....................

Magántanulók: 
Benedikt Olga izr., m... 
Flachbart Jolán á.h.ev.,m. 
Frenyó Erzsébet ág. h.

ev., m..........................
Halbsch Elza ág.h.ev., m.

60 Keller Ilona izr., m.......
Rosenwasser Anna izr., m. 
Br. SardagnaLászló rk., m. 
Schwarz Piroska izr., m.

S z ü le té s  h e ly e  és  id e je

Kisszeben, Sáros, 1905. febr. 7. 
Világ, Zemplén, 1903. nov. 12.

Bártfa, Sáros vm., 1902. okt. 17.

Szepesszombat, 1903. okt. 4. 
Ungvár, Ung. vm., 1904. decz.28.

Zólyomlipcse, 1904. ápr. 4. 
Eperjes, Sáros, 1904. ápr. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 18. 
Tornaija, Gömör, 1904. ápr. 20. 
Makó, Csanád vm., 1904. ápr. 6. 
Nagyazar, Zemplén, 1903. jún. 14. 
Korompa, Szepes, 1904. aug. 4. 
Eperjes, Sáros, 1904. szept. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. máj. 8.

Eperjes, Sáros, 1903. jan. 31.

Ungvár, Ung vm., 1904. decz. 10. 
Nagy sáros, Sáros, 1904. aug. 2.

Eperjes, Sáros, 1904. május 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 13. 
Eperjes, Sáros, 1902. jan. 27. 
Hernádvécse, 1902. aug. 15. 
Zboró, Sáros, 1903. decz. 17.

* I s m é t l ő .  — ** K ilé p e t t .

Coll. Ért. 1917-18. 6
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V. OSZTÁLY.
Jegyzet: p. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló 

tanfolyamba já r ; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

p. Andrejkó Bertalan rk., m. 
p. Blumenfeld Adolf izr., m.

Böhm Andor izr, m......
p. Csanádi Dezső rk., m. ..

5 p. Csók Lajos ág. h. ev., m. 
p. Eiszeit Károly rk., m. ..

p. Dankó László rk., m. .. 
p. Dobay György rk., m ...
p. Fedák János rk., t..........

10/;.Feldmann Dezső izr., m.
Ferderber Miklós izr., m.* 

p. Friedmann Ernő izr., m.
p. Fuchs Lajos izr., m.......
p. Gallé Béla rk., m..........

15 Goldstein Sámuel izr., m. 
p. Gottdiener Miklós izr., m. 
p. GrodzsienszkyMórizr.,m. 
p. Gubcsó Gyula ág.h.ev.,m. 
p. Hanzély László rk., m ... 

20/;.Jancsó Attila ref., m. .. 
p. Késmárszky Jenő ág. h.

ev., m..........................
p. Klein Arnold izr., m. .

Kónya Miklós rk., m. ..
p. Kopp Ignácz izr., rn......

25 p. Mihalek Fülöp rk., m.** 
p. MikolikJózsefág.h.ev.,m. 
p. Moskovics József izr., m. 
p. Orosz Sándor rk., m. .. „. 
p. Pap Tibor ág. h. ev., m. 

30 p. Paszternák Béla izr., m. 
p. Peskó Zoltán ág. h. ev., m.

* Ismétlő. ** Kilépett.

Felsővízköz, Sáros, 1903. febr. 11. 
Eperjes, Sáros vm. 1902. márc. 2. 
Szepesváralja,Szepes,1903 jún.27. 
Somosújfalu, Sáros, 1902. febr. 2. 
Szirk, Gömör vm., 1902. okt. 23. 
Magyarraszlavicza, Sáros vm., 

1903. márcz. 20. .
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. decz. 21. 
Lubotény, Sáros vm., 1902. júl. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 24. 
Szomolnok, Szepes, 1902. máj. 18. 
Abaújszántó, Abaúj, 1903. okt. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 22. 
Kisszeben, Sáros, 1902. ápr. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 3. 
Drágacséke, Bihar, 1902. nov. 16.

Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 16. 
Láda, Sáros vm., 1902. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 11. 
Héthárs, Sáros vm., 1902. aug. 4. 
Hámbor, Sáros vm., 1901. aug. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 1. 
Lubotény, Sáros vm., 1903. júl. 18. 
Bártfa, Sáros vm., 1903. ápr. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. okt. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 3.
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p. Reichard Károly' izr., m.
Rosenthal Tibor izr., m. 

p. Roskoványi Sándor rk.,m.
35 p. SchimkóRezsőág.h.ev.,m. 

p. Schréter Gusztáv ág. h.
ev., m..........................

p. SchützeEndreág.h.ev.,m.

p. Simon Árpád rk., rn.** .. 
p. Staub Frigyes izr., m. ..

40 Szánik Ernő ág. h. ev., m. 
Szenczy Gusztáv ref., m. 
Szenczy Kálmán ref., m.

p. Szilárd Jenő izr., m.......
p. Sztaniszlay István rk., m.

45 p Vágási Béla rk., m.........
p Venetiáner Sándor izr., m. 
p. Br.Wardener Béla rk., m.

Weiszberg József izr., m. 
p. Wildfeuer Gyula izr., m.

50 p. Wollner Lajos izr., m. ..
Magántanulók :

Benedikt Elza izr., m. .. 
Böhm Aranka rk., m. .. 
Draskóczy Virginia ág. h.

ev., m...........................
Flórián Kató ág. h. ev., m.

55 Friedmann Zsigmond
izr., m..........................

Frits Veronka rk., tn......
Groszmann László izr., m. 
Guttmann Eszter izr., m. 
Hirschfeld Mariska izr., m.

60/?. Löwy Lipót izr., m.......
Mayer Ilona izr., m.......

** Kilépett.

S z ü le té s  h e ly e  és  id e je

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., 1908. szept. 20. 
Gavosdia, Krassó-Szörény vm., 

1902. szept. 4.
Orló, Sáros vm., 1903. jún. 11. 
Kassa, Abaúj-T., 1902. aug. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 10. 
Nagyazar, Zemplén, 1902. febr. 1. 
Nagyazar, Zemplén, 1901. jún. 15. 
Töltszék, Sáros vm., 1903. ápr. 11. 
Ladomérvágása, Sáros vm., 1902. 

aug. 12.
Héthárs, Sáros vm., 1902. máj. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 6. 
Tótsóvár,Sáros vm., 1902. febr. 15. 
Kapi, Sáros vm., 1901. júl. 17. 
Kisszeben, Sáros, 1904. ápr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 28.

Ungvár, Ung vm., 1903. decz. 21. 
Zsolna, Trencsén, 1902. szept. 30.

Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. aug. 6.

Eperjes, Sáros, 1900. márcz. 26. 
Zsebefalva, Sáros, 1902. aug. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. okt. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. okt. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 15. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1903. okt. 13. 
Eperjes, Sáros vm. 1904. jan. 28.

6 »
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Mittelmann Adolfina
izr., m..........................

Neufeld Erzsébet izr., m. 
Oszvald Klári ág. h. ev., m.

65 Pfann Mária ref., m......
Schréter Ilona rk., m. .. 
Soltész Ilona rk., m.......

Szűcs Árpád ................
Wohl Jolán izr., m.......

S z ü le té s  h e ly e  é s  id eje

Kenyered,Trencsén,1902.nov.23.

Homonna, Zemplén, 1902. jún. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. decz. 10. 
Kassa, Abaúj-T., 1903. szept. 2. 
Qirált, Sáros vm., 1902. jan. 4. 
Nagyszombat, Pozsony vm., 

1902. júl. 2.
Parajd, Udvarhely, 1898. ápr. 19. 
Nagysáros, Sáros, 1912. okt. 28.

VI. OSZTÁLY.
Alexander Ignácz izr., n 

p. Baumöhl Henrik izr., m 
p. Becske Andor ref., m.**, 

Chriastély Aladár ág. h
ev., m.........................

5 p. Dessewffy György rk.
m.**...........................

p. Fajgl Alajos rk., m. .. . 
Flegmáim József izr., m 
Frenyó Lajos ág. h. ev., m 

p. Geöcze Frigyes rk., ni.. 
10/j. Halbsch Pál rk., ni. .. . 

p. Holénia Gyula rk., m.** 
p. Keller Henrik izr., n. . 
p. Kirchmayer Vilmos ág

h. ev., m....................
p. Klafter Izidor izr., m. . 

15/;. Klein Albin izr., m. .. . 
Kovássy Zsolt ref., m.*** 

p. Kozmann Nándor ág. h
ev., m.........................

p. Köpe Vilmos ág. h. ev., m 
Krahulecz Zoltán ág. h

ev., m.........................
20/0. Kunfalvi Pál izr., m... .

Keczerpeklén,Sáros, 1902. febr.21. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 29. 
Bés, Ung vm., 1901. okt. 10.

Ratkósebes,Göm ör, 1901 .szept. 16.

Bérczalja, Sáros, 1901. decz. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 28. 
Abaújszántó, Abaúj, 1902. decz. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 30.

Eperjesenyiczke, 1902. ápr. 19. 
Fel ső ko m aró ez,Sáros, 1901. m áj.6. 
Pelejte, Zemplén, 1902. okt. 23. 
Nagyberezna, Ung, 1901. ápr. 18.

Kassa, Abaúj.-T.vm,1901.máj. 16. 
Bárót, Háromszék, 1900. okt. 11.

Szepesremete,Szepes, 1901.jún.29. 
Námesztó, Árva vm., 1903. febr. 2.

** Kilépett. *!* Eltanácsoltatok.
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p. Landsmann Elek izr., m.* 
p. Lefkovics Béla izr., m ... 

Marencsin Andor á.ev., m.

p. Máriássy Dezső rk., m. ..
25 p. Mayer Elemér ág.h.ev., m. 

p. Mészáros Tivadar ref., m.
p. Molnár Antal rk., m......
p. Oleár Gyula gk., m .***.. 
p. Pillér György rk., m. ..

30 Pollner Győző ág. h.ev.,n. 
p. Pruzsinszky János rk., m. 

Rosenblatt Leo izr., m... 
Schulek Gyula ág.h.ev.,m. 

p. Sindler Rezső rk., t.** ..
35 p. Stern Oszkár izr., m. .. 

p. SzántóGyulaág.h.ev.,m.** 
Szeless Gábor ref., m. ..

Takács János rk., m......
Villecz Mihály rk., m. ..

40 p. Weiszlovics László izr.,m. 
p. Zsatkovics Zeno gk., m.

Bárcza, Abaúj-T., 1900. ápr. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 23. 
Tapolyradvány, Sáros vm., 1901. 

ápr. 22.
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 22. 
Szepesbéla, Szepes, 1901. nov. 7. 
Pelejte,Zemplén vm., 1901. ápr. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 10. 
Alsóodor, Sáros vm., 1900. máj. 22. 
Licsérd, Sáros vm., 1903. jún. 10. 
Stoósz, Abaúj-T., 1900. okt. 23. 
Amerika, 1898. decz. 10. 
Héthárs, Sáros vm., 1902. okt. 5. 
Edelény, Borsod, 1902. ápr. 28. 
Felsőelefánt, Nyitra, 1902. okt. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 5. 
Homonna, Zemplén, 1901. szept. 6. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 

1901. júl. 9.
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 24. 
Bártfaújfalu, Sáros, 1902. aug. 6. 
Pelsücz, Gömör vm., 1902. aug. 5. 
Garamfő, Gömör vm., 1901. jan.4.

Magántanulók : 
Goldstein Artur izr., m. 

p. Kirchmayer Edit ref., m.

p. Lukovich Emma rk., m.
45 Müller Lilly izr., m.......

p. Neumann Boriska izr., m. 
p. Zimmermann Ilona izr.,m. 

Czigelbrier Hajnalka ág.
h. ev., m......................

Reinitz Salamon izr., n.

Eperjes, Sáros vm., 1902.márcz.5. 
Eperjesenyiczke, Sáros vm., 1900. 

szept. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 27. 
Eperjes,Sáros vm., 1902. márcz. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 11.

Alsózboró,Trencsén, 1903. jan. 1. 
Alsószalók, Sáros, 1901. ápr. 22.

* I s m é t lő .  — ** K i lé p e t t .  — *** H a d b a v o n u l t .
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VII. OSZTÁLY.

Ausländer Elek izr., m... 
p. Blazsowsky Fér. rk., m.* 
p. Bodnár Dezső ref., m.*..

Csabinyák Pál gk., m. ..
5 ElischerZoltánág.h.ev.,m. 

p. Feuerstein Hugó izr., m.
Frank Károly izr., m. .. 

p. Frauwirth Mihály izr., m. 
p. Futtersack Mózes izr., tn.

10/;. Füredi Hugó izr., m. .. 
p. Gál Sámuel ev., m.* .. .. 
p. GrossmannVilmosizr.,m.

Gründl János ev., m. .. 
p. Hanzély Miklós rk., m...

15/z. Huszár József gk., m. .. 
p. Kaufmann Arnold izr.,m.* 
p. Kertész Sándor rk., m ... 
p. Lefkovics Viktor izr., in. 
p. Lengvarszki Géza rk., m.

20p. Liebermann Ernő izr., m. 
p. MankovichGyörgygk.,m. 
p. Mátrai Rezső ref., m.* .. 
p. Neusinger Aurél ág. h.

ev., m..........................
p. Oszvald Pál ág. h. ev., m.*

25/;. Papp Elek ref., m..........
p. Pietrzykowsky László 

rk., m...........................
Ralovich Sándor rk., m. 

p. Sarudy Béla ág. h. ev., m.
Schwarcz Gyula izr., m.

30/;. Zimmermann Ármin
izr., m..........................

* Katona; a 7/1918. számú 
VIII. osztályba fellépett.

Vitka, Szatmár vm., 1901.aug.26. 
Wien, Alsóausztria, 1900. febr. 16. 
Komlóskeresztes, 1900. ápr. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902.márcz. 1. 
Gölniczbánya, 1901. márcz. 9. 
Abaújszántó, 1901. ápr. 6. 
Szombathely, Vas, 1901. okt. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. máj. 27. 
Sajógömör, 1900. jan. 19. 
Pécstíjfalu, Sáros, 1901. jún. 25. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. nov. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 28. 
Bolyár, Sáros vm , 1900. febr. 11. 
Zsadány, Abaúj, 1901. márcz. 15. 
Nagyvitéz, Sáros, 1901. jan. 26. 
Pécsújfalu, Sáros, 1899. ápr. 18. 
Oroszvár, Moson, 1901. márcz. 6. 
Bártfa, Sáros vm., 1902. jún. 6. 
Hertnek, Sáros vm., 1900. máj. 1.

Pécs, Baranya vm., 1901. okt. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 13. 
Zsarnócza, Bars, 1901. máj. 24.

Kassa, Abaúj-T., 1901. decz. 11. 
Nagykálló, Szabolcs, 1901. febr. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1901.szept. 19.

Farkasfalva, Szepes, 1901. ápr. 17. 

Vkm. rendelet alapján évközben a
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* Katona; a 7/1918. szánni Vkm. rendelet alapján évközben a 
VIII. osztályba fellépett.

f  Meghalt 1917. decz. 21.

Magántanulók:
p. Gréser Lajos ág. h. ev., m. Berettyóújfalu, 1897. decz. 9.

Gutlohn László izr., m. Budapest, 1901. jún. 5.
p. Hunyady Miklós rk., m.* Darócz, Sáros vm., 1900. jan. 26.
p. Ivancso István gk., m.* Alsószalánk, 1899. szept. 24.

35 p. Juhász János gk., m.* Viszló, Borsod vm., 1899. okt. 27.
p. Konrády Imre rk., m* .. Szorocsány, Sáros, 1897. ápr. 15.

Solcz Rezső ág. h. ev., m.f Németlipcse, 1899. márcz. 21.
Exner Mária ref., m...... Hódmezővásárhely, 1900. szept. 6.

p. Hercz Katalin izr., m. .. Kristályfalva, Szepes, 1901. jan. 6.
40/;. Korányi Matild izr., m... Garbóczbogdány, 1901. aug. 25.

p. Mezey Ilona ág. h. ev., m. Miskolcz, Borsod, 1895. júl. 6.
p. Spányi Ella izr., m........ Eperjes, Sáros, 1899. márcz. 25.
p. Strausz Éva izr., m........ Dunaföldvár, 1901. aug. 8.

Trethán Gizella rk., m. Budapest, 1900. júl. 4.

