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\
I.

A jogtudomány a középiskolai oktatáskan.

A múlt nyári szünetben történt. Három, részben rokon, részben 
ismerős fiatal ember látogatott meg, kik mindannyian a pályaválasztás 
válaszújához érkeztek, vagyis tulajdonkép már valamennyien eltökél
ték magukat arra, hogy melyiken induljanak a sok, virággal, tövissel, 
elbukással és sikerekkel hintett életösvény közűi. Kettő közülök — 
túlesett az érettségi vizsgálat nehézségein, s az egyik papi, másik 
gyógyszerészeti pályára szánta magát, mert atyjának, ki már elaggott, 
törődött ember volt, egy kisebb városban igen jó forgalmú gyógytár 
volt tulajdonában s a fiú azért végzett nyolcz osztályt, hogy nemes 
ambiczióját követve, a vegytudorságot megszerezhesse. A harmadik 
épen a hatodik osztály befejezése után gazdasági intézetbe akart 
lépni, azt óhajtván, hogy mint jelentékeny vagyon örököse, özvegy 
anyját mielőbb feloldhassa a gazdálkodással járó ezerféle teher alól.

Mindhárom ifjú derék, komoly törekvésű, rokonszenvre méltó 
ember volt s szívesen beszélgettem velük, tudakozódtam előhaladásuk 
eredményéről, vitattam meg egyes fontosabb tudományos vagy napi 
kérdést s tudakozódtam jövő czéljaik s életirányuk felől.

Bizonyos kritikai szempontok is vezettek e beszélgetéseknél. 
A középiskolánál én hármas feladat megoldását keresem: az egyik 
s legfőbb az, hogy felsőbb tanúlmányokra készítsen elő; a másik, 
hogy az intelligens, iskolázott ember részére azt az általános művelt
séget, melyet többé a szakpályán meg nem szerezhet, megadja; 
végül, hogy ezek mellett, tekintettel arra, hogy a középiskolai ifjak 
egy jelentékeny része a negyedik, hatodik, vagy nyolczadik osztály 
bevégzése után gyakorlati pályára lép, bizonyos praktikus irányt is 
egyesítsen tanrendszerében. S ép ez utóbbi pont az, — melyet 
sokan figyelmen kívül hagynak, sokan jogosúltnak el nem ismernek, 
— melynél fogva a középiskolának, legyen az humán-, vagy reál-
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irányú, feltétlen összeköttetésben s kölcsönhatásban kell állania a 
mindennapi élettel is. Bizonyára állításomat igazolja az, hogy pl. 
1885-ben a gimnáziumi tanulók 23%-a, a reáltanulóknak 30%-a 
esett az elsó' osztályra, a nyolczadikra ellenben amott 8'8, érnitt 3'6% 
s majdnem 40,000 középiskolai tanulóra 1887-ben csak 2307 érett
ségiző s 8106 felsőbb tanúlmányokat folytató jutott.

Azt akartam látni tehát az én ifjaimnál, kiknek ketteje a VI. és 
VIII. osztály bevégeztével tényleg a gyakorlati életpálya körébe lépett 
ki, hogy mennyire felelt meg a gimnázium — mert mindnyájan ezt 
látogatták — hármas feladatának.

A felsőbb oktatásra való képesültség —  évfolyamához képest 
mindeniknél kielégített; ám az általános műveltség és praktikus 
képesültségnél egy tátongó űrt észleltem, melynek sem ők, sem az 
iskola okai nem voltak, hanem az egész tanrendszer; de hatását ők 
egyénileg, az a kör, melybe helyezve lesznek, s közvetve az összesség 
is meg fogja érezni. Hogy mi ez elhárítandó űr, arról a későbbiek 
fognak meggyőzni.

Gyönyörű szép, csöndes nyári este volt s teljes tüdővel szíva 
be az ózonos levegőt, a virágok illatát, haladtunk beszélgetve a 
kert utain.

A magyar történelemre, erről a magyar alkotmányra, szabadságra, 
a közélet politikai küzdelmeire került a beszélgetés sora. Jól esett 
felhívnom figyelmüket, kik oly odaadó rajongással viseltettek nemze
tünk múltja s küzdelmei iránt, hogy a jelen nem kisebb alkotásokra 
szólítja el őket, s valószínűleg sorsa kegyéből mindenik oly helyzetbe 
s viszonyok közé kerül, hol számot tevő tényező, a nép vezetője s 
tanácsadója leend.

A leendő papnak mondám, hogy ha a lelkipásztor ideálját be 
akarja tölteni, akkor ama falú vagy község népének, hova kerülend, 
nemcsak túlvilági üdvéről, de e földi jólétéről, gyarapodásáról s 
felvilágosításáról is kell gondoskodnia. A képzett, vagyonos kisvárosi 
gyógyszerész és iskolázott, értelmes, jóakaratú földbirtokos hasonlókép 
utalva s hívatva vannak erre.

Szabad országban élünk, — ám ez a szabadság csak úgy üdvös, 
ha a nép vele élni tud. Ha ismeri jogát, de ismeri kötelességét is; 
ha jól használja fel azokat a polgári s politikai jogokat, melyeket 
az alkotmány kezébe helyezett. Az egyén terrorizmusa borzasztó, 
de még borzasztóbb a tömegé, melyet megfékezni is vajmi nehéz. 
Az intelligenczia van arra hivatva, hogy tudományával, jóakaratával 
s tapintatával ahol kell jogi, ahol kell politikai dolgokban tanácsadója,
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vezetője legyen a népnek. Végűi felhívtam ifjú barátaim figyelmét 
arra a körülményre is, hogy e szentelt hon előhaladása még sokkal 
inkább követeli, hogy az anyagiakban legyünk jó példával s jó 
tanácscsal embertársaink segélyére. A magán- és közgazdaság helyes 
rendezése, a foglalkozási körök közti összhangzat képezi boldogulásunk 
alapját s az, hogy átlássuk amaz elemi igazságát a nemzetgazdaság
tannak, hogy a tisztességes munka senkire, még a magyar nemesre 
se szégyen s az a családi czímer aranyosabban, szebben ragyog, 
egy tisztes iparos vagy kereskedői üzlet czégtáblája gyanánt, mint 
hivatalkérő, kunyoráló levelek egyetlen ékessége s egyetlen kvalifi- 
káczionális bizonyítéka.

Meggyőződésből, lelkesedéssel beszéltem s teljes hatást vártam 
beszédemtől. Némi megütközéssel láttam, hogy társaim arczán zavar 
és szégyen tükröződik vissza.

Kérdeztem, mi ennek az oka s végre nagy szégyenkezve vallották 
meg, hogy ők hallottak ugyan a jogról, az alkotmányról, a polgári 
és politikai szabadságról, politikai életről, politikai küzdelmekről, 
nemzetgazdaságról stb. beszélni s egyik-másik dologról természetes 
eszük s érzékük után, meg abból, amit a hírlapokból meg lehet 
tudni, van is némi sejtelmük; de azért ez eszmékkel egész közép
iskolai pályájukon behatóbban meg nem ismerkedtek; ami minden 
embernek mindennap száján forog, amit minden hírlapban tízszer, 
húszszor látnak lenyomtatva, ők nem képesek teljesen átérteni s 
méltányolni.

«Tudom, —- mondá a lelkészi pályára készülő, — hogy az elemi 
iskolában tanítják a polgári jogok és kötelességek rövid kivonatát, 
a tanítóképző-intézetben az alkotmánytan elemeit; az első az által 
jutott tudomásomra, mert falum elemi iskolájának vizsgálatán egyszer 
jelen voltam s szégyenűlve hallgattam, mint tanította meg derék, 
fiatal tanítónk ez egyszerű gyermekeknek az oly dolgokat, mikről 
nekem sejtelmem alig volt; az utóbbi körülményt pedig úgy ismertem 
meg, mert egyik évben egy tanítóképző-intézeti növendékkel laktam 
együtt. De bizony a gimnázium e tekintetben sokkal kevesebbet 
adott nekünk, mint azok az alsóbb intézetek a maguk növendékeinek.»

«Az én bátyám pedig jogász — folytatá a leendő gyógyszerész 
— s onnan tudom, hogy van magánjog, váltójog, kereskedelmi jog, 
közjog, nemzetgazdaságtan, politika és még sokféle más tudomány, 
miknek az életben hasznát lehet venni s amelyek annyira szükséges 
dolgok, s amelyeket dióhéjban minden művelt embernek kellene 
ismernie.»
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«Hogy adhatnék én tanácsot másnak az említett téren, hol magam 
is arra szorulok? s ha egyszer szakpályám, majd a gazdaság sze
mélyes vezetésének terhei kötnek le, többé nem leend alkalmam 
arra, hogy magamat e dolgokban pótlólag kiképezzem. Pedig boldogéit 
atyám megyei bizottsági tag, képviseló'-választó és sok más meg
tisztelő hivatal viselője volt.» Ez volt a leendő gazdász felelete.

Beláttam, hogy e józan, derék, értelmes gondolkozásé fiataloknak 
teljesen igazuk van. A jelen középiskolai oktatási rendszer roppant 
hiánya teljes mértékben táréit föl szemeim előtt.

E z  intézetek képzési körükből te ljesen , k ihagytak  egy oly fontos  
ágat, m elyre az em beri társadalom  együttélhetése alapítva van , mely 
m inden  embernél, m inden v iszonyná l a  legkülönbözőbb a lakban  m erül 
f e l : a  jo g -  és tá rsada lm i tudom ányok a lapve tő  elemeit.

Ha két ember kerül együve, már a jogi érintkezés beállt; a 
«honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere» örökigaz 
eszméi mindenkit köteleznek. Nincs adásvevés, csere, bérlés, kölcsön, 
házasság, gyámság, meghatalmazás, örökösödés, mely a jogszabályok 
által rendezve ne volna s azok keretébe ne tartoznék. A politikai 
szabadság, képviselőválasztás, a parlamentárizmus egész rendszere a 
polgár-ek politikai művelődésére támaszkodik. A büntető bíró előtt 
a társadalom által felállított tilalmak s fenyegetések nem ismerésével 
magát senki sem mentheti. A gazdasági élet nagy kérdései, a világ- 
gazdaság és verseny küzdelmei, a szocziálizmus eszméinek harcza 
előbb-utóbb zászló alá szóiénak, színvallásra késztetnek minden művelt, 
gondolkozó embert. Azért esenkedünk, azért sopánkodunk, hogy 
az ép statisztikai érzék és érdeklődés mennél mélyebb rétegeket 
hasson át.

S mégis ezen dolgok kvintesszencziáját kitiltjuk a gimnáziumi 
s reáliskolai oktatás köréből. Azt hiszsziik, elég, ha majd a jogászok 
szakszerűleg megismerik , az idetartozókat. De hisz mindezek a 
társadalmi s állami lét alapeszméi, az emberi érintkezés és boldogulás 
feltételei, melyek rendelkezése alá a gazdász, az orvos, a tehnikus;- 
a pap, a művész, a vasúti hivatalnok stb. stb. egyaránt tartozik, nem
csak a jogász.

Nem szélesebb látóköre volna-e saját szakmájában az oly egyénnek, 
ki a jog- és államélet, a társadalmi szervezet alapfogalmaival ösmerős ? 
Nem hozzátartozik annak legalább nagyjából való ismerete az általános 
műveltséghez, amire embertársainkhoz való viszonyunk, családi éle
tünk, polgári szabadságunk s érvényesülésünk bazirozva van? Aki 
6— 8 évi középiskolai tanúlmány után, elhagyva a magasabb képzés
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útját, mint elég intelligens egyén, kilép a gyakorlati életbe s a maga 
kis körében számot tevő tényezővé válik, nem követelheti-e meg, 
hogy a trigonometria, Nagy Sándor harczai, a barlangi ember leírása, 
a kőzettan tanulása, a hittan elvei, a nyelvtanok ezerféle szabályai 
mellett az állam s társadalom fogalmát, a jogeszmét s a legfontosabb 
jogszabályok ismeretét is magával hozza? Egy alkotmányos államnak 
nem kell-e oktatásügye berendezésében arra törekednie, hogy polgárai 
az iskolában az alkotmányos szabadságok, a polgári jogok és köteles
ségek ismeretére, a büntetőjog alapelveire is megtaníttassanak?

Én azt hiszem, igen.
Fölvethetik talán ellene a túlterhelés kifogását, ami mindenesetre 

alapos volna, ha nem volna oly sok ballasztja a középiskolai okta
tásnak, melytől megszabadulva, ez új terhet meg nem éreznék; 
különben sem lehet szó inasról, csak arról, hogy első sorban a jog-, 
másodsorban az állami-, illetve társadalmi tudományoknak kvintesszen- 
cziája taníttassák, annyi, mennyi az általános műveltséghez, a jogi 
intézmények felfogásához s a netáni további önképzéshez szükséges. 
E kvintesszenczia tanítása annyi volna, mint írni s olvasni megtanítni 
az em bert: magában is nagy kincs e látszólag csekély ismeret, de 
tulajdonképi jelentősége abban áll, hogy a tudomány szerzésének 
előcsarnokát képezi, melyen keresztül juthatunk egyedül a szentek 
szentébe.

Vártam, hogy most, midőn a görög nyelv fölött meghúzzák a 
halálharangot s egybegyűltek örökségénél osztoztatni a hagyatéki 
bíróság tagjai: valaki fel fogja vetni az itt általam képviselt, talán 
legkompetensebb örökös igényeit s érvényt szerez nekik. Érvényt 
a gimnázium három felső osztályára, sőt érvényt a reáliskolánál is, 
hol ily megnyíló örökség nem volt. Várakozásomban csalódtam, s 
e csalódás indított e nehány sor megírására. Ha netán tévedtem, 
de legalább meggondolás és vita tárgyát fogja képezni az általam 
fölvetett eszme: még ha legyőzetem is, szívesen veszem. De én 
hiszem, hogy lesznek, kik szándékomat, törekvésemet átértik és 
helyeslik. S akik nem, akik a hagyományok s megszokott sablonok 
vesszőjével készülnek e merész indítványért elporolni, azoknak csak 
azt mondom: «Üss. de hall nass meg!».
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Nemzetgazdaságtan közgazdaságtan.

Egyik legelőkelőbb napilapunk múlt évi egyik számában a 
«Könyvesház» rovatvezetője röviden, de igen meleg hangon ismer
teti Pisztory Mór dr-.-nak, a magyar nemzetgazdaságtani és statisz
tikai irodalom kiváló munkásának legújabb munkáját, «Nemzet
gazdaságtanát», s futólag fölveti azt a kérdést, miért nem használta 
szerző egyszerűen a «közgazdaságtan» elnevezést.

A megjegyzés inkább csak ötletszerű s reám mégis mélyebb 
benyomást gyakorolt, mert őszintén megvallva, régen nézem a 
tudományos terminológia e két szülöttének : a «nemzetgazdaság»- 
és «közgazdaságtannak» küzdelmét s azt látom, hogy a harczot elő
kelő szakférfiak, különösen az újabb írói gárda az utóbbi javára 
kívánják eldönteni s bár jó ideig haboztam ez alárendelt jelentő
ségűnek látszó kérdésben felszólalni, de az alábbiak meggondolása 
mégis megtörte hallgatásomat.

Tudom, hogy a nagy közönség és a tanuló ifjúság jórésze tudo
mányos részletkérdések iránt nem igen érdeklődik; azt is tudom, 
hogy a vegyes jellegű olvasó közönséggel biró iskolai értesítő nem 
igen terjeszkedhetik ki ilyenek fejtegetésére, s nem keresheti fel
adatát szakszerű vitakérdések eldöntésében; az is igaz, hogy: «verba 
valent usu.»

Azonban e két szó küzdelmében én mélyebbre akarok tekinteni, 
elvet juttatni érvényre: r ez elv a m agyar tudom ányos műnyelv tovább
fejlesztése és á llandósítása , hogy ez is épúgy képes legyen az esz
mék legfinomabb árnyalatainak is határozott és biztos kifejezésére, 
mint pl. a német, franczia, vagy angol tudományos nyelv.

Hogy ez még ma nincs így, azt mindnyájan igen jól tudjuk, 
kik hasonló dolgokkal behatóbban foglalkozunk s kétségtelen, hogy 
nemzeties, magyaros irányban csak hosszabb fejlődés eredménye 
lehet, melynél azonban a látszólag apróbb kérdéseket sem szabad 
mellőznünk.

II.



Minthogy a magyar, és pedig hozzá magyaros műnyelv kifej
lesztése és megszilárdítása általános nemzeti érdek, melynél épen 
a tanuló ifjúság buzgalmára s érdeklődésére számíthat az eszmék 
harczosa, s mert ép a nemzetgazdaság tudománya a modern idők 
legfontosabbika: ez okok folytán, minden ellenkező erősség daczára 
is idefordultam a kérdésre vonatkozó nézetem kifejtésével, melynél 
fö törekvésem az egyszerűség és világosság leend, hogy ne csak a 
joghallgató ifjúság, de a többi intézet érett növendékei is megért
hessék e szakszerűnek látszó, azonban minden művelt embert 
érdeklő tárgyat, mert szinte szégyenlem, hogy még csak odáig se 
jutottunk, hogy e tudománynak magyar nevét határozottan meg
állapítsuk.

Ha a gazdasági élet különböző megnyilatkozási fokainak és for
máinak elnevezését pontosan, szabatosan akarjuk megállapítani, 
okvetlenül szükséges egy nagyon elemi, de igen fontos fogalomból, 
mint alapból kiindulni, t. i. a gazdá lkodás  és gazdaság  fogalmából.

Mondhatni minden idevágó tankönyvben föltalálhatni, hogy a 
gazdá lkodás a z  ember am az öntudatos és tervszerű tevékenysége, m ely
nek czélja  a z  önfentartáis eszközeit képező g azdaság i ja v a k  termelése, 
eltartása, fo rg a tá sa , fo g ya sz tá sa  és szám szerű  rendben tartása.

A gazdasági tevékenység megvalósítására minden gazdálkodó 
alanynak bizonyos vagyonelemek és erők állnak rendelkezésére, 
mint eszközök, melyeket együttvéve gazdaságnak  nevezünk. Min
den egyes gazdaság egy-egy organizmust képez, melynek központja, 
éltető eleme a gazdaság alanya, az egyéni, vagy a társaságba lépett 
s jogi személyiséggé egyesült ember.

S minthogy az ember életczéljai, köztük a gazdasági feladatok 
is vagy az egyén, vagy ezek szabad akaraton nyugvó egyesületei, 
vagy az akaratszabadság kizárása mellett, természeti szükségesség 
alapján kényszerűleg létrejött közösségek (község, megye, állam) 
által valósulnak meg: tehát a gazdasági organizmusoknak-is három 
faját kell megkülönböztetnünk.

Először is gazdálkodnak a magán egyének s azok szabad 
egyesületei, s ezek gazdaságát m agángazdaságnak  nevezzük, azon 
tudománykört, mely e tevékenység elveit s szabályait adja elő, m agán- 
gazdaság tannak  hívjuk s a dolog természete szerint több önállósúlt 
részből áll.

Az emberi czélok azonban csupán az egyesek, vagy azok magán
jellegű társulatai által el nem érhetők s azért bizonyos közösségekre 
van szükség, melyek nem a szabad akarat-elhatározás, hanem a

■
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természeti kényszerűség alapján jönnek létre s melyek a gyakor
lati életben mint az állami s alkotmányi szervezetbe beillesztett 
közjog i je llegű  j o g i  személyisegek  szerepelnek. Ilyenek a község, 
megye, tartomány s legmagasabb fokozatban az állam.

A most említett közjogi társaságok által kitűzött etikai czélok 
csakis anyagi eszközök segélyével érhetők el, azért községnek, megyé
nek, tartománynak és államnak egyaránt gondoskodni kell szükség
leteik pontos megállapításáról, a fedezetükre megkívántaié gazdasági 
jószágok beszerzéséről, kezeléséről és fölhasználásáról, vagyis más 
szóval ezek is gazdálkodnak s van Önálló gazdaságuk is, melyek  
községi, megyei, ta r to m á n y i s á llam i h á z ta r tá s  név a latt ismeretesek.

A gazdaságok eme fajai, mert központjukat nem egyes ember, 
nem is az egyének magánjellegű egyesületei, hanem közjogi jellegű 
jogi személyek képezik, a m agángazdaságokka l szemben közgazda
ságoknak nevezhetők.

De van a közgazdaságnak még egy más, fensőbb alakulata is.
Ugyanis valamely, politikailag szervezett nép körében a munka 

társadalmi szervezése, egyesítése s elkülönítése, vagyis a munka
felosztás s összetétel a legkülönbözőbb foglalkozási köröket hozza 
létre, mint őstermelést, ipart, kereskedést, közlekedést, szellemi fog
lalkozásokat stb. stb. S ezek is tovább kisebb körökre s egyéni 
gazdaságokra különülnek az emberi életczélok s módok eltérő volta 
szerint. Nincs tehát az államban oly privátgazdaság, mely teljesen 
egyforma volna egy másikkal, de egyszersm in d  a különböző je lleg ű  
s fog la lkozású  gazdaságok  a legszorosabban v a n n a k  egymásra utalva, 
közöttük fo ly tonos  kölcsönhatás és az érdekek látszólagos ellenséges 
volta daczára érdekugyanazonosság létezik.

De így van ez nem csupán a magángazdaságokkal, hanem a magán- 
gazdaságok és a kényszerűség eszméjén alapuló közgazdaságok közt is 
hasonló kapcsolat, érdekazonosság és szerves összeköttetés létezik.

A magán egyének társas természetüknél-, erőik gyöngesége- s 
czéljaik végtelen voltánál fogva a művelődés, gazdasági előhaladás 
és fizikai fejlődés feladványait megközelítni sem bírják községi s 
állami lét nélkül, melynek viszont megfelelő közbeeső intézmények, 
hatóságok felállítását követelik. «Anthrópos zóonpolitikon» — mondá 
már Aristoteles. Viszont a község, megye, állam az egyes polgá
rokból áll, ereje azok ereje s eszközeiket is a polgárok által s az 
ő gazdaságaikból szerzik be. «Pauvre paysan pauvre royaume.» Ha 
szegény a nép, szegény az állam, s ha az állam roszúl gazdálkodik, 
a nép sem boldogúlhat.

8
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A társadalmi tudománynak egyik főaxiomája az egyén és állagi- 
gazdaság szoros, organikus kapcsolata, mely a gazdasági életben a 
valamely állam körén belől létező összes köz- és magángazdaságok 
egymást föltételező s kiegészítő összetartozóságában jelentkezik s ez ösz- 
szetartozóság alkotja meg épen a nemzetgazdaságot, mely nem egyéb, 
mint az államilag szervezett nép körén belől létező s egymás közt orga
nikus egészet alkotó összes magán- és közjogi jellegű gazdaságok 
összege és kombinácziója.

Természetes, hogy a nemzetgazdaság is a közgazdaságok közé 
tartozik, mert nem magángazdaság, hanem a politikai nép összes 
gazdaságainak egysége s bár tehát a nemzetgazdaság tágabb foga
lom, mint akár a magángazdaságok, akár a kényszer elvén alapuló 
közgazdaságok benne foglalt fajai, mint a községi, megyei, tarto
mányi és államgazdaság, de mégis szőkébb, mint a közgazdaság 
fogalma s ez utóbbiakkal együtt annak kiegészítő elemét képezi.

Tehát a séma következő:

Gazdaságok:
I. Magángazdaság: II. Közgazdaságok:

a) egyéni, b) társulati gazdaság. a) községi, b) megyei (tartományi), c) állami,
d) nemzetgazdaság.

E sémából az is kitetszik, hogy a közgazdaságok folyton emelkedő 
s az előbbieket magába vevő fokozatban követik egymást.

A magángazdaságtannal szemben létezik tehát közgazdaságtan is, 
melynek azonban a nemzetgazdaságtan, vagyis azon tudomány, mely 
valamely politikai nép gazdasági organizmusának törvényeit kutatja, 
rendszerezi s tudományosan fejtegeti, csak egy alkotó részét képezi, de 
amely még a nemzetgazdaságtanon kívül az államháztartástant (pénz
ügytan) is felöleli, értvén ez alatt azon tudományt, mely az állami 
organizmus gazdasági élettörvényeit adja elő; sőt beszélhetnénk 
tartományi, megyei és községi háztartástanról is, ha ezek, mint 
külön tudományágak már elváltak volna; de ily különállás nélkül is 
az államháztartástan fontos kiegészítő részét alkotják.

Ha tehát nemzetgazdaságtanról beszélek, illetőleg a franczia 
«Economie politique», az angol «political Economy», a német 
«Nationalökonomie» fogalmát akarjuk visszaadni, ezt épen csak a 
«nemzetgazdaságtan» műszóval tehetjük helyesen, szabatosan, ez 
fogja csak ama felsőbb gazdasági szervezet törvényeinek tudományos 
taglalását jelenteni, mely az összes magán- és közjogi jellegű gazda
ságok kölcsönös hatású kombinácziójának eredménye; ezzel szem-
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bgn a «közgazdaságtan» bizonyos tekintetben szélesebb körű s határo
zatlanabb kifejezés, melynél — külön megjelölés nélkül — a tulajdon
képi nemzetgazdaságtanra és az államháztartástanra, illetőleg az ebbe 
beillesztett, de valójában önállóságra hivatott részekre (pl. a községi 
és megyei háztartás tudományára) is gondolhatunk.

A tudományos terminológia szabatossága érdekében czélszerűnek 
találom, hogy a régi «nemzetgazdaságtan» elnevezést «Nationalöko
nomie» visszaadására tartsuk meg. A magyar tud. műnyelv iránti 
érdeklődés mentse ki felszólalásomat, — hosszadalmasságát pedig a 
tárgy szakszerű jellege folytán szükségesekké vált előzetes töl- 
világosítások.

Dr. Bartlia Béla,
jogakadémiai tanár.
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A Collegium közös ügyei.

A Collegium áll négy tanintézetből, u. m. a hittani intézetből, a jogakadé
miából, a főgymnasiumból és a tanítóképzőből, mely intézetek fentartásáról 
gondoskodik a Collegium, de hozzájárulnak még a tiszai egyházkerület, a magas 
kormány, az ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes pénztára, az eperjesi 
evang. egyház s kegyes adományokkal az egész ország protestáns hívei.

Mint kerületi intézet áll a püspök felügyelete alatt, kinek közvetítése által 
kapja a Collegium igazgatója a felső hatóságok, u. m. a m. kir. minisztérium, 
az ág. hitv. evang. egyház központi hatóságai, a tiszai egyházkerület és más 
hatóságok rendeletéit és közléseit. Ezen rendeleteket és értesítéseket érvénye
síti a megszabott hatáskörök szerint vagy maga, vagy a közös tanári con
ferentia közreműködésével, vagy az egyes tanintézetek felelős igazgatói vagy 
dékánjai által. Ha pedig a felsőbb rendeletek a tanári kar hatáskörén túl ter
jednek, ha keresztülvitelök új kiadásokat követel, vagy talán a pártfogóság 
eddig gyakorolt jogait korlátozza: átadja azokat a Collegium helybeli felügyelő
jének, ki azokat a hatáskörökön belől vagy maga, vagy az állandó pártfogó
sági választmány s más létező bizottságok közreműködésével elintézi vagy kitűzi 
tárgyalásra a pártfogósági gyűlés elébe, melyet a collég, pártfogóság rendesen 
az iskolai év kezdetén és végén tart, méltóságos Kcczer Miklós vidéki, vagy 
Ngos Dr. Schmidt Gyula helybeli felügyelő elnöksége alatt.

A közös fontosabb ügyek elintézésére tartott a pártfogóság a lejárt évre vonat
kozó három közgyűlést s négy állandó-választmányi ülést, melyben 60 ügy véte
tett tárgyalás alá és intéztetett el. Ez elintézett ügyek közt a legfontosabbak:

A junius 29-én tartott közgyűlésen :
1. Olvastatott a Raisz Ede főmérnök által átvizsgált tornaépület terve, mely

nek kivitele 5200 forintba kerül, mely elfogadtatott s kivitelére a pályázat hir
detése meghatároztatott.

2. Mivel Ludmann Ottó lemondott a tápintézeti gondnokságról, megválasz
tatott helyébe Mayer András hittanintézeti tanár.

3. Megválasztattak az állandó választmány, a pénzügyi és a számvizsgáló 
bizottságok tagjai.

Az aug. 20-án tartott választmányi ülésben elhatározták a téli torna szom
szédságában álló tápintézeti épület javítását és tágítását.

A szept. 4-én tartott közgyűlésen :
i. Olvastatott a nmélt. vallás és közoktatási minisztérium 1889. jul. 13-án 

12,257. sz- a- kelt leirata, mely sürgette a téli torna kiépítését és egy segéd
tanár alkalmazását. Mivel a téli torna kiépítése Hermann és Gasch vállalko
zókra bízatott, csak a második kérdés esett tanácskozás alá, melyre az hatá-
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roztatott, hogy a tornaépítés befejezése után fog a pártfogóság a szükséges 
segédtanárról gondoskodni.

