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A g ö rö g  d rá m á ró l.

A classicus Athéné legszebb, legfényesebb ünnepei között 
mindenesetre első rang illeti meg a tavaszi vagy nagy Dionysiákat 
zliovvaiu rá zár áorv v. rá unyá/M, melyek Elaphebolion havaban (a 
mostani máxczius végén) mentek végbe, úgyszólván egész Görög
ország színe-java jeleidétében.

A várva-várt szép kikelet már elérkezett.
Chariszokkal, Nymphákkal telik meg a liíis forrás öntözte 

berek, Satyrok és Maenádok bujkálnak az erdőség árnyas lombjai 
alatt. Attika összes vidékeiről ünneplők seregei özönlenek Athénbe. 
Utczák és piaczok, templomok és csarnokok tele vannak idege
nekkel. Az ünnep napja végre beköszönt. A rózsaujjú hajnal szét
hinti bíborvirágait s az attikai hegyek csúcsai mögül ragyogó 
fényben emelkedik fel az éltető Phoebos. E pillanatban megharsan 
a jeladó kürt Dionysios virágfüzérekkel s smyrnai bíbor szövetek
kel díszített temploma előtt s nyomban reá megindúl az ünnepély 
megnyitását hirdető körmenet. Satyroknak, nympháknak, pánok- 
nak, bachansnőknek öltözött férfiak és nők sokasága Dionysios 
szobrát tombolja körül s fuvolások kíséretével féktelen kedvvel 
zengi a tavasz dicséretét. Majd az isten szobrát hordozzák körül 
a város feldíszített főútczáin. Elől a fuvolások, a kar, a papság s 
utána Dionysios szobra körül domboló bacchansok és bacchánsnők 
csapata. A Dionysiák fénypontja azonban a Bacchus v. Dionysios 
tiszteletére nagy fénynyel és díszszel rendezett színielőadásokra 
esett. E napokban mérkőztek meg ugyanis nemes versenyben egy
mással a költők új tragoediáikkal és comoediáikkal. Azon időben, 
mely a Kr. e. 5-ik századot megelőzte, sokáig nem ismertek sem 
tulajdonképeni színházat, sem drámát. Akkor még Bacchus ünne
pein, melyekhez az említett nagy Dionysiákon kívül még a kis 
Dionysiák (hovvma rá ur/.oá vagy rá zur áyoúvc) mint víg szüreti 
utóünnep deczember havában és a téli Lenaeák Jiovvaia rá ítu



Jr\váu$ január végén, mint a természet téli álma felett kesergő 
napok számítandók, a bor-isten tiszteletére dráma helyett egy sze
rűen csak kardalokat, lendületes dithyramb ok at mondtak el. Ez 
énekek vagy komoly tartalmúak voltak, főleg télen, midőn a zord 
természet nyomasztó súlya alatt az ember is inkább a komoly
ságra hajlik — vagy vidámak késő őszszel és tavasz elején. Rende
sen Bacchus temploma előtt egy, ezen czélra különösen előkészített 
„orchestra“ nevű téren, melynek középén áldozati oltár állott, 
ment véghez az egész, a köröskörül álló ájtatos közönség szeme- 
láttára és épülésére, úgy, hogy a kar személyei nemcsak énekeltek, 
hanem tánczot is lejtettek. A kar feje magát Bacchust szokta volt 
ábrázolni; több társai pedig a satyrokat és egyéb mellékalakokat. 
Egy-egy ének befejezése után a karvezér előlépett és a jelenvol
taknak rögtönzött beszédben elmagyarázta az előadott ének tártál- 
mát. Ilyen szerény kezdetben gyökeredzik a dráma és a drámai 
művészet, a tragoedia és comoedia egyaránt.

A dráma lényegéhez azonban a párbeszéd művészete tartozik. 
Ezt egy valódi színész-tehetség az attikai Thespis találta fel Kr. e. 
530 körül, ő ugyanis a karvezérrel egy színészt, még pedig saját 
magát állító szemben és ketten azután a mythologiából merített, 
rendesen komoly tárgyú cselekvést adtak elő, igen gyakran félbe
szakítva a 12 személyből álló kar lyrai éneke által. Eustath. II. VII. 
407. az a szó vw/.qiti)q fordul elő, kell tehát: hogy a színész szerepe 
Összefüggésben volt a chorussal. ip'xai Se y.ai tóv 7iagd roig Sounariy.cig 
imo'/.QLTV)'] ovim keyeo&ai Sid to tiooc tóv %oqov diroxoLvtodca. Horatius apisd. 
ad Pisones 275 seg. Ignotum tragicae genus invenisse camenae 
Dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis. Quae canerent ageren- 
que peruncti faecibus ora.

Thespis követői közűi leghíresebbek Pratinas a satyr-dráma 
feltalálója és Phrynichos, ki a Phőnissák czímű darabjában a sala- 
misi győzelmet dicsőitette, továbbá Chorilus és Pratinas fia Aristias. 
E kezdetleges termékek még mindig inkább lyrai költeményeknek, 
mintsem drámáknak válnak be. A dráma múzsája azonban csak
hamar kibontakozott e békékből és merész szárnyalással a Parnas- 
sus legmagasabb csúcsaira emelkedett fel. Rövid pár év alatt oly 
három csillag tűnt fel, mely még ma is fényesen világít. Ott van
1. Aeschylos hatalmas alakja; ott van 2. Sophocles, a tragikus 
Homér, mint a régiek nevezték -— és 3. Euripides.

Mind a hárman kortársak voltak (időre, de nem születésre 
nézve.) A vitéz Aeschylos győzni segített, a gyermekifjú Sophokles
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tánczolt a diadalmi jelek körül és Euripides a győzelem napján 
született. (Lessing.)

E három drámaíró egyszersmind a görög drámáknál mutat 
kozó és egymásból fejlődő 3 különféle irálynak képviselője. Aeschy- 
los a fellengző irályt, a (pnyvovr =  grave); Sophocles a középirályt, 
a (usaoi’T— mediocre); Euripides az elpuhult s sülyedett irályt, a 
(hróvr — tenue) képviseli. Cornifici Rhetorica ad Hereminem lib.
IV. c. 8. ed. Kayser.

Aeschylos* 525—456 a tragoedia a ty ja— egy teremtő óriás, az 
ember sorsát kérlelhetlenűl intéző végzetnek (/.«Op«) magasztos hír
nöke — meny dörgésszerű nyelvével, dithyrambikus lendületével, 
vakmerő képzeletével, merész és csodálatos hasonlataival nagy át
alakítást tett és fordulópontot jelent.

A kar lyrai része ugyan még nála is a dráma jókora részét 
foglalja el, mégis azt lehet mondani, hogy nála már a cselekvény 
a fődolog és a karéneket a tragoedia epicus részének alárendelni 
igyekezett, miért is mint lényeges reformot az első színész (ntjuirayc)- 
viari'ig) actor primarum partium szerepéhez egy másikat is (detTEou- 
yi»vLúTy\gT) actor secundarum partium is csatolta.

Huszonnyolcz évvel fiatalabb nála Sophocles** 497—406, Peric
les és Phidias kortársa és szellemi rokona. () igazi mintaképe a görög 
classicismusnak, melynek főjellemvonásai a bölcs mérséklet, a tö
kéletes forma és a nyugodt harmónia. Sophocles alakjai nem 
emberfölötti alakok, nem titánok, kik büszke daczczal a végzet 
változhatatlan akaratja ellen küzdenek, hanem eszményi emberek, 
e faj összes harmonikus vonásaival felruházva. Jól mondják tehát 
róla, hogy Aesehylossal szemben a drámát az égből a földre szál
lította. A változás olyan, mintha zivatarból napfényre jövünk. De 
ha ő, saját szavai szerint, az embereket ügy rajzolta, a milyeneknek 
lenniük kellene, a 17 évvel fiatalabb kortársa Euripide.sf (480—405) 
úgy akarta őket bemutatni, a mint vannak. (Arist. Poet. 26. 11.) 
Euripides az idealismust a realismussal és beható psycliologiai 
megfigyeléssel váltotta fel. Árnyoldalai a rhetorikai hang és so- 
phístikus polémia, de e mellett kitűnő ismerője az emberi szívnek 
és szenvedélyeknek (náS>i), melyeknek rajzában néha valóban nagy-

* Aeschylőstől fennmaradt 7 dráma.

** Soplioclestöl fennmaradt 7 dráma. 

j  Euripidestől fennmaradt 19 dráma



szerű, miért is egy régi bölcsész a legtragikusabb költőnek nevezi. 
(TQayLXiuraroq.)

Soplioclesről és Euripidesről említendő még az is, bogy a 
színpadi technikát, a jelenetezést és díszítést tökéletesítették. Sop
hocles vitte be a harmadik személyt (rp<.r«/wrtcm;s) actor tertianum 
partium a színpadra, mi által a párbeszédnek (Sudiyouca) több 
színt, mozgást és életet kölcsönzött.

Enripidesnél a karének a dráma cselekvényére úgyszólván 
mellékessé válik.

A comoedia, mely mint láttuk, szintén a Bacchus - cultusban 
gyökeredzik, valamivel későbben indult virágzásnak szintén Athé
nében. Leggenialisabb képviselője Aristophanes az 5. század vége 
felé, a legszellemesebb emberek egyike, a Gracziák e neveletlen 
kegyencze, mint Goethe nevezte. E rég'i comoedia alatt nem szabad 
azonban olyan modern vígjátékformát érteni. Mert nem magán- 
személyeket és magánviszonyokat tett tréfa és nevetség tárgyává, 
hanem országos embereket és országos dolgokat, a dionysosi ün
nepek mámorát ugyancsak kiaknázva és a tréfát szabadjára bo
csátva, nyers módon túlozva és torzítva, illemet sértve, sem istent, 
sem embert nem respectálva. Finomabb lélektani észleletet, rész
letes jellemfestést azonban hiába keresnénk nála. Szerkezetét, drá
mai szabását illetőleg e régi comoedia egészen a tragoedia nyom
dokaiba lépett, vallási eredetéhez híven a zene és táncz kíséretében 
előadott karénekeket épúgy megtartva, mint ez. Az a vígjáték, 
mely, mint a mai, szerelmi intrignákon fordul meg és az élet ál
talános balgaságait ostorozza, a görögöknél csak később fejlett ki, 
midőn a megváltozott politikai viszonyokkal megszűnt, a szabad 
kritika, vagy modern szóval élve: a sajtószabadság.

Természetes, hogy a tragoedia és comoedia e nagyszerű len
dületével a régi egyszerű színkörök csakhamar elégteleneknek bi- 
zonyúltak. Még a fiatal Aeschytos darabjait csak faállványokról 
(«« l'xQia) nézték, 500 körül Kr. e., azonban a régi faszínkör össze
omlott és akkor roppant költséggel új, óriás nagyságú kőszínház 
építéséhez fogtak. A nézőkör egymás felett emelkedő üléseivel az 
Akropolis sziklatömegébe épült bele, előtte pedig szilárd színpadi 
épületet emeltek. Idővel azután folyóton szépítették s tökéletesítették.*

* Val, Max. II. 4. crescente luxu tliea tra  facta sunt. Primo lignea 
fuerunt et temporaria, que peractis ludis so lveren tu r; postea ex lapido 
structa et mansura.



*

Dionysos színháza ez, mely a régi korban valamennyi szín
háznak mintául szolgál. E nagyszerű alkotásra nemcsak bámulattal, 
hanem bizonyos kegyelettel is kell tekintenünk, mert szülő- és 
első ápoló helyét látjuk itt az akkori és következő időkben a cul
tura terén oly mérvadó drámai művészetnek.

•*

A dráma keletkezésével és fejlődésével kapcsolatban meg kell 
tekintenünk az antik színügyet is, mely a moderntől olyannyira 
elüt. Éppen azért, mert a görögöknél a színház nem volt profán 
mulatságra és szórakozásra szánt hely, hanem első sorban Bacchus 
istennek ajánlott ünnepi tér, és mert náluk a színielőadások az 
istenitisztelet jellegével birtak, ép azért a színi dolgokban a ter
mészethűség, a realitások utánzása sokáig jóformáin tekintetbe sem 
jött. Túlnyomók az idealistikus vonások, a keresett pathos és 
rendkívüliség. Mintha szántszándékkal oda törekednének, hogy a 
mit a színpadon lát az ember, a közönséges mindennapi élet körén 
túl emelkedjék. így történt, hogy a dráma nemcsak a költészet 
Múzsáját vette szolgálatába, liánéin a kar lyrai részletében a zenét 
és orchestikát vagy tánczművészetet is. Lehet mondani, hogy a 
régi dráma, hatását tekintve, a modern színmű és operának csak
nem vegyüléke. A színészek, a mint látni fogjuk, külső meg
jelenésükben is, elhagyják a közönséges emberi arányokat. Azon 
sem fogunk csodálkozni, hogy a színházlátogatás a görögöknél nem 
tartozott, úgy mint nálunk, a mindennapi élvezetek közé. Évenként 
csak háromszor jutottak hozzá, Bacchus isten három ünnepén, az 
'őszi, vagy kis Dionysiákon, a téli Lenaeakon és a tavaszi vagy 
nagy Dionysiákon.

Jó lesz tehát a színházat, melynek keletkezését már elmond
tam, kissé behatóbban megvizsgálni.

Dionysos színháza oly nagy volt, hogy körülbelül 30,000 
ember fért el benne. A színház felfelé nyílott és belseje isten szabad 
ege alatt volt. Zivatar és záporeső elől a nép a közel eső tem
plomok vagy más nyilvános épületek egyikébe menekül.

A görög színház 3 főrészből áll.
Mindenek előtt a nézőtér O-Lutoov említendő, mely ró xöilov-nak, 

cavea-nak is neveztetett. Amphitheatralis módon féliv alakjában 
egymás fölött emelkedő kőülésekből áll, melyek nagyrészt az akro- 
polis déli lejtőjének sziglatömegébe vannak beépítve.

A közlekedés az egyes padsorok között, felfelé haladó keskeny
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lépcsőkön (xllpaxeg) történik, mely lépcsők a nézőkörnek felívét 
ékalakú részekre (xeqxíSeg) cunei osztják.

Az ülések egy vagy két, az egész félíven végig húzódó folyosók 
által ((Ua'CíóuaTu =  praecinctiones) 1— 2 emeletre voltak fel
osztva. A hátulsó üléssor egy fallal volt körülzárva. A padsorok 
bármely részéből a legszebb kilátás nyílik pl. a Dionysos színhá
zánál balra az Ilissos folyócska mellett elterülő mezők és virányok 
és a mézgazdag Hymettos hegye látszának, jobbra az athénei 
kikötő és a felséges tenger. Lenn a padsorok ívalakjához simulva 
a félelliptikus orchestra terül el; a színháznak e tulajdonképeni szent 
helye; közepében Bacchus isten oltárával (O-vuÉh], JHm — áldoz) 
Eredeti neve — xóvkstqu, mert talaja homokból xóviq) állott.

A chorus itt foglalt helyet és a {hvaí'/Ji körül tánczolt.
A chorusnak személyei e szerint íiviif/.rxói thymetici-eknek 

nevezeteitek, a színészek neve ellenben — axijvtxói.
Az orchestrának a színpad felé eső része előszínpaddá van 

átalakítva, úgy hogy alulról kis lépcső vezet fel a túl aj donképeni 
színpadra. Ezen orchestrai előszínpadon a zenészek foglalnak 
helyet. Maga a színpadi épület ax>iv>) a színház szélességének nagyobb 
részét foglalja el. Emeletes, architektonikus beosztású és oszlo
pokkal, párkányzatokkal, reliefekkel és szobrokkal van díszítve.

A színpadi épületbe mintegy belevágva van a tulajdonképeni 
színpad nooír/.tjviov vagy /.oydov; a melyen a színészek játzottak. 
Függöny, mely a scenát a nézők szemei elől eltakarná, még ismeretlen.

A színpad alakja hosszúra nyúlt. Hátsó részét a színpadnak 
az épület fala képezé, melyet új decoratio czéljából ki lehetett húzni, 
a miért scena ductilis-nek neveztetett; a festett oldalcoulissák 
nEQÍaxToi forgathatók voltak és scena versilis nevet viselnek.

A hátsó falban, melynek decoratiója, rendesen egy oszlopcsar
nokokkal díszített királyi palota homlokzatát mutatja, mivel t. i. 
a régi tragoedia színhelye rendesen a királyi palota előtti tér — 
három ajtót látunk. A középső ajtón a király és a királyi család 
tagjai szoktak ki és bejárni, miért is ßaaiXeia-nsik neveztetett, a 
másik két ajtó: a hospitaliáh, melléképületekbe vezetett.

A soena az egész darabon végig alig változott, az a sok szín- 
változás, melyet némely modern színmű követel, a régieknél hal
latlan dolog lett volna.

A színpadtól jobbra és balra melléképületek voltak: az u. n. 
xa(>a()x>ivia-lz, melyek öltöző szobák gyanánt használtattak, és a 
ruházat elhelyezésére szolgáltak. A naQut>x>)viu-\ és a bx>iv>) fedve



voltak, míg' ellenben a tíqocjx/iviov, a Otaroov és az oo/úbroa fedet
lenek valának.

A forró nap ellen széles kalapok (véradói) által védték ma
gokat a nézők, eső elől a szomszéd épületekbe menekültek.

Az előadások reggel kezdődtek.
A bejáratok náoodot az orchestrába és innen az üléshelyekre: 

a Osároov és a axijviJ között voltak mindkét oldalon. Közvetlenül a 
loyelov alatt volt a hyposkenion, mely oszlopokkal és szobrokkal 
volt díszítve és a melyben a zenészek tartózkodtak, mielőtt a kö
zönség előtt megjelentek volna.

Az Episkenion volt ama hely, mely a axtivi; felett volt Hesych. 
Ítuq7.Í}vlov to ííttl T>jQ axiivtjg y.ftTayojytov. Itt voltak elhelyezve a kü
lönféle színpadi apparátusok* és a repülő gépek yénuvog, melyek a 
görög drámánál igen gyakran alkalmaztattak, s melyeknek segé
lyével istenek és félistenek jelennek meg és tűnnek el (deus ex 
machina). Említettem és az előadottakból is kitűnik, mennyire eltér 
a görög színügy a modern szokásoktól és berendezésektől; a leg
nagyobb eltérést azonban, tapasztaljuk mindenben, ami a ruházatra 
és a külső megjelenésre vonatkozik. Ezekhez tartozik: az álarcz, 
a xóftoopog es az oyxog.

Az álarcz, mely a szereplőknek nemcsak arczát, hanem egész 
fejőket elfödi, bizonyos idegenszerű, idealisabb külsőt kölcsönöz 
nekik, liangjokat pedig erősebbé, majdnem emberfelettivé teszi. Az 
álarcz lehetővé tette azt is, hogy egy és ugyanazon színész egy 
darabban különböző személyeket alakítson.

A kotliurnus egy magas czipő, mely a lábhoz szíjjal volt 
odaerősítve. Továbbá az álarczra ráillesztett parókaszerű magas 
fejdísz oyxog a szereplők alakját a rendesnél jóval magasabbá teszi. 
S hogy testök magasságával egyes tagjaik is arányban legyenek, 
ezek és mellük is ki vannak párnázva, kezük pedig azonkívül a 
keztyük egy neme által hosszabbá téve. Tagadhatatlan, hogy a 
színészek ezen megjelenése első tekintetre, kivált ha közelről néz-

* Ezekhez tartozik a) az ty.xv/.hyuí egy kereken járó állvány, mely 
igen sokszor volt igénybe véve. Minden véres te tt a színpadon kívül tö r
tén t; csak mikor már keresztülvitetett, lá tha tta  azt a közönség a maga 
gyászos eredményében. M egnyílt ugyanis azon épület, melyben gyilkolás 
történ t és ime az sxxvzhipá-1 k ito lták  a rajta  fekvő holt tetemmel. Aeschy- 
los, Oresteia, Sophocles, E lek tra, Antigone stb. b) yitoojveioi ■/.)'Íuic/jc  egy 
lépcső, a melyen az alvilág lakói juthattak a színpadra, c) ava-jubya  egy 
gép, melynek segítségével a szellemek eltűntek vagy megjelentek.
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zük, természetellenes benyomást tesz. De lux meggondoljuk, bogy 
a régi szomoníjátékban általában heroikus alakok vannak előttünk, 
kikhez az imposánsabb, hatalmasabb külső nagyon is hozzáillik, 
és ha meggondoljuk, hogy a közönség a színészeket jó nagy távol
ságból nézi: akkor az egész dolgot csaknem természetesnek fogjixk 
találni. De még a rideg, az arcz mimikáját egészen kizáró álarcz- 
czal is kibékülünk utoljára, mert a nagy távolság mellett a közön
ség az arczjátékot xigy sem látná, sőt éppen csak az álarcz segít
ségével lehetséges az arczvonásokat határozottabban s úgy feltüntetni, 
hogy a messze ülő is megkülömböztethesse. Azután pedig az álarczok 
igen nagy választékban állanak rendelkezésre, xigy, hogy a hely
zetnek megfelelően esetleg változtatni is lehet. Hozzájárni 1, hogy 
nagyon finom anyagból vannak készítve, természethű színezéssel 
és az egyes indulatoknak megfelelő vonások művészi feltüntetésével.

A tragoediában 6 álarczot lehet megkülönböztetni, melyek az 
öregek alakítására szolgáltak; nevezetesen a 1. gvgíug hófehér haj
jal, lenyírt szakállal és hosszú állal. 2. ?.evxóg őszbejátszó hajjal, 
kerek állal és előálló arczcsontokkal. 3. (,7iuoTô óhoq a közeledő 
aggkor nyomait mutatja, beteg arczszínnel. 4. a pklag fekete haj
jal és szakállal és magas o/xoc-sal. 5. a ^av&óg szőke fürtökkel és 
szép arczszínnel. 6. '‘avd-óregog halavány beteges arczszínnel.

A fiatalabb férfinemnél 8 különböző jellemet különböztettek 
meg. 1. 7TÚyxQ>iöTOQ, szakáll nélkül, szép arczczal és sűrű fekete 
hajjal. 2. ovAog szőke, magas öj'*o£-sal. 3. ttúqóvAoq ifjú kinézessek
4. analog szőke fürtökkel, üde arczszínnel. 5. mvagóg ólomszínű 
arczczal, lesütött szemmel, szőke hajjal. 6. egy másik ,T ivagog még 
sápadtabb és fiatalabb volt, 7. .diy.oog sűrű hajjal, beteges arczszín
nel. 8. rr(íg-,yiioQ még halványabb az előbbinél.

A szolgák alakítására 3 külön álarcz szolgált, u. íxx.: 1. a
Sifd-sQÍag onkos nélkül. 2. ,T egíxgavov gondosan fésült hajjal, hegyes 
orral, őszbejátszó szakálla]. 3. atptivonútymv magas és széles oidvossal, 
szőke, markirt arezvonásokkal, vöröses arczbőrrel.

A női jellemek ábrázolására 11 álarcz szolgál. 1. nohd xará- 
y.ouog ősz hajjal, sápadt arczczal. 2. th-vd-wov yoct'úhov fehér arcz- 
bőrrel és őszbe vegyült hajjal. 3. olxenxdv ygccidiov ránczos arcz- 
bőrrel. 4. olxenxov gf/xrxnvoov. 5. iíû Oi-.girtg onkos nélkül. 6. xaráxouog 
d>Xgá szőke hajjal. 7. usaóxovgog tnyjm gondosan elválasztott hajjal. 
8. usaóxovgog ngógiparog halavány ai’czczal. 9. xovgiuog nao&evog a) 
síma lenyírt hajjal a gyász kifejezésére. 10. xoiígiuog nagd-hog b) 
fürtjeiben koszorxíval. 11. xóg>; gyermeki arczczal.
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Sajátságos az, hogy a női szerepek is férfiak által lettek ala
kítva. De melyik athéni nő határozta volna el magát, hogy az 
összegyűlt nép előtt a színpadra lépjen, és hogy hangjával betöltse 
a nagy tért, mely 30,000 embert volt képes befogadni.

A zene volt amaz eszköz, mely ezen természetellenes alakítást 
elfeledteté. A comoediánál is különböző álarczok alkalmaztattak. 
A cpstümre vonatkozólag említendő meg, hogy a zd&oovogr csak 
a főszereplők, a nemes származású személyek viselték, a szolgák, 
hírnökök és más alsóbb rangú személyek lábait az tuláSeg takarták. 
A tragicus színészek alsó ruhája tarka vala, a mint azt a mn/.u.ov 
neve is bizonyítja. A felső ruha különböző volt formára és színre 
nézve. A Ivarig, melyet a királyok viseltek, bíborveres vala, a 
ßarQu/ig zöld színnel b ir t ; ezenkívül volt felső ruhájok, mely 
aranynyal volt ki hímezve.

A látnokok (vates) ruhája volt a a/^/vov. A gyászolók és szám- 
őzöttek halavány, fekete, sárga vagy kék színű ruhát viseltek.

Ha a nyomorúságban éltek, rongyos ruhát vettek magokra, 
mint Philoktetes és Telephos. A tragoediában szereplő nőjellemek 
egy sötétpiros ruhát viseltek hosszú uszálylyal az u. n. avgróg vagy 
avoua Poll. IV. 118. avoua <5e tun TQayixóv, tpóo>i)ait Í-ttlúvoóluvov.

A királynők a a-óoua kívül még fehér felöltönyben xanú^>iyv 
viseltek.

Poll. VII. 52, re Sl rraoúmjyv utána i’ r\v n  Xevxóv, ttIj/ vv Twopvoövv
<y_ov 7tanv<p:iöuíVov.

A gyászoló nők alakítására a fekete ruha szolgált.
A mint már említettem, az előadások reggel kezdődtek és a 

délelőtt folyamán folytak. Ez az illusiokeltésre nézve nem volt 
előnynyel, mert pl. a különböző fényhatásokat, melyek a modern 
színpadon idéztetnek elő, a görög színpadon nem lehetett látni.

Az éjjelt vagy az esti homályt, a nap felkelését vagy leszál
lását nem lehetett mutatni. De az atheneiek jobban szerették 
szemeiket a szép virányokon, a kikötőkön és szigeteken legeltetni, 
mint egy mesterségesen kivilágított teremben bezárva lenni. Visszás 
dolognak tartották volna, hogy egy vallási ünnep zárt teremben 
menjen vég’be. '

Láttuk tehát a nagy eltéréseket, melyek az antik és a modern 
színügy között léteznek. De ha meggondoljuk, hogy az antik dráma 
czélja az ideálisálás, míg a modern dráma az individuálisálást 
tűzte ki czélúl, ha meggondoljuk, hogy az antik dráma alakjai 
egy szabad phantasiának és vallásos hitnek szüleményei, míg a

2



modem dráma alakjainál a természet hűségre és a históriai hű
ségre van nagy súly fektetve, akkor a külső eszközök közötti 
külömbséget is megfogjuk érteni és indokoltnak fogjuk találni azt, 
a mi különösnek és természetellenesnek tűnt fel.

A görög dráma a görög nemzet életének, szellemének, gon
dolkodásának és tevékenységének hű tűkre vala, de természetes 
az, hogy csak a művészet iránti forró lelkesedés, mely a görögö
ket jellemzi, tehette azzá.

A görögök semmit sem tagadtak meg a művésztől. Mindent 
kiszolgáltak neki, hogy tetszése szerint alakítson. Kiszolgálták iste
neiket, állami intézményeikéit, nyilvános és magán életüket, socialis 
viszonyaikat, sőt saját személyüket, csakhogy oly művet teremtsen 
a költő, mely Dyonisos istenhez méltó vala.

A görögöket a színielőadásoknál nemcsak aesthetikai érdek 
vonzotta, hanem egyszersmind politikai tendenciákat és pártérde
keket is hoztak vele kapcsolatba és a comoedia költőjének poli
tikai tekintetben sokkal nagyobb szólásszabadsága volt, mint a 
legjobb szónoknak.

A szinház nem ritkán népgyűlések színhelyéül is szolgált. 
Cicero p. Flacco Cap. 7. apud Graecos theatra pro curia e ran t; 
in his enim de republica agebatur, conciones habebantur, de summa 
rerum deliberatur.

ovvpfAcix. §• 5. p. 255. ed Lange.
eyw S oiSa (áízV c ti  Trooőavreg ib n v  evavTiovafhu Tcag v[istIquiq S távoláig, 
/.in o'ti SíifioxociTÍag ovaijg ovx egri na^Miőla rr/.i)v év&áSe u;v roig utpoove- 
(jTttToig za í utjSlv vitiov (poovTi'Zovrnv, ev Se D'eÚTQoj roig y.ouojSiSaa/.á'Loig.

A színház maga bérbe volt adva, a bérlő (Jucmőivtjg vagy 
an/iréy.TiovJ az egyes helyiségek rendbentartásáról tartozott gondos
kodni; azért kapta a belépti díjat a Sbmqixóv-t, melyet a látogatók 
fizettek. Egy közönséges helyért 2 obolost kellett fizetni. Demos
thenes tieol breipávov §. 28. ev Tolv Svotv oßoXotv &eojQeiv.

Miután az előadás 3 napot vett igénybe, e szerint az egész 
SeMQizőv egy drachmát tett ki. Hogy a szegények az ünnepélyen 
való részvéttől meg ne fosztassanak, a törvény értelmében az állam 
nekik a belépti díjat visszafizette. Ezen összeg az állam pénz
ügyét nagy mértékben igénybe vette. Egy akkori feljegyzés szerint 
a peloponnésusi háború idejében (410 K. e.) 250,000 thaiért fize
tett az állam e czélra körülbelül 5 hónap lefolyása alatt.

