
értesítője

E P E R J E S E N
KÓSCH ÁRPÁI) KÖNYVNYOM TATÓ-INTÉZETÉBŐL 

•1893.

A Z E P E R JE S I

ÁG. IIITV. EV. KERÜLETI

COLLEGIUM

AZ 1892— 93. ISKOLAI ÉVRŐL.





AZ EPERJESI

ÁG. HITV.  EV. K E R Ü L E T I

é r t e s ít ő je
AZ 1892— 93. ISKOLAI ÉVRŐL.

E P E R J E S E N

KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOM TATÓ-INTÉZETÉBŐL 

1893 .





T A R T A L O M .

Oldal.
Thukydides történeti műveinek jelleme s főbb e l v e i .......................  ..................  i
A Collegium fő közös ügyei . . . . ■ ....................................................................... 34

Jelentés a Collegium e^yes intézeteiről :

I. H ittan in téze t.................................................................................................................  37
II. Jogakadém ia ................................................................................................................. 45

III. T anítóképző-in tézet................................................................................. . . .  56
Statisztikai kim utatás............................................................................  75

IV. F ő g y m n a s iu m ............................................................................................................. 76
Áttekintés a főgymnasiumi ifjúságró l............................................................................106

V. Közös iskolai intézmények...............................................................................................107
VI. Áttekintés a collegiumi if jú s á g ró l............................................................. ....  . . 117

VII. F igyelm ezte tés..........................................................................................................119





Tliukydides történeti művének jelleme s főbb elvei.

Sokszor ismétlődő panasz, hogy a történelem legnagyobb alak
jainak magánéletéről, viszonyairól vagy éppen nem, vagy csak 
nagyon hézagosán értesül az utókor. A Thukydides életét búvárlók 
ajkairól teljes joggal hangzik e panasz. Az a kevés forrás is — mikhez 
a kutató hozzáfér — zavaros; fölhasználásukat pedig rendkívül meg
nehezíti az a sok föltevés, mik újabb meg újabb megállapodások 
úgynevezett «legnagyobb valószínűségei »-bői sarjadoznak. Legrégibb 
életrajzai minden ízökben híjával vannak a szükséges kritikának; 
jobbára egyszerű kompilációk előző művek hézagos adataiból. Már 
legelső egységesebb életrajza is — sokban ellenkező felfogású — 
három-négy szerző művéből van összeszerkesztve. Markellinos nevé
hez fűzi az irodalomtörténet a nélkül, hogy elegendő bizonyítékkal 
igazolhatná szerzőségét. A nyomán indult későbbi életrajzok a leg
kezdetlegesebb biográfiákra alkalmazható történeti kritikának is 
mélyen alatta állanak. Sajnos, meddő kíváncsiság az, mi érdeklődé
sünket az ő magánéletére tereli. Maga födte azt el az utókor elől: 
szerénységével, legkisebb adatának bonczolásában is megnyilatkozó 
tárgyilagosságával. Szemmelláthatólag kerülte a komoly tartózko
dásból való nyíltabb kilépést. Gondosan őrizkedett attól, hogy 
magáról, a maga ügyeiről beszéljen ott, hol az állami élet válsá
gait kívánta megmagyarázni; hol a görög nép ellentétes két világ
nézetének — a demokráciának s arisztokráciának — élethalál 
harczát iparkodott megértetni.

Szóval Thukydides magánéletéről elenyészőleg csekély a pozitiv 
adat; s azt a nehány megjegyzést leszámítva, miket művében itt-ott 
maga tesz eljárásáról, fölfogásáról: az utókor valóban semmit sem 
tud meg abból, hogy mikép teljesítte társadalmi kötelességeit, hogy 
milyen tulajdonságokból szövődött az ő «polgári» egyénisége.
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A legpontosabb kutatásnak is meg kell állania ott, hol — éppen az ő 
művére támaszkodva — nyilvános szereplésének rövid tárgyalását be
fejezi. S így természetes kívánságunk, — hogy a nagy férfiak ne csak 
világraszóló műveikkel ejtsék lelkünket csodálkozásba, hanem gon
dolkodásmódjuk nemességével, jellemük tisztaságával, világnézletük 
mélységével is elragadjanak, magukhoz kapcsoljanak bennünket — 
csakugyan betöltetlenül maradna: ha szellemi egyéniségét oly tisztán 
meg nem őrizte volna halhatatlan alkotása. Személyes tapasztalatai, 
meggyőződése, gondolkodása, elvei ebből sugároznak elő; sajátszerű 
tartózkodását ez magyarázza, működése sok rejtélyesnek látszó rész
letét ez világosítja meg.

^  :Jc íJí

Kétségtelen, hogy Thukydides a szorosabb értelemben vett 
tudomány terén szerezte meg magának a koszorút. Mégis helyte
lenül fognók föl egyéniségét, ha őt pusztán szakembernek tekintenők; 
ha azt hinnők, hogy a történetírást — mint tudományt — tisztán 
önczélnak tartotta, hogy továbbá pusztán az igaznak, a valóságnak 
kikutatásában és pontos megismertetésében látta a történetírás 
főczélját, hogy végre csak azért mondta el kora epochalis esemé
nyeit, hogy azokat a feledéstől megmentse. Előéletét — mielőtt 
t. i. magát egészen a történetírásnak szentelte — csak részben 
ismerjük; nyilvános szerepléséből — melyben kétségtelenül élet
feladatát látta, ha ugyan meg nem fosztja tőle polgártársainak rövid
látása, alaptalan gyanúsítása, kicsinyes boszúszomja — csak annyit 
tudunk, mennyit ő maga megemlített. De ez is elég arra, hogy 
életének minden ízében gyakorlati természetét belássuk, s megtudjuk 
egyúttal az okot is, a miért szelleme a gyakorlati tudomány felé for
dult akkor, mikor a nyilvános szereplés teréről leszorítva tudta magát.

A történeti kutatás rá nézve nem önczél, hanem elsősorban 
eszköz; czélja pedig kézzelfoghatólag az, hogy a peloponnesosi 
háború történetéből valóságos állampolitikai kézi könyvet szerkesz- 
szen a következő nemzedék számára, mely «azokat, kik a múltról 
hű képet akarnak alkotni s ujjmutatást óhajtanak a jövőre... tel
jesen kielégítse.» (I. 22.) Műve «nem pillanatnyi szórakoztatást 
hajhászó csillogás, mint inkább maradandó szellemi kincs akar lenni». 
(U. o.) Ezért külömbözteti meg határozottan és élesen az elméleti 
történetírást — a gyakorlatitól; a szellemnek a múlt hű ismere
téből folyó s a jelen önálló megalkotására irányuló gyakorlását értve 
az utóbbi alatt. Művét e gyakorlati czélra törekvés miatt illette
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már saját kora is «politikos» jelzővel; mert az valóban — a pelo- 
ponnesosi háború eseményeiből szőtt — mélységes politikai mű. 
Nemcsak a múltat tükrözi vissza híven, elevenen, hanem a jövőre 
is utal; az emberi társadalom olyan képe akar lenni, mely a múltat 
s jövőt együttesen tüntesse föl.

Az ember természete mindig ugyanaz marad, azért szükség
szerűen s mindig egyformán nyilatkozik meg. A törekvések belső 
rugói: a szenvedélyek egyforma tulajdonai az embernek: a cselek
vésekben tehát mindig meg kell ismerszeniök. E szerint ki a múltnak 
egy-egy jelentősebb részletét jól ismeri, az a jelent is tisztán ítéli 
meg s a jövőt is pontosan előrelátja. Ebben rejlik a politikai előre
látás titka és művészete. Thukydides műve pedig arra törekszik, 
hogy ezt lehetőleg mindenkinek megadja.

A politika szónak tág fogalmat adott a klasszikus kor. A nyil
vános életet a maga összes intézményeiben, rendjében, vállalataiban, 
czéljában és eszményeiben mind ezzel az egyetlen szóval jelölte. 
A mit ma közjog és tételes államjog neve alatt értünk, az mind 
bele volt akkor foglalva. Segítője és kiegészítője volt az ethika, 
a magánélet alakulásait és viszonyait ölelve magába. lm a két 
legfőbb fogalom, melyek Thukydides korában az emberi élet összes 
körülményeit, társadalmi és magánviszonyait összegezték. E szerint 
mikor a régiek Thukydidest «politikos»-nak nevezik, sokkal általá
nosabb értelemben veszik a politikus nevet, mint a mennyit ez a 
mi modern fogalmaink szerint jelent. Másrészt nem pusztán azért 
nevezik így, mivel a peloponnesosi háborúba bonyolódott népek 
történetét írta meg; mivel az akkori diplomáciai érintkezéseket 
és cselszövéseket nyilvánossá tette; mivel a pártok küzdelmeit 
okaikkal együtt leírta; végre mivel a küzdő hatalmak és személyek 
politikájának titkos rugóit és rejtett szálait kikutatta: mellékneve 
a nyilvános élet összes viszonyairól szőtt előadására éppúgy vonat
kozik, mint az állami, gazdasági, katonai viszonyokról szóló részle
tekre. Sőt a magánéletre is kiterjedett.

Szóval műve valóban a gyakorlati politika kézi könyvéül készült, 
s abban külömbözik Aristoteles politikájától, hogy ez filozófiai 
dedukciókkal, tehát rendszeresen építette meg azt, azaz elméleti 
szaktudományt írt; Thukydides pedig a hullámzó politikai élet egy 
valóságos részletét másolta természethíven, a maga tapasztalása 
szerint. Thukydides tehát történeti, Aristoteles ellenben bölcsészeti 
politikus. S ezt a külömbséget az magyarázza legjobban, hogy 
Thukydides fölfogása szerint a valódi történetírás — czéljára nézve —

í*
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valóságos politikai fegyelmezés. Nyíltan bevallott akarata, hogy a 
történet különösen az államférfiak, fejedelmek, hadvezérek gya
korlati előiskolája legyen, mivel azokat az örök törvényeket tanítja, 
melyek szerint az államok s az összes nyilvános viszonyok fejlőd- 
nek, az emberi cselekvések történnek, melyek sikert vagy siker
telenséget teremnek. így mélyebb is a mai felfogásnál, mely szerint 
a történet csak a múltnak minden tekintetben tárgyilagos ismerete. 
Mélyebbé teszi s kiegészíti azzal, hogy az elméleti történetírást 
gyakorlati szempontokkal és végczéllal látja el. Ennek is megvan a 
maga valószínű magyarázata. A klasszikus kor történetírói nagyobb
részt maguk is tényleg szerepló' politikusok, államférfiak voltak; 
a modern történetírók rendesen : a tudomány szakemberei. A mit 
tehát az antik történetírás esetleg tudományosság és alakiság szem
pontjából nélkülöz, azt bó'ven kipótolja gyakorlati tartalmával.

Ha Thukydides művének gyakorlati jellemét a maga egészében 
kutatjuk, a mű egyes részei új vonatkozásokat is tárnak föl méhük- 
ből. Mivel az egész mű főczéljául a gyakorlati hasznot tekintette, 
ez előleges álláspontja mindenesetre tárgyának megválasztásánál s 
egész kifejtésénél egyenlő nagy hatással volt reá. Némely okokat 
különös gonddal tüntetett föl; némely körülményeket szorgos rész
letességgel mond e l; míg más dolgokról inkább csak futólag emlé
kezik. így tesz például a nagyobb ütközetek leírásánál, mindig arra 
törekedve, hogy a rendelkezésére álló forrásokból oly pontosan 
beszélje el történetüket, a mennyire csak lehetséges. Czélja ezek
ben szemmelláthatólag az, hogy olvasóját korának egész hadtudo
mányáról, szárazföldi és tengeri stratégiájáról gyakorlatilag és lehető 
pontossággal értesítse. Másrészt éppen ez ütközetek leírásánál sok 
olyan részletet mellőz, mi a mai felfogás szerint szinte érdekfeszítő, 
de szerinte a gyakorlati emberre, a görög polgárra és katonára 
egyaránt fölösleges és haszontalan. így mellőzi az egyes hősök 
vitézkedését, az ütközet váratlan s érdekes részletekben gazdag 
fordulatait, ha azok nem hatottak az ütközet eredményére. Ily 
részleteket pedig bizonynyal fölös számban ismert; de éppen abban 
külömbözik Herodotostól és Liviustól, hogy az ily részleteknek a 
történetre s főkép a gyakorlatra való értéktelenségét és jelenték
telenségét fölismerte s azokat mint puszta szórakoztató mellék- 
körülményeket művéből kizárta.

Ellenkezőleg, különös gonddal írta meg a még oly aprólékos
nak látszó részeket is, mik a hadtudományra, kora harczmódjára 
vonatkoznak: mint a küzdőfelek számszerinti arányát, a harcztér
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méreteit, minőségét, a küzdők terveit, fortélyait, cseleit, a vélet
lennek úgynevezett esélyeit, mik sokszor a legpontosabb számí
tást, a legélesebb előrelátást is meghiúsították; szóval mindent, 
mi a tényleges cselekvésre hatással lehetett. A háború eseményei
nek tudományos és mégis gyakorlati fölfogásában és leírásában a 
későbbi korok nagy hadtudományi írói: Xenophon, Caesar sem 
múlták fölül.

Gyakorlati czélzatosság vezeti az állami ügyek előadásában is. 
Ezért mellőzi a mulattató részleteket, hallgatja el az érdekes anek
dotákat, a miket bizonyosan ismert, s a mik a későbbi történet
írásból soha sem hiányoznak. Soha sem hagyja el rendületlen 
komolysága, pillanatra sem lép le a történetnek s a politikának 
útjáról, hogy csábító alkalmid szolgáló kitérések félre ne vezet
hessék. Ez az oka, miért óvakodik a magánviszonyok szellőztetésé
től. Azoknak a nagy államférfiaknak, kiknek beszédeit pontosan 
közli, kiknek politikai szerepléséről oly híven számot ad, magán
életéből, viszonyaiból úgyszólván egyetlen vonást sem rajzol meg. 
Származásuk, előbbi életpályájuk, külső jellegük mind mellékes 
dolgok voltak előtte; ő nagy tetteiket, s az őket nagygyá tevő 
tulajdonságaikat kívánta megörökíteni. Egyes körülményeket csak 
azért mond el, hogy azokat is egy-egy cselekvés tényezőiül tün
tesse föl. Alkibiades pazarlását, Kleon kegyetlenségét nem azért 
említi, hogy ezzel jellemezze őket; hanem hogy ezt a belső tulaj
donságukat tetteikben is bemutassa s olyanoknak igazolja, melyek 
őket cselekvésükben csakugyan vezérelték. A peloponnesosi háború 
nagy alakjait úgy lépteti föl, a hogy tényleg szerepeltek; csak attól 
kezdve foglalkozik velük, mikor az események folyására látható 
hatással voltak és nem említi többet őket, a mint a politikai sze
replés színteréről leléptek. Perikies iránt határozott rokonszenvet 
érez, mégis mellőzi magánéletét, halálát is rövidesen, inkább csak 
alkalmilag mondja el. (II. 65.)

Bevallott czélja az lévén, hogy tanítson; arra, hogy előadása 
mulattató-e, nem ad semmit. A gyakorlati politikusnak kevés tanul
ságot nyújt az életrajz, az élettörténet, annál többet a valódi állam
történet. Éppen azért a politikai viszonyokra, azok részletes és 
pontos előadására fordítja figyelmét; a diplomatikus ügyekre, az 
állam alkotmányát érintő változásokra, s főkép a politikai beszé
dekre ügyel leginkább. A művében közlött ilynemű nagyobbszabású 
beszédek számából és részletességéből világos, hogy az államférfi 
egyik legkiválóbb képzőeszközének a nagy politikai beszédeket
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tartotta. És e felfogása teljesen megegyezik kora politikai művelt
ségével, mely az államférfi belső értékét általában szónoki erejéből 
becsülte meg. Ezekben a politikai beszédekben nyilvánult meg az 
állam belső élete; az egyes polgároknak és az összességnek, t. i. 
az államnak érdekei azokban voltak megvitatva. És minél mozgal
masabb volt a kor, annál nagyobb fontosságúakká váltak a poli
tikai beszédek s így a praktikus politikus annál több tanulságot 
meríthetett belőlük. A peloponnesosi háború Görögországnak leg
mozgalmasabb korszaka volt, a politikai beszédek éppen benne érték 
el a tetőpontot. Ennélfogva kitűnő iskolája volt az államszolgálatra 
készülőknek. S a mint az ütközetek, általában a hadi taktika rész
letes és pontos leírásával kora hadtudományáról akarta fölvilágosí
tani a katonai képzettségű olvasókat s ezzel praktikus okulást kivánt 
nekik nyújtani, — úgy járt el a politikai beszédek közlésével is. 
Gyakorlati útmutatást adott velük és bennük azoknak, kik a nyil
vános állami életnek szentelik magukat.

Műve tehát a nyilvános élet összes viszonyaira kiterjedő gyakor
lati kézi könyv tulajdonságait foglalja magában; a praktikus haszon 
benne a főczél. Elvont dedukcziókra épült, külömben művészi okos
kodás, nyelvbeli vonzó alakítás mellékesek voltak Thukydides sze
meiben. Sőt, mikor a rettenetes pestist leírja, még akkor sem 
feledi el gyakorlati elveit. «Elbeszéli — úgymond — részletesen, 
hogy ha még egyszer jön, rá lehessen ismerni.» (II. 48.)

Ez a gyakorlati irány, összekötve a történeti kutatás tudo
mányosságával: fő jellemvonása az ő történetírásának. Hogy beszé
deinek gondos és művészi kidolgozása daczára sem volt rhetorikai 
czélja, az művének egész alkotásából világos. Ennélfogva a bírálat 
bár szónoki jelességeit is méltatja, mindenesetre a fentebb említett 
kettős tulajdonságnak nyújtja a koszorút. Ebből a kettős tulajdon
ságából sarjadzik egész eljárása; s az, hogy «a történetírás feladatát 
az oknyomozásba helyezi», hogy továbbá «részrehajlatlan, elfogulat
lan álláspontja: minden történetíró eszményi czélját jelöli meg». 
(Hegedűs 1., Thukyd. 11. 1.)

S a modern kritika csakugyan e tulajdonságaiban, tehát böl
csészeti, pragmatikus történetírásában látja legfőbb fontosságát.

Bölcselő történetíró nevével — rendesen — azt az írót jelöl
jük meg, ki a történetnek nemcsak tüneményeit és tényeit, hanem 
ezek belső összefüggését, okbeli kapcsolatát is leírja. Ellenlábasa 
tehát a leíró történetírónak, ki előadásában ugyan lehetőleg ragasz
kodik a valósághoz, de az események tényleges kapcsolatán kívül
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egyéb viszonyokat nem kutat. Mindegyik történetírásnak megvan 
a maga kiválósága s egyúttal a maga fogyatkozása; épp azért nehéz 
eldönteni: melyiké az elsőség. Körülbelül olyan ez ellentét közöt
tük, mint az idealizmus és a realizmus között. Mint minden ideális 
gondolkodás, a bölcselő történetírás mindenekfölött rendszeres, 
szervezett. Nem elégszik meg a részletek olyan összefűzésével, 
a hogy azokat az élet természetesen, sokszor — látszólag — nagyon 
is véletlenül összekapcsolta. Az esemény-szövedéknek majd elejét, 
majd végét — okait és eredményeit — vizsgálja; mindenütt ren
dezni törekszik; a hasonlókat és egyezőket kiválasztja, összegyűjti; 
a tünemények sokféleségébe egységet önt, a sokaságot egységre 
vezeti vissza. És nemcsak arra törekszik, hogy a történeti esemé
nyeket a maguk okozati összefüggésében találja meg, hanem hogy 
azokat egy megállapított alakba, egy egységes eszmét hordozó 
organizmusba kényszerítse. Nagy szellemi erőt kíván munkája; néze
teinek szabályos zárkózottságát, szerkezetének művészi részleteit, 
rendszerének harmóniáját pedig csak az értheti meg és élvezi, ki 
— úgyszólván egyéni hajlandóságaival — maga is a dolgok belső vilá
gát kutatja s nem tudja beérni a külsőségekkel. Elveiben fönséges, 
mikor az erkölcsi világrend változhatatlanságát, rendületlen törvény- 
szerűségét lépésről-lépésre megbizonyítja; mikor az úgynevezett vélet
lent megtagadja, részben pedig ideális törvényeknek alárendeli.

E kiválóságokkal azomban fogyatkozások is járnak. Fénynyel 
kapcsolódik az árnyék. Bármily megállapítottnak lássék is rendszere, 
mégis sok benne a föltevés, a hipothézis; azért nem tökéletes, 
nem végleges. Föltevései, az okoknak magyarázatai, az összefüggés 
bonczolgatása nem felelnek meg mindig a valóságnak, a tényleges 
igazságnak. Sok benne az alanyi elem, mi a tárgyilagosság rovására 
a valóságos kapcsolatokba is belelopja magát. A hogy ezt korunk 
úgynevezett felekezeti és pártszempontokból induló történetírásán 
sajnosán tapasztalhatjuk. Világnézlete szélsőségekbe hajlik, vagy 
optimista, vagy pesszimista; e mellett sok benne a képzelet munkája, 
és nagyon is szellemies arra, hogysem a tényleges élet — mely 
tele van zordon valósággal, a létért való küzdelem rideg számításai
val — mindenben megerősítené. Szóval éppen alanyisága miatt, 
ragyogó kombinácziói folytán: kevésbbé tárgyilagos, mint a másik, 
t. i. a leíró történetírás.

Emennek vannak oly sajátságai, miket a bölcsészeti történet
írás természete szerint csakugyan nélkülöz. így vezető elvét, t. i. 
a valóságot híven és természetesen tükrözze vissza, még a hipo-
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thetikus szerkesztésben is megőrizheti. Az olyan tényeket ugyanis, 
miknek a valóságban nincs logikus kapcsolatuk, nem köti össze. 
Mindig csak a legközvetlenebb okokat veszi tekintetbe, a nélkül, 
hogy többé-kevésbbé alanyi gyanítgatással, önkényes föltevéssel 
távolabbi okok kutatására vállalkoznék; teljesen eldöntetlenül hagyja, 
hogy a legvégső' okban mily erők és törvények uralkodnak az emberi 
élet folyásán. E realizmus következtében bizonyos száraz józanság 
jellemzi; hiányzik belőle a fölfogás mélysége s — a fantázia. E miatt 
aztán bizonyos aránytalanság, itt-ott üresség s a szép harmóniájá
nak hiánya tűnnek föl benne. Világos, hogy az a történetírás jár 
a leghelyesebb úton, mely azt az ideális és reális felfogást egyesíti. 
S a modern fölfogás e kettőnek helyes kapcsolatában látja a pragma
tikus történetírás valódi lényegét; bölcsészeti és pragmatikus tör
ténetírás között nem téve külömbséget.

A szó eredeti értelme szerint pedig a pragmatikus történet
írás nem jelent mást, mint az események, a való tények hűséges 
regisztrálását. Pragm a: esemény, tény, cselekedet. Az ókor írói 
mind ebben az értelemben használták; Polybius maga határozottan 
kijelenti (IX. i.) értelmét, és ezt annyival szükségesebbnek tartotta, 
mivel a történetírásban a «pragmatikus» szót ő használta legelőször. 
A modern fölfogás megtágította értelmét s így manapság nemcsak 
a tények, események elmondását jelenti, hanem mindazt magában 
foglalja, mit a tulajdonképeni «bölcsészeti történetírás» még határo
zottabban kifejez.

Thukydides maga kijelenti (I. 22.), hogy művét mindenekelőtt 
gyakorlati czélból írta meg. Ennélfogva mindig a reális anyagot 
közli, a valóban megtörtént eseményeket beszéli el; az elvont okosko
dásokat, gyanítgatásokat pedig következetesen mellőzi. Alakilag 
mindez azt látszik bizonyítani, hogy a pragmatikus jelző a Polybius 
értelmezése szerint illeti meg, vagyis, hogy első sorban leíró tör
ténetíró. Az egyszerű, tényleges igazsághoz való ragaszkodása, 
természetessége és egész módszere erre vallanak. Hipothézist alig-alig 
alkot, s inkább hallgat, mintsem hogy az összefüggés szemmellátható 
hézagait velük pótolgassa. Szigorúan ragaszkodik az események idő
rendbeli egymásutánjához; megelégszik a legközvetlenebb okok 
kifejtésével, az indítóokoknak s a legközvetlenebb eredményeknek 
megjelölésével.

De az is igaz, hogy a leíró történetírás e tulajdonságai mellett, 
s velük együtt a bölcsészetinek némely kiválóságai is megvannak 
művében, s Maculay szerint «annyival inkább megérdemlik a késő



századok elismerését, magasztalását, mivel ezekkel egyengette a 
későbbi — modern értelemben vett pragmatikus -—■ történetírás 
ú tja it....»  Polybius, Sallustius, Tacitus az ő nyomdokain haladtak.

Kétségtelen, hogy történetírásának fő bölcsészeti részletei azok 
a számra nézve ritka, de mélységes okoskodások, melyekkel nagynéha 
félbeszakítja a főesemény elbeszélését. Ezekben aztán csakugyan 
úgy jár el, mint a legmodernebb bölcsészeti történetíró: visszapillant 
a régebbi okokra, esetleg a messze jövőre von következtetést. 
Különösen a nagyobb jelentőségű személyek tetteinek leírásánál 
szereti az ilyen okoskodást; főkép Perikies (II. 65.), Brasidas (IV. 81.), 
Alkibiades (VI. 15.) jellemzésénél. Az első könyv a maga lényegében 
igazi történet-bölcsészeti értekezés; de ezt leszámítva, csak az 
amphipolisi ütközet leírásánál (V. 14) s a Kerkyrában dühöngött 
belső zavarok magyarázásában (III. 82) használja a bölcsészeti történet
írás e jellemző eszközét. Egyik-másikban vetekedik a legmodernebb 
történetíró művészetével is. De feltűnő kevésszer fordul az ily el
mélkedésekhez. Mintha elegendőnek tartotta volna, hogy az esemé
nyekből kitetsző közvetlen okokat megismertesse, ritkán törekszik 
a lehetőleg távolabb okokat is kifejteni. Éppen azért hűségesen 
külömbséget tesz az ok, ürügy, indítóok — aitía, próphasis, arché — 
között, hogy e részleges megjelöléssel is megrövidítse a könnyen 
terjengőssé válható elvont okoskodásokat.