2. Olvastatott a nmeit, minisztérium 1889. jul. 22-én kelt 14,649. sz. leirata, 
a létesítendő «országos felekezeti középiskolai tanárok nyugdíjintézete» ügyében. 
A gyűlés hálás elismeréssel fogadta ezen indítványt, megszavaztatott a colle
gium hozzájárulása azon kívánsággal, hogy ezen nyugdíjintézetbe a jogakadé
miai tanárok is bevétessenek.

A decz. 8-án tartott választmányi ülés - jóváhagyta Zuberecz Pálnak meg
választását Grósz Albert eltávozott főgymn. tanár helyébe.

A márcz. 9-én tartott választmányi ülésben :
1. Olvastatott a nmélt. minisztérium 1890. febr. 22-én kelt 58128/89. számú 

leirata, mely Zuberecz Pál megválasztását tudomásul veszi.
2. Megbízta a hittani tanintézetet a boldogult Czékus István nagyérdemű 

püspök emlékére tartandó gyászünnepély rendezésével.
3. Olvasta Serédi P. Lajos coll. főgymn. tanár 1889. decz. 11,387. sz. a. kelt 

doctori diplomáját, mely szerint a philosophiából mint főtárgyból, a magyar és 
latin irodalomból mint melléktárgyakból nyert doktori képesítést. Ezzel együtt örv. 
tudomásul veszi, hogy Nősz Gusztáv coll. főgymn. tanár 1890. jan. 8-án középisk. 
tanárrá képesítő vizsgálatát letette, s így a középiskolai tanári oklevelet megszerezte.

Az április 27-én tartott közgyűlésen:
1. A hittani intézet közölte a gyászünnepély programmját, mely helyben- 

hagyatott. Ezen ünnepély megtartatott junius 8-án, a collegium nagytermében, 
nagyszámú közönség részvétele mellett.

2. Határoztatott a pályázási hirdetés a szükséges segédtanárságra.
3. Beadták a szavazatokat a püspök választásra, még pedig 40-et Zelenka- 

és 24-et Farbaky részére.
A z állandó választmány tagjai: I. H ivataluknál fogva: Dr. Schmidt Gyula 

felügyelő, Hazslinszky Frigyes igazgató, Flórián Jakab pénztárnok, Mayer András 
tápintézeti gondnok, Klefner Gyula ügyész, Húsz Armin múzeumi őr, Hörk József 
theologiai dékán és tanítóképzői ideiglenes igazgató, dr. Horváth Ödön jogakadé
miai dékán és collégiumi jegyző és Ludmann O ttó gymnasiumi igazgató. 2. 
Választott tagok: Bánó Árpád, Bánó József, Bielek László, Both Gyula, Dessewffy 
István, Dessewffy Lajos, Duka Róbert, Farkas Lajos, 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, Molitorisz István, dr. Mosánszky 
Győző, Novák Mihály, Palugyay Gusztáv, Pulszky Géza, Radvány Kálmán, 
Schulek Gusztáv, dr. Szlávik Mátyás, Sztehló János, dr. Sztehló János.

A  pénzügyi bizottság tagjai: Elnök a helybeli felügyelő, annak távollétében 
a helybeli helyettes felügyelő, Mérey Aurél úr. T agjai: Ludmann Ottó, és Mérey 
Aurél. Póttagok: Fekete Sándor és Dessewffy Lajos.

A  számvizsgáló bizottság tagjai: Elnöke Farkas Lajos. Tagjai: Bielek László, 
Flórian Jakab, Herfurth József, dr. Horváth Ödön.

A collég, állandó igazgató választmányának 1889. évi márcz. io-én tartott 
ülésében hozott határozata folytán a coll. jogakadém ia  anyagi erejének megszilár
dítása végett megindított mozgalomnak további eredményéről szóló kimutatás.
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I. Tíz évre évenkinti segélyt ajánlottak fel:

706. sz. gyűjtőív Adler Samu, Kapi évenkint 10 frt, összesen 100 frt
717. « « Bein Simon « 2 « « 20 -«
464. « « Botto Gyula, Nagy-Rőcze « 5 « « 50 «

25. <f « Csengey Gusztáv _« 5 « « 50 «
196. « « dr. Hartmann Samu « 5 « « 50 «
319- « « Hlavács Adolf, Budapest « 5 « « so «

21. « « Klein János « 5 * « 50 «
I24. « « Kósch Árpád « 5 « « 50 «
432 « « dr. Lakner Árpád « 5 « « 50 «
457- « « Nagy Lázár, Fogaras « 3 « « 30 «

22. « « Nősz Gusztáv « 3 « « 30 «
628. « dr. Oszvald Tivadar « 5 < « 50 «
99. « « Radvány Kálmán « 3 « « 30 «

675. « « dr. Sebestyén Jenő, Budapest « 10 « « 100 «
582. « « Szlovák Pál « 3 « « 30 «
241. « « Szontágh Frigyes, Igló

Összesen
«

évenkint
1

75

«
frt.

« 10 «

II. Kamatozó tőkét ajánlottak fe l :

257. sz. gyűjtőív Somogyi Gyula, Nyíregyháza, tőke 100 frt, évi kamat 6 frt 
490. « « dr. Grünwald Zsigmond, M.-Sziget « 20 « « « 1 «

Összesen 120 frt, évi kamat 7 frt

III. Egyszer m indenkorra határozott összeget ajánlottak fel :

214- sz, gyűjtőív Békéssy Géza, S z a t m á r .............................................. i írt
613. « « Chotvács Endre, B u d a m é r ..........................................  2 «
565. « « Crausz _ Gyula, B u d a p e s t ...............................................  20 «
44- K « Dobsinai ev. egyház ..................................................  1 0 «
71. « « Gallotsik V ilm os..............................................................  5 «

180. « « Gombos A l a jo s ................................................................... 100 «
206. « « id. Görgey István, Budapest.......................................... 20 *

55- « « Gróo Vilmos, Rima-Szombat . . . . . . . .  5 «•
633. « « dr. Hensch Aurél, Lőcse . . . , .........................  2 «
303. « * Horváth Dezső, U n g v á r ............................................... 5 «
502. « « Hudák Andor, M isk o lc z ..............................................  2 «
167. « « Jelenffy Kornél, D e b re c z e n .........................................  5 «
218. « « Jeszenszky Béla, T e m e s v á r .............................. ....  . 50 «
696. « « Károlyi László, S z .-Im re ..............................................  g «
225. « « Láczay Elek, S .-A .-U jh e ly .......................................... 10 «
119. « « Linkesch S a m u n é ..............................................................100 «
4 r3- * * Lehotzky Gusztáv, Korpona ....................................  10 «

95- « « dr. Mosánszky T i t u s ...................................................  50 «
98. « « dr. Parcher F e l i x ......................... ..............................' 5 «

Áttétel . . 407 frt
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Áthozat . . 407 frt
120. sz. gyűjtőív Podratzky J á n o s .......................... 2 5 «
IOO. « « Rosenberg H .................................. 5 «
60. « « Sárkány Károlyné, Rozsnyó . 10 «

432 . « « Szulyovszky István, N.-Mihály . 5 *
I74. « « Tirscher József, Szélakna . . 5 «
224. « « Tomcsányi Ödön, Ungvár . 5 *
433- « « Vásárhelyi Dániel, Sztropkó 5 *

Friedrich Samu, Eperjes . . 2 «
Összesen . . 469 frt

Adományok i88g—go-ben.

Eperjesi Takarékpénztár, gymn. ö s z tö n d íja k ra ............................... ....  40 frt
Eperjesi Takarékpénztár, gymn. táp in téze tre .........................................  20 «
Dr. Bartsch József, Pozsonyb. a gymn...................................................... 5°  *
B. Blahunka h a g y o m á n y a ....................................................................... 1000 ■

Összesen . . 1110 frt

A collég, épület építési költségeinek fedezésére befolyt a folyó
tanévben :

Seminariumi növendékek r é s z é r ő l ....................................................I írt 45 l<r-
Dr. Kralovánszky László úr í v é n ....................................................8 « — «

Járultak ezen összeghez : Simonyi Kálmán 2 í r t ; Weisz Lajos I 
frt; dr. Pap Tibor i frt; Leichtmann Soma 30 k r . ; Kronberg 
József 20 k r.; Sefcsik Vendel 30 kr.; Farkas Róza 20 k r.;
Nádassy Mátyás 20 k r .; Bukovszky Margit 1 f r t ; Krolovanszky
László I frt 80 kr. ____________________

Összesen . . 9 frt 45 kr.

Fogadják ezúttal is a kegyes adományozók a Collegium hálás köszönetét.



JELENTÉS A COLLEGIUM EGYES INTÉZETEIRŐL.
i.

HITTAN INTÉZET.

A) Tanári 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.

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

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

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

B) Tantárgyak, hetenkénti óraszám , előadó tanár és a 
tanfolyam ok szerint.

1. Egész évi tantárgyak.

1. Új-szövetségi görög nyelv, válogatott szakaszok az új testámentomból 
és Hermeneutika. (Hegyi beszéd és Parabolák). I. tanf. heti 3 órán. Előadó 
tanár: Mayer Endre.

2. Héber nyelv. I. tanf. heti 3 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
3. Latin nyelv. Anselmus: «Cur Deus homo?» czímű művének fordítása 

s tárgyalása. I., II., III., IV. t. f. heti 1 órán. E. t. Hörk József.
4. Német nyelv. I., II., III., IV. t. f. heti 1 órán. E. t. Dr. Szlávik Mátyás. 
5- Bibliai tótnyelv: aj Nyelvtan. I. t. f. heti 1 órán. b) Szókötéstan. II.,

III., IV. t. f. heti i órán. E. t. Mayer Endre.
6. Bölcsészettörténet. I. t. f. heti 4 órán. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
7. Egyetemes egyháztörténet. O- és középkor. I. II. t. f. heti 4 órán. 

E. t. Csengey Gusztáv.



8. Új-szövetségi írásmagyarázat. Korinthusi levelek. II., III., IV. t. f. heti 
4 órán. E. t. Mayer Endre.

9. Ó-szövetségi írásmagyarázat. Válogatott szakaszok Jesaiából. Válogatott 
zsoltárok. II., III., IV. t. f. Az első félévben 2, a második félévben heti 4 órán. 
E. t. Csengey Gusztáv.

10. Egyházjog. III. t. f. heti 4 órán. E. t. H örk József.
i I . Hittan. III., IV. t. f. heti 4 órán. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
12. Újabb és legújabb Dogmatörténet. III., IV. t. f. heti 2 órán. E. t. 

Dr. Szlávik Mátyás.
13. Gyakorlati szövegmagyarázat. (Exegesis). I., II., III., IV. t. f. heti i 

órán. E. t. Hörk József.
14. Egyházi ének. I., II., III., IV. t. f. heti 2 órán. Felügyelő tanár: 

Csengey Gusztáv.

Seminariumok.

1. System, theol. seminarium. Hittani és egyháztársadalmi kérdések fel
dolgozása és megvitatása. I ll , IV. t. f. heti I órán. T. Dr. Szlávik Mátyás.

2. Új testámentomi exeget. seminarium. Az exeg. sem.-ban a folyó isk. év 
alatt részint egyes műveket bírálatilag ismertettek, részint egyes bibi. kérdése
ket tárgyaltak megjelölt olvasmány alapján. így  ismertetve volt: Holsten-nek «a 
aaj% fogalma». Lipsius nyomán a fiiy.ruoavv)] fogalmának meghatározása s kifejtése 
Pál leveleiből. Jakobsen-nek: János evang.-nak kritikája. Pál élete. Az új test. christo- 
logiája Beyschlag ily ez. művének ismertetése. «Az ima az új-szövetségben» 
Csiky Lajos Euchetikájának felhasználásával. János logosa. Péter taniránya. A 
csudákról. Az ap. Conventről Weizsäcker és R itsch l alapján. A syn.-ok kelet
kezése Holtzmann nyomán. A büntetés és jutalmazás Jézus tanában. A szent
írás tekintélye s a kritika. A parabola fogalmi meghatározása s tárgya. Több 
parabola magyarázva.

11. III. IV. t. f. heti i órán. E. t. Mayer Endre.
j .  Homiletikai, katechetikai és liturgikai seminarium. (Gyakorlatok.)

16

1. Homileticum.

Czélja : A hittanhallgatókat az egyházi beszéd szerkesztésében és előadásá
ban kiképezni.

V ezető: Hörk József szaktanár. Jegyzők : Argay György II. é. és Baltik Pál
III. é. hittanhallgató.

T agjai: az összes hittanhallgatók.
Tartatott összesen 1 alakuló- és 22- rendes gyűlés. Beadatott s bíráltatott 

22 (14 m. 5 t. 3 n.) beszéd. Ezek közűi jónak ítéltetett 10 beszéd, megdícsér- 
tetett 7 beszéd és 7 bírálat.

2. Katecheticum.

Czélja: A hittanhallgatókat a vallás tanításában ügyesekké tenni.
Elnökök : Hörk József szaktanár és Mayer Endre theol. tanár. Jegyzők ugyan

azok, kik a Liturgiáimban. (Lásd alább.)
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Tagjai: az öszszes hittanhallgatók és a tanítóképző intézet 3-ik tanfolyam
beli növendékei. Katechesis összesen 9-szer tartatott. A katechesisek útján az 
algymnasiumi ifjúságnak Luther kis kátéja magyaráztatott (általában és rész
leteiben). Azonkívül 3 gyermek isteni tisztelet és 3 ima isteni tisztelet tartatott.

Mivel ezen gyakorlatokon a téli hónapokban, midőn a nagy hideg miatt 
a gyermekek a templomba menni nem köteleztettek, — az egész algymna
siumi prot. ifjúság jelent meg, ■— e gyakorlatokat a gymn. tanár urak is meg
látogatták.

j .  Liturgiáim.

Czélja: A hittanhallgatókat a vasárnapi és ünnepnapi isteni tiszteleteknél és 
az egyes cselekvényeknél (functio) előforduló papi teendőkben, — a tanító
képző növendékeit pedig az ugyanily alkalmakkor előforduló kántori teendők
ben gyakorolni, lehetőleg kiképezni.

Elnökök: Hörk József theol. szaktanár és Zsarnoviczky István tanítóképző
intézeti zenetanár.

Tagjai: az öszszes hittanhallgatók és a tanítóképző III-ad éves növendékei.
Jegyzők: Kengyel Lajos Il-od é. hittanhallgató és Neupauer Mihály tanító

képzői III. é. növendék. Aedilis: ifj. Hörk József I. é. hittanhallgató.
Összesen 12 gyakorlat tartatott. Elmondatott 6 beszéd, ezek közül 1 magyar, 

5 tót, a teljes liturgiával együtt. Ezeken kivűl tartatott még: esketési, keresz
telési, temetési szertartási gyakorlat, avatási és úrvacsorái szertartás (functio) 
három nyelven.

A hittanintézet hallgatói az 1889—90-ik iskolai év folyamán helyben és vidé
ken 43-szor magyaréi, 24-szer németül és 40-szer tótúl, összesen tehát /07 
ízben prédikáltak ; temettek 3-szor magyar, 2-szer német és i-szer tót nyelven, 
összesen 6 ízben, azonkívül végeztek még gyakran reggeli és délutáni isteni 
tiszteleteket mind a három nyelven.

2. Félévi tantárgyak.

a j Az első félévben.

1. Encyclopaedia. I. t. f. heti 4 órán. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
2. Ó-szövetségi bevezetés. I. II. III. t. f. heti 4 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
3. Jézus élete. IV. t. f. heti 4 órán. E. t. Mayer Endre.
4. Homiletika. II. t. f. heti 3 órán. E. t. Hörk József.
5. Liturgika. III. IV. t. f. heti 3 órán E. t. Hörk József.

bj A második félévben.

1. Vallástörténet. I. II. t. f. heti 3 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
2. Ó-testámentomi bibliai theologia. II. III. t. f. heti 4 órán. E. t. Csengey 

Gusztáv.
3. Pastoralis. III. IV. t. f. heti 2 órán. E. t. Hörk József.
4. Közegészségtan. I. II. III. IV. t. f. heti 2 órán. E. t. Dr. Lakner Árpa& ’
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Seminarium.

í. Egyháztörténeti seminarium. II. t. f. heti I órán Húsz J. reformátori 
működése. A husziták története. Hutten Ulrik és kora. — Előadó tanár: 
Csengey Gusztáv.

C) H ittanintézeti hallgatók.

I. ÉVI TANFOLYAM.

1. Broschko A dolf.........................
1890. ápr. végétől mint beteg 
otthon tartózkodik.

2. Gömöry J á n o s .........................
3. Ifj. Hörk József.........................
4. Koncsek J á n o s .........................

Kilépett 1890. szept. végén.
5. I.ippay B é la ..............................
6. Welky János..............................

Béla, Szepesm. 1870.

Nyíregyháza, Szabolcsin. 1869. 
I.osoncz, Nógrádm. 1871. 
Rédövá, Gömörm. 1869.

Turja-Remete, Ungm. 1866. 
Hosszúfzó, Gömörm. 1869.

II. ÉVI TANFOLYAM.

1. Argay G y ö rg y ......................... Korponá, Hontm. 1866.
2. Bierbrunner Gusztáv . . . .  Ókér, Bács-Bodrogm. 1868.
3. Fábry P ál................................... Hunfalu, Szepesm. 1869.
4. Kengyel L a jo s ......................... Rozsnyó, Gömörm. 1869.
5. Klinczkó P á l .............................. Meleghegy, Gömörm. 1864.
6. Koreny M árton......................... Wychodná, Liptóm. 1869.
7. Wack P é te r .............................. Kis-Kér, Bácsm 1866.

III. ÉVI TANFOLYAM.

1. Baltik Pál . . ’ . . . .  Beszterczebánya, Zólyomm. 1869.
2. Csók G y ö r g y ......................... Sajó-Kaza, Borsodm. 1868.
3. Doleschall L a j o s .................... Tamási, Nógrádm. 1868.
4. Kovács F e r e n c z .................... Nyíregyháza, Szabolcsin. 1868.
5. Scholtz G y u l a ......................... Wychodná, Liptóm. 1868
6. Stromp Gusztáv......................... Rozsnyó, Gömörm. 1865.

Eltávozott 1890. január végén.
7. Trnyik J á n o s ......................... Szarvas, Békésm. 1868.

IV. ÉVI TANFOLYAM.

1. Friedrich Zsigmond . .
2. Honétzy P á l ....................
3. Kármán István . . . .
4. Kolbenheyer József . .
5. Kovács Andor . . . .
6. Viczián Lajos . . . .

Eperjes, Sárosrn. 1868. 
Málnapatak, Nógrádm. 1867. 
Rozlozsná, Gömörm. 1868. 
Pophora, Gömörm. 1868. 
Osgyán, Gömörm. 1866. 
Rimaszombat, Gömörm. 1867



19

D) Nyilvános vizsgálatok.
1. Alapvizsgálat. Az 1889-iki jun. 24-én megtartott alapvizsgálaton, melyre 

6 II. é. hittanhallgató jelentkezett, kik közűi azonban egy, Stromp Gusztáv 
visszalépett, Csók György elégséges, Doleschall Lajos, Kovács Ferencz és Scholcz 
Gyula jó , Baltik Pál pedig jeles osztályzattal képesíttetett.

Stromp Gusztáv az 1889. szept. il-én tartott r. k. alapvizsgálaton elégséges 
osztályzattal képesíttetett.

Az 1890. junius 25. 26-án megtartandó alapvizsgálatra mind a 7 II. é. hittan
hallgató jelentkezett. Ezen vizsgálat eredményéről a jövő évi értesítőben lesz szó.

2. Szakvizsgálat. Az 1889-iki jun. 28 és 29. napijain Eperjesen b. e. Czékus 
István püspök úr elnöklete alatt megtartott theol. szakvizsgálaton, melyre 3 
négytanfolyamot végzett theologus jelentkezett, de egy (Melis János) vissza
lépett, a megvizsgált két jelölt u. m. 1. Paulik János és 2. Them László egyiránt 
jeles írásbeli dolgozataik és szóbeli feleleteik alapján mindketten jeles osztály
zattal képesítettek.

Az 1890. jun. 27—28. napjain megtartandó szakvizsgálatra mind a 6 ez évben 
végző IV. éves theol. jelentkezett, a kikhez a tavaly elmaradt Melis János csatla
kozott 7-dikül

3. Papi vizsgálat. Az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság tiszakerületi osz
tálya által b. e. Czékus István püspök úr elnöklete alatt 1889. augusztus 16-án 
Eperjesen tartott papi vizsgálatra 3 jelölt jelentkezett, u. m .: 1. Hornyánszky 
Gusztáv Pozsonyban, 2. Paulik János és 3. Them László Eperjesen végzett 
hitjelöltek Ezek közűi Paulikjános és Them László jeles, Hornyánszky Gusztáv 
elégséges eredménynyel állván meg a vizsgálatot, papi oklevelet nyertek, még 
pedig Paulik János magyar és tót, — Them László és Hornyánszky Gusztáv 
magyar és német nyelvű papi szolgálatra való képesítéssel.

, \
E) Theologiai egyesületek.

i. A  theol. önképző- s önsegélyző-egyesület.

Czélja: A hittanhallgatókat az önálló bölcsészeti, theologiai és szépirodalmi 
munkálkodásban kiképezni, a szabad előadásban és szavalásban kiművelni és 
anyagilag segélyezni.

Hivatalnokai: Elnök: Hörk József, theol. dékán. Titkár: Scholtz Gyula III. 
éves; jegyző: Baltik Pál III. é .; pénztáros: Kovács Ferencz III. é .; könyvtárosok: 
Kolbenheyer József IV. é .; Csók György III. és Klinczkó Pál II. é .; laptáros: 
ifj. Hörk József I. é. Állandó bizottsági tagok: Fábry Pál és Argay György II. é. hittan
hallgatók. A «Gondolat» társszerkesztője: Kolbenheyer József IV. é. hittanhallgató.

Tagok száma 19 (múlt évben 12), kettő évközben kilépett a theol. akadé
miából s az egyesületből.

Az egyesület szept. 12-én alakúit meg, évzáró gyűlését pedig jun. 15-én 
tartotta. A tanév folyamán ezenkívül 14 rendes és 2 rendkívüli gyűlést tartott.

Beadatott s illetve felolvastatott 5 nagyobb értekezés s másnemű dolgozat, 
továbbá 2 terjedelmes bírálat és 2 költemény, ezek közűi 5 mű megdícsértetett 
s 2 azonkívül érdemkönyvbe is bevétetett, egy bírálat pedig szintén dícséret-

3*
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ben részesült. Csók György és Vack Péter II. é. hittanhallgatók kezdeménye
zéséből 3 hosszú gyűlésen vita folyt a «csoda» fölött, melynek sikeres s hasznos 
lefolyásához az elnökön és a fenemlítetteken kívül hozzájárúltak még : Kolben- 
heyer József, Baltik Pál, Scholtz Gyula, Kovács Ferencz, Trnyik János, Doleschall 
Lajos, Klinczko Pál, ifj. Hörk József. Szavalat, imamondás és szabad előadás 
volt összesen 6, melyek közűi 4 megdícsértetett. Az összes értekezések, fel
olvasások, költemények és szavalatok bírálat alá vétettek. A munkahozásban 
különösen szerepeltek: Kolbenheyer József IV., Lippay Béla I., Baltik Pál III., 
Csók György III, és Vack Péter III. éves theologusok; a szavalásban kitűntek: 
Scholtz Gyula 111., Doleschall Lajos III. és ifj. H örk József I. éves hittanhallgatók.

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

társaságinak.
Az egyesület vagyona k ö v e te lé se k b e n .......................... 305 frt 36 kr.

k é sz p é n z b e n ............................... 18 « 68 «
Összesen . . 324 frt 04 kr.

Az egyesület vagyoni helyzete nem igen gyarapodott, de azért az egyesület 
önsegélyző feladatát is tőle telhetőleg sikeresen betöltötte. Az egyesület bel- 
életében általában haladás, fellendülés tűnik fel. Az önképzés növelésére és az 
önsegélyzés könnyítésére, a pénzügyi viszonyok javítására az egyesület szerve
zete beható tanulmányozás után átalakíttatott, s életbe léptettetett egy pénz
ügyi választmány. Az egyesület megemlékezett: az aradi vértanúkról, külön 
márcziusi ünnepélyt nem tartott, mert tagjai azt más czímen, mint az akad. 
egyesület tagjai megünnepelték; megemlékezett külön gyűlésen boldog emlékű 
Czékus István püspök szomorú elhalálozásáról s temetésén is részt vett. Az 
újonnan megválasztott főpásztort, Zelenka Pál urat tiszteletteljesen üdvözölte. 
Tagjai szorgalmasan dolgoztak a «Gondolatiba is.

2. Theologiai olvasókör.

A theol. önk. s öns. egyesület olvasóköre az 1889—90-iki tanévben üdvös 
átalakításon ment keresztül s a következő lapok felett rendelkezett:

Saját költségén: 1. Ev. Egyház és Iskola. 2. Prot. egyházi és iskolai lap.
3. Protestáns Pap. 4. Keresztyén magvető. 5. Gondolat. 6. Debreczeni hittan
szaki közlöny. 7. Sárospataki ifjúsági közlöny. 8. Törekvés. 9. Protestáns 
Szemle.

Ajándék útján: Sztehlo János főesperes úrtól: 10. Prot. Kirchenzeitung.
II. Der Oesterreichische Protestant. 12. Ev. Kirchenzeitung für Oesterreich. 
13. Kirchliche Korrespondenz für die deutsehe Tagespresse. 14. Evangelische 
Glocken. Hörk J. theol. dékántanártól: 15 Századok.

Az egyes szerkesztőségektől: 16. Néptanítók Lapja. 17. Gyámintézet. 18. 
Sárosmegyei Közlöny. 19 Budapesti Hírlap.

A kerület költségén: 20. Theol. Studien und Kritiken. 21. Theol. Literatur- 
Zeitung. 22. Zeitschrift für prakt. Theologie, a melyek a theol. tanári karnak 
járnak, de a theologiai olvasókörnek kiadatnak.

Az olvasókörbe tehát összesen 22 folyóirat, szak- és napi lap járt.
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j .  Theol. testület és az annak kebelében fennálló becsületbíróság.
(Az 1889 — 90-iki tanévben.)

A theol. testület szept. hó 7-én tartotta alakuló-, junius 12-én pedig záró
gyűlését. Azonkívül 7 rendes és egy rendkívüli gyűlést tartott. A becsületbíró- 
ság egy közérdekű testületi ügyben egyszer ült össze s abban törvényes íté
letet is hozott, más dolga nem akadt.

A testület tisztviselői. Elnök: Kolbenheyer József IV-ed éves hittanhallgató, 
jegyző Klincskó Pál II. é., ennek lemondása után (decz. 13-tól) Baltik Pál III. 
éves hittanhallgató. A becsületbíróság tisztviselői : Elnök Friedrich Zsigmond
IV. é.. jegyző: Lippay Béla I. é. hittanhallgató.

A theol. testület résztvett ez évben az «Akadémiai egyesület» megalakítá
sában és működésében, a márcz. 15-iki ünnepélyt is annak keretében ünne
pelte meg. Megemlékezett bold. Czékus István tiszamelléki püspök haláláról, 
temetésén képviselve volt s közreműködött az 1890. junius 8-án tartott collé- 
giumi emlékünnepélyen. A közös theol. szaklapot (Gondolat) hathatósan pártolta.

A testület tagjai gyűjtést rendeztek az óbecsei templomra, adakoztak továbbá 
a tályai Kossuth-templomra, a kér. árvaházra és gyámintézetre.

A theol. testület tagjai az. akadémiai egyesületnek is tagjai s közös olvasó
körük volt.

F) K i m u t a t á s

a theol. könyvtárról az 188p —90-iki tanévben.

A theol. könyvtárban, melyet a theol. önképző- s önsegélyző-egyesület kezel, 
volt az 1888 - 89-iki iskolai év végével összesen 2134 kötet.

Gyarapodott a könyvtár: A) Ajándékozás ú tján: 1. Selmeczy Géza úrtól 
2 kötet, 2. Novák Mihály helybeli ev. lelkész űrtói I k., 3. Kótsch Jakab IV. 
jogh. úrtól I k., 4. Baltik Pál III. é. h. h. úrtól 8 fűz. 5. Baltik Frigyes dunán- 
inneni püspök úrtól 6 k., 6. dr. Szlávik M. theol. tanár úrtól 1 k. és általa
7. Szabó Aladártól 1 k. 8. Mandics Ede helybeli ügyvéd úrtól 132 kötet, 
azonkívül beérkezett még 4 kötet és 4 füzet.

B) Vétel útján: a) A theol. önképző- és önsegélyző-egyesület által vétetett: 
I k. Beköttetett és a laptárból a könyvtárba helyeztetett át 10 évfolyam szak
lap és folyóirat 10 kötetben, b) A  kerület által megszavazott könyvtári költ
ségen, nevezetesen az 1889-iki 200 írton és 1890-iki 50 írton 51 értékes s 
mindenféle theol. szakba tartozó német nyelven írt mű vétetett 69 kötetben
és 9 füzetben.