VIII. OSZTÁLY.

p. Beck Emil izr., m.......... Kisszeben, Sáros, 1900. aug. 15.
Durst Aladár ág. h. ev., m.* Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 23.
Frank Vilmos izr., m.*.. Szombathely, Vas, 1900. szept. 30.

p. Gerő Ödön izr., m........ Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26.
5 p. Grossmann Károly izr.,m.* Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 1.

p. Grosswirth Jakab izr., m.* Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7.
Grynaeus Dezső ág. h.

ev., m.......................... Kisszeben, Sáros, 1901. febr. 2.
Hajsó Gyula ág. h. ev., m.* Sajóarnót,Borsod, 1900. márcz.30.
HalmiAIadárág.h.ev.,m. Lapos, Sáros vm., 1900. júl. 22.

10/;. Kail Károly rk., m......... Budapest, 1898. jún. 25.
Klein Béla izr., m......... Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2.

p . Lichtig Ernő izr., m* .. Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1.
p. Mosánszky Szeverin ág.

h. ev., m..................... Bártfa, Sáros vm., 1900. máj. 28.
Öhlschláger Andor ág.

h. ev., m.* ................ Kassa, Abaúj-T. vm., 1900. júl. 7.
15 Pavlik József rk., t* .. .. Lubotény, Sáros, 1899. márcz. 7.
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p. Péchy György rk., m.*..
Raab György ág.h.ev.,m.* 

p. Schréter Gyula ág. h. ev., 
m.* ...........................

Sztankahermány, 1900. febr. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1900.szept. 14.

Girált, Sáros vm., 1900. jún. 14. 
Liptónádasd, 1900. nov. 12. 
Kisszeben, Sáros, 1897. júl. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 1.

Bártfa, Sáros vm., 1900.márcz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17.

p. Schwarz László izr., n... 
20 Süssmann Fülöp izr., n. 

p. Székely László izr., m ... 
Wächter Lajos ág. h. ev., 

m.* ............................
p. Wollner Sándor izr., m.

Magántanulók:
Fried Éva izr., m..........

25 Friedländer Ella izr., ni. 
p. Guttmann Hanna izr. ..
/7.Jarzsembszky Oszkár

rk., m..........................
p. Löcherer Tamás rk.......

Sóvári Ilona rk., m.......
30/j. Spenik László gk..........

* Hadbavonult.

F) Intézmények.
2. Múzeumok.

a) A természetrajzi szertár állapota.
A) szertár: embertani eszköz 135; emlősállat, preparátum, 

kép 135; madár 364; hüllő és kétéltű 98, hal 149; puhatestű 4156; 
ízeltlábú és preparátum 5492; egyéb gerincztelen állat 211; táb
lázat és egyéb taneszköz 184, összesen 11,239 drb 19,383’80 kor. 
becsértékben.

B) szertár: szárított növény 6996, papíranyagból való gomba 68, 
termés 74; fanem 43; Brendl-féle papírminta 19, oltási minta 12; 
mikroskopikus készítmény 17; tábla 106; összesen 7345 drb 
271F — kor. becsértékben.

C) szertár: ásvány 1752; kőzet 536; egyéb tanítási eszköz 201 ; 
összesen 2492 drb 10,332'50 kor. becsértékben.

D) szertár: chemiai eszköz és anyag 641 drb 1945-34 kor 
becsértékben.

Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 14. 
Németlipcse, Liptó, 1898. ápr. 23. 
Pécsújfalu, Sáros, 1898. okt. 29.

Eperjes, Sáros vm., 1894. okt. 2. 
Bártfa, Sáros vm., 1895. aug. 1. 
Csacza, Trencsén, 1899. okt. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. febr. 19.



8 9

Gyarapodás az iskolaév folyamán. Vétel útján: Hoffmann- 
féle vízbontókészülék (63 kor.). Ajándék útján Ganzaugh Miklós 
coll. igazg.-választmányi tag hagyatékából: 2 krokodilfejváz; 
4 emlős ragadozó állat fejváza; 2 állati szarv; 1 nagy rák váza 
(3 darabban); 1 emberevő czápa fogazata; 1 óriási gyík bőre; 
1 fiatal krokodil bőre; 1 pikkelyes állat bőre; 3 drb óriási kígyó 
bőre; 1 nagy fűrészorrú czápa fűrésze; 2 kis fűrészorrú czápa 
fűrésze; 2 drb rliinocerosbőr; 2 drb tengerirák-olló. Dr. Baumöhl 
ajándéka : Taenia solimu borszeszben; Pillér György VI. o. t. több 
tengeri kagylókövület.

A négy szertár jelenlegi állapota: 21,717 drb 34,382'67 kor. 
becsértékben. Szutórísz Frigyes, szertárőr.

b) A physikai szertár állapota: Teljes állomány:
Hydrostatika................... 50 drb 589 kor. 75 fill.
Aerostatika ................... 3 II 132 it 50 i,
Mechanika ................... 67 II 327 ii 25 m
Optika ........................ 81 II 1924 v 75 a
Akustika........................ 25 n 267 a 80 • a
Mágnesség ................... 15 u 32 » 50 u
Elektromosság ............. 147 u 4668 ii 81 a
Vegyes tárgyak és anyagok 48 11 394 a 85 a

Összesen 436 drb 8338 kor. 21 fill.
Perényi Vilmos, szertárőr.

c) A történelmi, földrajzi és philologiai szertár állapota:
Képek a történelem tani-

tásához ........................ 83 drb 272 kor. 80 fill, értékben
Képek a földrajz tanításához 18 11 80 II 40 a a
Képek a philologiai tani-

táshoz.............................. 91 II 122 ti 60 „ i.
Művészettörténeti faliképek 82 11 64 II 40 a a
Történelmi térképek .. .. 27 ii 490 II 50 a a
Földrajzi térképek............. 18 II 330 II 20 a a
Földgömbök ., ............. 2 II 20 II — a a
Szemléltető eszközök a phi-

lologiai tanításhoz .. 14 11 32 II 40 a a
Bronz- és vaskori leletek .. 48 II 50 II — it a

Összesen .. 383 drb 1463 kor. 30 fill, értékben
A szertár néhai Ganczaugh Miklós hagyatékából, Dercsényi 

Bertalan úr útján, következő, nagyrészt kínai származású tárgyak
kal gyarapodoit; 3 drb nyári kalap, 1 drb zsebkendő, 1 drb
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fejpárna, 3 pár papucs, 1 pár fatalp, 1 drb bárd, 7 drb kés,
I drb kókuszdió-edény, 1 drb játékütő, 2 gyűjtemény játékkártya,
II drb rakéta, 2 drb térkép, 1 drb falikép mondásokkal, 2 drb 
számológép, 1 drb iskolai olvasókönyv, 2 drb bálványszobor.

Az éremgyüjlemény rendezés alatt van. Borsody Károly, 
szertárőr.

2. Könyvtárak.
1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állománya a közös 

iskolai intézmények közt van kimutatva.
2. A magyar Társaság könyvtára. A felsőbb osztályú tanulók 

használatára. A könyvtár állapota: a) szépirodalmi könyvtár: 
914 mű 1826 kötetben, 6495 kor. 50 fill, értékben; b) tudomá
nyos könyvtár: 498 mű 645 kötetben, 3539 kor. 46 fill, értékben;
c) régi becses könyvek: 440 kötet, 3500 kor. értékben; összesen 
2911 kötet, 13,534 kor. 96 fill, értékben.

Gyarapodás az 1917/18. tanévben: összesen 21 mű, 26 kor. 
50 fill, értékben.

3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó 
osztályának növendékei használták. A könyvtár állapota: 364 mű 
365 kötet, 657 korona 30 fillér 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 kézikönyvekkel ellátni. Segítő-könyvvel el
láttunk 52 tanulót 360 könyvvel. A könyvtár állapota az 1917/18. 
iskolai év végén 475 mű 475 kötet, 822 kor. 20 fill, értékben. 
A segítő-könyvtár őre: Klemens János,

3. Ifjúsági segélyalap.

A múlt iskolai év végén a tiszta vagyon
A folyó 1917118. iskolai év bevételei:

Az ifjúság gyűjtése .. ..
Lánczy Béla úr adománya 
Roskoványi József úr adom. 
Szenczy Gusztáv úr » 
Kuncze Vilmos úr »

929 kor. 36 fill. 
50 „ — „
20 „ -  „ 
10 „ -  „
8 v —  a

10,841 kor. 04 fill.
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Érettségijüknek 35. évfor

dulója alkalmából többen 200 kor. — fill.
A Nagysárosi Műmalom .. 100 » — »
Városi s e g é ly ....... 1200 „ — „
Tőkekamat............  346 „ 26 ,,
Az idei bevétel a tavalyi 

maradvánnyal együtt

2863 kor. 62 fill.

13,704 kor. 66 fill.
A folyó 1917/18. iskolai év kiadásai: 
Tanulók segélyezésére és jutalmazására kész

pénzben : 1. oszt.: Erdős László 45, Erdős 
Gyula 30, Szamolovics József 30; II. oszt.: 
Engler Károly 60, Bittó Pál 30; III. oszt.: 
Csabinyák Sándor 45, Gottdiener Marczell 
15, Medzihradszky Lajos 30, Nagy Sándor 
15; IV. oszt: Bittó Béla 30, Horray Károly 
20, Krahulecz Tivadar 30, Stefanyák László 
20; V. oszt.: Hanzély László 30, Rosenthal 
Tibor 20; VI. oszt.: Szeles Gábor 20, Hanzély
Miklós 30; VII. oszt.: Papp Elek 20 kor. 520 kor. — fill.

Konviktusi kedvezményekre ........................ 170 „ — »
Latalpú czipőt ingyen kapott nyolcz tanuló 291 „ 90 „
Czipőt, illetve talpbőrt ingyen kapott nyolcz

ta n u ló ............................................. 339 » — »
Ruhaszövetet ingyen kapott 66'95m.-táK. 10 50 702 „ 97 „
50 db énekeskönyvet a prot. ifjúság számára 150 » — »
Gyámintézet javára............................ 40 » — «
Rozsnyói árvaháznak .............................. ^_____ 40 » — »

2253 kor. 87 fill.
A folyó iskolai év végén a tiszta vagyon .. 11,450 » 79 „
Perényi Vilmos, az ifj. segélyalap kezelője.

G) Ifjúsági egyesületek.
Magyar Társaság. (Alapíttatotl 1827.) A Magyar Társaság 

1917. szeptember 20-ikán tartotta meg 90-ik alakuló-gyűlését. 
Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár 
töltötte be. A tisztikar a következőképen alakult meg: alelnök 
Raab György VIII. o. t., titkár Schwarz László VIII. o. t., főjegyző 
Öhlschläger Andor VIII. o. t., főpénztáros Halmi Aladár VIII. o. t., 
tudományos főkönyvtáros Gerő Ödön VIII. o. t., szépirodalmi
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főkönyvtáros Schréter Gyula VIII. o. t., aljegyző Gál Sámuel
VII. o. t., alpénztáros Sarudy Béla VII. o. t., szépirodalmi al- 
könyvtáros Oszvald Pál VII. o. t., laptáros Bodnár Dezső VII. o. t. 
A körnek 54 rendes és 32 pártolótagja volt. A tagok vasárnap 
délelőttönként tartották meg gyűléseiket, a melyeken előadtak, 
felolvastak, szavaltak és bíráltak. A szabadelőadások közül dicsé
rendő lett: Gerő Ödön VIII. o. t., Halmi Aladár VIII. o. t., 
Öhlschláger Andor VIII. o. t, Raab György VIII. o. t. egy-egy 
előadása; méltánylandó: Wollner Sándor VIII. o. t. és Öhlschlá
ger Andor VIII. o. t. egy-egy szabadelőadása. A felolvasások 
közül méltánylandó érdemfokot nyert Schwarz László VIII. o. t. 
egy felolvasása. A szavalatok közül dicsérendő lett Raab György
VIII. o. t. két, Papp Elek VII. o. t. egy szavalata; méltánylandó 
Papp Elek VII. o. t. egy, Mátray Rezső VII. o. t. két szavalata. 
A kör szokásos kéthónapi ciklusát ezévben nem tarthatta meg 
tagjai nagy részének hadbavonulása miatt. A nyilvánosság előtt 
azonban többször is szerepelt. így 1917. okt. 31-ikén a reformatio 
emlékünnepén Raab György VIII. o.t. Porkoláb Gyula „Lutheriét 
szavalta. 1917. nov. 2-ikán a hősök emlékére rendezett emlék- 
ünnepélyen Raab György VIII. o. t. és Kaufmann Arnold VII. 
o. t. szavaltak. Ugyancsak 1917. nov. 2-ikán a hősi halált halt 
vitézeinkről való kegyeletes megemlékezésképen a temetőben 
tartott gyászünnepélyen ifjúsági beszédet mondott Raab György
VIII. o. t. és szavalt Székely László VIII. o. t. 1917. decz. 2-ikán 
a Magyar Társaság és Thököly-kör által együttesen rendezett 
reformatiói emlékünnepélyen megnyitó-beszédet mondott Raab 
György VIII. o. t., felolvasást tartott Öhlschláger Andor VIII. o. t., 
szavalt Raab György VIII. o. t. és Mátray Rezső VII. o. t. A colle- 
giumi intézetek 1918. márczius 15-iki közös ünnepélyén szavalt 
Székely László VIII. o.t. A coll. főgymn. ifjúsági matiné keretében 
márczius 3-ikán búcsúzott el hadbavonuló tanulóitól. Az ünnepély 
műsora a következő volt: 1. Tsaikovski: Október; Schumann: Auf
schwung. Zongorán előadta Villecz Mihály VI. o. t. 2. Szavalt: 
Oszvald Pál VII. o.t. 3. Bertha István: Magyar Hiszekegy; Reiser 
G .: A csíz; Taubert: Tánczbahívás. Énekelte Exner Márika VII. o. t., 
zongorán kisérte Moyzes Miklós tanár. 4. Szavalt Korányi Matild 
VII. o. t. 5. Simonetti: Madrigal. Hegedűn előadta Müller Lily 
VI. o. t., zongorán kisérte Grynaeus Dezső VIII. o. t. 6. Erkel: 
Hunyadi-induló (szabadságharczkorabeli szöveggel). Előadta a 
Dalkör Borsody Károly tanár vezetésével. 7. A hadbavonulók 
nevében búcsúzott Raab György VIII. o. t., erre az intézet névé
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ben válaszolt Gömöry János coll. főgymn. igazgató. 8. Búcsúzóra. 
Irta Schöpflin Géza főhadnagy, coll. főgymn. tanár, szavalta 
Draskóczy Zsizsi V. o. t. 9. Himnusz. Énekelte a közönség. A pénz
tár forgalma a következő volt: bevétel 387 kor. 54 fill., kiadás 
106 kor. 55 fill., maradvány 280 kor. 99 fill. Dr. Wallentínyi 
Samu, elnök.

Markovits-kör. (Alapíttatott 1864.) A collég. Markovits-kör 
1917. szept. 19-ikén tartotta alakuló-gyűlését Gömöry János főgymn. 
igazgató elnöklete mellett. A körnek 68 tagja volt; ezek közül 
50 kezdő, 9 haladó és 9 pártoló-tag. A kör tisztikara következőképen 
alakult meg: titkár Frauwirth Mihály VII. o.t., jegyző Füredi Hugó 
VII. o. t., pénztáros Sarudy Béla VII. o. t., könyvtáros Mosánszky 
Szeverin VIII. o. t. Mind a kezdőket, mind a haladókat Öhlschläger 
Andor VIII. o. t. tanította. A kör ügyeit 4 gyűlésen intézte el, hol a 
kör tagjai bizonyságot tettek előmenetelükről. 1918. márcz. 8-ikán 
a kör megtartotta szokásos gyorsíróversenyét, melynek eredménye 
a következő: A vitaírók versenyén első Frauwirth Mihály, má
sodik Füredi Hugó, harmadik Sarudy Béla VII. o. tanulók. A kez
dők versenyén első Mikolik József V. o. t., második Telts László, 
harmadik Steinhaus Ilona III. o. tanulók. Kiosztásra került 3 díj 
s 4 oklevél. A kör vagyoni állapota: bevétel 232 kor. 36 fill., 
kiadás 159 kor. 32 fill., maradvány 73 kor. 4 fillér. A jövő évi 
alakulás előkészítésével a kör Frauwirth Mihály VII. o. tanulót 
bízta meg. Gömöry János, elnök.