Ily szempontból érdekesen okolja meg az athénieknek a siciliai 
hadjáratra való vállalkozását: «Erre az igazi ok ugyan semmi 
egyéb nem volt, mint az a vágyódásuk, hogy ezt a szigetet teljesen 
uralmuk alá hajtsák; de e mellett azt a tetszetős ürügyet használták, 
hogy vérrokonaiknak s egyszersmind korábbi szövetségeseiknek 
akarnak segítségükre menni. E háborúra legerősebben az egestaiak 
követei lovalták föl őket, a kik ekkor Athénben voltak s itt nagy 
buzgalommal szították a tüzet.» (VI. 6.) Az aitía, prophasis, arché 
itt határozottan s élesen meg vannak külömböztetve. E tekintetben 
az egész háború megmagyarázásában, tehát az első könyvben tűnik 
föl Thukydides eljárása legbölcsészetibbnek. «E háborút —- úgy
mond — az athéniek és peloponnesosiak azon harminczéves béke 
megszegésével kezdették meg, mely Euboia elfoglalása után létesült 
közöttük. Hogy pedig miért szegték meg a békét, mindenekelőtt 
azt akarom megírni, hogy valaki egykor azt a kérdést ne legyen 
kénytelen fölvetni: miből származott ily roppant háború a hellének 
között. A legigazibb, de a leghomályosabban emlegetett okának én 
azt tartom, hogy az athéniek hatalmának növekedése félelmet öntött
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a lakedaimoniakba, s ennélfogva ezek abba a kényszerhelyzetbe 
kerültek, hogy háborút kezdjenek. Azomban a mindakét félről 
hangoztatott okok, melyekre tolták, hogy a békét meg kell szegniük 
s háborút kezdeniük: a küvetkezők voltak stb. stb.» (I. 23.) Aztán 
elmondja «a háború megkezdésére ürügyül szolgált» eseményeket 
(I. 46.), hogy az összes okokat megvilágosítsa.

A bülcsészeti türténetirás nyomai főkép az előző kor mithoszait, 
történetírását, a maga álláspontját magyarázó részletekben tűnnek 
föl. A leírás azomban túlsúlyban van itt is. Nála a bölcseleti elem 
— úgy a hogy ezt ma értelmezi a történetírás — sokkal aforisz- 
tikusabb, hogysem az egész előadást áthatná és az összes anyagot 
bölcsészetileg szerves, összetartozó egészszé alakítaná. Művének 
leíró természetét a beszédek is igazolják. Ezeket ugyanoly indító
okokból illesztette művébe, mint akár a hogyan a lelkiismeretes 
történetírók sokszor nagyon is terjedelmes okleveleket bele-bele- 
szőnek előadásukba. Alakilag át-átdolgozta őket, de tartalmukat 
híven közli, hogy azokban és azokkal is az adott tényeket magya
rázza, a nélkül, hogy elvont hipothézisekkel a legtávolabb okokat 
kívánta volna feszegetni.

Mindent saját tudomása, saját megfigyelése után írt le. Művét 
azoknak szánta, kik az igazat keresik s a múltak tanulságait a 
jelen hasznára kívánják fordítani. Az okulás, a tanulság éles föl
tüntetésében, az okok tényleges meghatározásában; a társadalmi 
és hadi élet valódi képének hű másolásában, a viszonyok igaz 
rajzolásában; a nagy alakok jellemzésében; szóval a hipothézisektől 
tartózkodó, egyéni gyanítgatásoktól ment igazság közlésében, a 
valódi tárgyilagosságban tetőzik az ő művészete, az ő pragmazisa.

«Thukydides egymásraható emberi erőket rajzol, leírja azoknak 
egymásra működését s ennek eredményeit részrehajlatlanul, sokszor 
ridegen, de alanyi érzésének, egyéni gondolatvilágának talpalatnyi 
tért sem enged soha.»

Bölcselő ereje a tények igaz okainak fölismerésében, a krono
lógiai rendben csoportosított események egymásra hatásának helyes 
magyarázásában ragyog föl mindenütt, a nélkül, hogy tetszetős 
föltevésekkel, a dialektika csillámló következtetéseivel kívánná a 
tényekből ki nem puhatolható valóságot elburkolni. Am mindeme 
tulajdonságok azt bizonyítják, a mit czélja követelt: inkább pontos 
leíró akart lenni, mint magasröptű gondolkodó; a tények egyszerű 
megrajzolója, mint a saját képzelete szőtte képek színekben dús
káló műfestője.



■

A koráig mély homályba burkolt hellen előidőket illető kutatás 
és előadásmódja is világosan igazolják leíró törekvéseit. Az volt 
legfőbb törekvése, hogy az előző korok meséit, hagyományait, 
képzeletalkotta regéit a történeti kritika világánál való értékükre 
szállítsa le ; másrészt a túlságosan szegényes följegyzésekre támasz
kodó töredékes elbeszéléseket lehetőleg «való adatokkal» egészítse 
ki. Tudományos szempontból így lett művének első könyve a leg
kitűnőbb rajz, mit az ókor összes nagy népeinek őstörténetéről 
emberi kutatás megalkotott. De ebben a részben is keveset böl- 
cselkedik, kerüli a merő fikcziót; nagy buzgalommal gyűjtött s nagy 
körültekintéssel használt forrásainak szorosan egybetartozó adatait 
kapcsolja össze, hogy «igaz történetet írhasson». (I. 22.)

Művészi kompoziczió szempontjából sok ilyen kitérése nem 
felel meg a modern kivánalmaknak; de pontosságával, lelkiismeretes
ségével feledteti ez alaki hiányokat. A mithosz buja szövevényébe 
burkolt ősidők tudományos megvilágításával pedig valóban meg
becsülhetetlen szolgálatot tett a műveltség történetének.

Az az érett megfontolás, mely forrásainak felkutatásában s az 
adatok felhasználásában lépten-nyomon megnyilatkozik, arra vall, 
hogy érett korában, komoly törekvéssel, már megtisztult világ
nézi ettel fogott kora nagyfontosságú eseményének, a peloponnesosi 
háborúnak búvárlásába. Bizonyosan ez események vizsgálása ébresz
tette föl lelkében a kedvet, hogy a távolabbi időket is tanulmányozza. 
Ez a meggondolt, czélját teljesen ismerő törekvés vezeti azután az 
őskor történetének búvárlásában.

A görög nép hiszékenysége s a valódi történelem iránt való 
belső érdeklődés hiánya többször panaszra fakasztják. Véleménye 
szerint csak költők meg logographok voltak azok, kik az ő koráig 
az elmúlt idők történetével foglalkoztak; meséket, fantasztikus 
regéket Írtak, miket minden bírálás nélkül fogadott el a hiszékeny 
tömeg. «Az emberek — így sóhajt föl az I. 20-ban — a múltra 
vonatkozó közléseket, még ha saját hazájukat illetik is, egyforma 
kritikátlansággal fogadják el egymástól.» Egész elkeseredéssel rosz- 
szalja polgártársai ferde szokását, hogy a múlt eseményeket úgy 
nagyságukban, mint hatásukban rendszerint túlozzák, mesékkel 
színezik; meg van róla győződve, hogy — «téves nézetekben és 
előítéletekben nevelkedvén, széphangzású szavakhoz és elbeszélésekhez 
szokván»',— az ő művére is keveset fognak ügyelni. (I. 22. végén.) 
Többször vádolja a költőket, kik a nemzetnek múltjáról téves és 
fantasztikus nézeteket tanítottak kész igazság gyanánt. «A költők
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— úgymond — tárgyuk előterjesztésében művészi nagyítással élnek; 
a logographok meg inkább a szórakozni vágyó közönség meghódítá
sát, mint a tiszta valóság föltüntetését tűzték maguk elé fel
adatul.» (I. 21.)

Korában Homerosnak volt legnagyobb tekintélye. De Thuky- 
dides nem fél kijelenteni, hogy a mily nagy Homeros, mint költő, 
oly gyenge, mint történetíró; a mily hatalmas fantáziával szövi 
egybe történetül vett regéit, épp oly hézagos történetforrásul 
szolgálhatnak époszai (I. 9.), mert azokban az összes történeti ese
mények a megmérhetetlenül mesésig és képtelenségig vannak el
ferdítve. (I. 10.) Az ő művére czélozva jelenti ki, hogy ő ferdítette 
el és túlozta a trójai háború történetét (I. 1 1.); rá vonatkozik a
VI. könyv bevezetése is, mely gúnyosan beszéli el, hogy a költők 
hagyományai szerint Sicilia őslakói kyklopsok meg laistrygonok 
voltak. Gúnyosan teszi hozzá, hogy származásukról épp oly keveset 
tudnak mondani, mint arról, hogy honnan kerültek a szigetre s hova 
tűntek róla.

Gyakorlati czélzatossága magyarázza meg, miért czáfolta meg 
s miért bírálta oly erősen az előző idők történetíróit, mint «a kiknek 
kisebb gondjuk is nagyobb volt az igazságra törekvésnél».

Akkoriban a görög nemzet még az epikus költőt tekintette 
hivatásos történetmondónak, ki ennélfogva legmerészebb csoda
történeteivel is hitelre talált. A költészetnek kultuszát úgyszólván 
túlozták, a mi nagymértékben hátraszorította a tudományosság 
és igazság ápolását. Talán Thukydides is túloz, mikor az epikus
költést annyira kicsinyli; de ellenük, mint történetírók ellen való 
tiltakozása elég volt arra, hogy jótékony ellensúlya legyen a költött 
történeteknek, s véget vessen íróik ősi kiváltságainak.

Bár a logographoknak nem volt olyan befolyásuk, mint az 
epikusoknak, Thukydides ellenük irányuló polémiája (I. 21.) épp 
oly jogos volt, mint amazok ellen való tiltakozása. A logographok 
ugyanis még az epikusoknál is merészebben szőtték — való történet 
gyanánt — a saját képzeletük alkotta regéket. Ezekkel szemben 
az volt Thukydides czélja, hogy a történeti mondaköltést s a mű
kedvelő történetírást egészen kiszorítsa a tudományos történetírásból. 
Mindenesetre kevesebbre becsülte őket, mint az epikusokat, mert 
ezek bevallott czélja a gyönyörködtetés, a szórakoztatás volt, míg a 
legographok nagy komolyan valódi történetíróknak hirdették magukat. 
Talán ez az oka, hogy közülük az egyetlen Hellanikost méltatja arra, 
hogy megnevezze s legalább általánosságban megbírálja. (I. 97.)
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Thukydides korában azonban az epikus-költők s a logographok 
művein kívül hitelesebb történeti forrásművek sem hiányozhattak. 
A templomokban, állami levéltárakban, a gazdagabbak házaiban 
bizonyosan voltak történeti feljegyzések, okmányok, emlékek. Csak- 
hogy ezeket felkutatni, módszeresen rendezni, megbírálva használni, 
mint az újabb történeti kutatások az előző korokra vonatkozó forrá
sokkal teszik, oly nagy munka lett volna, melyet egy kutató önma
gában meg nem bírhatott. Hogy Thukydides se végezte el töké
letesen, annál kevésbbé róható fel neki, mivel ő kora történetének 
megírására vállalkozott s így az előző idők történetének részletes 
megírása nem lehetett feladata. S habár a múltat nem is kutatta 
oly aprólékosságig menő pontossággal, mint a saját korának tör
ténetében tette s mint a hogy manapság minden valamire való 
történetírónak tennie kell; az eltagadhatatlan érdeme, hogy hazája 
önmúltjának legalább egyes korszakára használta a ma is példaképül 
szolgáló kritikai forráskutatást. Hol a múltnak valami fontosabb 
eseményéről részletesebben szól, bizonyos, hogy a lehető leggon
dosabb kritikai tanulmányozás eredményét közli. E tényt még inkább 
megerősítik polemikus megjegyzései. így pl. többször említi, hogy 
a Peisistratidák bukásáról, Harmodios és Aristogeiton történetéről 
egészen hamis elbeszélések vannak közforgalomban (I. 20., VI. 54.), 
hogy sem az athéniek, sem mások nem tudják az illető valódi 
történetet, s hogy erről a dologról neki sikerült biztosabb adatokat 
szereznie, mint az eddigiek. (VI. 55.) Másutt (I. 9.) meg nyíltan 
kijelenti, hogy leírásának alapja a peloponnesosiak saját följegyzései 
és hagyományai. Majdnem bizonyos, hogy egyes esetekre vonat
kozólag közvetlen hitelességű oklevelekből merítette elbeszélése 
lényegét. Elmondja például Pausaniasnak Xerxeshez intézett egyik 
levele tartalmát, s egy másikét, mely arra válaszol; azután Themis- 
toklesnek Artaxerxeshez intézett levelét említi meg. (I. 128., 129., 
137.) E levelek eredetiségének kétségbevonását egyetlen valódi 
ok sem követeli. Az az ellenvetés, hogy Artaxerxes csak perzsa 
nyelven írhatott s így Thukydides nem közölhette, oly gyenge, hogy, 
ha nem hangoztatták volna Thukydides egynémely kritikusai, bizony 
meg sem érdemelné a czáfolást. Föltehető-e, hogy a soknyelvű 
perzsa birodalomban oly kevés görög volt, hogy a királyi udvar 
nélkülözhette a görög tolmácsot? Nem egészen természetes-e, hogy 
a perzsa király egy spártai vezérhez, ki a perzsa levelet se meg 
nem érthette, se lefordítására alkalmat nem találhatott, egyszerűen 
görög nyelven írt? Ellenkezőleg, abban a módban, a hogy Thuky-
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dides közli, világosan benne van történeti hitelességük és eredeti
ségük. Közvetlen beszédben közli ugyanis őket; minden egyesnél, 
az elsőnél kétszer is kijelenti, hogy szó szerint közölte őket. Minden
esetre az a főkérdés, hogy mikép lettek e levelek nyilvánossá, 
holott felségsértő tartalmuk miatt el kellett őket titkolni, vagy 
megsemmisíteni? De a gondos Thukydides e kérdésre is eleve 
megadja a feleletet. Mindjárt az első levélnél kijelenti, hogy tar
talma csak «későbben» lett köztudomásúvá. Ezt a «későbben» 
határozót pedig a Spártában Pausanias ellen tartott főbenjáró bűn- 
vizsgálat idejét követő korra kell értenünk. Lehet, hogy magának 
a pörnek okiratait olvasta Thukydides, vagy legalább az ügyre 
vonatkozó pontos magánföljegyzés volt kezeügyében.

De még ennél régibb iratok után is kutatott Thukydides, 
hogy belőlük a múltra vonatkozólag pontosan értesüljön. így szó- 
szerint idéz egy, a Peisistratus Archontól, Hippias fiától eredő 
iratot, mely az ő idejében Athénben, Apolló templomának oltárán 
már alig olvasható betűkkel még meg volt, valamint Hippias leányá
nak, Archidikének síriratát is közli, mely Lampsakosban volt. 
(VI. 54., 59.) Utal például Pausanias egy sírfeliratára (I. 134.), 
valamint egy feliratra, mit a lakedaimonbeliek a delphii Apollónak 
szentelt háromlábú díszszékre faragtattak (I. 132.); ezeket az iratokat 
azomban nem közli. Az ő korában már eltűnt iratokról is van 
tudomása. így beszél egy más feliratról, mely szintén Peisistratos 
Archontól származott, de mely egy későbbi renováláskor eltűnt. 
(VI 54.) Beszél arról a feliratról is, mit eredetileg Pausanias szer
kesztett az említett triposzra, de melyet a miatta felingerült lake
daimonbeliek róla eltüntettek. (I. 132.)

Mindazáltal nem lehetett valami terjedelmes anyag, mit Thuky
dides az őskort illető kutatásaiban használhatott. Maga mondja 
(I. i.), hogy az elmúlt időszak rendkívüli nagysága miatt a múltról 
tiszta képet alkotnia nem sikerült, és hogy azok kellő megítélésé
ben inkább okoskodásra volt utalva, mint biztos tényekre. Igaz, 
dicsekedik is, hogy előadásának hitelességére sokkal több és vilá
gosabb bizonyítékokat sorolt fel, mint az epikusok és logographok 
a magukéra, de maga is kijelenti, hogy absolut bizonyító erőt nem 
tulajdoníthat nekik, mivelhogy oly rengeteg idő előtti eseményekre 
vonatkozólag ezt sem ő, sem más nem kívánhatja. (I. 27.) Hol tehát 
hiányzott forrása, ott használta a történeti kombinácziót, egyszer- 
kétszer a hipothezist. Hogy a homályos adatoknál mennyire jogosult 
a föltevés, az okoskodás, azt különösen a római őskor történetének



földerítésében nyilvánult hasznossága igazolja. Niebuhr, a római 
történet ujjáteremtője, e tekintetben méltán hasonlítható Thukydides- 
hez; csakhogy merészebb, magasabb röptű Thukydidesnél. Ez csak 
ott segít vele magán, hol a tények tökéletesen hiányzanak, de a 
meglevők önmagukban még összekapcsolhatók; a fantáziát pedig 
csak akkor használja, mikor a múlt csekély maradványait össze
függő egészszé kívánta egyesíteni. S mivel jól tudta, hogy nagyon 
bizonytalan téren mozog, a legnagyobb óvatossággal járt el minden 
tekintetben. Igazságszeretetét, előrevigyázatát kiválóan jellemzi, 
hogy e részekben nagyon feltűnően használja a «legetai» és «dókéi 
moiy> kifejezéseket, miknek éles külömbségével mintegy figyelmez
teti az olvasót, hogy ne tartsa biztos és megdönthetetlen tények
nek azokat, mik csak valószínűségek, vagy puszta hagyományok 
lehetnek.

A tényeket őrző források hiánya kényszerítette arra is, hogy 
néha-néha epikusokhoz, logographokhoz is forduljon adatokért. 
Főkép Homerost idézi, csakhogy nem a trójai háború idejének meg
ismerésére, melyet Homer elferdített és túlzott, hanem a Homeros 
kora megvilágítására. S e kort illetőleg a modern kutatás is Homeros- 
hoz kénytelen fordulni. Ilyen fajta kutatásának mintája a következő 
részlet is : «Miután Hellen és fiai Phthiotisban hatalomra jutottak 
és más államokba segítségnyújtásra meghivattak, akkor kezdett a 
hellen név egyes népségeknél amaz érintkezés folytán mind jobban 
lábra kapni; de sokáig nem birt ez egyszersmind az összest is illető 
elnevezéssé felvergődni. Erre a legvilágosabb bizonyságot szolgál
tatja Homeros, a ki bár a trójai háború után jóval későbbi időben 
élt, nem illeti e névvel az összes lakosságot, de egyebeket sem 
azokon kívül, a kik az Achilleus vezérlete alatt Phthiotisból valók 
(Iliad. II. 683.), a mely vidéknek népe csakugyan legelsőbben 
jutott a hellen névhez, hanem danaoknak, argivoknak, achivoknak 
nevezgeti őket eposzaiban. így még barbárokról sem tesz említést, 
mert vélekedésem szerint akkor még semmi közös név nem volt, 
a mely a helléneket a barbárokkal ellentétben együttesen meg
jelölte volna.» (I. 3.) Hasonló éleselméjű kombináczióval jut arra 
a következtetésre, hogy Homeros adatai szerint Agamemnonnak 
is jókora hajóhadának kellett lennie, melynek segítségével azután 
kényszeríthette a görögöket, hogy a tőle függő trójai vállalathoz 
csatlakozzanak (I. 9.), meg hogy a görögök mindjárt, a mint Trója 
alatt kikötöttek, szükségképen csatát nyertek, mivelhogy «külömben 
nem erősíthették volna meg táborukat» . . .  (I. 11.) végre, hogy az



16

epikusok adatai szerint világos, hogy a korábbi időkben a kalózko
dás nem volt se szokatlan, se szégyenletes. (I. 5.)

Bíráló szelleme mesés, túlzó forrásainak összes adatait meg«- 
vizsgálja, vájjon bensőleg lehetségesek-e? Hogy Korinthos nagyon 
gazdag volt, szívesen elhiszi a költőknek (Ilias: II. 570.), mivelhogy 
azt megerősíti az Isthmoson fekvése, mely miatt a szárazföldi és 
tengeri kereskedelem középpontjává lett. (I. 13.) Szemmel láthatólag 
óvakodik a túlságos kételkedéstől: «A ki pedig abból, hogy Mykenai 
kicsiny volt, vagy abból, hogy az akkori városkákból egynémelyik 
csekélynek látszik, azt akarja következtetni, hogy ez a hadi vállalat 
nem volt oly nagy, — érti a trójai háborút — mint a minőnek 
a költők elmondták és a hagyomány tartja, az nem indul pontos 
megfigyelésre vezető nyomokon. Mert ekkép — ha felteszem — 
a lakedaimoniak városát elpusztítanák, romba döntenék s nem 
maradna belőle fenn egyéb, mint a szent helyek és épületek 
talapzatai, hitem szerint sok idő múltán nagy kétség támadna hatalmuk 
iránt, tekintve hírüket; bár a peloponnesosi terület két ötödrésze 
az övék, s az egész sziget fölött, de még számos szövetségestárs 
fölött is ők viszik a vezérszerepet stb.» (I. 10.)

Valódi történeti kritikával vizsgálja és bonczolgatja a görög 
hitregevilágot. Igaz, hogy a legújabb korban ezt a kritikai módszert 
még buzgóbban használták e tekintetben és sokat elvetettek azok 
közül, mi Thukydidesnek egészben vagy részben még történetinek 
látszott. De a mithikus és történeti közötti összefüggést még sem 
tudták véglegesen megállapítani; Thukydidesnek hát éppen nem 
róható fel, hogy a ki nem kutatható dolgokban saját személyét 
illetőleg az egyéni meggyőződés jogát tartotta első törvénynek. 
A görög mithoszokkal szemben elfoglalt álláspontja külömben rész
leteiben is nagyon világos.

Sok oly mithoszban, melyeknek valóságában a közönséges 
görög ember akkoriban kételkedni sem m ert: egyszerűen nem hisz 
Thukydides. Gúnyosan emlegeti a kyklopsokat, a laistrygonokat, 
kik a költők szerint Sicilia őslakói voltak. Jellemző a lipari szige
teken uralkodó babonáról szóló megjegyzése is: «Az idevaló em
berek azt hiszik, hogy Hierán van az a kovácsműhely, a melyben 
Hephaistos dolgozik, mert erről a szigetről éjnek idején erős tüzet, 
nappal pedig füstöt látnak emelkedni.» (III. 88.) Mivel a néphitben 
már benne van a czáfolat is, tartózkodott minden további kritikától. 
Ugyanilyen módon ismerteti a Charybdisről szóló mondát is, mely 
szerint Odysseus áthajókázott volna rajta. «Szűk volta miatt, s
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mivel két tenger vize, t. i. a tyrheni és siciliai itt foly össze, 
-— úgymond — természetesen veszedelmesnek tarthatják.» (IV. 24.)

Egyéb mondákat is fölsorol, még pedig a nélkül, hogy bíráló 
megjegyzést tenne rájuk. E miatt, többször úgy látszik, mintha ő 
is osztoznék a nép felfogásában. így említi a phäakokat s azt 
mondja róluk, hogy ó'k voltak a kerkyraiak híres ó'sei. (I. 25.) 
Amphilochosról egész komolyan állítja, hogy «az amphilochiabeli 
Argost Amphilochia több részével együtt az Amphiaraos fia, Amphi- 
lochos alapította az ambrakiai öböl mellett, a mint a trójai háború 
befejezése után hazájába visszatérvén, Argosban a helyzetet kielégítő
nek nem találta». (II. 68.) Különösen érdekes a Tereusról szóló 
magyarázata, mire az ösztönzi, hogy annak az odrysok fejedelmé
vel, Teressel való rokonságát megczáfolja: «Ez a Teres, azzal a 
Tereussal, a ki Athénből Proknét, a Pandion leányát bírta felesé
gül, semmi rokoni összeköttetésben sem áll s ezek nem is ugyanarról 
a thrák földről valók. Ez a Tereus Dauliában lakott, azon a föl
dön, a melynek most Phokis a neve s melynek lakosai abban az 
időben thrakok voltak. Azt a tettet is Ityssel a nők ezen a földön 
követték el. Ez az oka, hogy sok költő a fülemilét dauliai madárnak 
nevezi. S inkább is valószínű az, hogy Pandion a leányát ily közeire 
adta férjhez kölcsönös segítség biztosítása végett, mint oly sok 
napi járóföldre az odrysok törzse közé.» (II. 29.) Mint történeti 
személyt említi továbbá még Deukalion fiát, Hellént, ki Phthiotison 
uralkodott. (I. 3.); Pelopsot, ki rengeteg kincsekkel vándorolt be 
Görögország déli részébe, s ennek a Peloponnesos nevet adta (I. 9.); 
Eurystheust, kit Attikában a Heraklidák megöltek (I. 9.); Kekropsot, 
ki legelőször uralkodott Attikán. (II. 15.) Ilyen hosszabb kitérései 
még a Minősről (I. 4 .), Theseusről (II. 15.) s a trójai háborúról 
szóló (I. 8.) leírásai.