A könyvtár állása tehát jelenleg:
Az 1888—89-iki isk. év végével v o l t ................................... 2134 k.
Gyarapodott a jándékból............................................................  148 k. 12 fűz.
B) Vétel útján a) az önképző-egyesület költségén . . . .  11 k.

b) a kerület kö ltség én ...................................  69 k. 9 fűz
Van tehát összesen: 2362 k. 21 fűz. 

* * *
FIálás köszönetét mondunk a nagylelkű ajándékozóknak s tisztelt párt

fogóknak. _____



ii.

J O G A K A D É M IA .

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

D É K Á N :

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

T A N Á R O K :

1. Dr. Bartha Béla, a jog- és államtudományok tudora, a nemzetgazdaság
tan, statisztika, magyar közigazgatási jog s váltó- és kereskedelmi jog ny. r. 
tanára, a második alapvizsgálati s az állam- és jogtudományi államvizsgálati 
bizottságok rendes tagja, s mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén 
annak helyettese.

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

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

4. Glos 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.

5. Dr. Horovits Simon, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, a 
római jog és büntető jog ny. r. tanára. Az első alapvizsgálati s a jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

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.
9. Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd és váltó-jegyző, az eperjesi 

ügyvédi kamara alelnöke, a magyar magánjog, osztrák polgári magánjog, peres 
és perenkívüli eljárás és a bányajog ny. r. tanára. A jogtudományi államvizs
gálati bizottság elnöke.

....
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I O .  Dr. S zlá v it Mátyás, bölcsészettudor, theol. r. tanár, a történeti és 
bölcsészeti 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:

E lnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Dr. Bartha Béla, pro- 
dékán. Rendes tagok: Glos Károly és Dr. Horovitz Simon. Póttagok: Dr. 
Bartha Béla és Dr. S zlá v it Mátyás.

Második alapvizsgálati bizottság:

E lnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Dr. Bartha Béla, pro- 
dékán. Rendes tagok. Glos Károly, Dr. Horváth Ödön és Dr. Bartha Béla. 
Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. S z lá v it Mátyás.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:

Elnök: Glos Károly. Rendes tagok: Glos Károly, Dr. Bartha Béla és 
Hörk József. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. S zlá v it Mátyás.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Berzeviczy Albert, államtitkár,
Péchy Zsigmond, Sárosvármegye alispánja,
Fuhrmann Andor, sz. kir. Eperjes v. polgármestere,
Dr. Tahy Mihály, Sárosvármegye főjegyzője,
Dr. Füzy Béla, jogakad. m.-tanár, kir. tanfelügyelő,
Kovács Gusztáv, kir. pénzügyigazgatói helyettes,
Kovaliczky Mihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze,
K rayzell Aladár, városi tanácsos.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:

Elnök: Sc ludet Gusztáv. Rendes tagok : Dr. Horovitz Simon, Schulet 
Gusztáv és Dr. Bartha Béla. Póttagok : Glos Károly, Dr. Horváth Ödön.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja i:
Dr. Schm idt Gyula, ügyvéd, coll. felügyelő,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök,
H uszár Ferdinánd, kir. ügyész,
M olitorisz István, kir. törvényszéki bíró,
Bóth Gyula, kir törvényszéki bíró,
Kádas Kálmán, kir. törvényszéki bíró,



Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd,
Dr. Glück Lipót, ügyvéd,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Dr. Propper Adolf, ügyvéd.

C) Az előadott tan tárgyak .

ELSŐ FÉLÉV.

AD KÖTELEZETT TANTÁRGYAK.• '
Az első évfolyam ban.

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

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

A második évfolyam ban.

fogbölcsészet, hét. 8 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
M agyar magánjog, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Nemzetgazdaságtan, hét. 5. óra. E. t. Dr. Bartha Béla.

Az államtudományi tanfolyamban.

Alkotmányi s kormányzati politika, hét. 5 óra. E. t. Glós Károly.
M agyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.
Egyházi jog, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.

A jogtudományi tanfolyam ban

Büntető jog, hét. 5 óra. E. t. Dr. Horovitz Simon 
Osztrák polgári jog, hét. 6 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv.

BD SPECIÁL-COLLEGIUMOK.

Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
Észjogi irodalomtörténet, hct. 4 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
A  magyar birtokviszonyok történelmi fejlődése, tekintettel a kisbirtokos osz

tály mai helyzetére, hét. 2 óra. E. t. Glós Károly.
A  nemzetgazdaságtan irodalma, hét. 2 óra. E. t. Dr. Bartha Béla. 
Bevezetés a magyar közjogba, hét. i óra. E. t. Dr. Horváth Ödön. 
Ausztria alkotmánya, hét. 1 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön. 
Államszámviteltan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.
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MÁSODIK FÉLÉV.

AD KÖTELEZETT TANTÁRGYAK.

Az első évfolyamban.

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

A második évfolyamban.

M agyar közjog, hét. 6  óra. Előadó t. Dr. 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 statisztikája, 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 SPECTÁL-CO LLEGTUMOK.

* Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.
* Művelődés történet, hét. 4 óra E. t. Dr. Horváth Ödön.
* Bölcseleti ethika, hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
Bölcsészet történet, (II. rész: Újkor) hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás. 
Közegészségtan,’hét. 2 óra. E. t. Dr. Lakner Árpád.
Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Breyer Adolf.
Bányajog, hét. 2 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Nemzetgazdaságiam repetitorium, hét. 1 óra. E. t. Dr. Bartha Béla. 
Állam szolgálati pragmatika, hét. 1 óra. E. t. Dr. Bartha Béla.
Jogbölcseleti nemzetközi jog, hét. 1 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.

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

4
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D) Akadémiai hallgatók.

N év, vallás Szü letés helye és ideje

I. ÉVI TANFOLYAM.

Chamilla Antal, g. kath. Debreczen, Hajdú vm. 1868.
Fuhrmann Andor, r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1872.
Hajts Pál, ág. ev....................... Béla, Szepes vm. 1870
Horovitz Gyula, izr................... Eperjes, Sáros vm. 1871.

5 JureczkyCz.Tivadarág.ev. (Il.f.é.) Rózsahegy, Liptó vm. 1870.
Kassai Győző, ág. ev.................. Segesvár, N.-Küküllő vm. 1870.
Klein Mór, izr............................ Ó-Falu, Szepes vm. 1871.
Littmann Sándor, izr. . . . A.-Lapos, Szepes vm. 1872.
Lukácsy István, ev. ref.. . . Böszörmény, Hajdú vm. 1870.

IO Nagymolnár István, ág.ev. (I. f.é.) Osgyán, Gömör vm. 1870.
Ollik Pál, ág. ev........................ Szeged, Csongrád vm. 1869.
Péchy Oszkár, r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1869.
Riszdorfer Béla, ág. ev. . . . Béla, Szepes vm. 1870.
Rosenberg Ármin, izr. . . . Kassa, Ab.-Torna vm. 1870.

15 Róth Sándor, izr....................... Késmárk, Szepes vm 1870.
Sereghy Béla, g. kath. . . . Halmi, Ugocsa vm. 1872.
Sóhalmy János, ág. ev. . . . Tállya, Zemplén vm. 1869.
Stieglitz Márk, izr..................... Kálnás, Sáros vm. 1870.
Turkinyák Aladár, g. kath. Csertész, Zemplén vm. 1870.

20 Wiener Sándor, r. kath. . . Lippa, Trencsén vm. 1870.
Zelenka Pál, ág. ev................... Losoncz, Nógrád vm. 1872.

II. ÉVI TANFOLYAM.

Bartha Elemér, ev. ref. . Fiilesd, Szatmár vm. 1870.
Fest Géza, ág. ev...................... Eperjes, Sáros vm. 1869.
Gallotsik István, r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1869.

25 Hódy Imre, ev. ref. (II. f. é) . H.M.Vásárhely, Csongrád vm. 1869.
Kalmár Ákos, r. kath . . . S.-Bánya, Hont vm. 1867.
Knall Gy. Jenő, ág. ev. . . . Zied, Szeben vm. 1870.
Malirsch Károly, r. kath. . N.-Domassa, Zemplén vm. 1868.
Molitorisz Zoltán, r. kath. . . Rimaszombat, Gömör vm. 1869.

30 Nagy Pál, ág. ev....................... Göllnitzbánya, Szepes vm. 1868.
Pallaghy Gyula, r. kath. (Iff. é.) Királynép, Ab.-Torna vm. 1869.
Polgár István, ág. ev. . . . N.-Károly, Szatmár vm. 1869.
Rozlosnik Samu, ág. ev. . . Dobsina, Gömör vm. 1869.
Roxer István, ág. ev. . . Rozsnyó, Gömör vm. 1869.

35 Ruby Pál, g. kath..................... Eperjes, Sáros vm. 1870.
Somogyi Miklós, r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1868.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Valkovszky Győző, g. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1870.
Varga Sándor, r. kath. . Roskovány, Sáros vm. 1865.
Waisz Ármin, ág. ev. . . . Béla, Szepes vm. 1869.

ÁLLAMTUDOMÁNYI TANFOLYAM.

40 Csabinyák Mihály, g. kath. Habura, Zemplén vm 1867.
Csépes Béla, g. kath. . . . T.-Ujlak, Ugocsa vm. 1870.
Fuhrmann Imre, r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1870.
Gaál Soma, ág. ev.................... Szarvas, Békés vm. 1866.
Gazda Pál, r. kath.................... Rimaszombat, Gömör vm. 1867.

45 Imre László, r. kath................. Monok, Zemplén vm. 1870.
Krajnyák Elemér, ág. ev. . . N.-Dobra, Zemplén vm. 1869
Kyss Róbert, r. kath. (I. f. é.) Eperjes, Sáros vm. 1868.
Martényi Árpád, r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1870.
Stipula József, r. kath. . Árokszállás, J.-K.-Szolnok vm. 1865.

50 Sziráczky János, ág. ev. . . Szarvas, Békés vm. 1868.
Török János, ev. ref. . . . . H.M.Vásárhely,Csongrád vm. 1868.
Záhler Dávid, izr....................... Kapi, Sáros vm. 1867.
Zsarnoviczky Árpád, ág. ev. . T.-Becse, Torontál vm. 1869.

JOGTUDOMÁNYI TANFOLYAM.

Bella János, ág. ev................... Patak, Liptó vm. 1865.
55 Elek Gyula, ev. ref. (II. f. é.) Veresharaszt, Zemplén vm. 1867.

Friedländer Ábrahám, izr. . . Héthárs, Sáros vm. 1867.
Glück Jónás, izr........................ Eperjes, Sáros vm. 1868.
Hlavács Gyula, ág. ev. . . Tállya, Zemplén vm. 1867.
Hódy Sándor, ev. ref. . H.M. Vásárhely, Csongrád vm. 1868.

60 Kotsch Jakab, ág. ev. . . . Felka, Szepes vm. 1864.
Körtvélyessy Dezső, ág. ev. Cselfalu, Sáros vm. 1869.
Magyar István, r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1864.
Markó István, ág. ev. . . . Rozsnyó, Gömör vm. 1868.
Pap Kálmán, ág. ev................. Epetjes, Sáros vm. 1866.

65 Weisz Adolf, izr........................ S.-A.-Ujhely, Zemplén vm. 1868.
Windegg Rezső, r. kath. . Malomvölgy, Sáros vm. 1868.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISTERI ENGEDÉLYLYEL
VIZSGÁZÓK.

Balpataky József, r. kath. . . . Balpataka, Sáros vm. 1859.
Fodor Gyula, r. kath..................... Ó-Falu, Szepes vm. 1858.
Pavlik Béla, r. kath........................ Balaton, Borsod vm. 1853.
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E) Vizsgálatok.

Az 1889. évi junius 16-tól 1890. évi junius hó 15-ig megtartott alap-és állam- 
vizsgálatok eredménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat. 22 18 4 3 5 9 17 3 2 5
Második alapvizsgálat . 18 17 1 3 4 7 14 3 1 4
Államtud. államvizsg. 1 1 — — ■ — — — — 1 1
Jogtud. államvizsg. . . 2 2 — — — 2 2 ------- , — —

Összesen : 43 38 5 6 1 9 18 33 ! 6 4 10

I. Jegyzet: A nra. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium 1886. márcz. 19-én 
46,299. sz. a. kelt m. rendelete értelmében felemlíttetik, hogy a fent ki ett idő alatt az 
I-sö alapvizsgálatot Polgár István, Hódy Imre és Roxer István, a Il-ik alapvizsgálatot pedig 
Fuhrmann Imre, Imre László és Sebök Zoltán tették le kitüntetéssel. Ezeknek nevei a hiva
talos lapban s a hazai tanügy állapotairól az országgyűlés elé terjesztendő jelentésben való 
közzététel végett a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministeriumhoz felterjesztettek.

II. Jegyzet: A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministeriumnak 1889. október 
3-án 41,398. sz. a. kelt magas rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak nevei, «kik 
jogi tanulmányaikat kitűnő sikerrel fejezték be és a tanártestület tagjai előtt mint jó maga
viseletű, szorgalmas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál való 
különös figyelembe részesítés czéljából a nm. m. kir. igazságügyministeriumhoz felterjeszten- 
dök. Ilyenek gyanánt e tanév végén felterjesztettek: Bella János, Hódy Sándor, Hlaváts 
Gyula és Kotsch Jakab joghallgatók.

F) Akadémiai egyletek.

i. Joghallgatók testületé és becsületbírósága.

I. A testület tisztviselői az első félévben: Elnök: Bella János; alelnök 
Sziráczky János; jegyző: Ruby Pál; pénztáros: Waisz Ármin; könyvtáros: 
Gaál Soma ; ellenőr: Chamilla Antal; választmányi tagok : Nagy Pál, Riszdorfer 
Béla és Varga Sándor. A II-dik félévben: elnök: Sziráczky János; alelnök: 
Pallaghy Gyula; jegyző: Nagy Pál; pénztáros: Waisz Ármin; könyvtáros: Gaál 
Som a; ellenőr: Bartha Elemér; választmányi tagok : Gazda Pál, Molitorisz 
Zoltán és Polgár István.

Az év folyamán 8 rendes és 3 rendkívüli, összesen 11 gyűlés tartatott.
A testület működése összeesvén az «akadém iai egylet» működésével, az 

erre vonatkozó adatok a most megnevezett egyletről szóló részben olvashatók.

m.
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II. Becsületbírósági tisztviselők voltak az első félévben: Elnök: Gaál Soma; 
alelnök: Csabinyák Mihály; titkárok: Wiener Sándor, Nagy Pál. A második 
félévben : Elnök : Gaál Soma, később Glück Jónás; alelnök: Ruby Pál, később 
Pallaghy Gyula ; titkárok: Wiener Sándor, később Riszdorfer Béla és Bartha Elemér.

2. Joghallgatók segély-egylete.

Alapíttatott 1869-ben. Alaptőkéje az ez évben hozzácsatolt 72 frt 47 krral 
együtt 3840 frt 89 kr. Tagjainak száma 21. Tisztviselői: Elnök: Ruby Pál. 
Alelnök: Waisz Ármin. Jegyző s titkár: I. f. é Valkovszky Győző, II. f. é. 
Riszdorfer Béla. Pénztáros: Gaál Soma. Választmányi tagok: I. f. é. Kassai 
Győző, Knall Gyula, Rosenberg Ármin, Riszdorfer Béla és Wiener Sándor. II. 
f. é. Kassai Győző, Knall Gyula, Rosenberg Ármin, Valkovszky Győző és 
Wiener Sándor.

Az egylet az elmúlt tanévben 4 közgyűlést és 5 választmányi gyűlést tartott. 
Segélyezésre 149 frt fordíttatott. Segélyben részesültek: az első félévben: Roxer 
István 20 frt, Bella János 15 frt, Chamilla Antal, Csabinyák Mihály és Nagy 
Pál egyenként 13 frt; a II. félévben: Bella János, Csabinyák Mihály, Nagy Pál 
és Roxer István egyenként 15 frt, Sereghy Béla és Turkinyák Aladár egyen
ként 7 frt 50 kr. összegig.

Jogakadémiai ifjúsági könyvtár.

A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros kezelése alatt 
álló ifjúsági könyvtár a tanév elején 566 művet 750 kötetben tartalmazott. 
A tanév folyama alatt a könyvtár 39 művel 99 kötetben szaporodott. Ajándé
koztak: a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1 köt., a tiszai 
egyházkerület 3 köt., magyar jogász-egylet 43 köt., Dr. Horváth Ödön, jogakad. 
dékán 3 köt., Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd 6 köt., Dr. Fenyvessy Ferencz, 
orsz. képviselő 2 köt., kolozsvári m. kir. tud. egyetem 4 köt., Gaál Soma, jog
hallgató 2 köt., budapesti m. kir. tudományegyetemi könyvtár 3 köt., Glós 
Károly, jogakad. tanár 1 köt., értesítők, évkönyvek stb. 31 köt. Van tehát ez 
idő szerint a jogakad. ifjúság könyvtárában 605 mű, 849 kötetben. Megjegyez
tetik, hogy a jogakad ifjúságnak a collegiumi nagy könyvtár is rendelkezé
sére állott.

Az eperjesi akadémiai egyesület.
Az eperjesi jogi és theolog. akadémiák hallgatói egy régóta érzett szükségtől 

indíttatva, az 1889—90-ik tanév kezdetén tartott testületi gyűléseiken oly egye
sület létesítését határozták el, amely a két testvérintézet ifjúságának közös és 
vállvetett működésével úgy a tudományok, mint a művészetek ápolása által a 
művelődés sikeresebb előmozdítására legyen hivatva. Az ily módon létre jött 
«eperjesi akadémiai egyesület»-ről e helyütt lehet megemlékezni, a hol a két 
akadémiára vonatkozó adatokat ismertettük. Az egylet létesítésére vonatkozó 
határozat meghozatalával egyidejűleg mindkét testület részéről 5—5 tagból álló 
bizottság lett kiküldve az alapszabályok tervezetének kidolgozása, valamint a



többi szükséges előmunkálatok keresztülvitele végett. E  bizottságok több együt
tes ülésben rövid idő alatt megoldották nehéz feladatukat, úgy, hogy a leg- 
testvériesebb paritas elvén alapuló alapszabályokat már az 1889. évi november 
hó 3-ára összehívott alakuló közgyűlésnek bemutathatták. E közgyűlés, mely
nek látogatottsága, úgy, mint hangulata a legjobb biztosítékot szolgáltatta az 
alakuló egyesület életrevalóságára nézve, — az elébe terjesztett alapszabályzati 
tervezetet kellő megvitatás után elfogadván, nyomban a tisztviselői kar válasz
tását ejtette meg, és pedig a következő eredménynyel: E lnök: Dr. Horváth 
Ödön jogkari dékán ú r ; alelnökök: Körtvélyessy Dezső IV. éves joghallgató 
és Kármán István IV. é. hittanhallgató; főjegyző : Glück Jónás IV. é. joghallgató ; 
aljegyző: Kovács Ferencz II. é. hittanhallgató; pénztáros: FriedrichZsigmond IV. 
é. hith.; ellenőr: Sziráczky János III. é. jogh .; laptárosok: Gömöry János II. 
é. hith. és Stipula József III. é. joghallgató. Választmányi tagok: az elnök, 
alelnökök, főjegyző és pénztároson kívül: Fest Géza, Gaál Soma, Knall Gyula 
és Sziráczky János joghallgatók és Kovács Andor, Kolbenheyer József és Scholcz 
Gyula hittanhallgatók

Dr. Horváth Ödön jogakadémiai dékán xír, ki elnökké történt megválasz
tásáról küldöttség útján értesült, a közgyűlés nagy lelkesedése közt foglalta el 
az elnöki széket, miután megnyitó beszédében melegen megköszönte az egye
sületnek az irányában tanúsított bizalmát és örömének adott kifejezést a két 
akadémia ifjúságának a tanári karok részéről is rég óhajtott, nemes czélú egye
sülése felett, és miután kifejtette az egyesület fontosságát, a közös munka s 
egyetértés üdvös voltát, a nemes czél megvalósításában rendületlen kitartást és 
ezt koronázó sikert kívánt.

Ezek után az egyesület az alapszabályok értelmében tervezett munkaosz
tályai, u. m. : az olvasó-, irodalmi-, dal- és zenekör megalakítására vonatkozó 
intézkedéseket tette meg, akként, hogy Knall Gyula II. é. joghallgatót a dalkör 
és Sziráczky János III. é. joghallgatót a zenekör szervezésével és vezetésével 
bízta m eg; a szükséges helyiségek használhatása és ezeknek fűttetése iránti 
engedélyért pedig a collegiumi felügyelő úr útján a coll. pártfogósági gyűlés
hez folyamodott. Ez utóbbi kérelem a coll. állandó igazgató-választmány 1889. 
évi deczember hó 8-án tartott gyűlésében tárgyaltatott és kedvező elintézésben 
részesült; amiért ez alkalommal is első sorban Dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő 
úr ő Nagyságának, nemkülönben a collég, igazgató-választmánynak kell hálás 
köszönetét mondani.

Hasonló köszönettel és elismeréssel tartozik az egylet Ngs. Palugyay 
Gusztáv törvényszéki elnök úrnak, a ki ennek ügyeit a legmelegebb érdeklő
déssel karolván fel, az olvasókör részére számos jogi szaklapot volt szíves 
használat végett átengedni; nemkülönben Dr. Horváth Ödön elnök, Dr. Bartha 
Béla és Dr. Szlávik Mátyás tanár urak, a kik részint szak-, részint napi lapok 
adományozása által az olvasókört jelentékenyen gazdagították.

Az érdeklődés és jóindulat ily nagymérvű nyilvánulása között kellemes 
kötelességének tartotta az akadémiai egyesület, úgy eddig felismert pártfogói 
iránt való hálából, mint a további jóindulat és érdeklődés biztosítása és széle
sebb körben való fejlesztése tekintetéből: Ngs Dr. Schmidt Gyula, Ngs. Palugyay 
Gusztáv és ngytiszt. Sztehlo János urakon kívül az eperjesi ev. Collég, mind 
a négy tanintézetének tanárait tiszteleti tagjaivá választani. Ezzel kapcsolatban
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különös említést érdemel az, hogy a tiszteleti tagságról szóló oklevelek kiállí
tásának, valamint az egyesületi pecsét elkészíttetésének költségeit az egyesület 
buzgó elnöke volt szíves fedezni. Fogadja újólag forró köszönetünket!

A kezdet nehézségeivel küzdő egyesületnek azután, czéljának megfelelő 
anyagi eszközök előteremtéséről kellett gondoskodnia. E Végből mintegy meg
nyitó ünnepély gyanánt 1889. évi decz. hó 18-án hangversenynyeJ egybekötött 
tánczvigalmat rendezett. A fényesen sikerült estély összes bevétele 311 frt 07 
kit tett ki, mely összegből levonva 233 frt 34 krnyi kiadást, maradt tiszta 
jövedelműi 77 frt 13 kr. E tekintélyes jövedelem a közönség pártfogásán kívül 
az estélyen közreműködött műkedvelők erkölcsi támogatásának és a rendező 
bizottság buzgalmának köszönhető, a kiknek az egyesület egyenként és össze
sen részint személyesen, részint a helybeli hírlapok útján nyilvánította hálás 
köszönetét.

Az egylet hálás köszöneté illeti Hazslinszky Frigyes, Sztehlo János es Zsar- 
noviczky István tiszteleti tag urakat becses adományaikért, melyekkel az egy
leti jövedelmek gyarapításához hozzájárulni szíveskedtek.

Az egyesület figyelmet ezután az olvasókör rendezésére és a laptár gyara
pítására fordította, úgy, hogy az olvasókörben összesen 53 különböző heti és 
napi lap, folyóirat és szakközlöny bocsáttatott a tagok használatára.

A dal- és zenekörök működéséről szintén csak dicsérőleg emlékezhetünk 
meg. Amily tetszést és elismerést vívtak ki az 1889. évi decz. hó 18-án ren
dezett hangverseny alkalmával, époly nagy mértékben járultak az akadémiai 
egyesület márczius 15-iki hazafias ünnepélyének sikeréhez. A márcziusi ünne
pélyt méltán sorolhatja az egyesület első évi legszebb diadalai közé. Ez ünne
pély műsora a következő volt :

1. Hymnus. Előadja az egyesületi dalkar.
2. Elnöki megnyitó. Tartja dr. Horváth Ödön, jogakadémiai dékán úr.
3. Holtak lázadása. Irta Lippay Béla I. éves hittanhallgató; szavalja: Glück 

Jónás IV. é. joghallgató.
4. A lkalm i beszéd. Tartja Kovács Andor IV. é. hith.
5. Hazafias dalok. Előadja az egyesületi zenekar.
6. A testvérek. Rajz. Irta Hlavács Gyula IV. é. jogh .; felolvasta: Körtvé- 

lyessy Dezső IV. é. jogh.
7. M árczius /5. Vojtkó Páltól; szavalja: Friedrich Zsigmond IV. é. hith.
8. Rákóczy-indtdó. Az egyesületi zenekar kíséretével előadja az egyes, dalkar.
Ez ünnepélyről emlékezve meg: fel kell említeni, hogy az egylet különös

hálaérzetre van kötelezve Tek. Dessewffy Lajos vármegyei pénztáros úr irá
nyában, a ki a nagyterem feldiszíttetése által az ünnepély fényét nagyban 
emelni szíveskedett.

Az irodalmi kör működésére áttérve, előrebocsátandó, hogy az egyesület 
fennállásának első évében rendszeres működést nem fejthetett ki, minek okát 
főleg az alakulás nehézségeiben kell keresni. Mégis igen örvendetes mozzanat 
gyanánt jelezhetjük e kör életében azt, hogy az 1890. évi márczius hó 4-iki 
közgyűlésen következő pályakérdések tűzettek k i: Az egyesület részéről két 
kérdés, u. m .: i. Kívántatik I. Lipót korának jogtörténeti szempontból való 
jellemzése. Jutalma 10 frt. 2. A magyar prot. irodalmi társaság jogosultsága és 
szükségessége elvi és történeti szempontból. Jutalma 10 frt. Dr. Horváth Ödön
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elnök úr részéről: 3. Fejtessenek ki alkotmányunk biztosítékai. Jutalma 15 frt. 
Dr. Szlávik Mátyás tiszt, tag úr részéről : 4. A  theolog. tudomány rendszere 
encyclopaediai alapon. Jutalma 20 frank aranyban és Dr. Bartha Béla tiszt, tag 
úr részéről: 5. A pénz fogalmának tudományos rendszerességgel való fejtege
tése s a jó pénzrendszer kellékei különös, tekintettel a valuta kérdésre. Jutalma 
I 5 forint.

A f. évi junius hó i-ig terjedett pályázati határidő alatt beérkezett három 
pályamunka az illető pályadíjalapítók által megbíráltatván, az 5. sz. pályakérdés 
nyertese lett Polgár István II. é. jogh.; a 4. sz. pályakérdés nyertese pedig 
Trnyik János III. é. hith. Ugyancsak a 4. sz. pályakérdésre beadott munká

jáért megdicsértetett Csók György III. é. hith.
A jelen évben ki nem osztott palyadíjak az egyesület határozata alapján 

egy külön pályázati alap gyanánt fognak kezeltetni.
Az egylet összes bevételei 202 frt 30 k rt s I db 20 frankos a ranyat; 

kiadásai pedig 120 frt 57 krt s I db 20 frankos aranyat tettek ki. Pénztári 
maradvány tehát 81 frt 73 kr. Behajtandó hátrálékok: 57 frt.
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III.

TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET.

A) Tanárok és tantárgyaik.

1. Fabriczy János. Tantárgyai: neveléstan az I. tanfolyamban; nevelés- 
történet, mennyiségtan, természettudományok, széf)- s íítemírás. A természet- 
tudományi s mennyiségtani tanszerek őre. Heti óráinak száma 21.

2. Gamauf György. Tantárgyai: magyar nyelv s irodalom ; német nyelv 
s irodalom a német haladók csoportjában; földrajz, történet, alkotmánytan; 
rajz s testgyakorlat. Az önképzfí Pálfi-kör elnöke; a földrajz-történelmi és rajz
tanszerek őre. Heti óráinak száma 23.

3. Hörk József, ez évben az intézet ideiglenes igazgatója és a II és IIP 
tanfolyamban a neveléstan tanára. Heti óráinak száma 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 órái
nak száma, kertészkedésen kívül 28.

B) Tantárgyak.

1. Vallástaniak. I. és II. tanfolyambeliek együtt tanulták Luther M. 
K atiját Wendel II. magyarázata szerint. Hetenként 2 óra. III. tanf. Rendszeres 
hit- és erkölcstan, Zsilinszky M. kézikönyve szerint. Hetenként 2 óra. — Zsar
noviczky.

2. Neveléstaniak. I. tanfolyamban Beszéd- s értelemgyakorlatok, ezek fel
adata, tanmenete s tanalakja. 2. félévben: nyelvoktatás módszertana, kiválóan 
az írva-olvasás tanmódja. Kézikönyvek: Nagy L. Beszéd- s értelemgyakor
latok; Gönczy P. Vezérkönyv a magyar ABC-hez; jegyzetek. Hetenként 3 óra. 
Fabriczy.