Dalkör. (Alapíttatott 1887.) Megalakult 1917. szeptember 
26-ikán 60 taggal. Elnöke, illetőleg karmestere Borsody Károly 
főgymn. tanár volt, jegyzője Raab György VIII. o. t., pénztárosa 
Oszvald Pál VII. o. t. Gyakorlóóráit hetenként kétszer tartotta, 
nyilvánosság elé egy ízben lépett, a márczius 3-iki ifjúsági matiné 
alkalmával. Vagyoni állapot: bevétel 11 kor. 40 fill., kiadás nem 
volt, maradvány 11 kor. 40 fill. A jövő évi újraszervezéssel 
Neusinger Aurél VII. o. t. és Stern Oszkár VI. o. t. vannak meg
bízva. A Zenekör — alkalmas vezető hiányában — a lefolyt iskolai 
évben is szünetelt. Borsody Károly, elnök.

Tornakor. (Alapíttatott 1898.) A Tornakor szept. 20-ikán 
tartotta alakuló-gyűlését. Titkár lett Raáb György Vili. oszt. tanuló. 
Csapatvezetők az I. csapatban Halmi Aladár VIII. o. t. és Lefkovics 
Viktor VII. o. t.; a II. csapatban Blazsovszky Ferencz VII. o. t. 
és Keller Henrik VI. o. t.; a III. csapatban Bodnár Dezső VII. o. t. 
és Faigl Alajos VI. o. t. A kör hetenkint kétszer tartott gyakorló
órákat. Működését a fűtési nehézségek és a tagok egyrészéiiek a
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bevonulása megakasztotta, úgy hogy a kör működése karácsony óta 
szünetelt. A Tornakörrel kapcsolatban működő football-csapat 
október 2-ikán alakult meg két csapattal. A csapatoknak vezetését 
Wollner Sándor VIII. o. t. és Groszwirth Jakab VIII. o. t. vállalta. 
A titkári teendőket Futtersack Mózes VII. o. t. látta el. A csapat 
őszkor és tavaszszal hetenkint kétszer tartott traininget. Peskó 
Ödön, elnök.

Thököly Imre-kör. (Alapíttatott 1907.J A főgymnasium 
prot. ifjúságának Thököly Imre-köre 1917. szept. 25-ikén alakult 
meg. Elnöke volt Frenyó Lajos vallástanár, titkára Raáb György 
VIII. o. t., jegyzője Schréter Gyula VIII. o. t., pénztárosa Gaál 
Samu VII. o. t., könyvtárosa Frenyó Lajos VI. o. t. A kör az 
alakuló- és zárógyűlésen kívül csak két rendes összejövetelt tar
tott, mivel a hadbavonuló tanulók távozása miatt működését 
korábban kellett befejeznie. Az összejövetelek énekkel, imával 
kezdődtek és végződtek. A tagok bibliát magyaráztak, felolva
sásokat, szabadelőadásokat tartottak, vallásos költeményeket sza
valtak és imádkoztak. Megünnepelték a kör megalapításának 
10-ik évfordulóját, a mikor is Öhlschläger Andor VIII. o. t. fel
olvasta a kör 10-éves történetét méltató munkáját. Megülte a 
reformáczió 250-éves jubileumát, valamint az eperjesi Collegium 
megnyitásának negyedezeréves fordulóját. A reformáczió jubi
leumára kiírt pályázat eredménye a következő volt: a „Mit köszön
het hazánk a reformácziónak?" ez. tételre beadott három pálya
munka közül a díjat Öhlschläger Andor VIII. o. tanulóé nyerte el, 
Durst Aladár VIII. o. t. munkája pedig dicséretben részesült. 
A bibliamagyarázat díját Raáb György Vili. o. t. kapta, éppen úgy 
a legjobban előadott vallásos költemény jutalomdíját is. A Luthert 
dicsőítő ódára, valamint életrajzára nem érkezett be pályamunka. 
Járatta a kör az Ifjú Evek és az Erő ifjúsági lapokat, valamint 
a kör könyvtárát is szorgalmasan használtak a tagok. Jótékony 
czélra ezidén is 10 koronát áldozott a kör, még pedig 5 koronát 
a torzsai árvaházra, 5 koronát a helybeli ev. polgári leányiskolára. 
A kör jövő évi megalakításával Elischer Zoltán VII. és Frenyó 
Lajos VI. o. tanulókat bízta meg. Mint elismerésre- és követésre- 
méltó cselekedetet megemlítjük itt, hogy Goldperger János klazányi 
ev. lelkész úr pályadíj czéljára — a reformáczió jubileuma alkalmá
ból — 5 koronát juttatott körünknek, a miért neki e helyen is 
hálás köszönetét mondunk. A kör vagyoni állapota: hadikölcsön- 
kötvényben 300 kor., betétben 65 kor. 34 fill. Összesen 365 kor. 
34 fill. Frenyó Lajos, elnök.
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Fizikai kör. (Alapíthatott 1912.) A Mathematikai kör 1917. 
szept. 27-ikén kezdte működését. A körbe beiratkozott 23 tanuló, 
a kik közül azonban évközben hadbavonult 8 tanuló. A titkári 
tisztet Raáb György Vili. o. t., a jegyzői tisztet Oszvald Pál VII. o. t. 
töltötte be, illetőleg ezeknek bevonulása után titkár lett Wollner 
Sándor VIII. o. t., jegyző pedig Sarudy Béla VII. o. t. Dicsérendő 
előadást tartott Oszvald Pál VII. o. t. az automobilról, Füredi 
Hugó a gőz előállításáról és szerepéről a lokomotivnál és Elischer 
Zoltán az integrál- és differenciál-számításról. A felolvasások 
közül dicsérendő lett: Schwarz László VIII. o. t. a radioaktivitásról, 
Papp Elek VII. o. t. a világítógázgyártásról, Futtersack Mózes VII. o. t. 
a tengeralatti harcz fegyvereiről s a szelénről és szelénczellákról, 
Sarudy Béla VII. o. t. a kaolinról és Wollner Sándor VIII. o. t. 
Koppernikus rendszeréről szóló előadása. Példát dolgozott ki 
Füredi Hugó a trigonometria köréből. Peskó Ödön, elnök.

H) Statisztikai kimutatások.

A tanulók 
kimutatása v Összesen

szám
szerint

felvétetett nyilv. ta n u ló ..................
magántanuló le tt.............................
kimaradt .........................................
eltanácsoltatott .............................
hadbavonult ...................................
vizsgálatot tett .............................

felvétetett magántanuló í '1!leány .. ..
fi úvizsgálatot tett magántanuló "

felvétetett összesen ........................
vizsgálatot tett összesen..................

375
3

12
1
2

357
13
60
9

51
448
417

ág. hitv. ev........................................ 95
a tanulók református......................................... 29

vallása római kath......................................... 81
szerint gör. kath............................................ 22

izraelita ......................................... 190
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A tanulók 
kimutatása Összesen

any any elv e 
szerint

magyar .......................................... 382
25
8
2

n é m e t...............................................
t ó t .....................................................
ru th én ...............................................

illetősége
szerint

helybeli ......................................... 230
109
76
2

megyebeli.........................................
más megyebeli ..............................
ausztriai .........................................

betegségi
esetek
szerint

könnyű...............................................
sú ly o s ...............................................
fertőző...............................................

592
28
4

mulasztott
órák

szerint

igazolt...............................................
igazolatlan.........................................
nem mulasztott ..............................
csak igazoltan mulasztott .............
igazolatlanul is m ulasztott.............

6905
22
78

274
4

ismétlő volt .................................... 17
a görögpótló irodalmat tanulta.. .. 118

magaviseleté
szerint

jó .....................................................
szabályszerű .. .. ..................
kevésbbé szabályszerű ..................
rossz ...............................................

333
20
4

előmenetel 
a rendes 

tárgyakban

minden tantárgyban jeles .............
/; if jó .............
» „ elégséges .. ..

egy tantárgyban elég telen .............
két » a .............
több „ „ ............

37
93

211
40
20
16
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IV.

T a n ító k ép ző -in té ze t.

I. Az iskolai év története.
1. A negyedik háborús tanévben intézetünk tanártestületé

nek tagjai közül Bartus Ödön és Becht József r. tanárok telje
sítettek katonai szolgálatot. Rajtuk kívül a háborús körülmények 
folytán sajnálattal nélkülöztük a gazdasági szaktanárokat, a kik 
intézetünknél teljesített értékes, nehezen pótolható munkásságuk 
teljesítése alól a háború tartamára a földmívelésügyi miniszter 
úr által felmentettek. Fenntartóhatóságunk ugyancsak a háborús 
nehézségek miatt egy megüresedett tanszék betöltéséről nem 
gondoskodhatott.

A katonai szolgálatot teljesítő kartársainknak, a betöltetlen 
tanszéknek és a felmentett gazdasági szaktanárok tárgyait részben 
redukált óraszámban, részint osztályösszevonások alkalmazásával 
a hadba nem vonult tanárok és Balló Aurél coll. főgymn., valamint 
Slajchó Mihály áll. tanítónőképző-intézeti tanárok mint kisegítő 
tanárok tanították. A kisegítő tanároknak, a kik ez évben is nagy
mérvű egyéb elfoglaltságuk daczára teljes eredménnyel tanították 
a reájuk bízott tárgyakat, ezúton is kifejezzük hálás köszönetünket.

2. A tanítóképző-intézetbe felvett tanulók beírása és a gyakorló
iskolai tanulók felvétele szept. 4-ik napján fejeződött be. Szept. 
5-ikén a tanártestület a tanulóifjúsággal együtt résztvett a tem
plomi ifjúsági istentiszteleten, a melynek lefolyása után tartottuk 
a tanévmegnyitó-ünnepélyt. A rendes tanítást szept. 6-ikán kez
dettük meg. A rendes tanítás a Vkm. rendelete értelmében január 
folyamán szünetelt, egyébként megszakítás nélkül folyt június 
10-ikéig. Június 11 — 15. napjain folytak le a tanévvégi vizsgálatok. 
A tanévet jún. 15-ikén fejeztük be.

A tanév folyamán megtartott katonai szemléken az intézet 
36 tanulója vett részt, a kik közül 19 a katonai szolgálatra alkal
masnak találtatott és a tanév folyamán bevonult. Ezek névszerint 
a következők: Adamkovics Antal, Bízik József, Kuhlöfl Béla, 
Maczkó Gyula, Szontágh Samu, Záhony Zoltán, Zsják János II. o.,

Coll. É rt. 1917-18, 7
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Alexander Oszkár, Fleischer Vilmos, Gerhard Zoltán, Geyer Géza, 
Máté Balázs, Monczol Pál, Gödri János, Vonga Kálmán III. o., 
Javorniczky Ervin, Kollarcsik József, Sterns Gyögy és Zathureczky 
Dezső IV. o. tanulók.

3. A besorozott int. rendes és a katonai szolgálatot teljesítő 
volt intézeti tanulók részére három ízben rendeztünk előkészítő
tanfolyamokat. A három előkészítő-tanfolyamon résztvett össze
sen 43 tanuló. Ezek közül a tanfolyamokat sikerrel elvégezte 39, 
javítóvizsgálatra utasíttatott 4 tanuló.

A tanártestület tagjai a legteljesebb mértékben igyekeztek a 
tanfolyamok sikerét biztosítani, de a rövid ideig tartó tanfolya
mok, különösen a második és harmadik, csak arra szolgáltak állói
mul, hogy katonatanítványaink az elvesztett tanulóéveket részben 
pótolhatták.

4. Hadisegélyezésre rendezett gyűjtések eredménye 142 kor, 
36 fill. Kapy Gyula rendes tanár a VII. hadikölcsönre 15,000 kor.-t 
jegyzett, Gerhard Béla igazgató 10,000 kor. és Molitor Gusztáv 
r. tanár 5000 kor. hadikölcsönbiztosítást kötött.

5. Szabó Elemér kir. tanfelügyelő május hó folyamán hiva
talosan meglátogatta az intézetet és behatóan tanulmányozta az 
intézet munkásságát. Látogatásának befejezte után megtartott érte
kezleten teljes megelégedésének és elismerésének adott kifejezést.

•6. Az intézet nevelői és tanítói munkásságát elősegítette a taná
rok és a tanulóifjúság állandó munkaképessége, jó egészségi álla
pota ; a rendkívüli viszonyok mellett ennek tudható be részben az 
elért kellő eredmény.

Adatok az év történetéhez. Fontosabb leiratok.

Vkm. 75,091., IV/b-1917. Atanítóképző tanárok részére4000ko- 
rona ruházatbeszerzési segély utaltatott ki. Honv. miniszter 4100. ein. 
4 —1917. Gerhard Béla igazgató, Kapy Gyula, Lehoczky Egyed és 
Vohaner Dezső int. tanárok bizonytalan időre a katonai szolgálat alól 
felmentettek. Vkm. 81,162., V l/b—1917. 1600 kor. ruházatbeszer
zési pótsegély kiutaltatott. P. hiv. 3506—1917. A tanév szept. 1. 
napján veszi kezdetét. P. hiv. 3297 — 1917. A tanítóképzőbe felvett 
tanulók és kedvezményük jegyzéke. Vkm. 87,889., Vl/b —1917. 
A gyak.-iskola részére történeti faliképeket ajándékoz. P. hiv. 
4205-1917. A besorozott tanulók okt. 8-ikán elbocsátandók. 
Vkm. 133,128., Vl/b —1917. Remenyik Lajos gyak.-isk. tanár a 
VIII. fiz. oszt. III. fokozatába lép elő. Vkm. 133,141., Vl/b —1917.
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Becht József r. tanár a VIII. fiz. oszt. III. fokozatába lép elő. 
Vkm. 133,142., Vl/b—1917. Molitor Gusztáv r. tanár a fiz. oszt.
III. fokozatába lép elő. Vkm. 151,474., V l/b—1917. Gerhard Béla 
részére 800 kor. családi pótlék utaltatik ki. Vkm. 151,475., 
Vl/b —1917. Kapy Gyula részére 400 kor. családi pótlék utaltatik 
ki. Vkm. 145,936., Vl/b —1917. Remenyik Lajos részére 1600 kor. 
családi pótlék utaltatik ki. Vkm. 151,476., Vl/b —1917. Molitor 
Gusztáv részére 400 kor. családi pótlék utaltatott ki. Vkm. 138,369., 
Vl/b —1917. Gerhard Béla igazgató a VII. fiz. osztály I. fokozatába 
lép elő. Vkm. 151,473., Vl/b —1917. Becht József részére 400 kor. 
családi pótlék utaltatott ki. Vkm. 45,542., VI b —1917. A III. oszt. 
tanulók gyakorlati kiképzése tárgyában. Vkm. 168,421., Vl/b — 1917. 
Egészségügyi, anya-, csecsemő- és gyermekvédelem a tanítóképző
intézetben. Vkm. 7/1898. ein. Előkészítő-tanfolyamok szervezése 
tárgyában. Vkm. 6565., VI,b-1918. A karácsonyi szünet február 
3-ikáig meghosszabbíttatott. Vkm. 6616., V l/b—1898. A gazdasági 
ismereteknek a tanítóképző-intézetben és gyak.-isk.-ban való be
hatóbb oktatása tárgyában. Vkm. 12,954., Vl/b—1918. Az első 
félévi osztályozó-értekezlet febr. 20-ikán tartandó. Vkm. 32,117., 
Vl/b —1918. Vohaner Dezső a IX. fiz. osztály 1. fokozatába lép elő. 
Vkm. 32,116, VI,b —1918. Kapy Gyula a VII. fiz. osztály 1. foko
zatába lép elő. Vkm. 4280—1918. ein. Előkészítő-tanfolyamok 
szervezése tárgyában. Vkm. 60,746., Vl/b —1918. Felszerelésre 
2500 kor. segély utaltatott ki. Vkm. 63,853., Vl/b —1918. Az iskolai 
év befejezése tárgyában. Vkm. 79,442., Vl/b —1918. A tanévvégi 
vizsgálatokhoz miniszteri biztosul kir. tanfelügyelő küldetett ki. 
P. hiv. 2221 — 1918. A tanévvégi vizsgálatok elnöke Halmi Aladár 
bizottsági tag.

7»
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II. Az intézet állapota.
1. A tanártestület és m unkaköre.

1. A igner G usztáv, a kisszebeni földm ívesiskola tanára. A 
földmívelésügyi miniszter úr által a gazdaságtan tanításával meg
bízott óraadó tanár. A lefolyt iskolai évben nem  tanított.

2. Balló 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 isk. évben katonai szolgálatot 
teljesített. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 6. Fiz. fok. IX. 3.

4. Becht József, rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a 
coll. igazgatóválasztmánynak tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör 
zene- és képzőművészeti szakválaszmányának elnöke, 1915. márcz. 
22-ike óta orosz hadifogoly. Szolgálati éveinek száma ezen inté
zetnél 11. Fiz. fok. VIII, 3.