Az összes mithikus mondákkal szemben Thukydidesnek látszó
lagos álláspontja az, hogy őket a nép felfogása szerint tényleges 
történeteknek mondja. De ha meggondoljuk, hogy az őskorra 
vonatkozó kutatásokat mily megbízhatatlannak tartja, hogy az övéi
nek sem kíván történeti hitelességet, hogy mily kevéssé hisz az 
epikusoknak és logographoknak, kik úgyszólván egyedüli híradói 
az őskor történetének, s hogy végre mily aggodalommal óvakodott 
igazságra vágyó szelleme mindentől, mit csodásnak, mesésnek tud
hatott: akkor világossá lesz magatartása, mely éppen a mithoszokkal 
szemben elejétől végig kételkedő volt. Egészben véve: Thukydides 
mérsékelt politikus és történetalkotó, ki nem keresi az alkalmat,

s
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hogy honfitársainak primitiv babonáit és előítéleteit lépten-nyomon 
eloszlassa, hanem vallásos képzelődésük iránt való tiszteletből inkább 
a saját, felvilágosodott nézeteit is elhallgatja. Mivel más, úgyis sok 
mondáról bebizonyította, hogy nem való történetek, s mivel az 
egész múltra kijelentette, hogy mithikus és hogy a költők meg a 
logographiisok elferdítették; azért a legetai-1 se tartja szükségesnek 
egyforma határozottsággal kifejezni. Föltette olvasóiról, hogy műve 
tendenciájából eléggé ismerik az őskorra vonatkozó meggyőződését, s 
így nem kívánják, hogy azt minden legkisebb alkalommal ismételje.

A trójai háború történetének rövid elbeszélésében egészen 
Homerost követi. De hogy milyen élesen kiemeli az iránta való 
bizalmatlanságot, azt általános, de Homerosra, mint historikusra 
vonatkozó megjegyzései bizonyítják legjobban. A trójai háborúra 
vonatkozólag használja ugyan Homeros elbeszélését s ez eljárása 
talán nem is egyezik meg fölfogásával, de az is saját szavaiból 
bizonyos, hogy a Homeros elbeszélésére támaszkodó okoskodásnak 
nem tulajdonít valóságot és nem követel történeti hitelességet. 
Az is természetes, hogy kritikája nem terjed odáig, hogy a trójai 
háború történeti ténye is kétesnek lássék neki; meggyőződése az, 
hogy csak el van ferdítve és túlozták az epikusok, de semmiesetre 
sem ők képzelték e l ; magja tehát valóságos tény, csak a mesés 
részleteket toldozta hozzá azok fantáziája. Körülbelül így gondol
kodott Minősről és Theseusról is. Róluk is csak olyat ír, mit az 
adatokból viszonylag legmegbízhatóbbnak s lényegében lehetséges
nek talált; a nép által hozzájuk fűzött mondákat azomban jellemzően 
elhallgatja. De azt is, mit maga okoskodott ki róluk, épp oly 
tartózkodással közli, mint minden az őskorra vonatkozó egyéb 
részletet. Minőst és Theseust nem tartja oly mondái alakoknak, 
mint a kyklopsokat és laistrygonokat; sőt inkább éppúgy, mint a 
hogy a trójai háború történetében is valóságos, tényleges magot 
lát, de a mit szerinte későbbi korok epikusai és logographjai törté
neti valójában is a monda sűrű ködébe burkoltak.

Általában Thukydidesnek a görög mondavilággal szemben el
foglalt álláspontja meglehetős tartózkodó. így eshetik meg, hogy 
több személy és esemény — miket az újabb történeti búvárlat, 
mint egészen mithikus részleteket, véglegesen törölt a görög ős
történetből — neki még csak elferdítettnek, túlzottnak, de alap
jában valónak tűnt föl. Ily nézeteinek tényleges alapját ma már 
nem lehet bebizonyítani, de meg sem czáfolhatók; az elővigyázó 
történetvizsgáló pedig a görög őskor történetét illetőleg megelé
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gedhet azzal, hogy Thukydides véleményét egyszerűen elbeszéli. 
Az összes, régi történetírók között ő a legmegbízhatóbb, leglelki
ismeretesebb, annyira, hogy saját kutatásainak se követel föltétien 
igazságot. Manapság még inkább bizonyos, mint valaha, hogy Thuky- 
didesnek igaza volt, mikor kijelentette, hogy a görög őstörténet 
annyira el van ferdítve, annyira mondák ködébe burkolva, hogy 
róla semmi bizonyosat nem állapíthat meg a történetkutatás. Igaz, 
a legújabb kritika szintén túlozva, már annyira ment, hogy nem
csak a trójai háború tényét, de magának Homerosnak létezését 
is tagadja; de mivel csak negativ, tagadó eljárását végig meg
okolni nem tudja, a késó'bbi jövendő' csak Thukydides mellőzését, 
alaptalan leszorítását látja benne. Hogy Thukydides Homerosnak 
személyén is kételkedjék, bármennyi kifogása lehetett is művének 
történeti hitelessége ellen, talán soha sem jutott eszébe. Egész 
eljárása, mit az epikusokkal és logographokkal szemben követett, 
világosan bizonyítja, hogy ha ilynemű kételkedésének legkisebb 
alapja lehetett volna, nem hogy el nem fojtja, sőt a leghatározot
tabban kifejezte volna, annyival inkább, mert művének túlzásait, 
ferdítéseit mindenütt élesen elítéli. Ezt pedig csak úgy tehette, 
ha előbb alaposan tanulmányozta Homerost; mely kérdés akkor 
még nem volt annyira összebonyolódva, mint ma, két ezredév 
után. így az ő határozott álláspontja — Homeros létezését illető
leg —- teljesen megbízható.

* * *

Thukydides a kora és általában a görög őskor népfelfogá
sát, világnézletét és tudományos törekvéseit illető álláspontja bár
mily tartózkodónak lássék is a modern kritikával szemben: még 
sem volt a szó mai értelmében vett konzervatív író. A régi iro
dalom tartalmi sajátságait és irányát tekintve, igazi bátor refor
mátor, ki új eszméktől lelkesítve, önmaga-törte utakon haladt. 
Álláspontja, melyről az előző korok és a maga idejének történetét 
vizsgálja, egész új és eredeti. A mit kortársai a múlt való tör
ténetének tartottak, az neki csak fényes ködbe burkolt monda
világ, melynek tényleges, történeti tartalmát már nem lehet meg
állapítani. Az ő szelleme porba dönté a ragyogó épületet, melyen 
a görög nép mesés öndicsőítéssel századokon át munkált szakadatlan. 
De nem a rombolás volt czélja; a romokon új épületet emelt, 
melynek alapja igazság, kövei tények, összetartó eleme pontos, 
fáradhatatlan kutatás volt.

3«



Nem csillogott, mint amaz, de örök időkre szól tartóssága. 
Rendkívül tanulságos erre czélzó eljárása.

Maga a mély okoskodás, melylyel a görög őskorra való vissza
tekintést mindjárt az első könyvben megkezdi: a legnagyobb mér
tékben eredeti. Megvizsgálja azokat az időket, mikor Görögország 
népe még idestova vándorolt, mikor még nem volt állandó lak
helye. Ezeket a vándorlásokat a műveltség hiányából és a bar
bárok közt dívó ököljogból magyarázza; bebizonyítja, hogy e ván
dorlások szükségkép a legtermékenyebb földeket, Thessaliát, Boiotiát 
érték, míg a szegényebb vidékű Attikát megkímélték, minek az 
volt a következése, hogy Athen a legtekintélyesebb idegen nemzet
ségek, családok menedékhelyévé lett s így lakosokban, gazdagságban 
és műveltségben egyaránt gyarapodott. Ez az egész szellemes magya
rázat kétségkívül minden kortársának sajátszerű eljárásnak tűnhe
tett fel. Azt az eszményi ragyogást, miben koráig a görög őskor 
tündökölt, egyszerre szétfoszlatta: a héroszok dicsőséges korát az 
erősebbnek a gyengébb ellen viselt nyers harczok idejéül, a durva 
erőszak, a vad barbárság korszakául mutatta be. E nézetei kétség
kívül ellenszenvet támasztottak úgy kortársaiban, mint azok közvetlen 
utódaiban. Pedig az a folyamat az igazi, a mit Thukydides ridegen 
ugyan, de az emberiség fejlődéséhez híven előad. A tömörülés, a 
nemzeti konszolidáció a görögök között se mehetett végbe másként, 
mint egyéb nemzeteknél; a faktorok pedig minden népnél ugyanazok.

Thukydides határozottan kimutatja, hogy az ősgörögök minden 
tekintetben barbárok, sőt a tengerparti lakosok kalózok, a száraz
földiek pedig rablók voltak. Ilyeneknek mutatta be kortársai őseit, 
földiéi istenített elődeit. Merész állításainak bebizonyításaival sem 
maradt adós. Csodálatos éleselméjűséggel következtet kora szoká
saiból a régiekre, összehasonlítja a görögöket és barbárokat, czáfol- 
gatja Homert és a régi epikusokat. S így minden megbízható forrás 
nélkül, a meglevő viszonyokból való következtetéssel oly eredmé
nyekhez jut, miket az adott körülmények között igazakul lehet 
elfogadni. A barbár viszonyokból — mondja fejtegetése folyamán — 
két ok vezette a görögöket a műveltségre és politikai hatalomra : 
a pénz és vagyon gyarapodása, a tengeri közlekedőeszközök fej
lődése. A pénznek a műveltség fejlődésére gyakorolt hatalmas 
hatását az ókor történetírói közül egy sem ismerte úgy, mint Thuky
dides. A nemzetgazdászati faktorok e beható méltatása nála tűnik 
föl először. Épp ily jellemző mély érzékére és a belső történetről 
szóló fölfogásának tisztaságára a tengeri közlekedőeszközök fejlő
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désének, mint Görögországnak nagygyá tevése második főtényező
jének részletes magyarázata. Csakugyan a tengeri kereskedésben és 
így a tengeri hatalomban kell Görögország politikai jelentőségének 
valódi okát keresni. A Kr. előtti ötödik és negyedik században 
ugyanaz a szerepök volt a görögöknek a világtörténetben, mit 
előttük a phoeniciaiak játszottak.

Thukydides felfogása ma is érvényes, sőt a modern történet
írás általánosította a görög őskorra kimondott elveit. A modern 
történetírás mély meggyőződéssel hirdeti, hogy az emberiség 
egészben véve nyers barbárságból fejlődött, hogy első ifjúsága 
durva erőszakban folyt le, mikor még nem létesülhetett nagyobb 
vállalat. Aztán a közlekedés gyorsabbá és kényelmesebbé válása 
után kifejlődött a kereskedés s ezzel egyesek érdekei a többség 
érdekeivé váltak; az erkölcsök szelídültek, a társas szövetkezés 
általánossá lett, az egyesült erők nagyobb vállalatokba foghattak. 
Thukydides ugyanezt hirdette; a fejlődés ez elmélete Thukydides 
lelkében fogamzott meg. Övé a dicsősége.

Thukydides egyébként nemcsak az őskort, hanem a korához 
közelebb eső időket is más színben mutatta be honfitársainak. 
Jellemző az a rövidsége, szűkszavúsága, melylyel a korában sokat 
dicsőített perzsa háborúkról emlékezik. Egyszerűen összehasonlítja 
a peloponnesosi háborúval és csekélyebb jelentőségűnek találja 
minden tekintetben. (I. 23.) Hogy pedig mennyire újak is voltak 
kutatásainak eredményei: azt a nép fölfogása, előítéletei ellen és 
Helianikos előadása ellen irányuló polémiája bizonyítja legjobban.

Egyébként a korához közelebb eső idők történetének kutatásá
ban sokkal sikeresebben használhatta bíráló módszerét, mint a hogy 
— a dolog természete szerint — az előidőket illetőleg használta; 
az eredmények tehát, miket e korra vonatkozólag talált, pontosak 
és megbízhatók. Egyúttal az eredményekből látszik meg leginkább, 
hogy a korabeli eseményekre használt kritikai módszerét az egész 
történetre alkalmazta s így megmutatta, hogy a múltat éppen úgy 
lehet és kell kikutatni, miként a jelent; hogy tehát a kutatásnak 
csak anyaga változhat, de módszere mindig ugyanaz marad.

* * *

A milyen gyakorlati elveket vallott Thukydides a történet 
kutatásában, a források használatában s a történet anyagának elő
adásában; ugyanoly elvek vezették kora eszméinek, világnézetének 
felfogásában. Mint filozófust is a gyakorlatira törekvés jellemzi.
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Nézetei a mint ellenkeztek kora költőinek misztikus ömlengéseivel 
s a tömeg vallásos fölfogásával, éppúgy szemben állottak kora 
bölcsészetének elvont, légies rendszerével is. A mily gyakorlatilag 
fogta föl a történet folyását és indítóokait, úgy gondolkodott az 
istenekről, a jóslatokról, a természet tüneményeiről s a ható emberi 
erőkről is. Épp ilyen reális volt politikája, mely utópikus társa
dalmi viszonyokról és eszményi alkotmányról soha sem ábrándozott.

Leginkább e reálizmusa, e gyakorlati czélzatossága miatt oly 
mélyreható a külömbség közte s Herodotos között. Ez a jámbor, 
istenfélő regélő mindig csak egy, csodatettekkel hatalmas istenség 
erejét látja az emberi sors folyásában; vallásos lelke soha sem 
bukkan rejtelmesre a történelemben, melyről meggyőződése, hogy 
az istenség akarata és terve szerint alakul folytonosan.

Thukydides minden eseményben csak a természetes erők egy
másra hatását látja; rá nézve az egész történet ugyanazon oktör
vény alatt áll, mely a látható anyagvilágot kormányozza. Felfogása 
szerint a történelemben érvényesülő erkölcsi világrend ugyanolyan 
megváltozhatatlan utakon halad, mind a fizikai rend; azt azután, 
hogy ezek az utak észszerűek-e: item feszegeti. Se azt az úgy
nevezett legvégsőbb okot, se a legvégsőbb czélt nem gyanítgatja, 
e helyett határozottan kijelenti, hogy a történelemnek minden ese
ményét — okában, lényegében és hatásában — természetes úton 
lehet és kell is magyarázni. Thukydides tehát az volt a történelem
ben, a mi Sokrates a bölcsészetben. Öt is éppen úgy érte atbeiz- 
mus vádja, mint Sokratest. Ismeretes, hogy ebben a korban 
mindenkit, a ki a néphittel szemben, a nélkül, hogy az istenek 
létezését vagy hatalmát megtagadta volna, önállóbb felfogást mert 
nyilatkoztatni, az «atheos» vádjával illették. Thukydides pedig a 
történetben s az emberi életben általában csak a természetes okok 
és következmények oklánczolatát látta, azért mindenesetre élesen 
külömbözött a nép előítéletekkel telt naiv hitétől s a nép követ
kezetes volt magához, mikor őt is atheosnak hirdette. Hogy azomban 
művében az istenek létezését és hatalmát megtagadta volna, — mint 
akkoriban a sophisták divattá tevék — sehol sem lehet rábizonyí
tani. Valószínű azomban, hogy belső meggyőződése több tekintet
ben megegyezett a sophistáknak és Anaxagorásnak vallási elveivel, 
de a népvallás ellen indított felvilágosodás harczába, mint ezt a 
sophisták tették, ő sohasem avatkozott.* Álláspontját a népvallás

*  H ornyánszky Gyula d r .: Thukydides és a sophistika.
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hoz meglehetősen tisztán föltünteti történetírása. A vallást a tár
sadalom szükséges alapjának tekinti; egyesek talán emancipálják 
magukat tőle, de az összesség, a tömeg sohasem nélkülözheti. 
Több ízben sajnálja, hogy a peloponnesosi zavarok között nagyon 
lehanyatlott a vallás, az istenfélelem. «Ha versengő felek között 
eskü alatt történt is kiegyezés, ez csak azért volt érvényben, mivel 
az egyik is, a másik is meg volt szorulva. Az istenfélő jámborság 
egy pártnál sem volt becsben, hanem azok állottak nagyobb hírben, 
a kiknek sikerült ügyes, körmönfont okoskodással valami szégyen
letes dolgot véghezvinni. . .» panaszkodik a III. k. 82-dik fejezetében. 
Az athéni pestis leírásában is sajnálkozik a vallásosság hanyatlásán, 
a mi különösen a halottak szégyenletes eltakarításában nyilatkozott. 
(II. 52.) A mindinkább terjedő törvénytelenséget is a vallásosság 
hanyatlásából magyarázza: «mivel látták, hogy ők mindnyájan, 
kivétel nélkül vesznek, az a gondolkodásmód kapott lábra, hogy 
egyre megy : akár kegyes és jámbor valaki, akár nem. Nem volt 
már fékező ereje sem az istentől való félelemnek, sem az emberi 
törvényeknek.» (II. 53.)

Mindig egyforma nyugalommal és tárgyilagossággal beszél, ha 
vallásos dolgokat kell tárgyalnia. Tágas teret ugyan nem enged 
nekik, de ki se kerüli őket. A hang, melylyel róluk beszél, ugyanaz, 
mit egyéb dolgok elbeszélésében használ, még a Delos szigete vallásos 
megtisztításáról is, mit pedig legkülönösebbnek tartott, szokott 
nyugodt, tárgyilagos módján beszél. (III. 104., V. 1. és 32.) Az 
isteneket a kor vallásos neveivel illeti: a theos és theoi neveket 
elfogulatlanul használja, a nélkül, hogy valami szkeptikus megjegy
zéssel kisérné őket. Rendkívüli tapintatosságát bizonyítja, hogy 
honfitársainak vallásos fölfogását, naiv hitét — mikben pedig fel
világosodott szelleme abszolúte nem osztozkodott — semmikép 
se sérté meg. Gyakran meg éppen ez eljárás miatt úgy tűnik fel, 
mintha egyeznék a nép felfogásával, a mennyiben ellenkező vallási 
törvényeket és szokásokat élesen elítél. Mivel Nikiást a nép külö
nösen vallásossága és istenfélelme miatt tisztelte és magasztalta, 
szinte kötelességének tartotta, hogy a szerencsétlen vezérnek e 
tulajdonságait a maga részéről is meghatóvá tegye.

Másrészt azomban bizonyos, hogy az isteneknek az események 
folyását illetőleg sohasem tulajdonít olyan erőt és hatást, minőt 
nekik a tömeg hite tulajdonított. A történeti és természeti esemé
nyek megmagyarázására sohasem fordul az istenekhez; sehol sem 
említ olyat, mit pusztán a gondviseléssel, az isteni világkormány
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zással kellene és lehetne csak megmagyarázni. A mi a beszédek
ben, különösen az athéniek és melosiak beszédében (V. k.) az istenek 
hatásáról és működéséről van mondva, az csak a beszélők nézete, 
nem Thukydideséi, a mi főkép abból bizonyos, hogy az egyes beszé
dekben korának majdnem minden vallási és bölcsészeti álláspontja 
képviselve van. A ki tehát csak e beszédekből ítéli meg Thukydides 
vallásos világnézetét, az vagy megoldhatatlan ellenmondásokba keve
redik, vagy pedig elvtelen sophistának kénytelen őt kinyilatkoztatni.

A népvallás iránti mérséklete és tisztelete azomban nem megy 
annyira, hogy határozottan szembe ne szálljon mindama túlzásokkal 
és kinövésekkel, melyek minden tudományos és különösen történet
kutató törekvéseknek útjában állanak. Általában azt lehet mondani, 
hogy a népvallással szemben csak ott polemikus, hol ez a tudo
mány fejlődését megakadályozza.

Érdekes és rá nézve nagymértékben jellemző a jóslatok és 
jóshelyekkel szemben elfoglalt álláspontja. Ismeretes, hogy ezeknek 
a görög nép vallásos és politikai életére rendkívül nagy volt a 
hatásuk. Ha a görög jóslatok értékét modern szempontból akarnék 
felfogni, kétségtelenül azt kellene mondanunk, hogy azok Görög
ország politikai fejlődését hol gátolták, hol meg elősegítették; hogy 
továbbá azokat, kik rájuk hallgattak, épp annyiszor döntötték rom
lásba, mint a hányszor győzelemre és diadalra segítették. Sok jós- 
mondás kudarczot vallott, mivel rendesen kétértelmű tartalmukat 
a legszellemesebb magyarázat sem illeszthette a körülményekbe. 
Egészen modern szempontból ítéli meg őket Thukydides is. Hogy 
a jósnő, ki éppen olyan ember, mint bárki más, nem tekinthet a 
jövőbe és hogy némely jóslat egész véletlenül teljesült, nagyon jól 
tudta Thukydides. Azért a legtöbb jóslatot egyszerűen megemlíti, 
a nélkül, hogy megjegyzésekkel kisérné, vagy magyarázatot fűzne 
hozzájuk. A népvallás iránt táplált tisztelete kiterjedt a jóslatokra 
is, mint a melyek a népvallás nagy részét képezték. Legkevésbbé 
sem akarta őket a politikai életből kizárni; mert nem tehette volna 
a nélkül, hogy egész Görögország népvallását és a vallás összes 
rendszerét fel ne forgassa. Ezért a beteljesedett jóslatokat különös 
nyomatékkai emeli ki. Még azt is megengedi, hogy csak azok 
tudták előre a peloponnesosi háború tartamát, kik hittek a jós
latokban : «Ha még a jóslatokra is hajlandók vagyunk hallgatni, akkor 
meg kell adnunk, hogy a jóslat, ha másban nem is, de ebben 
eltalálta az igazat. Én ugyanis emlékszem, hogy mindjárt a háború 
kitörésétől kezdve állandóan az a jósmondat járt szájról-szájra,
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hogy ennek háromszor kilencz évig kell tartania.» (V. 26.) Meg
említi Hesiorlosnak Nemeaban történt halálát, megjegyzi, hogy előre 
meg volt jósolva. De az is igaz, hogy hozzáfűzött «legetai»-val 
egyszerű mendemondánál többre nem becsüli. Sőt a jóslatokat 
illető tárgyilagos ítélete annyira megy, hogy egyes jóslatot — mely 
rosszul értelmezve látszólag nem teljesült — igazol is. így azt 
mondja, hogy Kylonnak, ki a delphii istenségtől kapott jóslatot, 
hogy t. i. Zeus legnagyobb ünnepén foglalja el Athént, illetőleg az 
Akropolist, az olympiai játékokra vonatkoztatta, inkább a legnagyobb 
athéni ünnepre, a Diasiára kellett volna gondolnia; mivelhogy t. i. 
az athéniek ennek megünneplésére a városból kivonultak, azért 
könnyen meglephette és elfoglalhatta városukat. (I. 126.) így a 
pythiai jóslatnak «jobb lesz, ha a Pelasgikon lakatlan m arad....»  
más, a tények által igazolt értelmet ád: «Az én véleményem 
szerint — így kezdi magyarázatát — az említett jósmondat egészen 
más vonatkozású, mint közönségesen felfogták. Nevezetesen az nem 
arra vonatkozik, mintha az utóbb bekövetkezett szerencsétlenségek 
a miatt érték volna a várost, hogy ama térnek beépítésével vétket 
követett volna el, hanem arra, hogy a háború folytán be fog követ
kezni a kényszerűség, hogy rajta éljenek. Tudta a jóshely a háború 
egyenes megnevezése nélkül is azt, hogy az itt való lakás soha 
sem fog jóra szolgálni.» (II. 17.) E nyugodt magyarázatok mellett 
azomban mégis keserűen kifakad a jóslatokkal való visszaélés miatt. 
Elkeseredése különösen ezen sorokban nyilatkozik meg : «E szeren
csétlenség közepette, — érti a nagy pestist — a mi külömben ter
mészetes, megemlékeztek a következő jóslatról is, melyről az idő
sebbek azt mondták, hogy eredetileg így hangzott: Dór hadat és 
vele egy lirnoszt hoz ránk a jövendő. A vélemények eddig meg 
voltak oszolva a fölött, hogy vájjon a jósigében döghalál, vagy 
pedig éhhalált értettek-e a régiek. Ekkor azomban természetesen 
az a vélemény jutott általános érvényre, hogy döghalált értettek; 
mert az emberek emlékezetüket ahhoz alkalmazták, a mit éppen 
szenvedtek. És én úgy tartom, hogy ha még ezután valaha egy 
dór háború fog kitörni s vele netalán éhség fog bekövetkezni, a jóslat 
minden valószínűség szerint ezt fogja nekik jelenteni.» (II. 54.) Külöm
ben egyenesen kimondja, hogy a mirigyhalál alatt minden jóslat 
haszontalannak tűnt föl. (II. 47.) Kétkedő álláspontját élesen meg
nyilatkoztató iróniával említi, hogy a peloponnesosi háború alkalmával 
Görögországszerte roppant sok jóslatot lehetett hallani. (II. 8.) 
A lakedaimonbelieknek Attikába való első beütése alkalmával «jósok

4
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ajka különféle jósigéket hangoztatott, a melyeket mindenki a szerint 
hallgatott, a mint éppen a kérdés iránt hangolva volt». (II. 2 1.) 
A jóslatoknak és jósoknak a politikai életre gyakorolt nagy hatása 
nem tetszik Thukydidesnek. Azért az athéni népet nem is kárhoz
tatja, mikor ez a siciliai hadi vállalat szerencsétlen végződése után 
a jósokon töltötte boszúját, mivelhogy a vállalat iránt jó reményt 
költöttek benne jóslataikkal. (VIII. i .) Annál élesebben elítéli az 
athéni sereg fővezérének, Nikiasnak a jóslatban való alaptalan hiszé
kenységét és bizakodását, a mi t. i. megakadályozta a Siciliából 
való jókori távozásukat s így tönkrejutásukat okozta. (VII. 50.)

Thukydides az emberi történetből minden emberfölöttit szám
űzni törekedett. Korának vallását s a jóslóhelyeket csak oly érte
lemben tekinti tényezőknek, a mennyiben azok az embereket — sajá
tos képzeletük látszólagos teljesedésével — sajátszerű utakra vezérlik; 
de semmiesetre sem tulajdonított nekik oly hatalmat, melylyel a 
törvényes utakon haladó események folyását fel nem fogható csodák 
által megszakítják, vagy módosítják.