A költő, a ki darabját előadatni kiváuta, azon «p^wr-nál jelent
kezett, a ki az ünnepély rendezője volt. A Lenaeáknál a második
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ao/Mi’ (az ti. n. rluaútvs) vette kezébe az ünnepély rendezését, a 
nagy Dionyoiaknál pedig az első ao%iov, a ki éti wwgog-nsk nevez
tetett, volt a tiszteséggel megbízva.

Az arcbontol chorust kert a költő (xooóv cUtsív) . Ha a darab 
elfogadtatott, az áqx.Mv chorust bocsátott a költő rendezésére (xoqóv 
SiSdvaiJ és ezenkívül a szükséges színészeket is. A chorus kiállítá
sának kötelezettsége y_oQ>\yía-nak neveztetett. A ki a chorust kiál
lította /ogiiyóg név alatt ismeretes.

A xoQ>iyóg a chorust begyakoroltatta és taníttatta a xogoSiSáby.aXog 
által. Az egész kiállítás xoQÚytov-nak neveztetett. Az állam a kiállí
tás költségeinek fedezését a gazdagabb polgárokra vetette ki adóképen.

Egy ilyen yogi'iyiov 2000—3000 drachmába került. (Az első 
híres xoQ'iyóQ, a kiről tudomásunk van, Themistocles).

Az egyes darabok egy nagy verseny áyúv czéljából adat
tak elő.

Minden költő, a ki a versenyben részt vett, 3 tragoediával s 
ezenkívül még egy 4-ik darabbal, az u. n. satyrdrámával lépett 
fel, mely utóbbinak czélja volt: a 3 tragoedia nézése által kime
rült közönséget felvidítani s a léleknek új rugékonyságot adni.

A 3 tragoedia együttvéve trilógiának neveztetett, mely egy 
és ugyanazon mythost tárgyalta három, egységes egészszé össze
kötött darabban.

A három tragoedia a satyr-drámával együtt tetralógiának ne
veztetett és azoknak előadása az u. n. tetralogicus előadási mód.

Bírókként (y.qnaí oi éy. zhovvaiov) szerepeltek azon műértő fér
fiak, a kiket az egyes phylák javaslatba hoztak s a kik a hatóság 
részéről sorsolás útján e czélra kiszemeltettek és megeskettettek. 
Hatáskörűkhez tartozott: az egyes darabok előadása után a ver
senyző chorusok, költők és színészek felett elfogulatlan criticat 
gyakorolni. A győztes költő a közönség nagy lelkesedése mellett 
borostyánnal megkoszoráztatott. A x°Q'iyós ,s koszorút kapott és 
engedélyt nyert, hogy Dionysos istennek ünnepi ajándékot bemu
tathasson. A tragicus x°QW°$r egy háromlábú széket (rolnovg 
XOQ>iyty.ós), szentelt Dionysosnak, melynek alján a bírák ítélete, az 
uqxi'ir, a győztes költő és xoQuyóg* neve voltak feljegyezve.

* P lu t. Themistocl. V. tvíy.ijas Sí y.ca xoQijyüiv roayigSo ig UEyáXtjV tjöi; 
tóté GaiovSijv y.ái (f ú.oTiuláv Tov áytjivoq i'yovrog, y.át nivay.a Tijg víy.ijq (Ive(h;y.E} 
TotávTijv E7uyQa<pr)v lyovra, OefuÓToy.Xrjg 0os(íqqiog i-yogi'y/Ei 0qvvixog SíSatj- 
y.ELV .ASeluuvTog Íjqxeív.
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Ezen feljegyzések a szükséges magyarázatokkal ellátva és 
kibővítve nagy becsesei birtak az irodalomtörténetre nézve és iíit)r<b- 
xaXiat-nak neveztettek.

■ Aristoteles szerint a tragoedia egy komoly befejezett cselek- 
vénynek előadása szép és vonzó nyelven, azonban nem elbeszélés 
alakjában, hanem oly módon, hogy a cselekvény szemünk előtt 
működő személyek által utánoztatik. A cselekvénynek olyannak 
kell lenni, hogy lefolyása alatt a nézőben rokonszenvet, szá
nalmat és félelmet ébreszszen, de hogy egyszersmind ezen ér
zelmet tisztítsa és nemesítse, lígy hogy a cselekvény befejezésével 
minden szenvedélyek csillapulnak és teljes lelki nyugalom vonul 
a néző keblébe. A szenvedélyek és érzelmeknek megnyugtatását, 
Aristoteles *áít«()6<s-nak nevezi s ennek létrehozását tűzi ki a tra- 
sroedia feladatául.o

A srörög1 trag-oedia megítélésénél általában soha sem szabad 
elfelejteni, hogy ez az isteni tiszteletből eredt és avval mindig 
összefüggött. Minden görög tragoedia felmutatja tehát az isteneknek 
mint az erkölcs és igazság őreinek hatalmát és uralkodását.

Oly személyeket tüntet fel, kik szenvedélyeiknek engedve, 
a meglevő világrend, a szokás, az erkölcsi törvény ellenére csele- 
kesznek és így nagy küzdelmekbe sodortatnak; de az istenek 
gyakran észrevétlenül oly fordulatot adnak a bonyodalmaknak, 
y.ciTubTQof)}, hogy az erkölcsi világrend zavartalanúl megmarad és 
az ember áhítattal kénytelen elismerni az isteneknek hatalmát.

Ebben áll a görög tragoedia fensége.
A katastrophé azonban korántsem mindig szerencsétlenséget 

s bukást hoz a küzdő hősre, mint némelvek hibásan vélik; a for
dulat abban is állhat, hogy hosszú baj, tűrés és szerencsétlenség 
végre szerencsére és örömre változik át. p. Philoktét, Iphigenia.

Gyakran találkozunk azon hibás nézettel is, hogy az antik 
tragoediában a fatum, a kérlelhetetlen végzet az emberek sorsának 
intézője, a mely vétkest és ártatlant egyaránt sújt.

Ez éppenséggel ellenkezik az antik tragoedia lényegével, mely 
kiváltképen az erkölcsi törvénynek diadalát tünteti fel.

Igaz, hogy a görög tragoedia szeret oly tárgyakat feldolgozni, 
hol egész nem, családok és nemzedékek hosszú sora mintegy 
átokkal sújtva elvesznek, de mindezek vétkesek, és az átok csak 
abban áll, hogy szenvedélyeik erősebbek a józan megfontolás és 
a kegyességnél.

Ez okból nagy súly van fektetve az antik drámában a jellem
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rajzra is, csakhogy a szenvedélyek rendesen typikusak és a jellemek 
eszményítettek; azaz csak fővonásai az illető jellemeknek vannak 
feltüntetve, a mellékes alárendelt vonások el vannak hanyagolva, 
mert az antik tragoedia nem az életnek hu képét adja, hanem az 
alapeszmét kívánja elevenen feltüntetni.

Ez okból a cselekvénynek fejlődésében is nem találunk sehol 
nyugodt kedélyes megállapodást és a részleteknek rajzát: az emel
kedő pathos mindinkább szűkülő körben nyomói előre a végmeg
oldás felé.

Ebből foly a cselekvénynek egyszerűsége is; mind azon dol
gok, melyek nem a jellemrajzhoz, hanem a melyek kültényeknék 
fejlődéséhez tartoznak u. m. csaták, párbajok stb. a színpadon 
kívül történnek és csak hírnökök által jeleztetnek és egyszerűen el
beszéltetnek. Ilyenkor alkalmaztattak a fentebb említett l/.y.v/.h\aá-k.

Evvel függ össze azon sajátsága a görög tragoediának, hogy 
kivétel nélkül régen ismeretes tárgyakat dolgoz fel, mert nem az 
események változatossága és váratlan, meglepő fejlődése s fordu
lata által akar hatni, hanem erkölcsi eszméknek vonzó előadása által.

A régi mythos szolgáltatta a tárgyat a görög tragoediának és 
mivel ezen mythos ismeretes volt, azért nem is kívántatott a cse- 
lekvény terjedelmes rajza — többnyire csak valamely mythicus 
eseménynek végphasisai használtattak a tragoedia meséjéül. Az 
előzmény úgyis ismeretes lévén, hosszú expositiora nem szorult a 
költő s minden erejét összpontosította az eszmék kifejtésére és a 
jellemek rajzára. Kiemelendő azonban, hogy a költők szerettek 
kiválóan oly mondákat feldolgozni, melyek bizonyos hasonlatos
sággal bírtak saját korukkal és alkalmat szolgáltattak czélzásokat 
tenni a jelennek állami és társadalmi viszonyaira.

Ily módon hathatott á görög dráma nemesítőleg és nevelőleg 
a görög nemzetre. Emelte bennük a vallásos érzetet, nevelte az 
életbölcsességet és fejlesztette a finom ízlést és nemes érzést. Ez 
okból államilag' is segélyeztettek a drámai költők és az állam 
gondoskodott a jó tragoediák előadásáról.

A görög dráma szerkezetét tekintve, két alkatrészt kell meg-o  O 7 o
különböztetnünk.

Az epicus (dialogikus) elemet és a lyricus elemet: a kardalokat, 
vagyis a drámai és a mali v. a chori részt.

Ezen két elem oly szoros összefüggésben volt egymással, mint 
test és lélek.

A felosztás a következő:
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1. nqóloyoq azon jelenet, mely az első kardalt megelőzte;
2. inubóSiu a kardalok közötti részek;
3. l'̂ nSog az utolsó kardal utáni rész.
A görög dráma tudvalevőleg a felvonásközöket nem ismeri, 

hanem, mint már említettem, karénekek képeznek itt-ott hosszabb 
szüneteket. S különösen itt látszik a kar magasztos hivatása. A 
színpadon történt dolgok hatással vannak a hallgatókra s megfe
lelő érzelmeket költenek fel leikök mélyén, majd megelégedést, 
örömet, reményt, majd bánatot, fájdalmas mély részvétet stb. S a 
mit így a hallgató szívében érez, a mi talán csak homályosan 
lappang benne, annak iparkodik a művészi öntudattal biró költő 
a karénekekben rhytmikus és lyrikus kifejezést adni. (£r tuecfet bér 
bitufeín ©efüí)íe ©eiuaít, bie int férjén ímtnberbar fcfjliejen (Schiller). A 
kar tehát nem folyt be a cselekvésbe, de mégis bizonyos viszonyban 
állott a szereplő személyekhez. Ha Horatius szerint, a kar nem is tett 
egyebet, mint azt, hogy a gonoszokat intette, a jókat pedig buz
dította, ha a cselekvénybe nem is folyt be, hanem csak némi 
részvételt mutatott, ha Aristoteles szerint xijSevtiis- aunoay.Tog volt, 
mindazonáltal megjelenésével az egész cselekvénynek bizonyos 
nyilvánosságot, méltóságot és ünnepélyességet kölcsönzött. A kar 
tehát mintegy eszményi publikum, és azon érzelmeknek s gondo
latoknak ad kifejezést, melyek a fejlődő cselekvénynek egyes 
mozzanatainál a nézőben támadnak. A kar nemcsak aesthetikai 
jelentőséggel birt, hanem politikailag is fontos vala. Benne látjuk 
mintegy a közvéleményt, az egész népet az ő istenfélő gondolko- 

, dásával, kívánságaival stb. kifejezve.
A tragoediának lyrai része a rd xoor/.ór v. (raxomy.a) felosz- 

tatik megint:
a) a nÚQoSog-ra, ez azon ének, melyet a kar a maóloyog utáni 

bevonulása alkalmával énekelt;
b) a öTÚőifia-Yíi az éjm6e>át«-k közti kardalok.
Az utolsó kardal egoítor-nak neveztetett.
A ováóifxay- nak nagyon változatos metruma volt a nccgoSog 

valamint az s'̂ oSlov rendesen anapaestikus (yv—) sorokból állott; 
gyakran strophikus berendezéssel is birt. Az inst&oSiú-kba egyed
énekek is voltak beszőve, melyeket vagy a karnak valamely tagja 
és egy színész váltakozva énekeltek (xóyyoi zz panaszénekek), 
vagy az egyes choreuták (chorus tagjai) váltakozva adtak elő (r«
y.ouuariy.üy

Az egyesek által előadott dalok uoviySiáy.-nak neveztettek.
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A dramatikus résznek metruma a jambicus trimeter, melyben 
a hosszá szótagok solia fel nem oldattak.

Az egyes énekekben az attikai nyelv dór-alakokkal volt ve
gyítve. Az előadás pedig mindig az ének jellegének megfelelő 
testmozdulatokkal volt kísérve.

A tragoediai karénekeket kísérő táncznem, mely komolyabb 
és lassúbb volt, mint a komoediában, ififtsXua-nak neveztetett.

A chorus az orchestrán foglalt helyet. Eleinte 12, később pedig 
15 személyből állott, ez különösen Sophocles óta szokás. A kar 
bevonulása alkalmával előírt szabályok szerint felállott még pedig 
5 ember egymásután és 3 ember egymás mellett, xcctu £vyóv, vagy 
pedig 3 egymás után és 5 egymás mellett, ■/.</.tu bxöc/ov. Ha négy
szögben állott, ez 6ráfftg-nak neveztetett.

Talán érdekes lesz egy színielőadás lefolyását figyelemmel 
kísérni.

Athénében vagyunk, 402-ben Kr. e. Mindenki kíváncsisággal 
várja a napot, melyre a drámai verseny kezdete van kitűzve. Kü
lönösen egy darab képezte már hónapok óta a közbeszéd tárgyát. 
Az „Oedipus Kolonos“-ban (OIAITIOYE Elll KOJÍÍNLH) ez. dráma 
volt az, a 4 évvel azelőtt elhalt s mindenki által istenített Sophocles 
hattyúdala. A tragoedia különben még Sophocles életében egy 
sajátszerű eset folytán vonta magára az általános figyelmet Az 
öreg Sophocles ugyanis fia által vád alá helyeztetett, mint állítólag 
féleszű aggastyán, ki házát már nem képes kellően vezetni. De a 
vád tulajdonképeni oka másban rejlett. A fiú t. i. atyjára megne
heztelt, mert ez egy nem törvényes unokája iránt rajongó szere
tettel viseltetett. Az öreg Sophocles úgy védte magát, hogy a bírák 
előtt ép akkor készülőben levő Oedipusából egyes remek helyeket 
felolvasott. A bírákat a felolvasás annyira meghatotta és elbájolta, 
hogy a vádat, mint egészen alaptalant, elutasították.

E darabot nyújtotta be nemrég a költő unokája annak rendje 
szerint a hatóságnál előadás vég-ett.

Sophocles utolsó művét az archon eponymos és a hatóság 
előadásra elfogadta, azaz kart engedélyezett részére.

A szükséges három színészt az állam szolgáltatta. A főszerepet 
a sophoclesi tragoediákban már eddig is annyira kitűnt Kallipides 
színészre bízták; azt hiszem jó nagy tiszteletdíj mellett, mert egy 
később élt híres tragoedáról, Pólósról tudjuk, hogy kétszeri fellé
pésért egy talentumot (2000 frt) kapott. A többi 7 szerepet mái
két kevésbbé hírneves színész vállalta magára és pedig a két női
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szerepet is, mert nők — a mint fentebb említettem — az antik 
színpadon nem léptek fel.

Végre megérkezett a várva várt nap.
A színház mindkét bejárata mellett csak úgy tolong a soka

ság, athéneiek és idegenek egyaránt. Fiatal gavallérok megkoszo
rúzva, kezökbén virágcsokorral, írúk, művészek, államférfiak mind 
pompás chitonokban és himationokban, philosophnsok egyszerű 
köpenyükben. Nőket és gyermekeket is lehet látni, bár aránylag 
nem nagy számmal.

A színház-bérlőnek mindkét bejáratnál elhelyezett ellenőrei 
alig győzik szedni a sok jegyet, melyek feliratokkal ellátott kerek 
ólomlemezek voltak.

Bejutván mindenki, különösen a szegényebbek nyakra-főre 
felfelé sietnek, hogy mentői jobb helyet kapjanak. Papok, állami 
tisztviselők, a ßovh] tagjai, versenybírák az első sorban foglalnak 
helyet; a közönségesebb emberek feljebb, még feljebb a nők. A 
déli ég kék sátra alatt amphitheatralis csoportokban ülő sokaság 
kék, piros, sárga s más színű öltönyeiben és köpenyeiben valóban 
festői látványt nyújt.

A gondűző Bacchus szobrát hozzák az isten főpapjának veze
tése alatt és az orchestra közepén helyezik el.

A hírnök végre megfújja a trombitát, jeléül annak, hogy az 
előadás kezdetét veszi. A legkisebb nesz is elhallgat.

Balról a nézőtől két alak lép a színpadra. Egy öreg, vak, 
tehetetlen aggastyán, sötét színű szegényes ruhában, kószált ősz 
fürtökkel és egy nő, a ki vezeti. Oedipos, a legszerencsétlenebb 
emberek egyike áll előttünk. Király volt valaha Thebae városá
ban, ki tudtán kívül atyját megölte és anyjával egybekelt.

A véletlen, a borzasztó esetet napfényre hozta. Akkor kínos 
fájdalmában szemét kiszúrta. De ez még nem elég. Midőn az idő 
bánatát lassanként már enyhítette, száműzetésbe ment. Azóta a 
világtalan, egykor oly büszke Oedipos leánya Antigone által ve
zetetve, koldus módra bolyong idegen országokban. Mint bújdosó 
lép a színpadra s e szavakkal fordul leányához: Téxvov rv<plov 
yépovroq stb. Csiki Gergely fordításában:

Világtalan, atyádnak mondd, Antigone,
Minő tájékra, mily városba érkezénk ?
Ki az, ki a tévelygő Oedipus felé 
F ukar jótétemény nyel nyújtja  ma kezét?
Hiszen kevés az, a mit kér, de kevesebb
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Ennél, a mit nyer. Ám elég ez is nekem ;
Mert. megtaníta tű rn i a sok szenvedés 
A hosszú élet s végre bátor érzetem,
0 gyermekem, ha pihenő helyet találsz 
Bár szenteletlen föld vagy szent liget legyen,
Álljunk meg és ültess le, hogy megtudjuk ott,
Hová jutánk. M ert idegen létünkre a 
Polgároktól kell megtanulnunk, m it tegyünk,

Mire Antigone felel:

„A messzeségben városőrző tornyokat 
Látok feltűnni, Oedipus, szegény a ty ám !
De ez, hol most vagyunk, szent hely, dúsan tenyész 
Borostyán, szőlő és olajfa; fulemilék 
Bájos danája zeng a cserje lombja közt.
Pihentesd i t t  e durva szirten tag jaid ;
Hosszú az ú t mit aggastyánul megtevői.“

Oedipus leül. Jobbról a vidék egy lakója Cßvog) közeledik feléjük. 
Tőle megtudják, hogy Kolonosban vannak, Athéné közelében, hol 
Theseus király uralkodik. „De menjetek innen — szól megdöbbenve 
az ember — mert a félelmes Eumenidák ligetében vagytok, hová 
idegennek nem szabad lábát betenni, s melynek szentélye mellett 
a papok csendesen és elfordított szemekkel haladnak el.“ Oedipus 
azonban nem akar mozdulni, mert az Eumenidák neve hallatára 
jól tudja, hogy a jóslat értelmében itt fog meghalni s megszaba
dulni a földi bajoktól. Erre a kolonosi ember elhagyja a színt és 
e borzasztó esetet a vidék lakóinak siet tudtára adni. Oedipus és 
Antigone forró imát intéznek az Eumenidákhoz, de csakhamar 
közeledni látván az odaliítt embereket, a ligetbe rejtőznek.

De micsoda alakok azok, kik a színház jobb oldalán levő 
bejárat felől gyors léptekkel jönnek és az orchestrán keresztül az 
előszínpadivá felsietnek? Ez a chorus. A darab összefüggéséből 
látjuk, hogy a költő a kar fellépését indokolni tartozik. Es ép 
úgy a darab folyamában is, -— mert a kar mint amolyan eszményi 
közönség- csak a végén szokott távozni — minden felszólalásának 
tervszerűnek, a darab belső organismusával összefüggőnek kell 
lenni, ügy hogy intéseivel, elmélkedéseivel, általában lyrai ömlen
géseivel a dráma hatását emelni segítse. A karban 15 személyt 
látunk. Koszorút viselnek és a bacchusi ünnepi díszt, pompás 
tarka alsó öltönyt s bíborszínű felső ruhát. Az elő színpadra érvén, 
recitativ módon énekelve a vakmerő idegent keresik. Végre Oedi-
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pus és Antigone a berekből kijönnek. Párbeszéd keletkezik, mely
ben a kar borzadva megtudja, hogy az átoksújtotta Oedipos áll előtte.

De honnan e megrendítő, könyörgő hangok, melyeket egy
szerre hallunk? Ez Antigone, ki a kolonosi aggastyánokhoz (mert 
ezekből áll e darabban a chorus) esdekel, ne űzzék el a szent 
berkekből ősz atyját.

„Jószívű idegenek — <3 íívoi alSótpQovíg stb.
Pa talán visszariad szívetek 
Világtalan ősz atyámtól 
A karatlan bűne m ia tt :
Szánjatok engem 
Boldogtalant, öli idegenek! 
ím e lássatok engem, csengve,
Esengve. szegény atyámért.
Szemeim szemetekbe tekintenek 
Ember kéri az embert,
Irgalom a nyom orultnak.“

Az aggastyánok megkönyörülve beleegyeznek, hogy Oedipos 
ott maradhat addig, míg Theseus athenei király oda jön, ki már 
mindenről értesítve van. Ezalatt Ismené, Oedipusnak második honn 
maradt kedves leánya gyors ménen érkezik Thebaeből. Sokáig 
kereste atyját, míg itt rátalált.

Rósz hírt hoz, Oedipos fiai a trón felett összevesztek. Az ifjabb 
kiűzte az öregebbiket, ki a völgyes Argosba menekült és most 
idegen sereggel hazája ellen nyomul. De más újságot is hoz Ismene. 
A jósda kijelentése szerint legyőzhetetlen lesz az ország, hol Oedipos 
csontjai fognak nyugodni. A thebaiaknak tehát, mint Ismene mondja, 
az a szándékuk, hogy Oedipust hatalmukba kerítsék s minthogy 
élve most városukba még sem akarják beengedni, haláláig a határhoz 
közel őrizzék. Oedipos erre megátkozza fiait és a tliebai népet, kik 
őt egykor embertelenül elűzték s kik még halálát is önző és szív
telen módon kiaknázni akarják. Az éppen odaérkező Theseusnak 
oltalmába ajánlja magát és viszonzásúl holttestét ígéri neki oda, 
mi által Athéné legyőzhetetlen lesz.

A cselekvényben most nyugpont áll be. A bíborpalástú Theseus 
fényes kíséretével eltávozik, Ismene pedig már elébb a ligetbe ment, 
hogy az Emmenidák kiengesztelésére szükséges előkészületeket meg
tegye. Oedipos és Antigone a sziklára leülnek. Megszólal a zene, 
a kar a orchestrába vonúl s ott a versek rhythmusának megfelelő 
lejtések közt fuvola, Ätliera és lant kísérete mellett eléneklik azt
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a gyönyörű kardalt, melylyel Sophocles szülőhelyének festői vidé
két hallhatatlanná tette. íme egy mutatvány, Ev l̂ n-ov, $évt rü6<)'e 
yivQag sth.

A fényes Kolonos terén  
Vagy most, öli idegen 
A híres mének földén 
A viruló tanyán 
Hol dalos csalogány zenéje 
Csattog s kesereg.
Örök lombú völgyek ölében 
Repkény árnya a la tt a szent 
Erdő isteni rejtekén.
Itt, hová a nap heve és zivatar 
Nem hat, arany gyümölcsöt 
Szél nem hervaszt;
Itt, hol ujongva já r  
A vidám Dionysos isten 
És vele já r  isteni lányok serege, 
lm lásd, fürtösen i t t  viriíl 
Eg harm atja a latt, a szép 

» Narkissos, istennők koszorúja, ős 
Hajdan óta s arany színű krokos 
Erre bolyong örök 
Álmatlan vizek á r ja ;
Hullámozva Kephissos itt 
Omlik; tisz ta  zavartalan 
Habjai öntözik egyre a tág síkot 
S a messze láthatárig  
Dúsan gyarapul a mező.

A szép dal végét tapsvihar követi, avOig, avd-ig, újra, újra! 
harsog fel ezer meg ezer torokból, s a kar az éneket ismétli.

A cselekvény tovább folyik. Hiába jön Kreon egy thebai 
fegyveres csapat élén és kéri Oedipost, térne vissza hazájába, 
Oedipos visszautasítja. S midőn Kreon erőszakhoz nyúl és fegy
veresei Antigonét és Ismenét elhurczolják, az éppen jókor jött 
Theseus erőhatalommal megvédi Oedipost. Hiába jön öregebbik fia 
Polyneikes könyörögve és bocsánatot kérve; Oedipos — a modern 
ember itt önkénytelenül Lear királyra gondol — átkot mond a 
liáládatlan rósz fiúra. Egyszerre sötét felhők tosnyosúlnak fel. 
Villámok czikkáznak, az ég dörög. (Ezen természeti tünémenyek 
eloidezesere szolgáltak: a xsquvvoóxottsZov — villámtorony es a JqovtsTov 
a mennydörgés czéljának szolgáló gép.) Oedipos érzi és tudja, hogy 
a jóslat értelmében most meg kell halnia. De a megsemmisülés
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rá nézve várva várt szerencse. A kar bús éneke mellett Theseus 
és a többiektől kisérve visszavonul.

Nem sokára egy hírmondó (ayyeXog) jelenti csodálatos végét, 
hogy egyszerre eltűnt. Csak Theseus ismeri nyugvóhelyét.

Az egész mély érzésű tragoedia, mely az emberi lét nyomorát 
oly mélabús s megható módon festi — rendkívüli hatást te tt ; 
mély megindulás látszik az arczokon. Megható ünnep volt ez, egy 
egész nép meghajlott a genius hatalma előtt.

gymn. tanár.



A co lleg ium  közös ügyei.

A collegium áll négy tanintézetből u. m. a hittani intézetből, a jogaka
démiából, a főgymnásiumból és a tanitóképzőből, mely intézetek fentartási 
kiadásait a collegium fedezi saját vagyonából, de hozzá járulnak tetemes összeg
gel a tiszai egyházkerület, a magas kormány, az eperjesi ev. egyház s kegyes 
adományokkal az egész ország prot. hívei.

Mint kerületi intézet áll a püspök felügyelete alatt, kinek közvetítése által 
kapja a collegium igazgatója a felsőbb hatóságok, u. m. a m. kir. ministerium, 
az ag. hitv. evang. egyház központi hatóságai és a tiszai egyházkerület rende
letéit. Ezen rendeleteket érvényesíti a megszabott hatáskörök szerint, vagy 
maga, vagy az egyes tanintézetek felelős igazgatói, vagy dékánjai által. Ha 
pedig a felsőbb rendeletek a tanárikar hatáskörén túl terjednek, ha keresztül- 
vitelök új kiadásokat követel, vagy talán a pártfogóság eddig gyakorolt jogait 
korlátozza: átadja azokat a collegium felügyelőjének, ki azokat a hatáskörökön 
belől vagy maga, vagy a létező bizottságok közreműködésével elintézi, vagy 
kitűzi tárgyalásra a pártfogósági gyűlés elébe, melyet rendesen az iskolai év 
kezdetén, vagy végén tartjuk, méltóságos Keczer Miklós vidéki vagy tekin
tetes Schmidt Gyula helybeli felügyelő elnöksége alatt.

Az igazgató választmány tagjai, 1. hivataluknál fogva:  Dr. Schmidt Gyula 
felügyelő, Hazslinszky Frigyes collegiumi igazgató, Flórián Jakab pénztárnok, 
Húsz Annin múzeumi őr, Kleiner Gyula ügyész, Dr. Horváth Ödön jogakademiai 
dékán és collegiumi jegyző, Ludmann Ottó gymnasiumi igazgató és tápintézeti 
gondnok, Hörk József theologiai dékán és tanitóképzői igazgató. 2. választott 
tagok: Bánó Árpád, Bánó József, Bielek László. Both Gyula, Dessewffy István, 
Dessewffy Lajos, Duba Róbert, Fest Lajos, Gamauf György, Glósz Károly, 
Herfurth József, Kardos Tivadar, Kósch Frigyes, Kovácsy János, dr. Krayzell 
Aurél, Krayzell Aladár, Kubinyi Albert, Kubinyi Aurél, Meliorisz Lajos, Mősz 
Frigyes, Mérey Aurél, Meliorisz István, dr. Mosánszky Titusz, dr. Mosánszky 
Győző, Novák Mihály, Palugyay Gusztáv, Pulszky Géza, Radványi Kálmán, 
Schulek Gusztáv, dr. Szlávik Mátyás, Sztehló János, dr. Sztehló János és 
Urbán Károly.

A pénzügyi bizottság tagjai: Elnöke a helybeli felügyelő, annak 
távolétében a helybeli helyettes felügyelő, tekintetes Mérey Aurél úr. Tagjai: 
Ludmann Ottó, Mérey Aurél; póttagok: Fekete Sándor és Dessewffy Lajos.

A számvizsgáló bizottság tagjai: Elnöke Farkas Lajos. Tagjai: 
Bielek László, Flórián Jakab, Herfurth József, Horváth Ödön és Urbán Károly.
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Adományok.