5. G erhard Béla igazgató, oki. polg. iskolai tanár, a Coll. 
igazgatóválasztmányának, az eperjesi I. egyház egyháztanácsának 
és iskolaszékének, a sárosi ev. egyházmegye számvevőszékének és 
tanügyi bizottságának tagja, az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesülete tanítóképzői szakosztályának elnöke. Tanította a mennyi
ségtant az I —II, az alkotmánytant és a gazdaságtant a IV, a szlöjdöt 
az I —IV. osztályban, heti 17 órában. Szolgálati éveinek száma ezen 
intézetnél 18, más intézetnél 5, összesen 23. Fiz. fok. VII. 1.

6. Dr. Holénia G yula városi tiszti főorvos, intézeti orvos, 
óraadó tanár. Tanította az egészség- és életmentéstant a IV. osz
tályban, heti 1 órában. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 7.

7. Kapy G úla rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a magyar- 
országi ev. egyetemes egyház énekügyi és chorálkönyvszerkesztő 
bizottságának tagja és jegyzője. Tanította a zenei tárgyakat az 
I —IV, a gazdaságtant az I —III. és szépírást az I —II. osztályban, 
heti 22 órában. A IV. osztály főnöke. A zeneszerek őre. Szolgálati 
éveinek száma ezen intézetnél 21, más intézetnél [8, összesen 29. 
Fiz. fok. VII. 1.

8. Lehoczky Egyed rendes tanár, oki. lelkész, oki. polg. 
iskolai tanár. Tanította az ev. vallástant az I —IV, a neveléstant 
a II. és IV, a tót nyelvet az I —IV, a történelmet az I —III. ősz-
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tályban, heti 24 órában. A II. osztály főnöke. A tanári könyvtár 
őre. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 5. Fiz. fok. IX. 3.

9. Molitor G usztáv rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, 
a Coll. igazgatóválasztmányának tagja, a sárosi ev. egyházmegye 
számvevője, az Eperjesi Széchenyi-kör szinészeti szakválasztmá
nyának jegyzője, igazgatóválasztmányának és magyar-irodalmi 
szakválasztmányának tagja. Tanította a természettudományi tár
gyakat az I —IV., a neveléstant az I., a német nyelvet az I —IV., 
a tornát a II —III. osztályban, heti 20 órában. A III. osztály 
főnöke. A természettudományi szerek őre. A coll. convictus 
h. eforusa. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 11, más inté
zetnél 1, összesen 12. Fiz. fok. VIII. 3.

10. Remenyik Lajos gyak.-iskolai tanító, oki. elemi nép
iskolai tanító, a sárosi ev. egyházmegye tanügyi bizottságának, 
az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának tagja, 
a Magyar Kisdednevelés és Népoktatás ez. ped. szakközlöny 
felelős szerkesztője. Tanította a gyakorló-iskola I — VI. osztályában 
az összes tantárgyakat, heti 30 órában. A gyak.-iskola felszere
lésének őre. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 19, más 
intézetnél 8, összesen 27. Fiz. fok. VIII. 3.

11. Slajchó M ihály állami tanítónőképző-intézeti rendes 
tanár. Mint kisegítő-tanár tanította a mennyiségtant a III—IV. 
osztályban, heti 5 órában.

12. Vohaner Dezső rendes tanár, oki. polg. isk. tanár, a 
sárosi ev. egyházmegye tanügyi bizottságának és az Eperjesi 
Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának tagja. Tanította 
a magyar nyelvet az I —IV., a földrajzi az I — III., a neveléstan a
III., tornát az I. és IV., vezette a gyak. tanítást a III. és IV. osztály
ban, heti 28 órában. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 8, 
más intézetnél 3, összesen 11. Fiz. fok. IX. 1.

Másvallású tanulóink vallásoktatását végezték: Gönczy 
Gábor ref. lelkész és Szabó Barna róm. kath. hitoktató lelkész.

A gyakorló-iskolában a női kézimunkát tanította Remenyik 
Lajosné.
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2. a) A növendékek névsora.
A rövidítések magyarázata: ref. »református, rk. róni. kath., gk. 

gör. szert, kath., tm. tandíjmentes, jt. jótéteményes, ö. ösztöndíjas, 
ism. ismétlő, i. internátusbán lakó, sz. szüleinél lakik, k. =  kintlakó.

Név, vallás Születési helye és ideje

I.
Bally Béla rk., sz..........

Barkó András tm., jt., i. 
Blahuta János, rk., sz. .. 
Deák Szilárd tm., jt., i . .. 

5 Dubinszky Lajos tm., sz. 
Dzubak András tm., k ... 
Ferjancsek János tm., jt., i.

Gera Gusztáv ref., i......
Horváth László tm., jt., i. 

10 Jankó János tm., jt., i. .. 
Kiss Lajos tm., jt., i. . .. 
Klein Emil tm., k ... .. .. 
**l<lein Vilmos rk., sz... 
Kotala Ferencz rk., k. ..

15 Lang Pál tm., jt., i.......
Laukó János tm., jt., i. .. 
Majer István tm., jt., i. ..
Miklya András tm., i......
Miló János tm., k..........

20 Oberländer Kálmán tm.,
jt-, i-, ö........................

Pásztor Zoltán tm., jt., i. 
**Rozsonday József tm.,

jt, i.............................
**Rückschloss János rk., i. 
Sípos András tm., jt., i., ö. 

25 Solcz József tm., sz.......

OSZTÁLY.* **

Tőketerebes, Zemplén vm., 1902. 
(tiárcz. 26.

Bácsfalu, Brassó, 1902. nov. 21. 
Dobsina, Gömör, 1903. júl. 27. 
Bukarest, Románia, 1903. jan. 21. 
Eperjes, 1902. máj. 6. 
Szepestótfalü, 1903. szept. 4. 
Káposztafalu, Szepes vm., 1901. 

decz. 24.
Budapest, 1900. jún. 30. 
Gacsalk, Gömör, 1902. jan. 13. 
Kövi, Gömör, 1902. nov. 5. 
Türkös, Brassó, 1902. jan. 14. 
Kisszeben, Sáros, 1901. jan. 31. 
Eperjes, 1902. jan. 9.
Héthárs, Sáros, 1902. decz. 28. 

'  Liptószentmiklós, 1901. júl. 11. 
Verbicz, Liptó, 1901. márcz. 24. 
Dobsina, Gömör, 1902. nov. 22. 
Bébéscsaba, Békés, 1901. ápr. 1. 
Turóczszentmárton, 1903. máj. 5.

Igló, Szepes, 1903. márcz. 11. 
Bugyikfalva, Gömör, 1901. jún. 5.

Krizba, Brassó, 1902. máj. 5. 
Liptószentmiklós, 1901. márcz. 1. 
Bácsfalu, Brassó, 1901. nov. 29. 
Verbó, Liptó, 1901. aug. 16.

* Az I. osztály 36 tanulója közül a gymnasium IV. osztályát sikerrel 
végezte 11, a polg. isk. IV. osztályát 25 tanuló.

** A tanévközben kimaradtak.



103

Név, vallás Születési helye és ideje

Szabó Ferencz tm., sz... Merészpatak, Zemplén vm., 1000. 
júl. ló.

**Szlávik Adolf tm., i. .. 
Tomcsák János rk., k. ..
Ulicsny János tm., i.......

30 Válint Béla tm., jt., i. .. 
Wagner Gyula tm., jt., i. 
Wenczel Róbert tm., i . .. 

33 Zöld Géza rk., sz...........

Kassa, Abaúj-T., 1002. márcz. 7. 
Kisszeben, Sáros, 1001. júl. 20. 
Jamnik, Liptó, 1001. ápr. 24. 
Nagyszabos, Gömör, 1001. jan. 6. 
Betlér, Gömör, 1002. ápr. 28. 
Szepesremete, 1001. júl. 10. 
Zsolna, Trencsén, 1002. nov. 30.

Az I. osztályról magánvizsgát tett a tanév folyamán :
Juhász Gáspár rk..........  Jászó, Abaúj-Torna, 1800. jan. 4.
Matejka György ......... Liptótarnócz, 1001. decz. 16.
Szochor Mihály............  Jamnik, Liptó, 1808. júl. 20.

** A tanévközben kimaradt.

II. OSZTÁLY.
*AdamkovicsAntalrk.,sz. Eperjes, 1000. jan. 6.
Alexy Gyula tm., jt., i. .. 
Bergel János tm., jt., i., ö. 
*Bizik József tm., jt., i . .. 

5 Chovan András tm., sz. 
Gloser Béla tm., jt., i. ..
Hloska Ernő tm., i........
Hitrik István rk., sz.......
*Kuhlöfl Béla tm., sz. .. 

10 *Maczkó Gyula tm., jt., i. 
Pajor Árpád tm., jt., i. .. 
Paulik József tm., jt., i. .. 
Piovarcs Béla tm., jt., i. 
**RiszdorferÖdön tm.,jt.,i.

15 Serfel Pál tm., jt., i.......
Szabó László tm., jt., i . .. 
*Szontágh Samu tm., jt., i. 
Vregyik János tm., jt., i. 
Vregyik Kálmán tm., jt., i.

Balogrussó, Gömör, 1001. decz. 18. 
Nandrás, Gömör, 1001. jan. 3. 
Aszód, Pest, 1000. júl. 4.
Sóvár, Sáros, 1800. júl. 1. 
Ménhard, Szepes, 1000. okt. 7. 
Nyustya, Gömör, 1001. márcz. 18. 
Orkuta, Sáros, 1001. ápr. 13. 
Eperjes, 1000. febr. 24. 
Liszkófalu, Liptó, 1800. szept. 12. 
Zajzon, Brassó, 1001. júl. 5. 
Betlér, Gömör, 1800. júl. 14. 
Rimakokova,Gömör,1000.ápr.l0. 
Újpest, Pest, 1000. szept. 14. 
Csorba, Liptó, 1000. febr. 11. 
Apácza, Brassó, 1001. júl. 8. 
F.-Erdőfal va, Szepes, 1000. aug. 28. 
Alsószkálnok, Göm., 1000. jún. 11. 
Poltár, Nógrád, 1002. okt. 17.

* A szükségrendelet alapján osztályoztatott. Hadbavonult. 
** Eltanácsoltatott.
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Név, vallás Születési helye és ideje

20 * **Záhony Zoltán tm., jt., i. 
***Zsják János tm., sz. ..

Diósgyőr, Borsod, 1900. jan. 19. 
Kisszeben, Sáros, 1899. aug. 11.

A II. osztályról magánvizsgát tett a tanév folyamán :
Kapy Gyula Rimaszombat, Gömörvm., 1895. 

febr. 15.
* A szükségrendelet alapján osztályoztatott. Hadbavonult. 
*** Október 15-ikén bevonult.

III. OSZTÁLY.
**Alexander Oszkár tm.,sz.

Demeter Pál ref., I<.......
Dominik János tm., jt., i., ö. 
*Fleischer Vilmos tm., sz. 

5 *Gerhard Zoltán tm.,jt., i. 
*Geyer Géza tm., jt., i. ..
*Gödri János tm............
***Koczka Pál tm..........
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. 
**Vonga Kálmán tm., jt., i.

Dembicza, Lengyelország, 1900. 
febr. 17.

Edelény, Borsod, 1899. jan. 19. 
Válykó, Gömör, 1901. jan. 6. 
Eperjes, 1900. okt. 16.
Budapest, 1900. máj. 27.
Brassó, 1900. jan. 22.
Türkös, Brassó, 1900. máj. 27. 
Rimabánya, Gömör, 1898.aug.18. 
Jolsva, Gömör, 1900. ápr. 12. 
Kölese, Szatmár, 1900. nov. 1. 
Leibicz, Szepes, 1899. febr. 19. 
Klenócz, Gömör, 1900. máj. 15. 
Felsősajó, Gömör, 1901. szept. 25. 
Szászpelsőcz, Gömör,1900. jan.23.

A III. osztályról magánvizsgát tett a tanév folyamán a hadbavonult 
rendes tanulók közül :

Boczkó László 
Engler Pál .. . 
Túri Zoltán .

Gömörispátimező, 1897. aug. 13. 
Klenócz, Gömör, 1898. jan. 23. 
Hubó, Gömör, 1893. nov. 25.

* Besorozott tanulók, akik a vkm. 7/1918. ein. sz. rendelet alapján 
szervezett előkészítő-tanfolyamot sikerrel elvégezték és a IV. osztályra elő
készítő tanfolyamra felvétettek.

** Besorozott tanulók, akik a vkm. 7/1918. ein. sz. rendelettel szervezett 
előkészítő-tanfolyamon részt vettek és márczius 15-ikén hadbavonultak.

*** Kimaradt, mint magántanuló tett vizsgálatot.
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Név, vallás Születési helye és ideje

IV. OSZTÁLY. 
*Javorniczky Ervin tm.,

jh, i-, ö.......................
*Kollarcsik József rk., sz. 
**Sterns György tm., jt., i. 
*Zathureczky Dezső tm., 

sz., ö............................

Abaújharaszti, 1900. aug. 19. 
Kissáros, Sáros, 1899. jan. 8. 
Földvár, Brassó, 1899. márcz. 1.

Barcz'aűjfalu, Brassó, 1900. aug. 5.
A IV. osztályról magánvizsgát tett a tanév folyamán a hadbavontilt 

volt rendes tanulóink közül:
Gyurjáti Á rpád............

IV. osztályú magántanuló:
Matykó Rezső ............

Királd, Borsod, 1897. máj. 10.

Szomoinokhuta, Szepes, 1900. 
márcz. 22.

* Besorozott tanulók, akik a vkrn. 7/1918. ein. sz. rendelet alapján 
szervezett febr. —márcz. előkészítő-tanfolyamot sikerrel elvégezték. Hadba- 
vonultak márcz. 15-ikén.

** Besorozott tanulók. Bevonultak okt. 14-ikén. Résztvettek a vkrn. 
7/1918. ein. sz. rendelet alapján szervezett április havi IV. oszt. előkészítő
tanfolyamon.

A vkm. 711918. ein. sz. rendelet alapján szervezett április havi 
előkészítő-tanfolyamok résztvevői:

Név, vallás Születési helye és ideje

III. OSZTÁLY.
Balogh Jenő ................  Bugyikfalva,Gömör,1899.nov.28.
Czelder J e n ő ................
Doják István ................
Danis János ................

5 Gera Sándor ref............
Krisztián Árpád............
Michalik Gyula............

Mártonyi, Borsod, 1898. jún. 29. 
Abaújsáp, 1897. okt. 2.
Ratkó, Gömör, 1897. jan. 27. 
Budapest, 1898. aug. 14. 
Csetnek, Gömör, 1899. jan. 1. 
Nagyszabos, Gömör vm., 1898. 

márcz. 28.
Pohlod Pál.. ...............
Polcz Lajos....................

10 Pollner Ándrás............
Wölfel József................

Liptószentmiklós, 1899. ápr. 18. 
Szilicze, Gömör, 1899. okt. 15. 
Stósz, Abaúj-T., 1899. jún. 29. 
Kisköcsk, Vas, 1892. júl. 26.
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Név, vallás Születési helye és ideje
\

IV. OSZTÁLY.
Boczkó László ............ Gömörispánmező, 1897. aug. 13.
Engler P á l .................... Klenócz, Gömör, 1898. jan. 23.
Fleischer Vilmos ......... Eperjes, 1900. okt. 16.
Gerhard Zoltán............ Budapest, 1900. máj. 27.

5 Geyer Géza ................ Brassó, 1900. jan. 22.
Gödri János ................ Türkös, Brassó, 1900. máj. 27.
Hutka Ernő ref.............. Bánócz, Zemplén, 1898. júl. 15.
Király Pál .................... Klenócz, Gömör, 1898. aug. 11.
Klinczkó Aladár............ Geczelfalva, Gömör,1898. máj. 20.

10 Kollarcsik János............. Kissáros, Sáros, 1899. jan. 8.
Koncsek Jenő................ Erdő vágás, Sáros, 1898. jan. 6.
Kozslej György............ Kükemező, Sáros, 1898. ápr. 11..
Máté Balázs ................ Kölese, Szatmár, 1900. nov. 1.
Meitzer Ervin................ Leibicz, Szepes, 1897. márcz. 30.

15 Monczoly Pál................ Klenócz, Gömör, 1900. máj. 15.
Öhlschláger Im re ......... Svedlér, Szepes, 1898. nov. 28.
Prekopa D ezső............ Lubény, Gömör, 1896. szept. 10.
Sterns Görgy................ Földvár, Brassó, 1899. márcz. 1.
Szikora Lajos................ Bártfa, Sáros, 1897. márcz. 16.