II. tanf. I. félév. Lélektan. Tankönyv: Tapasztalati lélektan, dr. Öreg Jánostól,
II. kiadás. 1887. Bevezetés általában a lélekről. Részletesen az érzetről, a gon
dolatról, az érzelemről, a kedélyről, az akaratról, a jellemképzésről és a nemi 
s egyéni tulajdonságokról.

II. télév. Neveléstan. Tankönyv: Népiskolai neveléstan, dr. Emericzy Gézá
tól. 1882. — Általában a nevelés és neveléstan fogalma. Különösen az iskolai 
ápolásról: az iskolai helyiségről és tanításról egészségügyi tekintetben. A lelki
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élet fejlesztéséről; az iskolai rendről; az iskola külszervezetéről, belszervezetéről. 
Röviden az intézeti nevelésről. Heti 2 óra. Hörk.

III. tanf I. félév. Részletes tanítástan. (Methodica.) Tankönyv : Népiskolai 
tanítástan, dr. Emericzy Gézától. II. kiadás. 1883. A nézleti oktatás a szem
léleti képek (40 tábla) bemutatásával és részletes ismertetésével, írvaolvasás, 
nyelvtanítás, fogalmazás tanítás (a szemléleti képek felhasználásával is), szá
mítástan, méréstan, földrajz, történet, polgári jogok és kötelességek, a természet- 
tudományok : természetrajz, természettan és vegytan tanításának módszere 
részletesen előadva és a gyakorlati tantárgyak módszere röviden ismertetve.

II. félév. Általános tanítástan. Tankönyv: Népiskolai tanítástan, dr. Eme
riczy Gézától. II. kiadás 1883. A tanintézetekről, a népiskolai tananyagról és 
annak beosztásáról. A népiskolai tantervről. A tanalakról, taneszközökről, a tan
elvekről és azok alkalmazásáról. Heti 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. Reformátorok 
és a népiskola kezdete; jezsuiták. Realismus, pietismus és gyümölcsei; magyar 
oktatásügy a 16—17-dik században. Rousseau és a philanthropismus elvei s 
hatása; magyar tanügy a 18. században és a 19. század első felében. Pestalozzi 
és elvtársainak elvei s hatása a népoktatásra; Anglia, Francziaország, Észak - 
Amerika oktatásügye; magyar közoktatás és népoktatási törvényeinek 1848-tól 
a jelenig, tekintettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. Heti 2 óra. 
Fabri czy.

Tanítási gyakorlatok, hetenként kétszer tartattak III. tanf. növendékeinkkel 
a helybeli ág. hitv. ev. egyházközségek elemi iskolájában, a tanítóképző intézeti 
tanárok felügyelete alatt. Heti 2 órában az elemi iskolai lendes tanítást láto
gatták növendékeink ; több héten át sorrendben helyettesítették a beteg Gáspáry 
János e. i. rendes tanítót s alkalmilag a többi tanítót is.

3. Nyelvtaniak. 1. M agyar nyelv. I. tanf. M agyar nyelvtan. Egyszerű, 
bővített mondatok, kiváló tekintettel a helyesírásra. Példákból elvont szabá
lyok alkalmazása elemzéssel, írásbeli kivonat, leírás, elbeszélés készítésével és 
szabad elbeszélésével. Költemények fejtegetése és emlézése. Kézikönyv: füzetek 
és jegyzetek, Kis-Komáromi: Olvasókönyv. Heti 3 óra.

II, tanf. Magyar irály-, költészet- és nyelvtan. Egyszerű irály és kellékei; 
szépírály és kellékei; az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybegyűjtött 
anyag elrendezése, feldolgozása; leírás, elbeszélés és értekezés. Polgári ügyiratok 
és kellékeik; levélírás. — A vers fogalma, elemei, rím, ütem, láb, szünetek; 
magyaros és idegenes versek; alanyi s tárgyias költészet. — Szóképzők, össze
tett mondat, körmondat; szóegyeztetés, szóvonzat, igeidők, használata ; folyto
nos elemzés. Költemények és szónoklatok olvasása, értelmezése s emlézése. 
Füzetek s jegyzetek szerint. Házi írásbeli dolgozatok. Olvasókönyv: Kis-Komáromi 
II. k. Heti 3 óra.

III. tanf. Magvar irodalom és költészettan. Tárgyias költészet és drámaírás. 
A szónoklat s kellékei. — Régibb s újabb irodalmi művek olvasása s értel
mezése ; jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése és befolyása az 
illető korszak irodalmára. A költői műfajok fokozatos fejlődése s azok ismer-
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tetése. Költemények elemzése, aesthetikai fejtegetése és emlézése. Elemzés köz
ben a nyelvtan ismétlése. Havonkinti fogalmazási gyakorlatok. Tankönyv: 
Dr. Boros G., A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. Olvasókönyv: Kis- 
Komáromi: Olvasókönyv II. k. Heti 3 óra. Gamauf György.

Német nyelv. A haladók csoportjának tanítása német nyelvben történt. 
Tananyag: szó, szótag, hangok, be tűk ; szók és szótagok kiejtése; helyesírás 
szabályai. Beszédrészek: a névelők és használatuk; tárgynév képzése és ejte
getése ; a névmások és használatuk; a melléknév képzése, fokozása, ejtegetése, 
használata; a számnevek és használatuk; az igenév, képzése, ejtegetése. Foly
tonos nyelvtani elemzés. Költemények elemzése, alaki, tartalmi s aesthetikai 
fejtegetése. — Lessing, Wieland és Herder ismertetése s irodalmi működésük 
méltatása. Havonkinti fogalmazási gyakorlatok. Füzetek s jegyzetek alapján. 
Heti 2 óra. Gamauf György.

A  kezdők német nyelvtani tananyaga: olvasás, helyesírási s fogalmazási 
gyakorlatok; beszédrészek ismertetése; tárgynevek s tulajdonságnevek ragozása, 
fokozása. Kis olvasmányok, költemények fordítása, elemzése. K k .: Ballagi K. 
német nyelvtana. Olvk : Gáspár népisk. 2. oszt. számára. I Ieti 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. Heti 2 óra. — Kezdők 
tananyaga: hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek; elemzés, fordítás, 
emíézés. K k .: Glosz Miksa, Gyakori, tót nyelvtana. Olvk.: Novy Zákon. Heti 2 
óra. Zsarnoviczky.

4. Földrajz. I. és II. tanf. együtt. 1. félévben: Európa ismertetése. Tan
könyv: Kozma Általános Földrajza. - II. félévben: Csillagászati földrajz. Látó
határ, világtájak, tetőpont, tetővonal, lábpont, tetőkörök, délkör. A föld gömb
alakja, fokhálózata, nagysága, forgása; következtetések földünk forgásából; a 
föld tengelyének állása a látóhatáron. A nap látszólagos napi és évi járása. A 
föld keringése, pályája; következtetések a pálya alakjából; a föld tengelyének 
állása a pálya síkján; a nappalok és éjjelek hossza; éghajlati övök. Mellék- és 
ellenlakók, ellenlábasok; egy-, két- és körárnyékúak Csillagidő, napidő, a napi 
nap egyenlőtlen hossza. Csillagi és fordulati vagy polgári év. A hold távolsága 
a földtől, nagysága, mozgásai és fényváltozásai; holdfogyatkozás, napfogyatko
zás. A hold természete. Időszámítás. A bolygók; a Nap; az üstökösök; az 
álló csillagok. írott füzetek alapján. Heti 2 óra. Gamauf György.

5. Történetiek. I és II. tanf. együtt. Világtörténet a legrégibb népektől 
kezdve a keresztes hadjáratokig, különösen a görögök, rómaiak és a népván
dorlás t irténete. Tankönyv: Ribáry F. Világtörténelem polgári fiúiskolák szá
mára. Héti 2 óra.

III. tanf. Magyar nemzet története a legújabb korig, tekintettel a reformá- 
czióra, ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb egyháztörténeti mozzanatokra 
és a mívelődés fejlődésére. Tankönyv: Sebesztha K. Magyar nemzet története. 
Heti 2 óra Gamauf György.

III. tanf. Alkotmánytan. A hazai alkotmány fejlődése 1867-ig; jogi s nemzet- 
gazdasági alapismeretek. Az egyházjogból különösen a prot. egyházra vonatkozó 
államtörvények. Heti 2 óra. Gamauf György.

6. Mennyiségtaniak. I. tanf. Szám tan. Szám, számjegy és tízes számrend-
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' , . , , , , szer. Római számjegyek. írástalan és írásbeli míveletek egész és törtszámok
körében. Számolási könnyítések és rövidítések. Mértékeink. Olaszgyakorlat.
Hármas tételek megoldása következtetéssel s arányokkal. Társaságszabály
Egyszerű kamatszámítás és alkalmazásai. Határidő-számítás. Folytonos utalás
az el. népiskolai számtanításra s módszerére. Heti 3 óra.

II. tanf. Számtan. A múlt évi tananyag ismétlése Keverési számítás. Láncz- 
szabály. Négyzet- s köbhatványozás és gyökvonás határozott számokkal. 
Kamatos-kamatszámítás logarithmusokkal is. Míveletek ellentett számokkal. 
Algebrai számok s négy míveletök. Első fokú egyenletek egy, két s három 
ismeretlennel. Tiszta s vegyes négyzetes egyenletek egy ismeretlennel Mértani 
sorok. Heti 2 óra.

III. Tanf. Számtan. Az el. népiskolai tanmód megbeszélése és gyakorlása. 
Ismétlések. Heti 1 óra. — Méréstan. Test, felület, vonal, pont fogalmai. Vona
lak s mérésök. Lapmérés. Gyakorlati földmérés, magasságmérés; területek fel
vétele kisebbített mérték szerint. Testmérés elemi s gyakorlatibb tanai. Heti
2 óra. Fabriczy.

7. Természettudományiak. I. és II. tanfolyam együtt. 1. félévben Ásvány
tan. Ásványok leírása, alkatrészei, osztályozása, alkalmazása, földrajzi helye. 
Keménységi fokozat. Jegöcz-rendszerek. Kőzet- és földtan főbb ismeretei. Kk. 
Kriesch J. Ásványtana és jegyzetek. 2. félévben Állattan. Állatok testszerve
zete, életmódja, osztályozása, haszna az ember anyagi igényeihez képest. Kk. 
Kriesch J. Állattan Elemei. Heti 2 óra. Fabriczy.

II. tanf. I. félévben. Vegytan. Vegyület fogalma. Főbb elemek, szervetlen 
és szerves vegyiiletck; alkalmazásuk egészség, gazdaság és ipar körében. A 
vegyülés általános törvényei; atomsúly. Kk. Rath. A. Chemia Elemei. Heti 2 
óra. 2. félévben : Természettan. Delejesség nyilatkozása, delejesítés, iránytűk, a 
Föld delejessége, delejesség lényege. Dörzsölési villamosság s nyilatkozásai, 
influentia, vezetők és szigetelők. Légköri villamosság, villámhárító. Érintkezési 
villamosság. Volta eleme, állandó elemek. Villamosság sebessége. Vegyi hatá
sok. Hőhatások, izzófény, ívfény. Delejes hatások, Ampére-féle törvény, tele
graph. Inductio. Telephon. Hatások az állati testszervezetre; áramszaggató;

j; villamos csengetyű. Siemens-féle kis motor. Jegyzetek szerint. Heti 2 óra.
III. tanf. Természettan. A szilárd, folyékony és légnemű testek mechani

kájának főbb s gyakorlatibb tanai. Erély s megmaradásának elve és fontos
sága. Hőtan. Hangtan. Fénytan. Szemléletre támaszkodó inductióval és az elemi 
népiskolai tananyag, tanmenet s tanalak kijelölésével. Jegyzetek szerint. Fleti
3 óra. Fabriczy.

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

8. Művészetiek. I. tanf. Zongora. W edeman V. zongoraiskolájának füzetei 
szerint számos gyakorlatok. Heti 2 óra. — Zeneelmélet. Berecz Ede «A zene 
alapelmélete és az összhangzattan elemei» szerint. Heti 2 óra. hitek, előgyakor- 
latok Zsasskovszky F. énekkátéja szerint és chorálok a soproni Egyhangú 
Melódiák szerint. Heti 2 óra. — Hegedű, számos gyakorlatok Brähmig B. 
hegedű-iskolája szerint. Egyházi s világi énekek. Heti 2 óra. Zsarnoviczky.

II. tanf. Orgona. Nagy L. Choralkönyve szerint 50 egyházi ének, Volckmar 
W. és Kimstedt C. könnyebb előjátékai és pedal-gyakorlatok; a begyakorlott



C) A tanév kezdetén beírt növendékek.
A jelzetteken kívül mind ág. hitv. ev.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. TANFOLYAM.

Buzágh B é l a ......................... Alsó-Sajó, Gömör vm. 1874.
Clementis B é la ......................... Dunaegyháza, Pest vm. 1874.
Cserneczky B é l a .................... Kassa, Abaúj vm. 1873.

choralok éneklése. Heti 3 óra. Hegedű, Brähmig B. hegedűiskolája szerint szá
mos gyakorlatok; egyházi s világi énekek. Heti 1 óra. Zsarnoviczky.

III. tanf. Orgona. Nagy L. szerint 50 egyházi ének; Sachs J. G. s más szerzők 
után válogatott elő- és utójátékok s pedálgyakorlatok. Heti 2 óra. Ezenkívül 
orgonáltak a bentlakókkal tartott reggeli és esti imánál, a hittanhallgatókkal 
tartott istentiszteleti gyakorlatoknál és templomi könyörgéseknél. A choralok 
szabad és szívreható éneklése megkívántatott. Zsarnoviczky.

II. és III. tanfolyam együtt. Összhangzat és számjelzéstan, Wohlfahrt- 
Bartalus szerint. Heti 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. Heti 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 növényi alapformák árnyékolással és anélkül. II. tanf. 
Nehezebb ékítmények s növények körrajza részint árnyékolatlanul, részint árnyé
kolva; emberi arezok alapformái; egész arezok árnyékolva. III. tanf. Emberi 
alakok, arezok rajzolása arányok szerint; nehezebb sík-diszítmények. Egyszerű 
építészet: népiskolai épületek kellékei, alaprajz, homlokrajz, átmetszetek;lakás, udvar 
beosztása, kertterv készítése. Népiskolai tananyag. Heti 2 óra. Gamauf György.

írás. I. és II. tanf. együtt. Német és magyar ütem- és szépírás. Heti 1 óra. 
Fabriczy.

Testgyakorlat. I., II., III. tanf. együtt. Téli tornahelyiség hiányában az őszi 
és tavaszi napokon a nyári tornahelyiségben. Rendgyakorlatok: nyílt és zárt 
sorok felállítása és szakaszba való beosztása, a szakasz tagpárokba való beosz
tása, a rendek és kettős rendek kiképzése helyben és menet közben fél, egész 
és kettős fordulatokkal; arcz és szárnyváltoztatás; kanyarulatok helyben és 
menet közben ; fejlődés rendek és kettős rendekből helyben és menet 
közben ; rendekből kettős rendekbe való fejlődés és rendekre szakadás 
balra vagy jobbra arcz, helyben és menet közben; kanyarulatok helyből és 
menet közben; menetek: előre, hátra és oldalt. Szabadgyakorlatok: az állások 
és menetek különféle nemei és módja; fej-, kar-, kéz-, váll-, törzs-, csípő- és 
lábgyakorlatok szökkenéssel, futással, ugrással, fordulattal és társulva. Szer
gyakorlatok: könnyebb függő- és támgyakorlatok. A 111. tanf. növendékei a 
népiskolai torna-tanítás tananyagának feldolgozása czéljából maguk is tanítot
tak. Heti 2 óra. Gamauf György
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Név, vallás S zü letés helye és ideje

Gaál Jenő . . . .  . . . Ratkó, Gömör vm. 1873.
5 Garai G e r ő .................................. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1872.

Ghillányi Lajos . . • . . . . Jolsva, Gömör vm. 1872.
Gótsch K áro ly ......................... Göllnitzbánya, Szepes vm. 1874.
Grecsner T iv a d a r.................... Bártfa, Sáros vm. 1872.
Kicsiny P á l .............................. Nagy-Szlabos, Gömör vm. 1871.

io Majoros I m r e ......................... Ratkó, Gömör vm. 1874.
Matús P á l .............................. Csetnek, Gömör vm. 1871.
Ondrcsko M i l ó s ..................... Puchó, Trencsén vm. 1873.
Szabó K á r o ly .......................... Kövi, Gömör vm. 1867.
Szabó M á rto n ......................... Sajó-Gömör, Gömör vm. 1872.

I 5 Sitányi Mária r. kath. mag. tan. Eperjes, Sáros vm. [872.
Weisslovits Róza izr. niag. tan. Eperjes, Sáros vm. 1875.

II. TANFOLYAM.

Ádám János1 ............................ Vindau, Btesztercze vm. (Erdély) 1870.
Gerhardt B é la ............................ Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1873.
Koncz D á n ie l ............................ Sajó-Gömör, Gömör vm. 1873.

20 Lűstyik J á n o s ............................ Szarvas, Békés vm. 1871.
Martinyi Pál3 ............................ Raktó, Gömör vm. 1872.
Ochs G ábor.............................. Szikszó-új falusi őrház, Ab.vm. 1873.
Povázsay G á b o r ....................... Szarvas, Békés vm, 1870.
Wieszner Gyula8 . . . Bártfa, Sáros vm. 1872.

25 Weisz Mór b. t. izr................... Szigetvár, Somogy vm. 1872.
Lőwy Ede izr. mag. tan. Ménhárd, Szepes vm. 1869.

III. TANFOLYAM.

Blozsán K á lm á n ..................... K.-Szeben, Sáros vm. 1871.
Jaeger G y u l a ......................... K.-Szeben, Sáros vm. 1872.
Loyko V ilm os......................... Budamér, Sáros vm. 1871.

30 Michalovits E m i l ....................... Mnizsány, Gömör vm. 1864.
Neupauer M ihály .................... Dvorecz, Szepes vm. 1871.
Remenyik Lajos4 ..................... Jolsva, Gömör vm. 1869.
Súch János .............................. Csaba, Békés vm. 1870.
Zacher S án d o r......................... Eperjes, Sáros vm. 1872.

35 Kicsiny Gyula mag. tan. Mnizsány, Gömör vm. 1868.
Kampauer Irma mag. tan. . . Budapest, Pest vm. 1872.
Drács János r. kath. mag. tan. Pókfalu, Sáros vm. 1863.
Hován Endre r. kath. mag. tan. Eperjes, Sáros vm. 1870.

‘ Csak a II. f. é. elején jött. 2 Kilépett íSyo. ápr. 21-én. 3 Meghalt Bártfán
1S90. máj. 22-én. 4 A Il-ik f. é.-ben mag. tan. Püspöki engedélylyel segédtanító
Eperjesen.
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Statisztikai osztályozás.
1. Jótéteményre nézve: teljes ingyenes 23, félingyenes 6, saját költségén, 

csak tandíjmentes 8, csak tandíjfizető 1.
2. Anya nyelvre nézve: magyar 9, német-magyar II, tót-magyar 18.
3. Korra nézve: 15 éves I, 16 éves 4, 17 éves 6, 18 éves 11, 19 éves 6, 

20 éves 4, 21 éves 2, 22 éves I, 23 éves 1, 26 éves 1, 27 éves 1.
4. Származásra nézve: lelkész fia 1, tanító fia 9, iparos fia 13, földmíves 

fia 4, más 11.
5. Vidék tekintetében: abaújmegyei 2, békésmegyei 3, beszterczemegyei 

(Erdély) 1, budapesti 1, gömörmegyei 13, pestmegyei 1, sárosmegyei 10, szabolcs- 
megyei 2, szepesmegyei 3, somogymegyei I, trencsénmegyei I.

6. Szorgalom tekintetében, osztályzatra nézve: általános jeles 2, általános 
jó 21, általános elégséges 5, általános elégtelen 2, vizsgát nem tett (még) 7.

D) Önképzés.
1. PáIfi-kör. A tanítóképzői növendékekből a tanév elején újra alakúit 25 

rendes és 4 olvasó taggal. Elnöke Gamauf György, tanítóképző r. tanár. Jegyzők: 
Neupauer Mihály és Zacher Sándor; könyvtáros: Remenyik Lajos; pénztáros: 
Michalovics Emil. A kör 28 ülést tartott, melyeken 24 dolgozat olvastatott és 
bíráltatott; ezek közt 12 paedagogiai volt. A körnek ez évi bevétele 77 frt 67 kr., 
melyből a könyvtár gyarapítására 29 frt 60 kr. fordíttatott. Ez évi tagsági dijak
ból befolyt 6 frt 46 kr.; ez évi tagsági díjak hátraléka 5°  frt 60 kr. Kiadás 39 
frt Scü/s kr. Készpénz 37 frt Ső1,  ̂ kr, takarékpénztári betétei 17 frt 8 kr A 
könyvtár 28 kötettel szaporodott; ezek közt vétel útján 10 kötet, ajándék út
ján 18 kötet. A kör járatta a «Vasárnapi Ujság»-ot, a «Politikai Ujdonságok»-at, 
a «Világkróniká»-t, a «Magyar Paedagogiai Szemlé»-t, az «Evangélikus Nép
iskolái-t. Ajándékokkal szaporították a kör könyvtárát: Gamauf György tanár, 
Kardoss Gyula tanító, Blozsán Kálmán III. évi és Weisz Ernő II. évi növen
dékek. Fogadják e helyütt is a kör hálás köszönetét. A kör ez évben is ren
dezett zártkörű ünnepélyt márczius 15-dike emlékére.

2. Zenekör. Különösen a hegedülésben igyekezett tökéletesedni. Tagjai részben 
működők, részben pártolók. — Elnöke: Zsarnoviczky J. tanár; karmester: Adám 
János ; jegyző és pénztáros: Neupauer Mihály tk. növendékek. Bevétele 13 frt 
74 kr., kiadása 8 frt 10 kr., összes vagyona 29 frt 44 kr.

3. Dalkör. Egyházi s világi kardalokban gyakorolta magát. Elnöke: Zsarno
viczky István ; karmester: Súch János; másodkarmester: Michalovits Emil; jegyző 
és pénztáros: Remenyik Lajos tk. növendékek. Bevétel 17 frt 46 kr., kiadás 
2 frt 10 kr., összes vagyon 52 frt 36 kr.

Gyűjtések eszközöltettek a tanév folytán szép eredménynyel a kér. árvaházra, 
az e. e. egyházi gyámintézetre, valamint több más jétékony czélra.

Több növendék könyvkötészet és lombfürészelésben is gyakorolta magát.

E) Könyvtár.
A tanítóképző intézet könyvtára vétel útján 13 művel és 2 szaklappal gya

rapodott.
A «Franklin-Társulat», a Dobrovszky- és Drotleff ezégek nyomtatványokat



és Lampel Róbert könykereskedő úr 3 és Lauffer Vilmos könyvkereskedő úr 
4 kötet könyvet ajándékozott.

Az «Ev. egyház és iskola» és a «Néptanítók Lapja» szerkesztősége e lapok
nak egész évi 1890-ki folyamát küldi díjtalanúl ; utóbbi 2 példányban.

Fogadják könyvtárunk gyarapítói e helyütt is hálás köszönetünket szíves 
figyelmökért.

F) Tanszerek.

Az egyházkerületi 50 frtnyi tanszerpénzből vegytani s természettani anya
gokon kívül következő szerek vétettek: próbacsövek, görebek, sodronyháló, 
csapos hólyag, Savart fogas kereke, színpörgettyű, villamos házi csengetyíí, 
agyvelő gipszmintája stb. Köszönettel vettük Brózik Lajos tanító (volt növen
dékünk) ajándékát, mely 25 éremből áll, továbbá Gerhard Béla II. tanf. növen
dékünk részéről ajándékozott 2 db értékes ásványt. Ezeken kívül ez évben 
a szemléleti képek vászonra vonattak, énektáblák szereztettek, új hegedűiskola 
rendeltetett, egy iskolai üveges szekrény készíttetett a természetrajzi tárgyaknak 
a tanteremben (szemléltetés czéljából való) eltartására s végül egy fali térkép 
szereztetett. (Helmár A. Magyarország történelmének fali térképe).

G) Bennlakás és felvétel.

A teljesen ingyenes növendékek díjtalan felvétel, lakás, élelmezés és tanítás 
jótéteményeiben részesülnek, ide nem értve kézikönyveik megszerzését és fehér- 
és ágyneműjük gondozását.

A kik felvétetni és jótéteményben részesülni óhajtanak, folyamodványaikat 
iSpo. augusztus 15-ig az eperjesi ev. collegiumi igazgatósághoz terjezsszék be. 
A folyamodványhoz keresztlevél, tanúlmányi (legalább 4 gymnasium vagy reál-, 
vagy polg. iskolai osztályról), orvosi, újraoltási, esetleg szegénységi bizonyít
vány is mellékelendő. Kellő bizonyítványok hiányában a jótétemény elnyerése 
bajos és az esetleg feltételesen felvett növendék itt vétetik tanúlmányi s orvosi 
vizsgálat alá.

Felvételi- s javítóvizsgálatok, valamint a behatások f. évi szept. 1., 2., 3. 
napjain történnek. A tanítás szept. 4-én kezdetik meg.

H) Tanképesítő vizsgálat.

Az 1889. július I., 2., 3. napjain tartott tanképcsítő vizsgálathoz 1 [ folya
modó közül 9 bocsáttatott; meg nem jelent 2, megvizsgáltatott 7.

Megállották a vizsgálatot s tanítói oklevelet nyertek: jeles osztályzattal: 
Fazekas János; jó  osztályzattal: Krajcsovics István, Lóska János, Piliszky 
János és Vonga Kálmán; elégséges osztályzattal: Szoha Endre. Komjáthy 
János egy tantárgyból, a természettudományokból, az 1890. szept. 4-én tartott 
pótvizsgálatra utasíttatott.

40



Komjáthy János az 1890. szept. 4-én a pótvizsgálaton a javító vizsgálatot 
megállván, — képesíttetett és szintén tanítói oklevelet nyert.
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Hálás köszönetünk

illeti meg ez évben is dr. Lakncr Árpád, dr. Krayzelí Aurél és Herkely János 
városi orvos urakat, kik díjtalanul gyógyították beteg növendékeinket. Fogadja 
köszönetünket Krivoss Gyula gyógyszerész űr is, ki a növendékeink számára 
adott gyógyszerek árából 20 százalékot szíveskedett elengedni.
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F Ő G Y M N A S IU M .

A) Tanári kar.

L Rendes tanárok.
1. Flórián Jakab, a VII. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet a III., V. és

VII. oztályban. A Collegium pénztárosa s a collég, könyvtár őre; a magyar
német egyh. 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. osztály főnöke. Tanított számtant az I—III. 
és rajzoló mértani az I—IV. osztályban. Heti óráinak száma 20.

4. Herfurth József, a VIII. osztály főnöke. Tanított történelmet a III—VI. 
és a VIII. osztályban és az osztr.-magy. monarchia politikai földrajzát a III. 
osztályban. Heti óráinak száma 16.

5. Húsz Annin, a VI. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet a IV., VI. és VIII. 
osztályban, politikai földrajzot a VII. osztályban és toriját az V—VIII osztály
ban. A természetrajzi múzeumok őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egy- 
letnek pénztárosa. Heti óráinak száma 19 és 4 testgyakorlati óra.

6. Klein János, a IV. osztály főnöke. Tanított 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 az V., VII. és
VIII. osztályban, német nyelvet a VIII. osztályban. A Collegium pénzügyi bizott
ságának tagja, a franczia és ángol nyelvek rendk. tanára Heti óráinak száma 16.

8. Nősz Gusztáv, az I. osztály főnöke. Tanított latin nyelvet az I. osztály
ban, görög és német nyelvet a VI. osztályban, magyar nyelvet a IV. osztály
ban és szépírást a II. osztályban. Heti óráinak száma 20.

9. Dr. Serédi P. Lajos, bölcsészettudor, a II. osztály főnöke. Tanított latin 
nyelvet a II. osztályban, magyar nyelvet a V I—VIII. osztályban és phil. 
propaed. a VIII. osztályban. A coll. közös tanári értekezletek és a magyar-német 
egyház jegyzője; a íőgymnasiumi ifjúság «Magyar Társaság»-ának elnöke. Heti 
óráinak száma 19.

10. Szutórisz Frigyes, az V. osztály főnöke. Tanított földrajzot az I. osztály
ban, természetrajzot az V. és VI. osztályban, magyar nyelvet a III. és német 
nyelvet az V. és VII. osztályban. A főgymn. tanári értekezletek jegyzője. Heti 
óráinak száma 18.

IV.



II. Segédtdnár.
II. Zuberecz Fái, gymn. segédtanár. Tanított magyar nyelvet az I., II. és

V. osztályban, földrajzot a II, szépírást az I. és tornát az I—IV. osztályban. 
Heti óráinak száma 19 és 6 testgyakorlati óra.