Az 1887. május 6-ki tűzvész által elhamvasztott eollegium-épület 
helyreállítási és teljes kiépítési költségeinek fedezéséhez járultak az 
188a/9. iskolai évben:

1888. jun. io. kimutatott összeg . . . . .  14.440 frt 76 kr.
jun. 18. A coJl. Seminarium növendékei: Fazekas János 

50 kr., Valent Béla 50 kr., Leszich Endre 50 kr.,
Gótsch Géza 30 kr., Müller M. 25 kr., Koncsek 
Ján. 50 kr., Szaniter Cor. 50 kr., Madarassy László 
50 kr., Marschalko Gy. 50 kr., Brozik Lajos 20 kr.,
Jaeger Gyula 30 kr., Loyko Vilmos 40 kr., Miha- 
lovics Em. 20 kr., Such Ján. 25 kr„ Laczo Endre 
20 kr., Jesztrebényi K. 10 kr., . . . . 6 » 20 »

» 18. b. Rónai Schwarz Amalia nevében . . . 50 » ■—• »
julius 17. Karsbadi ev. lelkészi hivatal . . . . 5 » — »

» 26. A városi hatóságtól a «Segítség» jövedelméből . 1000 » — »
aug. 5. Győri ag. h. ev. gyámintézet . . . . 5 » — »

» 1$. Kis Áron szatmári ref. esperes által . . . 1 5 * 1 5 »
szept. 18. Konya András alsó zempl. dékán s ref. lelkész

által Hernad-Németi . . . . . . 9 » 44 »
» 20 Schlesinger Sándor joghallgató . . . . 1 » —- »

okt. 19. dr. S. M. Schiller-Szinessy, volt eperjesi rabbi s 
collég, jelenleg cambridgei egyetemi tanár gyűjtése 
150 L. 8 sh. 6. p. összesen. (21. 5O°/0 agioval). 1827 » 66 »
Ezen összeghez járultak: J. H. Beddington Esq.
L. 5, Benj L, Cohen Esq. 5 L., Joseph Sebag- 
Montefiore Esq. D. L. 5 L., M. Van Raalte Esq.
L. 212 sh. 6 p., Alfr H. Beddington Esq. L. 2 
10 sh., H. L. Beddington L. 2. 10 sh., Dr. F.
Chance E. L. 2 10 sh., A. Friend L. 2 10 sh. F.
D. Mocatta Esq. L 2 10 sh.. Sir Benjam. Pbillipps 
Knt. L. 2 10 sh., Messrs E. and H. Lumley L. 1 
i sh., Barnett Meyers Esq. L. 1 1 sh., The Prin
cipal of Montefiore College Ramsgate L. 1 1 sh.,
S. Alexander Esq. M. A. (Oxon) 5 sh. 6 p , Harry 
S. Lewis 5 sh. 6 p., the Rev. A. W. Streane M.
A. 5 sh. 6 p., the Rev. Chr. Wordsworth M. A.
5 sh., the Master of. St. Johan’s, Vice Chancellor 
L. 5 5 sh., A. Aschley Bevan Esq. B. A. L. 5., 
the Rev. Professor Jnce D. D. Oxon L. 5 , the 
Lord Bishop of Lichfield L. 5, the Master of 
Clare and Mrs Atkinson L. 3 3 sh., the Master 
of Ridley Hall L. 3 3 sh., Professor Sidgwick 
Litt D. L. 3 3 sh. Prof. Sír W. Thomson F. R.

■
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S. Glasgow L. 3 3 sh., the Rev. Canon Campion
D. D L. 2 2 sh., the Master of Christ's L. 2 
2 sh., the Master of Downing (R. I. J.) L. 2 
2 sh., the' Master of Emanuel L. 2 2 sh., the 
Rev. Professor Hort D. D. L. 2 2 sh., Prof. 
Humphry D. D. L. 2 2 sh., Messrs S.-Brothers 
L. 2 2 sh., the Rev. V. H. Stanton M. A. L. 2 
2 sh., the Provost of Trinity College Dublin 
L. 2 2 sh., the Principal of Brasenose (Oxon)
L. 2, the Lord Bishop of Durham L. 2, the 
Lord Bishop of Ely L. 2, the Rev. C. W. King
M. A. (R. J. P.) L. 2, the Public Orator, Dr. 
Sandys L. 2, the Rev. R. B. Sommerset M, A.
L. 2, Prof. Adams F. R. S. L. 1 1 sh., the Rev.
E. B. Birks M. A. L. 1 1 sh., the Rev. E. T. S. 
Carr. M. A. L. 1 1 sh., the Rev. J. W. Cartmell
M. A. L. i i sh., Prof. Cayley, F. R. S. L. 1 1 sh., 
the Ven. Archdeacon Cheetham D. D. L. 1 1 sh., 
the Master of Corpus Christi L. 1 1 sh., the Rev. 
John Davies M. A. L. 1 1 sh., the Rev. Alfred 
Edersheim D. D. (Oxon) L. 1 1 sh.. the Rev. 
Prof. Kennedy D. D. L. 1 1 sh., the Rev. E. G. 
King D. D. L. i I sh., the Rev. Professor Kirk- 
patrik M. A. L. i I sh., Prof. Liveing F. R. 
S. L. i i sh., the Rev. Prof. Lumby D. D. L. 1 
i sh., Messrs Macmillan and Bowes L. 1 1 sh., 
Prof. Newton F. R. S. L. 1 1 sh., the Master 
of Pembroke L. 1 1 sh., the Rev. R. Sinker B. 
D. L. i I sh., the Rev. Prof. Skeat, Litt. D. L. 1 
I sh., J. Hamblin Smith Esq. M. A. L. 1 1 sh., 
W. W. Smith Esp. L. 1 1 sh., Prof. Sylvester
F. R. S. Oxon L. 1 1 sh., the Rev. Prof. West- 
cott D. D. L. i r sh., the Principal of St. Aidan’s 
Birkenhead L. 1, Henry Bond, Esq. M. A. L. 1 
Professor Cowell M. A. L. 1, the Rev. Professor 
Driver D. D. (Oxon) L. 1, the Rev. C. D. Gins- 
burg L. L. D. L. 1, the President of St. Johns 
L. I, the Vice-Provost of King’s L. I, Lord Ra
leigh F. R. S. L. I ,  the Rev. Prof. Ryle, M. A.
L. I ,  prof. Sayce M. A. (Oxon) L. 1, the Rev. 
W. D. Stephen M. A. L. 1, A. W. Verall Esq. 
Litt. D. L. i i sh., Prof. Sir T. F. Wade L. 1,
J. H. Wiglesworth Esq. B. A. L. 1, J. Clark Esq.
M. A. L. o 10 sh. 6 p., the Rev. R. H. Kennett
B. A. L. o 10 sh. 6 p., F. L. Lucas, Esq. M.
A. L. o 10 sh. 6 p., Aldermann Reed Esq. L. o
10 sh. 6. p., Charles Reed Esq. L. o 10 sh. 6 p.,



the Rev. A. C. Jennings M. A. L. o  io  sh., the 
Rev. Chancellor Leeke, Linkoln 10 sh., G. W. 
Prothero, Esq M. A. io  sh., C. W aldstein, Esq. 
Litt. D. io  sh., the Worden of Keble (Oxon) for 
Library or Scientific Collecions L. I ,  Mrst S. M. 
Schiller-Szinessy for Expenses L. 26 5 sh. 

nov. 13. M Vásárhelyi ev. ref. egyház . . . .
» 20. «Segítség» album kiadó bizottság muz. és könyv

tárra . . . . . .  . .
decz. 2. Erdélyi ev. ref. egyház pénztárnoka által .
1889. jan. 21. Tauzné Szekeres Erzsébet Székesfehérvár . 

» 6. Collég, hittanhallgatók: Sztehlo Gerő 1 frt, Rat-
zenberger Ferencz I frt, Zachar Samu 1 frt, Them 
László i frt, Kolbenheyer József 1 frt, Honétzy 
Pál I frt, Friedrich Zsigmond 1 frt, Kovács An
dor 40 kr., Viczian Lajos 40 kr., K árm án István 
60 kr., Doleschall Lajos 1 frt, Hurray Emil 1 frt, 
Fabry Pál 50 kr., Klinczkó Pál 50 kr., Bierbrun- 
ner Gusztáv 50 kr., Argay György 50 kr., Scholtz 
Gyula 50 kr., Baltik Pál 40 kr. összesen .

E szerint az 1887. máj. 9-től befolyt kegyes ado
mányok összege . . . .  . . .

2 frt -— kr.

2022 » 22 » 
72 » 08 »

I »   »

13 » 30 »

19.470 frt 8l kr.

*

Külön czélokra adakoztak a, folyó tanévien :
Mit. s főt. dr. Vályi János, eperjesi püspök a jogász dalegyletre 
B. Csatáry Ágost hagyománya a gymnasiumra .
Serédy Alajos, coll. tanár a gymnasiumra . . . .
B. Henszelmann Imre, egyet, tanár hagyománya 
Eperjesi serfőző- és mérési jog közbirtokossága a jogaka

démiára . . . . . .  . . .
Ngs Ghillányi József a jogakadémiára . . . . .
«Eperjesi Takarékpénztár» » . . . . .

» » ösztöndíjjakra . . . .
Nt. Kosa Ede, jármi-i ev. ref. lelkész jutalomdíjra

Összesen

IOO frt — kr.
126 » 67 »
10 » - »

200 » — »

15O » — »
IOO » — »
IOO » — »
20 » — »

5 » »

811 írt 67 kr.

Fogadják a nemeskeblű adományozók a tudomány és hazai közművelő
dés érdekében hozott áldozatukért ezúttal is a Collegium hálás köszönetét.



JELENTÉS A COLLEGIUM EGYES INTÉZETEIRŐL.

i.

H i t t a n i n t é z e t .

A) T anári kar.

1. Hörk József, a gyakorlati theol. tudományok és a neveléstan nyilv. 
r. tanára, theol. dékán, a theol. önképző s önsegélyző egyesület elnöke.

2. Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi és történeti theol. tudományok nyilv. 
r. tanára, az első félévben a theol. tanári kar jegyzője.

3. Mayer Endre, az új-szövetségi exeg. tudományok nyilv. r. tanára, a 
collegiumi «Markovics-kör» elnöke.

4. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, h. lelkész, a rendszeres theol. 
nyilvános r. tanára, a kar e. i. jegyzője.

5. Dr. Lakna Árpád, orvostudor, segédtanár, Eperjes sz. kir. város tiszti 
főorvosa, a közegészségtan előadója.

B) Tantárgyak hetenkénti óraszám, előadó tanár és tan
folyamok szerint.

1. Egész évi tantárgyak.
1. Bölcsészettörténet I. tf. heti 4 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
2. Héber nyelv. I. tf. heti 3 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
3. Latin nyelv. Cicero: De natura deorum I., II., III., IV. tf. heti 1 órán. 

E. t. Hörk József.
4. Német nyelv. I., II., III., IV. tf. heti 1 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
5. Bibliai tót nyelv. I., II., III., IV. tf. heti 2 órán. E. t. Mayer Endre.
6. Ó-szövetségi írásmagyarázat. Jesaia 40—66 fejezetei, II., III., IV. tf. 

heti 3 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
7. Új-szövetségi írásmagyarázat, János evangéliuma II., III., IV. tf. heti 4 

órán. E. t. Mayer Endre.
8. Egyháztörténet Új- és legújabb kor s magyar prot. egyháztörténet. I.,

II. tf. heti 4 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
4
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9- Keresztyén erkölcstan. III., IV. tf. heti 4 órán. E t. dr. Szlávik Mátyás.
10. Symbolika III., IV. tf. heti 2 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
11. Egyházjog. III. tf. heti 4 órán. E. t. Hörk József
12. Gyakorlati szövegmagyarázat (Exegesis). I., II., I ll, IV. tf heti 1 órán. 

E. t. Hörk József ^
13. Egyházi ének. I., If, III., IV. tf. heti 2 órán. Felügyelő tanár Csen- 

gey Gusztáv.

Seminariumok.

1. Egyháztörténcti seminarium. II. t f  heti I órán. Különösen tárgyaltatott 
Luther és Zwingli egymással párhuzamba állítva s a pietismus. Vezető tanár 
Csengey Gusztáv.

2. Új test. exegetikai seminarium. Tárgyaltattak előleges olvasmány s 
írásbeli dolgozatok alapján a következő tételek : Kér. János jellemzése s viszonya 
Jézushoz és az ó-szövetséghez; Jézus álláspontja az ó-szövetséggel szemben; 
az úrvacsorái szereztetési igék magyarázata s Luther, Zwingli és Kálvin magya
rázatának összehasonlító bírálata; a hit jelentősége Pálnál; a hit fogalmi 
különbsége Pál és Jakab levele között; a törvény jelentősége a keresztyénségre 
nézve Pál apostol szerint; Pál praedestinatioi tana s néhány nehezebb parabola 
a synoptikusokból. II., IIP, IV. tf  heti I óra. Vezető tanár Mayer Endre.

3. Systematikai theol. seminarium. Tárgyaltatott az Augustana Confessio. 
Ilk, IV. tf. heti I órán. Vezető tanár dr. Szlávik Mátyás.

4. Gyakorlati theol. seminariumok, gyakorlatok. (Lásd alább: körök.)

2. Félévi tantárgyak.

aj Az első  fé lév b en .

1. Neveléstan. I., II. tf. heti 4 órán. E. t. Hörk József.
2. Új-szöv. görög nyelv. I. tf. heti 2 órán. E. t. Mayer Endre.
3. Theol. encyclopaedia. I. tf. heti 4 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
4. Új-szöv. bevezetés. I., If, Ili. tf. heti 4 órán. E. t. Mayer Endre.
5. Jézus élete. IV. tf. heti 4 órán. E. t. Mayer Endre.
5. Homiletika. II. tf. heti 3 órán. E. t. Hörk József.

bj A  m ásodik  fé lévben .

1. Nevelés története. I., II. tf. heti 2 órán. E. t. Hörk József.
2. O-szöv. archaeologia. I., II. tf. heti 2 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
3. Hermeneutika. I. tf. heti 1 órán. E. t. Mayer Endre.
4. Új-szöv. írásmagyarázat: a hegyi beszéd és a parabolák. 1. tf. heti 2 

óra. E. t. Mayer Endre.
5. Új-szöv. bibliai theologia. II., III. tf. heti 4 órán. E. t Mayer Endre.
6. Katechetica. I., II. tf. heti 2 órán. E. t. Hörk József.
7. Közegészségtan. I., II., III., IV. tf. heti 2 órán. E. t. dr. Lakner 

Árpád.
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C) Hittanintézeti hallgatók.

I. ÉVI TANFOLYAM.

I.  Argay György . . . . . Korpona, Honthm. 1866.
2. Bierbrunner Gusztáv . . Ókér., Bács-Bodrogh. 1868.
3. Fábry Pál . . . . . . . Hunfalu, Szepesm. 1869.
4. Kengyel Lajos. . .
5. Klinczkó Pál . . . . Meleghegy, Gömörm. 1864.
6. Koncsek János kilépett 1888.

nov. elején . . . .
7. Koreny Márton . . . . . Wychodná, Liptóm. 1869.

II. ÉVI TANFOLYAM.

I.  Baltik Pál . . . . . . . Beszterczebánya, Zólyomm. 1869.
2. Csók György . . . . . Sajó-Kaza, Borsodm. 1868.
3. Doleschall Lajos . . . . . Tamási, Nógrádm. 1868.
4. Kovács Ferencz . . . . Nyíregyháza, Szabolcsm. 1868.
5. Scholcz Gyula . . . . . . Vychodná. Liptóm. 1868.
6. Strom p Gusztáv . . . . . Rozsnyó, Gömörm. 1865.

III. ÉVI TANFOLYAM.

I .  Friedrich Zsigmond . . . . Eperjes, Sárosm. 1868.
2 Honétzy Pál . . . . . . Málnapatak, Nógrádm. 1867.
3. Kármán István . . . . . Rozlozsna, Gömörm. 1868.
4. Kolbenheyer József . . . . Podhora, Gömörm. 1867.
5. Kovács Andor . . . . . Osgyán, Gömörm. i 860.
6. Viczián Lajos . . .

IV. ÉVI TANFOLYAM.

i. Melis János . . . .
2. Paulik János . . . . . . Zelene, Nógrádm. 1866.
3. Them László . . . . . . Igló, Szepesm. 1866.

D) Nyilvános vizsgálatok.

1. Alapvizsgálat. Ezen vizsgálatra az összes második tanfolyambeli hittan
hallgatók jelentkeztek. Az alapvizsgálat 1889. jun. 24. sk. napjain tartatott meg.

2. Szakvizsgálat. Az 1888. évi junius 28-án megtartott szakvizsgálaton a 
jelentkezett 4 jelölt közül: 1. Krizsán Zsigmond tót-magyar nyelvű egyházi 
szolgálatra szóló képesítéssel és elégséges osztályzattal. 2. Ratzenberger Ferencz 
német-magyar nyelvű egyházi szolgálatra szóló képesítéssel és jó  osztályzattal.
3. Sztehlo Gerő magyar-német. 4. Zachar Samu pedig tót-magyar nyelvű egy
házi szolgálatra szóló képesítéssel és mindketten jeles osztályzattal állották meg 
a vizsgálatot.

4»
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3. Papi vizsgálat. Az 1888. aug. 4-én megejtett papi vizsgálatra volt hit
tanhallgatóink közűi négyen jelentkeztek. Ezekhez három Pozsonyban végzett 
hittanhallgató csatlakozott. Az Eperjesen végzett négy jelölt közűi: 1. Krizsán 
Zsigmond elégséges. 2. Sztehlo Gerő jeles. 3. Ratzenberger Ferencz jeles és 4. 
Zachar Samu jeles osztályzattal képesíttetett. A  szabályszerű papi oklevél mind
nyájának kiadatott.

E) Körök. Gyakorlatok theologiai seminariumok.

1. Homileticum.

Czélja: A hittanhallgatókat az egyházi beszéd szerkesztésében kiképezni.
Elnök: Hörk József szaktanár. Jegyzők: Kovács Ferencz II. é. és Fried

rich Zsigmond III. é. hittanhallgató. Tagjai az összes hittanhallgatók. Tartatott 
összesen 26 gyűlés. Beadatott s biráltatott 24 beszéd. Ezek közűi jónak Ítélte
tett 10 beszéd, megdicsértetett 8 beszéd és 5 birálat.

2. Katecheticum.

Czélja: A hittanhallgatókat a vallástanításban ügyesekké tenni.
Elnökök : Hörk József és Mayer Endre theol. tanárok. Jegyzők ugyanazok, 

kik a Liturgicumban. (Lásd alább) Tagjai az összes hittanhallgatók és a tanító
képző intézeti 3-ad éves tflybeli növendékek.

Összesen 16 katechesis tartatott, még pedig úgy, hogy mivel ez idén az 
egyháztörténet tárgyaltatott, az élet- és jellemrajzi és a korrajzi fokozaton, ezen 
egyháztörténeti előadások isteni tisztelettel kapcsoltattak össze a következő 
rendben: 1. A bevezető gyermek isteni tisztelet után, az élet-és jellemrajzi 
fokozaton. 2. Pál apostol. 3. Augustinus. 4. Bonifacius. 5. Szent István. 6. 
Thurzó György. 7. Zsedényi Ede élete és jelleme lön ismertetve. Erre egy 8. 
Ima istenitisztelet és 9. Egy karácsonyi gyermek istenitisztelet következett, majd 
előadatott a korrajzi fokozaton. 10. A szerzetesség. 11. A keresztes hadak.
12. Az előreformátio. 13. A pietismus. 14. A missió. 15. A Gusztáv-Adolf egy
let története és végűi 16. Egy befejező gyermek istenitisztelettel bevégeztetett 
a tanítás.

Az előadások az algymnasiumi ifjúságnak tartatván, e gyakorlatokat több
ször meglátogatták a gymnasiumi tanárok is.

j .  Liturgicum.
Czélja: A hittanhallgatókat a papi, a tanítóképző növendékeit a kántori 

teendőkben kiképezni.
Elnökök és vezetők: Hörk József theol. dékán és Zsarnoviczky István 

tanítóképezdei tanár. Jegyzők: Baltik Pál II. é. theol. és Brózik Lajos, később 
(ennek eltávoztával) Szanitter Kornél III. é. tképzői növendékek. Aedilis: Do
leschall Lajofe II. é. theol. Tagjai az összes theologusok és a III. é. tkpzői nö
vendékek. Összesen 11 gyakorlat tartatott: elmondatott 8 beszéd, 5 magyar, 
2 tót, I német nyelven a liturgiával együtt; tartato tt még esketési, keresztelési, 
avatási és úrvacsorái functió három nyelven. Azonkívül a papi irodai teendők
ben való kitanitás is előfordult.
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A hittanintézet hallgatói az i 888/9 isk. év folyamán helyben és vidéken 
összesen 27 ízben magyarul, 5 ízben németül s 30 ízben tótul, összesen tehát 62 
ízben prédikáltak.

F) Theologiai egyesületek.

i. A  theoL önképző s önsegélyző egyesület:

Czélja: A hittanhallgatókat a bölcsészet theologiai tudományokban ki
képezni és anyagilag segélyezni

Hivatalnokai: Elnök: Hörk József, theol. dékántanár. T itkár: Kolben- 
heyer József III. é. h. hallgató. Pénztáros: Doleschall Lajos II. é. h. hallgató. 
Jegyző: Scholtz Gyula II. é. h. hallgató Könyvtárosok: Them Kászló IV. é. 
h. hallgató, Kovács Ferencz és Baltik Pál II. é. h. hallgatók. Laptáros: Klinczkó 
Pál I. é. h. hallgató. Állandó bizottsági tagok: Kengyel Lajos és Koreny Már
ton I. é. h. hallgatók.

Tagok száma mindkét féléven keresztül 12.
Az alakuló- és zárógyüléseken kívül összesen 11 rendes gyűlés tartatott.
Beadatott s illetve fölolvast tott 6 munka és két terjedelmes bírálat; meg- 

dicsértetett 4 munka és 2 bírálat. Szavalat volt 4. A szavalatok, mint a mun
kák egyenként bírálat alá vétettek. A munkahozásban kitűnt: Kolbenheyer 
József III. é. h. hallgató, e. titkár.

Azonkívül folyó ügyeit is gyűlésenként rendezte az egyesület.
Az egyesület tagja a «magyar prot irodalmi társaságinak és a «Luther 

társaság »-nak.
Az egyesület vagyona:

a) követelésekben................................... 328 frt 11 kr
b) készpénzben........................................  1 7 * 7 1 »

Összesen . . 345 frt 82 kr.
Az egyesület ez évben ájándékűl Ft. s mlgos Czékus István püspök úrtól 

5 frtot kapott. Fogadja e helyütt is hálás köszönetünket.

2. Theologiai olvasókör.

A «theologiai önképző és önsegélyző egyesület olvasóköre» az 1888/89. 
isk. tanévben a következő lapokat járatta.

I. Ev. egyház és iskola. 2. Protestáns egyházi és iskolai lap. 3. Protestáns 
pap. 4. Keresztyén magvető. 5. Gondolat. 6. Közlöny, (debreczeni hittanszaki.) 
7. Sárospataki ifjúsági közlöny. 8. Evangyéliomi lelkészi tár. 9. Apostol. 
IO. Törekvés.

Ajándékba kapta: Sztehlo János főesperes úrtól: I I .  Protestantische 
Kirchenzeitung. 12. Der oesterreichische Protestant. 13. Evangelische Kirchen
zeitung für Oesterreich. 14. Kirchliche Korrespondenz für die deutsche Tages
presse. 15. Der Kranken-Freund. 16. Evangelische Glocken. 17. Flugschriften 
des Evangelischen Bundes. 18. Keresztyén népbarát. Dr. Szlávik M. tanártól 
olvasni kapta: 19. Deutsch-Ev. Blätter.

Egyes szerkesztőségektől: 20. Néptanitók-lapja. 21. Sárosmegyei Közlöny.



22. Gyámintézet. 23. Kirchliche Korrespondenz für die deutsche Tagespresse, 
ez. lapokat és 24. «Budapesti Hírlap »-ot.

Mayer Endre theol. tanár úrtól: 25. Jahrbücher für prot. Theologie. 26. 
Zeitschrift für Missions-Kunde und Religions-Wissenschaften. Hörk József theol. 
dékán tanártól: 27. a Századok 1888. 1889. évi folyamát.

A kerület költségén : 28. Theol. Studien und Kritiken, 29. Theol. Lite
ratur-Zeitung. 30. Zeitschrift für prakt. Theologie 1888/89 évfolyamait.

Az olvasókör tehát 30 folyóirat, hetilap és napilap felett rendelkezett.

j .  Theol. testület és az annak kebelében fennálló becsületbíróság.

A theol. testület szept. 8.-án tartotta alakuló gyűlését, jun. 14-én pedig 
zárógyűlését. A becsületbíróság magánügyben egyszer ült össze, azonban a 
felek ügyüket az előértekezleten békés úton egyenlítették ki

A testület tisztviselői: E lnök: Paulik János IV. é. h. hallgató. Jegyző : 
Scholtz Gyula II. é. h. hallgató. A becsületbírósági tisztviselők: Elnök: Kolben- 
heyer József III. é. h. hallgató. Jegyző : Kovács Ferencz II. é h. hallgató.

A theol. testület alakuló és zárógyűlésén kívül öt rendes gyűlést tartott. 
Ezek közül az 5-ik a márcz. 15.-én tartott díszűlés volt, melyen a testület a 
nagyemlékű napot zárt körben ugyan, de elég fényesen ünnepelte meg. Az 
ünnepély megnyitásáéi a testület elénekelte a «Szózat »-ot, ennek elhangzásával 
az elnök, Paulik János IV. é. h. hallgató tartott egy lclkesitő emlékbeszédet, mely 
a testület jegyzőkönyvében megörőkitendőnek határoztatott. Ugyanezen alka
lommal Kovács Andor III. é. h. hallgató Tóth Kálmán: «Előre» ez. alkalmi 
költeményét és Friedrich Zsigmond III. é. h. hallgató Petőfi Sándornak «A 
hazáról» ez. lelkesítő költeményét adta elő.

A díszülés befejezéséül a testület tagjai elénekelték Kölcsey: «Hymnusát.»
Más ünnepélyt a testület az évben nem rendezett.
A testület a hazai prot. egyh. lapokat dr. Szlávik M. tanár szívességéből 

kapta olvasni.

J egyzet: A theol. testület ez évben is rendezett gyűjtést a rozsnyói kér. 
árvaházra, a Gyámintézetre és a leégett Collegiumra.

Az 1887 8. isk. évvégével volt a theol. könyvtárban összesen 2118 kötet.
I. Könyveket ajándékoztak: Főtiszteletű Czékus István püspök úr 1 k., 

Nt. Sztehló János főesperes úr 1 k., Hörk József theol. dékántanár 1 k. és több 
füzetet, Dr. Szlávik Mátyás theol. tanár úr 2 k., Dr. Mosánszky Győző ügyvéd 
úr i k., Geduly L. H. úr 1 k.

II. A Tiszakerület költségén vétetett: «Történeti életrajzok» 1 k., «A 
vallásos eszmék története» 1 k., «Az egyházi közigazgatás kézikönyve» (10 füzet), 
«Luther élete» 3 példányban, 3 szerzőtől 3 k.

G) Kimutatás

a theol. könyvtárról az 1888 jp isk. évben.



III. A z önk. s öns. egyesület költségén szereztetett; «Ev. lelkészi tár» 3 kötet. 
Az 1888/9 tanév elején volt tehát . . . . 2 1 1 8  kötet.

Ajándékból szaporodott . . . . . .  7 kötet.
A kerület költségéből . . . . . . .  6 „
Az egyesület költségéből . . . . . .  3

Szaporodás . . 16 kötet.
Van tehát az 1888/9 tanév végével 2134 kötet könyv.

*

Fogadják mindazon nagylelkű ajándékozók, kik olvasókörünket és intézeti 
könyvtárunkat becses ajándékaikkal gazdagítani szívesek voltak, ez úton is hálás 
köszönetünket.

Összeállította :
Hörk József,



II.

J o g a k a d é m ia

A) A jog- és állam tudományi k a r  személyzete.

D E K A N :

Dr. Horváth Ödön, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, a 
jog- és államtudományi kar e. i. dékánja, a jogbölcsészet, magyar közjog s 
tételes európai nemzetközi jog ny. r. tanára. Az első és második alapvizsgálati 
bizottság elnöke s ez utóbbinak rendes tagja.

TANÁROK:

1. Dr. Bartha Béla, a jog- és államtudományok tudora, a nemzetgazda
ságtan statistika, magyar közigazgatási jog, váltó- és kereskedelmi jog ny. r. 
tanára, a második alapvizsgálati s az állam- és jogtudományi államvizsgálati 
bizottságok rendes tagja.

2. Dr. Breyer Adolf, orvos és sebésztudor, tiszteletbeli megyei főorvos, 
a törvényszéki orvostan magántanára.

3. Dr. Fűzy Béla, az államtudományok tudora, kir. tanfelügyelő az állam- 
tudományi államvizsgálati bizottság kültagja, az államtudományi speciál-colle- 
giumok magántanára.

4. Glós Károly, köz- és váltó-ügyvéd, a politika, pénzügytan, pénzügyi 
törvények és jogtörténet ny. r. tanára, az első és második alapvizsgálati s az 
államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja, ez utóbbinak elnöke s 
mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén annak helyettese.

5. Dr. Horovitz Simon, a jogtudományok tudora, ügyvéd, a római jog 
és büntető jog ny. r. tanára. Az első alapvizsgálati bizottság rendes tagja s a 
jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke.

6. Dr. Horváth Ödön. Lásd fent.
7. Hörk József theol. akad. dékán-tanár, az egyházjog ny. rk. tanára. 

Az államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.
8. Dr. Lakner Árpád, orvostudor, Eperjes sz. kir. város tiszti főorvosa, 

a közegészségtan magántanára.
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9- Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd és váltó-jegyző, a magyar 
magánjog, osztrák polgári magánjog, peres és perenkívüli eljárás és a bányajog 
ny. r. tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

io. Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theol. tanár, a történeti és böl
csészeti speciál-collegiumok ny. rk. tanára. A jog- és államtudományi kar e. 
i. jegyzője.

B) V i z s g á l a t i  b i z o t t s á g o k .

Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Glós Károly, pro- 

dékán. Rendes tagok: Glós Károly és Dr. Horovitz Simon. Póttagok: Dr. 
Bartha Béla és Dr. Szlávik Mátyás.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Glós Károly, prodékán. 

Rendes tagok ; Glós Károly, Dr. Horváth Ödön és Dr. Bartha Béla. Póttagok: 
Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Glós Károly. Rendes tagok: Glós Károly, Dr. Bartha Béla és 

Hörk József. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Bcrzeviczy Albert, államtitkár,
Péchy Zsigmond, Sárosvármegye allispánja,
Fuhrmann Andor, sz. kir. város polgármestere,
Dr. Tahy Mihály, Sárosvármegye főjegyzője,
Dr. Fűzy Béla, jogakad. magántanár, kir. tanfelügyelő.
Kovács Gusztáv, kir. adófelügyelő,
Kovaliczky Mihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze,
Dr. P ro ffer Adolf, ügyvéd,
K rayzell Aladár, városi tanácsos.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horovitz Simon. Rendes tagok : Dr. Horovitz Simon, Schu

lek Gusztáv és Dr. Bartha Béla. Póttagok: Glós Károly, Dr. Horváth Ödön.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Schm idt Gyula, ügyvéd, coll. felügyelő,
Palugyai Gusztáv, kir. törvényszéki elnök,
H uszár Ferdinand, kir. ügyész,
M olitorisz  István, kir. törvényszéki bíró,

5
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Both Gyula, kir. törvényszéki bíró,
Kádas Kálmán, kir. törvényszéki bíró,
Kubinyi /heréi, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke, 
Dr. Mosdnszky Győző, ügyvéd,
Dr. Glück Lipót, ügyvéd,
Klcfner Gyula, ügyvéd,

C) Az előadott tan tárgyak .

ELSŐ FÉLÉV.

AD KÖTELEZETT TANTÁRGYAK.

Az első évfolyamban.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, hét. 2 óra. Előadó tanár 
Horovitz Simon.

Római jog, hét. 8 óra. E. t. Dr. Horovitz Simon.
M agyar alkotmány s jogtörtéeiet, hét. 7 óra. E. t. Glós Károly.

A második évfolyamban.

Jogbölcsészet, hét. 8 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv. 
Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.

Az államtudományi tanfolyamban.

Alkotmányi s korm ányzati politika, hét. 5 óra. E. t. Glós Károly. 
Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. E. t. Dr. Bartha Béla. 
Egyházi jog, hét. 4. óra. E. t. Hörk József.

A jogtudományi tanfolyamban.

Büntető jog, hét. 5 óra. E. t. Dr. Horóvitz Simon.
Osztrák polgári jog, hét. 6 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv.
Peres és perenkíviili eljárás, hét. 5 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv.

BD SPECIAL-COLLEGIUMOK.

Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
Észjogi irodalomtörténet, hét. 4 óra. Előadó t. Dr. Horváth Ödön. 
Társadalmi tan, hét. 2 óra. E. t. Glós Károly.
Államszámviteltan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.
Közjogunk forrásai, hét. 1 óra. E. t. Dr. Elorváth Ödön.
A  szerzői jog, hét. 1 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
A  socialismusról, hét. 1 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.
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MÁSODIK FÉLÉV.

A) KÖTELEZETT TANTÁRGYAK.

Az első évfolyamban.

Római jog, hét. 8 óra. Előadó tanár Dr. Horovitz Simon.
Európai jogtörténet, hét. 5 óra. Előadó fanár Glós Károly.

A második évfolyamban.

M agyar közjog, hét. 6 óra. Eladó t. Horváth Ödön.
M agyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv.
Pénzügytan, hét. 4 óra. E. t. Glós Károly.
Tételes európai nemzetközi jog, hét. 3 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.

Az államtudományi tanfolyamban.

M agyar állam statistikája, hét. 6 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.
M agyar pénzügyi törvényisme, hét. 5 óra. E. t. Glós Károly.
Egyházi jog, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.

A jogtudományi tanfolyamban.

Váltó- és kereskedelmi jog, hét. 6 óra. Előadó tanár Dr. Bartha Béla. 
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Büntető jog, hét. 5 óra. Előadó tanár Dr. Horovitz Simon.

BD SPECIAL-COLLEG1UMOK.

* Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.
* Művelődés történet, hét. 4 óra. Előadó tanár Dr. Horváth Ödön.
* Bölcseleti ethika, hét. 4 óra. Előadó tanár Dr. Szlávik Mátyás. 
Bölcsészet történet, (II. rész : Újkor) hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás. 
Közegészségtan, hét. 2 óra. Előadó tanár Dr. Lakner Árpád. 
Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Breyer Adolf.
Bányajog, hét. 2 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
A nemzeti jövedelem megoszlásának és fogyasztásának vezérelvei, hét. 

2 óra. Előadó tanár Dr. Bartha Béla.
'Jogbölcsészeti repetitorium, hét. 1 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.

jegyzet. A *-gal jegyzett Special-Collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabá
lyok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetetlenül hallgatandók.

5
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D) Akadémiai hallgatók.

N év, vallás S z ü le té s  h elye  és ideje

I. É V I T A N F O L Y A M .

Balogh Elemér, ev. ref. . . . N.-Várad, Biharra 1867.
Bartha Elemér, ev. ref. . . . Fülesd, Szatmárm. 1870.
Chamilla Antal, g. hath. (II. f. é.) Debreczen, Hajdúm. 1868.
Gallotsik István, r. k. . . . Eperjes, Sárosm. 1869.

5 Hódy Imre, ev. ref. . . . . Vásárhely, Csongrádm. 1869.
Kalmár Ákos, r. k .................... S.-Bánya, Hontm. 1867.
Kalmár Imre, r. k. (rendk. h.) Karám, Zólyomm. 1869.
Kirchmayer Vilmos, á. h. (I. f. é.) Palocsa, Sárosm. 1868.
Nagy Pál, á. h........................... G.-Bánya, Szepesm 1868.

io  Polgár István, á. h.................... N.-Károly, Szatmárm. 1869.
Roxer István, á. h.................... Rozsnyó, Gömörm. 1869.
Ruby Pál, g. k .......................... Eperjes, Sárosm 1871.
Somogyi Miklós, r. k. . . . Eperjes, Sárosm. 1868.
Széplak János, r. k ................... Puchó, Trencsénm. 1868.

15 Valkovszky Győző, g. k. . . Eperjes, Sárosm. 1870.
Varga Sándor, r. k .................. Roskovány, Sárosm. 1865.
Waisz Armin, á. h ................... Sz.-Béla, Szepesm. 1869.

II. É V I T A N F O L Y A M .

Csabinyák Mihály, g. kath. Habura, Zemplénin. 1867.
Csépes Béla, g. kath. . . . T.-Ujlak, Ugocsam. 1870.

20 Friedländer Ábrahám, móz. v. Héthárs, Sárosm. 1867.
Fuhrmann Imre, r. k. . . . Eperjes, Sárosm. 1870.
Grecsner Károly, á. h . . Bártfa, Sárosm. 1866.
Imre László, r. k ....................... Monok, Zemplénm. 1870.
Krajnyák Elemér, á. h. . . . N.-Dobra, Zemplénm. 1869.

25 Kyss Róbert, r. k ..................... Eperjes, Sárosm. 1868.
Malirsch Kásoly, r. k. (II. f. é.) N.-Domassa, Zemplénm. 1868.
Martényi Árpád, r. k. . . Eperjes, Sárosm. 1870.
Mattyasovszky Endre, rk. (I. f.é.) Jászó, Abauj-Tornam. 1866.
Molitorisz Zoltán, r. k. (I. f, é.) Rimaszombat, Gömörm. 1869.

30 Sebők Zoltán, á. h ................... Csetnek, Gömörm. 1868.
Stipula József, r. k .................... Árokszállás, J.-Nk.-Szolnokm. 1865.
Sziráczky János, á. h. . . . Szarvas, Békésm. 1868.
Török János, ev. ref . . . H.-M.-Vásárhely, Csongrádm. 1867.
Záhler Dávid, m. v................... Kapi, Sárosm. 1867.

35 Zsarnoviczky Árpád, á. h. . . T.-Becse, Torontálm. 1869.

Á LLA M TU D O M Á N Y I T A N F O L Y A M .

Bella János, á. h....................... Patak, Liptóm. 1865.
Elek Gyula, ev. ref. . . . . Veresharaszt, Zemplénm. 1867.
Fest Lajos, á. h........................ Eperjes, Sárosm. 1867.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Glück Jónás, m. v..................... Eperjes, Sárosm. 1868.
40 Hlavács Gyula, á. h. Tállya, Zemplénin. 1867.

Hódy Sándor, ev. ref. . H.-M,-Vásárhely, Csongrádm. 1868.
Kotsch Jakab, á. h................... Felka, Szepesm. 1864.
Körtvélyessy Dezső, r. k. . . Cselfalva, Sárosm. 1869.
Magyar István, r. k ................... Eperjes, Sárosm. 1864.

45 Markó István, á. h.................... Rozsnyó, Gömörm. 1868.
Pap Kálmán, á. h. (I. {. é.) . Eperjes, Sárosm. 1866.
Scheffer Pál, á. h...................... Rozsnyó, Gömörm. 1867.
Tomcsányi István, á. h. (I. f. é.) A.-Némethi, Unghm. 1867.
Vitányi József, ev. ref. . S.-Patak, Zemplénin. 1858.

50 Weisz Adolf, m. v. (I. f. é.) . S.-A.-lJjhely, Zemplénm. 1868.
Windegg Rezső, r. k . . . Malomvölgy, Sárosm. 1868.

JOGTUDOMÁNYI TANFOLYAM.

Beringer Károly, á. h. . Eperjes, Sárosm. 1865.
Fekete Jenő, á. h...................... Eperjes, Sárosm. 1867.
Frieder Mór, m. v . . . . Varannó, Sárosm. 1864.

55 Haitsch Dezső, á. h.................. Eperjes, Sárosm. 1868.
Kohányi Tihamér, r. k. . . . Trocsány, Sárosm. 1863.

E) Vizsgálatok.
Az 1888. évi junius hó 16-tól 1889. évi junius hó 15-ig megtartott alap- és 

államvizsgálatok eredménye a következő:
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Első alapvizsgálat 21 1 10 6 17 2 2 4

Második alapvizsgálat 17 16  1 7 4 2 13 2 2 4

Allamtud. államvizsgálat 12 1 1 — — 2 2 —
Jogtud. államvizsgálat 6 4  1 2 3 2 5 — 1 1 ' 1

Összesen 4 6 4 2  4 8 17 12 3 7 4 1 5 ! 9 1
jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium 1886. márcz. 19-én 

46,299. sz. a. kelt m. rendelete értelmében felemlíttetik, hogy a fent kitett idő alatt a 
második alapvizsgálatot Bella János, Glück Jónás, Hódy Sándor, Kotsch Jakab, Körtvélyessy 
Dezső, Magyar István és Windegg Rezső; az első alapvizsgálatot pedig Mattyasovszky Endre 
tették le kitüntetéssel.



F) Akadémiai egyletek.

i. Joghallgatók testületé és becsületbírósága.

A testület tisztviselői az I-ső félévben: E lnök: Fest Lajos. Alelnök: Hla- 
vács Gyula, később Balogh Elemér. Jegyző: W indegg Rezső. Pénztáros: Bella 
János. Ellenőr: Pap Kálmán. Könyvtáros: Ruby Pál. Választmányi tagok : Szi- 
ráczky János, Csépes Béla és Csabinyák Mihály. A II. félévben: Elnök : Ma
gyar István. Alelnök: Sziráczky János. Jegyző: Polgár István. Pénztáros: Bella 
János. Ellenőr: Csépes Béla. Könyvtáros: Ruby Pál. Választmányi tagok. 
Windegg Rezső, Hódy Imre és Elek Gyula.

Az év folyamán 9 rendes és 7 rendkívüli, összesen 16 gyűlés tartatott. 
A testület működéséből kiemelendő:

1. Az 1888. évi november 13-án tartott közgyűlés határozata értelmében 
a testület ezen tanévben is belépett az «Eperjesi Széchenyi-kör» tagjai sorába ; 
a «Széchenyi-kör» igazgató-választmánya, mely a jogásztestületnek a kör tag
jai közé való belépését szíves készséggel tette lehetővé, fogadja ez úton is a 
testület háláját és köszönetét.

2. A véderőtörvény tekintetében f. évi január 27-én Budapesten tartott ifjú
sági gyűlésen az akadémiai ifjúság háromtagú küldöttség által képviseltette magát.

3. A testület a nemzet ujjáébredésének 41. évfordúlóján — márczius I 5-ikén 
— ez évben is a collegium nagytermében hazafias emlékünnepélyt rendezett. 
Az egybegyűlt díszes közönség jelenlétében lefolyt ünnepély műsora a követ
kező volt: i. «Hymnus», előadta a jogász-dalkör. 2. Elnöki megnyitó beszéd, 
tartotta Magyar István, testületi elnök. 3. «Márczius 15.» ' Inczédi Lászlótól. 
Szavalta Bartha Elemér. 4. «Nemzeti ima». Énekelte a jogász-dalkör. 5. Em
lékbeszéd, előadta Kohányi Tihamér. 6. «Apotheosis», Bajza Józseftől, szavalta 
Magyar István. 7. Rákóczy-induló, zenekísérettel előadta a jogász-dalkör.

Becsületbírósági tisztviselők voltak az első félévben: Elnök: Bella János. 
Alelnök: Sziráczky János. Titkár: Windegg Rezső. Másodtitkár: Török János. 
A II. félévben: Elnök: Bella János. Alelnök: W indegg Rezső. Titkár: Csépes 
Béla. Másodtitkár: Sziráczky János.

2. Joghallgatok segély-egylete.

Alapíttatott: 1869-ben. Alaptőkéje az ez évben hozzácsatolt 104 frt 50 
krral együtt 3768 frt 42 kr. Tagjainak száma: 30. —- Tisztviselői: Elnök: 
Csépes Béla. Jegyző s titkár : I. f. é. Pap Kálmán, II. f. é. Ruby Pál. Pénztáros: 
Hlavács Gyula. Választmányi tagok: Balogh Elemér, Beringer Károly, P'est 
Lajos, PIódy Imre, Molitorisz Zoltán és Valkovszky Győző.

Az egylet az elmúlt tanévben 5 közgyűlést s 4 választmány gyűlést tar
tott. Segélyezésre 148 frt 58 kr. fordíttatott. Segélyben részesültek az I-ső fél
évben : Roxer István 30 frt, Bella János, Kotsch Jakab, Csabinyák Mihály és 
Török János egyenként 11 frt 02 k r .; a l l .  félévben: Roxer István 18 frt, Csa
binyák Mihály 13 frt, Kotsch Jakab 13 frt, Török János II frt, Bella János 
IO frt és Chamilla Antal 10 frt összegig.

v
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J. A  jogász-dalegylet.

A jelen tanév kezdetén alakult egyesület Dr. Horváth Ödön jogakademiai 
dékán elnöklete alatt tevékeny működést fejtett ki. Tisztviselői voltak: Alelnök: 
Cabinyák Mihály, később Elek Gyula, majd Sziráczky János; jegyző: Ruby 
Pál, majd Krajnyák Elemér; pénztáros: Csépes Béla; választmányi tagok: Val- 
kovszky Győző, Sziráczky János, Beringer Károly, Fuhrmann Imre. A karmesteri 
teendőket Hudák György úr látta el. F. é. márczius 3-án az egyesület a városi 
redout-teremben ez igen sikerült hangversenyt rendezett. Végül hálásan kell 
megemlékeznünk Mélt. és Főt. Dr. Vályi János eperjesi gör. kath. püspök úr 
nemes áldozatkészségéről, ki az egylet javára 100 frtnyi alapítványt tenni 
kegyeskedett.

Jogakademiai ifjúsági könyvtár.

A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros keze
lése alatt álló ifjúsági könyvtár a tanév elején 515 művet 685 kötetben tartal
mazott. A tanév folyama alatt a könyvtár 55 művel 65 kötetben szaporodott 
és pedig vétel útján 4 művel 4 kötetben, ajándékozás útján pedig 51 művel 

_ 61 kötetben. Ajándékoztak: a nm. vallás-és közoktatásügyi m. kir. Ministerium 
3 művet 16 kötetben; ft. Czékus István ág. ev tiszaker. püspök úr 2 művet 
2 kötetben ; Dr. Horváth Ödön jogakad. dékán 4 művet 4 kötetben; a buda
pesti kir. tudomány-egyetem 13 művet 13 kötetben; a kolozsvári kir. tud. 
egyetem 5 művet 5 kötetben ; a kecskeméti, kassai, egri és n.-váradi jogaka- 
demiák összesen 4 művet 4 kötetben; Szalay Károly úr 2 művet 3 kötetben; 
beküldetett 11 mű 11 kötetben. Van tehát ez idő szerint a jogakad. ifújság 
könyvtárában 566 mű 750 kötetben. Megjegyeztetik, hogy a jogakad. ifjúság
nak a collegiumi nagy könyvtár is rendelkezésére állott.



III.

T a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t .

A) Tanárok és tantárgyaik.

1. Fabriczy János. Tantárgyai: neveléstan az I. tanfolyamban, nevelés- 
történet, mennyiségtan, természettudományok, szép- s ütemírás. A természettud. 
s mennyiségtani tanszerek őre. Ileti óráinak száma: 21.

2. Gamauf György. Tantárgyai: az egyháztörténet, a magyar nyelv és 
irodalom a haladók csoportjában, földrajz, történet, alkotmánytan, szabadkézi 
rajz s testgyakorlat. Az önképző Pálfi-kör és a gyorsíró-kör elnöke; a földrajzi, 
történeti és rajztanszerck őre. Pl éti óráinak száma: 25.

3. Hörk József, ez évben az intézet ideiglenes igazgatója és a II. és III. 
tanfolyamban a neveléstan tanára. Pleti óráinak szám a: 4.

4. Zsarnoviczky István, az internatus felügyelője, a tanári szék jegyzője, 
a dalkör és zenekör elnöke, a zeneszerek őre. Tantárgyai: vallástan, német 
nyelvtan a kezdők csoportjában, tót nyelv, zene, ének és kertészet. Heti órai
nak száma : 26.

B) T antárgyak.

1. Vallástaniak. Az I. és II. tanfolyambeli növendékek együtt tanulták 
az egyháztörténetet. Tankönyv: Pálfy József «A kér. anyaszentegyház története». 
Hetenként 2 óra. Gamauf.

A III-ik tanf.: Rendszeres hit- és erkölcstan, Zsilinszky Mihály kézikönyve 
szerint. Hetenként 2 óra. Zsarnoviczky J.

2. Neveléstaniak. I. tanfolyamban Beszéd- s értelemgyakorlatok, ezek 
feladata, tanmenete s tanalakja. 2. félévben : nyelvoktatás módszertana s külö
nösen az írvaolvasás tanmódja. Kézikönyvek: Nagy L. Beszéd- s értelem
gyakorlatok; Gönczy P. Vezérkönyv a magyar ABC-hez ; jegyzetek. Hetenként 
3 óra. Fabriczy.

II. tanf. I. félév. Lélektan. Tankönyv: Tapasztalati lélektan dr. Öreg János
tól, 2-ik kiadás, 1887. Bevezetés általában a lélekről. Részletesen az érzetről, a 
gondolatról, érzelemről s az akaratról és a nemi s egyéni tulajdonságokról. 2. 
félév. Neveléstan. Tankönyv: Népiskolai neveléstan dr. Emericzy Gézától 1882.
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Általában a nevelés és neveléstan fogalma. Különösen az iskolai ápolásról : az 
isk. helyiségről és tanításról egészségügyi tekintetben. A lelki élet fejlesztéséről; 
az isk. rendről; az iskola külszervezetéről, belszervezetéről; a kedély fejlesztésé- 
séről: a szív nemesítéséről és főleg a jellemképzésről. Az intézeti nevelésről 
Hét. 2 óra. Hörk.

III. tant. I .  félév. Részletes tanítástan (Methodica). Tankönyv: Népiskolai 
Tanítástan dr. Emericzy Gézától II. kiadás 1883. A nézleti oktatás, írvaolvasás, 
nyelvtanítás, (fogalmazás-tanítás), számítástan, méréstan, földrajz, történet, a 
természettudományok: természetrajz, természettan és vegytan tanításának mód
szere részletesen előadva és a gyakorlati tantárgyak módszere ismertetve. 2-ik 
félév. Általános tanítástan. Tankönyv: Népiskolai tanítástan dr. Emericzy Gézá
tól II. kiadás, 1883. A tananyagról és annak beosztásáról, a tanalakról és a 
tanelvckről és azok alkalmazásáról. Hét. 2 óra. Hörk.

Neveléstörténet. A nemzeti s keresztyén neveléstanítás körében kiválóan 
a következő mozzanatok. A görögök, rómaiak, izrael. A kér. vallás hatása a 
nevelésre; első keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törek
vések a középkorban ; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformáto
rok s a népiskola kezdete; jezsuiták. Realismus és hatása; pietismus; magyar 
nevelésügy a 16— 17-ik században. Rousseau és a philanthropismus elvei s hatása; 
magyar tanügy a 18. században és a 19. század első felében. Pestalozzi és elvtársai
nak elvei s hatása a népoktatásra; Anglia, Francziaország, Észak-Am erika oktatás
ügye ; magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól a jelenig, tekin
tettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. Hetenkint 2 óra. Fabriczy.

Tanítási gyakorlatok, hetenként kétszer tartattak III. tanf. növendékeinkkel 
a helybeli ág. ev. egyházközség elemi iskolájában, a tanítóképző intézeti tanárok 
felügyelete mellett. Heti 2 órában az el. iskolai rendes tanítást látogatták 
növendékeink, olykor a rendes tanítót helyettesítették is.

3. Nyelvtaniak. I. tanf. M agyar nyelvtan. Egyszerű bővített mondatok 
kiváló tekintetei a helyesírásra. Példákból elvont szabályok alkalmazása elem
zéssel, írásbeli kivonat, leírás, elbeszélés készítésével és szabadelbeszéléssel. K. k. 
jegyzetek és Kis-Komáromi olvasókönyv. Heti 3 óra. -— II. tanf. M agyar irály- 
költészet- és nyelvtan. Irálytanból: egyszerű irály és kellékei; szépirály és kellékei; 
az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybegyűjtött tanyag elrendezése, fel
dolgozása ; leírás, elbeszélés és értekezés. Polgári ügyiratok és kellékeik; a levél
írás. Költészettanból: a vers fogalma, elemei, rím, ütem, láb, szünetek; magyaros 
és idegenes versek; alanyi s tárgyias költészet. Költemények és szónoklatok 
olvasása, értelmezése s emlézése. M agyar nyelvtanból: képzők, összetett mondat, 
körmondat, szóegyeztetés, szóvonzat, igeidők használata; folytonos elemzés. 
Házi írásbeli dolgozatok. Füzetek s jegyzetek szerint. Olvasókönyv: Kis- 
Kornáromi 2 k. Heti 3 óra. III. tanf. Magyar irodalomismertetés és a költé- 
szettan folytatása. Jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése és 
befolyása az illető korszak irodalmára s mívelődésére. A költői műfajok foko
zatos fejlődése s azok ismertetése. Költészettanból: a tárgyias költészet és dráma
írás. A szónoklat kellékei. Költemények elemzése, aesthetikai fejtegetése és 
emlézése. Elemzés közben a nyelvtan ismétlése. Havonkinti fogalmazási gyakor
latok. Tanköny: Dr. Boros G. A m. nemzeti irodalomtörténet vázlata. Olvasó
könyv mint a II. tanf. Heti 3 óra. Gamauf.

6
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Német nyelvben a haladók csoportjának tanítása német nyelven történt. 
Tananyag: a helyesírás szabályai: az igének melléknévnek, tárgynévnek, viszony
szóknak vonzása; szórend. Német irodalomból Schiller, Goethe, Körner, Uhland 
ismertetése és irodalmi működésük méltátasa. Költemények elemzése, alaki, 
tartalmi és aesthetikai fejtegetése. Folytonos nyelvtani elemzés. Házi dolgozatok. 
Heti 2 óra. Gamauf.

A kezdők német nyelvtani tananyaga: olvasás, emlézés, helyesírási s fogal
mazási gyakorlatok; beszédrészek ismertetése; tárgynevek s tulajdonságnevek 
ragozása, fokozása. Kis olvasmányok, költemények fordítása, elemzése. Kk. 
Ballagi K. német nyelvtana. Olvk. Gáspár népisk. 2 oszt. számára. Hét. 2 óra. 
Zsarnoviczky.

Tót nyelvi haladók tananyaga: mondattan ; helyesírás szabályai'; elemzés, 
költemények s evangéliumok emlézése és fejtegetése. írásbeli dolgozatok. Tan
nyelv a tót. Kk. Törnek V. nyelvtana és Novy Zákon. Hét. 2 óra. — Kezdők 
tananyaga: hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek; elemzés, fordítás, emlé
zés. Glosz Miksa, Gyakori, tót nyelvtana. Olvasók. Novy Zákon. Hét. 2 óra. 
Zsarnoviczky.

4. Földrajz. I. és II. tanf. együtt. Magyarország földrajza; Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália földrajza; térképek készítése; legegyszerűbb vetületek. 
Tankönyv: Kozma: Általános Földrajz. Heti 2 óra. Gamauf.

5. Történet. I. és II. tanf. együtt. Világtörténet a keresztes hadjáratoktól 
kezdve a legújabb korig. Tankönyv: Ribári Világtörténelme. Heti 2 óra. —
III. tanf. A magyar nemzet története a legújabb korig, tekintettel a reformátióra, 
ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb egyháztörténeti mozzanatokra és 
a mívelődés fejlődésére. Tankönyv: Sebesztha K. Magyar nemzet története. 
Heti 2 óra. Gamauf.

III. tanf. Alakotmánytan. A hazai alkotmány fejlődése 1867-ig; alkot
mányiam alapismeretek; jogok és kötelességek ismertetése; a prot. egyházra 
vonatkozó államtörvények s némi egyházjogtani alapismeretek. Tankönyv: Csiky 
Kálmán Alkotmánytan. Heti 2 óra. Gamauf.

6. Mennyiségtaniak. 1. tanf. Számtan. Szóbeli és írásbeli míveletek egész 
és törtszámok körében. A tizes számrendszer. Római számjegyek. Számolási 
rövidítések. Mértékeink. Olaszszabály. Hármas tételek megoldása következte
téssel s arányokkal. Társaságszabály. Egyszerű kamatszámítás s alkalmazásai. 
Folytonos hivatkozás az elemi népiskolai számtanításra. Hét. 3 óra. II. tanf. 
Számtan. A múlt évi tananyag ismétlése. Keverési számítás. Lánczszabály. 
Négyzet- s köbhatványozás és gyökvonás határozott számokkal. Kamatos
kamatszámítás logarithmusokkal is. Ellentett számokkal míveletek. Algebrai 
számok s négy míveletök. Első fokú egyenletek egy, két s három ismeretlennel. 
Tiszta s vegyes négyzetes egyenletek egy ismeretlennel. Hét. 2 óra. III. tanf. 
Számtan. Az el. népiskolai számtanítási módszer megbeszélése és gyakorlása. 
Ismétlések. Hét. I óra. Fabriczy.

III. tanf. Méréstan. Test, felület, vonal pont fogalma. Vonalok s mérésök. 
Gyakorlati földmérés, magasságmérés; területek felvétele kisebbített mérték 
szerint. Testmértan elemi s gyakorlatibb tanai. Hét. 2 óra. Fabriczy.

7. Term észettudom ányiak. I. és II. tanf. együtt. 1 félévben Test- és 
egészségtan. A bőr s működése és ápolása. Csont-, izom-, zsiger- és idegrendszer,
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az óvás s ápolás családi és iskolai igényeinek kiemelésével; gyors segélynyújtás 
életveszélyek alkalmával. Kk. Dr. Scherman A. Test- s Egészségtana s jegy
zetek. Hét. 2 óra. — 2. félévben. Növénytan. Kiválóbb virító és virágtalan nö
vényeink leírása, szervtana, rendszeresítése, használhatósága. Gyümölcskerti 
teendők ősz. tél, tavasz nyár szakaiban. Módszertani utasítások. Kk. Kriesch- 
Simkovics Növénytan Elemei és jegyzetek. Hét. 2 óra. Fabriczy.

II. tanf. Vegytan. 1. féléven. Főbb elemek, szervetlen és szerves vegyületek ; 
alkalmazásuk egészség, gazdaság és ipar körében. A vegyülés általános törvényei; 
atómsúly. Kk. Rath A. Chemia Elemei. H ét 2 óra. 2. félévben. Termézettan. 
Delejesség nyilatkozása, delejesités, iránytűk, delejesség lényege. Dörzsölési villa
mosság s nyilatkozásai, influentia, vezetők és szigetelők. Légköri villamosság, 
villámhárító. Érintkezési villamosság. Volta eleme, állandó elemek. Villamosság 
sebessége. Vegyi hatások, galvanoplastika, galvanisatio, elektrometallurgia. Hőha
tások, izzó fény, ívfény. Delejes hatások, Ampére-féle törvény, telegraph. Inductio. 
Telephon. Élettani hatások, áramszaggató. Jegyzetek szerint: Hét. 2 óra. Fabriczy.

III. tanf. Természettan. A szilárd, folyékony s légnemű testek mechani
kájának főbb s gyakorlatibb tanai. Erély s megmaradásának elve és fontossága. 
Hőtan. Hangtan. Fénytan. Szemléletre támaszkodó induktióval és az el. népiskolai 
tananyag, tanmenet s tanalak kijelölésével. Jegyzetek szerint. Hét. 3 óra. Fabriczyi

Mindhárom tanfolyambeliek vegyesen a kertészetben s különösen a gyü
mölcsfa-tenyésztésben nyertek utasításokat. Zsarnoviczky.