A vkm. 4280/1918. ein. számú rendelet alapján szervezett 
május havi IV. oszt. előkészítő-tanfolyamon resztvettek:

Név, vallás Születési helye és ideje

Czelder J e n ő ................ Mártonyi, Borsod, 1898. jún. 29.
Michalik Gyula............ Nagyszabos, Gömör vm., 1898.

márcz. 28.
Wölfel József................ Kisköcsk, Vas, 1892. júl. 26.



b) Statisztikai kimutatás a növendékekről.

1. A tanulók számának alakulása 
az iskolai év folyamán. 

Rendes tanulóul beiratkozott.. ..
Kimaradt ...................................
Bevonult október 10-ikén ........

» márczius 15-ikén........
„ május 1-jén.................
» „ 15-ikén............

Eltanácsoltatott........... : .............
Létszám az év végén................
Rendes magánvizsg. tett a tanév

folyamán ...............................
A magántanulók közül az április 

havi tanfolyamon résztvett.. .. 
A besorozott rendes tanulók kö

zül az ápr. havi tanf. résztvett 
A magántanulók közül a május 

havi tanfolyamon résztvett.. .. 
A tanév folyamán kiállított bizo

nyítványok száma....................

2. A rendes tanulóul felvettek 
közül:

a) Ág. h. ev. vallású................
Református ............................
Róm. kath...............................

b) Magyar anyanyelvű ............
c) 1903. évben született............

1902. „ „ .............
1901. „ .  .............
1900. „ . .............
1899. ,, „ .............
1898.

d) Sáros vármegyében született..
Gömör a a
Szepes a a
Liptó a a
Abaúj-Torna » »

I. II. III. IV. Ossz.

3 3 2 1 1 4 4 7 2
4 -- 1 — 5

— 1 — 2 3
— 5 2 2 9
—

1
6 — 6

1
2 9

1
1 3 5 —

1
4 7

3 1 3 2 9
• - - — 11 11 2 2
— — — 8 8
— — — 3 3
3 2 2 0 2 8 2 6 1 0 6

2 5 1 9 1 3 3 6 0
1 — 1 — 2
7 2 — 1 10

3 3 2 1 1 4 4 7 2
5 — — — : 5

13 1 — — 14
1 3 6 2 — 21

2 1 0 9 2 2 3
— 4 21 2 8

1
125 5 1 1

7 6 5 — 18
4 2 1 — * 7
5 2 — — 7
1 — — 1 2
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I. II. III. IV. ; ÖSSZ.

Zemplén várm.-ben született.. 2 — _ _ 2
Borsod » » .. — 1 1 — 2
Szatmár » » .. — — 1 — 1
Brassó » » 4 2 2 2 10
Pest » » 1 2 1 — 4
Békés » „ 1 — — — 1
Nógrád » » .. — 1 — — 1
Turócz „ „ 1 — — — 1
Trencsén » „ 1 — — — 1
Zólyom » » — — 1 — 1
Külföldön született................ 1 — 1 — 2

e) Szüleinek polgári állása szerint:
Lelkész fia............................... 1 1 2 — 4
Tanító » ................................ 4 4 1 2 11
Egyéb értelmi foglalkozású fia 4 1 3 — 8
Iparos és kereskedő fia ........ 7 5 2 1 15
Kisbirtokos f ia ........................ 8 6 5 1 20
Egyéb foglalkozású fia ........ 9 4 1 — 1 4

f)  Az ev. vallású rendes tanulók 
közül:

Tiszai egyházkerületbeli........ 2 3 1 8 13 3 57
Más egyházkerülethez tartozó 2 1 — 3

3. Intézeti épület, udvar, kert.
A múlt iskolaévi állapot változatlanul fennállott.

4. Szertárak, könyvtárak.
Szertáraink folytatólagos felszerelésére a nagy mélt. vall.- és 

közokt.-ügyi m. kir. miniszter úr 5000 kor. államsegélyt folyósított, 
a mely összeg terhére egy pedálos harmonium szereztetett be 
1300 kor. vételárért, a többi tanszerek beszerzése folyamatban van.

A könyvtár gyarapodott: Kötelező és házi olvasmányokban 
az államsegély terhére 52F46 kor. értékben. „A magyar ev. nevelés 
története a reformácziótól napjainkig" ez. művel. Folyóiratokban: 
50 kor. Könyvkötésre fordítottunk 93'30 kor.-t. Ajándékul kaptunk a 
vkm. úrtól a gyak. isk. részére folytatólag 6 történeti faliképet és 
»Magyarország közoktatásügye 1914-ben" ez. kiadványt. Payr K.: 
»József kir. herczeg 1914—17." ez. művét. Lampel R.: Paedagogiai 
olvasmányok. Dékány Gy.-től: »Elbeszélések a hívők és hitetlenek
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világából". Az Országos Közegészségügyi Egyesülettől: Dalmadi: 
„A sportok egyészségtana". Az OMQE-től: Rubinek: »Szerbia és 
vámpolitikánk" ez. műveket.

Mauks Dánielné úrnő pedig a következő zeneműveket ado
mányozta: Hozsanna: Karének-gyűjtemény, Reinhard: Choral
buch, Ritter: Orgel-Schule, Kapy Gy.: Egyházi zenekönyv, Dörffel: 
Chor-Gesangwerke, Köveskuti: 120 präludium, Wolfram: Prä
ludien-Album, Palme: Der praktische Organist és Orgel-Schule, 
Altdörfel: Chorálkönyv.

Ajándékul kaptuk: Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny, 
Akadémiai Értesítő, Vasárnapi Könyv, Katonai Nevelés, Gazdasági 
Lapok, Gazdaszövetség, Turistaság és Alpinizmus ez. folyóiratokat.

5. Internátus.
Az eperjesi ev. egyházak tulajdonát képező épületekben, a 

melyek a lefolyt isk. évben is internátusi czélokra rendelkezésünkre 
állottak, 41 tanulónk volt elhelyezve. Az internátusi lakás díja 
egész évre 100 korona volt. Internátusi lakásdíj-elengedésben 
részesült 38 tanulónk 2370 korona összegben. A Tlieol. Otthon
ban nyert elhelyezést 8 tanulónk.

6. Köztartás.
Intézetünk 48 tanulója a közétkezést a coll. tápintézettől, 

annak étkezőhelyiségében nyerte. A reggeli díja havi 6 kor., az 
ebéd és vacsora díja az egész évre 400 koronában volt meg
állapítva. Közétkezési díjelengedésben részesült 32 tanulónk; az 
elengedett összeg 4143 50 kor.

7. Segélyezés, ösztöndíjak, jutalmak.
A lefolyt iskolai évben tanulóink a köv. segélyben részesültek:
a) Az ev. vallású rendes tanulók, 4 ev. vallású magántanuló 

és az előkészítő tanfolyam 2 ev. vallású hallgatója tandíjat nem 
fizetett. Az elengedett tandíj: 1240 kor.

b) Internátusi lakbér-elengedésben részesült az I. oszt.-ból 13, 
a II. oszt.-ból 14, a III. oszt.-ból 9, a IV. oszt.-ból 2 tanuló. Az 
elengedett Internátusi lakbér 2370 kor.

c) Közétkezési díj-elengedésben részesült az I. oszt.-ból 9, 
a II. oszt.-ból 12, a III. oszt.-ból 10, a IV. oszt.-ból 1 tanuló. 
Az elengedett közétkezési díj 4143 50 kor.

d) Ösztöndíjban részesült: Javorniczky Ervin IV. o. t. a 
Kubínyi A.-félében: 40 kor., Zathureczky Dezső IV. o. t. a Kubínyi 
A.-félében: 40 kor., Dominik János III. o. t. a Jelenik-Almássy-
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félében: 100 kor., Leffler Gyula a gazd. ösztöndíjban: 20 kor., 
Bergel János II. o. t. a Gamauf Gy.-félében : 40 kor., Sípos András
I. o. t. a Szabó-félében 20 kor. és az Újházy A.-félében 8 kor., 
Oberländer Kálmán I. o. t. a Hasskó-félében 100 kor., Eperjes 
várostól a tanári-kar útján 400 kor. segély ruhabeszerzésre. 
Ösztöndíjak összege: 368 kor.

A segélyek és ösztöndíjak együttes összege: 852150 kor.

III. Az intézet működése.
1. Nevelés, ünnepélyek, kirándulások, gyűjtések.

Az intézeti nevelői állás pályázatának eredménytelensége és 
ennek folytán az internátusba elhelyezett tanulók állandó és köz
vetlen felügyeletének elmaradása, a világítóanyagokban való hiány, 
a közétkezés meggyengülése, a tízórai és az uzsonnáról való le
mondás szüksége, korunk gondolkozásmódjának megváltozása, 
anyagiassága, a folytonos sorozások, az előkészítő-tanfolyamokra 
fölvett katonai szolgálatot teljesítő volt intézeti tanulók hatása a 
rendes tanulókra csaknem legyőzhetlen akadályokként állottak 
nevelői munkásságunk elé.

Tanulóink nemesebb érzelmeinek felkeltése, ébrentartása, 
ápolása és megerősítése a tanártestületnek tanítási órákkal meg
terhelt, anyagi gondokkal és a megélhetés nehézségeivel állan
dóan küzdő tagjaira súlyos feladatként nehezült. Hogy a felmerült 
nehézségek daczára a nevelés munkája kellő eredményt biztosított, 
az csakis a tanártestület odaadó, czéltudatos és egyöntetű eljárásá
nak, fáradhatlanságának tudható be.

A lefolyt isk. évben fokozottabb gondot fordítottunk a vallá
sosság mélyítésére. A tanítási napok kezdetén a zeneteremben 
tartott reggeli könyörgésen való részvételre az egész tanulóifjú
ságot köteleztük, a mindennapi lefekvés előtti imát az internátus
bán megtartattuk, a vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleten való 
pontos megjelenést és közreműködést szigorúan ellenőriztük. 
Testületileg vettünk részt a coll. deprecatiókon, a reformatio 
emlékünnepén, Őfelsége a király nevenapján, Őfelsége a királyné 
nevenapján és születése-napján tartott istentiszteleteken, a vallásos 
estélyeken, a tanév kezdetén és végén és a tanévközben rendezett 
ifjúsági istentiszteleteken. Másvallású tanulóinkat is köteleztük 
arra, hogy vallásos kötelességüknek mindenkor a legteljesebb 
mértékben tegyenek eleget.

A hazafias nevelést szolgálták a tanév folyamán tartott haza-
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fias ünnepélyek, a katona.i szolgálatra behívott növendékek el
bocsátásakor tartott buzdító- és búcsúbeszédek, a háborús gyűj
tésekre való buzdítás, a háborús események együttes megbeszélése.

A testi nevelés fejlesztésére a rendes tornaórákon kívül ren
dezett gyalogséták, a katonai gyakorlatokba való bevezetés szol
gáltak, a minek a bevonult tanulók igen nagy hasznát vették.

Törekedtünk tanulóinkban a tanítói pálya iránti szeretetet 
fokozni, belőlük hivatásos, lelkiismeretes, kötelességtudó tanító
kat nevelni.

Iskolai ünnepélyeket rendeztünk a tanév megnyitásakor, 
okt. 6-ikán az »aradi vértanúk" emlékére, okt. 31-ikén a reformatio 
400-éves fordulójakor, nov. 2-ikán a háborúban elesettek emlékére, 
márcz. 15-ikén a szabadságharcz emlékére, ápr. 27-ikén Zita király
nénk nevenapján és május 9-ikén Zita királynénk születése-napján.

Kirándulásokat rendeztünk Eperjes környékére, Bártfa, Zboró 
vidékére.

Gyűjtést rendeztünk: a hősök sírjának gondozására (38‘84 kor.), 
a katonák karácsonyi megajándékozására (3532 kor.), a Zita- 
otthonra (4040 kor.), a hadifoglyok gyámolítására (27'80 kor.), 
a rozsnyói árvaházra (66 kor.), a kér. jubileumi alapra (40 kor.), 
az egyetemes jubileumi alapra (20 kor.), a coll. gyám intézetre (10 kor.). 
A gyűjtött összeg 278 36 kor.

2. Tanítás.
a ) Tanári értekezletek.

A tanév folyamán megtartott értekezletek felölelték az intézet 
összes ügyeit és így a tanulmányi ügyeket is. Külön értekezleteken 
foglalkoztunk a tanártestületnek a nevelés munkájában való egy
öntetű eljárásának megállapításával, a három háborús tanév folytán 
hiányos képzettséggel jött tanulók ismereteinek miként való pót
lásának kérdésével, az egészségügy, anya-, csecsemő- és gyermek- 
védelem, a többtermelés ügyében kiadott miniszteri rendelettel, 
a vkm. 7. és 4280. ein. sz. rendeletéi alapján szervezett tanfolya
mok tárgybeosztásának és tanmeneteinek megállapításával.

Külön értekezletet tartottunk még a kir. tanfelügyelő hiva
talos iskolalátogatásának befejeztekor.

b) A tanítás anyaga.
A tanterv szerint tanítottunk és a rendelkezésünkre állott idő

nek figyelembevételével készített tanmenetek szerint dolgoztuk fel 
a tanítás anyagát. A tanításba belefoglaltuk az egészségügy, anya-, 
csecsemő- és gyermekvédelem ügyében kiadott miniszteri rende-
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letben fölvett anyagot is. Az ezen rendeletben előírt sorozatos 
előadásokat a II. osztályban az igazgató, a III. osztályban Lehoczky 
Egyed int. tanár tartotta meg.

A zenei tárgyak tanításánál különös gondot fordítottunk az ev. 
kántorképzésre.

c) írásbeli dolgozatok.
1. Magyar nyelvből.

I. osztály. 1. Másolás. 2. Tollbamondás. 3. A lúd, a kánya 
és a róka. Czuczor Gergely meséje alapján. 4. Az Igazság és 
Hamisság. Gyulai Pál költeménye után. 5. Szilágyi és Hagymási. 
Elbeszélés a népballada nyomán. 6. A görény. Allatrajz. 7. Hogyan 
töltöttem a karácsonyi szünidőt? 8. Diós-Győr története. Elbe
szélés Tompa Mihály „Diós-Győr" czímű költeménye nyomán. 
9. Helyesírási gyakorlat. 10. A hamis tanú. Elbeszélés Arany 
János költeménye alapján. 11. Életrajzom. 12. Egy kirándulás 
leírása. Levél-alak. 13. Folyamodvány. 14. Mondatelemzés.

//. osztály. 1. Tollbamondás. Helyesírási gyakorlat. 2. Erdei 
lak. Leírás Kerényi Frigyes költeménye nyomán. 3. „A kik leg
többet vesztettek." Képleirás. 4. Az eperjesi vértanúk szobra. 
5. Szilágyi és Hajmást Elbeszélés Vörösmarty Mihály költeménye 
alapján. 6. Milyen gondolatokat fejteget Arany J. „Fiamnak" 
czímű költeményében. 7. Arany János szülei. Jellemzés Arany J. 
„Családi kör" czímű költeménye nyomán. 8. Milyen a népviselet 
az én lakóhelyemen ? 9. A magyar ember perlekedő természete. 
Arany J. „A fülemile" czímű költeménye után. 10. Egy költemény 
aesthetikai fejtegetése. 11. II. Frigyes. Jellemrajz.

III. osztály. 1. A példa hatása. 2. Egy szabadon választott 
közmondás fejtegetése. 3. Isten kardja. Elbeszélés Arany J. „Buda 
halála" czímű eposának IX. éneke nyomán. 4. Lesz még egyszer 
ünnep a világon! 5. Vörösmarty Mihály „Szép Ilonka" czímű 
költeményének jellemzése. 6. A mohácsi vész okai. 7. Lakóhelyem 
néprajza. 8. Egy hadbavonuló ifjú búcsúbeszéde. 9. Hogyan 
szemléltessünk? 10. A helyesírás tanítása a népiskolában.

IV. osztály. 1. Hogyan nyerjük meg tanítványaink szeretetét?
2. Hogyan használom fel a kézimunkát a földrajz tanításánál?
3. Ünnepi beszéd.

2. Ném et nyelvből és m ennyiségtanból.
Osztályonkint és havonkint 1 — 1 zárthelyi írásbeli dolgozat 

ä hónap folyamán elvégzett anyag köréből; ezeken kívül óránkint 
házifeladatokat készítettek a növendékek.
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d ) A tanítás eredményének táblázatos kimutatása.