Erkölcsi világnézete ugyanazon törvényszerűséget fogadja el, 
mint az, mit a fizikai rendről alkotott. E fizikai rend vizsgálása 
módjában megegyez Anaxagorassal és kora többi felvilágosodott, 
igazságra törekvő, tudományos sophistájával. Földrengések, nap- 
és holdfogyatkozások előtte nem megfoghatatlan csodák, nem 
haragvó istenek fenyegető jelei, melyek a földi és világtörvény 
alól ki vannak véve. A 431. évben történt holdfogyatkozás saját
szerű leírásában mondja egész határozottsággal, hogy holdfogyatko
zás csak újholdkor lehet. (II. 8.) Megemlíti a 426. évben történt 
földrengést és vízáradást is, miket szintén természetes okokból 
magyaráz. (III. 89.) A babona és előítélet oly hatalmas volt ekkori
ban Görögországban, hogy a legközönségesebb természeti tünemé
nyeket, például a villámlást és mennydörgést is az isteni hatalom 
fenyegető kitöréseinek tekintették a megrettent kedélyek. Két helyen 
említi Thukydides a pánikot, mely erőt vett a seregen, mivel 
harczközben hirtelen égzengés, zivatar kerekedett s mindkét alkalom
mal megjegyzi, hogy az a természeti tünemény az akkori év szaká
hoz képest nagyon is természetes és közönséges volt. (VI. 70.) 
Általában véve Thukydides bölcsészeti nézeteit s ezekkel erkölcsi 
világnézetét nemes józanság, valódi realizmus jellemzi, s e józan
ságban annyira következetes, hogy néha inkább fatalista és pesszi
mista lesz inkább, csakhogy a fizikai rend törvényeinek örökös 
érvényességét meg ne tagadja. Csakugyan ő sem ment az ókor
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fátum-hitétől, részben ő is hiszi, hogy van előre ki nem számítható 
végzet. Többször is említi a Tychét, mely sokszor a vezérek legpon
tosabb számításait meghiúsította, a seregeket kíméletlenül összezúzta.

Határozottan kijelenti, hogy az emberi sors kiszámíthatatlan, 
nincs benne végig logikai szükségszerűség. (VIII. 24.) Szerinte az 
ember a sors játékszere, a legjobb és legrosszabb emberen ugyan
azon sors uralkodik. A sors emez igazságtalanságát Nikias szeren
csétlen végében látja legvilágosabban • az ő példás élete — úgy 
gondolja — jobb véget érdemelt. (VII. 86.) Felfogása szerint tehát 
az emberi történetet úgynevezett logikai eszmék — mint ezzel a 
modern történetírók tetszelegnek — semmikép sem töltik be. 
Nem fogadta el a későbbi történetírás egyik divatos tételét sem, 
mely szerint bizonyos meghatározott logikai eszmék folytonosan 
fejlődve, folytonos haladást tüntetnek föl. Annak a modern nézetek
nek se találjuk művében nyomait, hogy az emberiség folytonosan 
egy magasabb czél felé törekszik, s hogy a történelem minden egyes 
korszaka csak lépcső a következő, magasabban álló korszakhoz. 
Felfogása — úgy látszik — inkább az, hogy az emberi történelem 
általában nyugvóponton áll: a mint a történet két főtényezője — a 
sors és az emberi természet — mindig ugyanaz marad, úgy ered
ményüknek, az emberi történetnek is mindig ugyanazon alakokban 
kell mozognia. Nézete szerint a történelem mindenekelőtt a művelt
ség kifejlődése, hanem ezt visszaesések oly gyakran megszakítják, 
hogy mozdulatai és haladása inkább kör, mint egyenes vonalban 
látszanak megtörténni. Az athéni nagy pestis és a kerkyrai zavarok 
leírásában — tehát két ízben — mélyebben kutatja az emberek
nek a barbárság durvaságaiba való visszaesését, hajlamait. «E párt- 
harczok alatt — úgymond — az államokat sok nagy szerencsétlenség 
érte, a melyek ugyan nem hiányoznak s nem is fognak hiányozni, míg 
az emberi természet ugyanaz marad, de majd ijesztőbb, majd meg 
enyhébb alakban s más-más változatokban lépnek fel, a szerint, a mint 
a körülmények alakulnak.» (III. 82.) Kétségtelen, hogy Thukydides 
e nézetei nagy hatással voltak a későbbi korok kitünőbb történet
íróira. Polybios, Tacitus művei nemcsak azt a sötét alaphangulatot 
viselik bélyegül, mi Thukydidesét jellemzi; de szerzőik olyan elve
ket hangoztatnak, mik Thukydides elvével annyira megegyeznek, 
hogy legtöbb esetben egyebeknek, mint ez elvek változásainak, 
csakugyan nem tekinthetők. Legfeltűnőbb e megegyezés a történeti 
körmozgás elméletében, mit Polybios, Tacitus egyértelemmel vallanak. 
Thukydides történeti felfogásának úgyszólván alapja ez az elmélet.

4 *



Talán ebben, az ókor egyetlen történetbölcsészeti elméletében 
gyökerezik említett pesszimizmusa is. A kor, melyben Thukydides 
élt, minden tekintetben alkalmas volt arra, hogy a nemes szellemet 
komorrá tegye s az emberiség jobbratörekvése iránt kétségbe ejtse. 
Majdnem harmincz éven át látta, mint telik meg Görögország tör
ténete iszonyatos tettek egész sorozatával, mint borítja a vér min
denütt, mint omlik össze a rettenetes csapások súlyától; ő maga 
száműzve kénytelen szeretett hazáját kerülni. Ily körülmények kö
zött a leglelkesültebb idealista is komorrá lesz; senki sem láthatja 
bennük az életet oly rózsás színben, mint a minó'nek esetleg béke 
idején föl-föltünhetik. «Békében, szerencsés körülmények között az 
összes polgárság is, az egyes ember is szelídebb érzésű, mert 
akkor nem jut oly kényszerhelyzetbe, a melyben a szabad önelhatá
rozás lehetetlen. A háború ellenben elvonván a megszokott kénye
lem eszközeit, eró'szakoskodó mester, s a tömeg szenvedélyeit a 
pillanatnyi helyzethez képest idomítja.» (III. 82.) E sorok eró's 
bizonyságai annak, hogy Thukydides — bár a görög történet leg
nagyobb háborúját választotta tárgyául — éppen nem a háborúpárt 
embere volt. Nézete szerint a háború legnagyobb baj, mivel az 
embert a barbárság nyerseségébe veti vissza, másként azomban 
szükséges rossz, mely az emberi természetből s a sors, a végzethez 
hasonló elementáris természeti erőből származik. Véghetetlen ellen
téte a béke, mely Thukydides szerint önmagában is mindig kívá
natos, mert «az emberi együttlét áldással teljes állapota».

Bármily meggyőződéssel hirdeti is Thukydides, hogy a törté
nelem az emberi élet tanítómestere; és bármennyire törekszik is, 
hogy a politikai életnek egyes szabályszerűségeit tüntesse föl művé
ben : a történet reá nézve mégis tág, de terméketlen mező, mely
nek művelését is egyik főczéljának tartotta. Az emberi erő egyrészt 
gyönge s a cselekvésben nem mindig nemesebb, jobbik énünk 
nyilatkozik; másrészt meg a sorsunk folyásán sokszor nem látjuk 
egy magasabb erkölcsi rend uralkodását. Azért az a véleménye 
Thukydidesnek, hogy a világtörténelem egyúttal nem világítélet, s 
e tudatban nem is adott művének erkölcsi jellemet. A történetet 
kevésbbé tartja erkölcsinek, minthogy őt az erkölcsnek is tanítójává 
tenné. Ennélfogva sohasem ítéli úgy meg a népeket, államokat, 
személyeket és eseményeket, hogy azoknak erkölcsi súlyát, értékét 
is mérlegelje. Nagyon tévednénk azomban, ha azt következtetnék, 
hogy Thukydides az erkölcsiséget nélkülözhetőnek tartotta, vagy 
megvetette. Igaz, hogy e szempontból hiányos a kép, mit róla



alkothatunk, mivel magánéletét úgyszólván teljesen nem ismerjük. 
Művének magas szellemi nívójáról azomban okvetlen rá kell ismer
nünk erkölcsi nemességére s arra, hogy a gyakorlati életben 
erkölcsös volt, a szó legszorosabb értelmében. Mert ha a vallást 
és vele az erkölcsöt nem tartotta volna az emberi társadalom 
föltétlenül szükséges alapjának, akkor ezeknek a peloponnesosi 
háború zivatarában történt rettentő' felbomlását oly megható módon, 
oly elkeseredett és meggyőző szavakkal nem tudta volna ecsetelni. 
A harmadik könyv — a későbbi történetíróktól és kritikusoktól 
méltán csodált — híres fejezetei az erkölcsöt illetőleg mély és 
rendkívül nemes felfogásnak visszatükrözői, az erkölcsnek a törté
nelemre és politikára való kiváló értékét és messzevágó hatását
— a nélkül, hogy hosszasabban moralizálna — bennük fejezte ki 
legvilágosabban. Az is igaz, hogy az ember erkölcsi természetét 
nem tapasztalhatta valami feltűnő jónak. Egyes megjegyzéseiből 
úgy látszik, mintha e tekintetben teljesen Diodotos nézetét követné, 
ki azt tartotta, hogy az ember természettől fogva rossz és minden 
bűnre hajlandó. (III. 45.) Legalább a legélesebb szavakkal ostorozza 
az önérzést, a fösvénységet, a hivatal- és a tekintélyhajhászást, kép
mutatást, s egyetlen emberi tulajdonságot sem emel ki dicsérő 
szavakkal; ellenkezőleg, hol gyengébben, hol erősebben korholja 
az emberi jellem kinövéseit. Kétségkívül világnézetének bizonyos 
embergyülölő vonást ád ez eljárása által, jóllehet gyakorlati és 
reális fölfogásával szemben elenyészik, művének jellemére pedig 
semmi hatással sem lehet.

Miként vallási és bölcsészeti fölfogásában, úgy erkölcsi világ
nézetében is magasan fölébeemelkedik kora nézeteinek és alap
elveinek. Egyéni meggyőződése volt vezetője, nem a tömegé. 
Az emberi természet gyengeségét, ingatagságát, romlottságát éppen 
e tömegen látja a legvilágosabban. Arisztokratikus fölfogása szerint
— mint ezt korabeli s későbbi bölcsészeti történetírók hirdették -— 
kevesen vannak a tömegben, kiknek meggyőződése, erkölcsi alap
elvei tiszták, kiknek működése tehát nemes és önzetlen. Művét 
valósággal e kevesekhez intézte, külömben a nép ellen irányuló e 
keserű kifakadásától bizonyosan tartózkodott volna.

Egyébként is minden arra vall, hogy művét eleinte csak keve
sen ismerték. A Kr. e. negyedik század írói közül egy sem említi 
Thukydidest, életéről is mindenesetre jobban értesült volna az 
utókor, ha mindjárt műve megírása és halála után vált volna híressé. 
Valószínűleg későbbi kor ötlete az, hogy Demosthenes szorgalmasan
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tanulmányozta őt, sőt hogy több ízben is leírta. Demosthenes úgy 
látszik nem is ismerte Thukydides művét, beszédeiben legalább 
nincs nyoma ez ismeretnek. Az is kétségtelen, hogy Thukydides 
egészen korlátlan demokráciához hajló polgártársai szemében sokkal 
arisztokratikusabbnak tűnt föl, hogy sem vele azonnal rokonszenvez
tek volna. Valóban az is volt. Állítólag fejedelmi vérből származott; 
műveltségével, képzettségével, lángeszével a tömeg színvonalán 
magasan túlemelkedett. Kíméletlenül korholta tehát a demokrácia 
ürügye alatt elkövetett visszaéléseket. A politikai értelemben vett 
arisztokraták viszont nem találták meg művében az epedett magasz- 
talást annyira, hogy Thukydidest a maguk emberének tartsák s 
ilyennek dicsőítsék. Szóval dicsőségének, hírének és műve gyors 
elterjedésének egyaránt akadály volt korában a ma annyira magasz
talt tárgyilagossága és részrehajlatlansága.

Személyes politikai meggyőződéséről és elveiről a legellenté
tesebb nézetek kerültek forgalomba. Természetes, hogy a közlött 
beszédekben minden politikai elv képviselve van; az államformákról 
és pártkérdésekről azomban nagyon ritkán nyilvánítja a maga egyéni 
meggyőződését. Bár az egyes szónokok, kiknek a dologra tartozó 
kiválóbb beszédeit közölte, sokszorosan és elég behatóan megvitat
ják a legjobb államforma kérdését, ő maga — hol igazat adva 
nekik, hol meg nem — egyszer sem avatkozik ilynemű jogbölcsé
szeti vitába. Kétségtelen, hogy ily meddő eszményi sophistikai kér
désekkel nem rokonszenvezett józan és gyakorlati természete. Az 
emberi természet hiányossága és gyöngesége miatt czéltalannak 
tartotta egy eszményi emberboldogító államforma kutatását. Törté
netileg valamennyi államformát jogosultnak tartja; a mint egyiket 
sem kárhoztatja határozottan, úgy egyiket sem tartja a legjobbnak. 
Mert a magukban véve közömbös államformákat, melyek mint valami 
természeti tünemények támadnak, majd elenyésznek: az emberek 
teszik jóvá, vagy roszszá. E szerint véleménye megegyez Sokra- 
tesével, ki a fősúlyt nem az államformára, hanem az államkormány
zásra helyezi.

Thukydides politikai hitvallásának tulajdonképi alapelve az, 
hogy az állam alkotmánya a polgároknak békét és biztonságot, 
igazságot adjon, jogos magánérdeküket elősegítse. Ha az állam élén 
oly férfiak állanak, kikben egyrészt megbízhat a nép, másrészt arra 
törekszenek, hogy a polgárok jogos érdekeit kielégítsék, — akkor 
rá nézve teljesen mindegy: arisztokratikus vagy demokratikus for
mában gyakorolják-e hatalmukat. így elismeréssel szól a Peisistra-
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tidák alatti monarkhikus Athénről, a Perikies alatti demokratikus 
Attikáról, az egyszerű királyok és fővezérek korabeli Spártáról. 
Ha az elősorolt államok egykori alkotmánya megengedte, hogy 
olyan férfiak teremtsenek nekik nyugalmat és rendet, gazdagságot, 
hatalmat és jólétet, akkor nem érzi magát jogosultnak, hogy az 
ilyen államformák becséről vagy káros voltáról mondjon ítéletet. 
Mély történeti érzése tudta, hogy mily hiábavaló, sőt rendesen 
mind az egyesre, mind az egész államra nézve mily veszedelmes 
esetleg új politikai eszmék kedvéért alapjában rázni meg a meg
levő államformát.

Kétségtelen, hogy Thukydides — legalább műve megírása 
idején — nem volt se arisztokrata, se demokrata, se monarkhista. 
Ha kora eseményeit behatóbban mozgatta volna, bizonyosan ő is 
a meglevő pártok valamelyikéhez szegődik; de mint történetíró 
joggal választott magának a vitatkozó pártok fölött levő álláspontot.

Csak egy állami létezést ítél el élesen: az anarkhiát. Előtte 
az egyértelmű a társadalmi rend teljes felbomlásával, minden vad 
szenvedély fölszabadulásával, minden szellemi és erkölcsi műveltség 
teljes elvesztésével. (III. 82., 83.) Figyelemreméltó e tekintetben 
egyéni fölfogása, mely szerint az anarkhiát nem valamely állam
forma hiányzásából, hanem egyenesen a háború zavaraiból, az em
beri természet gyengeségeiből és romlottságából magyarázza. így 
jellemzi a Perikies halála után Athénben kitört anarkhiát is, mely 
az ő meggyőződése szerint nem a város korlátlan demokráciái 
alkotmányának volt a következése, mint inkább a rettenetes zava
roknak, a cselszövő és képtelen demagógok működésének, kik a 
sokszorosan sújtott athéni népre valósággal zsarnoki hatalmat gya
koroltak. Némely soraiból úgy látszik, hogy a korlátlan demokráciát 
is olyannak tartja, mely anarkhiát hozhat az államra, ezért mondja 
szerencsésnek Athént, mikor 41 i-ben demokráciái alkotmányt nyer
hetett. (VIII. 97.) Minden, az államformákra vonatkozó megjegy
zéséből kétségtelen, hogy neki az állam belső rendje és nyugalma 
a fő, míg másodrendű kérdés annak külső alakja. E tekintetben 
is hű tükre: halhatatlan alkotása, mely kezdettől végig a tartalom 
gazdagságát, mindenekfelett pedig igazságát tekinté főczélnak. Ezért 
oly maradandó és példaszerű történetírása.

Thukydides vallási, erkölcsi, politikai meggyőződése mindenek
felett az embert jellemzik, ki a külömböző érdekek, az egymással 
homlokegyenest ellenkező elvek harczában rendületlenül állott meg 
az eszményi magaslaton, honnan korának s Görögország egész tör
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ténetének legfontosabb, legmeszebb ható eseményeit töviről-hegyére 
vizsgálhatta. Kétségtelen, hogy e tulajdonságokkal egyenlő' értékűek 
azok, melyek őt mint írót állítják a konzervativizmus mesgyéjére, 
melyek őt, mint a tudományos kutatás úttörőjét halhatatlanítják. 
Mindkétrendbeli tulajdonságai első sorban egyéni érdemei; láng
esze, jellemének sajátjai. A szellemi munka azomban — legyen 
az praktikus vagy tisztán elméleti — okvetlen a külső körülmények 
hatását is magánhordozza, mert a még olyan határozott egyéniség 
sem állhat korának mozgató erőivel teljesen ellenkezésben. Ha tuda
tosan nem, úgy öntudatlanul is engedni kénytelen nekik, még akkor 
is, mikor velük ellenkezik. Az a kérdés, hogy Thukydides hol szerez
hette azokat az impressziókat, mik őt az adatokkal, főkép az ős
történetekkel szemben kétkedővé, czéljában gyakorlativá, előadásá
ban mindenekfölött az igazságra törekvővé tették? Semmit el nem 
fogadott, mi a valószínűség mértékét meg nem ütötte, de egész 
következetesen mindent kizárt, mi az események természetes magya
rázata helyett a természetfölöttihez, a csodáshoz folyamodni kény
szerítette volna. Olvasóinak pedig nemcsak tudásvágyát akarja 
kielégíteni; azt kívánja, hogy mindenekelőtt tanuljanak, okuljanak 
az élet számára. Ez a kétkedés, ez a gyakorlatira törekvés, ez a 
folytonosan tanítani akarás éppen Thukydides korának bölcsészeti 
irányát, a sophistikát jellemzi legközvetetlenebbül.* Ennek alapelve 
az is, hogy az emberi események kizárólag emberi és természetes 
okokból magyarázhatók. Ezért fejleszti ki oly egyszerre, úgyszólva 
előre, tudományos tövekvések nélkül a pszihologiát. Thukydides 
jellemzései pedig ma is mintaképei a lélektani megfigyelésnek, az 
emberi lelki élet belső rugóit kereső kutatásnak.

Mindez általános vonásokból világos, hogy kora bölcsészeti 
irányát nemcsak ismerte, — a hagyomány szerint Gorgiasnak, 
Anaxagorasnak tanítványa is volt —  de mélyebben tanulmányozta 
is. Egyéni tehetsége azomban megmentette a — később elfajult — 
sophistika túlzásaitól, tévedéseitől. Módszerének csak kiválóságait kö
vette, ferdeségeit megismerve, távol volt attól, hogy az összes dolgokra 
egy és ugyanazt a mértéket alkalmazza. Ily okokból mellőzte tág 
lelkiismeretű erkölcstanát is. Szóval e tekintetben is önállónak s a 
meglevő viszonyok között is eredetinek bizonyul művészi alkotása. 
Valóban tudományos szempontból ő a legelső eklektikus.

*  *  *

* Hornyánszky Gy. id m.



Gyakorlati czélzatossága, röviden vázolt főelvei tették Thuky- 
dides művét a pragmatikus történetírás alapvető kódexévé. Ma is 
tanul belőle a komoly történetbúvár. Ugyané tulajdonságaiban 
rejlik hatalmas képzőereje. Örök tanulságul szolgál minden idők 
történetkedvelőinek.

Elfogulatlan, részre nem hajló, tárgyilagos előadása az igazság 
keresésére, szerénységre s mindenekfölött igazmondásra tanítja meg 
a vele behatóbban foglalkozó ifjúságot. Bőséges áldása a rövid 
időnek, mit a görögöt pótló tanfolyam reá fordíthat.

Serédi I *. L.íijof-4 <li~.

Repertorium: Zsoldos B .: Thukydides I —II. A Thukydides művéből vett idézetek 
mind e szerint szólanak. — Hegedűs / .: Thukydides és műve. — Szi/asi M. n. a. czímmel.
— Roscher W .: Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides. — /,. /. Classen: Thukydides.
— K rüger: Leben des Thukydides. — Ullrich: Zur Erklärung des Thukydides. — Rheinisches 
Museum, 1827., 1845. évf. — Poppo: Thukydides. (Prolegomena I .)— Welzhofer: Thukydides 
und sein Geschichtswerk. — Ghillen: Thukydides. — Curtius £., ford. Huszár I.: A görögök 
története. — D uncker M. : Az ó-kor története. — Weber: Geschichte d. pelop. Krieges. 
(Weltgesch. I.) — Bergk: Griech. Litteraturgeschichte. IV. B. — M u n k:  Litteratur der 
Griechen. II. B. Prosa.



A  Collegium fő közösügyei.

A régi Collegium statuum evangelicorum Hungáriáé superioris a lefolyt 
iskolai év alatt véglegesen átalakult egyházkerületi főiskolává s élére állíttatott 
a kerületi igazgató-választmány. A választmány elnöksége: rnéltóságos Zelenka 
Pál tiszakerületi püspök és dr. Schmidt Gyula urak. Tagokul pedig a következő 
12 tagot választotta a kerület: Benczúr Géza, Chotvács Endre, Csisko János, 
Farbaky József, Gamauf György, Glauf Pál, Hörk József, Kéler Pál, Radványi 
István, Szentiványi Árpád, Terray Gyula, Topscher György urakat. A collegiumi 
őspártfogóság a következő 12 tagot: Bánó Árpád, Dessewffy Lajos, dr. Horváth 
Ödön, Kleiner Gyula, Kubinyi Albert, Farkas Lajos, Ludmann Ottó, Palugyay 
Gusztáv, dr. Mosánszky Győző, Radvány Kálmán, Raisz Ede és Mérey Aurél 
urakat. A választmány üléseiben megjelennek a collegium igazgatója és pénz
tárosa is, hogy esetleges felvilágosításokat adjanak, de hivataluk alapján szava
zati joguk nincs.

Ezen választmány f. évi jun. hó 1. és 2-kán tartotta első ülését Eperjesen, 
s elintézte a következő ügyeket:

1. Megalapította részletesen a Collegium új szervezetét, mely azonban 
még a legközelebbi kerületi gyűlésnek lesz előterjesztendő.

2. Megválasztotta a végrehajtó-bizottság tagjait, s azok: hivatalból a két 
elnök, a collegiumi igazgató, a collegiumi pénztárnok, a collegiumi jegyző, a 
collegiumi ügyész, a tápintézeti gondnok és a négy tanintézet vezértanárai; 
választott tagok: a kerület részéről: Szentiványi Árpád, Benczúr Géza és Csisko 
János; a collegium részéről: Kubinyi Albert, Mérey Aurél és Palugyay Gusztáv.

3. Megalakította a pénzügyi bizottságot. Elnöke Mérey Aurél; tagjai: 
Dessewffy Lajos, dr. Mosánszky Győző ; póttagok : Bánó Árpád és dr. Horváth 
Ödön; hivatalból a collegiumi ügyész és a collegiumi pénztáros.

4. A számvizsgáló-bizottságba elnöknek Farkas Lajost, jegyzőnek Szlávik 
Mátyást, tagoknak: Radvány Kálmánt, Raisz Edét és Glauf Pált választották 
meg. Megjelennek az ülésekben a számadók is.

5. Megválasztatott collegiumi igazgatónak egy évre Hörk József, theologiai 
tanár, theologiai dékánnak Mayer Endre, a többi collegiumi hivatalnokok pedig 
állásukban megerősíttettek.
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Adományok.

Az Eperjesi Takarékpénztár az idén is a magyar nyelvben a
legjobb előhaladást tett négy algymnasiumi nem magyar
ajkú növendék jutalmazására............................................  40 írt — kr.

a c o n v ic tu s ra ........................................................... 20 « — «
a jogakadém iára...................................................... IOO « — «

Somogyi József, szolnoki ügyvéd, a jogakadémiára tíz éven át
fizetendő évi..........................................................................  I I «  —- «

Dr. Grynaeusz Géza, alügyész, a jogászok segélyegyletére . 4 « — «
Dr. Herzogh Árpád, közjegyző, a jogászok segélyegyletére . 4 « — «
A jogakadémiai tanári kar a jogászok segélyegyletére . . .  25 « — «
Dr. Horváth Ödön, jogakad. dékán, a jogászok segélyegyletére 10 « — «
Dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, a nagyterem kifestésére . 200 « — «
Szentiványi Árpád, göm. esp. felügyelői a nagyterem kifestésére 50 « — «

Összesen 464 frt — kr'

A Collegium főgymnasiimát látogató Izrael, vallásé tanulók ösztöndíj-alapjára 
Propper Elek és Révai Miklós VIII. osztálybeli tanulók által eszközölt gyűj

tésnek ei-edménye.

I. Eperjesi izr. nőegylet 100 írt, Holländer Jenő Kassa 100 frt,
fizetve 10 frt, a hátralevő összeg évi 10 frttal törlesztendő 200 frt — kr.