8. M űvészetiek. I. tanf. Zongora. Vedeman zongoraiskolájának füzetei 
szerint számos gyakorlatok és Nagy L. könnyebb choráljai. Hét. 3 óra. Zene
elmélet. Nikolits S. Elemi zeneelmélete szerint. Hét. 1 óra. Ének, előgyakorlatok 
Zsasskovszky F. énekkátéja szerint és chorálok a soproni Egyhangú Melódiák 
szerint. Hét. 1 óra. Hegedű, számos gyakorlatok Brähmig B. hegedűiskolája 
szerint. Egyházi s világi énekek. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

II. tanf. Orgona, Nagy L. Choralkönyve szerint 5°  egyházi ének s köny- 
nyebb előjátékok és pedal-gyakorlatok; a begyakorlott chorálok éneklése. Hét. 3 óra. 
Hegedű, gyako rlatok ; egyházi s világi énekek. Hét. 1 óra. Zsarnoviczky.

III. tanf. Orgona. Nagy L. szerint 5° egyházi ének; elő- és utójátékok s 
pedálgyakorlatok. Hét. 2 óra. Ezenkívül orgonáltak a bentlakókkal tartott reg
geli és esti imánál, a hittanhallgatókkal tartott istentiszteleti gyakorlatoknál és 
templomi könyörgéseknél. A chorálok szabad és szívreható éneklése megkíván- 
tatott. Zsarnoviczky.

II. és III. tanf. együtt. Összhangzat- és számjclzéstan, Wohlfahrt-Bartalus 
szerint. Hét. 2 óra. I., II. és III. tanf. együttesen gyakorolta magát egyházi s 
világi énekeknek férfi négyes karban való előadásában; kardalokat énekeltek 
ünnepélyek, temetések stb. alkalmával. Hét. 1 óra. Zsarnoviczky.

Rajz. I., II., III. tanf, együtt. I. tanf. Egyenes vonalak, ezeknek egyenlő 
részekre osztása és összetétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak; 
mértani ékítményi és növénytani alapformák árnyékolással és a nélkül. II. tanf. 
Nehezebb ékítmények s növények körrajza részint árnyékolatlanul, részint ár
nyékolva. III. tanf. Emberi alakok, arczok rajzolása árnyék szerint; nehezebb 
sík díszítmények. Egyszerű építészeti, a népiskolai épületek alaprajza, homlok- 
és átmetszeti rajzai; lakás, udvar beosztása, kert terv készítése. Hét. 2 óra. 
Gamauf György.
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írás. I. és II. tanf. együtt. Német és magyar ütem- és szépírás. Hét. i. 
óra. Fabriczy.

Testgyakorlat. I., II. és III. tanf. együtt. Téli tornahelyiség hiányában az 
őszi és tavaszi napokon a nyári tornahelyiségben, heti 2 órában. Rendgyakor
latok : nyílt és zárt sorok, ezeknek menés közben történő felbontása, átalakítása, 
sorfordulatok, sorkanyarulatok, a sorok mozdulatának, összeállásának és kifejté
sének nemei. Szabadgyakorlatok: az állások és menetek különféle nemei s 
módjai; fej, kar, kéz, váll, törzs és láb gyakorlata szökkenéssel, futással, ugrással; 
fordulattal és társulva. Szergyakorlatok : könnyebb függő és támgyakorlatok.

A III. tanfolyam növendékei a népiskolai tornatanítás tananyagának fel
dolgozása czéljából tornatanítási tervezeteket készítettek s maguk is tanítottak. 
Gamauf.

Ev. ref. zz ev. református, r. k. zz római katholikus, iz r._izraelita. A többi á. h. ev. * I.

C) A tanév  kezdetén beírt növendékek.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. TANFOLYAMBAN.

Nyíregyháza, Szabolcsm. 1873. 
Sajó-Gömör, Gömörm. 1873. 
Szikszóújfalu, Abaújm. 1873. 
Ratkó, Gömörm. 1872.
Eperjes, Sárosm. 1873.
Szarvas, Békésm. 1870.
Szigetvár, Somogym. 1872.
Bártfa, Sárosm. 1872.
Uj-Verbász, Bács-Bodrogm. 1874.

II. TANFOLYAMBAN.

Bánócz, Zemplénin. 1869. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1871. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1872. 
Mnizsány, Gömörm. 1868. 
Budamér, Sárosm. 1871. 
Mnizsány, Gömörm. 1864. 
Dvorecz, Szepesm. 1871. 
Jolsva, Gömörm. 1869. 
B.-Csaba, Békésm. 1870. 
Eperjes, Sárosm. 1872. 
Budapest, Pestm. 1872.
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IO Apáthy Nándor m. t. r. k. 
Blozsán Kálmán . .
Jäger G yu la ..........................
Kicsiny G y u la .....................
Loyko V ilm os.....................

15 Mihalovits Emil . . . .
Neupauer Mihály . . . .
Remenyik Lajos . . . .
Such János ..........................
Zacher Sándor • . . . .

20 Kampauer Irma m. t. . .

Gerhard B é l a ..........................
Koncz D á n ie l ..........................
Ochs G á b o r ..........................
Martinyi P á l ..........................

5 Petróczy Gizella m. t. r. k. .
Povázsay G á b o r .....................
Weisz Ernő b. t. izr. . . .
Weiszner G y u l a ....................
Zwick Károly f  1889. jan. 21.
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Név, vallás Születés helye és ideje

III. T A N F O L Y A M B A N .

Brózik L a j o s ......................... Mező-Berény, Békésül. 1871
Gócs G é z a .............................. Leibitz, Szepesm. 1868.
Jesztrebényi Kálmán . . . , Ránk, Abaujm. 1871.
Koncsek J á n o s .................... Újvásár, Gömörm. 1869

25 Kvasz I s t v á n ......................... Aszód. Pestm. 1870.
Laczó A n d r á s ......................... L.-Tarnócz, Liptóm. 1870.
Leszich E e d r e ......................... Szeged, Csongrádm. 1872.
Madarassy László ev. ref. . Guszona, Gömörm. 1869.
Marschalkó Gyula . . . . Kis-Szeben, Sárosm. 1870.

30 Müllner M i h á l y .................... Pozsony, Pozsonym. 1869.
Ochs F e r e n c z ......................... Szikszó, Abaújm. 1871.
Paulovits J ó z s e f .................... Miskolcz, Borsodm. 1869.
Petrikovics P á l ......................... Nagy-Léta, Biharm. 1871.
Szanitter K o r n é l .................... Felka, Szepesm. 1868.

35 Szepesik J á n o s ......................... Miskolcz, Borsodm. 1871.
Valent B é la ............................... Heréd, Nógrádm. 1868.
Dzúrík Mihály m. t.................... Isztebne, Árvám. 1862.
Kovácsy Margit m .  t. . . . Eperjes, Sárosm. 1872.
Lavotha Aranka m. t. r. k. Eperjes, Sárosm. 1872.

Statisztikai osztályozás.

1. Jótéteményre nézve: teljes ingyenes 27, félingyenes 3, saját költségén : 
tandíjmentes 8, tandíjfizető 1.

2. Anyanyelvre nézve: magyar 17, német-magyar 9, tót-magyar 13.
Korra nézve: 15 éves 5, 16 éves 9, 17 éves 8, 18 éves 5, 19 éves 6,

20 éves 4, 24 éves és azon felül 2.
4. Származásra nézve: tanító fia 7, lelkész fia 1, iparos fia 10, földmíves 

fia 12, egyéb 9.
5. Vidék tekintetében, megyék szerint: gömöri 7, szepesi 3, sárosi 9, abauj- 

tornai 3, bihari I, borsodi 2, pestmegyei 2, békési 3, csongrádi 1, nógrádi X, 
pozsonymegyei 1, árvái 1, liptói 1, szabolcsi 1, zempléni 1, somogyi 1, bács- 
bodrogmegyei 1.

6. Szorgalom tekintetében, osztályzatra nézve: általános jeles 6, általános 
jó 20, elégséges 12, elégtelen osztályzatú 1.

D) Önképzés.
I. Pálfi-kör. A tanítóképzői növendékekből a tanév elején újra alakult 25 

rendes és 3 olvasó taggal. Elnöke Gamauf György tanítóképző tanár. Jegyzők: 
Petrikovits Pál és Leszich Endre, könyvtáros Kvasz István, pénztáros Müllner 
Mihály. A kör 25 ülést tartott, melyeken 23 dolgozat olvastatott és bírálta
tok ; ezek közt 11 paedagogiai volt. A körnek ez évi bevétele 56 frt 45 kr.,
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melyből a kör könyvtárának gyarapítására 33 frt fordíttatott. Ez évi tagsági 
díjak hátraléka: 36 frt, összes hátralék 130 frt 87 kr. Kiadás: 37 frt 52 kr. 
Készpénz 18 frt 93 kr., takarékpénztári betétei 17 frt 8 kr. A könyvtár 24 kö
tettel szaparodott, ezek közül vétel útján 17 kötettel és ajándék útján 7 kötet
tel. A kör járatta a Vasárnapi Újságot, a Politikai Újdonságokat, a Világkró
nikát, a Magyar Paedagogiai Szemlét, az Evengelikus Népiskolát és az Apostol 
czímű folyóiratokat. Ajándékokkal szaporították a kör könyvtárát dr. Horváth 
Ödön jogakadémiai dékán, dr. Szlávik Mátyás theologiai tanár, dr. Mosánszky 
Győző ügyvéd urak, Leszich Endre, Kvasz István és Weisz Ernő tanítóképzői 
növendékek. Fogadják e helyütt is a kör hálás köszönetét. A kör ez évben 
is rendezett zártkörű ünnepélyt márczius 15-ike emlékére.

2. A gyorsíró-kör is alakúit ez évben október havában. Elnöke: Gamauf 
György tanítóképző tanár; előadója Petrikovits Pál, ki egyszersmind jegyző és 
könyvtáros volt; pénztárosa Remenyik Lajos. A tagok száma 14, ezek közül 
2 haladó, a többi kezdő volt. A kör vagyona készpénzben 7 frt 22 kr., a hát
ralékok 8 frt 24 krt tesznek. A könyvtár ajándék útján 9 drb. újsággal szapo
rodott, melyeket Kardos Gyula, gyorsirás-tanár volt szíves a körnek ajándé
kozni. Fogadja e helyütt is a kör hálás köszönetét.

3. Zenekor. Különösen a hegedülésben igyekezett tökéletesedni. Tagjai 
részben működők, részben pártolók. Elnöke: Zsarnoviczky J. tanár, karmester 
kezdetben Koncsek János III. tanf. növendék, ennek tanítói állomásra való el
távozása után Kvasz István. Bevétele 8 frt 62 kr,. kiadása 3 frt 70 kr., összes 
vagyona 33 frt 74 kr.

4. Dalkör. Világi s egyházi kardalokban gyakorolta magát. Elnöke Zsar
noviczky István, karmester kezdetben Koncsek János, később Brózik Lajos, 
ezek tanítói állomásra való eltávozása után : Kvasz István. E kör a zenekörrel 
együttesen megrendelte ez évben is Hoos J. «Eredeti Magyar Daltárát». Be
vétele 12 frt 71 kr., kiadása 2 frt 25 kr., összes vagyona 37 frt 16 kr.

5. « Tanitóképesdei gyám intézeti ifjúsági egylet» e tanévben is buzgólko- 
dott a krajczáros adományok gyűjtésében. Az összegyűlt 4 frt 63 kr. összeg 
a collég, gyámintézeti elnöknek adatott át.

E) Könyvtár.
A tanítóképző intézet könyvtára vétel útján 18 művel és 4 szaklappal 

gyarapodott. Becses ajándékul a következő könyveket és füzeteket voltak ke
gyesek az egyes nagylelkű pártfogók beküldeni.

Főt. Czékus István püspök úr, a közoktatásról szóló m. k. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszteri jelentéseket az 1870-ik évtől az 1887-ik évig, 13 kötet
ben és a tanítók nyugdíj intézetéről szóló jelentést 3 kötetben. A nmltgú val
lás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium az 1888-ki évről szóló hasonló jelen
téseket 3 kötetben. Ugyancsak e nmltgú minisztérium az 1885-ik évi budapesti 
kiállításról szerkesztett hivatalos főjelentést küldötte be a sárosmegyei kir. tan
felügyelőség útján I példányban 13 kötetben. A földmívelés,- ipar- és keres
kedelemügyi m. k. minisztérium orsz. selyemtenyésztési felügyelősége ajándékéi 
megküldte a jelentést a magyarországi selyemiparról az 1888. évben 5 példány
ban. A «Franklin-Társulat» Dobrovszky és Drotleff czégek nyomtatványokat
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és Lampel Róbert könyvkereskedő úr 2 kötet könyvet. Az «Ev. egyház és 
iskola» és a «Néptanítók I-apja» szerkesztősége e lapoknak egész évi 1889-ki 
folyamát küldi díjtalanéi, utóbbi 2 példányban.

Hálás köszönetünket fejezzük ki e helyütt is a nagylelkű ajándékozóknak 
a szíves figyelemért és a jótékony adományokért.

F) Tanszerek.
Az egyházkerületi 50 frtnyi tanszerpénzből vegytani s tcrmészettani anyagok 

és edények vétettek, olvasó táblák és terményrajzi ábrák vászonra, kéregpapirra 
feszíttetek.

Gr) Bennlakás és felvétel.
A teljesen ingyenes növendékek díjtalan felvétel, lakás, élelmezés és tanítás 

jótéteményeiben részesültek, ide nem értve kézikönyveik megszerzését és fehér- 
s ágyneműjük gondozását.

A kik felvétetni és jótéteményben részesülni óhajtanak, folyamodványai
kat augusztus 15-ig az eperjesi ev. collegiumi igazgatósághoz terjeszszék be. A 
folyamodványhoz keresztlevél, tanulmányi (legalább 4 gymn. vagy reál-, vagy 
polg. iskolai osztályról), orvosi, esetleg szegénységi bizonyítvány is melléklendő. 
Kellő bizonyítványok hiányában a jótétemény elnyerése bajos és az esetleg 
feltételesen felvett növendék itt vétetik tanulmányi s orvosi vizsgálat alá.

Felvételi- s javítóvizsgálatok, valamint a behatások f. é. szeptember I—4. 
napjain történnek. A tanítás szept. 5-én kezdetik meg.

H) Tanítóképesítő vizsgálat.
Az 1888. évi junius 30. és julius 2. 3. napjain tartott tanképesítő vizs

gálathoz 17 folyamodó közül 13 bocsáttatott; meg nem jelent I, teljesen meg
vizsgáltatott 11, félvizsgálatot tett 1. A vizsgálatot általános jeles eredménynycl 
ketten állották meg, u. m.: Greisiger János és Roxer Mihály; általános jó  ered
ménynyel öten, u. m .: Klimek Rezső, Bécser János, Lipták Endre, Szánik 
Ernő, Szklenár Pál; elégséges eredménynyel hárman u. m .: Molitorisz József, 
Bergstein Jakab és Schreiber Izsák. Javító vizsgálatra utasíttatott 1, u. m .: 
Adamovics György. Az 1888. augusztus 28-án megtartott javítóvizsgálaton 
Adamovics György elégséges osztályzattal képesíttetett.

Fel vizsgálatot te t t : Gallay Dániel.

Hálás köszönetünk
illeti meg ez évben is a nt. és ngs. miskolczi ev. egyházat, hogy mint máskor, 
úgy most is 3 ifjúnak IO— IO frt segélyt nyújtott, tovább dr. Lakner Árpád, 
dr. Krayzell Aurél és Herkely János városi orvos urakat, kik díjtalanéi gyógyí
tották beteg növendékeinket. Fogadja köszönetünket Krivoss Gyula gyógy
szerész úr is, ki a növendékeink számára adott gyógyszerek árából 2O°/0-ot 
szíveskedett elengedni.

Összeállította: H örk József,
ideigl. igazgató.



IV.

F o g y m n a s i u m .

A). Tanári kar.

I. R e n d e s  t a n á r o k .

1. Flórián Jakab, a VI. oszt. főnöke. T aníto tt latin nyelvet a II., VI. és 
VIII. osztályban. A Collegium pénztárosa s a collég, nagykönyvtár őre; a 
magyar-német egyli. iskol. felügyelője. Heti óráinak száma 18.

2. Hazslinszky Frigyes, a Collegium igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. 
tagja. Tanított mathesist a VI., VII., VIII. és physikát a VII. és VIII. osztály
ban. A Szirmay-könyvtár s a természettani múzeum őre. Heti óráinak száma 16.

3. Hazslinszky Tamás, a III. oszt. főnöke. Tanított számtant az I—III. 
és rajzoló mértani az I—IV. osztályban. Heti óráinak száma 20.

4. Herfurth József, a Vili. oszt. főnöke. Tanított történelmet a III —VI. 
és a VIII osztályban, az osztr.-magy. monarchia politikai földrajzát a III. osz
tályban és a politikai földrajzot a VII. osztályban. Heti óráinak száma 18.

5. Húsz Ármin, a VII. oszt. főnöke. Taníto tt latin nyelvet a III., V. és 
VII. osztályban és tornát az V- VIII. osztályban. A természetrajzi múzeumok 
őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek pénztárosa. Heti óráinak 
száma 18 és 4 testgyakorlati óra.

6. Klein János, a IV. osztály főnöke. T anított mathesist a IV. és V. 
osztályban, természetrajzt a IV., német nyelvet a III. és IV., és math, s phys. 
földrajzi a III. osztályban. A vegytani szertár őre. Heti óráinak száma 19.

7. Ludmann Ottó, a főgymn. igazgatója. Tanított görög nyelvet a VI., 
VII. és Vili. osztályban, német nyelvet a VIII. osztályban. A collegium pénz
ügyi bizottságának tagja, a coll. tápintézet gondozója, a franczia és ángol 
nyelvek rendkívüli tanára. Heti óráinak száma 16.

8. Nősz Gusztáv, az V. oszt. főnöke. T anított latin nyelvet a IV. osztály
ban, görög nyelvet az V. osztályban, magyar nyelvet a III. osztályban, német 
nyelvet az V. osztályban és szépírást az I. és II. osztályban Heti óráinak 
száma 19.

9. Serédi P. Lajos, az I. osztály főnöke. Tanított latin nyelvet az 1. osz
tályban, magyar nyelvet a VI—VIII. osztályban és phil. propaed. a VIII. osz
tályban. A coll. közös tanári értekezletek és a magyar-német egyház jegyzője; 
a főgymnasiumi ifjúság Magyar társaság»-ának elnöke. Heti óráinak száma 19.
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io. Szutórisz Frigyes, a II. osztály főnöke. Tanított földrajzot a II. osz
tályban, természetrajzot az V. és VI. osztályban, magyar nyelvet a II. és német 
nyelvet a VI. és VII. osztályban. Heti óráinak száma 20.

I I . Segédtanár.

11 Grósz Albei't, gymn. segédtanár. Tanított magyar nyelvet az I., IV. 
és V. osztályban, földrajzot az I. osztályban és tornát az I—IV. osztályban. 
Heti óráinak száma 17 és 6 testgyakorlati óra

III. Vallástanárok.

a) Az ev. ágost. hitvallásnak tanárai:
12. Hörk József, a theolog. akad. r. tanára s dékánja, a tanítóképző

intézet ideiglenes igazgatója. Tanított vallástant az V—VIII. osztályban heti 
4 órában.

13. Mayer András, theol. akad. r. tanár. Tanított vallástant az I—IV. 
osztályban heti 4 órában.

b) A római kath. hitvallásnak tanára:
14. Kassay István, kir. kath. főgymnasiumi r. tanár. Tanította a lóm. 

kath. vallástant heti 6 órában.

c) A görög kath. hitvallásnak tanára:
15. Homa Gyula, kir. kath. főgymnasiumi r. tanár. Tanította a gör. kath. 

vallástant heti 2 órában.

d) A mózes hitvallásnak tanárai:
16. Dr. Auszterlitz Mór, eperjesi rabbi
17. Neuzvirth Dávid, rabbi - helyettes, az orthodox mózes - hitvallásnak 

hittanára.
IV. Melléktanárok.

18. Gam auf György, tanitóképzőintézeti r. tanár, tanított szabadkézi rajzot.
19. M ikolik Gyula, elemi iskolai tanító, tanított éneket az I. és II. osztály

ban heti 2 órában.

B) A tantárgyak osztályonként.

I. Osztály.
1. Vallástan. Bibliai történetek az ó-testamentumból. Kézi könyv : Noszág 

János: «Kétszer ötvenkét bibliai történet». Heti óraszám 2. Mayer Endre.
2. M agyar nyelv. Értelmes hangsúlyos olvasás, az olvasottak megmagya

rázása és élőszóval való értelmes előadása. Versek betanulása s elmondása s 
azok tárgyainak megmagyarázása. Egyszerű, bővített, összevont és összetett 
m ondatok; fő- és mellékmondatok megkülömböztetése. Az alaktani rész egészen 
(igeragozás részben) mondattani alapon. Szóképzés. Megfelelő írásbeli dolgozatok 
a helyesírás gyakorlására s a tanult anyaghoz mérten. Kézikönyvek: Király 
Pál «Magyar nyelvtan» I. rész és Lehr Albert-Riedl Frigyes «Magyar olvasó
könyv» I. kötet. Heti óraszám 6. Grósz Albert.

7

1
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3- Latin nyelv. Ismeretes latin szók csoportosítása utján a helyesírás és 
olvasás. A gyakorlókönyv könnyebb szerkezetű mondatai alapján a főnevek és 
melléknevek, a névragozások a főbb genusszabályokkal s fontosabb eltérésekkel; 
a congruentia s a «sum»-ige alakjainak tüzetes begyakorlása alapján a con
venientia általában. Ezekkel fokozatos kapcsolatban, összefüggő olvasmány alapján 
— [Mulier vidua, Haedus et lupus., Responsum rectum , Leo defectus., Luscinia 
et acanthis., Pavo et grus., Veteres Suevi., Croesus et Solon., Cicada et formicae., 
Puer mendax., Sturnus et cuculus., Homo senex et mors., Diogenes., Codrus., 
Homo et leo., Cervus ad fontem., Catulus et asinus., Androclus et leo., A 
germánok. Az utasok és a szamár. A ölyv és a galambok. A páva és a daru. 
A farkas és a daru. A légy és a kopasz. Apelles. A földmíves és a gólya. 
Codrus király hazaszeretete. Euripides. A jós. Nagy Sándor.] — a melléknevek 
fokozása, számnevek, névmások, gyakoribb elöljárók, a cselekvő és szenvedő 
igeragozás. Összefoglaló ismétlés után a conjugatio periphrastica és a desponens 
igék ragozása. Hetenkint egy (összesen 34) dolgozat a folytonosan gyűjtött szó
kincsből, az elemzés útján tanult szabályok begyakorlására. Kézikönyvek: Schultz- 
Dávid Istv. Latin olvasó és gyakorló könyv IV. kiadás Bpest 1888., Schultz- 
Dávid Istv. Latin nyelvtan V. kiadás Bpest 1889. fíe ti óraszám 7. Serédi P. Lajos.

4. Földrajz. Az elemi osztályokban szerzett földrajzi alapismeretek kibő- 
vitő ismétlése után Eperjes vidékéből kiindulva Magyarország földrajza a főbb 
hegycsoportosulások és vízrendszerek szerint. A megyék ismertetése kapcsolat
ban az ország természetrajzi viszonyainak némi feltüntetésével. Európa leírása 
államai szerint. Kézikönyvek: Brózik-Paszlavszky «Földrajz» I. rész és Lange- 
Cherven «Iskolai atlasz »-a. Heti óraszám 4. Grósz Albert.

5. Számtan. A tizedes számrendszer. A négy számolási mívelet egész 
számokkal. A négy alapmívelet tizedes törtszámokkal. A számok oszthatósága. 
Törtek átalakítása, kisebb és nagyobb számokkal való kifejezése. Közönséges 
törtek átalakítása, tizedes törtekké és megfordítva. A  négy alapmívelet közönsé
ges törtekkel. Tankönyv: Mocnik-Schmidt. Hetenként 3 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Rajzoló geometria. Pontok, vonalok, szögek, háromszögek, négyszögek 
és sokszögek. Az idomok összeillősége és hasonlósága. A kör és a szabályos 
sokszög. A területek meghatározása. Az ornamentális rajz egy hetenkénti órá
ban rendszeresen haladó rajzminták szerint, a tanítónak a táblán való előrajza 
után. Kézikönyv: Landau Alajos és Dr. W ohlrab Flóris. Hetenként 3 óra. 
Hazslinszky Tamás.

7. írás. Magyar és német folyóírás az ütemmódszer szerint. Hetenként 
i óra. Nősz Gusztáv.

8. Ének. Hetenként 1 óra. Mikolik.

II. Osztály.

1. Vallástan. Az I. osztálylyal egyesítve.
2. M agyar nyelv. Az I. osztályban tanultak felevenítése u tán : igeragozás 

és szóképzés teljesen. Mellé- és alárendelt mondatok, a mellékmondat főbb 
fajai; a mondatrészek közül a határozók részletesen. Körmondat. Történeti 
olvasmányok és legendák. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Ihász Barbaries : 
Magyar nyelvtan. Dr. Kármán M ór: Magyar olvasókönyv. Hetenként 5 óra. 
Szutórisz Frigyes.
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3- Latin nyelv. K. K. David-Schultz kisebb latin nyelvtana és olvasó
könyve. Az első osztály pensumának ismétlése után begyakoroltattak az álszen
vedők alakjai, a rendhagyó perfectum s supinum'mal biró alakok, verba anomala, 
inchoativa, defectiva, impersonalia, adverbia, praepositiones, conjunctiones. Acc. 
c. inf., abi. absol. féle szerkesztés. Hetenként egy írásbeli dolgozat, összesen 35. 
Hetenként 7 óra. Flórián.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália oro-hydrographiai leírása 
természetes vidékek szerint, politikai felosztása, természeti viszonyai. Tankönyv: 
Brózik és Paszlavszky J. Földrajza. Hetenként 4 óra Szutórisz Frigyes.

5. Számtan. Számolási rövidítések. Számolási míveletek korlátolt pontos
sággal. Arányok és arányiatok megfejtése. Egyszerű hármas szabály. Százalék 
számítás : számolás száztól, százra és százban. A bruttosúly, nettosúly és a tara 
meghatározása. Az agio és a biztosítási díj. Kézikönyv: Moönik-Schmidt. Heten
ként 4 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Rajzoló geometria. Sík és térbeni egyenes, test-szöglet, koczka, négy
zetes oszlop, derékszögű négyszögletes oszlop, párhuzamos lapú hasábos testek, 
szabályos oszlopok, hengeres oszlop, szabályos négylapú, négyzetes gúla, sza
bályos nyoczlapú, szabályos gúlák, kúp, csonka gúla, csonka kúp, soklapúak, 
gömb és körök a gömbön. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága és 
mérése. Testhálók és testminták készítése. Vetülettan. Sík- és térbeli idomok 
ábrázolása párhuzamos vetítés által. Ornamentalis rajzolás mint az első osztály
ban. Kézikönyv: Dí. Császár Károly. Hetenként 3. óra. Hazslinszky Tamás.

7. Írás. Magyar és német folyóírás az ütemmódszer szerint. Metánként I 
óra. Nősz Gusztáv.

8. Ének. Hetenként 1 óra. Mikolik. III.

III. osztály.

1. Vallástan. Hit és erkölcstan. Kézi könyv: Mayer Endre evangyéliomi 
hit és erkölcstana. Heti óraszám 2. Mayer Endre.

2. M agyar nyelv. A nyelvtani anyag rendszeres áttekintése: hangtan, 
szótan, mondattan. Körmondatok. Prózai és verses olvasmányok olvasása, elem
zése, részben megtanulása és értelmes előadása. Tankönyvek : Szinnyei József: 
Rendszeres Magyar Nyelvtan. Lehr Albert és Riedl Fr. «Magyar olvasókönyv.» 
írásbeli dolgozatok száma 18, melyeknek tárgyát részint a tanult verses és 
prózai olvasmányok feldolgozása, részint kisebb önálló feladatok képezték. He
tenként 3 óra. Nősz Gusztáv.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Tankönyvek: Schultz-Dávid István latin 
nyelvtana; Dávid István gyakorló- és olvasókönyve. Olvasmány Dávid István 
gyakorló- és olvasókönyvéből: 60 erkölcsi és életszabályokat tartalmazó hexa- 
méter; 20 dactylusi sorpár; 20 összefügőbb költői szemelvény különféle köl
tőktől; Phaedrus 25 meséje. Ezen egyes versek és összefüggőbb költői szemel
vények alapján gyakoroltatott a helyes hangsúlyos olvasás, tárgyaltattak a 
prozodia elemei, a közönséges szórendtől eltérő költői előadás, szóképzési egy
beállítások stb. Prózai olvasmányul szolgált ugyanezen olvasókönyvből a római 
köztársaság történetének 28 fejezete, melyeknek alapján a mondattannak legne
vezetesebb és legfontosabb szabályai, különösen az infinitivusi és participialis
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szerkezetek tárgyaltattak s aztán a nyelvtani órákban megfelelő példákon begya
koroltattak. Kellő gond fordíttatott a szókincs bővítésére és szólásmódok gyűj
tésére is. Az iskolai és házi írásbeli dolgozatok száma 40. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. Prózai és verses olvasmányokból vett példák alapján a 
szó- és alaktan rendszeres áttekintése. Az egyszerű bővített mondat és ennek 
szórendje. 14 prózai olvasmány tárgyalása és tartalmi elmondása, 12 rövidebb 
költeménynek szószerinti betanulása. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat, mely
nek tárgyát a nyelvtani tananyag feldolgozása vagy könnyebb fordítási gya
korlat képezte. Tankönyv: Hoffmann Mór Német Nyelvtan és Olvasókönyv
I. r. Hetenként 4 óra. Klein.