III. Yalldstandrok.
aj Az ev. ágost. hitvallásúak tanárai:

11. Hörk József a theol. akad. r. tanára s dékánja, a tanítóképző-intézet 
ideiglenes igazgatója. Tanított vallástant az V —Vili. osztályban, heti 4 órában.

12. Mayer András, theol. akad. r. tanár. Tanított vallástant az I—IV. osz
tályban, heti 4 órában

b) A római kath. hitvallásúak tanára :
13. Kassay István, kir. kath. főgymnasiumi r. tanár. Tanította a rom. kath. 

vallástant heti 6 órában.

ej A görög kath. hitvallásúak tanára:
14. Homa Gyula, kir. kath. főgymnasiumi r. tanár. Tanította a gör. kath. 

vallástant heti 2 órában.

d) A mózes hitvallásúak tanárai:
15. Dr. Austerlitz Mar, eperjesi rabbi.
16. Neuwirth Dávid, rabbi-helyettes, az orthodox izr. vallásúak hittanára.

IV. Melléktanárok.
17. Gamauf György, tanítóképzőintézeti r. tanár, tanított szabadkézi rajzot.
18. 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 új-testamentumból; kiváló súly fektetve 
Jézus életének főbb eseményeire s paraboláira. A mi atyánk magyarázata 
Luther nyomán. Kézikönyv: Pálfy József: «Bibliai történetek». Heti óraszám 2. 
Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Értelmes olvasás. Röviden a hangtan. A mondat A mon
dat részei és fajai. Alaktan. A szóképzés. Könnyebb olvasmányok szabad elő
adása, versek emlékelve. Dolgozatokúi példák a tanultakra. Kézikönyvek: Király 
Pál «Magyar nyelvtan» I. rész és Lehr Albert-Riedl Frigyes «Magyar olvasó
könyv» I. k. Heti óraszám 6. Zuberecz Pál.

3. Latin nyelv. A betűk felosztása, kiejtése; a szótagok mennyisége és el
választása. Összefüggő olvasmányok alapján a nevek ragozása, nemei; a mellék
nevek egyezése és fokozása; névmások, számnevek, sum  ige és összetételei, 
cselekvő, szenvedő és deponens igék ragozása Egyes olvasmányokat könyv 
nélkül is tanultak a növendékek. Hetenként egy dolgozat (összesen 33). K. 
könyvek: Dávid latin nyelvtana és gyakorlóktinyve. Hetenként 7 óra. Nősz 
Gusztáv.
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4- Földrajz. Eperjes vidékéből kiindulva, a legfontosabb földrajzi fogalmak 
megbeszélése, térképrajzolás, térképolvasás; térkép és tájkép. Ezek után Magyar- 
ország beható leírása vidékek szerint; megyék. Európa leírása vidékek, valamint 
az államok szerint. A természetrajzi s néprajzi ismeretek csak annyiban jöttek 
tekintetbe, a mennyiben az országok és vidékek alapos megértéséhez okvetlenül 
szükségesek voltak. Tankönyv: Brózik és Paszlavszky «Földrajz» első rész. 
Heti óraszám 4. Szutórisz Frigyes.

5. Számtan. A tizedes számrendszer. A négy számolási mívelet egész számok
kal. A négy alapmívelet tizedes törtszámokkal. A számok oszthatósága, körtek 
átalakítása, kisebb és nagyobb számokkal való kifejezése. Közönséges törtek át
alakítása tizedes törtekké és megfordítva. A négy alapmívelet közönséges 
törtekkel. Tankönyv: Moünik-Schmidt. Hetenként 3 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Rajzoló geometria Az egyenes, a szög, a háromszög, a négyszög. A 
sokszögek összeillése, hasonlósága és területe. A kör és a hozzá tartozó egye
nesek és szögek. A körbe írt és a kör körűi írt szabályos sokszögek. Az 
ornamentális rajz egy hetenkénti órában rendszeresen haladó rajzminták szerint, 
a tanítónak a táblán való előrajza után. Kézikönyv: Mendlik Ferencz és Dr. 
Schmidt Ágoston. Hetenként 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. írás. Magyar folyóírás az ütemmódszer szerint. Hét. 1 óra. Zuberecz Pál.
8. Ének. Hetenként 1 óra. Mikolik Gyula.

II. Osztály.

1. Vallástan. Bibliai történetek az I-ső osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Az előbbeni évben tanultak ismétlése után a mondattan 

részletesen, különös tekintettel a határozókra. Körmondat. Függelékül a rokon
értelmű szók. Dolgozatokul részint példák a mondattani szabályokra, részint 
(kiváltképen verses) olvasmányok átdolgozása. Kézikönyv: Király Pál «Magyar 
nyelvtan» II. rész és Lehr Albert-Riedl Frigyes «Magyar olvasóköny» II. k. 
Hetenként 5 óra. Zuberecz Pál.

3. Latin nyelv. Egyszerűbb szerkesztésű mondatcsoportok alapján az első 
osztály tananyagának tüzetes ismétlése és kibővítése, különös tekintettel a 
declinatiók és conjugatiókra. Összefüggő olvasmány alapján —• [Róma törté
netéből: Róma alapítása, Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus 
Martius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus.] — a rend
hagyó perfectum és supinum alakok, rendhagyó igék, hiányos igék, személy
telen igék, határozók a praepositiókkal, a gyakoribb kötőszók, végre a szó és 
igeképezés fontosabb szabályai. Hetenkint egy (összesen 34) dolgozat a foly
tonosan gyűjtött szókincsből, az elemzés útján tanult szabályok, különösen a 
névmásokkal, idő- és okhatározókkal bevezetett mellékmondatokból szőtt ösz- 
szetett mondatok alkotásának begyakorlására. Kézikönyv: Dávid-Schultz Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv IV. kiadás, Dávid-Schultz Latin nyelvtana V. kiadás. 
Heti óraszám 7. Dr. Serédi P. Lajos.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália hegy- és vízrajzi leírása 
a természetrajzi és politikai viszonyok ismertetésével. Kézikönyv: Brózik és Pasz
lavszky Földrajza. Heti 4 óra. Zuberecz Pál.

5. Számtan. Számolási rövidítések. Számolási mívelétek korlátolt pontos-

44



sággal. Arányok és arányiatok megfejtése. Egyszerű hármas szabály. Százalék- 
számítás : számolás száztól százra és százban. A bruttosúly, nettosúly és a tára 
meghatározása. Az agio és a biztosítási díj. Kézikönyv: Mocnik-Schmidt. Heti 
4 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Rajzoló geometria. A koczka, négyzetes oszlop, derékszögű négyszög
letes oszlop, szabályos oszlopok, hengeres oszlop, szabályos négylapú négyzetes 
gúla, szabályos nyolczlapú, szabályos gúlák, soklapűak, gömb. A testek össze
illése, symmetriája, hasonlósága és mérése. Testhálók és testminták készítése. 
Vetülettan: Sík és térbeli idomok ábrázolása párhuzamos vetítés által. Orna- 
mentalis rajzolás, mint az első osztályban. Kézikönyv: Landau Alajos és Dr. 
Wohlrab Flóris. Heti 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. írás. Első harmad német, második harmad magyar folyóírás az ütem- 
módszer szerint; harmadik harmad rondírás. Heti 1 óra. Nősz Gusztáv.

8. Ének. Heti I óra. Mikolik Gyula.

III. Osztály.

1. Vallástan. Keresztyén egyháztörténet és magyar prot. egyháztörténelem. 
Kézikönyv: Pálfy József: «A keresztyén anyaszentegyház rövid • története». 
(Kisebb kiadás). Heti óraszám 2. Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Nyelvtan : Az első két osztályban tanult nyelvtani isme
reteknek összefoglalása és rendszeres kiegészítése, hangtan, szótan, mondattan ; 
a verstan elemei, rhythmus, rím. A nyelvtannak egyes szakaszai után részben 
verses, részint prózai olvasmányok vétettek: Világos vára, Körtefa, Zboró vára, 
Az első magyar komikus, A vihar, Hamis tanú, A szegény asszony könyve, 
Pató Pál űr, Családi kör, Alföld. Havonként 2 írásbeli gyakorlat, összesen 
volt 18. Tankönyv: Szinyei J. «Magyar nyelvtan». Kármán Mór «Olvasókönyv». 
Pleti 3 óra. Szutórisz Frigyes.

3. Latin nyelv. Prosodia s verstan elemei, az egyszerű mondat syntaxisa; 
esettan, abi. abs., acc. cum infinitivo begyakorolva 35 pensumon. Szócsoportok. 
Az olvasókönyvből vett 20 hexameter, 25 pentameter, 34 distichon, 3ojambusi 
vers, 29 összefüggőbb költői szemelvény, 12 phaedrusi mese és a római köztársaság 
történetéből 26 szakasz elemző fordítása. Nagy rész emlékelve is. Hetenként egy 
iskolai dolgozat. Kézikönyv: Sclmltz-Dávid kisebb latin nyelvtana s gyakorló- 
és Dávid István latin olvasókönyve. Hetenként 6 óra. Flórián.

4. Német nyelv Prózai és verses olvasmányokból vett példák alapján a 
szó- és alaktan rendszeres áttekintése. Az egyszerű bővített mondat és ennek 
szórendje. 18 prózai olvasmány tárgyalása és tartalmának elmondása; 14 rövi- 
debb költeménynek szószerinti betanulása. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat, 
melynek tárgyát a nyelvtani tananyag feldolgozása vagy könnyebb fordítási 
gyakorlat képezte. Tankönyv: Hoffmann Mór Német Nyelvtan és Olvasókönyv 
I. r. Hetenként 4 óra. Klein

5. Physikaiföldrajz. Bevezetésül physikai előismeretek: a szilárd, cseppfolyós 
és terjengős testek tulajdonságai, a meleg hatása, fénytünemények, delejes és 
elektromos alaptünemények. A mathematikai és physikai földrajz elemei. Tan
könyv: Scholtz R áth: A mathematikai és physikai földrajz elemei. Hetenként 
2 óra. Klein.
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6. Történelem. Magyarország története a hunok óta 1867-ig. Török István 
tankönyve szerint, 2-ik kiadás, Kolozsvár 1887. Ennek bevégeztével az osztrák- 
magyar monarchia politikai földirata. Ugyanazon tankönyv és bővebb jegyzetek 
szerint. Hetenként 4 óra. Herfurth József.

7. Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármas szabály. Kamat
számolás : kamat-, tőke-, idő- és százalék-számítás. 1 .erovat. Időhatár-számítás. 
Társas-szabály. Vegyítési szabály. Lánczszabály. Kézikönyv: Mocnik-Schmidt. 
Hetenként 3 óra. Hazslinszky Tamás

8. Rajzoló geometria. Kisebbített és nagyobbított mérték. A négy alap- 
mívelet távolságokkal és szögekkel. Középpontos és kerületi szögek. A három
szögek kisebbített képe. A háromszög rajzolása adott elemekből. Symmetria. Két 
kör kölcsönös helyzete. A négyszög kisebbített képe és fajai. A sokszögek 
fölmérése és hasonlósága. Ornamentalis rajzolás, mint az előbbi osztályokban. 
Kézikönyv: Mendlik Ferencz és Dr. Schmidt Ágoston. Hetenként 2 óra. 
Hazslinszky Tamás.

IV. Osztály.

1. Vallastan. Egyesítve a III. osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Nagyobb epikus olvasmányúl Arany «Toldi»-ja szolgált. 

A mű tartalmának énekenkint való megbeszélésén kívül a költői előadás saját
ságainak megvilágítása s a mű szerkezetének magyarázata. Bevezetőleg a Toldi 
monda tárgyának s történetének ismertetése, utalással Ilosvai Toldijára. 
Az I., II., 111. és IV. éneknek könyv nélkül betanulása.. Az olvasókönyv al
kalmas darabjainak olvasása, elemzése alapján a prózai előadás főszabályai. 
Egyszerű és szép stilus Időmértékes verselés elemei. Kézikönyvek: Dengi J. 
Szerkezettan I. rész. Olvasmányok a stilisztikához. Lehr Albert Arany János 
Toldijának I—XII. éneke. A tanultakhoz alkalmazott írásbeli, összesen 20 dolgo
zat. Heti óraszám 4. Nősz Gusztáv.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Schultz-Dávid kisebb latin nyelvtana; Dávid 
István Latin olvasókönyve Livius, Ovidius és Phaedrus műveiből. Olvasmány: 
Livius nyomán a római köztársaság története Camillustól Itália meghódításáig, 
32 fejezet. Phaedrus meséi közűi a 25—30-ig. Ovidius-ból: Aeneas, Remus 
halála, Romulus Quirinus; Tarquinius elfoglalja Gabii várost; a fabiusok nemzet
sége, Daedalus és Icarus. Ezen olvasmányokon, valamint a gyakorlatok magyar 
példacsoportjainak latinra való fordításán begyakoroltatott az összetett monda
tok syntaxisa, különösen az igemódok és igeidők használata; e mellett ismé- 
teltetett folytonosan az alaktan és az esettan. Pontos előkészület; synonymák, 
szóképzési csoportok és szólásmódok betanulása; prosodia, a vers alkatrészei, 
versnemek. írásbeli dolgozatok száma 38. Hetenként 6 óra. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. Az alaktan folytonos gyakorlása mellett a mondattan rész
letes tárgyalása. 9 nagyobb prózai olvasmánynak és 10 költeménynek fordítása, 
elemzése és könyv nélkül való értelmes elmondása, illetőleg szószerinti betanu
lása. Kéthetenként egy írásbeli, a nyelvtani tananyag begyakorlására vagy 
fordítási gyakorlatra vonatkozó feladat. Tankönyv: Hoffmann Mór, Német 
Nyelvtan és Olvasókönyv II. r. Életenként 3 óra. Klein.

5. Történelem. Az ó-kor, Ribáry-Mangold könyve szerint. Az ázsiai és afrikai 
kultúrnépek történetének vázlata, tekintettel a görög nép történetére ; részle
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tesebben a görögök és rómaiak történelme, tekintettel a műveltségi és állami 
állapotokra, Cajus Julius Caesar haláláig. Heti 3 óra. Herfurth József.

6. Mennyiségtan. Algebrai számok és jelek, algebrai kifejezések. A négy 
számtani alapművelet algebrai egész számokkal. A tört, számolási műveletek 
törtszámokkal. A legfontosabb szorzatok alakjai: négyzet, köb, geometriai 
haladvány. A számok oszthatósága. Elsőfokú egyenlet egy ismeretlennel. Két
hetenként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Mocnik-Klamarik-Wagner: 
Algebra. Heti 3 óra.

7. Rajzoló geometria. A kör és az egyenes, idevágó szerkesztések, arányos 
távolságok. Körbe és kör köré írt idomok, szabályos sokszögek. A kör osz
tása, Renaldi módszere. A körök kölcsönös helyzete. A kör kiegyenlítése. Az 
elypsis, hyperbola, parábola, körlefejtő, kordois és a kykloisok. Az ornamen- 
talis rajz folytatása. Kézikönyv: Landau Alajos és Dr. Wohlráb Flóris. Heti 2 
óra. Hazslinszky Tamás.

8. Természetrajz a) Mineralogia: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Az ásványoknak physikai és alakjukra vonatkozó tulajdonságai. Az 
ásványok csoportosítása a chémiai 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. 
Heti 3 óra. Klein.

V. Osztály.

1. Vallástan. Egyetemes egyháztörténet. K k.: Keresztyén egyháztörténet. 
Irta: Kovácsy Sándor. Sárospatak, 1884. Hetenként 2 óra. Hörk József.

2. M agyar nyelv. Olvasmányok alapján a nép- és műballada sajátságai. 
Szintúgy az írásművek elméletének tana : az inventio, az írásművek alakja és 
előadása. Havonként egy írásbeli dolgozat. Kk.: Dengi I. «Szerkesztéstan» és 
«Költői olvasmányok», Greguss-Beöthy «Magyar balladák». Pletenként 3 óra. 
Zuberecz.

3. Latin nyelv. K k.: Bartal-Malmosi Livius XXI. és XXII. Dávid István 
Anthologia és Pyrchala Imre Stílusgyakorlatok. Livius életrajzának előrebocsá
tása után olvastatott a 21. könyv, a kihagyott fejezetek tartalma élőszóval. 
Az anthologiából Vergiliusból a III., IV., VI. és VII. és Horatiusból a VII., 
VIII., IX., XL, XII., XIV, XV. szám alatti darabok. Sok rész emlékelve. A 
stílusgyakorlatokból 30 pensum. Kéthetenként egy irásb. dolgozat. Hetenként 
6 óra. Flórián.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: főnév, 
melléknév, igehatározó, névmás, az 10 végzetű rendes igék ejtegetése; megfelelő 
szó- és írásbeli gyakorlatok, ez utóbbiak részint házi, részint iskolai dolgozatok 
alakjában. Kézikönyvek: Curtius Abel görög nyelvtana és görög olvasókönyve. 
Hetenként 5 óra. Ludmann.

5. Német nyelv. A  nyelvtani ismereteknek rövid összefoglalása, kiegészítése; 
szóképzés; a német verstan elemei. Olvasmányok: Auf dem Schlachtfelde, Die 
Burgruine, Die deutsche Hansa, Das Ritterthum, Alexander der Grosse als 
historischer u. mythischer Heros, Das Mönchswesen, Der Islam (összesen 7
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prózai olvasmány); költemények: Preis des Schöpfers, Eine feste Burg ist unser 
Gott, Der Postillon, Der Cid unter Ferdinand dem Grossen. Az olvasmányok 
tárgyaltatnak tárgyi, nyelvi, stilistikai, illetőleg verstani szempontból. Havonként 
egy írásbeli dolgozat, összesen io. Tankönyv: Hoffmann M. Német Tan- és 
Olvasókönyv. Hetenként 3 óra. Szutprisz Frigyes.

6. Történelem. Az ó-kor folytatása : a császári korszak a nyugot-rórnai biro
dalom végéig; bevezetésül a római köztársaságnak különösen a punháborúk 
utáni állami intézmények, u. m. a jus civitatis, municipia, socii, coloniae, pro
vinciae, comitia, a senatus, magistratus, az igazságszolgáltatás és a pénzügy. 
Ribáry tkönyve szerint. Erre következett a középkori történelem, nevezetesen 
a pápaság, a fejedelemség és a hűbérség küzdelmei. Szilágyi Sándor tkönyve 
szerint. Hetenként 3 óra. Herfurth József.

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

8. Növénytan. Az alaktan tüzetes begyakorlása élő példányokon; növény
leírás és meghatározás. Az alaktani ismereteknek összefoglalása, szövet- és 
élettan. Rendszertan. Kézikönyv: Dr. Roth Samu «A növénytan alapvonalai». 
A növények meghatározásánál használtattak Hazslinszky Frigyes és Dr. Cserei 
Adolf Növényhatározói. Hetenként 2 óra. Szutórisz Frigyes.

VI. Osztály.

1. Vallástan. Az V. osztálylyal egyesítve. U. a. k. k. szerint. Hetenként 2 
óra. Hörk József.

2. M agyar nyelv. Riedl Fr. Rhetorika s a prózai műfajok elmélete. Olvas
mányok a rhetorikához II. kiad. Névy L .: Shakesp. Coriolanus trag, fordította 
Petőfi S .; Moliére: Tudósnők, fordította Arany László, magyarázta Greguss 
Ágost. E két dráma elemzése alapján a drámai előadás sajátságai, tartalom és 
szerkezetbeli főszabályai; a dráma, különösen a trag, és komédia összefoglaló 
elmélete. Az olvasóköny -alkalmas darabjai, s az isk. év elején kijelelt magán
olvasmányok alapján a történeti előadás tartalmi s alaki sajátságai, kellékei. 
Életrajz, jellemrajz. Értekezés, leírás. Végül Deák F. és Mirabeau egy-egy szónoki 
beszédének taglalása alapján a szónoki próza tartalmi s alaki, és élőszóbeli 
előadásának kellékei. A prózai műfajok összefoglaló története. Havonkint egy 
írásb. dolgozat. Heti óraszám 3. Dr. Serédi P. Lajos.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Pirchala Imre: Pub. Vergilii Maronis Aeneidos 
lib. XII. s jegyzetei Vergilius Aeneiséhez; Bartal-Malmosi C. Sallusti Crispi libri; 
Jánosi Boldizsár jegyzetei Sallustiusnak Catilina és Jugurtha czímű műveihez; 
Ciceronis orationes selectae ed. Klotz; Latin stílusgyakorlatok a gymn. felsőbb 
osztályai számára. Cserny Károly és Dávid Istvántól; Schultz-Dávid kisebb latin 
nyelvtana. Olvasmány: Vergilii Aeneid. I. és II. könyve; Vergil életrajza s költői elő
adásának sajátságai; az Aeneis szerkezete s befolyása, melyet a római és a világ- 
irodalomra gyakorolt. C. Sallusti Crispi de conjuratione Catilinae — Ciceronis 
oratio de imp. Cn. Pompeji — részben. Sallustius életrajza, irodalmi működése és
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stílusának sajátsága. A régiségtanból: a rómaiak jogairól, a népgyűlésekről s 
a rómaiak hivatalnokairól; továbbá a rómaiak isteneiről; a papokról, a szokásos 
szertartásokról s a különféle áldozásokról; végre még a tavalyi pensum kiegé- 
gítéseűl egyet-mást a hadügyről. Az irályképző-gyakorlatok közűi az I—4., 
14—20., 28—34. s 140. fejezetek Cserny-Dávid gyakorlókönyvéből s ezeken 
kívül írásbeli dolgozatul 19 fejezet, melynek tárgya legnagyobb részt az olvasott 
anyagból vétetett. Heti óraszám 6. Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. Az alaktanból a múlt évi pensumnak kiegészítő ismétlése 
után a rendhagyó igék. A szókötés legfőbb szakaszai; névszerint az articulus 
használata és elhelyezése; az esettan, a névmások némely sajátságai, a prae- 
positiók, a participium. Megfelelő szó- és írásbeli dolgozatok. Összefüggő olvas
mányok Schenkl-Horváth Chrestomathiájából az Anabasis és Cyropaedia egyes 
szakaszai. Tankönyvek : Curtius-Abel Görög nyelvtana; Schenkl Károly: Görög 
elemi olvasókönyv. Heti 5 óra. Nősz Gusztáv.

5. Német nyelv. A nyelvtani és mondattani ismereteknek folytonos ébren
tartása mellett olvastattak és legnagyobb részben könyv nélkül tanultattak a 
következők : a) Költemények : Der Sänger, Der Ring des Polykrates, Der Taucher, 
Arion, Das Kind der Sorge, Legende, Der Postillon, Das Lied von der Glocke, 
Epigramme und Sprüche. — b) Prózai olvasmányok: Die Bildsäule des vati
kanischen Apollo, Der Islam, Das Ritterthum, Griechenlands Sprache, Mytho
logie und Dichtkunst; Verbindung des Nützlichen mit dem Schönen; Ueber 
die Tapferkeit und ihre Synonymen; Schillers Biographie. Az olvasmányok 
nyelvileg és tartalmilag, a költemények azonkívül prozodiailag és aesthetikailag 
is tárgyaltattak. Havonként 1 dolgozat (házi vagy iskolai). Tankönyv: Hoffmann 
M. Német tan- és olvasókönyv. Heti 3 óra. Nősz Gusztáv.

6. Történelem. Az új-kor történelme: az egyházreformationalis, a kényuralmi 
és az állami reformok és forradalmak szakai a bécsi congressusig; áttekinte- 
tőleg 1830-ig. Batizfalvy István tkönyve szerint.. Heti 3 óra. Herfurth József.

7. Mennyiségtan. A hatványozás általánosítása. A logarithmusok és azok 
használata. A síkháromszögtan. A stereometria a gömb kivételével, Moönik 
kézikönyvének fonalán heti 3 órában. Hazlinszky Frigyes.

8. Állattan. Az emberi test alapos megismertetését alapul véve az állatok 
szerveinek összehasonlító tárgyalása. — Rendszertan : a hét typus nevezetesebb 
osztályai és rendjeinek megismertetése lehetőleg gyakorlati alapon. A rendszer
tan tanulmányozásánál irányadó elvek: a testszervezet és az állat életmódja 
közti szoros összefüggés és Darwin elmélete. Kézikönyv. Dr. Roth Samu «Az 
állattan alapvonalai». Heti 3 óra. Szutórisz Frigyes.

VII. Osztály.

1. Vallástan. Kér. hittan és erkölcstan. Kézikönyv: Keresztyén hittan és 
erkölcstan, írta Bancsó Antal. Sopron, 1888. Heti 2 óra. Hörk József.

2. M agyar nyelv. Kézikönyv: Dr. Kapossy: Poétika, a költői műfajok 
elmélete és története — olvasmányokkal. Iskolai és magánolvasásra kijelelt 
olvasmányok alapján a költői műfajok történeti fejlődése a classicus népeknél 
s a magyar irodalomra különös hatással volt modern nemzeteknél. A magyar 
Írod. remekeinek műfajok szerint való taglalásával a poet, szabályok levonása,

7
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s az általános aesthetikai ismeretek kibővítése. Heti óraszám 3. Havonkint egy 
dolgozat. Dr. Serédi P. Lajos.

3. Latin nyelv. Kézikönyv: Ciceronis orationes, Virgilius, és Dávid István 
stílusgyakorlatok. Olvastatott folytatólag az Aeneis 6-ik könyve és átvétetett 
a többi 6 könyvnek tartalma. Cicero beszédeiből: oratio pro P Sulla és a II. 
philippica-ból az első rész. Mindkét szerzőből sok részlet könyv nélkül is. A 
stílusgyakorlatokból a «De imp. Pompeji» és a 4 Catilina elleni beszédek tar
talma. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Heti 6 óra. Flórián.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias VI., 
VII., VIII. I —260. és Odyssea IX. és X.; azután pedig az új-jóni dialectus 
legfőbb sajátságainak ismertetése után Herodot VII. 1 — I I ,  20— 27, 34—38, 
40, 44—48, 54—57. 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 
görögre (attikai nyelvre), melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszai
nak kivonata képezte; ezen nyelvtani gyakorlatok hetenkénti I órában történ
tek. Összesen heti 5 óra. Ludmann.

5. Német nyelv. «Hermann és Dorothea» beható tárgyalása nyelvi, tárgyi 
és aesthetikai szempontból. «Wilhelm Tell»-nek beható méltatása a műnek az 
iskolában történt kivonatos olvasása mellett. Goethe élete és irodalmi műkö
dése. Ezeken kívül heti I órában tájékoztatás a német irodalom első virágzási 
kora felől. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tankönvv: Dr. Heinrich Gusztáv 
«Deutsches Lehr- u. Lesebuch» III Band. Heti 3 óra. Szutorisz Fr.

6. Politikai földrajz. Tankönyv: Scholtz Albert Politikai földrajza a gymn. 
7-ik oszt. számára; második javított kiadás. Bevezetésül a társadalmi és állami 
élet alakulása, fejlődése és mibenléte; aztán részletesebben az osztrák-magyar 
monarchia történelmi áttekintése, természeti viszonyai, területe, ipara, kereske
dése ; lakosai — nemzetiségek, vallás és műveltség szerint; állami szervezete, 
nevezetesebb városai és európai egyéb birtokai; végre tárgyaltattak Európa 
többi államai úgy, hogy földjük természeti viszonyainak ismertetése után 
kivált azoknak földmívelése, bányászata, ipara, kereskedése, állami szervezete, 
közigazgatása, pénzügye, hadügye és netaláni befolyása a külföldre tekintetbe 
vétetett. Heti óraszám 2. Húsz Armin.

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

8. Természettan. Általános bevezető rész, az erőtan és a fénytan Fejér Ipoly 
kézikönyve fonalán. Heti 4 órában. Hazslinszky F'rigyes.

V III. Osztály.

1. Vallástan. A VlI-ik osztálylval egyesítve. Hetenként 2 óra. Hörk József.
2. Magyar nyelv A magyar irodalom története napjainkig, különös tekin

tettel a nyelv s a műfajok történeti fejlődésére, az egyes korok politikai, társa
dalmi és művelődési viszonyainak méltatásával. Az életrajzok keretében az egyes 
írók megértéséhez szükséges rhetor, s aesthetikai ismeretek felújításán kívül
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főleg 1772— 1860, terjedő kor költészetének beható tárgyalása iskolai és magán 
olvasásra kijelelt műremekek alapján. Kézikönyv: Boros-Környei: A magyar 
irodalom története. 1888. Segédkönyv: Beöthy: A magyar nemz. irod. története
I— :I I. Havonkint egy dolgozat. Heti óraszám 3. Dr. Serédi P. L.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Q. Horatii Flacci carmina; «Tacitus műveiből 
való szemelvények» Dávid István és Pozder Károlytól; M. Tullii Ciceronis de 
officiis libri tre s ; Schultz-Dávid kisebb latin nyelvtana. Olvasmány: Horatii 
Satir. 1. i. II. 6., 8., Epod. 2. Od. I. 2., 3 , 4 , 5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 22., 37.
II- i— 7 > IO-j 14- i PP I-, 2., 3. és de arte poetica. Horatius életrajza, 
művei s inetrumai; különös gond fordíttatott az egyes költemények olvasásánál 
arra, hogy a tanuló tiszta képet nyerjen Horatius költői fejlődéséről, jellemének 
és életnézetének kiváló vonásairól. Taciti annal. I. 1 — 5., 31., 32., 48., 49. II. 
9 —22, 43, 59—6l., 69—83, összesen 51 fejezet; Cicero de officiis czímű 
művének I. könyvéből 1 —42. Tacitus életrajza, művei s irályának jellemző 
sajátságai; Cicero bölcseleti műveiről s különösen a de officiis-ről; végre vázla
tosan róm. régiségtan és a római irodalom története. Az irály gyakorlására és 
az alak- és mondattan ismétlése czéljából fordíttatott 18 fejezet és készíttetett 19 
írásbeli dolgozat, melyeknek tárgya legnagyobb részt az olvasott remekművek
ből vétetett. Heti óraszám 5. Húsz Annin.