2. Eperjesi terménycsarnok, eperjesi izr. hitközség 50—50 frt IOO « — «
3. Korn Vilmos 30 frt, fizetve 10 frt, a többi 5 frttal évenk.

törlesztendő.......................................................................... 30 « — «
4. Chevra-Kadischa, Eperjesi Takarékpénztár, Eperjesi Bank

egylet, Bischitz Dávidné Budapesten, dr. Propper Adolf,
Holländer Lajos Kassa, dr. Moskowitz Kassa fizetett 5, 
a hátralékos összeg 5 frttal évenkint törlesztendő, Révai 
Samu Budapesten 25—25 f r t .......................................  200 « — «

5. Adler Samu, Berger Hermann (évenkint), Bielek László,
Eperjesi Népbank, Eperjesi Schocher-Tob-egylet, Ghillányi 
József, Grossmann Vilmos mérnök Budapesten, Heumann 
Samu, Linkesch Samuné, Propper Babetta, dr. Réthy 
Lipót Bécs, Révai Ignácz, Révai Lajos Budapesten, Révai 
Mór Budapesten, Rosenberg H., dr. Schmidt Gyula,
Szinyei Merse István, Uhlarik Mátyás, dr. Vályi János,
dr. Winter Géza 10—10 f r t ............................................  200 « — «

6. Adler és Gold, Deutsch Lipót, dr. Ardó Alfréd Budapest,
Bródy Ph. Kassa, dr. Engländer Emil, Fábri Gyula, 
dr. Ferbstein Márk, Flórián J., dr. Glantz Gyula, Handler J., 
dr. Hartmann Samu, Hazslinszky Frigyes, Húsz Armin, 
dr. Klein, Klein Simon, Knöpfler Vilmos, Kósch Árpád,

Átvitel . . 730 frt — kr.
6*
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Áthozat . .
Kubinyi Albert, Köszeghy János, Lefkovits Mór, Leuchtag 
Amália Kassa, Löwy Jakab, Ludmann Ottó, Moskovits 
Mór, dr. Neumann Samu, Oszvald Károly, Palugyay 
Gusztáv, Patzau Mór, Podraczky János, Propper Samu, 
Révai Ödön Budapest, dr. Rosenberg Theophil, dr. Rosen
berg, Rosenfeld Ignácz, dr. Sichermann Kassa, dr. Sonnen
schein Simon, dr. Schön Hugó S.-A.-Ujhely, Schwarz 
Ede, Szendrovits Samu, Werther Jakab, Zeilendorf, N. N., 
N. 5—5 f r t ..........................................................................

7. Braunfeld Kassa, Schreiber Lipót 4—4 f r t ........................
8. Bleuer József, Baumöhl, Bloch Armin, dr. Glück Lipót

Kassa, Grossmann Armin, dr. Horváth Ödön, Klein 
Ignácz, Molnár Lipót Kassa, dr. Neményi Vilmos Kassa, 
dr. Reismann Sim. Kassa, dr. Rosenthal Adolf, dr. Roth 
Kassa, dr. Sarudy Vilmos, dr. Spatz Dávid, dr. Weinberger 
Lipót Kassa, Weinberger Samu Kassa, Weisel Samu 
3—3 frt ...............................................................................

9. Dr. Auszterlitz M., Elsasz, dr. Földi, Fáik Kassa, dr. Horovitz
Simon, Klein Jakab, Lerner Mór, Leuchtag Gyula Lubotin, 
dr. Müller Bertalan, Reikovits H., Singer Lipót, Spira, 
Stehr Dávid, dr. Szlávik Mátyás 2—2 f r t ...................

10. Böhm B., Böhm Simon, Fischgrund, Gaal Lajos, Glós
Károly, Grosz Jenő, Hörk József, Incze Béla, Kemény 
Árpád, Klein János, Klein Margit Töltszék, Mayer Endre, 
dr. Serédi Lajos, Szigethy Lajos, Szutorisz Frigyes,
N. N., N. N., gyűjtők 1 — 1 f r t .............................. ....  ■

Összesen . .
Levonatván ebből a gyűjtők költsége ..................................
Marad mint alap, a még törlesztendő 130 frt beszámításával

730 frt — kr.

51 * —  *

28 « — «

18 « — < 
1050 frt — kr. 

6 «  —  « 

1044 frt — kr.

Adler Etelka úrhölgy az idén kiosztandó izraelita ösztöndíj
összeg kiegészítésére gyűjtött.............................. .... 18 frt 14 krt.

Fogadják ezúttal is a kegyes adományozók a Collegium szives köszönetét.



JELENTÉS A COLLEGIUM EGYES INTÉZETEIRŐL.
I.

H ITT AN IN TÉZET.

A) Tanári kar.

1. Hörk József, a gyakorlati theol. tudományok, a neveléstan és vallás- 
történet nyilv. r. tanára, theol. dékán, a theol. önképző- s önsegélyző-egyesü
let 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 collég. «Markovics-kör» elnöke.

4. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, a rendszeres theol. nyilv. r. 
tanára, h. lelkész, a kar e. i. jegyzője és coll. jegyző.

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

6. Húsz Ármin, segédtanár, coll. főgymn. r. tanár, a tornagyakorlatok 
vezetője.

7. Mikolik Gyula, segédtanár, az eperjesi ev. egyház r. tanítója, az egyházi 
énekgyakorlatok vezetője.

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

1. Egész évi tantárgyak.

1. Héber nyelv. I. t. f., heti 3 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
2. Latin nyelv. Johannis de Wiclif: Tractatus de officio pastorali. II. Pars.

1., II., III., IV. t. f., heti I órán. E t. Hörk József.
3. Német nyelv. I. t. f., heti I órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
4. Bibliai tót nyelv. Nyelvtan I. t. fi, heti 1 órán és Szókötéstan II.,

111., IV. t. fi, heti i órán. E. t. Mayer Endre.
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5- Bölcsészettörténet. I. t. f., heti 4 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
6. Egyetemes és protestáns egyháztörténet. (Új-kor.) I., II. t. f., heti 4 órán. 

E. t. Csengey Gusztáv.
7. Új-szövetségi irásmagya lázat. (Exegesis.) 1. Kor. levél. Ap. csel. II., 

Ilk, IV. t. f., heti 4 órán. E. t. Mayer Endre.
8. Ó-szövetségi irásmagyarázat. (Exegesis.) Zsoltárok. II., III., IV. t. f., 

heti 3 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
9. Egyházjog. III. t. f., az I. félévben heti 4, a II. félévben heti 3 órán. 

E. t. Hörk József.
10. Erkölcstan. III., IV. t. f., heti 4 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
11. Symbolika. III., IV. t. f., heti 2 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
12. Gyakorlati irásmagyarázat. (Exegesis.) I., II., III., IV. t .  f ,  heti I órán. 

E. t. Hörk József.
13. Egyházi ének. I., II., III., IV. t. f, heti 2 órán. Vezető tanár Mikolik Gyula.
14. Testgyakorlatok. I., II., III., IV. t. f., I. f. é. heti 1 órán, II. f. é. 

heti 2 órán. Vezető tanár Húsz Ármin.

Rendes esész évi seiiiiiuiriumok.

I. Exegetikai seminarium. II., III. és IV. t. f., heti I órán. Vezető 
tanár Mayer Endre.

Ezen új-szövetségi exegetikai seminariumban a következő kérdések fej
tegetettek: Mit tart Pál a bűnről? Pál megváltástana; Pál christologiája; a 
kegyelem (/ágig) jelentősége Pál theologiai rendszerében; a parusiaról; Jézus 
halála és feltámadása egymáshoz való viszonyban, theol. szempontból; Jézus 
születéséről kritikailag; mikép használja Jézus az ó-test.-ot az evang.-ban ? Jézus 
büntetlenségéről az evangéliumok alapján; a szent irás tekintélye s kritikai 
megtámadtatásai; a hegyi beszéd keletkezése, szerkesztése s tartalma általában és 
különösen részleteiben, szakaszonkint tárgyalva: a makarismák, a mi atyánk stb. 
Minden egyes tételt előző olvasmány alapján kellett kidolgozni stb.

II. Systematikai seminarium. III. és IV. t. f., heti 1 órán. Vezető tanár 
dr. Szlávik Mátyás.

Tárgya volt az Augustana Confessio német szövegének magyarázata.
III. Gyakorlati theologiai seminariumok. (Gyakorlatok):
1. Homileticum. Czélja : a hittanhallgatókat az egyházi beszéd szerkesz

tésében és előadásában kiképezni.
Vezetője: Hörk József szaktanár. Jegyzői: Zsámbor Pál III. é. és Wallen- 

tinyi Aladár I. é. hittanhallgató.
Ezen gyakorlatokban részt vettek az összes hittanhallgatók.
Tartatott összesen 20 rendes s egy rendkívüli gyakorlat. Beadatott s meg- 

bíráltatott 20 beszéd ( ii  magyar, 6 német, 3 tót). Ezek közül jónak ítéltetett 
8 beszéd, megdicsértetett 2 beszéd, 4 bírálat.

2. Katecheticum. Czélja: a hittanhallgatókat a vallástanításban ügye
sekké tenni

Vezetője: Hörk József szaktanár. Jegyzői ugyanazok, a kik a Liturgi- 
cumban. (Lásd a túloldalon.)
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Részt vettek e gyakorlatokban az összes hittanhallgatók és a tanítóképző
intézet III. tanfolyambeli növendékei. Tanítványok az I—IV. gymn. osztályok 
prot. tanulói. Az összes gyakorlatok száma 17. Ezekből katechesis 13, gyermek 
isteni tisztelet 3, u. m. bevezető, karácsonyi és befejező gyermek isteni tisztelet; 
imagyakorlat I .  Katechesisek útján tárgyaltatott az egyháztörténetből: 1. Pál 
ap. élete, működése. 2. A keresztyének üldözése. 3. Az egyházi atyák (Augustin). 
4. Nagy Gergely s az isteni tisztelet kialakulása. 5. A szerzetesség kifejlődése. 
6. Az előreformátió: Wald Péter. 7- Wicliff János. 8. Húsz János. 9. A refor- 
mátió: Luther és társai. 10. Az ellenreformátió: Loyola Ignácz. 11. A magyar 
reformátió. 12. II. József és kora. 13. Br. Baldácsy Antal és a belmissió.

E gyakorlatokon néha megjelentek: Mayer Endre theol., Szutorisz Frigyes 
főgymn. és Ludmann Ottó gymn. igazgató, coll. tanárok is.

3. Liturgiáim. Czélja: a hittanhallgatókat a vasárnapi és ünnepnapi isteni 
tiszteleteknél és- az egyes cselekvényeknél (functio) előforduló papi teendőkben, 
a tanítóképző növendékeit pedig az ugyanily alkalmakkor előforduló kántori 
teendőkben gyakorolni, lehetőleg kiképezni.

Vezetője: Hörk József szaktanár. Részt vettek e gyakorlatokban az összes 
hittanhallgatók és a tanítóképző Ill-ad éves növendékei.

Jegyzők: Piajász Lajos II. é. hh. és Kengyel János IIP é. tkp. növendék. 
Aedilis: Balczo Lajos I. é. hittanhallgató.

Összesen 11 gyakorlat tartatott. Elmondatott 9 egyházi beszéd, prédi- 
káczió (5 magyar, 2 német, 2 tót), 2 allocutio, alkalmi beszéd (i magyar, 
I tót). Ezeken kívül tartatott még: esketési, avatási stb. szertartási gyakorlat.

I • . I z< ‘ t . Egyházjogi seminariumi gyakorlatok is tartattak, különösen a házas
sági és alkotmányi kérdések felett.

II. J e g y z e t .  A hittanintézet hallgatói az 1892—93. isk. év folyamán helyben 
és vidéken 2t-szer magyarul, 20-szor németül, 31-szer tótul, összesen tehát 72 ízben prédi
káltak és végezték a reggeli és vasárnap d. u. istentiszteleteket.

2. Pédév i tantárgyak.

aj A z első  félévben.

1. Görög nyelv és Hermeneutika. I. t. f., heti 3 órán. E. t. Mayer Endre.
2. Encyclopaedia. I. t. f., heti 4 órán. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
3. Neveléstan és Methodika. I., II. t f., heti 4 órán. E. t. Hörk József.
4. Jézus élete. IIP, IV. t. f., heti 3 órán. E. t. Mayer Endre.

bJ A  m ásodik félévben.

I. Uj-testamentomi exegesis. Hegyi beszéd és Parabolák. I. t. f., heti 3 
órán. E. t. Mayer Endre.

2 Katechetika. P, II. t. f., heti 2 órán. E. t. Hörk József.
3. Neveléstörténet, I., II. t. f., heti 2 órán. E. t. Hörk József.
4. Izrael története. P, II. t. f, heti 2 órán. E. t. Csengey Gusztáv.
5. Közegészségtan. P, IP, IIP, IV. t. f., heti 2 órán. E. t. dr. Lakner Árpád.
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ej T ö rté n e ti  sem in a riu m .

A második félévben a II. tanfolyamban heti I órán, Csengey Gusztáv 
szaktanár vezetése mellett, történeti seminariumi gyakorlatok tartattak, a mely 
gyakorlatok alkalmával megbeszéltettek a következő tételek: I .  Az úrvacsorái 
tan történeti fejlődése s hatása a különböző prot. egyházak megalakulására.
2. A svájczi és németországi reformátió történeti fejlődésének különbsége.
3. A protestantismus elterjedésének okai és első küzdelmei hazánkban. 4. A fran- 
czia reformátió elenyészésének okai. 5. A Tudor-ház befolyása az angol pro
testáns egyház megalakulására.

C) Hittanintézeti hallgatók.

I. ÉVI TANFOLYAM.

1. Balczo L ajos............................. Ratkó, Gömörm. 1872.
2. Thinschmidt Márton . . . .  Rókusz, Szepesm. 1872.
3. Wallentinyi Aladár . . . .  Dengeleg, Nógrádm. 1869.

II. ÉVI TANFOLYAM.

1. Frenyo L a j o s ........................ Rákos, Gömörm. 1872.
2. Gura Jenő . . . . . . .  Merény, Szepesm. 1872.
3. Hajász L a j o s ........................ Miskolcz, Borsodm. 1873.
4. Justh G é z a ............................. Menhárd, Szepesm. 1872.
5. Krmann L a jo s ........................ A.-Sztregova, Nógrádm. 1871.

III. ÉVI TANFOLYAM.

1. Haj só Gusztáv . .
2. Koncsek László
3. Lipták (Liptai) Lajos
4. Ondrejovics Sándor
5. Valszer Gyula . .
6. Zsámbor Pál . . .

Dúsa, Gömörm. 1871. 
Rédova, Gömörm. 1871. 
N.-Veszverés, Gömörm. 1871. 
Gács, Nógrádm. 1872.
Lőcse, Szepesm. 1871 - 
Zólyom, Zólyomm. 1870.

IV. ÉVI TANFOLYAM.

I .  Bierbrunner Gusztáv . . . .  Ó-Kér, Bács-Bodrogm. 1868.
2 Broschko A d o l f ....................Béla, Szepesm. 1870.
3. Gömöry J á n o s ........................ Nyíregyháza, Szabolcsm. 1869.
4. Ifj. Hörk József........................ Losoncz, Nógrádm. 1871.

Kilépett (külföldre ment) 1892. nov. 1.
5. Koreny M árton........................Vychodná, Liptóm. 1868.
6. Lippay B é la ............................. Turja-Remete, Ungm. 1866.
7. Velky J e n ő ............................. Hosszúszó, Gömörm. 1869.
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D) Nyilvános vizsgálatok.

AJ Alapvizsgálat. Az 1892. junius 20. és 21-ik napján megtartott szabály- 
szerű évi alapvizsgálatra jelentkezettek közül : Koncsek László jeles, Lipták 
Lajos, Ondrejovics Sándor, Valszer Gyula és Zsámbor Pál jó , Hajsó Gusztáv 
pedig elégséges osztályzattal képesíttetett.

Az 1893. évi jun. 20-kán megtartott szabályszerű évi alapvizsgálatra mind 
az 5, két tanfolyamot végzett bittanhallgató jelentkezett. Ezen vizsgálat ered
ményéről a jövő évi értesítőben lesz szó.

B) Szakvizsgálat. Az 1892. jun. 28. és 29-kén nagytiszteletű Terray 
Gyula, gömöri főesperes úr, mint püspök úr helyettese, elnöklete alatt megtar
tott évi szabályszerű szakvizsgálaton: Argay György jeles, Fábry Pál, Kengyel 
Lajos, Klinczkó Pál és Nádassy János jó, Goldperger János pedig elégséges 
osztályzattal képesíttetett.

Az 1892. szept. 10-én nagytiszt. Sztehlo János, VI. sz. k. városi főesperes 
úr, mint püspök úr helyettese, elnöklete alatt megtartott rendkívüli szakvizs
gálaton Sárkány Béla, külföldről hazatért hitjelölt, jó  osztályzattal képesíttetett.

Ezen két szakvizsgálat alkalmával Argay György és Goldperger János 
magyar és tót, Fábry Pál magyar és német, Kengyel Lajos, Klinczkó Pál, 
Nádassy János és Sárkány Béla magyar nyelvű lelkészi szolgálatra nyertek 
képesítést.

Az 1893. jun. 22. és 23. napjain mélt. s főtiszt. Zelenka Pál püspök úr 
elnöklete alatt megtartandó évi szabályszerű szakvizsgálatra a következő végzett 
hitjelöltek jelentkeztek: 1. Broschko Adolf, 2. Gömöry János, 3. Koreny Márton,
4. Lippay Béla, 5. Velky Jenő és 6. Wack Péter. Ezen vizsgálat eredményéről 
a jövő évi értesítőben lesz szó.

C) Papi vizsgálat. Az 1892. szept. io-kén, nagytiszteletű Sztehlo János, 
VI. sz. k. városi főesperes úr, mint püspök úr helyettese, elnöklete alatt meg
tartott szabályszerű évi papi vizsgálatra: Fábry Pál és Kengyel Lajos Eperjesen 
és Scherffel Nándor Pozsonyban végzett és szakvizsgálatot tett papjelöltek 
jelentkeztek. Ezek közül a két előbbi elégséges, az utóbbi jó  osztályzattal képe
síttetett s részökre a papi oklevél kiállíttatott.

E) Theologiai egyesületek.

1. A theologiai önképző- s önsegélyző-egyesület.
Czélja; A  hittanhallgatókat az önálló bölcsészeti, theologiai és szépiro

dalmi munkálkodásban kiképezni, a szabad előadásban és szavalásban kiművelni 
és anyagilag segélyezni.

Tisztviselői: Elnök: Hörk József, theol. dékán; titkár és alelnök : Gömöry 
János IV. éves; jegyző: Frenyo Lajos II. éves; pénztáros: Zsámbor Pál
III. éves; könyvtárosok: Ondrejovics Sándor III., Koncsek László III. és Krmann 
Lajos II. éves; laptáros: Balczo Lajos I. éves ; az állandó választmány tagjai:

0
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Hajsó Gusztáv III. és Wallentinyi Aladár I. éves; a pénzügyi választmány 
tagjai (titkáron és jegyzőn kívül): Lippay Béla IV., Valszer Gyula III. és Justh 
Géza II. éves hittanhallgatók.

A pozsonyi Gondolat ez. lap társszerkesztője Broschko Adolf, IV. éves hh. 
Tagok száma 17 (egy évközben Németországba távozott), maradt az 

év végén 16.
Az egyesület 1892. szept. 18-án alakult meg; évzáró gyűlését pedig 1893. 

junius II-én tartotta meg.
Beadatott s illetve felolvastatott 13 munka, részint szépirodalmi, részint 

tudományos tárgyú; ezek közül megdicsértetett 5- Szavalat volt 15, meg
dicsértetek: belőle 3.

A munkahozásban szorgalmat tanúsítottak és dicséretet arattak: Wallentinyi 
Aladár I., Ondrejovics Sándor III., Frenyo Lajos II. éves, nemkülönben elisme
résben részesült Koncsek László III. éves hh. is.

A szavalásban kitűntek: Liptai Lajos III., ifj. Hörk József IV., Zsámbor 
Pál III. és Krmann Lajos II. éves hittanhallgatók.

Az egyesület az elmúlt tanévben 1 alakuló, 10 rendes, 2 rendkívüli, egy 
díszközgyűlést és egy záróünnepélyt tartott.

Az egyesület tagja a «Prot. Írod. társaságnak» és a «Luther-társaság»-nak. 
Az egyesület tagjai dolgoztak a három ev. theol. akadémia ifjúsága által 

fenntartott Gondolatba, azonkívül helyi és több vidéki lapba is.
Az egyesület vagyona: 1. k ö v e te lé sek b en ................... 377 frt 66 kr.

2. készpénzben . . . . ■ . 31 « 64 «
Összesen 409 frt 30 kr. 

1892. szept. 18-án, Kossuth Lajos hazánk nagy fiának születésnapja 
90. évfordulója alkalmából, az egyesület zártkörű díszközgyűlést tartott, mely
nek programmja következő volt: 1. Szózat. Énekelték az egyesület tagjai.
2. Elnöki alkalmi beszéd. Tartotta Hörk József, theol. dékán, elnök. 3. «Kossuth», 
Hiadortól. Szavalta Zsámbor Pál, III. éves hh. 4. «Tavasz elmúlt» . . . . 
Énekelték az egyesület tagjai. 5. Pár vonás Kossuth életéből (születésnapjának 
90. évfordulója alkalmából). Irta s felolvasta Frenyo Lajos II. éves hittanh.
6. Hymnus. Énekelték az egyesület tagjai.

Ezenkívül az egyesület befolyt az okt. 6-án az aradi vértanuk emlékére 
tartott testületi díszközgyűlés, valamint az 1892. okt. 31-én ugyancsak a tes
tület által rendezett reformátiói emlékünnepélyre.

Kiemelendő az egyesület életéből az az örvendetes esemény, hogy az 
egyesület 1893. febr. 19-én tartott közgyűlésén kerületünk ügybuzgó s érdemes 
püspökét, méltóságos és főtisztelendő Zelenka Pál urat dísztagjául választotta, 
a kinek tiszteletére 1893. jun. 3-án, a tanítóképzői daloskor közreműködése 
mellett, sikerült ünnepélyt rendezett. Az ünnepély programmja következő volt: 
I .  Hymnus. Énekelte a tanítóképzői daloskor. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta 
Hörk József, theol. dékán, elnök. 3 A vértanú. Irta Lippay Béla IV. é. hh. 
Előadta Zsámbor Pál III. é. hh. 4. A scholasztika feltámadása Irta és felol
vasta Gömöry János IV. é. hh. 5. Viharban. Énekelte a tanítóképzői daloskor.
6. A lengyelek fehér asszonya, Jókai Mórtól. Szavalta Liptai Lajos III. é. hh.
7. A vasárnap megünneplése. Irta s felolvasta Valszer Gyula III. é. hh.
8. Diadalének. Énekelte a tanítóképzői daloskör.



2. Theőlogiai olvasókör.
A theologiai önképző- s önsegélyző-egyesület olvasóköre az 1892— 93-ik 

isk. évben a következő lapok s folyóiratok felett rendelkezett:
I. Saját költségen: 1. Protestáns Pap. 2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap.

3. Keresztyén magvető. 4. Gondolat. 5. Ev. egyház és iskola. 6. Protest. Szemle.
7. Der Wiener ev. Hausfreund. — A politikai napi lapok közül: 8. Budapesti 
Hírlap. 9. Magyar Hírlap. 10. Pesti Hírlap, de csak márczius végéig. A második 
félévben a szerkesztőségek szívességéből kapott az olvasókör az utóbbiakból 
egy-egy tiszteletpéldányt.

II. Kerületi költségen: 11. Theol. Studien und Kritiken. 12. Theol. 
Literaturzeitung. 13. Zeitschrift für praktische Theologie, — melyek a theol. 
tanári kar lapjai, de a theol. olvasókörnek is kiadatnak.

III. Ajándék útján: Sztehlo János főesperes úrtól: 14. Prot. Kirchenzeitung. 
15- Der Oesterreichische Protestant. 16. Ev. Kirchenzeitung für Oesterreich. 
17. Kirchliche Korrespondenz für die deutsche Tagespresse. Dr. Szlávik Mátyás 
tanár úrtól: 18. Debreczeni Protestáns Lap. 19. Sárospataki Lapok. 20 Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap. -— Az egyes szerkesztőségektől: 21. Ev. Glocken. 
22. Néptanítók Lapja. 23. Gyámintézet. 24. Sárosmegyei Közlöny. 25. Rozsnyói 
Híradó. 26. Stuttgarter ev. Sonntagsblatt.

Az olvasókör tehát összesen 26 folyóirat, napi és szaklap felett rendelkezett.

3. A theol. testület és az annak kelteiében fennálló beesületbtróság 
az 1892-93-iki tanévben.

A theol. testület 1892. szept. 8-án alakult meg. Működése 5 rendes, 
3 rendkívüli, egy dísz- és egy zárógyűlésben folyt le. A becsületbíróság, — a tes
tület tagjainak dicséretére legyen mondva, — az elmúlt tanévben egyszer sem 
működött.

A testület tisztviselői: Elnök: Gömöry János IV. é. hh.; jegyző: Frenyo 
Lajos II. é. hh. A becsületbíróság tisztviselői: Elnök: Lippay Béla IV. éves, 
majd lemondása után Koncsek László III. éves; jegyző: Wallentinyi Aladár 
I. éves hittanhallgató.

A testület 1892. okt. 6-án, az aradi vértanuk emlékére, ünnepélyes dísz- 
közgyűlést tartott, melynek programmja következő volt: I. Szózat. 2. Elnöki 
megnyitó. Tartotta Gömöry János, IV. éves hh., elnök. 3. Alkalmi költemény, 
Lippay Bélától. Szavalta Zsámbor Pál, III. é. hh. 4. Wallentinyi Aladár: A kol
dus titka ez. alkalmi vonatkozású elbeszélése. 5. Október 6-ika. Ifj. Ábrányi 
Kornéltól. Szavalta ifj. Hörk József, IV. é. hh. 6. Hymnus.