5. Physikai fö ldra jz Bevezetésül physikai előismeretek: a szilárd, csepp
folyós és terjengős testek tulajdonságai, a meleg hatása, fénytünemények, dele
jes és elektromos alaptünemények. A mathematikai és physikai földrajz elemei. 
Tankönyv: Scholtz-Ráth: A mathematikai és physikai földrajz elemei. Heten
ként 2 óra. Klein.

6. Történelem. Magyarország története a hunok óta 1867-ig. Török Ist
ván tkönyve szerint, 2-ik kiadás, Kolozsvár 1887. Ennek bevégeztével az osz
trák-magyar monarchia politikai földirata; elébb a magyar állam alkatrészei és 
területe, földe és vizei; népessége nemzetiségi és vallási tekintetben; a lakos
ság anyagi foglalkozása: műveltségi állapotok; az alkotmány, kormányzás, a 
helyhatósági és községi igazgatás; az igazságszolgáltatás; állampolgári köteles
ségek ; a társországok; Magyarország kapcsolata Ausztriával; végül ennek föld- 
irati áttekintése. Ugyanazon tkönyv és jegyzetek szerint. Hetenként 4 óra. 
Herfurth József.

7. Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármas szabály. 
Kamat-számolás: kamat, tőke, idő és százalék számítás. Lerovat. Időhatár-szá
mítás. Társas szabály. Vegyítési szabály. Lánczszabály. Kézikönyv: Moőnik- 
Schmidt. Hetenként 3 óra. Hazslinszky Tamás.

8. Rajzoló geometria. Egyenes vonalú idomok szerkesztése, összeillősége, 
hasonlósága és symmetriája. Merőlegesek és párhuzamosak szerkesztése, távol
ságok és szögek osztása, távolságok aránya és aránylata. Arányos távolságok, 
szögek és egyenes vonalú idomok szerkesztése. Az idomok területe, átalakítása 
és osztása. Ornamentális rajzolás mint az előbbi osztályokban. Kézi könyv: 
Landau Alajos és Dr. Wóhlráb Flóris. Hetenként 2 óra. Hazslinszky Tamás.

IV. osztály.

1. Vallástan. A harmadik osztálylyal egyesítve.
2. M agyar nyelv. Toldi I—XII. énekének taglalása, különös tekintettel az 

elbeszélő költemények tartalmi és alaki sajátságaira, kellékeire. Az olvasókönyv 
alkalmas darabjainak olvasása, elemzése alapján a prózai előadás főszabályai. 
Egyszerű és szép stilus s mind a kettőnek kellékei tüzetesen. A tanultakhoz 
mért írásbeli dolgozatok. Kézi könyvek: Dengi I. «Olvasmányok a magyar 
stilisztikához» I. rész. Dengi I. «Stilisztika» és Arany János «Toldi»-ja Lehr 
Albert magyarázataival. Heti óraszám 4. Grósz Albert.

3. Latin nyelv. Az alak- és esettan ismétlése és alkalmazása mellett az 
igeidők és módok, a mondatkötés, az alárendelt mondatok, az egyenes és 
egyenetlen beszéd, a hangmértan és hangsúlytan megfelelő fordítási gyakorla
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tokon begyakorolva. Olvasmányul szolgáltak egyes szemelvények Liviusból u. 
m. a római köztársaság története, továbbá Ovidiusból: Achilles halála: az em
beri nem 4 korszaka; Phaedrusból egyes mesék. Házi és iskolai írásbeli dol
gozatok száma 32. Tankönyvek: Schultz-Dávid kisebb latin nyelvtana és gya
korló könyve; Dávid István: Latin olvasókönyve Livius, Ovidius és Phaedrus 
műveiből. Hetenként 6 óra. Nősz Gusztáv.

4. Német nyelv. Az alaktan folytonos gyakorlása mellett a mondattan 
részletes tárgyalása. 9 nagyobb prózai olvasmánynak és 9 költeménynek fordí
tása, elemzése és könyvnélkül való értelmes elmondása. Kéthetenként egy írás
beli, a nyelvtani tananyag begyakolására vagy fordítási gyakorlatra vonatkozó 
dolgozat. A tanítási nyelv részben német volt. Tankönyv: Hoffmann Mór: Német 
nyelvtan és olvasókönyv II. r. Hetenként 3 óra. Klein János.

5. Történelem. Az ó-kor, Ribáry-Mangold könyve szerint. Az ázsiai és 
afrikai culturnépek sajátságainak áttekintése; részletesebben a görögök és ró
maiak történelme, tekintettel a műveltségi és állami állapotokra Cajus Julius 
Caesar haláláig.' Hetenkint 3 óra. Herfurth József.

6. Mennyiségtan. Algebrai számok és jelek, algebrai kifejezések. A négy 
számtani alapművelet algebrai egész számokkal. A számok oszthatósága. Számo
lási műveletek törtszámokkal. A legfontosabb szorzatok alakjai: négyzet, köb, 
geometriai baladvány. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Kéthetenként egy 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Mocnik-Klamarik-Wagner: Algebra. Heten
ként 3 óra. Klein János.

7. Rajzoló geometria. A kör és az egyenes, idevágó szerkesztések ; arányos 
távolságok, azok szerkesztése. Körbe és kör köré írt idomok, szabályos sok
szögek. A kör osztása. A körök kölcsönös helyzete. A kör kiegyenlítése. 
Egyéb nevezetes görbék idevágó szerkesztésekkel. Tankönyv: Dr. Császár 
Károly. Az ornamentális rajz folytatása: Hetenként 2 óra. Hazslinszky Tamás-

8. Természetrajz, a) Mineralogia: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Az ásványoknak physikai és alakjukra vonatkozó tulajdonságai. Az 
ásványok csoportosítása a chemiai összetétel alapján; ipari vagy tudományos 
fontossággal biró ásványok bemutatása és rendszeres leírása, b) Petrographia: 
Egyszerű és összetett kőzetek ismertetése és osztályozása szövetük szerint, c) 
Geológia: Földünk történetében megkülönböztetett hat korszaknak rövid át
tekintése. Tankönyv: Dr. Roth Samu, Ásvány-, Kőzet- és Földtan alapvonalai. 
Hetenként 3 óra. Klein.

V. Osztály.

1. Vallástan. Bibliai bevezetés. Sárospatakon 1886. kiadott hasonczímű 
kézikönyv nyomán. Heti 2 óra. Hörk József.

2. M agyar nyelv. Kiváló magyar költőktől balladák, románczok s egyéb 
rokonfajú költemények nyelvi és tárgyi elemzéssel. Ezekből mindenütt induk
tiv fejtegetéssel a mű- és népballada főbb sajátságai. Az olvasókönyv alkalmas 
darabjainak elemzése alapján az írásművek szerkesztésének tana, az írásművek 
tárgyának inventiója, az írásművek belső szerkezete, az előadás általános formái. 
Havonként írásbeli feladatok. Kézikönyvek: Dengi J. «Szerkesztéstan» és 
«Költői olvasmányok», és Greguss-Beöthy «Magyar balladák». Heti óraszám 3. 
Grósz Albert.
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3. Latin nyelv. Tankönyvek: Titi Livii ab urbe condita lib. XXI. és XXII. 
Bartal-Malmositól. Anthologia Latina Pirchala Imrétől (2-ik kiadás); Latin 
Stylus-gyakorlatok Pirchala Imrétől; Schultz-Dávid István latin nyelvtana. — 
Prózai olvasmáy: Livius XXI. könyve egészen. Költői olvasmány az Antholo- 
giából: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. XIV. XVIII. XIX. XXII. XXIV. XXV. 
XXVI. XXIX. XXXIII. LIV. — Az olvasmányt nyelvi, tárgyi, történelmi, 
különösen pedig a régiségtanra vonatkozó szükséges magyarázatok kísérték. 
Nyelvtani kiegészítő ismétlések, melyeknek begyakorlására 38 irálygyakorlat 
szolgált. Az iskolai és házi írásbeli dolgozatok száma 20. Heti óraszám 6. 
Húsz Armin.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: fő
név, melléknév, igehatározó, névmás, számnév, az to és tu végzetű rendes igék 
ejtegetése; megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok; ez utóbbiak részint házi, 
részint iskolai dolgozatok alakjában. Tankönyvek : Curtius-Abel Görög nyelv
tana és görög olvasókönyve. Hetenként 5 óra. Nősz Gusztáv.

5. Német nyelv. Az alaktan és m ondattan ismétlése és pontosabb be
gyakorlása mellett tárgyaltattak a következő prózai olvasmányok: Das Riesen- 
Spielzeug; die Lycischen Bauern; Herder; Nicht der Schule, sondern dem 
Leben; Körner an seinen Vater. — Költői olvasmányok: a Cid - monda histó
riai alapjának és kifejlődésének ismertetése után Herder Cidje. 10 válogatott 
románcznak emlézése. Der Affe und die Uhr; der Fischer; der Harfenspieler; 
Die Sonne bringt es an den Tag czímű költemények betanulása és értelmes 
felmondása. Das Lied vom braven M ann; die Bürgschaft; die drei Ringe czímű 
költemények tartalma és taglalása. írásbeli dolgozatok száma 16, melyeknek 
tárgyát részint önálló feladatok, részint egyes olvasmányok feldolgozása, részint 
pedig fordítások képezték. Hetenként 3 óra. Nősz Gusztáv.

6. Történelem. Az ó-kornak folytatása a nyugot-római birodalom végéig: 
bevezetésül a punháborúk óta alakult állami intézmények. Ribáry tankönyve 
szerint. Erre következett a középkori történelem Szilágyi Sándor tankönyve 
szerint. Hetenként 3 óra. Herfurth József.

7. Mennyiségtan. 1. Algebra. Elsőfokú egyenletrendszer megoldásának 
módjai. Kéttagúak magasabb hatványai. A számtani haladvány. A négyzetgyök 
és a másodfokú egyenlet. Számolás négyzetgyök-mennyiségekkel. 2 Geometria. 
A síkmértan legfontosabb tételei. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyv : Mocnik-Klamarik-Wagner Algebra és Mértan. Hetenként 4 óra. Klein J.

8. Növénytan. Az alaktan tüzetes begyakorlása élő példányokon, növény
határozás. Szövettan : egysejtű növények, fonal-, lap-, szövettestet alkotó növé
nyek ; rostnyaláb-, sejtedény- és edénynyalábokkal biró növények. A növények 
szaporodási és élettani viszonyai. Rendszeres összefoglalás. Növényhatározási 
gyakorlatok az őszi és tavaszi időszakban, hetenként egy órában. Roth Samu 
«A növénytan alapvonalai» és Cserey «Növényhatározó». Hetenként 2 óra, 
Szutórisz Frigyes.

VI. Osztály.

1. Vallástan. Az ötödik osztálylyal egyesítve.
2. M agyar nyelv. Kézikönyvek: Riedl Fr. Rhetorika s a prózai műfajok 

elmélete. Olvasmányok a rheto.-hoz 1888. Névy L . : «Shakesp. Coriolanus, tra-



goed.» és '<Moliére, Tudósnők, comoed.» Shakesp. «Coriolanus»-a elemzése 
alapján a drámai előadás sajátságai, a dráma, különösen a tragoed., Moliére 
«Tudós nők»-jének elemzése alapján a vígjáték összefoglaló elmélete. Az olvasó
könyv alkalmas darabjai s egyéb szemelvények taglalásával az értekező próza 
sajátságai. Értekezés. A történetírás fajai és főszabályai. Deák F., Kossuth L.,
B. Eötvös J. egy-egy szónoki beszédének elemzése alapján a szónoki próza s a 
szónoki előadás sajátságai, kellékei. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Heti óra
szám 3. Serédi P. Lajos.

3. Latin nyelv. Sallustius de bello Jugurthino a 61. fejezetig. A művek 
további tartalma élőszóval. Virgilius Aeneisének 1. könyvéből a bevezetés I — 50. 
és a 2-ik könyv. Cicero pro lege Manilia a confutatio nélkül. Mind három szer
zőből egyes helyek könyv nélkül is. Ide vágó irodalom s régiségek. Cserny 
és Dávid lat. stílusgyakorlataiból 1—9 Sallust, és Cicero életrajza; 14—20 
Vergilius élete s művei; 47—73 A Jugurtha ellen viselt háború. Kéthetenként 
egy írásbeli dolgozat, összesen 19. Hetenként 6 óra. Flórián.

4. Görög nyelv. I. Nyelvtan: az alaktanból a múlt évi pensumnak kiegé
szítő ismétlése után a rendhagyó igék. Azután a szókötés legfőbb szakaszai.
Megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok. — Kézikönyvek: Curtius (ford. Abel) 
gyakorlókönyve. Nyelvtani óra volt hetenként 3. — 2. Olvasmány: Schenkl- 
Horváth Chrestomathiájából Anabasis V., VI. Memorabilia Socratis III. Ezen 
olvasmányokra fordíttatott hetenként 2 óra. Hét. 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. Schiller, Herder, Luther, Körner, Fichte irodalomtörténeti 
méltatása az iskolában olvasottak alapján. Olvasmányúl vétettek kiváltképen 
balladák, énekek, epigrammák, több értekezés, egy beszéd, idyllek, egy jellem
zés, egy levél. Havonként egy írásbeli dolgozat. Olvasókönyv: Hoffmann Mór 
«Német Tan- és Olvasókönyv». Hetenként 3 óra. Szutórisz Frigyes.

6. Történelem. Az új-kor történelme bővebben I. Napoleon bukásáig; 
röviden 1848-ig; áttekintőleg napjainkig, szorítkozva a balkáni állapotokra, az 
osztrák, olasz, az osztrák-porosz és a porosz-franczia háborúk következtében 
létesült politikai viszonyokra. Batizfalvy István tankönyve szerint. Hetenként 3 
óra. Herfurth József.

7. Mennyiségtan. A hatványozás általánosítása. A logarithmusok és azok 
használata. A síkháromszögtan. A stereometria a gömb kivételével, Moönik kézi
könyvének fonalán hetenként 3 órában. Hazslinszky Frigyes.

8. Állattan. Az emberi test megismerését alapul véve, az állatok szerveinek 
összehasonlító tárgyalása. Rendszertan: a 7 typus osztályai és legnevezetesebb 
rendjei. K. K. Roth Samu «Az állattan alapvonalai». Hét. 3 óra. Szutórisz Frigyes.

VII. Osztály.

I. Vallástan. A magyar protestáns egyház történeté. K. k. «A magyar- 
országi protestáns egyház története», írta Batizfalvi István. Budapest, 1888.
Heti 2 óra. Hörk József.

2 M agyar nyelv. Iskolai és magánolvasásra kiszemelt olvasmányok alap
ján a költői műfajok történeti fejlődése a classicus népeknél s a magyar iro
dalomra különös hatással volt modern nemzeteknél. A magyar irod. remekei
nek műfajok szerinti taglalásával a poet, szabályok levonása. Kézikönyvek;
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Névy L «Poétika, költői műfajok elmélete» és «Olvasmányok a poétikához». 
Havonként egy írásbeli dolgozat. Heti óraszám 3. Serédi P. Lajos.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Klotz, Ciceronis orationes selectae; Vergi
lii Aeneidos libri; Schultz-Dávid István latin nyelvtana. Olvasmányok Ciceróból: 
De imperio Cn. Pompei, Oratio pro T. Annio Milone; Vergiliusból az Aeneis 
6-ik könyve egészen. Ezen olvasmányoknál, különösen Cicero beszédeinek ma
gyarázatánál nagy figyelem fordíttatott a történeti háttér megvilágítására, to
vábbá a beszédeknek mind szerkezetére mind előadási módjára. Cicero élete, 
államférfiúi, szónoki s irodalmi működése. A  régiségtanból a jogi viszonyokról 
vagy a jogügyről. Mondattani kiegészítő ismétlések, melyeknek begyakorlására 
szolgált 42 fejezet Cicero életrajzából és Catilina ellen mondott első beszédé
ből. Az iskolai és házi írásbeli dolgozatok száma 22. Heti óraszám 6. Húsz Armin.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias I.
III. azután pedig az ujjóni dialectus legfőbb sajátságainak ismertetése után 
Herodot VIII 1—72. Mindegyik olvasmány megkezdése előtt adattak a szük
séges mythologiai, illetve históriai valamint irodalomtörténeti bevezetések, nem
különben az illető művek egész tartalmának és compositiójának ismertetése is. 
Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, szó- és írásbeli fordítások magyarból gö
rögre (attikai nyelvre), melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak 
kivonata képezte; ezen nyelvtani gyakorlatok hetenkénti 1 órában történtek. 
Összesen heti 5 óra. Ludmann.

5. Német nyelv. Olvasmány: Goethe «Hermann és Dorothea »-ja teljes ter
jedelmében alapos tárgyi, nyelvi és aesthetikai magyarázatokkal; evvel párhu
zamban Goethe életrajza és irodalmi ismertetése részletesen. Továbbá Schiller 
«Wilhelm Tell»-jének első négy felvonása és az egész mű kellő magyarázata. 
Irodalomtörténet: A legrégibb viszonyok ismertetése után, főleg az első virág
zás kora és az utána következő irodalmi viszonyok tájékoztató megismertetése 
Opitz-ig. Hetenként 3 óra (2 óra olvasm. 1 óra irodalomtört.) Tankönyv: 
Heinrich «Deitsches Lehr- u. Lesebuch». Szutórisz Frigyes.

6. Politikai fö ldrajz. Scholtz Albert tköny ve szerint. Bevezetésül a társa
dalmi és állami élet alakulása, fejlődése és mibenléte. A tankönyv sorrendétől 
eltérve az osztrák-magyar monarchia volt a kiinduló pont, minthogy e tan
tárgynál főleg az összehasonlítás az oktató és lényeges. Természetes dolog, hogy 
monarchiánknál részletesebb volt a tárgyalás, s különbség tétetett az Európa 
sorsát intéző és monarchiánkkal közvetlenebbül érintkező államok és az u. n. 
másod, harmad s a t. rendűek között. Hetenkint 2 óra. Herfurth József.

7. Mennyiségtan. Az egyenletek teljes ismerete s feloldásuk begyakorlása. 
A gömb s annak részei. Az algebra alkalmazása mértani feladatok feloldására. 
Az elemző mértan elemei. Hetenként 3 órában Hazslinszky Frigyes.

8 Természettan. Általános bevezető rész, az erőtan és a fénytan Fejér 
Ipoly kézikönyve fonalán: Hetenként 4 órában. Hazslinszky Frigyes. VIII.

VIII. osztály.

1. Vallástan. A VII. osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv és irodalom. A  m agyar irodalom töténete napjainkig, 

különös tekintettel a nyelv s a műfajok történeti fejlődésére, az egyes korok



politikai, társadalmi és művelődési viszonyainak méltatásával. Az életrajzok ke
retében az egyes irók megértéséhez szükséges rhetor, és aesthetikai ismeretek 
felújításán kívül, főleg újabb költészetünk beható tárgyalása iskolai és magán 
olvasásra kijelelt műremekek alapján. Kézikönyv: Boros-Környei. A magyar 
nemzeti irodalom története. 1888 Bpest. Segédkönyv: Beöthy Zs. A magyar 
nemz. irod. története. I. II. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Heti óra szám 
3. Serédi P. Lajos.

3. Latin nyelv. Tacitus Annaleseinek első könyve; életrajza, művei, Írói 
méltatása s stílusainak sajátságai. Horat. carm. I. I. 2. 22. Sat. I. 4. 6. Epist. 
I. 2. 20 és «de arte poetica». Az év vége felé, az irodalmi ismeretek összefog
lalása. Kolmár-Sváby lat. stilusgy. 2-ik könyvéből fordittatott 20 pensum. Két
hetenként irásb. dolgozat, összesen 23. Hetenként 5 óra. Flórián.

4. Görög nyelv. Platon: Apologia Sokratis «és Kriton» egész terjedelmük
ben, a szükséges históriai és irodalomtörténeti bevezetés után. Azután Boros 
Gábor szemelvényeiből Kallinos 1. Tyrtaios 1., 2., 3., Solon 1—9. Theognis 
i., 3., 4., 5 , 9., 10., II., 12. Simonides i eleg.; az epigrammák közül 1—7.; 
Mimnermos 1 és 2; Archilochus jambusaiból 1—5.; a samosi Simonidestől Tteiil 
yw a i 'MV; Sappho egy ódája; Anakreontól 5 dal. Az évnek első felében nyelv
tani gyakorlatok és szó- s írásbeli fordítások magyarból görögre, melyeknek 
tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte (az írásbeli for
dítások részint mint házi, részint mint iskolai dolgozatok készíttettek); az évnek 
második félében a görög irodalom történetének rövid áttekintése. Hetenként 
4 óra. Ludmann.

5. Német nyelv. A  német irodalom története Opitztól Göthe haláláig, a 
legnevezetesebb művekből vett részleteknek olvasása és egész tartalmuknak 
közlése alapján. Egész terjedelmében olvastatott Göthenek Iphigeniája. K. K. 
Szemák német olvasókönyve II. rész és egyes remekművek. Havonkint egy 
dolgozat. Hetenként 2 óra. Ludmann.

6. Történelem. Magyarország oknyomozó történelme az 1867-ki kiegye
zésig. Ribáry-Mangold kézikönyve szerint. Hetenként 3 óra. Herfurth József.

7. Mennyiségtan. A combinatiók tana, a binomi tétel s az elemző mértan 
elemei. Ismétlése a VI. és VII. osztály szám- és mértani pensumának. Heten
ként 2 órában. Hazslinszky Frigyes.

8. Természettan Acustica, calorica, delejesség, villamosság és a VII. 
osztály pensumának ismétlése Fejér Ipoly kézikönyvének fonalán. Hetenként 
4 órában. Hazslinszky Frigyes.

. 9. Philosoph, propaedeutika. Kézikönyv Dr. Pauer Imre: A philos. pro- 
paedeutikája. I— II. Vezérfonalul Lotze H. Logikája. A tanuló ismeret és gon
dolatvilágából vett példák alapján az érzéki lelki élet s a tudatos szellemi-lelki 
élet tüneményei, törvényei. Értelem, érzelem főnyilatkozásai. A tiszta logika 
fogalma. A gondolkodás alapformái, fotörvényei. Alkalmazás, a főbb módszerek. 
Rövid áttekintés az alapvető philosophusokon. Heti óraszám 3. Serédi P. Lajos.
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írásbeli havi dolgozatok a felső négy osztályban.

1. Magyar dolgozatok.

V. osztály. I .  «Búvár Kund» (Vörösmarthy M.) (tartalom kivonat.) 2. 
«Salamon» (Vörösmarthy M.) Taglalás különös tekintettel a hős lelki állapo
tának festésére. 3. Egy tanuló ifjú eszményképe (jellemkép.) 4. «Az egri lány» 
(Arany J. Ballada magyarázás.) 5. «Minden ország támasza és talpköve a tiszta 
ei köles» (Berzsényi D. Elmélkedés.) 6. Az önművelődésről (gyakorlatúi az érte
kező prózára, tekintettel az okfejtésre s logikus rendezésre.) 7. Tavaszi est 
(Leírás.) 8. A tanév végén (irásmű levélformában.)

VI. osztály, i. A pún háborúk következményei a római társadalomra. 
(Kisebb történeti rajz, különös tekintettel a kor festésére, jellemzésére.) 2. Mátyás 
az igazságos. (Kisebb történeti jellemrajz.) 3. Coriolán mint ember és hazafi. 
(Jcllemfestés az I—III. felv. alapján.) 4. Miben nyilvánul különösen Hunyadi 
János hadvezéri tehetsége. (Történeti okfejtés, jellemzés, olvasni, alapján. 5. 
Verba volant, scripta manent. (Kisebb értekezés a történetírás kellékeiről.) 6 
Volumnia. (Jellemrajz.) 7. A harmincz éves háború okai és eredményei. (Tör
téneti okfejtö értekezés.) 8. Bölcsőnktől a koporsóig. (Elmélkedés széf) prózá
ban.) 9. A vas mint iparczikk. (Értekezés levél alakban.) IO. Egy kisebb szónoki 
beszed rhetorikai elemzése. (Szabadon választott théma.)

VII. osztály. I. Minő tényezők szokták megelőzni a társadalom erőszakos 
átalakulását. (Történeti értek, a franczia forradalom olvasása alapján.) 2. A 
nemzeti irodalom tanulmányozása és alapos ismerete hazafias kötelesség. (Fej
tegetés.) 3. A gyáripar haszna és hátrányai. (Értek.) 4. Árpád és Zalán. (Pár
huzamos jellemfejtés Vörösmarthy «Zalán futása» c. eposza alapján.) 5. Melyik 
műfajt használhatja fel inkább a költő kora erkölcseinek javítására? (Poétikai s 
aesthet. tanulmány.) 6. Valóság és költészet. (Párhuzamos fejtegetés.) 7. Az 
éghajlat befolyása az emberi társadalomra. (Értekezés.) 8. «A tragoedia hősének 
sorsa mindig erkölcsi felfogásunk tisztítója, nemesítője.» Kemény Zs. (Aesthet. 
tanulmány az olvasott tragoediák alapján.) 9. Egy szabadon választott dráma 
aesthetikai ellemzése. (Különös tekintettel a főszereplők lelki állapotainak, jel
lemének megokolására.

VIII. osztály. I .  A természettudományok haladása nagy küzdelmekbe 
kerül, de annál dicsőbbek diadalai. (Értekezés a természettudom, fejlődéséről.) 
2. Az ember testi és lelki fejlődésére legnagyobb hatással van a környezet. 
(Élet és lélektani kisebb tanulmány.) 3. Nemzeti műveltségünk forrásai az Ár
pádok korában. (Műveltségtörténeti tanulmány.) 4. Teremtő és alkotó phantasia 
a művészetben. (Aeshet, és psychol. tanulmány.) 5- Érheti-e Zsigmond királyt 
a vád és mennyiben érheti, hogy nemzeti alkotmányunk vesztére törekedett? 
(Okfejtő történeti értekezés.) 6. Mit köszönhet nemzeti irodalmunk a protestáns 
kor vallási vitáinak? (írod. történeti tanulmány.) 7. Miben áll Kazinczy nyelv
újítása és mennyiben volt jogosultsága? (írod. és nyelv tört. tanulmány.) 8. A 
napi sajtó fontossága a társadalmi életre. (Nagyobb értekezés.)
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2. Német dolgozatok.

K osztály. 1. Satzverbindungen mit zusammenstellendcn, entgegenstellen
den, folgernden und begründenden Bindewörtern. 2. Der Herbst (Beschreibung).
3. Die Sonne bringt es an den Tag. (Grundidee, Inhaltsangabe, Charakterisirung 
der handelnden Personen.) 4. Der Cid (Historische Grundlage. Inhalt der 1. 
Romanze.) 5. Das Eperjeser ev. Collegium (Beschreibung). 6. Adverbialsätze der 
Zeit, des Ortes und der Art und Weise. 7. Wiege und Sarg (Parallele). 8. 
Uebersetzung aus dem Ungarischen. 9. Das Bild einer Winterlandschaft. 10. 
Dulce et decorum est pro patria mori. 11. Wohlthätig ist des Feuers Macht, 
wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht. (Oder der Nutzen und Schaden des 
Feuers.) 12. Mein Curriculum vitae. 13. Uebersetzung aus dem Ungarischen. 
14 Der Strom, ein Bild des menschlichen Lebens. 15. Der Zauberlehrling 
(Inhaltsangabe). 16. Reflexionen am Ende des Schuljahres.

VI. osztály. I. Inhaltsangabe des Gedichtes «Die Kraniche des Ibykus.» 
2. Herders Biographie (Uebersetzung). 3. Körner (Uebersetzung). 4. Inhalts
angabe des Lesestückes «Griechenlands Sprache, Mythologie und Dichtkunst.» 
5 Ludwig der Vierzehnte (Charakteristik). 6. «Aus den Reden an die deutsche 
Nation» (Inhaltsangabe). 7. Ehrlich währt am längsten. 8. Der erste Mai. 
9—10. Schillers Biographie.

VII. osztály, i. Lage und Umgebung von Eperjes (Geographische Ab
handlung). 2. Goethes Jugendjahre (Uebersetzung). 3. Die erste Periode Goethes 
literarischen Wirkens. 4. Weihnachtsabend (Idylle). 5. Goethes zweite Dichter
periode. 6. Am Sarge meines Freundes (Trauerrede). 7. Erklärung des V. 
Gesanges von «Hermann und Dorothea.» 8. Die schönsten und wichtigsten 
Gedanken aus Goethes «Hermann nnd Dorothea.» 9. Goethes Verkehr mit 
Schiller. 10. Goethes Alter.

VIII. osztály. I. Welche Gefühle bewegen Iphigenie im ersten Auftritte 
von Goethes Drama, und wodurch sind dieselben hervorgerufen? 2. Unterschied 
der Charaktere des Orestes und Pylades nach dem ersten Auftritte des zweiten 
Aufzuges im Drama «Iphigenie» von Goethe. 3. Lessings Leben und Wirken 
(Uebersetzung). 4. Wir sind dem Alter Achtung schuldig. 5. Das Leben ist 
der Güter höchstes nicht. 6. Der Uebel grösstes ist die Schuld. 7. Aus der 
Wolke quillt der Segen, aus der Wolke . . . .  zuckt der Strahl. 8. Euch, ihr 
Götter, gehört der Kaufmann; Güter zu suchen geht er, doch an sein Schiff 
knüpfet das Gute sich an.

Testgyakorlat.

A testgyakorlat mint kötelező tantárgy a főgymnasium nyolez osztályában 
téli tornahelyiség hiányában csakis az ősz és tavasz szép napjain az egyes 
osztályok kora és erejéhez képest folytattatott. Gyakoroltatott: állás, járás, 
ugrálás, futás, kör-kígyóellenvonulás, rendekben való fejlődés, sorkanyarodások, 
egyes, kettős és négyes rendekre való fejlődés és oszlás, szabadgyakorlatok, 
rendgyakorlatok és szerekkel való gyakorlatok. Az I—IV. osztályokban Grosz 
Albert, az V—VIII. osztályokban Húsz Armin.