Érdemjegyek:
I. osztály1 I. osztály2 III. osztály3 IV. osztály4 Összesen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 j 1 2 3 4 5
Vallástan ....................... 6 14 3 6 — 6 8 4 1 — 1 2 9 1 — 1 1 1 1 — 14 26 17 9 —
Neveléstan....................... 3 7 9 9 1 3 8 4 4 — 1 — 5 7 1 1 1 1 — 8 16 19 21 1
Tanítási gyakorlat............ — — — — — — — — — — — 1 3 9 — — 1 2 1 — — 2 5 10 —
Magyar n y e lv .................. 2 3 10 10 4 2 2 10 4 1 — 1 5 5 2 — 1 1 2 — 4 7 26 21 7
Német nyelv .................. 2 4 7 13 3 2 1 11 5 — 1 2 4 6 — 1 1 1 1 — 6 8 23 25 3
Tót nyelv ....................... 6 14 4 5 — 5 7 4 3 — 2 2 3 6 — — 2 — — — 13 25 11 14 —
Történet............................. 1 9 7 10 2 3 3 10 2 1 1 2 2 6 2 — — — — — 5 14 19 18 5
Alkotmánytan.................. 1 1 2 — 1 1 2 —
Földrajz............................. 3 7 10 9 — 3 3 11 1 1 1 1 6 5 7 11 27 15 1
Mennyiségtan.................. — 4 11 10 4 2 2 9 6 — 2 3 4 4 — — 1 1 2 — 4 10 25 22 4
Természetrajz .................. 1 7 14 6 1 3 6 5 4 1 2 3 4 3 1 — — — — — 6 16 23 13 3
Fizika ............................. 1 2 6 3 1 1 — 3 — — 2 2 9 3 1
Gazdaságtan .................. 1 8 11 8 1 2 7 8 2 — 1 1 8 3 — — 1 1 2 — 4 17 28 15 1
Egészségtan .................. 1 1 2 — — 1 1 2 —
Ének................................... 1 4 17 7 — 2 7 3 7 — 1 3 5 4 — — 3 1 — — 4 17 26 18 —
Zene................................... 3 9 9 7 1 3 6 7 3 — 1 2 4 6 — 1 — 3 — — 8 17 23 16 1
R ajz................................... 1 7 12 9 — — 3 10 6 — 1 1 6 5 — — 1 2 1 — 2 12 30 21 —
Szépírás............................. 2 11 9 7 — 4 7 6 2 — — — — — — — 2 2 — — 6 20 17 9 —
Szlöjd ............................. 1 7 12 9 — 1 2 11 5 — 1 3 3 6 — — 2 2 — — 3 14 28 20 —
Torna ............................. — 5 18 6 — 1 8 10 — — 1 5 6 1 — 1 — 3 — — 3 18 37 7 -
Külalak............................. 2 7 14 6 — 2 9 7 • 1 — 2 3 6 2 — 1 — 3 — — 7 19 30 9 —
Magaviselet....................... 16 10 2 1 — 18 1 — — — 12 1 — — — 4 — — — — 50 12 2 1 —
Szorgalom....................... 2 5 15 6 1 2 5 11 1 — 1 1 7 4 _ 1 — 3 — — 6 11 36 11 1

1 Rendesen végzett 29. — 2 Rendesen végzett 13, a szükségrendelet alapján osztályoztatott 6 tanuló. — ’ Rendesen végzett 5, ^
a tanfolyam után osztályoztatott 8 tanuló. -  4 Rendesen végzett a tanfolyam után osztályoztatott 4 tanuló. u>
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4. Gyakorlati kiképzés.
Intézetünk III. és IV. éves növendékeinek, a háborús állapot 

miatt, bő alkalmuk nyílt a gyakorlati tanítások megfigyelésére 
és elsajátítására, mert a folytonosan apadó létszám lehetővé tette 
a gyakori fellépést. Sajnos, hogy csak a mindennapi gyakorló- 
iskolát látogathatták; a gyakorló-ismétlőiskola és a gyakorló ifjú
sági egyesület ez évben szünetelt s itt nem szélesíthették gyakorlati 
kiképzésüket.

A IV. oszt. 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.

A tanév folyamán Gerhard Béla igazgató a számtan- és 
mértanból, Remenyik Lajos a vallástanból, nyelvtanból, fogal
mazásból, történetből, a polgári jogok és kötelességekből minta
tanításokat tartottak.

Növendékeinkkel meglátogattuk a helybeli elemi iskolákat, az 
áll. tanítónőképző-intézet gyakorló elemi iskoláját, a vakok intézetét.

A gyakorlati tanítások előkészítése, lefolytatása és megbírálása 
a múlt évi értesítőben közölt módon történt.

4. Az Intézet ifjúsági egyesületei.
Önképzőkörünk ez éven is megalakult s igyekezett tagjainak 

alkalmat nyújtani a szakbeli önképzésre, az irodalom behatóbb 
tanulmányozására, a beszédben, írásban való jártasság megszer
zésére. A világháború azonban körünkben is erősen éreztette 
hatását, a kör III- és IV-éves tagjainak nagyobb fele ugyanis 
az évközben katonai szolgálatra vonult be és csekély létszáma 
daczára is a kör iparkodott feladatának megfelelni.

Tanár-elnök volt Vohaner Dezső. Márczius 3-ikáig titkár 
Zathureczky Dezső IV. éves, főjegyző Dominik János III. é., jegyző 
Bergel János II. é., pénztáros Leffler Gyula III. é., könyvtárosok: 
Javorniczky Ervin IV. é., Máté Balázs III. é , Monczoly Pál III. é., 
laptárosok: Nádassy Dénes és Paulik József II. é. Az alkalmas
nak talált III. és IV. éves tanulók bevonulása után : titkár Dominik 
János III. é., főjegyző Bergel János II. é., jegyző Pajor Árpád II. é., 
könyvtárosok: Demeter Pál III. é., Meitzer Gusztáv III. é. és Szabó 
László II. é., laptárosok : Paulik József III. é. és Scholtz József I. éves.

A kör az alakuló- és évzáró-ülésen kívül 8 ülést tartott. 
Megünnepelte Tompa Mihály születésének 100-éves évfordulóját.
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Az ülések folyamán felolvastunk 3 munkát, a melyek közül 
1 jegyzőkönyvileg megdicsértetett, 1 megdicsértetett s t sikerült
nek vétetett. Ezen kívül meghallgattunk és megbíráltunk még 
21 szavalatot, 4 zenepontot és 5, részben szépirodalmi, részben 
tudományos felolvasást.

A körnek az év elején 72 tagja volt, az év végén volt 47 tagja.
Az Önképző-kör forgalma az isk. évben: bevétel 106 80 K,

kiadás 2914 K, maradvány 77 66 K.
Az Önképző-kör vagyona:

1. 6 8/ o - o s  hadikölcsön-kötvényben ............  300'— K
2. Takarékpénztári betétekben............  590'57 »
3. Könyvtár, szekrények és zeneszerek .. .. 3500'— „
4. Hátralékokban.......................................  ■■ 200'— ,,

Összesen: 4590 57 K
Az Önsegélyző-kör vagyona:

1. 6°/0-os hadikölcsön-kötvényben ............  600'— K
2. Takarékpénztári betétekben....................  113 95 »
3. Hátralékokban ...................................  70'— ,,

Összesen: 783 95 K
A Gamauf-alap állománya:

1. 4%-os járadék-kötvényben ....................  10Q0-— K
2. Takarékpénztári betétben................... . .. 65'65 „

Összesen: 1065‘65 K
A Oamauf-alapot gyarapította Stoll Ernő nyíregyházai ev. 

tanító 25 K-ás és Gótsch Károly nagyszalóki körjegyző 25 K-ás 
adománya. Fogadják az adományozók ezúton is az intézet hálás
köszönetét!

Kiadatott 1 ösztöndíj .......................................  40 K.
A Fabriczy-alap állománya:

1. 4 ° /0"OS járadék-kötvényben ....................  200 — K
2. Takarékpénztári betétben................... . .. 10676 »

Összesen: 30676 K
A Fabriczy-alapot gyarapította Stoll Ernő nyíregyházai tanító 

25 K-ás és Gótsch Károly nagyszalóki jegyző 25 K-ás adománya. 
Fogadják az adományozók ezúton is az intézet hálás köszönetét!

A Kubinyi-alap állománya:
1. 4°/0-os járadék-kötvényben ....................  100'— K
2. Takarékpénztári betétben....................  2T47 »

Összesen: 12T47 K
8*
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5. Egészségügy.
Lásd a coll. orvos jelentését. (21. old.)

IV. Tanítóképesítés.
Befejező képesítővizsgálatokra bocsáttatott a tanév folyamán 

összesen 26 tanuló. A befejező képesítővizsgálatok eredménye: 
magyar tannnyelvű elemi népiskolai tanítóságra képesíttetett: 
Fleischer Vilmos, Gerhard Zoltán, Geyer Géza, Gödri János, 
Gyurján Árpád, Fiatka Ernő, Javorniczky Ervin, Máté György, 
Prekopa Dezső; magyar és német tannyelvű elemi népiskolákra: 
Matykó Rezső, Meitzer Ervin, Öhlschldger Imre, Sterns György, 
WölfelJózsef, Zathureczky Dezső; magyar és tót tannyelvű elemi 
népiskolákra: Boczkó László, Engler Pál, Király Pál, KUnczkó 
Aladár, Kollarcsik József, Koncsek Jenő, Kozslej György, Monczoly 
Pál, Szikora Lajos. Két tanuló javítóvizsgálatra utasíttatott.

Kántori képesítést nyert a tanév folyamán 18 ev. vall. tanító.

G y a k o r ló isk o la .
A tanítóképzés szolgálatában áll a gyakorló népiskola az 

ismétlőiskolával és az ifjúsági egyesülettel. Ezekben nyer gyakor
lati kiképzést a jövendő tanítónemzedék.

I. A mindennapi gyakorló elemi népiskola vegyes és hat
osztályú. Tanterme az ág. h. ev. első egyház főutczai épületében 
van elhelyezve.

II. Az ismétlő-gyakorlóiskolában, valamint
III. az ifjúsági egyesületben a tanítás az 1917—18. tanév

ben szünetelt.
A tanév szept. 1-jén kezdődött és június 15-ikén befejeződött.
Segélyezés. Gyakorlóiskolánk szegénysorsú tanulói közül tizet 

az Ev. Nőegylet 1 -1  pár czipővel; négyet az Eperjesi Gyermek
felruházó Asztaltársaság téli ruhával látott el. Fogadják úgy az 
intézet, mint a segélyezett növendékek hálás köszönetét!

Gyűjtések. A jótékonyság gyakorlására buzdítván tanítvá
nyainkat, a következő összegeket hordták össze az alábbi czélokra: 
1. Hősi halált halt harczosok emlékére 18 kor. 29 fill.-t; 2. a rozsnyói 
ev. Árvaházra 14 kor.-t; 3. a Zita-otthonra 26 kor.-t; 4. a hazatérő 
hadifoglyok részére 16 kor.-t és 5. a szegény és beteg gyermekek 
részére 23 kor. 80 fill.-t. Összgyűjtés: 98 korona 09 fillér.
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Ünnepélyek. Okt. 6-ikán az aradi vértanúk gyászünnepélye; 
okt. 31-ikén a reformatio 400-éves évfordulóján emlékünnepély; 
nov. 2-ikán megemlékezés a hős halottakról; febr. 12-ikén alkohol- 
ellenes nap; márcz. 15-ikén nemzeti ünnep; május 2-ikán madarak 
és fák napja; május 9-ikén Zita-ünnep; május 23-ikán hazatérő 
foglyok örömünnepe; június 15-ikén évzáró-ünnepély. Ez utóbbi, 
tekintettel a súlyos drágaságra, csak szerény keretek között folyt le.

A gyakorlóiskola a többtermelés szolgálatában. A tavaszi 
meleg napok beálltával, a miniszteri rendelet értelmében, tanulóink 
a gyakorlókertben dolgoztak. A munkaidő mindennap d. u. 3 —6-ig 
tartott. Megtanulták a betrágyázás módját, a kert tisztogatását, 
a földforgatást, magvetést, palántálást, gyomlálást stb. Ezeken kívül 
a hernyó- és cserebogárírtásban és vadgesztenyegyűjtésben is 
tevékeny részt vettek.

A gyakorlóiskola tanulóinak névsora.
/. oszt.: Csizmár Miklós, Mrabusa Gyula, Kalmár Zoltán, 

Köpöczy László, Lenhardt András, Lenhardt János, Szabó Márton, 
Székely Ferencz. — Kusnyír Jolán, Lazor Mária, Lengyel Anna, 
Simkó Erzsébet, Szécs Erzsébet, Partilla Erzsébet. — 14.

II. oszt.: Kalmár Gyula, Kollár Szabol János, Köpöczy Gábor. 
Lengyel Erzsébet, Mátisz Anna, Pálya Aranka, Prokopp Mária. 7.

III. oszt.: Hrabusa László, Hurni József, Márkus Sándor, 
Szabó Gyula. — Kollár Szabol Karola, Kusnyir Anna, Partilla 
Piroska, Roszkos Mária. 8.

IV. oszt.: Benkó István, Csizmár János, Chován Antal, Márkus 
Márton, Márton József. — Holományi Aranka. 6.

V. oszt.: Bittó Imre, Bloch Károly, Horvay Béla, Szabó Béla, 
Deutsch Sarolta, Kornhäuser Relli, Lindner Ilona, Matuscsák Ilona, 
Sturmann Julianna, Szabó Ilona, Wassermann Erzsébet, Zelonkay 
Mária. 12.

VI. oszt.: Kusnyír János,* Friedberger Gizella, Friedmann 
Regina, Vogel Malvin. 4.

* Június 15-ikén záróvizsgálatot lett a VI. osztályból és végbizonyítványt 
kapott. Ezen vizsgálat elnökei: Halmi Aladár és Szabó Elemér kir. tanfelügyelő.



A gyakorlóiskolai tanulók statisztikája.

A fiúk száma Összesen A leányok száma Összesen Együttvéve

I. II. III. IV. V. VI. I—VI. I. II. III. IV. V. VI. I —VI. I —VI. o.

Beiratkozott .. .. 8 3 4 5 4 1 2 5 6 4 4 1 8 3 2 6 5 1
Rendes tanuló.. .. 8 3 4 5 4 1 2 5 6 4 4 1 8 3 26 5 1
Magántanuló .. .. — — — — — — — , — — — -- — — — —

Ág. h. ev............... 5 1 2 4 1 1 14 5 3 4 1 2 15 2 9
Református............ 3 2 1 — 2 — 8 1 1 —- — 1 — 3 11
Unitárius ............ — — 1 1 — — 2 — — — — — — — 2
R. k. és g. k......... — — — — — — — — — — — 1 — — 1
Izraelita.................. — — — — 1 — 1 — — — — 4 3 7 8

Magyar.................. 3 2 2 1 4 — 1 2 1 1 — — 7 3 12 2 4
T ó t ........................ 5 1 2 4 — 1 13 5 3 4 1 1 — 14 2 7
Eperjesi.................. 5 3 4 4 4 i 20 6 4 4 1 8 3 2 6 46
Sóvári .................. 1 — — 1 — 1 3 3

Eperjesenyiczkei .. 2 — — — i — 2 — — — — — — — 2
Eredménnyel tanult 8 3 4 5 4 1 25 6 3 4 1 8 3 2 5 j 50
Eredm. nélkül tanult 1 — 1 1

.
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A  jö v ő  isk o la i év re  v o n a tk o z ó  értes ítés .
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. tanító

képző-intézetének I. osztályába az 1918 — 1919. tanévre fel
vételért folyamodhatnak 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 alaposan indokolni tudják s az előbbi 
intézet igazgatóságától elbocsátó-igazolványt is mellékelnek a 
kérvényhez.

A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is felvehetők, 
a kik a közép- vagy polgári iskola VI. osztályát sikerrel végezték 
és a tanítóképző I —II. osztályáról különbözeti vizsgát tesznek. 
(A különbözeti vizsga tárgya- és anyagáról szívesen ad felvilá
gosítást az igazgató.)

Minden tanuló iskolai díj czímén 29 koronát fizet. Ez alól 
senki föl nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmen
tesek, más egyházkerületbeliek 20 kor., másvallásúak 80 kor. tan
díjat fizetnek.

Az internátusokba elsősorban tiszai egyházkerületbeli, má
sodsorban más egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek 
föl; ha marad hely, úgy másvallásúak is fölvétetnek. Az inter
nátusbám lakás díja egész évre 100 kor.