1892. október 31 -én *reformácziói emlékünnepélyt-» rendezett a testület, 
következő műsorral: I .  Elnöki megnyitó. Tartotta Gömöry János, IV. é. hh., 
elnök. 2. lm eddig velünk volt az Úr. Énekelte a tanítóképzői daloskor. 3 A wit
tenbergi szerzetes. Költemény. Irta Lippay Béla, IV. é. hh. Előadta Krmann 
Lajos, II. é. hh. 4. Alkalmi beszéd. Tartotta Valszer Gyula, III. é. hh.
5. Luther egyénisége. Irta s felolvasta Frenyo Lajos, II. é. hh. 6. A régi 
vár. Csengey Gusztávtól. Előadta Liptai Lajos, III. éves hittanhallgató. 7. Luther 
diadaléneke. Énekelte a tanítóképzői daloskor.
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Ezenkívül pedig a testület a testvér jogakadémia ifjúságával márcz. 15-én 
hazafias ünnepélyt rendezett, melybe részint dalkörével, részint pedig Liptai 
Lajos III. é. hh. szavalatával s Frenyo Lajos II. é. hh. alkalmi értekezésével folyt be.

A testület tagja volt műit tanévben is az Eperjesi Széchenyi-körnek, 
Eperjes város ezen kiváló társadalmi egyletének, melynek működésében tagjai 
különösen szavalatokkal élénk részt vettek.

F) Kimutatás a theol. könyvtárról az 1892—93-iki tanévben.

A theol. könyvtárban, melyet a theol. önképző- és önsegélyző-egyesület 
kezel, az 1891-—92-ki iskolai év végével összesen 2546 kötet, 3 7 füzet volt.

Gyarapodott a könyvtár:
A) Ajándék útján: Főtiszt, s mélt. Baltik Frigyes püspök úrtól 1 k., 

ns. dr. Horváth Ödön jogkari dékán úrtól I k., nt. dr. Szlávik Mátyás theol. 
tanár úrtól I. k., nt. Mayer Endre theol. tanár úrtól 1 k., az Eperjesi Széchenyi- 
körtől I k. =  5 k.

B) Vétel útján: a) a theol. önképző- s önsegélyző-egyesület által 5 k., 
I füzet; b) a kerület által megszavazott évi rendes 50 fr tn y i segélyen:
I. megrendelteitek a theol. folyóiratok és egy szaklap és 2. vétetett az ó- és 
új-szövetségi irásmagyarázat körébe vágó 4 mű 6 kötetben s történeti tárgyú 
3 mű 3 kötetben =  9 kötet. Az Írásmagyarázati művek a tanári könyvtárban 
helyeztettek el.

A könyvtár állása jelenleg:

Az 1891—92. isk. év végével v o l t ................................. 2546 kötet, 37 füzet.
Gyarapodott: a) ajándékból.................................. 5 * — *

b) vétel útján :
1. az önk.- s öns.-egyesület által . . 5 * I «

2. a kerület költségén..........................  9 « — «
Van tehát összesen 2565 kötet, 38 füzet.

_ — GO-------

Hálás köszönetét mondunk a nagylelkű ajándékozóknak és a tisztelt 
pártfogóknak.



II.

JO G A K A D É M IA .

A) A jog- és államtudományi kar személyzete.

Dékán.

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

T a n á r o k .

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

Glós Károly, köz- és váltó-ügyvéd, a politika, pénzügytan, pénzügyi 
törvények és jogtörténet ny. r. tanára, az első és második alapvizsgálati s az 
államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja s ez utóbbinak elnöke.

Dr. Horovitz 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, ez utóbbinak elnöke

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

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

közegészségtan magántanára.
Dr. Pelech E. János, orvostudor, kincstári orvos, a törvényszéki elme- 

kórtan magántanára.
Dr. Sarudy Vilmos, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, a 

nemzetgazdaságtan, statisztika, magyar közigazgatási jog s váltó- és kereske
delmi jog ny. r. tanára, a második alapvizsgálati s az állam- és jogtudományi 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja.

Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd és váltó-jegyző, a magyar magán
jog, osztrák polgári magánjog, peres és perenkívüli eljárás és a bányajog ny. 
r. tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja, s mint pro- 
dékán, a dékán akadályoztatása esetében annak helyettese.
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Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theol. rendes tanár, collegiumi jegyző, 
a történeti és bölcsészeti speciál-collegiumok ny. rk. tanára. A jog- és állam
tudományi kar e. i. jegyzője.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, a 
tételes jogi speciál-collegiumok magántanára, a jogtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagja.

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

Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Schulek Gusztáv,

prodékán. Rendes tagok: Glós Károly és Dr. Horovitz Simon. Póttagok:
Dr. Sarudy Vilmos és Dr. Szlávik Mátyás.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Schulek Gusztáv,

prodékán. Rendes tagok: Glós Károly, Dr. Horváth Ödön és Dr. Sarudy
Vilmos. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Glós Károly. Rendes tagok: Glós Károly, Dr. Sarudy Vilmos 

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

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Berzeviczy Albert, államtitkár,
Fuhrmann Andor, sz. kir. Eperjes város polgármestere,
Dr. Fűzy Béla, kir. tanfelügyelő,
Kovács Gusztáv, kir. pénzügyigazgatói helyettes,
Kovaliczky Mihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Péchy Zsigmond, Abauj-Tornavármegye és Kassa sz. kir. város főispánja, 
Dr. Tahy Mihály, Sárosvármegye főjegyzője,
Weichhardt Károly, kir. tanácsos, kir. pénzügyigazgató.

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

lek Gusztáv és Dr. Sarudy Vilmos. Póttagok: Glós Károly, Dr. Horváth Ödön.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bóth Gyula, kir. törvényszéki bíró,
Dr. Grynaeusz Géza, kir. alügyész,
Dr. Herzog Árpád' kir. közjegyző,
Huszár Ferdinand, kir. ügyész,
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Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
Molitorisz István, kir. törvényszéki bíró,
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök,
Dr. Propper Adolf, ügyvéd,
Dr. Schmidt Gyula, árvaszéki elnök, coll. felügyelő,
Dr. Sztehlo János, jogakad. m.-tanár, ügyvéd.

C) Az e l ő a d o t t  t ant árgyak .

ELSŐ FÉLÉV.

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.

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

Római jog, hét. 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.
Magyar alkotmány s jogtörténet, hét. 7 óra. Előadó tanár: Glós Károly.

II. évfolyam.

Jogbölcselet, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Büntetőjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Kereskedelmi és váltójog, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
Osztrák magánjog, hét. 6 óra. Előadó tanár : Schulek Gusztáv.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

Alkotmányi és kormányzati politika, hét. 5 óra. Előadó tanár: Glós Károly. 
Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
Egyházi jog, hét. 7 óra. Előadó tanár: Hörk József.
Magyar pénzügyi jog , hét. 5 óra. Előadó tanár: Glós Károly.

B) Speciál-Collegiuniok.

A jog- és állambölcselet irodalma, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Hor
váth Ödön.
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Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. 
Horvát-Szlavonorszdgok viszonya az anyaállamhoz, hét. 2 óra. Előadó 

tanár: Dr. Horváth Ödön.
Alkotmányunk biztosítékai, hét. I óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. 
A magyar állampolgárságról, hetenként 1 óra. Előadó tanár: Dr. Hor

váth Ödön.

MÁSODIK FÉLÉV.

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.

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

II. évfolyam.

Magyar közjog, hét. 6 óra. Előadó tanár : Dr. Horváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Pénzügytan, hét. 4 óra. Előadó tanár: Glós Károly.
Tételes európai nemzetközi jog, hét. 3 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, hét. 5 óra. Előadó 
tanár: Dr. Sarudy Vilmos.

Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Büntető jog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Horovitz Simon.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

(Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egyéves önkéntesi szolgálatot nem 
teljesítenek s illetők a szükséges heti óraszámot főkép a tételes jogi tárgyakból választandó 

speciál-collegiumok sorából hallgatják.)

B) Speciál-Collegiumok.

* Művelődés-történet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
* Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. Előadó tanár : Hörk József.
* Bölcseleti ethika, hét. 4 óra. Előadó tan á r: Dr. Szlávik Mátyás. 
Bölcsészet történet (II. r . : Újkor), hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
* Közegészségtan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Lakner Árpád.
Pénzügyi jogunk fejlődése 1868-tól, hét. 2 óra. Előadó tanár: Glós Károly.
* Bányajog, hét. 2 óra. Előadó tanár : Schulek Gusztáv.
Válogatott kérdések a magyar kereskedelmi jogból, hét. 2 óra. Előadó 

tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
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* Allamszámviteltan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
A s ügyvédi rendtartásról, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sztehlo János.
* Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Breyer Adolf.
Az 18y2-ki valutatörvény cinkről, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy

Vilmos.
Jogbölcseleti nemzetközi jog, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
A magyar rendőri jog, hét. I óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
Törvényszéki elmekórtan, hét. 1. óra. Előadó tanár: Dr. Pelech E. János.
A z 1877 ■' XX -ik (gyámsági) törvény magyarázata, hét. I óra. Előadó 

tanár: Dr. Sarudy Vilmos.

1. Jegyzet. A *-gal jegyzett Speciál-Collegiumok olyanok, a melyek a fennálló sza
bályok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül eg.yszer okvetetlenül hallgatandók.

2. Jegyzet. Minden joghallgató hetenként legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. 
A mennyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a 20-at el nem éri, a hiány a speciál- 
collegiumok sorából szabadon választva pótlandó. (Szerv. szab. 24. §.)

Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves 
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak és 
egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak ; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják, 
hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befejezésének 
idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott 
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk 
bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-cz. 1. §.)

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell tennie, olykép, 
hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vall.- és közokt. ü. m. rend. 1889. 
28,300. sz. 2. §.)

D) Akadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.

Andrejkovics György, g. kath. 
Babócs Mátyás, r. kath.
Bajdik György, ág. ev. . ,
Bella Ede, ág. ev.....................

5 Brandsch Ármin, ág. ev. . 
Bruckner Vilmos, ág. ev. . 
Csegény Lipót, r. kath. . .
Dobay Zsigmond, r. kath.. .
Dohnányi Lajos, ág. ev., II. f. é. 

10 Gabona Lajos, r. kath. . . .
Gallé Hugó, ág. ev..................
Gefferth Elek, r. kath. . . .
Gueth Gyula, ev. ref. . . .
Hodinka Tivadar, g. kath. rend- 

kív. hallgató........................

Csicsvaalja, Zemplén vm. 1872. 
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1872. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1871- 
Patak, Liptó vm. 1874.
N.-Sink, N.-Küküllő vm. 1873. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1874. 
A.-Komarnik, Sáros vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1873. 
Trencsén, Trencsén vm. 1872. 
Tokaj, Zemplén vm. 1871. 
Zombor, Bács-Bodrog vm. 1874. 
Bártfa, Sáros vm. 1875.
F.-Eör, Vas vm. 1871. 
Krasznahorkaváralja, Gömör vm. 

1875.
7
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Név, vallás Születés helye és ideje

15 Hvozdovics Gyula, g. kath. . Stefuró, Sáros vm. 1873.
Isépy Zoltán, ev. ref. M.-Izsép, Zemplén vm. 1875.
Jármy Jordán, r. kath. . 
Kasztriner László, izr. redkív.

Ibrony, Szabolcs vm. 1870.

h a l lg a tó ............................. Varannó, Zemplén vm. 1872.
Klein Lajos, ág. ev.................. N.-Szeben, Szeben vm. 1874.

20 Klonfár Alajos, r. kath. Bécs, A.-Ausztria 1870.
Lasztókay Andor, r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1874.
Márczy Aurél, ág. ev. Sz.-Szombat, Szepes vm. 1873.
Molnár Aladár, ev. ref. . Szokola, Hont vm. 1874.
Morócz Miklós, r. kath.

25 Országh Guthy Elemér, ev. ref.
Bártfa, Sáros vm. 1874.

rendkív. hallgató . . . . Budapest, Pest vm. 1871.
Palugyay Kálmán, ág. ev. . . Bodafalva, Liptó vm. 1872.
Passuth Ferencz, r. kath. . Herhej, Sáros vm. 1873.
Pazár Dezső, ág. ev................. Ungvár, Ung vm. 1874.
Pruzsinszky Antal, r. kath. N.-Selmecz, Liptó vm. 1873.

30 Rontsinszky Miklós, r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1875.
Schlott Győző, r. kath. . . . Beszterczebánya, Zólyom vm. 1874.
Scholcz Gusztáv, ág. ev. Vichodna, Liptó vm. 1874.
Simonidesz Gyula, ág. ev. . Szécsény, Nógrád vm. 1871.
Singer Henrik, izr.................... Lőcse, Szepes vm. 1873.

35 Stefancsok Károly, ág. ev. N.-Rőcze, Gömör vm. 1874.
Szontágh Sándor, ág. ev., II. f. é. Dobsina, Gömör vm. 1872.
Thinschmidt Márton,ág. e., I. f. é. Rókusz, Szepes vm. 1872.

II. ÉVFOLYAM.
Basilides Barna, ág. ev. Jolsva, Gömör vm. 1872.
Bereznay János, r. kath. N.-Berezna, Ung vm. 1867.

40 Csopey Dénes, g. kath. . Huszt, Máramaros vm. 1873.
Dahlström Samu, ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1872.
Dojcsák Béla, g. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1873.
Gallé Tamás, r. kath K.-Szeben, Sáros vm. 1871.
Gombos József, r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1874.

45 Graffius Alfréd, ág. ev. . . . Medgyes, N.-Küküllő vm. 1869.
Grecsek Ede, r. kath. . Bilke, Bereg vm. 1870.
Grünfeld Tóbiás, izr., I. f. é. . Sebes-Kellemes, Sáros vm. 1868.
Irányi Géza, ág. ev.................. Eperjes, Sáros vm. 1871.
Joób Árpád, ág. ev.................. Istvándi, Somogy vm. 1872.

50 Klein Lipót, i z r * .................... K.-Szeben, Sáros vm. 1873.
Klein Miksa, izr........................ Eperjes, Sáros vm. 1873.
Klőss Viktor, ág. ev. . . . N.-Disznód, Szeben vm. 1873.



Név, vallás

Kosztrabszky Ferencz, r. kath 
Laukó Dezső, ág. ev. . .

55 Lichtig Gyula, izr. . . .
Orendt R. Ármin, ág. ev. . 
Raisz Béla, ág. ev. . . .  
Sarlay Sándor, r. kath. . .
Skultéty János, ág. ev. . .

6o Steinmetz Lajos, ág. ev.
Strázsek Rezső, r. kath. I. f. é 
Szobonya Lajos, ev. ref. 
Thóbert László, r. kath., I. f. é 
Vojtkó Miksa, ág. ev. . .

III. I

65 Dvihally Aladár, r. kath. 
Friedmann Henrik, izr. . .
Fuhrmann Andor, r. kath. 
Goritz Vilmos, ág. ev. . .
Gotthilf Mihály izr. . . .

70 Holénia Lajos, r. kath* 
Illykovics István, g. kath. . 
Isépy Andor, ev. ref. . .
Kochina Emil, g. kath. . .
Kolosy Miklós, ev. ref.*

75 Krayzell Andor, ág. ev.
Langhoffer Viktor,ág. ev., II. f. é 
Liska Mihály, ág. ev. 
Mattyasovszky Gy., r. k. II. f. é 
Rosenberg Mór, izr. . . .

80 Szarvas Lajos, ev. ref. . .

IV. É

Chamilla Antal, g. k., I. f. é 
Fest Géza, ág. ev. . . .  
Horovitz Gyula, izr. . .
Kalmár Ákos, r. kath. .

85 Péchy Oszkár, r. kath. . .
Rejovszky J. Sándor, r. kath 
Riszdorfer Béla, ág. ev. . 
Rozlosnik Samu, ág. ev. . 
Ruby Pál, g. k., I. f. é.

90 Sereghy Béla, g. kath*

Születés helye és ideje

K. -Szeben, Sáros vrri. 1872. 
Szarvas, Békés vm. 1872.
Eperjes, Sáros vm. 1872. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1871. 
Eperjes, Sáros vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1870. 
F.-Lehota, Zólyom vm. 1872. 
Birda, Temes vm. 1870.
Eperjes, Sáros vm. 1872.
Rozsnyó, Gömör vm. 1872. 
Krompach, Szepes vm. 1871. 
Kereczke, Máramaros vm. 1872.

OLYAM.

Beregszász, Bereg vm. 1872. 
Eperjes, Sáros vrri. 1872.
Eperjes, Sáros vm. 1873. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1872. 
Almás, Abauj-Torna vm. 1873. 
Eperjes, Sáros vm. 1872. 
Kruzslyova, Sáros vm. 1872. 
T.-Terebes, Zemplén vm. 1872. 
Homonna, Zemplén vm. 1871. 
Kálnás, Sáros vm. 1869.
Késmárk, Szepes vm. 1869. 
Baradna, Gömör vm. 1867.
L. -K.-Palugya, Liptó vm. 1871. 
Lőcse, Szepes vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1873.
H.-M.-Vásárhely, Csongr. vm. 1871.

VFOLYAM.

Debreczen, Hajdú vm. 1868.
I Eperjes, Sáros vm. 1869.

Eperjes, Sáros vm. 1871. 
S.-Bánya, Hont vm. 1867.
Eperjes, Sáros vm. 1869.
O-Lubló, Szepes vm. 1864. 
Sz.-Béla, Szepes vm. 1870. 
Dobsina, Gömör vm. 1869. 
Eperjes, Sáros vm. 1871.
Halmi, Ugocsa vm. 1872.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Somogyi Miklós r. kath., II. f. é. 
Turkinyák Aladár, g. kath. . 
Valkovszky Győző, g. k., I. f. é. 
Waisz Armin, ág. ev. . . .

Eperjes, Sáros vm. 1868. 
Csertész, Zemplén vm. 1870. 
Eperjes, Sáros vm. 1870. 
Sz.-Béla, Szepes vm. 1869.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISTERI ENGEDÉLYLYEL
VIZSGÁZÓK:

95 Balogh Miklós, r. kath. . . . 
Hanzély Márton, ág. ev. . .
Pavlik Béla, r. kath.................
Dr. Serédi Lajos, ág. ev. . . 
Túry Lajos, r. kath.................

Devecser, Veszprém vm. 1858. 
Budapest, Pest vm. 1856. 
Ó-Falu, Szepes vm. 1858. 
Veszprém, Veszprém vm. i860. 
Haraszt, Bács vm. i860.

Jegyzet. A *-gal jelöltek önkéntes katonai szolgálatot teljesítettek.

E) Vizsgálatok.
Az 1892. évi junius hó 16-tól 1892. évi junius hó 15-ig megtartott alap- és 
államvizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a

következő:
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Első alapvizsgálat . 29 2 31 1 11 15 27 2 2 4
Második alapvizsgálat 33 2 35 2 10 16 28 5 2 7
Allamtud. államvizsg. . - 1 1 — — — — — 1 1
Jogtud. államvizsg. . 7 1 8 ! 2 — 5 7 — 1 1

Összesen 69 6 75 " 5 21 36 62 7 6 13

1. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1886. márczius hó 
19-én 46,229. sz. a. kelt rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő alatt 
az I-ső alapvizsgálatot Skultéty  János, a Il-ik alapvizsgálatot Fabó Zoltán és Liska M ihály, 
a jogtudományi államvizsgálatot pedig Polgár István  és R o xer István  tették le kitüntetéssel. 
Ezeknek nevei a hivatalos lapban s a hazai tanügy állapotáról az országgyűlés elé ter
jesztendő jelentésben való közzététel végett a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis- 
teriumhoz fel lettek terjesztve.

2. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1889. október hó 
3-án, 41,398. sz. a. kelt rendelete értelmében, azoknak a joghallgatóknak nevei, «kik jogi 
tanulmányaikat kitűnő sikerrel fejezték be és a tanártestület előtt mint jómagaviseletű, 
szorgalmas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál való különös 
figyelembe részesítés czéljából a nm. m. kir. igazságügyministeriumhoz felterjesztendők; 
ily felterjesztésre méltónak e tanév végén a jogakadémia tanári testületé H orovitz 
G yulát találta.
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F) Akadémiai egyletek.

i . A joghallgatók testületé és olvasóköre.

A jogásztestület kebelében már évek óta érzett szükségletnek a kielégítése 
volt a «Jogászkor» megalakítása, melyre nézve az első lépés akkor lett meg- 
téve, midőn az 1892. év október havában tartott első közgyűlésen — melyen 
a jogi és theologiai akadémiák polgárai teljes számban jelentek meg — egy
hangú határozat hozatott arra nézve, hogy az Akadémiai Egyesület többé meg 
nem alakul, de a két akadémia ifjúsága biztosította egymást kölcsönös barát
ságáról, valamint arról, hogy a hazafias ünnepélyeket közösen tartják ezentúl is.

A Jogászkor alapszabálytervezetének s a költségelőirányzatnak kidol
gozására egy bizottság küldetett ki, melynek tagjai voltak: Riszdorfer Béla, 
Fest Géza, Horovitz Gyula, Joób Árpád, Ruby Pál és Fuhrmann Andor 
joghallgatók.

A tervezet csakhamar elkészült s a megalakuló kör a fő-utezai 61. számú 
ház első emeletén egy megfelelő tágas szobát s egy kisebb szobát teljes be
rendezéssel 300 frt évi díjért haszonbérbe vett.

A Jogászkor elnökévé Riszdorfer Béla, alelnökévé az első félévben Joób 
Árpád, a második félévben Fuhrmann Andor, főjegyzőjévé az első félévben 
Bereznay János, majd Isépy Andor, a második félévben Irányi Géza, pénz
tárosává Waisz A. Tivadar, könyvtárosává az első félévben Steinmetz Lajos, 
a másodikban Liska Mihály, háznagygyá az első félévben Fuhrmann Andor, 
a másodikban Isépy Andor, ellenőrré Basilides Barna, majd lemondása után 
Raisz Béla, aljegyzővé pedig Pazár Dezső választatott meg.

Október hó 28-án lett a kör a jogakadémia dékánjának jelenlétében 
ünnepélyesen megnyitva. Riszdorfer Béla, a kör elnöke, beszéd kíséretében 
adta át a közhasználatnak a kör eszközeit. A kör látogatottsága csakhamar 
szükségessé tette azt, hogy a helyiségek kibővíttessenek, minek folytán pót
lólag egy társalgóterem béreltetett ki. Az olvasószobában a kör tagjainak a 
fővárosi, vidéki és szaklapok oly gyűjteménye állott rendelkezésre, milyet talán 
egy hasonló színvonalú kör sem mutathat fel, s e tekintetben is köszönettel 
kell felemlíteni dr. Horváth Ödön, jogakad dékán urat, a ki sok napi és szak
lapot szíveskedett a kör számára átengedni.

Részt vett a kör az általános nemzeti mozgalmakban :
Hazafias ünnepélyt rendezett márczius 15-én, nagy közönség jelenlétében, 

karöltve a hittanhallgatókkal.
Díszgyűlést tartott Kossuth Lajos nagy hazánkfiának, akadémiánk egykori 

hallgatójának 90-ik évi születésnapján, s e gyűlésből hozzá üdvözlő táviratot 
intézett.

Kegyeletes érzelmeinek adott kifejezést az egylet akkor, midőn tagjai 
október 6-án az egylet felkérésére, az ág. hitv. ev. templomban megtartott 
gyászistentiszteleten valláskülömbség nélkül részt vettek.

Az egylet tagjai hazafias és kegyeletes érzelmeiknek adtak kifejezést az 
által, hogy Baross Gábor és Irányi Dániel, a nemzet nagy halottjainak szob-



rára és síremlékére gyűjtéseket eszközöltek, valamint K. Kopácsy Juliska és 
Tordai Grail Erzsébetnek fellépéseik alkalmával nevezetteket babérkoszorúval 
s csokorral tisztelték meg.

Rendezett az egylet egy kitünően sikerült hangversenyt, melynek tiszta 
jövedelme 138 frt volt; a tavalyi farsangot egy fényes jogászbállal nyitotta 
meg s ezidei nyilvános szereplését kedélyes nyári mulatsággal fejezte be. Rende
zett ezenkívül egy ismerkedési estélyt, valamint egy irodalmi estélyt, mely 
utóbbin Horovitz Gyula joghallgató a feltételes elítélés intézményéről értekezett. 
Mindkét estélyen az egész jogakadémiai tanári kar részt vett.

Az egylet összes bevételei 1126 frt 30 krt, összes kiadásai pedig 839 frt 
20 krt tettek ki.

Végezetül legyen felemlítve az, hogy a kör dr. Horváth Ödön dékán urat 
dísztagjává választotta.

2. Joghallgatók segélyegylete.

Alapítva lett 1869-ben. Ez egylet czélja : A jogakadémia szűkölködő nyil
vános rendes hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélyezésre 
méltókká tesz, segélyezni. (Alapszab. I. §.)

Alaptőkéje a múlt évben 4114 frt 81 kr. volt; ez évben hozzácsatoltatott: 
1892. aug. i-ig tőkegyarapodás 12 frt 26 kr., múlt évi pénzt, maradvány és 
tagsági díj 35 frt, jogakad. tanári kar ajándéka 25 frt, 1892. decz. 3-iki hang
verseny jövedelmének 20%-ja 18 frt 70 kr., múlt évi jogász-majális pénztárából 
2 frt 90 kr., n.-kanizsai ev. templom sorsjegyeiből 2 frt 50 kr., dr. Esterházy 
Sándor úr művéből I frt 50 kr., jogászbáli jövedelemből 56 kr., dr. Grynaeusz 
Géza s dr. Herzogh Árpád úr ajándékából 4—4 fr t; összesen tőkésítve lett 
tehát e tanév folyamán 106 frt 42 kr. s így az egyleti tőke 4221 frt 23 krt tesz ki.