4. Görög nyelv. Platon: «Apologia Socratis» és «Kriton» egész terjedel- 
mökben, a szükséges históriai és irodalomtörténeti bevezetés után. Továbbá 
cursorius olvasással Odyssea VI. és VIII. Végre Demosthenes I. olynthusi 
beszéde. Hetenként 3 órában. Nyelvtani gyakorlatok, szó- és írásbeli fordítások 
magyarból görögre, melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak ki
vonata képezte (az írásbeli dolgozatok részint mint házi, részint mint iskolai 
dolgozatok készíttettek); az évnek második felében a görög irodalom történe
tének áttekintése (K k.: A görög irodalom története, írta Jebb, fordította 
Fináczy), hetenkénti 1 órában. Összesen hét. 4 óra. Ludmann.

5. Német nyelv. A német irodalom története Opitztól a legújabb korig, a 
legnevezetesebb művekből vett részleteknek olvasása és egész tartalmuknak 
közlése alapján. Egész terjedelmében olvastatott Göthenek Iphigeniája. Kézi
könyv: Heinrich: Deutsches Lehr- und Lesebuch, 3. Band. Het. 2 óra. Ludmann.

6. Történelem. Magyarország oknyomozó történelme az 1867-ki kiegyezésig. 
Ribáry-Mangold tankönyve 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. Fehér Ipoly kézikönyvének fonalán Hetenkén 4 órában. 
Hazslinszky Frigyes.

9. Philos, propaedeutica. A tanuló ismeret- és gondolatvilágából vett példák 
alapján az érzéki lelki élet s a tudatos szellemi lelki élet tüneményei, törvényei 
Értelem, érzelem főnyilatkozásai. A tiszta logika alapformái és főtörvényei. 
Alkalmazás, a főbb módszerek. Rövid áttekintés az alapvető philosophusokra. 
Kézikönyv: Böhm Károly: Tapasztalati lélektan, Logika. 1889. Heti óraszám 3. 
Dr. Serédi P. Lajos.
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írásbeli havi dolgozatok a felső négy osztályban.

1. Magyar dolgozatok.

V. osztály. I. Az ősz (leírás). 2. «Kőmíves Kelemenné». Ballada-magya
rázat. 3. Vörösmarty «Szilágyi és Hajtnási» czímű balladája összehasonlítva a 
hasonló czímű népballadával. 4. A korcsolyázás (leírás). 5- A katalauni ütközet.
6. Czuczor «Szondija» összehasonlítva Arany «Szondi két aptódjá>-val. 7. 
Egészséges testben lakik egészséges lélek (vázlat). 8. A ki mint vet, úgy arat.

VI. osztály. I. «Nézd a hangyát, nézd a dolgos méhet, Mondd csak mire 
tanítanak téged?» (Fejtegetés, különös tekintettel a logikus dispositiora és ok
fejtésre). 2. A plebs küzdelme a patríciusokkal. (Történeti okfejtés a Coriolán 
trag, és olvasmány alapján). 3. Mikor nevezhetjük a történetírót részrehajlónak 
és elfogultnak? (Fejtegetés olvasm. alapján). 4. Coriolán és Aufidius (Parallel, 
különös tekintettel a jellemzésre). 5. Hannibal ante portas. (Kisebb történeti 
rajz szépprózában). 6. Mi haszna van az idegen nyelvek tanulásának? (Fejte
getés rhetorikai megokolással). 7. Coriolán sorsának hatása lelkünkre, (A tra
gikumról tanultak alapján). 8. A kézi munka és a gép). (Kisebb értekezés). 9. 
«Isten, király, haza . . . .  legyen szent jelszavad!» (Kisebb beszéd a pályatár
sakhoz). 10. Mirabeau egy rögtönzött szónoki beszédének rhetorikai méltatása.

VII. osztály. I. Az új-kor történeti nagy válságai. (Kisebb okfejtő történ, 
értekezés). 2. A vasútak nemzetgazdasági fontossága. (Értekezés rhetorikai meg
okolással). 3. Európa föld- és partalakulása, mint culturális fejlődésének alapja. 
(Értekezés rhetor, megokolással). 4. Aeneas m int epikus hős. (Kisebb aesthe- 
tikai és poet, tanulmány). 5. A költő, mint korának bírája. (Aesthetikai és 
poet, tanulmány). 6. Vörösmarty «Két szomszédvár» ez. eposzának aesthetikai 
elemzése. (Különös tekintettel a főszemélyek lelkiállapota rajzolására). 7. A tűz, 
mint alkotó és romboló erő. (Értekezés, különös tekintettel az aesthetikai 
hatásra). 8. Ridendo dicere verum. (Fejtegetés az olvasott vígjátékok alapján).
9. Csak az viselje a «remekmű* nevét, melynek megalkotásában a «szép» volt 
irányadó. Taine. (Aesthetikai tanulmány).

V ili. osztály. I. Mi biztosítja a nemzetek fennmaradását . . . .  a fegyveres 
erő-e, vagy a szellemi fensőbbség? (Nagyobb értekezés összehasonlító okfej
téssel). 2. A nemzet műveltségének hű tükre az irodalom. (Műveltség- és iro
dalomtört. tanulmány). 3. A XVI. és XVII. századbeli magyar költés fejlődése 
és jellege. (írod. tört. tanulmány). 4. Tehetségeink összhangzó kiművelése leg
főbb feltétele haladásunknak. (Értekezés psychologiai alapon). 5. Nagy Lajos 
nápolyi hadjáratainak művelődéstörténeti hatása nemzetünkre. (Történeti tanul
mány). 16. A villamosság haszna a gyakorlati életben. (Értekezés). 7. «Földi 
ember kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri.» Arany. (Psychologiai tanul
mány). 7. A múlt század végén alakult irodalmi iskoláink czélja és hatásuk, 
írod. tört. és poétikai tanulmány).

2. Német dolgozatok.

V. osztály. I. Brief über die Erlebnisse in den vorigen Ferien 2. Beispiele 
zur verkehrten Wortfolge. 3, Der Islam (historische Charakteristik). 4. Inhalts
angabe des Lesestückes «Das Ritterthum». 5. Uebungen zur Satzlehre. 6. Die



Biographie Herders (Uebersetzung aus dem Ungarischen). 7. Inhalt des Lese
stückes «Alexander der Grosse als historischer u. mythischer Heros». 8. Inhalts
angabe des Lesestückes «der Postillon». 9. Luthers Einfluss auf die deutsche 
Literatur. 10. Die Pfingsten.

VI. osztály. I .  A reggel (Der Morgen). Uebersetzung aus dem ungarischen. 
2. An’s Vaterland, an's theure schliess dich an, das halte fest mit allen deinen 
Kräften (Abhandlung). 3. Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo. 
4. Der Taucher (Inhaltsangabe, Grundidee, Eintheilung des Stoffes, ästhetische 
Beurtheilung. 5. Uebersetzung aus Kölcsey’s : Parainesis. 6. Die wichtige Be
deutung des Geschichts-Unterrichtes. 7. Der Werth der Freundschaft. 8. Worauf 
sollen wir bei der Auswahl unserer Lektüre achten ? 9. Uebersetzung aus 
Kölesey’s Parainesis. 10. Welche Umgestaltungen riefen die Kreuzzüge im 
geistigen und politischen 1 .eben Europas hervor? 11. Reflexionen am Ende 
des Schuljahres. (Brief).

VII. osztály, i. Würdigen Sic die Haupthelden des Niebelungenliedes.
2. Goethes Jugendzeit (Uebersetzung aus dem ungarischen) 3 Inhaltsangabe 
des zweiten Gesanges aus «Hermann und Dorothea». 4. Die erste Periode 
Goethes litterarischen Wirkens (Uebersetzung aus dem ungarischen). 5. Erklä
rung der Idylle «Der siebzigste Geburtstag». 6. Goethe’s Biographie (Fortsetzung. 
Uebersetzung aus dem ungarischen). 7. Das Epos (Eine Abhandlung). 8. Er
klärung des Epos «Hermann u. Dorothea», besonders Oualificirung des Inhal
tes, u. Charakterisirung der Hauptpersonen. 9. Goethes italienische Reise 
(Uebersetzung aus dem Ungarischen). 10. Erörtern Sie die wichtigsten Stellen 
des Epos «Hermann u. Dorothea».

VIII. osztály, i. Die Lebensschicksale Iphigeniens bis zur Ankunft ihres 
Bruders in Tauris. 2. Die Töne der Natur u. ihre Wirkung auf die Menschen.
3. Wie ist es zu erklären, dass Socrates von seinen Mitbürgern zum Tode 
verurtheilt wurde? 4. Welcher Unterrichtszweig zieht dich besonders an und 
warum? 5- Wodurch wird unser Mitgefühl für Iphigenie geweckt und bis zum 
Ende des Dramas in steigerndem Masse wach erhalten ? 6. Mit welchem Rechte 
dürfen wir das neunzehnte Jahrhundert das eiserne Zeitalter nennen? 7. Be
scheidenheit ist eine Zierde der Jugend. 8. Wer der Dichtkunst Stimme nicht 
vernimmt, ist ein Barbar, er sei auch wer er sei (Goethe).

T  estgyakorlat.

A testgyakorlat mint kötelező tantárgy a főgymnasium nyolcz osztályában 
téli tornahelyiség hiányában csakis az ősz és tavasz szép napjain folytattatott. 
Gyakoroltatott: állás, járás, ugrálás, futás; kör-kígyó ellenvonulás, rendekben 
való fejlődés, sorkanyarodások, kettős, négyes rendekre való fejlődés és oszlás, 
szabadgyakorlatok, rendgyakorlatok és szerekkel való gyakorlatok. Az alsóbb 
négy osztályban tanította Zuberecz Pál, a felsőbb négyben pedig Húsz Armin.

Szabadkézi rajz m int szabad tantárgy.

A szabadkézi rajz oktatásában részt vettek az I—VIII. oszt. tanulók közül 
l8-án, kik két csoportra osztva heti két-két órában (szerdán és szombaton 
délelőtt i i  — 12, és délután 2—3 óráig) nyertek oktatást. Elvégzett tananyag:
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egyenes, merőleges, vízszintes, dűlt vonalok, azoknak arányos részekre való 
osztása; egyenes vonalokból szerkesztett alakok és díszítmények; görbe vona
lok és összetételükből származó díszítmények ; az árnyékolás elemei; árnyékolt 
díszítmények; az emberi arcz egyes részei s teljes arczok arányok szerinti raj
zolása; emberi arczok, egész alakok, állatok, virágok. — Távlattanból: a tes
tek távlati képe párhuzamos és ferde állásban; síkidomok és görbe felületű 
testek távlati képe ; árnyéktan; rajzolás gypsz-minták után ; sepia festmények; 
kréta-rajzok kétféle színű krétákkal. Gamauf György.

C) Főgymnasiumi tanulók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Austerlitz Tivadar izr. v. . . Eperjes, Sáros, 1880. ápr. 8.
Bessenyey Zenó h. h. Miglész, Zempl., 1880. máj. 29.
Böhm Aladár izr. v.................. Eperjes, Sáros, 1878. ápr. 9.
Chalupka Árpád á. h. . Eperjes, Sáros, 1878. ápr. 4.

5 Fest Zoltán á. h........................ Malaczka, Pozsonyin. 1879. ápr. 12.
Fränkel Bernát izr. v. Héthárs, Sáros, 1877. aug. 2.
Friedmann Adolf izr. v. . . N.-Sáros, Sáros, 1879. febr. 18.
Friedmann Elek izr. v. . . . Somos, Sáros, 1878. decz. 24.
Frisch Joachim izr. v. . . . Balázsvágás, Sáros, 1877. nov. 11.

io Fuchs Izsák, izr. v. * . Uszfalu, Sáros, 1875. febr. 12.
Fuchs Mózes izr. v. * . . . Uszfalu, Sáros, 1876. decz. 4.
Gallotsik Sándor r. kath. . Eperjes, Sáros, 1879. jul. 2.
Glattstein Simon izr. v. . . Janó, Sáros, 1877. okt 29.
Glück Adolf izr. v.................... Seb.-Kellemes, Sáros, 1879. jan. 24.

15 Glücksmann Adolf izr. v. . . Soóvár, Sáros, 1879. febr. 20.
Goldberger Bernát izr. v. . . Eperjes, Sáros, 1877. jun. 30.
Grünmann Dávid izr. v. * . . Seb.-Kellemes, Sáros, 1877. ápr. 8.
Gutmann Nátán izr. v. . Olejnok, Sáros, 1875. dec. II.
Hamborszky Béla á. h. . . . Eperjes, Sáros, 1879* jan. 23.

20 Havrilla István r. k.................. Soóvár, Sáros, 1877. jul. 31.
Hennel Gyula á. h................... Eperjes, Sáros, 1879. aug. 27.
Hlavács Gyula á. h.................. Szántó, Abaúj, 1880. márcz. 30.
Hörk János á. h....................... Eperjes, Sáros, 1879. szept. 21.
Hudák András á. h................. Eperjes, Sáros, 1877. jun. I.

25 Ilkovics Dániel izr. v. ** . Szinye-Ujfalu, Sáros, 1879. aug. 24.
Ilkovics Gyula izr. v. * ** . . Kis-Sáros, Sáros, 1876. aug. 7.
Klefner Béla á. h...................... Eperjes, Sáros, 1879. márcz. 21.
Klein Simon izr. v.................... N.-Sáros, Sáros, 1875. jul. 1.

* Ismétiő. ** Elmaradt.



Név, vallás Születés helye és ideje

Langsch Gyula r. k ................. Bunkócz, Sáros, 1878. okt. 29.
30 Maiernik Károly á. h. . . . Eperjes, Sáros, 1878. nov. 12.

Marek Géza izr. v.................... Igló, Szepes, 1880. ápr. 20.
Milde Kleophás r. k. . . . Lowcza, Gácsország, 1877. aug. 18.
Neumann Leopold izr. v. . Eperjes, Sáros, 1878 márcz. 6.
Neumann Náthán izr. v. Kapi, Sáros, 1878. ápr. 2.

35 Neuwirth Ferencz izr. v. Seb.-Kellemes, Sáros, 1878. jan. 22.
Novák Emil h. h....................... Szántó, Abaúj, 1878. okt. 25.
Péters Árpád r. k ..................... Budapest, 1879. máj. 18
Pollák I.ajos á. h. *** . . . Remete, Szepes, 1877. jun. 19.
Propper József izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1879. márcz. 7.

40 Rosenberg Izrael izr. v. . Karácsonmező, 1876. jan. 13.
Rosenberg Sámuel izr. v. . . Kurima, Sáros, 1876. jan. 4.
Rozenfeld Kálmán izr. v. . . N.-Dobrony, Bereg, 1880. febr. 11.
Ruttkay Béla á. h.................... Eperjes, Sáros, 1879. okt. 16.
Schiff Miksa izr. v. * * * . . . Dobsina, Gömör, 1877. okt. 27.

45 Schwalb Kálmán izr. v. ***. . Raszlavicza, Sáros, 1879. okt. 24.
Schwarz Sámuel izr. v. *** . . Héthárs, Sáros, 1877. márcz. 19.
Stehr József izr. v..................... Eperjes, Sáros, 1878. szept. 2.
Stern Náthán izr. v.................. Eperjes, Sáros, 1877. decz. 15.
Springer Ármin izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1879 jun. 25.

50 Vozarik Milan Gyula á. h . Lapos, Sáros, 1877. máj. 18.
Wagner Manó izr. v. . . Remete, Szepes, 1877. okt. 10.
Weisz József izr. v.................... Lapos, Sáros, 1876. jul. 12.
Weiszer Lajos á. h.*. . . Eperjes, Sáros, 1878. máj. 18.
Zahler Elek izr. v..................... Láda, Sáros, 1878. okt. 20.

55 Zapotoczky Hugó g. k. * . . Nagy-Polena, Zemplén, 1875. jan. 8.

Magántanulók.
Bergmann Simon izr. v. Hodermark, Szepes, 1877. ápr. 9.
Hönigsfeld Arnold izr. v. . N.-Vitéz, Sáros, 1879. okt. 10.
Pollák Gyula izr. v...................
Weisz Samu izr. v.................... N.-Dobra, Zemplén, 1879. aug. 17.

II. OSZTÁLY.

Adler Zoltán izr. v.................... Kapi, Sáros, 1879. ápr. 19.
Bajkor Sándor h. h.................. Miskolcz, Borsod, 1878. febr. 14.
Baumöhl Leo izr. v.................. S.-Kellemes, Sáros, 1877. jun- 23.
Blaufeld Henrik izr. v. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1876. okt. 12.

5 Burik Irén g. k ......................... Mergeska, Sáros, 1876. szept. 14.

* Ismétlő. **+ Kilépett.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Csizsek Jenő r. k ...................... Eperjes, Sáros, 1877. okt. 30.
Friedmann Markus Léb izr. v. N.-Sáros, Sáros, 1877. szept. 13.
Fuchs Leopold izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1878. ápr. 6.
Geiger Arthur izr. v................. Karácsonmező, Sáros, 1878. jul. 1.

io  Glücksmann Náthán izr. v .. . Soóvár, Sáros, 1875. aug. 15.
Grosz Ede izr. v........................ N.-Domása, Zempl., 1877. szept. 3.
Groszmann Henrik izr. v. . . Gulyvész, Sáros, 1876. aug. 25.
Hajós Samu h. h....................... Pető, Nógrád, 1877. nov. 6.
Hartmann Lajos izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1878. okt. 31.

15 Hennel Pál á. h........................ Göllnitzbánya, Szepes, 1878. nov.30.
Horovitz Elek izr. v................. N.-Sáros, Sáros, 1877. aug. II.
Kármán Ernő á. h. * . . . . Ratkó-Bisztró, Gömör, 1877. nov. 5.
Kéler Ödön á. h....................... Tállya, Zemplén, 1878. máj. 6.
Klauszer Kálmán á h . .  . . Eperjes, Sáros, 1877. szept. 16.

20 Korach Henrik izv. v. ** . . Tályka, Sáros, 1878. decz. 27.
Korach Vilmos izr. v. . . . Frits, Sáros, 1877. nov. II.
Kozák Jenő r k ....................... Bártfa, Sáros, 1877. jun. 9.
Krajzell Miklós á. h ................. Eperjes, Sáros, 1878. okt. 30.
Lichtig Sándor izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1878. márcz. 7.

25 Lipcsey Imre h. h. . . . . Tisza-Füred, Heves, 1878. jun. 21.
Lipcsey Zoltán h. h.................. Tisza-Füred, Heves, 1879. márcz. 9.
Lipták Sándor r. k ................... Szomolnok, Szepes, 1877. aug. 14.
Michaelis Árpád á. h. . . . Arany-Idka, Abauj, 1878. máj. 10.
Michnay Lajos h. h .................. Szikszó, Abauj, 1879. febr. 14.

30 Neumann Géza izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1879. aug. 1.
Ostermann Ernő á. h. . . . Ránk, Abauj, 1878. jun. 7.
Péchy Gyula r. k ....................... Rózsahegy, Liptó, 1878. jan. 13.
Péchy Ozmán Arnold r. k. . Eperjes, Sáros, 1877. okt. 25.
Pocsubay József á. h. . . . Dobsina, Gömör, 1877. márcz. 15.

35 Raczenstein Jenő izr. v. . . . Perkupa, Abauj, 1877. szept. 26.
Rosenberg Sámuel izr v. . . Péterfalu, Sáros, 1875. okt. 2.
Ruttkay István á. h .................. Eperjes, Sáros, 1878. ápr. 3.
Szochor Lajos r. k. * . . . . Eperjes, Sáros, 1877. jan. 10.
Szojka Gyula r. k ..................... Keczer-Peklén, Sáros, 1878. okt. 3.

40 Tokár Emil r. k. . . . . . Soóvár, Sáros, 1878. ápr. 30.
Tyrnauer Márk izr. v. Eperjes, Sáros, 1877. °kt. 23.
Weisz Mór izr. v....................... Zsebfalu, Sáros, 1877. ápr. 2.

* Ismétlő. ** Elmaradt.
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Név, vallás Születés helye és ideje

III . O S Z T Á L Y .

Adler Leo izr. v........................ Kapi, Sáros, 1877. jul- 26.
Bakos István h. h..................... Tass, Pestm., 1874. aug. 28.
Bartus Sándor á. h................... N.-Mihály, Zempl., 1877. j u l .  30.
Benyovszky Barnabás á. h* . Vécse, Zemplén, 1874. aug. 27.

5 Elsasz Manó izr. v.................... Szucsány, Turócz, 1878. jan. 5.
Csépes Péter g. k ............................... N.-Szöllős, Ugocsa, 1875. jun. 25.
Flórián Károly á. h.................. Eperjes, Sáros, 1878. jan. 26.
Fränkl József izr v.................... Prócs, Sáros, 1875. nov. 11.
Goldberger Lajos izr. v. . Jernye, Sáros, 1878. márcz. 6.

IO  Görgey Gábor h. h................... Pelejte, Zemplén, 1878. márcz. 20.
Groszmann Jenő izr. v. . Ungvár, Ung, 1876. aug. 20.
Hamborszky Jenő á. h. Eperjes, Sáros, 1877. jun. 24.
Plartmann Ernő izr. v.** . . Eperjes, Sáros, 1875. máj. 4.
Herschkovics Flermann izr. v. . Eperjes, Sáros, 1877. jan. 5.

15 Höflich József izr. v................... Eperjes, Sáros, 1875. máj. 2.
Hörk István á. h....................... Eperjes, Sáros, 1877. ápr. 4.
Joób Imre á. h.......................... Eperjes, Sáros, 1877. márcz. 3.
Juhász Ernő h. h........................ Nyíregyháza, Szabolcs, 1877. ápr. 24.
Kazsley Béla á. h...................... Kladzán, Zemplén, 1877. ápr. *9-

20 Klein Kornél izr. v................... Dobsina, Gömör, 1877. aug. 18.
Korcsek Andor á. h. . . . Budapest, 1875. szept. 9.
Krajzell Béla á. h...................... Eperjes, Sáros, 1877. ápr. 16.
Mosánszky István á. h. . . Eperjes, Sáros, 1877. szept. 14.
Neumann Mendel izr. v. Bártfa, Sáros, 1874. jan. 16.

25 Radó Rikárd izr. v.................... Budapest, 1876, jul. 9.
Róth Samu izr. v...................... Budapest, 1876. aug. 3.
Schwalb Izsák izr. v. . . . Raszlavicza, Sáros, 1875. szept. 9.
Springer Zoltán izr. v. Kis-Várda, Szabolcs, 18 7 8. febr. 27.
Steinauer János á. h. . . . Lemberg, Gácsország, 1876. okt. 28.

30 Szipszer Ignátz izr. v. . . . Krompach, Szepes, 1876. jun. 15.
Szőlősi Sándor izr. v. M a r-V á sá rh e ly ,T o rd a -M a ro s , 1877.o k t.  8.

Tóth Kálmán r. k..................... Beszterczebánya, Zólyom, i877.jul.8.

Ungár Kálmán izr. v. . Soóvár, Sáros, 1876. febr. 4.
Ureczky Sándor á. h. V.-Csemernye,Zempl. i877.decz.l 5.

35 Vályi Sándor h.h..................... Rimaszécs, Gömör, 187.6. aug. 22.
Vass Gyula h. h.*** . . . . Barabás, Bereg. 1877. ápr. 11.

Magántanuló.

Hobek Henrik r. k. . . . Vehécz, Zemplén, 1877. ápr. 1.

* Ism é tlő . ** E lm a rad t. *** K ilé p e t t .

8



Név, vallás Születés helye és ideje

IV. OSZTÁLY.

Balogh Gyula h. h. . .
Czirbesz Béla á. h. . .
Friedmann Oszkár izr. v. 
Geiger Miklós izr. v.

5 Glatz Árpád á. h. . .
Goldstein Zsigmond izr. v. 
Grosz Dávid Dezső izr. v. 
Hajász Pál á. h. . . .
Húsz Kornél á. h. . .

io Jakab Géza g. k. . .
Janka Gyula h. h. . .
Jesztrebinyi Gyula á. h. 
Kéler Árpád á. h.
Kósch Elemér á. h. . .

15 Krajnyák Alfons á. h. . 
Kremer Ernő István á. h. 
Lipcsey Attila h. h. . .
Lipták Aurél r. k. . .
Mathern Gusztáv á. h. . 

20 Pater János á. h. . . .
Radvány Károly á. h. 
Ragyóczy Péter h. h.
Reisz Antal á. h.
Rubovics László izr. v* . 

25 Schreiber Bernát izr. v. 
Schreiber Géza izr. v. 
Schwartz Mór izr. v. 
Semmel Wolf izr. v. 
Semsey Árpád r. k* .

30 Somogyi János r. k. 
Tyrnauer Albert izr. v. . 
Valkó János á. h. . .
Vojtovics Ödön g. k. . 
Zachar Mór á. h. . .

35 Zahler Áron izr. v. . .
Ziegler Jakab izr. v. . .

Beregszász, Bereg, 1876. márcz. 18. 
Péch-Ujfalu.. Sáros, 1874. decz. 10. 
Göllniczbánya, Szepes, 1876. máj. 2. 
Karácsonmező, Sáros,1874 decz.26. 
Eperjes, Sáros, 1876. márcz. 29. 
Eperjes, Sáros, 1876. ápr. 19. 
Miskolcz, Borsod, 1876. márcz. 25. 
Tállya, Zemplén, 1875. jun. 29. 
Poprád, Szepes, 1875. okt. 28. 
Ermihályfalva, Bihar, 1876. decz. 2. 
Barkaszó, Bereg, 1876. decz. 20. 
Sókút, Zemplén, 1875. aug. 18. 
Tállya, Zemplén, 1875. jun. 19. 
Bártfa, Sáros, 1877. jan. 6. 
N.-Dobra, Zemplén, 1876. szept. 27. 
Eperjes, Sáros, 1874. aug. 21. 
Tisza-Füred, Heves, 1876. jan. 25. 
Szomolnok, Szepes, 1876. jul. 18. 
Eperjes, Sáros, 1876. decz. 5. 
Felka, Szepes, 1875. ápr. 24. 
Eperjes, Sáros, 1877. jan. 28. 
Barkaszó, Bereg, 1874. febr. 19. 
Varannó, Zemplén, 1876. márcz. 2. 
N.-Sáros, Sáros, 1875. nov. 15. 
N.-Ida, Abauj, 1877. jan. 18. 
Eperjes, Sáros, 1874. márcz. II.
N.-Vitéz, Sáros, 1876. decz. 13. 
Bártfa, Sáros, 1876 febr. 11. 
Karácsonmező,Sáros, 1875 .szept. 2 3. 
Szikszó, Abauj, 1876 márcz. 25. 
Eperjes, Sáros, 1873. jun 20. 
Göllniczbánya, Szepes, 1876. ápr.23. 
Orosz-Kázmér, Zempl. 1873. máj. 11. 
Breznóbánya, Zóly., 1875. szept. 22. 
Nádasd, Abauj, 1875. decz. 27. 
N.-Sáros, Sáros, 1876. febr. 11.

M agántanulók.

Bárczay Pál á. h....................... | Göncz-Ruszka, Ab., 1875. márcz.21.
Schütz Béla á. h........................ j Göllniczbánya, Szepes, 1873. okt. 16.

* Ismétlő.
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Név, vallás Születés helye, ideje

V. OSZTÁLY.

Balló Ferdinand á. h. . L.-Szt-Miklós, Liptó, 1875. máj. 11.
Bielek István á. h..................... Mária völgy, Sáros, 1875. okt. 31.
Bona Sándor r. k..................... Böki, Sáros, 1873. decz. 4.
Burik Igor g. k......................... Jesztreb, Sáros, 1874. szept. 30.

5 Görgey Géza h. h.................... Pelejte, Zemplén, 1875. jan. 22.
Horovitz Gyula izr. v. . . . N.-Sáros, Sáros, 1874. decz. 23.
Kálnássy Géza r. k................... Eperjes, Sáros, 1875. ápr. 30.
Korláth Ferencz h. h. . . Érsek-Újvár, Nyitra, 1875. decz. 21.
Kozák Tivadar r. k.................. Eperjes, Sáros, 1873. ápr. 27.

io  Kresz Jenő á. h......................... Tállya, Zemplén, 1874. jun. 13.
Lavotha Ödön á h.................. Eperjes, Sáros, 1875. márcz. 30.
Legány Géza á. h.................... Geletnek, Bars, 1875. jul. 28.
Mauritz Béla á. h...................... Göllniczbánya,Szepes, l873.jan. 17.
Meliorisz Béla á. h.................... K.-Sáros, Sáros, 1875. aug. 23.