A coll. convictusba minden rendes tanuló fölvétetik, a hol 
reggelit, ebédet és vacsorát 700 kor.-ért kap. Felszerelés czímén 
minden tanuló 15 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 (a melyben a pontos czím, lakóhely, utcza, házszám,
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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, egészséges, jól lát, jól hall, beszélőképessége hibátlan, 
nem trachomás, légzőszervei teljesen épek és egészségesek, tüdő
bajra nem hajlandó s így a tanítói pályára alkalmas.

4. Újraoltási bizonyítvány.
5. A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványt is 

mellékelnek, a melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a 
családtagok száma, a családfő foglalkozása, állása is feltüntetendő.

A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai 
díjat, az első félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba 
való beiratkozáskor 15 kor. felszerelési díjat és a félévi díjat le
fizetni tartozik.

A lakás-, esetleg a convictusi díj kivételes engedéllyel, elő- 
leges havi részletekben is fizethető.

Az internátusba felvett tanuló köteles magával hozni tisz
tességes nyári és téli öltözetet, téli kabátot, legalább 6 nappali és 
3 hálóinget, 6 alsónadrágot, 6 pár harisnyát, 6 törülközőt, 12 zseb
kendőt, 1 szalmazsákot, 1 párnát 2 huzattal, 1 paplant 2 paplan- 
lepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágytakarót, fésűket, fog-, ruha- és 
czipőkeféket.

Minden tanuló a felvételről és a kapott jótéteményről érte
sítést kap, de a felvétel végérvényű csak akkor lesz, ha az illető 
a beiratkozáskor bizonyságát adja annak, hogy jó zenei hallása van 
s érzékszervei épek.

A kik mint magántanulók akarják a tanítóképzőt elvégezni, 
a vallás- és közokt.-ügyi miniszterhez intézett és kellően felszerelt 
kérvényeiket az igazgatóságnál április végéig nyújtsák be.

A magán osztály vizsgálat díja: ev. vallásúaknak 164 kor., 
másvallásűaknak 228 kor., VI. oszt. középisk. tanulók különbözeti 
vizsgálatáért 48 kor., VIII. oszt. tanulók különbözeti osztály- 
képesítő-vizsgálatának díja 72 kor. Képesítővizsgálati díj magán
tanulóknak 40 kor.

Az 1918—1919. tanév szeptember 1-jén kezdődik. Szeptem
ber 2-ikán tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 2 —4-ikén 
beiratkozás. A tanítást szeptember 5-ikén kezdjük meg.

Figyelmeztetem a tanulóifjúságot, hogy csakis a legújabb



121

kiadású könyveket vásárolják, s hogy volt tanulóink könyveinek 
használatát a tanári-kar nem fogja megengedni.

A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájá
ban a beiratások f. é. szept. hó 2 — 4. napjain fognak megtartatni. 
A tanítás szept. 5-ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és leátiy- 
gyermekek, kik 6. életévüket betöltötték s himlő ellen sikeresen 
beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad : Gerhard Béla, igazgató.

Isk o la o r v o s i je le n té s .
Az egészségi állapot a lefolyt tanévben kedvező volt, a 

mennyiben sem a tanári-karban, sem a növendékek között súlyo
sabb természetű, vagy tömeges megbetegedés nem fordult elő. 
Az 1899. évi 61,769. vkm. számú rendelet értelmében a Collegium 
összes növendékeit a tanév folyamán egészségi szempontból meg
vizsgáltam, különös súlyt helyezve a tüdő és szív szerveire. Vala
mennyi növendéket egészségesnek találtam. Az előírt szemvizs
gálatoknál trachomát egy ízben sem konstatáltam. A Collegium 
összes intézeteinek növendékei közül a tanév folyamán múló 
betegségben szenvedett 35 tanuló, fekvőbeteg volt 10, fogextracio
9 esetben vált szükségessé. Acut fertőző-betegségben szenvedett
10 növendék.

A jogakadémia, theologia és tanítóképző-intézet czéljaira 
szolgáló collegiumi épületet, nemkülönben a főgymnasium épületét 
az év folyamán több ízben megvizsgáltam, mely alkalmakkor 
mindig meggyőződtem arról, hogy említett épületek a modern kor 
igényeinek és a közegészségügy követelményeinek minden tekin
tetben megfelelnek.

A Collegiummal kapcsolatos convictust a megejtett vizsgá
lat folyamán egészségügyi szempontból szintén kifogástalannak 
találtam. Az ételek jók, táplálók és kellő mennyiségűek.

Az egészségtant a tanítóképző-intézet IV. évfolyamán és a 
főgymnasium Vili. osztályában adtam elő. Előadásaim tárgyát ké
pezték különösen: első segélynyújtás, a járványos fertőző-betegségek 
és az ellenük való védekezés, az alkohol- és nikotinmérgezések, 
a lakás higiénája és az ipari balesetek. — Eperjes, 1918. jún. 24. 
Dr. Holénia Gyula, iskolaorvos, egészségtan-tanár.
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C o lle g iu m i k ö z ö s  in tézm én y ek .

1. A collegiumi Nagykönyvtár.
Gyarapodott az 1917/18. iskolai évben: 
a) Vétel útján: Akadémiai Értesítő 1 k., Almanach 1918-ra 1 k., 

Archeológiái Értesítő 1 k., Athenaeum 1 k., Budapesti Szemle 4 k., 
Egyetemes philol. közlöny 1 k., Etnographia 1 k., Evangélikus 
Őrálló 1 k.( Irodalomtörténet 1 k., Irodalomtörténeti közlemények 
1 k., Közlemények Szepesvármegye múltjából 1 k., Magyarországi 
Kárpátegyesület Évkönyve 1917. 1 k., Magyar Középiskola 1 k., 
Magyar Nyelv 1 k., Magyar Nyelvőr 1 k., Magyar Paedagogia 1 k., 
Mathematikai és természettudományi Értesítő XXXV. 1 k., Numiz
matikai Közlöny 1 k., Protestáns Szemle 1 k., Századok 1 k., 
Természettudományi Közlöny 1 k., Történelmi Életrajzok 1 k., 
Történeti Szemle 1 k., Turistaság és Alpinizmus 1 k., Adó- és 
illetékügyi Szemle 1 k., Jogállam 1 k., Jogtudományi Közlöny 1 k., 
Munkásügyi Szemle 1 k., Városi Szemle 1 k., Zeitschrift für 
Politik 1 k., Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1 k., 
Nord und Süd 4 k. 38 kötet.

Schrödl J .: A magyarhoni Protestantismus hatása a magyar 
nemzeti szellem fejlődésére 1 k., Alexander B.: Leibniz halálának 
kétszázadik évfordulója alkalmából 1 k., Magyar országgyűlési 
emlékek XII. 1 k., Biró: Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1 k., 
Dr. Szelényi Ö .: A magyar evangélikus nevelés története a refor- 
matiótól napjainkig 1 k., Fruin R.: Tíz év a németalföldi szabadság- 
harczból II. 1 k., Dr. Szemere S.: Giordano Bruno 1 k., Komis Gy.: 
A lelki élet I. 1 k., Takáts S.: Rajzok a törökvilágból III. 1 k., 
Dr. Hovard, L. O .: A házilégy életmódja 1 k., Pelz Béla: A Száza
dok 1867—1916. Tartalommutatója 1 k., Révai Nagy Lexikona 
XIV. 1 k., Hegedűs L.: Magyarország jövője a háború után 1 k., 
Gr. Andrássy Gy.: A világháború problémái 1 k., Pollard: Anglia 
története 1 k., Geréb I.: A római kultúra legjelentősebb vonásai 1 k., 
Csekey I.: A magyar trónöröklési jog 1 k., Friedreich: Gr. Széchenyi 
István élete 2 k., Cholnoky: A föld és népei 1 k., Takáts S.: 
A magyar gyalogság megalakulása 1 k., Gaál I.: Berzeviczy Gergely 
élete és művei 1 k.( Id. Görgey I.: Görgey Arthur ifjúsága és 
fejlődése a forradalomig 1 k., Szabó D.: Küzdelmeink a nemzeti 
királyságért 1 k., Forró P .: Egy diákkor története 1 k., Mikszáth:

V .
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Tót atyafiak 1 k., Mikszáth: Új Zrinyiász 1 k., Dr. Barabás Á.: 
Az epikai, a lírai és drámai költői műfajok történelmi fejlődése 2 k., 
Kérészy Z.: Adalékok a magyar kamarai pénzügyigazgatás tör
ténetéhez 1 k., Weszely Ö .: Paedagogiai olvasmányok 1 k., 
Willmann O .: Didaktika 1 k., Mitrovics Qy.: Az aesthetikai tetszés 
alapproblémája 1 k., Gyertyánffy I.: Levelek a feminizmus és 
nőnevelés köréből 1 k., Schmitt J.: Művészet, etikai élet, szerelem 1 k., 
Pékár K.: Magyar kultúra 1 k., Dürkheim: A szocziologia mód
szere 1 k., Biliét A.: Az iskolásgyermek lélektana 1 k., Nagy L.: 
A háború és a gyermek lelke 1 k., Claparéde: Gyermekpszicho
lógia és kísérleti paedagogia 1 k., Vértes O. I.: A gyógyító 
paedagogia fogalma és köre 1 k., Baksay S.: Összegyűjtött iro
dalmi dolgozatai 3 k., Kéky L.: Baksay Sándor 1 k., Kéky L.: 
Tanulmányok Arany János epikájáról 1 k., Dr. Hadzsega Gy.: 
Szent Márk evangyéliomának magyarázata 1 k., Mihályfi A.: 
A nyilvános istentisztelet 1 k., Mihályfi Á.: Az igehirdetés 1 k., 
Gárdonyi G .: Egri csillagok 2 k., Gárdonyi G .: A láthatatlan 
ember 1 k., Mikszáth: Szent Péter esernyője 1 k., Herczeg F.: 
Pogányok 1 k., Ferrero: Antonius és Cleopatra 1 k., Pater W .: 
A renaissance 1 k., Strindberg: Történelmi miniatűrök 1 k., 
Wagner R.: Művészet és forradalom 1 k., Orsz. Magyar Gazda
sági Egyesület Évkönyve 1916., 1917. 2 k. = 60 kötet.

b) Ajándék útján : A ntn. igazságügyi m. kir. minisztériumtól: 
Hatásköri jogszabályok és határozatok tára 1 k. A Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Magyar könyvszemle 
1917. 1 k. Múzeumi és könyvtári értesítő 1917. 1 k. Az Országos 
Testnevelési Tanácstól: Dalmady: A sportok egészségtana 1 k. 
A selmeczbányai központi erdészeti kísérleti állomástól: Fekete — 
Blattny: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a 
magyar állam területén 2 k. Budapest székesfővárostól: Budapest 
halandósága 1908. és 1909-ben 1 k. Budapest székesfőváros könyv
tárától: Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása III —V. 3 k., 
Oroszországi és keletázsiai expeditiójának beszámolója 1 kötet. 
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségétől: Magyar Gyár
ipar 1917. 1 k. Br. Prónay Dezsőtől: Stromp László: Magj%r 
evangélikus egyháztörténeti emlékek a br. Prónay-család levél
tárából 1 k. Görgey Alberttól: Görgey Arthur 1 k. Gr. Korniss 
Károlytól: A göncz-ruszkai gr. Korniss-család anyakönyve 1 k 

15 kötet.
Fogadják a neméslelkű ajándékozók a Collegium hálás 

köszönetét.
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d) Csere útján: 204 Értesítő.
Összes gyarapodás az Értesítőkön kívül 113 kötet. Kivettek 

a könyvtárból 1917-ben 813 kötetet. A könyvtár 1917-ben 600 kor. 
•államsegélyt kapott.

2. Szirmay-könyvtár.
Alapította Szirmay János 1835. évben, amikor azt, mint családi 

hitbizományt, nyilvános könyvtárnak szánva, a Collegiumnak ado
mányozta s fenntartására 8000 kor. alapítványt tett. A könyvek 
beszerzésénél s a könyvtáros választásánál a Szirmay-családnak 
befolyása van, a mely jogot most ngs Szirmay Balamér úr gya
korolja. A könyvtár a collegiumi díszterem karzatán — alkalmatlan 
helyen — van elhelyezve nyitott polczokon, a honnan azonban 
hihetőleg már rövid időn belül ki fog helyeztetni s könnyebben 
hozzáférhetővé válik.

Az 1917 — 18-il< évben gyarapodott dr. Cholnoky Jenő: 
Földrajzi közlemények 1917—18. évben megjelent füzeteivel.

3. A Collegium tápintézete.
A negyedik háborús tanév alatt convictusunk nehéz feladatot 

oldott meg. Nemcsak a legképtelenebb áremelkedéssel kellett 
megküzdenie, hanem az egyes czikkek bevásárlása is, mert azok 
a napi piaczról végkép eltűntek, csak a legnagyobb fáradsággal 
és sokszor igen körülményes módon vált lehetővé.

A rendkívüli drágaság miatt az ellátás bár a lehető leg- 
egyszerűb volt, mégis mindent elkövettünk, hogy a fejlődésben 
levő ifjúságot kellő mennyiségű egészséges és tápláló ételekkel 
lássuk el.

Köszönetnyilvánítás.
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 barátaihoz, hogy convictusunkról meg 
nem feledkezve, azt némi támogatásban részesíteni kegyesek 
legyenek.

Kérelmünkre a következők küldtek be adományokat:
Ev. egyház Pónik 4 kor., dr. Maiéter István coll. ig. 50 kor., 