Tagjainak száma 43.
Tisztviselői: elnök Irányi Géza II. éves jh., alelnök Joób Árpád II. éves jh., 

titkár Basilides Barna II. éves jh., pénztáros Krayzell Andor III. éves jh., 
választmányi tagok : Riszdorfer Béla IV. éves jh., Csegény Lipót I. éves jh., 
Gotthilf Mihály III. éves jh. Orendt Armin II. éves és Raisz Béla II. éves jh.

Az egylet e tanévben két közgyűlést és öt választmányi gyűlést tartott. 
Segélyezésre 185 frt fordíttatott.

Segélyben részesültek az első félévben: Pazár Dezső 12 frt, Vojtko 
Miksa 12 frt, Simonidesz Gyula 12 frt, Liska Mihály 12 frt, Bajdik György 
10 frt, Bereznay János 8 frt, Skultéty János 8 frt, Szarvas Lajos 8 frt, Steinmetz 
Lajos 8 frt, Scholcz Gusztáv 5 frt; a második félévben: Vojtko Miksa 20 frt, 
Liska Mihály 15 frt, Bajdik György 12 frt, Simonidesz Gyula 12 frt, Skultéty 
János 12 frt, Szarvas Lajos 12 frt, Bella Ede 7 frt.

Jogakadémiai ifjúsági könyvtár.

A Jogászkor közgyűlése által választott könyvtáros kezelése alatt álló 
ifjúsági könyvtárban a bejegyzett könyvek száma 739 volt. A tanév alatt a 
könyvtár 29 kötettel szaporodott, Ajándékoztak: dr. Horváth Ödön úr 4 köt., 
dr. Kovács Pál úr 1 köt., Fejes István úr I köt., Domaniczky István úr I köt.,
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dr. Esterházy Sándor úr i köt., dr. Fenyvessy Ferencz úr 2 köt., dr. Bartha 
Béla úr I köt., dr. Magyar István úr I köt., dr. Frederik Jenő úr 2 köt., 
az egri joglyceum 1 köt., a nagyváradi jogakad. 1 köt., a kecskeméti jogakad. 
I köt, a kolozsvári tud. egyetem 5 köt., az ág. ev. egyházegyetem 1 köt., 
az ág. ev. egyházkerület 1 köt., az ág. ev. hegyaljai egyházmegye 1 köt., a m. kir. 
igazságügyi ministerium 1 köt., a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 
3 köt., s így jelenleg a könyvtár 768 kötetet tartalmaz.

Megjegyzendő, hogy a jogakadémiai ifjúságnak a collegiumi nagy könyvtár 
is rendelkezésére állott.



III.

T  A N IT OKEPZO-IN TEZET.

I. Adatok az 1892—93-diki tanév történetéhez.

1. A tanévet az igazgató megnyitóbeszédével és az intézeti rendszabályok 
felolvasásával s magyarázatával szept. 5-dikén nyitottuk meg. A megelőző 4 napon 
tartattak a felvételi-, javító- és pótló-vizsgálatok; szept. 7-dikén tartatott a javító 
képesítő-vizsgálat, Bogsch Albert úr elnöklete mellett; szept. 15-én vett részt 
az intézet a collég, megnyitó-ünnepélyen két karénekkel. Az iskolai évet junius 
19-én fejeztük be énekkel s hálaadó imával. A megelőző héten tartattak az 
évzáró vizsgálatok, a következő héten a magántanulói, és junius 26-án s követ
kező napjain a képesítő-vizsgálatok.

2. Lillia Zsigmond úr, városi önkéntes tűzoltó-parancsnok, szives volt 
növendékeinket szept. és okt. hónapokban heti 2 órában a tűzoltási teendőkbe 
bevezetni és abban gyakorolni. Buzgó fáradságáért e helyütt is hálás köszö
netét mondunk neki.

3. Ez iskolai évben is több miniszteri rendeletet vett tudomásul a tanári 
kar. Ezek közt a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. é márczius 18-án 
4247. sz. a. kelt rendeletét, melyben Sebestyén Gyula közoktatási tanácstag 
és az 1891—92. tanévben intézetünkbe küldött iskolalátogatónak intézetünk 
állapotáról szóló felterjesztése alapján a miniszter úr «elismerését» fejezi ki a 
«tanári karnak, különösen annak igazgatójának, hogy a fogyatkozás és akadá
lyok daczára figyelemre méltó eredményeket mutatnak fel, hogy az intézet 
szelleme, a fegyelem, a tanítási eredmény s a képzésben mutatkozó gyakorlatias 
irány dicséretet érdemel».

4. Tóth János, IV. kerületi méhészeti vándortanító, 1892. szept. 17-én és 
1893. jun. 8. és 9-én elméleti és gyakorlati előadásokat tartott az okszerű mé
hészetről és érdekes utasításaival nagyban fokozta növendékeink előszeretetét 
a méhészet iránt.

5. Növendékeink egész éven át tanúsított szorgalma és magaviseleté álta
lában jónak mondható, habár előfordultak esetek, hogy intéssel, figyelmeztetéssel, 
sőt dorgálással és büntetéssel kellett az iskolai törvényeknek érvényt szerezni. 
Mindannyiszor üdvös eredménynyel.

6. A hazafias, vallásos s egyházias érzület ápolása s fejlesztése ez évben 
is egyik főpontja volt a tanári karnak. Részt vettek egyebek közt a márczius 
I 5-én tartott collég, hazafias ünnepélyen; részt vesznek nemcsak a mindennapi
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reggdi és esteli áhítatosságban, hanem a vasárnapi és ünnepi templomi isteni 
tiszteleten. A vallásos érzelem a jótékony czélokra szolgáló gyűjtések alkalmával 
is nyilvánult, a mennyiben dr. Fricke márványszobrára 2 írt 35 krt, a kerületi 
gyámintézet javára 2 frt 90 krt, a rozsnyói árvaházra 3 frt 70 krt gyűjtött az 
ifjúság; továbbá az úrvacsorához is járult az ifjúság a tanári karral együtt 
kétszer, mely alkalmakkor a kántori teendőket önállóan végezték és sikerült 
karénekükkel az ünnepélyességet emelték; temetéseknél is közreműködtek, 
továbbá közreműködtek a hittanhallgatók önképző- és önsegélyző-egyesületének 
junius 2-án, mlts. Zelenka Pál püspök úrnak tiszteletére rendezett ünnepélyén 
melyen három kardalt énekeltek.

7. Az egészségi állapot a lefolyt tanévben nem mondható kielégítőnek, 
mert nemcsak számos, habár csak könnyebb betegedési esetek fordultak elő, 
hanem három növendéknek hosszabb időre kellett a kórházat igénybe venni; 
egy elsőéves tüdővészesen érkezett az intézetbe, melyet még szept. 19-én elha
gyott s már okt. elején meghalt; egy harmadéves lábfájás miatt távozott haza 
márczius 2-án. Különösen a torokfájás és szembaj lépett fel nagymértékben. 
Hálás köszönettel tartozunk a városi kórház orvosának, dr. Lakner Árpád és 
Hcrkcly Jánosnak, valamint dr. Mosánszky Titusz orvos úrnak is, kik növen
dékeinknek díjtalanul nyújtottak orvosi segélyt; továbbá Bartsch Emil gyógy
szerész úrnak is, ki az orvosságok árából 20%-ot elengedett.

8. A tanári karban fájdalmas változás történt. Fahriczy Jánost, felejthe
tetlen kartársunkat kiszólította a kérlelhetetlen halál az élők sorából április 
hó 10-én. Temetése barátai és ismerősei nagy részvétele mellett ment végbe 
április 12-én; a kerület, a collég, tanári kar, az ifjúság, az igazgató s mások 
halmozták el koporsóját koszorúikkal, hálájuk, szeretetük és ragaszkodásuk jeléül; 
az ifjúság mélyen átérzett és szépen sikerült kardalaikkal és Kengyel János 
III. éves növendék szívhez szóló beszédével búcsúztak el szeretett tanáruktól.

9. A tanári kar az iskolai év folyama alatt 20 értekezletet tartott, melyek 
közt kettő, mint ellenőrző-értekezlet, a növendékek erkölcsi magaviseletét és 
szorgalmát vette beható bírálat alá. Az eredmény mindannyiszor a növendékek
nek, szükség esetében a szülőknek vagy gyámoknak tudomására hozatott, s így 
ekkép is hatottunk a tanulók szorgalmának fokozására, erkölcsi magukviselete 
javítására.

10. Fabriczy Jánost helyettesítették: dr. Serédi, Szutórisz és Klein János 
gymn. tanárok, kik oly szívesek voltak óráinak egy részét elvállalni; a többi 
órákat összevonással, az igazgató vette át, de Klein Jánost is kiszólította a halál 
körünkből május 15-én s így a physikai tanítás az ismétlésre szorítkozott, az 
igazgató vezetése alatt. A tanítás ekkép a szokott szüneteken kívül is gyakori 
megszakítást szenvedett.

11. Az intézet kertje bő alkalmat nyújt a növendékeknek magukat külö
nösen a fanemesítésben gyakorolni; a növendékek segítségével nagyobbított 
méhes számára télen 12 drb. Dzirzon-féle kaptárt készítettünk; e munkálatokban 
szorgalma és ügyessége által különösen Háger András I. éves tűnt ki.

12. Zelenka Pál püspök úr ő méltósága jan. 25-én városunkban időzvén, 
részt vett a német nyelvi vizsgálaton s meglátogatta az internátust; hasonló
képen látogatta meg az intézetet ngs. Szent-Iványi Árpád, orsz. képviselő tár
saságában május 31-én.
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Pabriczy János emlékezete.

(1845- 1893 .)

Egyszer-másszor el-ellátogat az ember a sírkertbe. Ilyenkor fogékonyab
bak vagyunk oly gondolatokra, érzelmekre, a milyenek a mindennapi zajos
bajos életben erőt nem vehetnek rajtunk. A sírfeliratok beszélni kezdenek hozzánk 
és megállítják léptünket. És egy-egy csendes halott élete, küzdelme, boldog
sága, martyromsága elevenedik meg lelkünk előtt. Mennyi küzdelem, fáradság, 
üldözés, félreértés, boldogtalanság talált befejezést a hantok alatt 1 Mennyi 
szeretetet, vigasztalhatatlanságot, határtalan ragaszkodást hirdetnek a kövek! 
Vajmi ritkán igazat!

Egy sírkertben egyszer egy boldogtalannak neve alatt olvastam, hogy 
«feleségének martyrja volt». Martyr volt Fabriczy János is! Bőven kijutott neki 
a szenvedésből, küzdelemből; a boldogságot csak hírből ismerte. De nem; 
boldog volt tanítványai közt; pillanatokra feledte a bút-bánatot kedélyes 
baráti körben.

1845-ben született, Bácsmegye Bajsa községében, hol atyja György, szabó
mester volt, kitől munkásságot, igazságszeretetet, hitbuzgóságot, kötelesség
teljesítést tanult. E ritka tulajdonokért köztiszteletben állott a szerény és sze
gény kisiparos. Életkora 7-dik évétől 12-ig a helybeli evang. népiskolában 
sajátította el az olvasást, Írást, a káté és szentirás (mint olvasó- és tankönyvből!) 
betűsorait, az egyházi énekek dallamait és a számolási négy alapmívelet gépe
zetét; ott volt már alkalma első ízben hódolni a lelketölő tanítási mechanis- 
musnak és a fegyelem megtorló dressurájának. A mélyen érző gyermek fogé
kony szivét elkeseríté az iskola ridegsége s munkával csendesítő le felháborodását. 
Tanítója a 12 éves fiút magasabb iskoláztatásra ajánlá atyjának, a ki örömmel 
fogadta az ajánlatot, és ha sohasem, úgy akkor igenis kívánt legalább oly dús
gazdag lenni, hogy több fiai közül legalább szeretett János fiát gymnasiumban 
tanítathassa. Minthogy atyai áldáson kívül egyéb támogatásban nem igen ré
szesült, nemes emberbarátokra szorult, kik Uj-Verbászon anyagilag támogatták 
és lehetővé tették, hogy az algymnasiumot elvégezhette. (1858—62.) Későbben 
is hálásan emlékezett meg ez emberbarátokról. Az új-verbászi algymnasium 
német tannyelvű volt, s a ki a bajsai iskolában 80 tanulótársai közt első 
kitűnő volt, az a gymn. I. osztálya 20 tanulóját nem egyszer nevetésre inge
relte gyakran sírva elsajátított német feleleteivel.

Tanulótársai és kisebb tanulók tanítgatásával tartotta fenn magát a 
szarvasi ág. hitv. evang. főgymnasiumban, hol a tanárokban is pártfogókat 
nyert a csendes, szerény, kedélyes ifjú. E pártfogás áldását különösen a VI. 
osztályban érezte, midőn a halál atyjától fosztotta meg őt. Fájdalmát enyhí
tette az iskolai nevelés családias melege, veszteségét pótolta munkakedve és 
tanárainak szeretete. Nélkülözések közt végezte gymn. tanulmányait, 1866-ban 
«jeles» érettségi bizonyítványt nyervén.

Vágya s szegénysége a theologia felé irányozták lépteit; az első tan
folyamot Szarvason, a II. és III. tanfolyamot a pozsonyi theologiai intézetben 
végezte; amott Benka Gyula, a ki figyelmét felébresztő s megragadja, emitt
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az ősz és érdemekben gazdag, szeretetreméltó emberbarát, Bolemann István 
hittani és exegetikai előadásai, melyek orthodoxia és rationalismus közt a 
békítő ösvényt keresik, fegyelmezik gondolkodását, nevelik igazi, benső vallá
sosságát. 1869-ben tette le a papjelölti vizsgálatot jó eredménynyel. Pozsony
ban is privát tanítással és iskolai jótéteményekkel tartotta fenn magát. Olvasott
sága e korban már a theologiai tudományokon kívül különösen a philosophiára 
és paedagógiára terjedt ki. Szerénységével, szolgálatkészségével megnyerte tanuló
társai osztatlan szeretetét és bizalmát, kiknek baráti körében tűnt már fel 
szerető humora, mely minden társas együttlétet fűszerezett.

Élete fordulópontra jutott. Mihez fogjon ? Gyenge, igénytelen külsejű 
testalkata nem igen tette őt alkalmassá a papi pályára; a tanítóira gondolt. 
De ekkor még nem tudta elhatározni, melyikre. Elhatározta magát, hogy tanul
mányait folytatja s majd későbben választ. Minthogy a várva-várt Glosius-féle 
ösztöndíj elmaradt, — más szerencsésebbek elütvén őt attól — nevelőnek 
ment Tápió-Szelére, Reinle Ignácz földbirtokoshoz, 3 fiú és egy leány mellé. 
Itt találta őt dr. Székács József superintendens levele, kihez tanácsért folya
modott, és ki neki azt tanácsolta, hogy a papi pályára ne is gondoljon, 
hanem válaszszon a tanítóképzői és theologiai tanári pálya közt. Az elébbi 
felé hajlott. E pálya érdekében működik ezentúl, habár eleinte még habozva; 
ezért nélkülöz, ezért áldozza fel örömtelen ifjú életét. Tápió-Szelén kapja a 
tudósítást, hogy a Glosius-féle ösztöndíjat mégis megkaphatja; de már késő; 
vissza kell utasítania, nevelői kötelességének kell eleget tennie. 1873-ban az 
állami IOOO frtos külföldi képezdei tanulmányokra szánt ösztöndíjért is hiába 
folyamodik. Jellem és alapos ismeretek nem eléggé hatalmas protektorok. 
Aszódra is folyamodik gymnasiumi tanárságra; hiába, oklevele még nincsen. 
Ez évben Nagy-Abonyban találjuk őt, Sivó József földbirtokos családjánál 
nevelősködni. Itt folyamodik (1873-ban) a Nyíregyházáról Eperjesre átvitt képez
dei tanári állásért; de nem ő, hanem Doleschall Samu választatott; a Nyíregy
házán megüresedett és neki felajánlott kápláni állást nem fogadta el.

Egyrészt correpetitori (1862. óta) működése, másrészt hat évi (1875-ig) 
nevelősködése alatt szép alkalom nyílt paedagógiai tapasztalatai értékesítésére 
s gazdagítására, másfelől arra, hogy tanítási előszeretetét a nevelés-tanítás ala
pos tanulmányozásával ápolja. Talán ekkor kezdett igazán tanulni, mindinkább 
megbarátkozván annak tudatával, hogy új pályaválasztással áll szemben. Előbb, 
privát tanulmányain kívül, tanulása java az «eminencziák» szolgálatában állott, 
mint mondani szokta, nagyobbára tekintélyek véleményének, készen adott 
szabályoknak hódolván ; most határozott tudásvágya oknyomozásra kényszerí
tette. E hat nevelői év nagyon is elegendő volt arra, hogy szerzett nevelési 
tapasztalatai őt alkalmassá tegyék arra, hogy kellő előkészületeket tegyen 
újonnan választott pályájához. Az emberek egyik része azt sejti, hogy nevelési 
ismeretekkel s ügyességekkel születik; másik része képzeli, hogy nehány ívnyi 
tankönyvből azokat teljesen elsajátította; harmadik része egyre tanulmányozza 
s embertani alapon gyakorolja a nevelés művészetét és mégsem bízza el magát, 
hogy már megszerezte a nevelés-tanítás művészetét. Ez utóbbiak közé tartozott ő.

E sorok írója, ki iskolatársa volt Pozsonyban, 1875-ben hat év múlva 
ismét találkozott vele Nagy-Abonyban s azóta jó- és balsorsban hűségesen 
oldala mellett állott.- Sikerült őt rábírni, hogy hagyjon fel az eredményre nem
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vezető nevelősködéssel s jöjjön fel Budapestre s folytassa tanulmányait a 
tudományegyetemen. Ez végre a következő évben meg is történt, miután 
existentiája legalább némikép biztosítva lett. Itt ismét megosztotta idejét tanulás 
és tanítás közt. Hat semesteren át hallgatta a philosophiai fakultáson Lubrich, 
dr. Eötvös Lóránt, dr. Petzval Ottó, dr. Kondor és dr. Fröhlich Izidor nevelés- 
tani, természettani és mathematikai előadásait «igen szorgalmasan» és «jeles 
eredmény nyel».

Ez időben érlelődött meg benne és e sorok írójában, ki ugyanakkor a 
budapesti egyetem philosophiai fakultás hallgatója volt, teljes határozottsággal, 
hogy képezdei tanári pályára lépnek és ha Isten úgy akarja, egy intézetben 
működnek. Az elhatározás ténynyé lett, az óhajtás megvalósult. Fabriczy János 
1878-ban letette a középiskolai tanári alapvizsgálatot az egyetemen; 1879. elején 
azonban a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi tanítóképző-intézetébe 
hivatván meg a természettudományok és mennyiségtan tanítására, a megkezdett 
szigorlatokat megszakította, abban a reményben, hogy majd később folytatja 
s tanári működését február 10-én megkezdte. Még ez iskolai évben készítette 
el írásbeli dolgozatait a tanári vizsgálatra, melyeket az egyetemi tanárvizsgáló
bizottság elfogadott, de Czékus István püspök rábeszélésére az egyházkerületi 
bizottság előtt állotta ki a tanárvizsgálatot, mely bizottság neki képezdei tanári 
oklevelet adott.

1879. óta szakadatlanul a képezdei tanügy terén működik. Lelkesedéssel 
és szeretettel csüngött tárgyán. Minden, mit kezébe vett, átidomult s saját 
felfogásához alkalmazkodott. így bárhonnan vette a tárgyat, akár irodalmi 
működéséhez, akár a tanításhoz, az mint sajátjaként jelent meg, mindenre 
rányomta egyéniségének egyszerű, czikornyátlan, egyenes, átlátszó és könnyen 
megérthető jellegét. Mielőtt tanítványai el? lépett, maga dolgozott fel mindent, 
a legkisebbtől a legnagyobbig, a lényegestől a leglényegtelenebbig; előbb úgy
szólván tankönyvet, nem olyant, mely máról holnapra készül, csinált növendékei 
számára, s így elkészülve lépett eléjük. Olvasottságának bő tárházában teljesen 
otthonos volt, bármikor megtalálta könnyedséggel az eszméhez szükséges s annak 
megfelelő kifejezést. Nem szerette a meglevő kész tankönyveket. Inkább átdol
gozott mindent, a gyakorlati élet szempontjából, a melyből tanításában kiindult. 
Első kérdése mindenben az volt: mire van a tanítónak okvetetlenül szüksége ? 
Ehhez alkalmazta a többit; a luxust a tanításban sem szerette, mint magánéleté
ben sem. A szükséges tananyaghoz csatolta a hasznost. így készültek el meg
fontolás, gyakori átdolgozás és kibővítés után : Számtana, képezdei tanulók és 
tanítók számára, mely két kiadást ért, úgy, hogy a második kiadás teljesen új 
könyvnek mondható; így készült el népiskolai czélra írt Számtana, melyet elfoga
dás és kiadás végett a tiszakerületi tankönyvbíráló-bizottságnak is benyújtott, s 
mely igen kedvező bírálatban részesült; így készült el egy nagyobb népiskolai 
Számtani könyve, Példatárral, melyet dr. Tergina Gyula, csongrádmegyei kir. 
tanfelügyelő felhívására írt, de melynek teljes befejezésében a halál megaka
dályozta. Tanítványai számára írta meg a természettant, melyet már sajtó alá 
rendezett, de a költséges munka számára kiadót nem tudott találni. Kedvencz 
paedagógusa Comenius Amos volt, kinek tanulmányozásába merülve, életét és 
működését születésének 300-os emlékünnepén lelkes szavakkal ecsetelte.

Számos paedagógiai czikket írt a Népnevelők Lapjába, a Protestáns
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Egyházi s Iskolai Lapba, a Sárospataki Lapokba, a Magyar Tanítóképzőbe, 
a Sárosmegyei Közlönybe; számtalan a népiskolai tankönyvek bírálata, melye
ket egyrészt tanügyi lapok számára, másrészt mint a kerületi tankönyvbíráló
bizottság tagja a bizottság megbízásából írt. Élesen kidomborodó paedagógiai 
egyénisége nem igen tudott a tankönyvirodalom sablonszerű termékeivel 
megbarátkozni; de szelíd lelke azért még sem ítélte el e silány termékeket, 
hanem még abban is, mi boszűságát keltette fel, talált valami kis dicsérni 
valót. S ebben jelenik meg valóban írói szeretetreméltó jelleme, hogy soha sem 
ítélt el fitymálva senkit és semmit, mit mai napság a törpe óriások oly elő
szeretettel gyakorolnak, mások érdemeit ócsárolva, holmi ötletszerűleg támadt 
és meg nem gondolt tetszetős phrasisokkal saját írói törpeségüket roppant 
nagyra feltüntetve és felfújva.

Koczkacsoportos számológépet is szerkesztett, mert a meglevő számológépek 
használatával nem tudott megbarátkozni. E számológép tanítványai körében 
igen szépen kezdett elterjedni. Iskolai használatra számos egyszerű s házilag is 
könnyen előállítható taneszközök készítésével tanítványaiban is kedvet ébresztett, 
hogy a költséges és azért a szegény falusi iskolában be nem szerezhető eszközök 
helyett, maguk hajlandók és képesek legyenek a czélnak megfelelőket készíteni.

Szóval, csak tanítványainak és intézetének élt; visszavonult a társadalom
tól, melynek nagy phrasisokban nyilvánuló ürességétől irtózott, mely az embert 
nem áldásos, habár csendes és szerény munkássága, hanem hangja után ítéli 
meg. Vezérszerepet nem játszott soha és sehol; nem kezdeményezett soha 
semmit. Vezérszellemnek akarta őt olyasvalaki tenni, ki nem ismerte őt, csak 
képzelte, hogy ismeri; ez insinuatio ellen maga a megboldogult bizonyára 
teljes erélyével tiltakozott volna. De igenis egész lelkesedéssel, odaadással, egész 
munkaerejével karolta fel azt az ügyet, melyről intézetének haladását, felvirág
zását, tanítványai boldogulását joggal várhatta; magáévá tette azt az ügyet, 
s magyaros tollával bármikor szolgálatába állott, erősen kifejlődött egyéniségé
nél fogva sajátjának látszott az.

Tanítványai háláját és szeretetét bőségesen kiérdemelte; mert tudták 
s tudják, hogy csak nekik élt, más működési köre nem volt, máshol nem 
talált igazi szellemi élvezetet, mint közöttük; örült fejlődésüknek; de nem csüg
gedett, ha szavai terméketlen talajra hullottak; újra s újra kezdte-meg a munkát.

És azt kellene hinnünk, hogy ily buzgó, odaadó, teljesen feladatának élő 
tanár a megérdemelt elismerésben részesült. Szerénységében nem tudta magát 
érvényesíteni; nem kereste az elismerést. Tanári pályája kezdetén már tapasz
talnia kellett, hogy másoknak, az iskolai érdekektől távol eső érdekért szolgálni, 
előnyösebb volna, mint a buzgó tanárkodás. Az intézet iránti szeretete s lelkese
dése okozta azt a törekvését, hogy e sorok írójával vállvetve megszüntessen 
oly tényezőket, melyek a szeretett intézet fölvirágzását gátolták. Önzetlen 
törekvésünknek súlyos következményei lettek. E szomorú körülményekre fátyolt 
vetettünk mindkét részről; de lehetetlen volt itt meg nem érintenem, mert 
kettőnk életének legfontosabb, legválságosabb időszakát képezi. Az igazság 
győzedelmeskedett. Már három évvel ezelőtt változtak a viszonyok; az elismerés 
sem maradt el egyházi főhatósága részéről és utoljára hazai közoktatásügyünk 
legfelsőbb őre részéről sem; de ez az elismerés csak halálos ágyán találta 
a megtört és megpihenésre vágyó lelkét.