15 Menesdorfer Antal á. h. Göllniczbánya, Szepes, 1874. nov. 9.
Propper Elek izr. v................... Kassa, Abaúj, 1876. jun. 19.
Révai Miklós izr. v................... Eperjes, Sáros, 1874. okt. 31.
Sarudy Gyula á. h.................... K.-Szeben, Sáros, 1874. nov. II.
Sörösi Gyula á h..................... Eperjes, Sáros, 1874. febr. 3.

20 Spanner Gyula á h.................. Eperjes, Sáros, 1875. szept. 5.
Spargnapane Theophil h. h. . Eperjes, Sáros, 1874. febr. 20.
Stoffa János r. k....................... Felső-Remete, Ung. 1873. jul. 23.
Thuránszky Péter á. h.* . L.-Sz.-Miklós, Liptó, 1873. szept.22.
U hlig Ottó r. k. *** . . . . Eperjes, Sáros, 1875. szept. 16.

25 Vrublovszky Nándor r. k. . Eperjes, Sáros, 1873. okt. 26.

\
VI. OSZTÁLY.

Bella Ede á. h........................... Potok, Liptó, 1874. febr. 5.
Ferenczy Ferencz á. h. . Abos, Sáros, 1875. ápr. 29.
Fischgrund Zachariás izr. v. . Krivány, Sáros, 1873. márcz. 10.
Friedmann Izrael izr. v. . . Plavnitza, Sáros, 1873. jun. 8.

5 Grosz Sándor izr. v................... Perény, Abaúj, 1873. aug. 25.
Groszmann Izsák izr. v. Buszló, Sáros, 1871. decz. 22.
Hennel Gyula á. h.................... Göllniczbánya, Szepes, 1874. ápr.29.
Jakab Ernő g. k........................ Érmihályfalva, Bihar, 1874. febr. 10.
Kesztler Béla á. h..................... Bártfa, Sáros, 1874. máj. 14.

IO Korach Jeremiás Jenő izr. v. . Wellbach, Szepes, 1873. decz. 7.
Kormos Béla r. k. *** * . . Sz.-Mihály, Pestm. 1874. aug. 30.
Lipcsey Árpád h. h. * . . Vasad-puszta, Pestm. 1871. jun. 23.

* Ismétlő. *** Kimaradt.
8*
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Marczy Aurél á. h..................... Sz.-Szombat, Szepes, 1873. jul. 9.
Marschalko Gusztáv á. h. . K.-Szeben, Sáros, 1874. márcz. 25.

15 Matherny Béla Lajos á. h. Eperjes, Sáros, 1874. jun. 7.
Mayer Gyula á. h...................... Eperjes, Sáros, 1873. márcz. 27.
Michnay Bertalan h. h. . . Szikszó, Abaúj, 1875. ápr. 25.
Mihalik Gyula á. h.................... Budapest, 1874. márcz 26.
Neuländer Ármin izr. v. Sz.-Várallja, Szepes, 1872. decz 28.

20 Palugyay Kálmán á h .. Bodafalva, Liptó, 1872. okt. 13.
Pazár Dezső á. h....................... Ungvár, Ung, 1874. márcz. 7.
Schulek Gyula á. h................... Olaszi, Szepes, 1-873. máj. 23.
Szirmay Elek á. h..................... Komarócz, Sáros, 1874. ápr. 6.
Szojka Sándor r. k................... Szomolnok, Szepes, 1873. szept. 5.

25 Tirtsch Gergely á. h. . . . Sz.-Várallja, Szepes, 1872. márcz. 1.
Vrchovszky Károly á. h. * . N.-Szombat, Pozs., 1874. márcz. 17.
Wachsmann Lipót izr. v. . Eperjes, Sáros, 1873. decz. 7.
Zeilendorf Izrael izr. v. ' Eperjes, Sáros, 1873. jan. 18.

VII. OSZTÁLY.

Balló Emil á. h.......................... L.-Sz-Mihály, Liptó, 1872. jun. 11.
Bánó Miklós á. h...................... Kükemező, Sáros, 1873. aug. 24.
Bessenyey Bert. h. h. . . . Miglész, Zemplén, 1872. nov. 27.
Dahlström Samu á. h. . . . Eperjes, Sáros, 1872. márcz. 30.

5 Glatz Gyula á. h....................... Eperjes, Sáros, 1872. jun. 16.
Goldberger Zsigm. izr. v. . Eperjes, Sáros, 1871. márcz. 5.
Groszwirth Fülöp izr. v. Héthárs, Sáros, 1873. máj. 10.
Hajász Lajos á. h..................... Miskolcz, Borsod, 1873. febr. 21.
Klein Miksa izr. v..................... Eperjes, Sáros, 1873. szept. 15.

IO Lichtig Gyula izr. v.................. Eperjes, Sáros, 1872. szept. 21.
Mosánszky Kornél á. h. . . Bártfa, Sáros, 1871. jan. 7.
Neuwirth Dávid izr. v. . Seb.-Kellemes, Sáros, 1871. aug. 9.
Raisz Béla á. h.......................... Eperjes, Sáros, 1873. márcz. 10.
Rátvay Béla r. k. *** . . . Eperjes, Sáros, 1870. decz. 7.

15 Sarlay Sándor r. k .................... Eperjes, Sáros, 1870. aug. 2.
Schwöder Ervin r. k. . . . Igló, Szepes, 1873. máj. 22.
Sonnenfeld Béla izr. v. . . . Eperjes, Sáros, 1874. jan. 6.
Téglássy József h. h. . . . Korlát, Abaúj, 1873. szept. 20.
Trnovszky Pál á. h................... Sz.-Miklós, Liptó, 1871. jun. 22.

20 Uray Gerő h. h......................... Szatmár, Szatmárm. 1873. nov. 15.
Wojtkó Miksa á. h. . Poprád, Szepes, 1871. decz. 6.

Magántanuló.
Heuer Ede r. k......................... Budapest, 1872. okt. 8.

* Ismétlő. *** Kilépett.
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VIII. OSZTÁLY.

Austerlitz Vilmos izr. v. Eperjes, Sáros, 1873. máj. 28.
Balog László h. h . . . . Petneháza, Szabolcs, 1872. máj. 20.
Engel Manó izr. v . . .  . Tokaj, Zemplén, 1869. decz. 9.
Friedmann Henrik izr. v. . . Eperjes, Sáros, 1872. aug. 18.

5 Gaul Ottó á. h........................... Bertót, Sáros, 1873. máj. 22.
Holenia Gyula r. k.................. Eperjes, Sáros, 1870. decz. 14.
Holenia Lajos r. k................... Eperjes, Sáros, 1872. febr 29.
Irányi Géza á. h....................... Eperjes, Sáros, 1871. okt. II
Izsépy Andor h. h.................... T.-Terebes, Zempl, 1872. nov. 21.

10 Janka Kálmán h. h.................. Barkaszó, Bereg, 1873. febr. 21.
Kézmarszky József á. h. . . Sz.-Várallja, Szepes, 1870. jun. 4.
Kolosy Miklós h. h.................. Kálnás, Sáros, 1869. okt. 26.
Krausz Pál izr. v....................... Nyíregyháza, Szabolcs, 1870. okt. 1.
Kulcsár Barna á. h................... Miskolcz, Borsod, 1871. aug. 5.

15 Meczner József á. h.................. Eperjes, Sáros, 1872. márcz. 16.
Móhr Béla á. h......................... Göllniczbánya, Szepes, 1871. jul. 13.
Mosánszky Jenő á. h. . . . Eperjes, Sáros, 1872. okt. 4.
Raisz Sándor á. h.................... N.-Mihály, Zemplén, 1873. ápr. 11.
Soltész Gyula á. h................... Gödöllő, Pestm., 1873. jul. 17.

20 Valkó Rezső á. h..................... Göllniczbánya, Szepes, 1871. ápr. 17.

Magántanuló.

Lieh vár Jusztin g. k................. Ófalu, Szepes, 1869. ápr. 19.

D) Nyilvános vizsgák a főgymnasiumban.
A múlt évi szóbeli érettségi vizsga nagy tiszt. Sztehló János főesperes úrnak, 

mint a főtiszt, püspök úr helyettesének elnöklete alatt, ns. Dr. Vécsey Tamás 
úrnak, mint kormányképviselőnek jelenlétében tartatott junius 24. és 25. nap
jain. Jelentkezett a vizsgára 17 VIII. oszt. rendes, 1 Vili. oszt. magántanuló, 
összesen 18-an; azonkívül pedig jelentkezett javító vizsgára a főtiszt, püspök 
úrtól nyert engedély alapján egyike a megelőző évben két hóra visszavetet
teknek. A teljes vizsgára jelentkezett 18 közül 2 önként lépett vissza még az 
írásbeli vizsga előtt, úgy hogy az írásbeli vizsgán 16 ifjú volt jelen. Ezek írás
beli dolgozataik alapján mindnyájan bocsáttattak a szóbeli vizsgálatra, melyet 
következő eredménynyel tettek :

Jeles osztályzattal...................................................................................... 2
Jó „   4
Elégséges „   8
Két hónap után teendő javító vizsgára u t a s í t t a t o t t .........................  2

Összesen . 16
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Az egy tárgyból javító vizsgára jelentkezett ifjú (a 17-ik) elégséges eredmény
nyel állta meg a vizsgát.

1889. évi szept. 7-én tartatott as első ja v ító  éretts. vizsga nt. Sztehló János 
főesperes úrnak mint a Főtiszt, püspök úr helyettesének elnöklete alatt, ns. 
Dr. Vécsey Tamás úrnak mint kormányképviselőnek jelenlétében. Ezen vizs
gára megjelent 23 ifjú, kik az egyházkerületnek összes főgymnasiumaiban a 
juniusi éretts. vizsgák alkalmával javító vizsgára u tasíto ttak ; ezek következő 
eredménynyel állták meg a javító vizsgát:

Jóra javította az egy elégtelen o sz tá ly za to t......................................... I
Elégségesre javította az egy elégtelen osztályzatot .........................13
A deczemberi második javító éretts. vizsgára utasíttatott . . . .  9

Összesen . 23

Ezen alkalommal pótérettségi vizsgát is tett a görög és latin nyelvből az 
1883. évi XXX. t-cz. 26. §-a értelmében és a főtisztelendő püspök úrtól nyert 
külön engedély alapján egy ifjú, ki már reáliskolai érettségi bizonyítványnyal 
birt; ezen vizsgának eredménye elégséges volt.

1889. évi decz. 23-án tartatott a második ja v ító  éretts. vizsga nt. Sztehló 
János főesp. úrnak mint kerületi biztosnak elnöklete alatt, tek. Mauritz Rezső 
igazg. úrnak mint kormányképviselőnek jelenlétében. Ezen vizsgára megjelent 
8 ifjú, kik közül a javítandó tantárgyból

Elégséges osztályzatot nyertek ............................................................. 4-en.
Elégtelen „ „ ............................................................. 4-en.

Összesen . 8-an.

Az utóbbi 4 közűi 3 a törvény értelmében az éretts. vizsgától végleg eluta- 
síttatott, i pedig — ki ezen alkalommal csak első javító vizsgát tett — a folyó 
tanév végén teendő második javító vizsgára utasíttatott.

A folyó isk. évi érettségi vizsgára jelentkezett 20 Vili. oszt. rendes és I
VIII. oszt. magántanuló, összesen 21-en; azonkívül a latinból teendő pótérettségi 
vizsgára (az 1883. évi XXX. t.-cz. 26-ik §-a alapján) egy ifjú, ki már reálisk. 
éretts. bizonyítványnyal bir. Ezen jelentkezettek közűi a magántanuló meg nem 
állván az osztályvizsgát, az éretts. vizsgára nem bocsáttatott, úgy hogy a teljes 
írásbeli vizsgán 20 ifjú volt jelen. Az írásb. vizsga megtartatott május 27—31. 
napjain. A dolgozatok tételei:

1. Magyar dolgozatra: a) Kor és költészet egymással szoros viszonyban 
állanak, b) Ismereteink bősége csak alapossággal párosulva lesz műveltségünk 
kútfejévé, c) Fény és hő a szerves élet feltételei.

2. Latin dolgozat: «Elvezet vagy erény által lesz-e az ember boldog?»
3. Görög dolgozat'. Platon Protogoras-ából a II. fejezetnek lefordítása magyarra.
4. Német dolgozat: Kölcsey Ferencz Parainesiséből az első két lap fordítása, 

vagy: Nutzen der Naturwissenschaften für das geistige und praktische Leben. 
(Önálló dolgozat).

5. Mennyiségtan: a) 100 forint kamatosíttatik 4% -ra és a kamat félévenként 
csatoltatik a tőkéhez; hány év múlva lesz a betett összegből 400 frt? b) Bizo- 
nyíttassék be, hogy a számtalan ellipsis közűi csak egyetlen egy lehet kör?
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A szóbeli érettségi vizsga junius 30., jul. 1. és 2-ik napjain fog megtartatni; 
erről csak a jövő évi értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztályvizsgák tartattak a következő napokon: május 
16—24. napjain a VIII. oszt. évi vizsgái; június 14., 15. és 18—27. napjain 
az I—VII. oszt. vizsgái. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása jun. 29-én.

E) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a főgymnasiumban.

I. A főgymnasiumi ifjúságnak segélyegyleti gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben havonként eszközölt segélyegyleti gyűjtések 92 frt 
20 ki nyi összeget eredményeztek. Ezen összeghez az egyes osztályok következő- 
képen járultak: I-ső oszt. 11 frt 24 krral, a Il-ik oszt. 8 frt 281/2 krral, a III-ik 
oszt. 7 fit 98 V2 krral, a IV-ik oszt. 9 frt 02 krral, az V-ik oszt. 9 frt 30 krral,
a Vl-ik oszt. 21 frt 67 krral, a VII-ik oszt. 12 frt 30 krral, a VIII-ik oszt. 12 frt
40 krral. Ezen összegből az e. e. gyámintézeti pénztárba küldetett: 21 frt 42 
kr.; a helv. hit. ösztöndíj-alapjának gyarapítására adatott 9 frt 52 kr. s a
rozsnyói kér. árvaháznak adatott 8 frt 73 kr. E kiadásokat, vagyis 39 frt 67 
krt levonva a 92 frt 20 krnyi bevételből, maradt a gymnasium segélyegyleti 
alapja javára 52 frt 53 kr.

2. Algym nasium i könyvtár.

Az algymnasiumi ifjúság könyvtára ez iskolai évben 29 könyvvel gyarapo
dott, még pedig: 1. vétel útján, 2. adomány útján. Az adományozók nevei: 
Fischgrund S. IV., Raisz A. IV., Goldstein Zs. IV., Tyrnauer A. IV., Hajós 
Samu II., Péchy Gy. II., Krayzell M. II., Tyrnauer M. II., Baumöl L. II., 
Szochor L. II., Friedmann K. II., Chalupka A. I., Ruttkay B. I. oszt. b.
tanulók. Jelenleg 528 könyv áll az ifjúság rendelkezésére. A könyvek kiosztása 
hetenként egyszer történt. 165 tanuló 1524 könyvet olvasott. Ezen könyvtár 
Nősz Gusztáv gymn. tanárnak ellenőrzése alatt áll.

3. A főgymn. «Magyar Társaság» (alakúit 1827-ben).

Czélja: «a nemzeti magyar irodalom mennél behatóbb megismerése alapján 
első sorban a nemzeti eszmékért való igaz lelkesedés felkeltése és ápolása, a 
magyar irodalmi nyelv szó- és írásbeli használatában való alapos önképzés; 
költői és szónoki remekművek egészben vagy részben való elszavalásával egy
részt a helyes előadás gyakorlása, másrészt az aesthetikai műveltség és ízlés 
fejlesztése; végül — a művelt külföld vívmányai, haladása és szépirod. reme
keinek figyelembe vételével — különösen a hazai tudományosság, művészet, 
költészet, történet körébe tartozó, s az iskolai oktatás kiegészítésére szolgáló 
magánolvasmányok alapján előre kijelelt vagy szabadon választott tárgyak ön- 
álóbb feldolgozásával az öntudatos munkásságot előmozdítani, s e munkák jó
akaró, de komoly és szigorú megbírálásával az önérzetes működést elősegíteni. •>

Ez isk. évi, tehát 62-dik alakuló s egyszersmind tisztviselő választó ülését 
Ludmann Ottó főgymn. igazgató vezetése alatt szept. 11 -én tartá meg.

Az elnökségre újból Dr. Serédi P. Lajos főgymn. tanárt kérte fel. Alelnökké :

63



Irányi Géza VIII. o. t., titkárrá: Kulcsár Barna VIII. o. t., főjegyzővé: Meczner 
József VIII. o. t ,  aljegyzővé: Balló Emil VII. o. t., pénztárossá: Holenia Gyula 
VIII. o. t., laptárossá: Friedmann Henrik VIII. o. t., könyvtárosokká: Soltész 
Gyula és Walkó Rezső VIII. o. t., Dahlström József, Téglássy József és Wojtko 
Miksa VII. o. t. tagokat választotta.

Volt 37 rendes és 37 olvasó, összesen 74 tagja, kik az elnök vezetése alatt 
hetenként két, (szerdán és vasárnap) összen 56 ülést tartottak.

Ez üléseken a beérkezett dolgozatok bírálóit jelelte ki a társaság; az előre 
kijelelt bírálók a megbírált művet s utána bírálatukat olvasták fel; ezeknek, 
továbbá az ülésen jelentkezők szóbeli, esetleg ellenbírálata alapján a társaság 
szavazás útján dönté el, hogy a mű az alapszabályok előírta méltatásfokozatok 
melyikére érdemes. Így járt el a társaság a szavalatokkal is, a mennyiben a 
sor szerint kijelelt és önként jelentkezők szavalatát a titkár által esetről-esetre 
kijelelt három rendes tag bírálata, esetleg más felszólalók véleménye alapján 
szavazás útján érdemesíté az illető méltatásfokozatra.

Szavalat volt 109, szónoklat 8. «Dicséretre»; Irányi Géza három, Grosz 
Sándor három, Raisz Sándor és Sonnenfeld Béla egy szavalata; «méltánylásra»: 
Grósz Sándor hat, Raisz Sándor, Irányi Géza, Móhr Béla két szavalata és Kulcsár 
Barna egy szavalata; «jóra»: Grósz Sándor, Balló Emil, Engel Manó, Kulcsár 
Barna, Meczner József, Móhr Béla, Soltész Gyula és Sonnenfeld Béla egy-egy 
szavalata «érdemesültek».

A 37 rendes tag 48 prózai, 25 verses, összesen 73 munkát adott be. A 
prózai munkák közül 42 eredeti, 5 műfordítás; a versesek közül 20 eredeti, 5 
műfordítás. A beadott munkák közül a Társaság nem fogadott el 6 prózai, 4 
verses m unkát; az idő rövidsége miatt nem bírált meg 3 prózát, 3 verset; 
megbírált tehát 39 prózai és 18 verses, összesen 55 munkát.

A legfelsőbb méltatásfokozatra «érdemkönyvbe írásra» Isépy Andor VIII. o. 
t. «Furcsa atyafiak» ez. humoros rajza, Irányi Géza «Emlékezzünk» ez. alkalmi 
ódája, Schwoeder Ervin VII. o. t. Schiller «A  két nem» ez. költeményének 
verses műfordítása érdemesültek.

«Dicséretben» részesültek: Irányi Géza: «Esthomály», «Patak partján» ez. köl
teményei és «A tartalom és alak összefüggése» ez. aesthet. felolvasása; Wojtko 
Miksa «Széchenyi István» ez. tanulmánya és «Eszemadta» ez. költeménye; végre 
Schwoeder Ervin «Egy leányka halálára» ez. elégiáról írt aesthet. fejtegetése és 
bírálata, valamint «A görög classicismus» ez. aesthet. fejtegetése.

Jobbaknak bizonyúltak: A tanuló sikeres haladásának feltételei. (Értekezés).
— A legnagyobb boldogság mások boldogítása (Fejtegetés). — Elmélkedés 
Kölcsey «Remény és emlékezet» ez. költeménye felett — Egy vár hajdan és 
most. (Elméik, szép prózában). — A kitartás czélhoz vezet. (Fejtegetés). — A 
haza minden előtt. (Szónoki beszéd). — Az erény. (Valláserkölcs és philos fejte
getés) — A lángész. (Rajz). — Egy leányka halálára. (Elegia). — Várromon. 
(Költői elmélkedés). — Őszi tájkép. (Elegia). — A legszebb dal. A természet 
ez. dithyrambok.

A Társaság alapszabályai értelmében 1889. decz. i-én pályázatot hirdetett a 
következő tételekre: 1. A magyar epika fejlődése 1820—1882-ig. — 2. Szaba
don választott tárgy a történet, aesthetika vagy természettudományok köréből.
— 3. A hazai történetből vett tárgyú költői elbeszélés.
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A kitűzött határidőig két pályamunka érkezett be. Ezek egyikét szerzője 
visszavette, másika alaki hiányok miatt nem felelt meg a pályázat .feltételeinek.

A szavalatra kitűzött pályadíjat a Társaság legjobb szavalójának, Grósz 
Sándor VI. o. tanulónak ítélte oda.

A főgymn. dalkörével együttesen kifejtett erő és munkásság eredménye 
volt a márczius 15-én következő programmal rendezett, szépen sikerült hazafias 
ünnepély: 1. Fohász. Éneklé a főgymn. dalkör. — 2. Megnyitó. Tartotta Nősz 
Gusztáv főgymn. tanár s a dalkör elnöke. — 3. Egy kép a szabadságharczból. Irta és 
felolvasta Meczner József VIII. o. t. — 4. Emlékezzünk! Alkalmi óda Irányi 
Gézától. Szavalta Grósz Sándor VI. o. t. — 5. Alkalmi szónoklat. Irta és el
mondd Kulcsár Barna VIII. o. t. — «Ezer év» Jókai Mórtól. Szavalta Irányi 
Géza alelnök. — 7. Hymnus. Éneklé a főgymn. dalkör.

Hazafias szellemét azzal is nyilvánítá a Társaság, hogy a tállyai «Kossuth- 
templom» restaurálására 40 frtnyi összeget gyűjtött, mit a következő szép levél 
nyugtatott: «Az eperjesi Collegium Magyar Társaságának 40 frtnyi kegyado
mányát a tállyai Kossuth-templom javára vettük s kötelességünknek ismerjük 
azt hálásan megköszönni. Igen jól tudjuk, vannak a Társaság ifjai között, kik 
nem érezték meg, hogy filléreiket templomunk oltárára tették, de bizonyosan 
vannak olyanok is, kiknek minden krajczárra szükségök van, — és ennek 
tudata arra ösztönöz bennünket, hogy adományukat, mint valódi áldozati aján
dékot tekintsük; arra ösztönöz, hogy az eperjesi Magyar Társaság ifjai előtt 
tisztelettel meghajoljunk. Vannak ily társaságok más iskolákban is, de ily 
melegen nem emlékeztek meg rólunk, s így előttünk annál kedvesebb az áldozat. 
Adja Isten, hogy az eperjesi Collég. Magyar Társaság ifjai mint férfiak is nagyok 
legyenek e hazában; adja Isten, hogy a honszeretet lelke kisérje továbbra is 
mindegyiket az élet utain. Tállya, 1890. junius 5. Szirmay István egyh. fel
ügyelő s. k. Ilajász Pál lelkész s. k.»

A Társaság ez évi záró-gyűlését a tanári kar és díszes közönség előtt junius 
15-én tartotta meg a köv. műsorral: 1. Megnyitó. Tartotta Dr. Serédy P. Lajos 
elnök. 2. Salgó. Irta Petőfi S , szavalta Grósz Sándor VI. o. t. 3. A furcsa 
atyafiak. Humoros rajz, irta Isépy Andor VIII. o. t., felolvasta Engel Manó 
VIII. o. t. 4. A légy. Víg monológ Emile Giraud-tól, szavalta Sonnenfeld Béla
VII. o. t. 5. Titkári jelentés az 1889—90. isk. évről, felolvasta Kulcsár Barna
VIII. o. t. 6. Búcsúzó. Szónoklat, írta és tartotta Irányi Géza VIII. o. t.

* * *

A Társaság könytárainak állapota.
T. A Soltész Gyula VIII. o. t. vezetése alatt állott «szépirodalmi főkönyv

tár» műveinek száma 300, összesen 368 kötetben. Gyarapodott a) vétel útján 
12 művel 16 kötetben ; b) ajándék útján : Dr. Serédi P. Lajos elnök 2, Mosánszky 
Jenő VIII. o. t. 4, Soltész Gyula 1, Irányi Géza 2, Bessenyei Bertalan VII.
o. t. i, Ferenczy Ferencz VI. o. t. 2 kötetével. A tagok olvastak 1211 művet 
2017 kötetben.

2. A Dahlström Samu VII. o. t. vezetése alatt állott «ssépirod. alkönyv
tár» műveinek száma 380, 456 kötetben. A tagok olvastak 509 művet, 613 
kötetben. Vétel útján gyarapodott 3 művel, 5 kötetben.,
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3- A Walkó Rezső VIII. o. t. vezetése alatt állott «tudományos főkönyviár» 
műveinek száma 298, 471 kötetben. Vétel útján gyarapodott 5 kötettel. A tagok 
olvastak 383 művet 512 kötetben.

4. A Wojtko Miksa VII. o. t. vezetése alatt állott «tudományos alkönyvtár» 
műveinek száma 270, 311 kötetben. Gyarapodott a) vétel útján 13 füzettel, s 
b) a VIII. osztály ajándékából egy kötettel. A tagok olvastak 114 művet 142 
kötetben.

5. A Friedmann Henrik VIII. o. t. és Téglássy József VII. o. t. vezetése 
alatt állott «laptár» műveihez (130 kötet) já ru ltak : Ludmann Ottó főgymn. 
igazgató úr ajándékán a «Vasárn. Újság» hat kötetén kívül, a) lapok: «Egyetértés», 
«Budapesti Hirlap», «Ország-Világ», «Urambátyám», «Sárosmegyei Közlöny» 
és «Felvidéki Szemle». — bj Folyóiratok: «Budapesti Szemle», «Figyelő», 
«Magyar Nyelvőr», «Magyar történelmi füzetek», «Vasárn. Újság» füzetekben, 
«Természettudományi- és Philologiai Közlöny». Mindezek a titkár által kijelelt 
hetibiztosok felügyelete alatt naponkint 6—7-ig az olvasókör helyiségében a 
tagok rendelkezésére állottak; a könyveket — de legfellebb 3—4 heti hasz
nálatra — magukhoz vehették.

A «Magyar Társaság» könyvtáraiban — ide nem számítva a laptárt — van 
tehát 1248 mű 1606 kötetben. A tagok, legnagyobb részt a szaktanárok által 
kijelelt olvasmányképen használtak 2217 művet, összesen 3284 kötetben.

A Társaság pénzbeli vagyona :

Alapítványok s 1884-ben tőkésített összeg . . 637 frt 02 kr.
Ez évi tagdíjak ö ssze g e ................................ 195 <; —  *
Ez évi bírságdíjak összege ...................................... 20 « — «

Összesen 852 frt 02 kr.

E z évi pénztári egyenleg:
Ez évi tagdíjak ö sszeg e ................................ 195 frt — kr.
Ez évi bírságdíjak összege ...............................  20 « — «

Bevétel 215 frt — kr.

K iadás:
Könyvekre és bekötésre .................................... 111 frt 26 kr.
Lapokra és fo ly ó ira to k ra ........................  76 « — «
Vegyes k ia d á s o k ........................................ 18 « 50 «

Kiadás 205 frt 70 kr.

Tehát a bevételből ......................................... . 215 frt — krból
a k i a d á s t .......................................... 205 frt 70 krt levonva
marad ......................................................... 9 frt 30 kr.

a fennt jelzett tőkéken s azok kamatain kívül.

A «Magyar Társaság» e helyütt mond hálás köszönetét a tanári karnak, 
mely osztatlan érdeklődéssel kísérte működését; a szíves ajándékozóknak, kik 
könyvtárát gyarapíták; végül a helyi lapok m. t. referenseinek, kik szerény 
működését jóakarattal méltatták.

■■■ ' .

'

66



■

67

4. Főgym nasium i dalkör.

A collég, főgymnasiumi dalkör f. é. szept. hó 21-én tartotta meg ez évi 
alakuló gyűlését. A kör, mint az előző években, úgy ez idén is bemutatta 
működésének eredményét a f. é. márczius hó 15-én tartott zártkörű emlék- 
ünnepély alkalmával, melyen 2 darabbal (Hymnus és Fohász Erkel Ferencitől) 
szerepelt.