Chriastély Aladár gyűjtése 12 kor., ev. egyház Zólyomlipcse 2 kor., 
ev. egyház Veszverés 4 kor., ev. egyház Qölniczbánya 10 kor., 
Túróczy Pál főesperes 10 kor., ev. egyház Ózd 10 kor., Bortnyik 
György főesperes 5 kor., ev. egyház Kölese 5 kor., ev. egyház 
Kiszácsa 5 kor., ev. egyház Korompa 20 kor., ev. egyház és lelkésze
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Zsegnye 10 kor., Korenkó György ev. lelkész Restér 5 kor., ev. 
egyház Pilis 5 kor., ev. egyház Martonháza 3 kor., ev. egyház 
Poprád 4 kor., Varga Márton, ev. lelkész Tokaj 5 kor., ev. egyház 
Budapest, I., Verbőczy-u. 2 kor., ev. egyház Budamér 10 kor., 
ev. egyház Veszverés 4 kor., ev. egyház Felsőaradi 10 kor., ev. 
egyház Torzsa 5 kor., ev. egyház Kuczora 5 kor., Bakay Péter 
főesperes Nagyócsa 3 kor., ev. egyház Girált 10 kor., ev. egyház 
és leányegyházai Újvásár 10 kor., ev. egyház Kátyi 5 kor., ev. 
egyház Hontudvarnok 1 kor., Szóráth Lajos alesperes Tatrang 
5 kor., ev. egyház Léva 5 kor., ev. egyház Felsőpetény 4 kor., 
Vitalis Gyula ev. lelkész Breznóbánya 10 kor., ev. egyház Gyoma 
2 kor., ev. egyház Felsőesztergályi 2 kor., Szabó Kálmán ev. 
lelkész Középpalajta 2 kor., ev. egyház Dobsina 20 kor., ev. egy
ház Losoncztamási 2 kor., ev. egyház Bánluzsány 3 kor., ev. 
egyház Malompatak 2 kor., ev. egyház Mateócz 4 kor., ev. I. 
egyház Kassa 50 kor., ev. egyház Luboka 5 kor., ev. egyház 
Grinád 3 kor., ev. egyház Devicse 3 kor., ev. egyház Resicza- 
bánya 4 kor., Skrovina ev. lelkész Túróczszentmárton 4 kor., ev. 
egyház Bánk 2 kor., ev. egyház Czegléd 10 kor., Hodzsa János 
ev. lelkész Szucsány 3 kor., ev. egyház Nagykürtös 2 kor., Kótsch 
Mihály ev. lelkész Pusztavám 3 kor., Jánoska György lelkész és 
egyháza Verbiczszentmiklós 20 kor., ev. egyház Vános 3 kor., 
ev. egyház Őzagárd 2 kor., ev. egyház Sárosófalu 10 kor., Bibza 
Miloszláv ev. lelkész Ivánkafalva 5 kor., ev. egyház Besztercze- 
bánya 20 kor., ev. egyház Ránk 20 kor., ev. egyház Luczfalva 
1 kor. 50 fill., Stúr Pál ev. lelkész Alsófehérkút 3 kor., ev. egyház 
Békéscsaba 25 kor., ev. városi és vidéki egyház Eperjes 10 kor., 
ifj. Laczkó János ev. lelkész Kiscsalomja 2 kor., ev. egyház Sajó- 
réde 2 kor., ev. egyház Németújfalu 2 kor., Kovács Mihály ev. 
lelkész Nagymóriczhida 2 kor., Hurtay György ev. lelkész Osztro- 
luka 3 kor., Farkas Mihály főesperes Nagygeresd 5 kor., ev. 
egyház Legénd 2 kor., ev. egyház Kapolcs 2 kor., ev. egyház 
Fakóvezekény 5 kor., ev. egyház Sókút 33 kor., Steller Árpád 
ny. táblabíró Kassa 300 kor., Fabinyi Gyula ny. polg. isk. igazg. 
Kassa 20 kor., ev. egyház Nagybörzsöny 4 kor., ev. egyház 
Nagyszalók 5 kor., ev. egyház Pusztafödémes 2 kor., ev. egyház 
Szepesbéla 10 kor., ev. egyház Rimaráhó 5 kor., ev. egyház Ipoly- 
vecze 10 kor., ev. egyház Tapolyhanusfalva 50 kor., ev. egyház 
Cservenka 4 kor., Farbaky István Selmeczbánya 20 kor., Händl 
Vilmos ev. főesperes Selmeczbánya 20 kor., Zámbor Pál Selmecz
bánya 10 kor., ev. egyház Holies 5 kor., ev. egyház Kiskőrös
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20 kor., ev. egyház Kapinémetfalva 10 kor., ev. egyház Szarvas 
10 kor., ev. egyház Nyíregyháza 20 kor., Járossy Mihály Balog- 
pádár 15 kor., ev. egyház Pazdics 3 kor., ev. egyház Komárom 
4 kor., Draskóczy Lajos coll. igazgató Eperjes 50 kor., ev. egyház 
Rimakokava 5 kor., ev. egyház Tiszaföldvár 6 kor., ev. egyház 
Szepesváralja 5 kor., ev. egyház Nagyrőcze 10 kor., Botto Gyula 
Nagyrőcze 10 kor., ev. egyház Rimabánya 2 kor., ev. egyház 
Szenicze 4 kor., ev. egyház Felsőszeli 2 kor., ev. egyház Orosháza 
2 korona, evang. egyház Hibbe 2 korona, evangélikus egyház 
Lajtaújfalu 2 kor., ev. egyház Körmöczbánya 5 kor., ev. egyház 
Modor 3 kor. Goldperger János ev. lelkész gyűjtése: ev. egyház 
Klazány 10 kor., ev. egyház offertoriuma Klazány 13 kor. 71 fill., 
özv. Vladár Emilné Klazány 20 kor., dr. Tomcsányi V. Pál egyház
felügyelő Klazány 20 kor., Májer József földbirt. Varannómező 
4 kor., «Hangya" fiókja Varannómező 2 kor., Klauser Emil keresk. 
Varannó 2 kor., Szendéi Lipót Varannó 2 kor., Schwarz Ignácz 
Varannó 5 kor., „Hangya" fiókja Varannó 5 kor., dr. Török N. 
orvos Varannó 2 kor., Takarékpénztár Varannó 5 kor., Cséri Her
man keresk. Varannó 2 kor., Saújhelyi Takarékp. fiókja 5 kor., 
dr. Simonovics N. orvos Varannó 2 kor., dr. Kasztriner N. orvos 
Varannó 2 kor., Mauks Árpád földbirt. Alsógyertyán 5 kor., 
Krasznopolszky Margit áll. tanítónő Alsógyertyán 2 kor., Atlasz 
N. bérlő Alsógyertyán 10 kor., Herskovics Herman keresk. Alsó
gyertyán 1 kor., Atlas Lajos gyógyszerész Homonna, a ki a gyűjtésben 
segédkezett, 5 kor., Tomka István kir. közjegyző Homonna 6 kor., 
Guttmann Manó Homonna 10 kor., Sándor Móricz Homonna 
1 kor., Propper N. Homonna 1 kor. és Scholtz Jenő tanító Kla
zány 5 kor. Összesen 145 kor. 71 fill. Jamriska János ev. lelkész 
Csali 5 kor., Víllamvilágítási r.-t. Eperjes 50 kor., Eperjesi Takarék- 
pénztár 200 kor., ev. egyház Matkófalva 5 kor., ev. egyház Pónik 
4 kor., ev. egyház Budamér 10 kor., Sárosvármegyei Takarék- 
pénztár r.-t. Eperjes 200 kor., Eperjesi Bankegylet 100 kor., ev. 
egyház Péteri 4 kor., dr. Schmidt Gyula Eperjes 50 kor., Lauf 
Géza ev. lelkész Balf 10 kor., ev. egyház Magyarbóly 3 kor., 
ev. egyház Csabdin 2 kor., ev. egyházmegye Moson 14 kor. 
Terményekben küldtek adományt: Görög Artur földbirtokos Tölt- 
szék és Kármán István ev. lelkész Nandrás.

Az összes jótevőinknek és adományozóinknak, a kik évről-évre 
szoktak megemlékezniconvictusunkról, ezúton hálás köszönetét mon
dunk s kérjük őket, hogy a jövőben sefeledkezzenek meg ezen nagyfon- 
tosságú s a szeretet által létesített és fenntartott intézetünkről.
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Kérvényezés folytán a magas kormány is 1000 kor. állam
segélyben részesítette intézetünket a folyó tanévben.

Fenntartó egyházkerületünk és a convictus is anyagi eszkö- 
zeikhöz mérten mindent megtettek, hogy a növendékek mentői 
nagyobb segélyben részesülhessenek.

A segélyek az „élvezett jótétemények összegezése" rovatában 
lelhetők fel.

1917/18. isk. évben összesen 120 coll. hallgató és tanuló 
iratkozott be a convictusba. Ezek közül volt 22 theol. akad., 4 
jogakad. hallgató, 30 főg. és 56 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 Colle
gium tanulói sorába rendesen beiratkozott. S ezt az elvet fogjuk 
követni a jövőben is. Különbséget csak a jótétemények kiosztá
sában teszünk, mert azt az alapok természete követeli. Ökonomus 
volt Pogány Ousztáv IV. é. theol, szénior Németh Pál IV. é. 
theol., a portánsok felügyelője Járossy Andor II. é. theol., portánsok 
voltak: Kruppa András IV. o. t., Mi ka József III. o. t., Wallentínyi 
Ernő III. o. t. és Juhász Pál I. o. tanuló.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak 
s úgy étkezés, mint fegyelem tekintetében az ephorus rendelke
zéseinek 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 alkal
mazott helyettesei, minélfogva intézkedéseiknek mindenki enge
delmességgel tartozik. Rendelkezéseik ellen panaszt emelhetnek 
és elégtételt kérhetnek az ephorusnál, a ki elsősorban van hivatva 
a convictusi rendnek fentartására s mindennemű bajoknak el
intézésére. Úgy a convictus jótékonysági jellege, mint pedig az 
ifjúság műveltsége s jövendő hivatása kötelességévé teszi min
den 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 kése
delmével, hanem magának is árt. A rendszeresen késedelmes- 
kedők az étkezéstől is megfoszthatok. Az étkezések ideje: reggeli 
7 x/s órakor, ebéd 1 órakor és vacsora 7 órakor.

A szokásos beneficiumokat az elmúlt isk. évben is megtar
tottuk és pedig nov. 30-ikán Keczery András alapítványából az 
alapító nevenapján, s márczius 15-ikén Dessewffy István családi
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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 szegénységi bizo
nyítvány s megfelelő iskolai bizonyítvány vagy leczkekönyv. Ez 
alól kivételek a tanítóképző-intézet tanulói, a kik a folyamod
ványukat a felvétel iránt beküldött kérvénynyel egyidőben küld
hetik föl a tanítóképző-int. igazgatóságához.

A convictusi díjra vonatkozólag a következőket kell a t. 
szülők tudomására hozni: A coll. hatóság, tekintettel a nagy 
drágaságra, az ellátás díját 400 kor.-ról 600 kor.-ra emelte fel.

Az előírt 600 korona az egész iskolai évre szól, ebéd s va
csora fejében; egyik fele szeptember elején, másik fele február ele
jén a beiratkozáskor fizetendő. A joghallgatók az első félévre 
deczember végéig 240 koronát, a második félévre 360 koronát 
fizetnek. Az egész convictusi díjból ebédre 390 kor., vacsorára 
210 kor. esik. Azon collegiumi hallgatók s tanulók, a kik havonta 
lépnek be és ki, havonként 80 koronát, csupán ebédért 52 koronát 
fizetnek. A felszerelési díj ezentúl évente 15 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 100 koronáért.

A convictus részére megállapított tápdíjakat postatakarék
pénztár útján kell befizetni. A befizetés a „Befizetési lap“ segé
lyével bármely közvetítő- (posta-) hivatalnál eszközölhető. A be
fizetési 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 elismervény jól megőrzendő s ezzel kell a con
victus ephorusánál felvételre jelentkezni, a később történő fizeté
seket pedig a nyert elismervényekkel felszólítás esetén igazolni.

Coll. É rt. 1917-18. 9
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A befizetési lapot a convictus tagjai jóval a tápdíjuk esedékessége 
előtt kapják kézhez.

4. Gyámintézet.
Tavalyi maradvány..................  60 kor. 01 fill.

Ezévi gyűjtés:
Theologia .............................. 32 kor. — fill.
Jogakadémia.............................. 17 „ — „
Főgymnasium ........................  40 „ — „
Tanítóképző..................  .. . 10 „ — ,, 159 kor. 01 fill.

Kiadás:
Tlieologiai O tthonnak............  30 kor. — fill.
Eperjesi ev. polg. leányiskolának 30 » — „
Eperjesi Gyámintézet .. __.. 30 » — „ 90 » — „

Maradvány ................... 69 kor. 01 fill.

5. A kerületi árvaház.
A theol. akad. gyűjtése ..................  33 kor. — fill.
A jogakadémia ,,   27 „ — „
A főgymnasium »   40 „ — „
A tanítóképző „   20 „ — «
Gyakorló-iskola „   10 « — „

Összesen .. 130 kor. — fill.

6. Az élvezett jótétemények összegezése.
I. Tandíj elengedések:

1. A theologián (á 40 kor.) .. 1200 K. -- fill.
2. A jogakadémián ............ 840 „ — „
3. A főgymnasiumban .. .. 2980 „ — „
4. A tanítóképzőben .. .. .. 1240 — „ 6260 K. — fill.

II. Tápintézeti elengedések:
1. A theologián .................  2490 K. — fill.
2. A jogakadémián ...........  90 ,, — „
3. A főgymnasiumban .. .. 1145 „ — „
4. A tanítóképzőben............ 4143 „ 50 »
5. Ökonomus, széniorok,

portánsok ........................  1880 „ -  „ 9748 K. 50 fill.
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111. Ösztöndíjak és jutalomdijak:
1. A theologián ...................  3582 K. — fill.
2. A jogakadémián .............  3865 » — »
3. A főgymnasiumban .. .. 4900 » — »
4. A tanítóképzőben .. .. .. 368 » — » 12715 K. — fill.

IV. Lakbérelengedés:
Theol. Otthon kedvezmények 8050 K. — fill.
A tanítóképzőben 38 tanulónál 2370 „ — „ 10420 K. — fill.

Összesen .. .. 39143 K. 50 fill.

A  jö v ő  isk o la i évet ille tő  tu d n iv a ló k .
Collegiumunk theol. akadémiáján a beiratások a jövő tan

évben is szeptember 1 —8-ikáig tartanak s az előadások szeptem
ber 9-ikén kezdődnek. Későbben jelentkezők csak külön kérvé- 
nyezés 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., leczkekönyv és anyakönyvi lap 
1 kor. 40 fill. 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 augusztus 25-ikéig a 
theol. dékánnál.

A jogakadémián a beiratások ideje szept. 1 — 15-ikéig tart; 
azontúl tanárkari engedélylyel lehet beiratkozni. Az egyévi ön
kéntesek október 1—8. napjain iratkozhatnak be. Az előadások 
szept. 16-ikán kezdődnek. A jogakadémián 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 szer
vezetre 1 kor., kórházra 1 kor., indexért 2 korona, rendőri igazol
ványért 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 részesülhet
nek, és igénybe vehetik a Convictust is. Evang. lelkészek, tanárok 
és tanítók fiai — szorgalomtanúsítás esetén — külön folyamodás

9*
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nélkül féltandíj mentességben részesülnek. A fölvétel érettségi bizo
nyítvány, vagy pedig a multévi index alapján történik. A kiknek 
katonaügyben vagy ösztöndíjügyben olyértelmű bizonyítványra 
van szükségük, mely szerint a jövő tanévben főiskolai tanulmá
nyokat szándékoznak folytatni, azok a szünidőben előjegyzést s 
erről szóló bizonyítványt kérhetnek.

A theol. Otthonban féldíj-fizetés mellett, avagy félévenként 
70 koronáért mintegy 15 evang. vagy ref. vallású joghallgató 
nyerhet lakást, fűtést, világítást és kiszolgálást.

A fó'gymnasiumban a beiratások szeptember 2., 3. és 4. napjain 
történnek s a tanítás szeptember 5-ikén kezdődik. A javító- és 
fölvételi vizsgálatok augusztus 30. és 31-ikén d. e. 8 órakor kez
dődnek. Minden gymnasiumi tanuló, a 3964—1885. évi vallás-és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében, köteles a beiratásnál 
születési bizonyítványát, múlt évi bizonyítványát és ha 12 éves 
elmúlt, újraoltási bizonyítványát bemutatni. Magántanulók csak az 
iskolaév elején iratkozhatnak be. A polgári iskolából átlépni óhajtó 
tanulók valamennyi osztálybizonyítványukat kötelesek bemutatni, 
és különbözeti vizsgálatukat aug. 30 —31-ikén kötelesek letenni. 
A főgymnasium a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi 
s így a görög nyelv tanítása mellett görögpótló tanfolyam is lesz.

A fó'gymnasiumban a 19 kor.-nyi, illetve az először beirat- 
kozóknál 23 koronányi apró díjakon kívül 100 kor. évenkint a 
tandíj. Ev. lelkészek, tanárok és tanítók fia i — minden külön 
folyamodás nélkül — féltandíjat fizetnek, ha jó  erkölcsi maga
viseletét tanúsítanak.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanulóktól szedett érettségi 
vizsgálati díjat 6 koronával emelte; továbbá elrendelte, hogy a 
magán- és javító-vizsgák engedéiyezéseért benyújtott kérvények 
felterjesztésekor 3 kor., osztályösszevonásokra irányuló kérvények
nél 6 kor. illeték szedendő. Ezek az illetékek az egyházkerület 
közigazgatási pénztárába folynak be. (Kgy. jkv. 1918. VII. 10.)

A főgymnasium tanári testületé megokolt esetben a jó  maga- 
viseletű vidéki tanulóknak megengedi, hogy az iskolába otthonról 

járjanak, vagy vasúton jöjjenek be. Ez engedélyt a szülők a tanári 
testülettől kérik. A kérvény a beiratás alkalmával az osztály
tanárnak adandó át és ebben a szülők kötelező nyilatkozatot 
tesznek arra, hogy vidékről bejáró gyermekeik a délutáni tanítási 
órákat is látogatni fogják.

A tanítóképző-intézetbe való fölvételre nézve a tanítóképző 
értesítőjének 119. oldalán ad kimerítő útbaigazítást; a javító
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vizsgálat és a beiratás szept. 2 —4-ik napjain tartatik; a tanítás 
szept. 5-ikén kezdődik.

A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi ev. növendékek tan- 
díjmentesek, más kerületbeli ev. növendékek 20 kor., másvallásúak 
80 korona tandíjat fizetnek. Ezenfelül egyéb díjakra (országos 
tanári nyugdíj, gyógykezelés, fölszerelés stb. czímen) minden 
tanuló egyenkint 29 koronát tartozik fizetni.

A tanítóképző-intézet gyakorló népiskolájában a beiratások 
szept. 2 — 4. napjain történnek, s a tanítás szept. 5-ikén kezdődik.

A convictusnak tagja bármely intézethez vagy vallásfelekezet
hez tartozó collegiumi hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben 
azonban csak evang. vallású részesülhet.

A convictus egész évi díja ebédért és vacsoráért 600 kor. 
(Bővebbet lásd: 129. oldal.) Reggeli díja 10 korona. Felszerelésre: 
15 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 tekin
tetben az érdeklődőknek szívesen szolgálnak útbaigazítással.

Eperjes, 1918. június 28.
Draskóczy Lajos,
collegiumi igazgató.
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