8.
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Szabadkézi rajz mint szabad tantárgy.

Á szabadkézi rajz oktatásában részt vettek az I—VII-dik oszt. tanulók 
közül iő-an, kik két csoportra osztva heti két-két órában (szerdán és szombaton 
délelőtti II — 12. és délután 2--3  óráig) nyertek oktatást. Elvégzett tananyag: 
egyenes, merőleges, vízszintes, dűlt vonalok azoknak arányos részekre való 
osztása ; egyenes vonalokból szerkesztett alakok és díszítmények; görbe vonalok 
és összetételükből származó díszítmények; az árnyékolás elemei; árnyékolt 
díszítmények; az emberi arcz egyes részei s teljes arczok arányok szerinti 
rajzolása; emberi arczok, egész alakok, állatok, virágok árnyékolása. Táv
lattanból a testek távlati képe párhuzamos és ferde állásban; síkidomok és 
görbe felületű testek távlati képe; árnyéktan; rajzolás gipsz minták után. 
Gamauf György.

C) Főgym nasiumi tanulók.

Név, va llá s Születés helye, éve I.

I. O SZ T Á L Y .

Adler Zoltán m. v 
Bajkor Sándor á. h 
Baumöhl Leo m. v.
Blaufeld Henrik 

5 Buday Kálmán r. k.
Csizsek Jenő r. k 
Dahlström Gyula á. h.
Dely István á. h.
Eichner Gábor m. v.

10 Friedmann Markusz Léb. m. v 
Fuchs Leopold m. v.
Fuchs Izsák m. v.
Fuchs Mózes m. v.
Gerhard Ascher m. v*

15 Glücksmann Náthán m. v. 
Gyagyovszky Győző r' k.** 
Grosz Ede m. v.
Groszmann Henrik m. v.

„ Grünmann David m. v.
20 Hajós Samu h. h.

Hartmann Lajos in. v.
Hennel Pál á. h.
Horovitz Elek m. v.

*) Elmaradt.
**) Kilépett.

Kapi, Sáros, 1879.
Miskólcz, Borsod, 1878. 
Sebes-Kellemes, Sáros, 1877. 
Sebes-Kellemes, Sáros, 1876. 
Soóvár, Sáros, 1876.
Eperjes, Sáros, 1877.
Sperjes, Sáros, 1877.
Szinna, Zemplén, 1875, 
Tárná, Zemplén, 1875. 
Nagy-Sáros, Sáros, 1877. 
Eperjes, Sáros, 1878 
Uszfalu, Sáros, 1875.
Uszfalu, Sáros, 1876.
Bártfa, Sáros, 1875.
Soóvár, Sáros, 1875.
Eperjes, Sáros, 1876. 
N.-Domása, Zemplén, 1877. 
Soóvár, Sáros, 1876.
Seb.-Kellemes, Sáros, 1877. 
Pető, Nógrád, 1877.
Eperjes, Sáros, 1878. 
Göllnitzbánya, Szepes, 1878. 
Nagy-Sáros, Sáros, 1878.
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Név, vallás Születés helye, éve

Ilkovics Gyula m. v. Kis-Sáros, Sáros, 1876.
25 Ilkovics Hermann m. v. Sebes-Kellemes, Sáros, 1875.

Kizák Miklós g. k. Pakasztó, Zemplén, 1876.
Klauszer Kálmán á. h. Eperjes, Sáros, 1877.
Korach Henrik m. v. Tályka, Sáros, 1878.
Korach Vilmos m. v. Fries, Sáros, 1877.

30 Kozák Jenő r. k. Bártfa, Sáros, 1877.
Krajzell Miklós á. h. Eperjes, Sáros, 1878.
Lichtig Sándor m. v. Eperjes, Sáros, 1878.
Lipcsey Imre h. h. Tisza-Füred, Heves, 1878.
Lipcsey Zoltán h. h. Tisza-Füred, Heves, 1879.

35 Lipták Sándor r. k. Szomolnok, Szepes, 1877.
Michaelis Árpád á. h. Arany-Idka, Abaúj, 2878.
Michnay Lajos á. h. Szikszó, Abaúj, 1879.
Neumann Géza m. v. Eperjes, Sáros, 1879.
Osztermann Ernő á. h. Ránk, Abaúj, 1878.

40 Pazár Sándor á. h. Hajós, Pestm., 1878.
Pocsubay József á. h. Dobsina, Gömör, 1877.
Racenstein Jenő m. v. Perkupa, Abaúj, 1877.
Rosenberg Samu m. v. Péterfalva, Sáros, 1875.
Ruttkay István á. h. Eperjes, Sáros, 1878.

45 Senkovics János g. k. Kojsó, Szepes, 1876.
Sréter Ignácz m. v* Mád Zemplén, 1876.
Szoika Gyula r. k. Keczer-Peklén, Sáros, 1878.
Tokár Emil r. k. Soóvár, Sáros, 1878
Tyrnauer Márk m. v. Eperjes, Sáros, 1877.

50 Weisser Lajos á. h. Eperjes, Sáros, 1878.
Weisz Móricz m. v Zsebfalu, Sáros, 1877.
Zapotoczky Hugo g. k. N.-Polena, Zemplén, 1875.

Magántanulók:
Frieder Géza m. v. Varannó, Zemplén. 1878.
Schwarczer Náthán m. v. Sebes-Kellemes, Sáros 1875.

II. O SZ T Á L Y .

Adler Leo m. v. Kapi, Sáros, 1877.
Bakos István h. h. Tass, Pestm., 1874.
Bartus Sándor á. h. N.-Mihály, Zemplén, 1377.
Flórián Károly á. h. Eperjes, Sáros, 1878.

5 Fränkl Jósef m. v. Prócs, Sáros, 1875.
Glaser Armin Mózes m. v.** Mógyoróska, Zemplén, 1876.

*) Elmaradt.
**) Kilépett.
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Név, vallás Születés helye, éve

Goldberger Lajos m. v. Jernye, Sáros, 1878.
Golej Kálmán g. k. Eperjes, Sáros, 1876.
Groszmann Jenő m. v. Ungvár, Ung, 1876.

io Hajász Miklós á. h. Tállya, Zemplén, 1877.
Hamborszky Jenő á. h. Eperjes, Sáros, 1877.
Hartmann Ernő m. v. Eperjes, Sáros, 1875.
Elerschkovics Hermann m. v. Eperjes, Sáros, 1877.
Höflich József m. v. Eperjes, Sáros, 1875.

15 Hörk István á. h. Eperjes, Sáros, 1877.
Joób Imre á. h. Eperjes, Sáros, 1877.
Juhász Ernő h. h. Nyíregyháza, Szabolcs, 1877.
Kármán Ernő á. h. Ratkó-Bisztró, Gömör, 1877.
Kazsley Béla á h. Kladzán, Zemplén, 1877.

20 Kéler Ödön á. h. Tállya, Zemplén, 1878.
Klein Kornél m. v. Dobsina, Gomör, 1877.
Koch Tivadar r. k. Eperjes, Sáros, 1877.
Kovács Béla h. h. Felső-Czécze, Abauj, 1877.
Kovács Gyula h. h, Felső-Czécze, Abauj, 1878.

25 Krajzell Béla á. h. Eperjes, Sáros, 1877.
Mosánszky István á. h. Eperjes, Sáros, 1877.
Neuman Mendel Emil m. v. Bártfa, Sáros, 1874.
Reiszman Rikárd m. v. Budapest, 1876.
Rosenberg Mór m. v. Sebes-Kellemes, Sáros, 1877.

30 Róth Samu m. v. Budapest, 1876.
Schwalb Izsák m. v. Raszlavicza, Sáros, 1875.
Springer Zoltán m. v. Kis-Várda, Szabolcs, 1878.
Steinauer János á. h Lemberg, Gácsország. 1876.
Szipszer Ignácz m. v. Krompach, Szepes, 1876.

35 Szőlőssi Sándor m. v. M-Vásárhely, Torda-Maros, 1877.
Tóth Kálmán r. k. Beszterczebánya, Zólyom, 1877.
Tyrnauer Joachim m. v. Eperjes, Sáros, 1876.
Ungár Kálmán m. v. Soóvár, Sáros, 1876.
Ureczky Sándor á. h. V.-Csemernye, Zemplén, 1877.

40 Vásárhelyi Árpád h. h. Szomor, Komárom, 1877.
Vályi Sándor h. h. Rima-Szécs, Gömör, 1877
Vass Gyula h. h. Barabás, Bereg, 1877.
Vejnoska Ferencz r. k.* Eperjes, Sáros, 1876.
Weiszlovics Lajos m. v. Péchujfalu, Sáros, 1877.

35 Wittenbauer Mátyás r. k. Eperjes, Sáros, 1876.

Magántanuló:

Hobeck Henrik r. k. Vehécz, Zemplén, 1877.

*) Kilépett.
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Név, vallás | Születés helye, éve

III. O S Z T Á L Y .

Benyovszky Barna á. h. 
Csépes Péter g. k.
Czirbesz Béla á. h.
Engel Mór m. v*

5 Fieytag Károly á. h.** 
Friedmann Miksa m. v. 
Friedmann Oszkár m. v. 
Fuchs Dávid m. v.
Geiger Miklós m. v. 

io  Glatz Árpád á. h.
Grosz Dávid Dezső m. v. 
Hajász Pál á. h.
Hamburg Samu m. v.
Húsz Kornél á. h.

15 Janka Gyula h. h. 
Jesztrebinyi Gyula á. h. 
Kéler Árpád á. h.
Korcsek Andor á, h.
Kósch Elemér á. h.

20 Krémer Ernő István á. h. 
Krajnyák Alfons á. h. 
Eipcsey Attila h. h.
Lipták Aurél r. k.
Mathern Gusztáv á. h.

25 Novák György á. h.
Páter János á. h.
Radvány Károly á. h. 
Ragyóczy Péter h. h.
Reisz Antal á. h.

30 Reök István á. h.
Schreiber Bernát m. v. 
Schreiber Getzel Géza m. v. 
Schütz Béla á. h.
Schwarcz Mór m. v.

35 Semmel Wolf m. v. 
Somogyi János r. k.
Trikál Géza r. k.
Tyrnauer Albert m. v.

*) Elmaradt
**) Kizáratott

Vécse, Zemplén, 1874. 
N.-Szőllős, Ugocsa, 1875 
Péchujfalu, Sáros, 1874.
Eperjes Sáros, 1875. 
Göllniczbánya, Szepes, 1874. 
N.-Mihály Zemplén, 1874. 
Göllniczbánya, Szepes, 1876. 
Bálpatak, Sáros, 1873. 
Karácsonmező, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1876.
Miskólcz, Borsod, 1876.
Tállya, Zemplén, 1875.
Ungvár, Ung, 1876.
Poprád, Szepes, 1875. 
Barkaszó, Bereg, 1876.
Sókút, Zemplén, 1875.
Tállya, Zemplén, 1875, 
Budapest, 1875.
Bártfa, Sáros, 1877.
Eperjes, Sáros, 1874.
N.-Dobra, Zemplén, 1876. 
Tisza-Füred, Heves, 1876. 
Szomolnok, Szepes, 1876. 
Eperjes, Sáros, 1876.
Tarnócz, Liptó, 1873.
Felka, Szepes, 1875.
Eperjes, Sáros, 1877.
Barkaszó, Bereg, 1874. 
Varannó, Zemplén, 1876. 
Máté-Szalka, Szatmár, 1876.
N Ida, Abauj 1877.
Eperjes, Sáros, 1874. 
Göllniczbánya, Szepes, 1873. 
N.-Vitéz, Sáros, 1876.
Bártfa, Sáros, 1876.
Szikszó, Abauj, 1876. 
Magy.-Krucsó, Zemplén, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1873.



64

Név, vallás Születés helye, éve

Valkó János á. h. Göllniczbánya, Szepes, 1876.
40 Zachar Mór á. h. Breznóbánya, Zólyom, 1875.

Zahler Aron m. v. Nádasd, Abauj, 1875.
Ziegler Jakab m. v. N.-Sáros, Sáros, 1876.

Magántanuló :

Bárczay Pál á. h. Göncz-Ruszka, Abauj, 1875.

IV. O S Z T Á L Y .

Adler Béla m. v. Kapi, Sáros, 1876.
Balló Ferdinand á. h. L.-Szt.-Miklós, Liptó, 1875.
Bielek István á. h. Mariavölgy, Sáros, 1875.
Friedmann Zsiga m. v. Péchujfalu, Sáros, 1874.

5 Gallotsik Vilmos r. k. Eperjes, Sáros, 1874.
Gótsch Károly á h Göllniczbánya, Szepes, 1874.
Grünfeld Bertalan m. v. Sztropko, Zemplén, 1876.
Handlovics Gyula r. k. Eperjes, Sáros, 1874.
Horovitz Gyula m. v. N.-Sáros, Sáros, 1874.

10 Kálnássy Géza r. k. Eperjes, Sáros, 1875.
Kernács Géza á. b. Krompach, Szepes, 1873.
Korach Árpád m. v. Abrahamfalu, Sáros, 1875.
Kozák Tivadar r. k. Eperjes, Sáros, 1873.
Krajnyák Aladár á. h. Szénégető, Sáros, 1873.

15 Kresz Jenő á. h. Tállya, Zemplén, 1874.
Lavotha Ödön á. h. Eperjes, Sáros, 1875.
Mauritz Béla á. h. Göllniczbánya, Szepes, 1873.
Menesdorfer Antal á. h. Göllniczbánya, Szepes, 1874.
Meliorisz Béla á. h. K.-Sáros, Sáros, 1875.

20 Pivarnyik Gyula á. h. Eperjes, Sáros, 1874.
Propper Elek m. v. Kassa, Abauj, 1876.
Rubovics László Lázár m. v. N.-Sáros, Sáros, 1875.
Schönfeld Oszkár á. h. Eperjes, Sáros, 1875.
Schwalb Ábrahám m. v. Magy. Raszlavicza, Sáros, 1873.

25 Semmel József m. v. Bártfa, Sáros, 1874.
Spanner Gyula á. h. Eperjes, Sáros, 1875
Spargnapane Theophil h. h. Eperjes, Sáros, 1874.
Szabó Elemér h. h. M-Kászony, Bereg, 1876.
Uhlig Otto r. k. Eperjes, Sáros, 1875.

30 Vrublovszky Nándor r k. Eperjes, Sáros, 1873.

V. O S Z T Á L Y .

Bella Ede á. h. Patak, Liptó, 1874.
Ferenczy Ferencz á. h. Abos, Sáros, 1875.
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Név, vallás

Friedmann Izrael m. v. 
Friedmann Simon m. v.

5 Fűzi Barna* r. k.
Grosz Sándor m. v. 
Hajtinger Imre r. k.
Hennel Gyula á. h.
Joób Lajos á. h. 

io Kállay Gusztáv r. k*
Kesztler Béla á h.
Korach Jenő Jeremias m. v. 
Korláth Bertalan h. h.
Kuba János r. k.

15 Marczy Aurel á. h.
Marschalko Gusztáv á. h. 
Matherny Béla á h.
Mayer Gyula á. h.
Mihalik Gyula á. h.

20 Neulaender Ármin m. v. 
Michnay Bertalan á. h. 
Palugyay Kálmán á. h.
Pazár Dezső á. h.
Peyer Géza á. h.

25 Schulek Gyula á. h.
Szi-imay Elek á. h.
Tirtsch Gergely á. h. 
Wacbsmann Lipót m. v. 
Zeilendorf Izrael m. v. VI.

VI.

Adler Alfréd m. v.
Atlasz Jakab m. v.
Balló Emil á. h.
Balogh Tihamér h. h.

5 Bánó Miklós á. h
Bessenyey Bertalan h. h. 
Dahlström Samu á. h 
Glatz Gyula á. h.
Groszwirth Fülöp m. v.

10 Hajász Lajos á. h.
Holenia Béla r. k.**

*) Elutasíttatott.
**) Kilépettt.

Születés helye, éve

Plavnitz, Sáros, 1873.
Kőrösfő, Sáros, 1873.
Vehécz, Zemplén, 1874. 
Perény, Abauj, 1873. 
Ránk-IIerlein, Abauj, 1872. 
Göllnitzbánya, Szepes, 1874. 
Rózsahegy, Liptó, 1869.
Vácz, Pcstm., 1873.
Bártfa, Sáros, 1874.
Wellbach, Szepes, 1873. 
Vámosatya, Bereg, 1873. 
Jernye, Sáros, 1869. 
Szepes-Szombat, Szepes, 1873.
K. -Szeben, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1874.
Eperjes, Sáros, 1873.
Budapest, 1874.
Sz.-Várallja, Szepes, 1872. 
Szikszó, Abaúj, 1875. 
Bodafalva, Liptó, 1872. 
Ungvár, Ungm., 1874.
Felka, Szepes, 1873.
Olaszi, Szepes, 1873. 
Komarócz, Sáros, 1874. 
Sz.-Várallja, Szepes, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1873.
Eperjes, Sáros, 1873.

S Z T Á L Y .

Kapi, Sáros, 1874.
Péchujfalu, Sáros, 1869.
L. -Szt.-Miklós, Liptó, 1873. 
Szt.-Kozma, Bihar, 1870. 
Kükemező, Sáros, 1873. 
Miglész, Zemplén, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1872.
Eperjes, Sáros, 1872.
Héthárs, Sáros, 1873.
Miskólcz, Borsod, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1873.

9
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Név, vallás

Klein Miksa m. v.
Lichtig Gyula m. v. 
Lipcsey Árpád h. h.

15 Menesdorfer Károly á. h. 
Mosánszky Kornél á. h. 
Neuwirth Dávid m. v. 
Raisz Béla á. h.
Schwöder Erwin r. k.

20 Stefáni Guszti á. h. 
Téglássy József h. h. 
Trnovszky Pál á. h. 
Vásárhelyi Etele h. h. 
Vojtko Miksa á. h.

Születés helye, éve

Eperjes, Sáros, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1872. 
Vasadpuszta, Pestm., 1871. 
Göllniczbánya, Szepes, 1872 
Bártfa, Sáros, 1871. 
Sebes-Kellemes, Sáros, 1871 
Eperjes, Sáros, 1873.
Igló, Szepes, 1873. 
Diós-Győr, Borsod, 1872. 
Korlát, Abaúj, 1873. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó. 1871. 
Szomor, Komáromul, 1873. 
Poprád, Szepes, 1871.

VII. O S Z T Á L Y .

Austerlitz Vilmos m. v 
Balog László h. h.
Breuer Albert á. h. 
Friedmann Henrik m. v. 

5 Gaul Ottó á. h.
Hérics Jenő r. k.
Holenia Gyula r. k. 
Holenia Lajos r. k. 
Janka Kálmán h. h.

IO Irányi Géza á. h 
Izsépy Andor h. h. 
Kerekréthy Miklós á. h. 
Kolosy Miklós h. h. 
Krausz Pál m. v.

15 Kulcsár Barna á. h. 
Meczner József á. h. 
Móhr Béla á. h. 
Mosánszky Jenő á. h. 
Raisz Sándor á. h.

20 Rátvay Béla r. k.
Soltész Gyula á. h. 
Valkó Rezső á. h.

Eperjes, Sáros, 1873. 
Petneháza, Szabolcs, 1872. 
Göllniczbánya, Szepes, 1870. 
Eperjes, Sáros; 1872.
Bert ót, Sáros, 1873. 
Csáktornya, Zala, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1870. 
Eperjes, Sáros, 1872 
Barkaszó, Bereg, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1871. 
T.-Terebes, Zemplén, 1872. 
Nyíregyháza, Szabolcs, 1872. 
Kálnás, Sáros, 1869. 
Nyíregyháza, Szabolcs, 1870. 
Miskolcz, Borsod, 1871 
Eperjes, Sáros, 1872 
Göllnitzbánya, Szepes, 1871. 
Eperjes, Sáros, 1872.
N. Mihály, Zemplén, 1873. 
Kis-Szeben, Sáros, 1870. 
Gödöllő, Pestm., 1873. 
Göllniczbánya Szepes, 1871.

Magántanuló:

Sarlay Sándor r. k. j  Eperjes, Sáros, I870.
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Név, vallás Születés helye, éve

*

VIII .  O S Z T Á L Y .

Adler Elek m. v. Kapi, Sáros, 1872.
Alexander Miksa m. v. Keczer-Peklén, Sáros, 1865.
Bielek Dezső á. h. Máriavölgy, Sáros, 1872.
Chotvács Józs. Szilveszter á. h. Budamér, Sáros. 1870.

5 Groszmann Adolf m. v. Szakály, Abauj, 1869.
Grünfeld Tóbiás m. v. Sebes-Kellemes, Sáros, 1868.
Horovitz Gyula m. v. Eperjes, Sáros, 1871.
Hörk József á. h. Losoncz, Nógrád, 1871.
Jureczky Iván á. h. Rózsahegy, Liptó, 1872.

10 Kálmánczhelyi Dezső h. h. Bérén cs, Szabolcs, 1871.
Kalmár Ödön r. k. Lippa, Temes, 1871.
Kätscher Izidor m. v* Eperjes, Sáros. 1870.
Kesselbaner Károly á. h. Lhotka, Csehország. 1868.
Kézmarszky József á. h* Sz.-Várallja, Szepes, 1870.

15 Krajzell Andor á. h. Késmárk, Szepes, 1869.
Liebermann Jakab m. v. Szikszó, Abauj, 1863.
Szóbél Márk m. v. Bártfa, Sáros, 1867.
Uhr Arnold á. h. Pallin, Zala, 1871.

M agántanuló:

Schönhofer Ottó á. h. Kassa, Abauj, 1869.

*) Kilépett.

D) Nyilvános vizsgák a főgymnasiumban.
A múlt évi érettségi vizsga ns. dr. Schmidt Gyula collegiumi felügyelő 

úrnak mint főtiszt. Czékus István püspök úr helyettesének elnöklete alatt ns. 
Hunfalvy Frigyes úrnak mint kormányképviselőnek jelentében tartatott junius 
22-ik és 23-ik napjain. Jelentkezett a vizsgára 16 VIIL oszt. rendes tanuló és 
4 olyan ifjú, kik az 1887-ik évi érettségi vizsgálat alkalmával egy évre vissza
vettettek, összesen tehán 20-an. Ezek közül 1 még az írásbeli vizsga előtt vissza
lépett, úgy hogy a szóbeli vizsgán 19 tanulú volt jelen, a kik következő ered
ménynyel állták meg a vizsgát:

Jeles osztályzattal . . . .  4
Jó „ . . . .  3
Elégséges „ . . . .  8
Két hónapra visszavettetett 4 

Összesen . 19
9*
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A 4 visszavetett ifjú közül 2 elégséges eredménynyel tette le a javító 
vizsgát Rozsnyón 1888. évi szept. 4-én.

A folyó isk. évi érettségi vizsgára jelentkezett 17 VIII. oszt. rendes tanuló 
és i VIII oszt. magántanuló, összesen 18-an; azonkívül pedig jelentkezett javí
tóvizsgára a főtiszt, püspök úrtól nyert engedély alapján egyike a tavai két 
hóra visszavetetteknek. A teljes vizsgára jelentkezett 18 közül 2 önként lépett 
vissza még az írásbeli vizsga előtt, úgy hogy az írásbeli vizsgán 16 ifjú volt 
jelen. Az írásbeli vizsga megtartott május 24., 25 , 26., 27. és 28. napjain. A 
dolgozatok tételei:

1. M agyar dolgozatra: a) Gróf Széchenyi István reformjainak hatása 
nemzeti irodalmunk fejlődésére, b) Bethlen Gábor, Eszterházy Miklós nádor, 
Pázmány Péter, Zrinyi Miklós a költő és hadvezér, különböző politikai felfo
gásuk mellett mivel vélték biztosíthatni hazánk függetlenségét ? c) A szenvedély 
mindig rósz tanácsadó.

2. Lalin dolgozatra: Cnejus Pompejus szerencséje.
3. Görög dolgozat: Herodot I. 23. és 24. Arion dalnokról
4. Nemet dolgozat: Szalay László: «II. Rákóczy Ferencz menekülése a 

bécs-ujhelyi börtönből» (fordítás németre), vagy : W as machte die alten Griechen 
zu einem welthistorisch bedeutenden Volke? (önálló dolgozat).

5. Mennyiségtan: a) Milyen viszony létezik a ferde henger kerülékes alapja 
és a hajlásszög közt ? b) Bizonyíttassék be, hogy minden másodrangu egyen
let identicus egyenlet.

A szóbeli érettségi vizsgálat megtartatott junius 24. és 25. napjain ; erről 
csak a jövő értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztályvizsgák tartattak a következő napokon: május 
12. és 15—22. napjain a Vili. oszt. évi vizsgái; junius 17—22. és 26., 27. 
napjain az I -V II. oszt. vizsgái. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása 
junius 29-én.

E) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a 
főgym násium ban. I.

I .  A főgymnásiumi ifjúságnak segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben a gymnasium nyolez osztályában havonként 
eszközölt segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtések 89 fit 67 kinyi összeget 
eredményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzájárultak az egyes osztályok következő 
összegekkel: az I. oszt. szedett: 9 frt 37. krt, a II. oszt. 15 frt 9 krt, a III. 
oszt. 10 Irt i i  krt, a IV. oszt. 8 fit, az V. oszt. 14 frt 70 krt, a VI. oszt. 
10 frt 29 krt, a VII. oszt. 15 frt 67 krt, a VIII. osztályban 6 frt 44 krt. — 
Ezen összegből adatott f. é. január hóban a rozsnyói árvaháznak 8 frt 57 k r .; 
február hóban a helv. hitv. ösztöndíj alapjának gyarapítására 11 frt 54 k r .; 
junius hóban pedig az e. e. gyámintézet javára 20 frt és 76 kr. A maradék 
pedig vagyis 48 frt. 80 kr. a segélyegyleti tőkealap gyarapítására i'ordíttatott.



2. Algymnasiumi könyvtár.

Az algymnasiumi ifjúság könyvtára ez iskolai évben gyarapodott 42 könyv
vel, még pedig 1) vétel utján 2) adomány utján. Az adományozók nevei: 
Michnay B. V., Neuländer A. V., Balló F. IV., Spargnapane Th. IV., Glaser E.
II., Tyrnauer A. III., Weiszlovits L. II., Zachar Mór III., Dahlstrőm Gy. I., 
Korach Henrik I., Blaufeld Jenő I., Baumöl Leo I., Hennel Pál I., I.ipták S. I., 
Hajos P. I., Ruttkay J. I., Friedmann M III., Juhász Ernő II., Roth Samu II., 
Raisz Andor III., Joób Imre II., Krayzell B. II., Springer II., Horovitz E. I. 
osztálybeli tanulók. 45 könyv hasznavehetetlenné vált; jelenleg 523 könyv áll 
az ifjúság rendelkezésére. A könyvek kiosztása hetenként egyszer történt. 15 5 
tanuló 2115 könyvet olvasott. Ezen könyvtár Nősz Gusztáv tanárnak ellen
őrzése allatt állt.

3. A főgymn. „M agyar Társaság.“

Az 1887-ik május 6-án dühöngött tűzvész lángjaiban elhamvadt Jegyző
könyvek pótlása s az «Alapszabályok» újra atkotása után, szeptember 14-én 
tartá meg a «Magy. Társaság» ez isk. évi, tehát 61 -ik alakúló gyűlését.

Az újra alkotott s a tanári kar által helybenhagyott alapszabályok értel
mében a «Magy. Társaság» czélja a «nemzeti magyar irodalom mennél behatóbb 
megismerése alapján első sorban a nemzeti eszmékért való igaz lelkesedésnek 
fölkeltése és ápolása s a magyar nyelvben való alapos önképzés; költői remek
műveknek egészben vagy részben elszavalásával egyrészt a helyes előadásban 
való gyakorlás, másrészt az aesthetikai műveltség és ízlés fejlesztése; és végül 
különböző — különösen az iskolai oktatást kiegészítő magán olvasmányok köré
ből vett — tárgyak önálló kidolgozásával az öntudatos önmunkásságot elő
mozdítani s e munkák jóakaró, de komoly és szigorú megbírálásával az önérzetes 
működést elősegíteni.»

Az alakúló gyűlésen tisztviselőit választó meg a társaság. Az elnökség 
elfogadására ismét Serédi P. Lajos főgymn. tanárt kérte fel. Alelnökké: Bielek 
Dezső VIII. o. t., titkárrá' Chotvács József VIII. o. t., főjegyzővé: Juretzky 
Iván VIII. o. t., aljegyzővé: Meczner József VII. o. t., pénztárossá: Kesselbauer 
Károly VIII. o. t., laptárossá : Kálmánczhelyi Dezső Vili. o. t., könyvtárosokká: 
Hörk József VIII. o. t., Uhr Arnold VIII. o. t., Mohr Béla VII. o. t ,  Breuer 
Albert VII. o. t., Holénia Gyula VII. o. t., társasági tagokat választotta.

A társaságnak volt 27 rendes, 39 olvasó, összesen 66 tagja, kik az alnök 
vezetése alatt hetenként két, összesen 54 ülést tartottak Ez üléseken a beér
kezett művek bírálóit jelelte ki a társaság; az előre kijelelt bírálók a megbírált 
művet s utána bírálataikat olvasták fel; ezeknek, továbbá az ülésen jelentkezők 
szóbeli, esetleg ellenbírálata alapján a társaság szavazás útján dönté el, hogy a 
mű az alapszabályok előírta méltatás-fokozatok melyikére érdemes. így járt el 
a társaság a szavalatokkal is, a mennyiben a sor szerint kijelelt és az önként 
jelentkező szavalok szavalatát a titkár által esetről-esefre kijelelt három tag 
bírálata, esetleg más felszólalók véleménye alapján szavazás útj in érdeme: íté az 
illető méltatás-fokozatra.