A körnek 47 működő és 12 pártoló, összesen 59 tagja volt. Hetenként 2 
gyakorló óra tartatott. Hivatalnokai voltak: elnök: Nősz Gusztáv gymn. tanár; 
karmester: előbb Klinszko Pál II. éves hittanhallgató, majd ennek leköszönése 
után Bierbrunner József II. év. hittanh.; jegyző: Neuländer Armin VI. oszt. b. 
tanuló; pénztárnok: I églássy József VII. oszt. t . ; hangjegykezelő: előbb Tirtsch 
Gergely VI. oszt. t., ennek a körből való kilépése után Mauritz Béla V. oszt. 
b. tanuló.

9 *
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K Ö Z Ö S  ISKOLAI INTÉZMÉNYEK.

A) Könyvtárak.

I. Collég, könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben :
1. Vétel útján: Protest, egyh. és isk. lap i k .; Középtanodai tanáregyesületi

közlöny I k .; Philol. Közlöny I k .; pótkötet I k .; Nyelvőr l k., Gymn. Zeit
schrift I k .; Petermann, Geogr. Wittheilungen I k .; Budapesti Szemle 4 k .; 
Akad. könyvkiadó vállalat kiadványai 5 k .; Századok 1 k .; Történelmi tár 1
k . ; Tört. életrajzok 1 k .; Felméry Neveléstudomány 1 k .; Természettud. társulat 
kiadványai 5 k .; Történeti szótár 2 füzet; Petrik Bibliographiája 2 f.; Osztrák- 
magy. monarchia 1 k., 9 f.; Baumeister Denkmaeler 7 f.; 1883 85. törvények 3
k .; Prot. Szemle I k., 2 f.; Fináczy, A franczia középiskola múltja és jelene 1 k.; 
Képatlasz az antiquitatesekhez 2 f. — Összesen 30 kötet, 24 füzet

2. Ajándékozás útján: Magyar főrendiház 4 k .; Vallás- és közoktatásügyi 
Ministerium 1 k .; M. tud. Akadémia 5 k. és 45 f.; M. Museum 1 k . ; Pesti 
hazai takarékpénztár 1 k .; dr. Duka Tivadar (London) 1 k .; dr. Reich Emil 
(Cincinnati) 1 k .; Wodianer könyvkereskedése 12 k. és 9 f.; Eggenberger Icönyv- 
kereskedése 3 k .; Kacziany Nándor 5 f. — Összesen 29 k. és 54 füzet.

3. Csere útján: Középtanodai programmok.
Fogadják a tiszt, adományozók ezúttal is a Collegium köszönetét.
A könyvtár állománya a programmokon s duplicatumokon kívül:

7389 szakmunka 9146 kötet és 11 füzet
48 folyóirat 274 « « 4 7  «

1081 másnemű 2743 « « 36 «
12163 kötet és 94 füzet

II. Szirmay-könyvtár. A könyvtár más helyiségbe tétetett, új rendezés alatt 
áll, szaporodott:

1. Ersch u. Gruber: Allgemeinne Encyclopaedic 2 kötetével 13 írt 53 kr.
2. Just: Botanischer Jahresbericht 8 kötetével összesen . . 61 « 62 «

Összesen . 75 frt 15 kr.

B) Múzeumok.

1. A vegytani múzeum, mely 722 darabból állott, szaporodott egy, a vegy
tani elemzésnél használható mérleggel. Ajándékozta Ludmann Ottó gymn. 
igazgató.

2. A mértani múzeum, mely 138 darabból áll, nem szaporodott.
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3- A természettani múzeum számára vétetett egy nagyobb laterna magica, 
nagyobb, állványnyal ellátott homorú és domború teke-tükör, hat nagyobb áll
ványos lencse s javíttatott az erőgép és a generator. A költség összesen 50 Irt. 
A két gépjavítását fedezték Holenia Gyula és Mösánszky Jenő VIII. o. tanulók.

4. A természetrajzi múzeum a lefolyt iskolai évben a következő tárgyakkal 
szaporodott:

aj Vétel útján: I db Cricetus frumentariussal (hörcsök), I db Myodes Lem
nius (lemming) s 95 db exoticus -— nagyobb részt dél-amerikai — madárral. 
E tárgyak megszerzése mintegy 90 o. é. forintba került.- (Azonkívül szereztetett 
100 nagy lap szárított túrfa (tőzeg) a rovarszekrénynek kibélelésére 21 frt 52 
krajezárnyi összegen.)

4 ^'Ajándék útján: Pazár Dezső VI. gymn. oszt. tanuló részéről egy szép 
kis bogárgyűjteménynyel, 300 darab 200 híjban; Hazslinszky Frigyes collég, 
igazgató részéről 2 db ritkább kagylóval (malleus vulgaris és scalaria pretiosa) 
s két db ásványnyal (saskő és kősó); Dr. Rammer kassai törzsorvos részéről 
egy mesterségesen szárított , szép példányú gombával (Clitocybe catinus); Klein 
János főgymn. tanár részéről 4 db ásványnyal; Ferencz János collég, pedellus 
részéről 2 db ásványnyal; Friedmann Oszkár és Húsz Kornél IV. gymn. oszt. 
tanulók részéről 1 — 1 db ásványnyal. A gyarapodás tehát kitesz 409 darabot.

Fogadják ez úton is a t. ajándékozók meleg köszönetünket

C) Markovics-kör.

Ezen elnevezés alatt értendő a Collegium kebelében fennálló azon egyesület, 
mely feladatául azt tűzte ki, hogy a mindinkább elterjedő gyorsírást terjeszsze.

Mivel a magyar nyelv szellemének legmegfelelőbbnek s legtökéletesebbnek 
a Gabelsberger-féle gyorsírást találja: ez okból ezt pártolja s terjeszti Markovics 
Iván-féle átdolgozásában.

A kör ez évben fennállásának 21. évét zárta be. Hosszú idő ez oly egyle
teknél, melyeknek sokkal magasztosabb czéljuk, tágasabb körök s több eszkö
zök, mint az ilyen iskolai zárt körűnek nevezhető egyesületnél. PIosszú idő ez 
körünk szerény viszonyai között!

Tagjai a Collegium mind a négy intézetéből kerülnek ki, de a gymnasium 
tanulói csak a negyedik osztálylyal kezdve fogadhatok be A tagsági díj egész 
évre I frt, melynek fizetése alól felmenthetők a szorgalmas kezdők, ha ezért 
folyamodnak s azon haladók, kik már előzőleg tagjai voltak a körnek.

A gyorsírás elsajátítása végett a kör tanfolyamokat nyitott a kezdők s ha
ladók részére. A kezdők egy részét heti 2 órában vezette ifj. Hörk József, a 
másik részét Bierbrunner Gusztáv hasonlóan heti két órában; majd ennek 
visszalépése után ezeket is ifj. Hörk József. A haladók vezetője ifj. Hörk József 
volt. A kezdők tanfolyamában megismerkednek a tagok a betűkkel, magán
hangzói jelzésekkel s ragok rövidítésével, vagyis az u. n. levelezési gyorsírással; 
a haladók tanfolyamában heti 2 órában legelsőben begyakorolják a levelező
gyorsírást s azután tanulják a vitaírást. Czélja elérésében hathatósan támogatja 
a könyvtár, melynek egyes művei a szegényebb sorsúaknak is módot nyújta
nak, hogy minden pénzkiadás nélkül elsajátíthassák a gyorsírást. Végűi fel-
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említendők a különböző lapok, melyek a kör tagjainak használatára bocsáttat
ván arra szolgálnak, hogy a tagok megismerkedhetnek a gyorsírás mai állásával, 
elterjedtségével s egyéb viszonyaival, a mi nem csekély buzdítás a könnyen 
ellankadó ifjúi kebelnek. Mint a budapesti gyorsíró-egylet tagja tagsága fejé
ben kapta ezen egylet lapjait: a «Gyorsírászati Lapok»-at, a «GyakorlóGyorsíró»-t 
s a «Fővárosi Gyorsíró»-t. Rendes előfizetője a soproni ev. lyc. gyorsíró köre 
által kiadott «Soproni Gyorsíró»-nak.

A kör tagjainak száma ez évben 31 volt, kik közűi kezdő 25, haladó 6.
Évközben 5 rendes, egy alakuló s egy záró-ülést tartott, a melyeken el- 

intéztettek a kör folyó ügyei. Gabelsberger s/obrának Münchenben ez évi aug. 
első napjaiban leendő leleplezésére meghivatván elhatározta, hogy üdvözlő 
iratot küld.

A megtartott gyorsírási verseny első díját Kósch Elemér, a másodikat 
Jakab Ernő nyerte el. Dicséretet kaptak: Grosz Sándor és •Jakab Géza 
gymn. tanulók.

A kör vagyona készpénzben 12 frt; pénzintézetekben elhelyezve 203 frt 
29 k r.; követelésekben 10 frt 50 k r.; összesen tehát 225 frt 79 kr.

A kör tisztviselői voltak: M ayer Endre theol. tanár elnök; Hörk József ifj. 
hittanhallgató előadó s pénztáritok; Bierbrunner Gusztáv hittanhallgató előadó; 
M ihalik Gyula VI. o. tanuló jegyző  s Neuländer VI. o. t. könyvtárnok.

D) Tápintézet.

Főiskolánk egy lényeges kiegészítő része s kiváló jótékony intézete a táp
intézet, melynek gondnokául a visszalépett Ludmann Ottó helyébe Mayer Endre 
theol. tanárt választotta a coll. pártfogóság 1889. jun. 29-én. Mint az előző iskolai 
évben, úgy az az imént befejezettben is folytatta hivatásos működését, a mennyiben 
ez évben is változatlan étlap szerint, de az egyes ételeket a rendelkezésre álló 
pénz mennyiségéhez képest javítva, átlag 98 tanulót látott el ebéddel s vacso
rával. Tápintézetünk áll convictusból és alumneumból, mely kettő között csak 
az a különbség, hogy míg az alumneumban ebédre csak marhaleves, hús és 
kenyér adatik: addig a convictusban ezeken felül még főzelék is tálaltatik. A 
vacsora mindkettőben ugyanaz. Egyébként is az ételeknek mennyisége és 
minősége mindkettőben egyenlő volt.

Az étlap tavaly óta nem változott s így adatott ebédre: személyenként 15 
dekagr. marhahús, leves hetenként kétszer rizskásával, kétszer köleskásával, 
kétszer árpadarával s egyszer tésztával mind a két intézetben. A convictusban 
ezen felül harmadik tál ételül adatott a vasárnappal kezdve: pecsenye (szemé
lyenként 1/i kilo), bab, káposzta, savanyú krumpli, kukoricza-dara, borsó dará
val keverve és tört krumpli. A vacsora a vasárnappal kezdve következő főze
lékből állott: káposzta (az őszi hónapokban tök), tört burgonya, köleskása, 
borsó, bab, galuska (tehéntúró- juhtúró-, vagy lekvárral) s lencse. Úgy ebédre, 
mint vacsorára kapott minden étkező egy negyed kenyeret (21 dekagr.).

A tápintézeti díjak voltak : a convictusban egész évi ebéd és vacsora díja 
62 frt, félévenként 31 frt; pusztán a convictusi ebéd díja egész évre 38 frt, 
félévre 19 frt; az alumneumi ebéd és vacsora díja egész évre 45 frt, félévre



22 fit 50 kr., pusztán az alumneumi ebédért fizettetett 23 frt egész évre, 11 frt 
50 kr. félévre. Ezen díjak megmaradnak a jö v ő  évre is. Megjegyzendő azon
ban, hogy a tápintézeti díjon kívül minden belépő tanuló 70 krt fizet fel
szerelés s beíratás czímén.

A convictus és alumneum jótéteményeiben részesült tanulók száma a követ
kező volt: Convictusi ebédre járt az első félévben 69, a második félévben 60 
tanuló; alumneumi ebédre járt az első félévben 38, a másodikban 34 tanuló. 
Vacsorára pedig járt összesen az első félévben 93, a másodikban 67 tanuló.

E szám az egyes intézetek között következőleg oszlik m eg:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. theol. jog sémin.

I .  félév: 3 3 3 11 6 6 6 6 20 H 29
2. félév: 2 3 3 12 6 6 4  6 l8 9 28
Vallásfelekezet szerint volt mind a két intézetben

' ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. gör. kath. izraelita
i. félévben: 96 7 i I 2
2. félévben: 87 7 I —
A fentebb kiírt díjak fizetése alól felmentést nyertek a következők: Tel

jesen ingyenes convictusi ebédben s vacsorában részesült az egész évben az 
oeconomus és három portáns, mely utóbbiak ingyen kvártélyt, fűtést és vilá
gítást is kaptak. Minthogy a tápintézet idetartozó szabályai szerint csak az 
alumneumi ebéd-díj engedhető el, ennélfogva az alább megjelölendők csak az 
alumneumi ebéd-díj egészében, vagy részében nyertek elengedést. Ingyenes volt 
az első félévben a fent említetteken kívül a 2 senior, 6 theol., 4 jogh., 9 gymn. 
és 6 tanítóképzői tanuló; a második félévben 2 senior, 6 theol., 3 jogh., 7 
gymn. és 5 tanítóképzői tanuló. Az alumneumi ebéd-díj felének elengedésében 
részesült az első félévben 4 theologus és 7 gymn. tanuló; a második felévben 
5 theologus, I jogh., és 6 gymn. tanuló. Összesen tehát egész alumn. ebéd-díj 
elengedésében részesült az első félévben 27, a második félévben 23 tanuló; fél 
alumneumi ebéd-díj elengedésében részesült az első félévben 11, a második fé l
évben 12 tanuló. Ezen elengedések az első félévben 623 f r t  83 krt, a második 
félévben 383 f r t  60 krt, összesen tehát 1207 frt 45 krt tettek ki. Ha ehhez 
hozzáveszszük, hogy a tiszamelléki kerület a tanítóképző tanulóinak alumneumi 
kosztjáért az első félévben (18 ingyenes és 3 félingyenes tanulóért) 574 frt 11 
krt, a második félévben (17 ingyenes és 3 félingyenes tanulóért) 537 frt 25 krt, 
összesen tehát / / / /  f r t  3 6  krt adott ki, úgy az összes tápintézeti elengedések 
.összege: 2318 frt 81 kr. Ez olyan tekintélyes szám, mely világosan bizonyít 
főiskolánk azon szelleme mellett, mely szerint a szorgalmas és tehetséges fiúk
nak megkönnyíti a tudományok megszerzését s az igazi műveltség elsajátítását, 
melynek hasznát látja úgy az egyes, mint a társadalom, úgy az egyház, mint a haza.

A tápintézeti kiadások, elengedések fedezésére szolgálnak: I .a  tőke kamatai, 
2. a tanulók által befizetett díjak, összesen 3542 frt 37 kr. és 3. a supplicatio, 
mely czímen az 1889—90. évben 1085 frt 82 kr. folyt be. Ezen összeget a követ
kező supplicansok gyűjtötték össze: M arschalkó Gyula tanítóképzői tanuló 
Pozsony-, Győr-, Komárom- és Esztergomvármegyékben 47 frt 87 krt, (a neki 
járó 1/3-dal együtt 71 frt 80 kr.), Scholtz Gyula theologus Liptó-, Árva- és 
Turóczvármegyékben 38 frt 67 kr. (58 frt), Szepesik János seminarista Zólyom-, 
Bars- és Hontvármegyékben 87 frt 40 kr. (131 írt 40 kr.), Tirtsch Gergely
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VI. oszt. tanuló Szepesvármegyében 63 frt 87 kr., (85 frt 15 kr.), Kengyel Lajos 
Gömör-Kishontvármegyében 59 frt 04 kr. (88 frt 54 kr.), Madarassy László 
tanítókp. tanuló Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa, Máramarosvármegyékben 
41 frt 30 kr. (62 frt 10 kr.), Petrikovits Pál tkpzői tanuló Abauj-Tornavárme- 
gyében 24 frt 24 kr. (36 frt 40 kr.), Paulovits József tkpzői tanuló Nógrád-, 
Nyitra-, Trencsénvármegyékben 63 frt 44 kr. (95 frt 15 kr.), Hajász Lajos VI. 
oszt. tanuló Heves-, Borsod-, Jász-Kún-Szolnokvármegyékben 40 frt 84 kr. (61 frt 
25 kr.), Fábry Pál theologus Szabolcs-, Szathmár-, Hajdú-, Szilágyság és 
Bánátban 91 frt 87 kr. (137 frt 80 kr.), Honétzy P ál theologus Békés-, Csanád- 
Csongrád- és Aradvármegyékben 62 frt 84 kr. (103 frt 25 kr.), Viczián Lajos 
theologus Pest városában, Pest-Pilis-Solt-Kiskún- és Bács-Bodrogvármegyékben 
143 frt 60 kr. (215 frt 40 kr.), Hörk József V ili .  oszt. tanuló a dunántúli vár
megyékben 125 frt 67 krt (188 frt 50 kr.), Koreny Márton theologus Biharban 
és az erdélyi vármegyékben 70 frt 30 krt (140 frt 60 kr.), Kengyel Lajos 
theologus Sárosvármegyében 34 frt 42 krt (45 frt 89 kr.) és Broschkó A do lf 
theologus Eperjes városában 90 frt 12 krt (103 frt 10 kr.) 4 Ajándékok: a helyi 
ev. egyház templomi perselyéből bejött 2 frt 54 kr., s végül egyes eperjesi 
pártfogók névnapi felköszöntése alkalmából 8 frt 75 kr.

Ezen pénzbeli adományokon kívül megemlékeztek egyes pártfogói tápinté
zetünknek természetbeli ajándékokban Névszerint: Özv. Linkesch Samuné asz- 
szonyság miként évek sora óta, úgy ez évi febr. 22-én is beneficiumot adott az 
összes tápintézeti tagoknak, mely alkalommal sertéspecsenye aszalt szilvával és 
sör adatott az ifjúságnak. Hasonlóképen megemlékezett ez évben is a nagy- 
sárosi műmalom, a mely karácsonyi ajándékul egy zsák búzalisztet küldött aján
dékul. Azon nemeslelkű adakozóknak, kik szíves adományaikkal hozzájárultak 
tápintézetünk hivatásának betöltéséhez, fogadják ez úton is szívből jövő s hálás 
köszönetünket. Szolgáljon ez megnyugtatásul az adakozóknak, hogy adomá
nyaikat a múzsák oltárára a haza és egyház javáért tették le s buzdításul példa- 
adásképen hasonló jócselekedetekre.

József napján az alumneumba járó tanulók az e czélra hagyott Ganzaugh 
József-féle alapból ebédre sertéspecsenyét kaptak beneficiumul.

A jövő iskolai évre való felvételre nézve tájékoztatásul a következőket közöl
jük a tápintézet szabályaiból:

Úgy az alumneumba, mint a convictusba felvétetik valláskülönbség nélkül 
minden collegvumi rendes tanuló, ha a tápintézet gondnokánál jelentkezik s le
fize ti a megszabott díjakat.

A díjak maradnak a tavalyiak s így alumneutni ebédért és vacsoráért fé l
évenként fizettetik 22 f r t  50 kr., tisztán alumneutni ebédért 11 f r t  50 kr.; con- 
victusi ebédért és vacsoráért félévenként j i  fr t, pusztán convictusi ebédért ip  
fr t. Ezeken felül belépéskor beíratási s felszerelési d íj fejében fize t minden be
lépő 70 krt, a mely díj azonban egy isk. éven belül csak egyszer fizettetik.

A díjak mindig előre fizetendők.
Oly protestáns ifjak (ág. v. helvét hitv.), kik szegénységük mellett jó erkölcsi 

viseletűek s jó haladásúak az alumneumi ebéd-díjnak teljes vagy részben való 
elengedésében részesülnek, miért azonban folyamodniok kell.

A folyamodások az első félévre a rendes felvétel utolsó napjáig, a második 
félévre ja n u á r 25-ig bezárólag a tápintézet gondnokánál személyesen adandók

10
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fggggaai

á t ; később benyújtott folyamodások nem vétetnek figyelembe. Mellékletül csato
landó hatóságilag kiállított szabályszerű szegénységi bizonyítvány s előző évről 
vagy legalább félévről szóló iskolai bizonyítvány. Ha a kérelmező ismeretlen, 
úgy ezen mellékletek okvetlenül megkívántainak, ha ismeretes s hosszabb idő óta 
itt tanuló újaknál az iskolai bizonyítvány el is maradhat. A folyamodások a 
collegiumi tanári karhoz intézendők. Kivételt képeznek ez alól azon tanítóképzői 
tanulók, a kik a kerület által tartatnak el s e végből a kér. bizottsághoz tar
toznak folyamodni.

A tápintézeti díjak elengedtetnek mint az alumneumban, úgy a convictus- 
ban is, de csak az alumneumi ebéd-díj erejéig, úgy, hogy azok is, kik a con- 
victusba járnak, ha teljesen ingyenesek, pusztán az alumneumi ebéddíj fizetése 
alól mentetnek fel.

Az elengedések a következők:
Egy oeconomusi s három portánsi teljesen ingyenes convictusi hely, melyek 

mindegyike kötelezettséggel jár. Az oeconomus felvágja s kiosztja a húst, gon
doskodik arról, hogy mindenkinek elég ennivaló jusson s nyilvántartja az étke
zőknek számát. A portánsok, kik mindenesetre bennlakók, terítik az asztalokat, 
étkezéskor kiszolgálnak s tisztán, rendben tartják a termeket. Egy alumneumi 
s egy convictusi seniori helylyel az alumneumi ebéd-díj alól való felmentés já r ; 
de ezért kötelesek étkezésnél a rendre s csendre felügyelni s az étkezők közt 
netán előforduló torzsalkodásokat elintézni.

Oeconomus vagy senior érettebb s kiváló ifjú lehet, portánsok a gymn. 
alsóbb osztályaiból valók. K ik e helyeket elnyerni óhajtják, azok e czélból szemé
lyesen az eforusnál jelentkeznek.

Minden kötelezettség nélkül elengedhető:
Félévenként tíz tanulónak az alumneumi ebéd egész díja II  frt 5°  kr.

« húsz « « « fél « 5 8 75 «
« húsz « « « negyed« 2 « 87 «

A folyamodók csak feltételesen vétetnek fel; a folyamodások elintézése után 
azok, a kik csak részben részesülnek elengedésben, vagy folyamodásuk tekintetbe 
vehető nem volt, utólag kötelesek lefizetni a reájok eső díjakat haladéktalanéi.

Bővebb felvilágosításokkal szolgál a tápintézeti gondnok Mayer Endre theol. 
tanár és a collég, igazgatója.

E) Ösztöndíj-adományozás.

Roth-Teleky ösztöndíjat kaptak: Baltik Pál, Broschko Adolf, Gömöry János, 
Hörk József, Kolbenheyer József, Kovács Ferencz, Scholtz Gyula és Viczián 
Lajos theolog. akad. hallgatók; továbbá: Hlavács Gyula, Kótsch Jakab, Roxer 
István jógák, hallgatók; végre Wojtko Miksa főgymn. VII. o. tanuló.

* * *
A Collegium által évenként kiosztatni szokott ösztöndíjakban részesültek:

a) A  jogakadém ián:

Bella János az Ujházy Árpád-féle ö sz tö n d íjb a n ..........................65 frt — kr.
Sziráczky János a Wagner-féle « ..........................16 « 80 «
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b) A  theologián:

Doleschall Lajos a Schwartz-féle ösztöndíjban . . . . . . 50 frt - - ki
Honétzy Pál az Ujházy-féle « . . . . . . 65 « •—• «
Friedrich Zsigm. a Benczúr-féle « . . . . • • 30 « —
Kármán Istv. a Suhajda-féle « . . 20 « — «
Argay György a Schwartz-féle « . . 50 « -— «
Kovács Andor a Máday-féle (kerületi) « . . . . . . 50 « — «
Klinczko Pál a kerületiből « . . . . ■ • 30 « — «
Lippay Béla a Roskoványi és kerületiből « . . . . . . 28 « 40 «
Trnyik János a Pauer féle « . . . . . . 25 « — «
Kengyel Lajos a Roskoványi-féle « . . 8 « 40 «
Fábry Pál a Roskoványi-féle « . . 8 « 40 «
Csók György a Klementisz-féle « . . . . • ■ 5 « 60 «

c) A  főgymnasiumban:

Janka Kálmán a református ö sz tö n d íjb an ......................... • ■ 9 frt — kr
VValkó Rezső a Kükemezey-féle ösztöndíjban . . . . . . 14 « — «
Mohr Béla a Roskoványi-féle « . . . . . . 8 « 40 «
Balló Emil a Wagner-féle « . . 16 « 80 «
Trnovszky Pál a Szontagh-féle « . . . . . . 10 « 16 «
Bella Ede a Kuksz-féle « . . . . . . 10 « 16 «
Mihalik Gyula a Loeffelholz-féle « . . . . • • 15 « — «
Pazár Sándor a Roskoványi-féle « . . . . . . 8 « 40 «
Pirtsch Gergely a Roskoványi-féle « . . . . . . 8 « 40 «
Kreesz Géza a Roskoványi-féle « . . . . . . 8 « 40 <(
Mauritz Béla a Roskoványi-féle « . . 8 « 40 «
Sörösi Gyula a Loeffelholz-féle « . . . . • • >5 « — «
Páter János a takarékpénztári « . . . . . . 10 « —. «
Zachár Mór a Bánóczy-féle « . . . . . . 16 « 80 «
Jesztrebínyi Gyula a Bánóczy-féle « . . . . . 16 « 80 «
Korcsek Andor a Bánóczy-féle « . . 16 « 80 «
Joób Imre az Ujházy Árpád-féle « . . . . . . 65 « --- «
Kazsley Béla a takarékpénztári « . . . . . . 10 « -- «
Blaufeld Henrik a takarékpénztári « . . . • . . 10 « --- «
Vozárik Gyula a takarékpénztári « . . 10 « --- «
Kulcsár Barna a Saárossy-féle « . . . . . . . 8 « 4O «

d) A  tanítóképzőben:

Schuch Vilmos a Dr. Szlavik Mátyás-fele ösztöndíjban I db 20 frkos arany
Loyko Vilmos az Ujházy-féle ösztöndíjban......................................... 4 frt 20 kr.
Szabó Márton az Ujházy-féle «  4 « 20 «
Neupauer Mihály a Klementisz-féle ösztöndíjban................................5 « 60 «

Ösztöndíjakban részesültek tehát ötvenegyen.
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E) Collegiumi gyám intézet.

A gyámintézet számára gyűjtött a jogakadémia 9 frt 80 krt, a hittani intézet 
3 frt 75 krt, a gymnasium 21 frt 42 krt, a seminarium 3 frt 29 krt, összesen 
38 frt 26 krt.

Abból levonván a negyedrészét a közös gyámintézet számára maradt 28 
frt 6g1 !i kr. Azt elosztotta a közös tanári conferentia úgy, hogy az ó-becsei 
egyház 5 frt, a többi 23 frt 69V2 kr. a tállyai Kossuth-templom restauratióra 
szavaztatott. Ezen utóbbi 23 frt 69V2 kr. adományhoz csatoltatok: még a múlt 
évi maradvány 67 kr. és a tanárok 7 frt 40 kr. adománya, melylyel együtt a 
tállyai egyháznak 31 frt 76 kr. jutott.
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FIGYELMEZTETÉS.

A gymnasiumban és a tanítóképzőben a beíratások szept. i-től szept. 3-ig 
bezárólag tartanak s az előadások kezdődnek szept. 4-én; a jog- és hittani 
akadémiákban pedig a beíratások szept. i-től szept. 8-áig tartanak s az elő
adások szept. 9-én kezdődnek.

A felvételi, javító és magánvizsgálatok tartatnak aug. 30 és 31-kén. Felvételi 
vizsgálat kötelező azon gymn. I. osztályba lépő tanulókra névé, a kiknek a 
negyedik elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk nincs és ezen vizsgálatért 
díj fizettetik. Különben pedig az ilyen bizonyítványnyal ellátott tanulók, vala
mint minden más tanuló, a bizonyítvány alapján vetetnek fel. A gymn. I. 
osztályba csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük kilenczedik évét betöl
tötték. A gymn. tanulók valamennyien, tehát nemcsak azok, kik gymnasiumunk 
bármely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem azok is, kik máris tagjai 
voltak intézetünknek, a nm. minist. 1885. február 26-án 3964. sz. a. k. rende
leté értelmében kötelesek beíratásuknál keresztlevelüket, illetőleg hiteles születési 
bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, kik életük tizenkettedik évét betöl
tötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyítványnyal igazolni, hogy a másodízbeni 
védhimlőoltásnak sikerrel vetették magukat 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 magánnevelésben folytatni és magánvizsgálatot tenni 
kívánnak, kötelesek magukat a tanév kezdetén az intézet magánnövendékeiül 
beíratni, még pedig a megelőző osztályról szóló hiteles kielégítő bizonyítvány 
és a keresztlevél, illetőleg születési bizonyítvány alapján.

A  gymnasium a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall. és közokt. 
ministerium közvetlen vezetése alatt álló gymnasiumokban érvényes tantervet 
fogja követni.