Szavalat volt 64. Ezek közűi »dicséretre* ; Hörk József VIII. o. t. három, 
Bielek Dezső VIII. o. t. egy, Irányi Géza VII. o. t. egy, Raisz Sándor VII. o. 
t. egy szavalata; «méltánylásra»; Hörk József VIII. 0' t. két, Bielek Dezső 
VIII. o. t. egy, Irányi Géza VII. o. t. két szavalata ; «jóra»: Irányi Géza VII. 
o. t. két, Hörk József VIII. o. t ,  Juretzky Iván VIII. o. t., Bielek Dezső VIII. 
o. t., Raisz Sándor VII. o. t., Friedmann Henrik VII. o. t. és Balogh Tihamér 
VI. o. t. egy-egy szavalata érdemesültek.

A 27 rendes tag 37 prózai, 19 verses, összesen 56 munkát adott be. A 
prózai munkák közűi 29 önálló, 8 műfordítás; a verses munkák közül 17 ön
álló, 2 műfordítás volt. A beadott 56 munka közül a kör megbírált 32 prózai, 
9 verses, összesen 41 munkát; bírálásra nem fogadott el 3 prózai munkát és 
5 verset; az idő rövidsége miatt meg nem bírált 3 prózai és 4 verses 
munkát.

A legfelsőbb méltatás-fokozatra, «érdemkönyvbe írásra» Balogh Tihamér 
VI. o. t. «Holofernes» czímű balladája érdemesült.

Dicséretben részesült: <Amor és Mars» történeti novellcttc, és «Tenger 
parton» költői elmélkedés.

A prózai munkák közül jobbaknak bizonyultak: Szilaj Pista. (Aesthetikai 
elemzés.) — A klasszikus írók tanulmányozásának szüksége és hasznossága. — 
Kirándulás az öt tóhoz. — A dobsinai jégbarlang. - - Vallás és költészet. - -  
Minden emberi nagyságnak jellem az alapja. —  Az időszaki forrásokról. — Mar- 
tinuzzi meggyilkolása. — Mire buzdít bennünket Kazinczy példája. -— Sylvester 
éji álom. — A lovagjátékok (műfordítás); — a verses munkák közül: Emlék
könyvbe. — Bordal. — Epigrammák. — Bordal. — Az élet. — Jó gondolat. 
— Kéretlen jótétemény. — Búcsú.

A kör, hogy tagjainak munkásságát fokozza, alapszabályai értelmében, 
1888. decz. i-én pályázatot hirdetett a következő tételekre: I. A magyar lyra 
fejlődésének összefoglaló rövid története. — 2. Szabadon választott tárgyú ér
tekezés az irodalom, történelem, vagy természettudományok köréből. — 3. Köl
tői elbeszélés vagy novella. — 4. Lenau «An mein Vaterland» czímű költemény 
verses műfordítása.

A beérkezett öt pályamű közül pályadíjra (5 ezüst forint). 1. «Zágon 
Mikes Kelemen élete és művei», irod. és műveltségtörténeti nagyobb értekezés 
(szerzője Irányi Géza VII. o. t.); 2. Lenau «An mein Vaterland» czímű köl
temény verses műfordítása, (szerzője Juretzky Iván VIII. o. t)  érdemesültek.

A szavalatra kitűzött pályadíjra (5 ezüst forint) Hörk József VIII. o. t. 
(«Széchy Mária» Tompa M.-tól) és Irányi Géza VII. o. t. («A kakasülőn» 
Gabányi Árpádtól) szavalatukkal egyformán érdemesek voltak; így a kör 
pályadíját a két nyertes között megfelezte.

Mindezekből kitűnik, hogy a «Magy. Társ.» ez évi működése örvendetes 
haladást mutat, úgy az előző évekhez képest csekélyebb számú tagok munkás
sága, mint e munkásság iránya tekintetében.

E helyütt a Magy. Társ.» mély háláját és őszinte köszönetét fejezi ki 
Nagytiszt. Kosa Ede jármi-i lelkész úrnak, ki mint a Collegiumnak hálás 
tanítváuya 1889. május havában 5 frtnyi pélyadíjat tűzött ki egykor jeles, or
szágos hírű tanára és a «Magyar Társaság» elnöke, bold. Vandrák András 
emlékezetét dicsőítő ódára. A nemeslelkű adományozó kívánata szerint meg
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bírált pályaművek közül Balogh Tihamér VI. o. t. «Vandrák András emlé
kezete» czímű alkaeosi ódája nyerte el a pályadíjat.

A «Magy. Társaság» hazafias szellemét azzal is nyilvánítá, hogy örök em
lékezetű nagy királyunk, Hunyadi Mátyásnak Kolozsvárt emelendő szobra javára 
a saját keblében 32 frt 80 krnyi gyűjtést rendezett.

Az együttesen kifejtett erő és munkásság eredménye volt a márczius 15-én 
a fögymn. dalkörével rendezett fényesen sikerült ünnepély, melynek programmja 
következő volt. 1. Hymnus. Eneklé a főgymn. dalkör. 2. Elnöki megnyitó. 
Tartotta Serédi P. Lajos. 3. A márcziusi napok. Irta és felolvasta Adler Elek 
VIII. o. t. 4. Emlékezzünk ! Alkalmi szónoklat, írta és elmondá Bielek Dezső 
Vili. o. t. 5. Talpia magyar! Eneklé a főgymn. dalkör. 6. Előre! Tót K.-tól. 
Szavalá Hörk J. VIII. o. t. 7. Riadó. Eneklé a főgymn. dalkör.

A «Magy. Társaság» könyvtárainak állapota:
1. Hörk J. VIII. o. t. vezetése alatt állott «szépirodalmi főkönyvtár» mű

veinek száma 280 összesen 342 kötetben. Gyarapítá Bessenyey Bertalan VI. 
o. t. I művel 2. kötetben. A kör tagjai olvastak összesen 489 művet 695 kötetben.

2. A Valkó Rezső VI. o. t. (kit Breuer Albert, súlyos betegsége miatt, 
történt távozása után választott meg a társaság) vezetése alatt állott «szépirod. 
alkönyvtár» műveinek száma 377 összesen 423 kötetben. Gyarapodott: 1. vétel 
útján: Tennyson király-idyllek. 2. ajándékozás útján: Szatírák és dalok, írta és 
ajándékozta Kosa Ede a társ. egykori jeles tagja. Arany Toldi-ja ajándék. 
Kätscher Izidor. A kör tagjai olvastak összesen 355 művet 438 kötetben.

3. Az Uhr Arnold VIII. o. t. vezetése alatt állott tudományos főkönyvtár 
műveinek száma 294 összesen 466 kötetben. Gyarapodott I .  vétel útján 2. 2. 
ajándékozás útján Serédi P. Lajos elnök ajándékából 4 kötetben és Kalmár 
Imre 67. sz. cs. k. gyalogezredé önkénytes, volt társasági tag ajándékából 1 
kötetben. A kör tagjai olvastak 301 művet 413 kötetben.

4. A Holenia Gyula VII. o. t. vezetése alatt állott «tudományos alkönyv
tár» műveinek száma 268 összesen 311 kötetben. Gyarapodott 2 kötettel. A 
kör tagjai olvastak 260 művet 298 kötetben.

5. A Kálmánczhelyi Dezső VIII. o. t. és Mohr Béla VII. o. t. vezetése 
alatt állott laptár müveihez (130 kötet) járultak, a) lapok: «Budapesti hírlap,» 
«Ország Világ,» «Uram bátyám,» Sárosmegyei Közlöny,» «Felvidéki Szemle» 
b) folyóiratok : «Budapesti szemle,» Figyelő,» «Magyar nyelvőr,» «Magyar Szalon.» 
Mindezek a titkár által kinevezett» hetibirtokosok felügyelete alatt naponkint 
délután 6 —7-ig az olvasó kör helyiségében a tagok rendelkezésére állottak. A 
«Magy. Társaság» könyvtáraiban — ide nem számítva a laptárt — van tehát 
összesen 1291 mtív 1522 kötetben. A kör tagjai használtak, legnagyabb részt 
a szaktanárok által kijelelt maganyolvasmányképen 1405 művet 1844 kötetben.

4. Főgym nasium i dalkör.

Az 1887-ik évben megalakúit főgymnasiumi dalkör f. é. szeptember hó 
15-én tartotta meg az évi alakuló gyűlését. A főgymnasiumi dalkör ez évi 
működése alatt is bemutatta fáradozásának gyümölcsét a márczius hó 15-ki 
nemzeti ünnepély alkalmával, melyen 3 darabbal lépett fel. (Szózat, Riadó,



Talpra magyar.) A dalkörnek összesen 55 tagja volt, még pedig 35 működő 
és 20 pártoló. Hetenként 2 gyakorló óra tartatott m p. szerdán és szombaton 
este 7—8. Folyó egyleti ügyek elintézése végett összesen 11 rendes ülés tar
tatott. A gyakorló órákon különböző dalokat tanultak. Hivatalnokai voltak: 
Elnök: eleinte Meyer Endre theol. tanár, ennek leköszönése után Nősz Gusztáv 
gymnasiumi tanár; karmester: Paulik János IV. é theologus; jegyző: Meczner 
József VII. oszt. t.; pénztárnok Kulcsár Barna VII. oszt. t . ; hangjegykezelő: 
Valko Rezső VII. oszt. tanuló.
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V.

Közös isko lai in tézm ények .

I. Könyvtárak.

I. Collég. Könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben :
1 Vétel utján: M. ak. könyvkiadó vállalat kiadványai 6 k .; Természt. 

társulat kiadványai 3 k .; Bergk griech. Literaturgeschichte 3 k .; Nyelvtörténeti 
szótár 7 f .; Peti ik Bibliographia 4 .; Erläuterungen zu den Hauptfonnen der 
Erdoberfläche 1 f.; Breznyik, a selmeczi egyh. és lyc. története 1 f, Osztrák- 
Magyar monarchia 25 f.; Középisk. tan. egyl. Közlönye I k .; Irodalmi Értesítő 
I k . ; Gymnasialzeitschrift 1 k .; Petermann geogr. Mittheilungen I k.; Szemle 2 k .; 
Magyar-Nyelvőr I k .; Philologiai Közlöny 1 k. 1 f . ; prot. egyh. és isk. lap 
i k . ; Tört-Életrajzok 1 k . ; Tört-tár 1 k . ; Századok I k . ; Kiepert Görögön s 
Latium mappája; Hauptformen der Erdoberfläche; Langt, hist, képek 33 db; 
földrajzi képek 6 d .; összesen 24 k.. 39 füzet, 3 db. földkép, 33 db. hist, és 
6 db. földrajzi kép 269 frt 94 kr. értékben.

2 Ajándék útján: M. t. Akadémiától 4 k . ; és 29 füzet.; Közoktatásügyi 
m. k. minist. 3 f.; főrendiháztól 5 k .; dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelőtől 
47 k .; Selley cambridgi egy. tan. 3 k .; Franklin-társulat 7 k .; Stampel 2 k .; 
Lampel Róbert könyvkereskedése 8. k . ; Angol Bibliatársulat I k .; Hörk József 
i k . ; Urbán Károly 1 k  ; Fekete Sándor 1 k . ; dr. Szlávik M. 1 f.; M. tud. 
Egyetem 6 f.; Vajda Viktor 1 f.; s 92 programm.

Fogadjál ezúttal is a kegyes adományozók a Collegium köszönetét.
A collég, könyvtár alkotmánya, ide nem számítva a nem lajstromozott 

duplikatumokat melyek száma körülbelül 3000, és programmokat 
7375 szakmunka 9128 kötet és 11 füzet,

47 folyóirat 259 kötet,
1065 másnemű 2717 kötet,

12104 kötet és II  füzet.
II. Szirmay-féle könyvtár. Ez a folyó iskolai évben nem gyarapodott, 

mert jövedelme nem volt, Pénzalapja per alatt van. II.

II. Múzeumok.

I. A vegytani muzeum. Áll 722 darabból még pedig 326 eszközből és 
396 vegytani anyagok és elemekből. Ez évben nem gyarapodott, mert elég gazdag.
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II. A mértani muzeum mely 138 darabból áll nem gyarapitatott ugyan 
azon okból.

III. A természettani múzeumba vétetett: Egy Winter-féle electromos gép 
tizenegy mellékkészülékkel 79 ft. 20 kr. Egy Microscop 87 ft. és egy hozzá 
tartozó kés 3 ft. 26 kr. Ahoz adott a collegium igazgatója 20 darab górcsövő 
praeparatumot, növény- és álattan tanításához. És újra szerkesztette saját költ
ségén Holenia Gyula VII. oszt. tanuló két az összeütközés magyarázatára szol
gáló készüléket.

IV. A  philologiai museum 18 darabbal gyarapodott, még pedig 11 darab 
fali táblával és 7 darab ostromgéppel (torony, vinca, katapulta, ballista stb), 
melyeket Haitinger Imre, Korach Jenő, Mayer Gyula, Michnay Bertalan, Mihalik 
Gyula, Pázár Dezső és Tirtsch Gergely 5-ik osztálybeli tanulók készítettek.

V. A  termény rajzi museum a lefolyt iskolai évben egészen átalakíttatott, 
a mennyiben a két terem csinosan befestetett és nyolcz uj czélszerű szekrénynyel 
valamint a termek ablakai fügönyökkel elláttattak. Az. e czélra kiadott összeg 
mintegy 350 írtra rúgott A tárgyak száma 39 darabbal gyarapodott, még 
pedig vétel utján 4 darab fali táblával az embertanra vonatkozólag; ajándék 
utján pedig 35 darab madár tojással, melyeket Klinczkó Pál i-ső éves hittan
hallgató Baranya megyében szedett és a museum rendelkezésére bocsátott. 
Fogadja a t. ajándékozó ez utón is meleg köszönetünket.

III. Markovics-kör.

Mint előző években úgy ez idén is iparkodott e kör hivatásának meg
felelni s a Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírást a collegiumi ifjúság között ter
jeszteni. E kör tagja lehet a collegium bármely intézetének tanulója s hallga
tója, de a gymnázium tanulói csak a 4-ik osztálytól kezdve. Tagsági díjat, 
egy forintot csak az újonnan belépő tagok s kezdők fizetnek. A gyorsírást két 
csoportban tanúlták. A kezdők csoportja heti 2 órában a levelező gyorsírást 
tanulta; a haladók csoportja egy, illetőleg két órában gyakorolta a levelező 
gyorsírást, majd pedig a vitairást tanulta. A kör tagjainak száma volt a két 
előadó kivételével 30; ezek közül haladó volt 7, kezdő 23. A kör tagja a buda
pesti magyar gyorsíró egyletnek s tagsági dija fejében kapja annak lapjait u. 
m. a «Gyorsírászati lapok »-at, a «Gyakorló gyorsíró »-t és a «Budapesti gyors
írót». Ezeken kívül járatja a soproni ev. lyceum gyorsíró köre által kiadott 
«Soproni Gyorsíró»-t. A szokásos évenkénti versenyírást megtartotta a kör 
úgy a haladók, mint a kezdők részéről. Három-három frtos versenydíjat nyer
tek Meliorisz Béla IV. és Trnovszky Pál VI. oszt tanuló. A kör mint a múlt 
esztendőben, úgy ez évben is 5 frtot adott a Münchenben felállítandó Gabels- 
berger szobrára.

Hivatalnokok voltak: Elnök : Mayer Endre theol. tanár; a kezdők elő
adója : Bielek Dezső VIII. o. t. a haladók vezetője: Jureczky István VIII. o. t. 
jegyző Kulcsár Barna; pénztárnok: Bielek Dezső; könyvtárnok Vásárhelyi 
Etele VI. o. t.
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IV. Tápintézet.

A tapintézet magában foglalja a convictust és az alumneumot. A kettő 
közti különbség abban áll, hogy az alumneumban ebédre csak leves, hús és 
kenyér adatik, míg a convictusban egy harmadik étel is találtatik, különben 
pedig mind az étlap, mind az ételeknek minősége és mennyisége egészen 
megegyező

A múlt évi értesítőnkben közlött étlap ez évben is irányadó volt; e sze
rint adatik ebédre: leves különféle főzelékkel, u. m. kétszer a héten rizskásával, 
egyszer tésztával, kétszer kölessel, kétszer darával, továbbá minden tanulónak 
15 dkgr. marhahús ; végre harmadik ételnek vasárnapon 28 dkgr. pecsenye, a 
többi napokon pedig vastag étel, a hétfőtől kezdve a következő sorban : pa- 
szuly, káposzta, savanyú lével készített burgonya vagy köleskása, borsó darávál 
vegyítve, tört burgonya és mindenkor egy negyed kenyér (21 dkgr.) Vacsorára 
adatik a hétfővel kezdve következő étel: tört burgonya, köleskása, borsó, pa- 
szuly, túrós galuska, lencse, káposzta; azonkívül pedig minden tanuló vacsorára 
is egy negyed kenyeret (21 dkgr.) kap.

A díjak a következők voltak: az I. félévben az alumeumi ebéd és vacsora 
díja félévre 25 frt, convictusi ebéd és vacsora díja félévre 31 frt, az alumneumi
ebéddíj félévre 13 frt, és a convictusi ebéddíj szintén félévre 19 frt. Az 1888.
évi oct 28-kán tartott pártfog. áll. választmányi gyűlésen az alumneumi díjak 
a II. félévre nézve következőleg állapíttattak meg: ebéddíj a félévre 11 frt 50 kr. 
vacsoradíj félévre 11 frt, ebéddíj és vacsoradíj együttvéve pedig a félévre 
22 frt 50 k r.; a convictusi díjak a II. félévben ugyanazok maradtak, mint az. 
I. félévben.

A teljes convictusi ebédnél 73 tanuló vett részt, az alumneumi ebédnél 
47, a vacsoránál 97. Összes száma azoknak, kik a tápintézeti jótéteményben 
részesültek, 120 volt. Ezen szám az egyes osztályok közt igy oszlik m eg:

I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. theol. jog sem.
4 5 15 6 9 6 8 3 18 15 31

Vallásfelekezetek szerint pedig ág. h. hh. rk. móz.
101 i i  6 2

Díjtalanul láttatott el egyszerű ebéddel a két senior; teljes ebéddel és va
csorával az oeconomus. A három portáns szintén ingyen ellátást és szállást 
nyert az egész éven át. Az alumneumi ebéddíj teljes vagy részbeni elengedésé
ben részesült azonkívül 14 theologus, 9 joghallgató 24 gymnásiumi és I semi- 
narista. Az egyházkerülettel történt megegyezés folytán a Collegium részéről 
ingyen ebéddel elláttatott 7 seminarista. Mindezen 61 egyén javára történt el
engedések 1179 frt 65 krt tesznek

A tápintézet bevételei: 1. a töke kamatjai; 2 a tanulók által befizetett 
tápdíjak; 3. supplicatio, mely czímen i888/9-ben befolyt 1088 fi. 33. k r .; 4., 
ajándékok, jelesül: a templomi perzselyből 2 frt 71 kr ; a helybeli takarékpénz
tár adománya 20 frt. helybeli pártfogók névnapi köszöntések alkalmával 4 f r t ; 
— összesen 26 frt. 71 kr.

Özv. Linkesch Samuné asszonyságnak szives ajándékozásából 1889. Febr. 
21-én a tápintézetnek összes tagjai pecsenyével és sörrel vendégeltettek meg



A nagy-sárosi mflinalom ajándékozott a karácsonyi ünnepekre i zsák búza
lisztet. Mindezen ajándékokért hálás köszönetét mondunk a nemeslelkű jóte
vőknek, A Ganzaugh József-féle alapítványból József napján az alumneumi ebéd
hez járó tanulók ez évben is megvendégeltettek.

A tápintézetbe való felvételnek módja és feltételeire nézve következőké
pen intézkedik a tápintézeti szabályzat:

Az alumneumba úgy, mint a convictusba felvétethetik valláskülönbség 
nélkül minden rendes hallgató vagy tanuló.

A tápdíjak a jövő isk. évre nézve következőkben állapíttattak m eg: az 
alumneumi ebéd és vacsora díja félévenként 22 frt 50 kr., a convictusi ebéd 
és vacsora díja félévenként 31 frt, az alumneumi ebéd díja félévre 11 frt 50 
kr, a convictusi ebéd díja félévre 19 frt. Ezen díjak minden félév elején a be
lépéskor előre fizetendők. A 70 krnyi beiratási díj egy isk. éven belül csak 
egyszer fizettetik.

Jó erkölcsi viseletű, jó előmenetelü s szegény protestáns (ágostai vagy 
helv. h.) tanulók a következő külön jótéteményekben részsülhetnek:

Egy oeconomusi s három portánsi teljesen ingyenes convictusi hely (ebéd, 
vacsora és esetleg szabad lakás is) kötelezettséggel jár. Két seniori tiszt alum
neumi ingyenes ebéddel. E helyekre a tápintézet gondnokánál személyesen kell 
jelentkezniük az azokra pályázóknak.

Tápintézeti külön kötelezettségek nélkül elengedhető:
Tíz tanulónak az alumneumi ebéd egész díja,
Húsz » » » fél »
Húsz » » » negyed »
Az elengedésekért a folyamodások az első félévre őszszel a rendes felvé

tel utolsó napjáig, a 2-ik félévié január 25-ig bezárólag a tápintézet gondno
kánál nyújtandók be; e határidőn túl benyújtott kérelmek tekintetbe nem 
vétetnek. A folyamodásokhoz a megelőző félévről szóló isk. bizonyitvány s 
szabályszerű szegénységi-bizonyítvány csatolandó; e csatolmányok az intézet 
előtt még ismeretlen folyamodók részéről okvetlenül megkivántatnak. Enged
ményekért folyamodók folyamodásuk elintézéséig tényleg fel nem vétetnek; az 
engedményen felüli díjrészlet a felvételkor okvetlenül lefizetendő. A fizetési ha
táridő elmulasztását kérelmező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

Levélbeli megkeresésekre a Collegium igazgatósága vagy a tápintézet 
gondnoka ad bővebb felvilágosítást.
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A collegiumi állandó igazgató választmánynak 1889. évi márczius hó 
10-én ta r to tt határozata folytán a collegiumi jogakademia anyagi ere
jének megszilárdítása végett m egindított mozgalom eredményéről van 
szerencsénk a következő jelen tést ten n i:

A kibocsátott gyüjtőíveken f. évi junius hó 25-ig a jogakademia ja 
vára a következő összegek a ján lta ttak  fel:

I. Tíz évre, évenkénti segélyt ajánlottak fel:
5. sz. gyüjtőív Dr. H orváth Ödön évenként 15 frt, összesen 150 frt
6. 11 71 Dr. B artha Béla 11 10 71 ii 100 11
7. 11 71 Dr. Szlávik M átyás 11 5 71 71 50 71
8. 11 71 Dr. Horovitz Simon 17 5 71 71 50 71
9. 11 71 Glós K ároly 11 10 11 11 100 71

10. n 71 Dr. Breyer Adolf 11 5 11 71 50 71
13. 11 71 Hörk József 11 6 11 11 60 71
14 11 11 Ludmann Ottó 71 5 71 11 50 11
20. 11 11 Szutorisz Frigyes 11 3 11 11 30 11
23. 11 11 Gfamauf Gfyörgy 77 5 11 71 50 11
35. 11 11 Dr. Mosánszky Győző 11 20 11 11 200 11
37. 11 11 Kleiner G yula 71 10 77 11 100 11
53. n 71 Czékus István 11 5 71 71 50 11
72. 11 77 Zelenka P á l 11 10 11 11 100 11
74. 11 11 D r K rayzell A urél 11 10 71 71 100 11
85. 11 71 Zsarnoviczky István 71 5 11 71 50 11
90. n 11 Dr. Ferbstein Márk 71 5 11 71 50 71
96. 11 71 Dr. Műnk Henrik 77 5 11 71 50 11

112. 11 71 Sztehló János 71 5 71 11 50 11
113. 11 71 Novák Mihály 17 5 71 11 50 11
135. 11 11 Dessewffy Pál 71 30 71 11 300 11
137. n 71 Kaisz Ede 11 5 11 11 50 11
161. n 71 Kéler Napoleon 11 20 11 11 200 11
239. 11 11 Szimonisz F rigyes 11 5 71 71 50 71
248. 11 17 Michnay B ertalan 11 5 11 11 50 11
337. 11 17 Fekete Imre 11 5 71 71 50 v>
342. 11 71 Dr. Sztehló János 11 5 11 71 50 11
345. 11 71 Izák Gusztáv 77 3 77 11 30 11
368. 11 11 Mikler Gusztáv íl" 4 77 71 40 11
377. 71 11 Zsiros József 71 2 71 71 20 11
488. 71 11 Dömök Jenő 11 11 71 11 110 11

Melléklet az eperjesi ág. ev. kér. Collegium 1888-89 . tanévi Értesítőjéhez,



540. sz. gyűjtőiv gr. K reith Gyula évenként 2 írt, összesen 20 frt
571. 55 55 Szabó Ede „ 1 r  55 10 55

625. 55 55 G allér János „ 5 55 55 50 55

660. 55 n Feledi Ferencz » 5 55 55 50 55

670. 55 55 Ferenczy Sándor „ 5 r i  55 50 55

734. 55 y > M aurer Lajos „ 2 r> 55 20 55

II. Kamatozó tőkét ajánlott fel:
31. fiz. gyüjtőív. Dr. Schmidt Gyula, tő k e : 300 frt, évi kam at IS írt.

III. Egyszersmindenkorra határozott összeget ajánlottak fe l:
52. sz. gyűjtőív. Scheffer G u s z tá v ......................................................25 frt.
59. 55 55 Beller K á r o ly ................................................................................................ . . . .  5 55

62. 55 55 Dobsina város t a n á c s a ...................... . . . .  10 55

84. 55 55 Linberger István ................................. . . . .  2 55

106. 55 55 Ghillányi J ó z s e f ................................. . . . .  100 55

152. 55 55 Reök G y u l a ...................................... . . . .  10 55

153. 55 55 Scholcz F r i g y e s ................................. . . . .  10 55

181. 55 55 K éler P á l ........................................... . . . .  5 55

208. 55 55 Groseh József ...................................... . . . .  1 55

290. 55 55 Péchy A m b r u s ................................. . . . .  10 55

376. 55 55 Zsembery Kálmán . . . .  100 55

480. 55 55 M adarassy P á l ...................................... . . . .  50 55

569. 55 55 Moór G y u la ........................................... . . .  1 55

608, 55 55 D r. Schreiner K á r o l y ...................... . . . .  10 55

614. 55 55 U rbán A d o l f . ................................. .....................25 55

623. 55 55 M edzihradczky Em il ..................................................................... . . . .  5 55

632. 55 55 Gönczy Sándor...................................... . . . .  5 55

688. 55 55 K alm ár T iv a d a r ................................. . . . .  30 55

719. 55 55 Zborovszky János ........................... . . . .  10 55

747. 55 55 Palesó I s t v á n ...................................... . . . .  5 55

Az ily módon felajánlott összeg eddigelé 3439 frtot tesz ki

Megjegyeztetik, hogy Eperjes sz. bir. város, valamint az „Eperjesi 
N épbank“, „Bankegylet“ és „T akarékpénztár“ s a „N.-Sárosi Mümalom“ 
eddigi — évenként összesen 1500 frto t tevő — segélyezéseiket újabb tíz 
esztendőre ismét kegyesen megajánlották.

A nemes szívű adakozók fogadják e h e ly ü tt  is a collegium legőszintébb 
köszönetét.

A z e p e r je s i  ág . ev . co lleg iu m  ig a z g a tó sá g a .



F ig y e lm ez te té s .

Az iskolai év kezdődik Szept. 1-jével. A beiratási idő tart a gymnasium- 
ban és a tanítóképzőben Szept. I —3-ig, a hittani intézetben és a jogakadémiá
ban Szept. I — 8-ig. A collegium évnyitó ünnepély fog tartatni Sept. 4-én d. 
e. a collegiumi nagyteremben d. e. 9. órakor. Az előadások kezdődnek a gym
nasium és seminariumban Szept. 5-én az akadémiai tanfolyamokban Szept. 9-én,

A beírásokat megelőzőleg aug. 30. és 31-ik napjain tartatnak a felvételi 
javító és esetleg magánvizsgálatok. Felvételi vizsgálat kötelező azon gymn. I. 
osztályba lépő tanulókra nézve, a kiknek a negyedik elemi osztályról kielégítő 
bizonyítványuk nincs és ezen vizsgálatért díj fizettetik. Különben pedig az ilyen 
bizonyítvány nyal ellátott tanulók, valamint minden más tanuló, a bizonyítvány 
alapján vétetnek fel. A gym. I. osztályba csak oly növendékek vétetnek fel, 
kik életük kilenczedik évét betöltötték. A gymn. tanulók valamennyien, tehát 
nemcsak azok, kik gymnasiumunk bármely osztályába először kívánnak felvé
tetni, hanem azok is, kik máris tagjai voltak intézetünknek, a nm. minist. 1885. 
február 26-án 3964. sz. a. k. rendelete értelmében kötelesek behatásuknál ke- 
1 esztlevelüket, illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni: azok pedig 
kik életük tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyít
ványnyal igazolni, hogy a másodízbcni védhimlőoltásnak sikerrel vetették ma
kukat alá, vagy a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állottak ki, esetleg 
hogy a törvény értelmében fel vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól.

A kik tanulmányaikat magánynevelésben folytatni és magán vizsgálatot 
tenni kívánnak, kötelesek magukat a tanév kezdetén az intézet magánnöven
dékeiül beíratni, még pedig a megelőző osztályról szóló hiteles kielégítő bizo
nyítvány és a keresztlevél, illetőleg születési bizonyítvány alapján.

VII.