Nem szerette a hiú ürességet, a phrasisok hazugságát, a feltűnni vágyást; 
igaz, szókimondó volt, vagy — hallgatott; nem akart többnek látszani, mint 
a mennyi volt, és nem kevesbítette öt, ha kevesebbnek nézték. Értékét magá
ban találta fel, nem csillogó külsőségekben ; mily egyszerű, puritán volt jelleme, 
olyan volt a megjelenése is.

Szabadidejét, a mennyiben szabad időről szó lehet, leánya nevelésére fordí
totta, kin egész leikével csüngött; ez képezte egyedüli családi örömét.

Gyenge testét a szakadatlan munka megrongálta; hogy nehéz gondjaitól 
megmeneküljön, irodalmi munkásságra vetette magát. Ez üdülést hozott üldözött 
lelkének addig, míg teste bírta. Nem kellett őt munkára buzdítani, maga 
kereste azt s talált mindig. Élete utolsó három évében gégebaja annyira el
hatalmasodott rajta, annyira megtörte lelkét, hogy alig vonszolta tagjait. Nem 
hallgatott barátjára, nem hallgatott jobb belátására, hanem a végkimerülésig 
dolgozott, írt. Jól tudta, mi lesz a vége ennek az öngyilkoló munkának. El volt 
készülve a halálra.

Már nem küzd az élet bajaival; megdicsőült. De élni fog hálás tanít
ványai, igaz, szerető munka- és kartársa emlékezetében örökké, hűen. Találja 
meg amott túl a megdicsőültek honában azt a békét, azt a boldogságot, melyet 
itt hiába keresett, soha meg nem talált! Gamauf György.

II. Tanári testület.

Igazgató: Gamauf György.

1. Fabriczy János, rendes tanár; tanított 1893. február 25-ig. Tantárgyai: 
neveléstan az I. és II. tanfolyamban, neveléstörténet, mennyiségtan, természet- 
tudományok és ütemirás. A természettudományi és mennyiségtani tanszerek 
őre; a tanári értekezletek jegyzője. Heti óráinak száma 23.

2. Gamauf György, rendes tanár. Tantárgyai: egyháztörténet, magyar 
nyelv s irodalom, földrajz, történet, alkotmánytan, rajz és testgyakorlat, neve
léstan a III-dik tanfolyamban, a tanítási gyakorlatok vezetője. Az önképző- s 
önsegélyző-egyesületek elnöke, a földrajz-történelmi s rajz-tanszerek és a könyv
tár őre. Heti óráinak száma 27.

3. Zsarnoviczky István, rendes tanár. Tantárgyai: vallástan a III. tan
folyamban, tót és német nyelv, zene és ének. A dalkör elnöke, a zeneszerek 
őre. Heti óráinak száma 25.

Márczius közepe óta helyettesítették a beteg s később meghalt Fabriczy 
János tanárt:

4. Klein János, gymn. tanár, physikát a II. és III. tanfolyamban április 
28-ig, heti 3 órában.

5. Dr. Serédi P. Lajos, gymn. tanár, neveléstant a II. és neveléstörté
netet a III. tanfolyamban, heti 4 órában.

6. Szutórisz Frigyes, gymn tanár, számtant a II. és növénytant az
I. és II. combinált tanfolyamban, heti 4 órában.

7. Gamauf György, neveléstant az I-ben 2 órában, számtant és ütem- 
irást az I-ben I —  1 órában, mértant a Ill-ban 1 órában.
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III. Tanterv.

A tanítás a megállapított tanterv s ennek alapján készült óraterv és tan
anyag beosztása szerint történt, kivéve hogy a III. osztályban a physikát kisebb 
térre kellett szorítani; a II. tanfolyam physikája pedig a III. tanfolyamban fog 
pótoltatni.

\ régzett tananyag.

I. osztály.

1. Egyháztörténet. Jézus és az apostolok élete; az első keresztyén gyüle
kezet ; a keresztyének üldöztetése és győzelme; az egyházban keletkezett főbb 
viták; eltérések az egyházi tanban és szokásokban; szerzetesi élet; a pápai 
hatalom emelkedése s hanyatlása; a hitjavítás előbajnokai; a hitjavítás Német
országban; a tridenti zsinat; a jezsuita-rend; Zwingli és Kálvin; a hitjavítás 
elterjedése hazánkban; a prot. egyház törvényes elismerése; a prot. egyház 
törvénykívüli állapotában, I. Lipót, III-ik Károly, Mária Theresia és Il-ik József 
idejében; a protestáns egyház törvényes jogaiba való visszahelyezése; a legújabb 
kor története. Tankönyv: Pálfy József: A keresztyén anyaszentegyház története. 
Heti 2 óra. Gamauf György.

2. Neveléstan. I. félévben: Test- s Egészségtan, dr. Scherman A. kézikönyve 
és jegyzetek szerint: a csont-, izom-, zsiger- és idegrendszer; a bőr s műkö
dése és ápolása; a táplálkozás, vérkeringés, érzékek, — az óvás s ápolás családi 
és iskolai igényeinek kiemelésével; gyors segélynyújtás életveszélyek alkalmával. 
Heti 3 óra. — A II. félévben: A beszéd- és értelemgyakorlatok feladata, anyaga 
és rendje. Kézikönyv: Nagy L. könyve és némi jegyzetek. Heti 3 óra. Fabriczy 
János és Gamauf György.

3. Magyar nyelvtan. Egyszerű, bővített mondatok, kiváló tekintettel a 
helyesírásra. Példákból elvont szabályok alkalmazása elemzéssel; írásbeli kivonat, 
leírás, elbeszélés készítése és szabad elbeszélések készítése. Költemények fejte
getése és emlézése. Kk.: írott füzetek és jegyzetek. Olvasókönyv: Kis-Komá- 
romy: Olvasókönyv tanítóképezdék I. oszt. számára. Heti 3 óra. Gamauf György.

4. Néntet nyelv. Olvasás, helyesírási s fogalmazási gyakorlatok; beszédrészek 
ismertetése; tárgynevek s tulajdonságnevek ragozása, fokozása. Kis olvasmányok, 
költemények fordítása, elemzése. Kézikönyv: Ballagi K. német nyelvtana. Olvasó
könyv: Gáspár népisk. II. oszt. számára. Heti 2 óra. Zsarnoviczky István.

5. Tót nyelv. Tót nyelvi haladók tananyaga: mondattan, helyesírás sza
bályai, elemzés, költemények' s evangéliumok emlézése és fejtegetése. írásbeli 
dolgozatok. Tannyelv a tót. Kézikönyv: Törnek V. nyelvtana és Novy Zákon. 
Heti 2 óra. — Kezdők tananyaga: hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek ; 
elemzés, fordítás, emlézés. Kézikönyv: Glosz Miksa: Gyakori, tót nyelvtana. 
Olvasókönyv: Novy Zákon. Heti 2 óra. Zsarnoviczky István.

6. Földrajz. Magyarország természetes viszonyai; politikai földrajza ; Bosznia, 
Herczegovina és Dalmatia. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. Térkép- 
rajzolás. Tankönyv: Kozma Gyula : Általános földrajz. Heti 2 óra. Gamauf György.

7. Történet, A  keresztes hadak kora; a középkori intézmények bomlása;
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a fölfedezések és a reformatio kora; a korlátlan királyi hatalom korszaka 
1648 — 1789-ig. A franczia forradalom és a császárság kora; a legújabb kor 
története 1845-től napjainkig. Tankönyv: dr. Ribáry Ferencz: Világtörténelem 
polgári fiúiskolák számára. Heti 2 óra. Gamauf György.

8. Számtan. Szám, számjegy és tízes számrendszer. Római számjegyek. 
Irástalan és Írásbeli míveletek egész és törtszámok körében. Számolási könnyí
tések és rövidítések. Mértékeink. Olaszgyakorlat. Hármas tételek megoldása 
következtetéssel s arányokkal. Társaságszabály. Egyszerű kamatszámítás és alkal
mazásai. Folytonos utalás az el. népiskolai számtanításra s módszerére. Heti 
3 óra. Fabriczy János és Gamauf György.

9. Terményrajz (növénytan). Kiváló virító és virágtalan növényeink leírása, 
szervtana, rendszeresítése s használhatósága. Gyümölcskerti teendők ősz s tél, 
tavasz és nyár szakaiban. Módszertani utasítások. Kk.: Kriesch-Simkovics: 
Növénytan Elemei és jegyzetek. Heti 2 óra. Fabriczy János és Szutórisz Frigyes.

10. Vegytan. Vegyidet fogalma. Főbb elemek, szervetlen és szerves vegyü- 
letek; alkalmazásuk egészség, gazdaság és ipar körében. A vegyülés általános 
törvényei; atomsúly. Kk.: Rath A.: Chemia Elemei. Heti 2 óra. Fabriczy János.

11. Zene. Zongora. Wedemann V. zongoraiskolájának füzetei szerint számos 
gyakorlatok. Heti 2 óra — Zeneelmélet. Berecz Ede «A zene alapelmélete és 
az összhangzattan elemei» szerint. Heti 1 óra. — Ének, előgyakorlatok Zsass- 
kovszky F. énekkátéja szerint és chorálok Frühwirt Samu «-Kis Choralgyűjte- 
ménye» szerint. Heti 2 óra — Hegedű, számos gyakorlatok Brähmig B. hegedű
iskolája szerint. Egyházi s világi énekek. Heti 1 óra. Zsarnoviczky István.

12 Rajz. Egyes vonalak; ezeknek egyenlő részekre osztása és összetétele 
különféle alakokká; különféle görbe vonalak; mértani, ékítményi és növényi 
alapformák árnyékolással és a nélkül. Heti 2 óra. Gamauf György.

13. Utemirás, német és magyar, heti 1 órában. Fabriczy János.
14. Testgyakorlat. Téli tornahelyiség hiányában az őszi és tavaszi szép 

napokon a nyári helyiségben, heti 2 órában. Rendgyakorlatok: nyílt és zárt 
sorok felállítása és szakaszba való beosztása, a szakasz tagpárokba való be
osztása, rendek és kettősrendek kiképzése helyben és menetközben fél, egész 
és kettős fordulatokkal; arcz- és szárnyváltoztatás; kanyarulatok helyben és 
menetközben; fejlődés rendek és kettős rendekből helyben és menetközben; 
rendekből kettős rendekbe való fejlődés és rendekre való szakadás helyben és 
menetközben; menetek: előre, hátra és oldalt. Szabadgyakorlatok: az állások 
nemei; fej-, kar-, kéz-, váll-, törzs-, lábgyakorlatok, futás, ugrás. Szergyakorlatok: 
könnyebb függő- és támgyakorlatok. Gamauf György.

II. osztály.

1. Vallástan. Az I. osztálylyal együtt.
2. Neveléstan. Lélektan. A lélek működéseinek sarkalatos irányai általános 

vonásokkal. Érzéki felfogás és figyelem munkája; képzetek és társulásuk ; emlé
kezés, képzelődés, értelem s ész. Érzelem keletkezése, hatásai, fajai. Ösztön, vágy, 
hajlam, akarat, jellem. Vérmérsékleti, nemi és korkülönbségek. A lelki erők 
fejlesztéstana. Az érzelem s akarat nevelése körében : a kormányzás és fegye-



lem. Kézikönyv: Erdődi J. Lélektana s jegyzetek. Heti 3 óra. Fabriczy János 
és Szutorisz Frigyes.

A Il-od osztálybeli növendékek hetenkint kétszer látogatták a Ill-ad 
osztálybeliek gyakorló tanításait és a helybeli rendes népiskolai oktatásokat.

3. Magyar nyelv, lrálytanból: egyszerű irály és kellékei; szépirály és 
kellékei; az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybegyűjtött anyag elrendezése, 
feldolgozása ; leírás, elbeszélés és értekezés. Polgári ügyiratok és kellékeik; levélírás. 
Költészettanból: a vers fogalma, elemei, rím, ütem, láb, szünetek; magyaros 
és idegenes versek; alanyi és tárgyias költészet. — Nyelvtanból: szóképzők, 
egyszerű mondat ismétlése; összetett mondat, körmondat; szóegyeztetés, szó- 
vonzat; folytonos elemzés. —• Költemények és szónoklatok olvasása, értelme
zése s részben emlézése. Füzetek s jegyzetek szerint. Házi írásbeli dolgozatok. 
Olvasókönyv: Kis-Komáromi, II. k. Heti 3 óra. Gamauf György

4. Német nyelv. Lásd az I. osztály tananyagát.
5., Tót nyelv. Lásd az I. oszt. tananyagát és csoportokra való osztását.
6. Földrajz. Az I. tanfolyammal közös.
7. Történet. Az I. tanfolyammal közös.
8. 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 s két ismeretlennel. Tiszta 
s vegyes négyzetes egyenletek egy ismeretlennel. Heti 2 óra. Fabriczy János 
és Szutorisz Frigyes.

9. Természetrajz. Az I. osztálylyal együtt.
10. 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 hatások. Hőhatások, 
izzófény, ívfény. Delejes hatások, Ampére-féle törvény, telegraph. Inductio. 
Telephon. Hatások az állati testszervezetre; áramszaggató; villamos csengetyű. 
Siemens-féle kis motor. Jegyzetek szerint. Heti 1 óra. Fabriczy János.

11. Zene. Orgona. Nagy L. Choralkönyve szerint 50 egyházi ének, Volck- 
mar W. és Kimstedt C. könnyebb előjátékai és pedal-gyakorlatok; a begyakorlott 
choralok éneklése. Heti 3 óra. Hegedű. Brähmig B. hegedűiskolája szerint számos 
gyakorlatok; egyházi s világi énekek. Heti 1 óra.

Osszhangzat- és számjelzéstan, Wohlfahrt-Bartalus szerint. Heti 2 óra. 
Zsarnoviczky István.

12. Rajz. Nehezebb ékítmények s növények körrajza részint árnyékolat
lanul, részint árnyékolva. Heti 2 óra. Gamauf György.

13. Testgyakorlat. Az I. és III. tanfolyammal közös. Gamauf György.

III. osztály.

1. Vallástan. Rendszeres hit- és erkölcstan. Zsilinszky Mihály kézikönyve 
szerint. Heti 2 óra. Zsarnoviczky István.

2. Neveléstan. Általános tanítástan. A tanítás fogalma és alapja ; nemei 
és az elemi tanítás szükséges volta, czélja. A tanítás eszközei, u. m .: tanterv,
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leczketerv, órarend; iskolai felszerelés; a tanmenetek, tanalakok; kérdés és 
felelet. A tanítás anyagi, alaki és gyakorlati oldalát érintő elvek. — A nevelés 
főelvei. — Részletes tanítástanból: az olvasás, nyelvtani szabályok, helyesírás, 
fogalmazás-tanítás módszere; a magyar nyelv nem magyar tannyelvű népisko
lákban. A földrajz, történelem s alkotmánytan tanítása; szépírás, rajz, ének-, 
tornatanítás módszere. Tankönyv: Dittes-Gyertyánffy: Népiskolai Módszertan. 
Heti 2 óra. Gamauf György.

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; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól 
a jelenig, tekintettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. Heti 2 óra. 
Fabriczy János és dr. Serédi P. Lajos.

Tanítási gyakorlatok hetenkint kétszer tartattak III. osztályú növendé
keinkkel a helybeli ág. hitv. ev. egyházközségek elemi iskolájában, a tanító- 
képző-intézeti tanárok felügyelete alatt. Heti 4 órában az elemi iskolai rendes 
tanítást látogatták növendékeink.

3. Magyar. Költészettanból: Tárgyias költészet és drámairás; a szónoklat 
és kellékei. A költői műfajok fokozatos fejlődése s azok ismertetése. Füzetek 
alapján. Irodalomból: régibb s újabb irodalmi művek olvasása és értelmezése; 
elesebb magyar írók és költők életrajza, működése és befolyása az illető 
korszak irodalmára. Költemények elemzése, aesthetikai fejtegetése és emlézése. 
Elemzés közben a nyelvtan ismétlése. Havonkinti fogalmazási gyakorlatok. 
Tankönyv: Dr. Boros G., A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. Heti 
3 óra. Gamauf György.

4. Német nyelv. L. I. oszt.
5. Tót nyelv. L. az I. osztály tananyagát és a csoportosítást
6. Történet. A magyar nemzet története a legrégibb időktől a legújabb 

korig, tekintettel a reformatióra, ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb 
egyháztörténeti mozzanatokra és a művelődés fejlődésére. Tk.: Sebesztha K .: 
Magyar nemzet története. Heti 2 óra. Gamauf György.

7. Alkotmánytan. A  hazai alkotmány fejlődése 1867-ig; alkotmány tani 
és jogi ismeretek: Tankönyv: Csiky Kálmán: Alkotmánytan. Heti 2 óra. 
Gamauf György.

8. Számtan s méréstan. Számtan. Az el. népiskolai tanmód megbeszélése 
és gyakorlása. Ismétlések a tanítóképzői számtan köréből. Heti 1 óra — Mérés
tan. Testek bemutatása s fogalma; felület, vonal, pont fogalmai. Vonalak s 
mérésök. Lapok ismertetése s mérése Hasáb, gúla, szabályos testek, henger, 
kúp, hordó, gömb ismertetése, felületük s térfogatuk számítása. Az elemi nép
iskolai méréstan módszertana. Heti 2 óra. Fabriczy János és Gamauf György.

9. Természettan. A szilárd, folyékony és légnemű testek mechanikájának 
főbb s gyakorlatibb tanai. Erély s megmaradásának elve és fontossága. Hőtan.
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Hangtan. Fénytan. Szemléletre támaszkodó inductióval és az elemi népiskolai 
tananyag, tanmenet s tanalak megbeszélésével. Jegyzetek szerint. Heti 2 óra. 
Fabriczy János.

10. Zene. Orgona. Nagy L. szerint 50 egyházi ének; Sachs J. G. s más 
szerzők után válogatott elő- és utójátékok s pedal-gyakorlatok. Heti 2 óra. 
— Összhangzattan és számjelzéstan. L. a II. osztályt. — Kardal. L. az I. 
osztályt. Zsarnoviczky István.

A harmadévesek a hittanhallgatókkal tartott heti istentiszteleti gyakor
latoknál végezték a kántori teendőket.

11. Rajz. Nehezebb sík-diszítmények; emberi alakok, arezok rajzolása 
árnyékolással; rajzolás gipszminták és kéregpapirból készült testek után; egy
szerű építészet: népiskolai épületek alaprajza, homlokzata, átmetszetek, kertterv 
készítése; iskolai padok rajzolása. Heti 2 óra. Gamauf György.

12. Testgyakorlat. Az I. és II. tanfolyammal közös. A népiskolai torna
tanítás tananyagának feldolgozása czéljából a III. éves növendékek maguk 
tanítottak. Gamauf György.

13. Kei'tészet. Mindhárom osztálybeliek, de különösen a III. oszt. növen
dékek oktatást és gyakorlatot nyertek a faiskola s gyümölcskert beosztásában, 
gondozásában, a gyümölcsfa-tenyésztés- és nemesítésben. Gamauf György.

IV. Osztályvizsgálatok.

A növendékek szorgalmának és az egyes tantárgyakban való előmene
telének vizsgálata két ízben történt. Az első félévi vizsgálatok január 19—28-ig, 
a második féléviek junius 11 — 19-ig tartattak. Mindkét vizsgálat eredményéről 
a tanulók Értesítőt vagy bizonyítványt kaptak.

Az első félévi vizsgálat eredménye:
Tanulásbeli előhaladás : Magaviselet tekintetében:

I. oszt. jeles 1, jó 5, elégséges 2. jó 8, szabályszerű —.
II. oszt. jeles 2, jó 3, elégséges 9. jó 13, szabályszerű 1.

III. oszt. jeles 4, jó 4, elégséges 6. jó 12, szabályszerű 2.
Összesen: jeles 7, jó 12, elégséges 17. jó 33, szabályszerű 3.

A második félévi vizsgálat eredménye:
Tanulásbeli előhaladás:

I. oszt. jeles 3, jó 5> elégséges —, elégtelen egy vagy két tárgyból —.
II. oszt. jeles 2, jó 5, elégséges 5, elégtelen egy vagy két tárgyból 2.

III. oszt. jeles 3, jó 7, elégséges 4, elégtelen egy vagy két tárgyból —.
Összesen: jeles 8, jó 17, elégséges 9, elégtelen egy vagy két tárgyból 2.

Magaviselet tekintetében :
I. oszt. jó 8, szabályszerű —, kevésbbé szabályszerű —.

II. oszt. jó 8, szabályszerű 2, kevésbbé szabályszerű 4.
III. oszt. jó 12, szabályszerű 1, kevésbbé szabályszerű 1.

Összesen: jó 28, szabályszerű 3, kevésbbé szabályszerű 5.
3»



6 8

V. Taneszközök gyarapodása

I. A tanítóképző-intézet könyvtárának gyarapodása:
a) Vétel útján: Kézsmárszky Árpád: Hegedűiskola, II. r. 3 frt; Bökényi: 

ABC és Olvasókönyvek történeti fejlődése, I fr t; Stauber: Földrajz, 1 frt 80 kr. ; 
Chován: Zongorajáték, 1 frt 20 kr ; Magyar Nyelvtörténeti Szótár 29—30. f , 2 frt; 
Molnár János: Choralgyűjteménye, 1 frt (folytatás); Evangélikus Népiskola, 
2 frt; Magyar Méh, 2 frt; Hivatalos Közlöny, 2 frt.

b) Ajándékozás útján: A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 
a közoktatás állapotáról szóló 21. jelentése 2 k. és Az országos tanítói nyug
díj- és gyámalap 1891. évi állapotáról szóló jelentése; A Néptanítók Lapja 
2 példányban; Kalauz a siket-némák oktatásában, 1 pl.; Az evang. Egyház 
s Iskola, I pl.; Egyetemes Gyámintézet, I pl.; dr. Horváth Ödön: Jogi oktatás
ügyünk nehány kérdéséről; Akadémiai Értesítő, 1 pl. Tanintézetektől, egyházak
tól és társulatoktól Értesítőket és Jegyzőkönyveket.

II. Tanszerek gyarapodása: Ez iskolai évben súlyt fektettünk az újonnan 
berendezendő méhes felszerelésére. Házilag készült el 12 drb. kaptár (legalább 
36 frt értékben); több méhészeti eszköz (egyebek közt, Hungária mézpergető
gép, több klgr. méhlép stb.), 26 frt értékben; 3 drb. méhcsalád Dzirzon-féle 
kaptárokban 8 írtjával, 24 frt. A kis méhes nagyobbíttatott.

Fogadják könyvtárunk gyarapítói e helyütt is hálás köszönetünket.

VI. Önképzés.

1. Önképzö-kör. A tanítóképzői Önképző-kör e tanév elején újraalakult, 
28 rendes és 9 olvasó taggal. Czélja: paedagogiai, más tudományi vagy szép- 
irodalmi dolgozatok készítése, felolvasása és megbírálása által, valamint költői 
művek szavalásával az iskolai ismereteket szabadon tovább fejleszteni. Elnök: 
Gamauf György, igazgató ; jegyzők: Schneiker Endre és Szoják Endre ; aljegyző : 
Kender Pál; könyvtáros: Brusznyiczky Pál; pénztáros: Kengyel János III. évi 
növendékek. A kör 29 ülést tartott, melyeken 23 dolgozat olvastatott fel és 
bíráltatott meg; ezek közt 16 paedagogiai volt. A körnek ez évi bevétele régibb 
tartozásokból 83 frt 42 kr., ez évi tagsági díjakból 2 frt 65 kr., összesen 86 frt 
7 kr. Kiadás 69 frt 59 kr. Vagyon: Takarékpénztári betét 17 frt 80 kr., ez évi 
tagsági díjak hátraléka 68 frt 25 kr., régibb hátralékok 123 frt 37 kr., összesen 
208 frt 70 kr. A könyvtár 52 művel 76 kötetben szaporodott; ezek közt vétel 
útján 25 k., ajándék útján 51 k. A kör járatta: a Vasárnapi Újságot, a Politikai 
Újdonságokat, a Világkrónikát, a Mi Otthonunkat, a Magyar Paed. Szemlét, 
az Evang. Népiskolát, a Prot. Szemlét. Ajándékokkal gyarapították a könyv
tárt: az elnök, Blozsán Kálmán, Weisz Ernő, Kardos Gyula tanítók; Schneiker 
Endre, Brusznyiczky Pál, Gallo Gyula, Javorniczky Albert tkp. növendékek 
és Hajsó Gusztáv hittanhallgató. Fogadják e helyütt is a kör hálás köszönetét.

2. Az 1890—91 évben az Önképző-kör kebelében alakult Önsegélyző
egyesület ez évben is áldásosán működött. Czélja: a tkp. növendékeket szorult
ságukban kamatnélküli kisebb kölcsönökben támogatni. Vagyona: Múlt évi mara-
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dék 45 frt 63 kr., az igazgató ajándéka I fit 50 kr., ez évi tagsági díjakból 2 fit 
49 kr., egyéb ajándékokból 3 frt 2 kr., követelés 73 kr., összesen tehát: 75 frt 
37 kr. Vagyonszaporodás 29 frt 74 kr.

3. Dalkör. Egyházi és világi kardalokban gyakorolta magát. Évközben 
többször nyilvánosan fellépett. Tagjainak száma 19. Elnöke : Zsarnoviczky 
István, tkp. tanár; tiszteletbeli elnök: Gamauf György, igazgató; karmester: 
Kengyel János; másodkarmester : Szoják Endre ; jegyző és pénztáros: Schneiker 
Endre, ennek eltávozása után Habzsuda István III. évi növendékek. Bevétel: 
26 frt 42 kr. Kiadás: 14 frt 72 kr. Vagyon: készpénzben 11 frt 70 kr., hátralékok
ban 39 frt 15 kr. Összesen 51 frt 45 kr.

4. Zenekör ez évben nem alakult.

VII. Bennlakás és élelmezés. Tandíjmentesség. Ösztöndíj.

1. A 36 rendes tanuló közül csak 34 kapott helyet az ingyen benn
lakásban; ezek 7 szobában voltak elhelyezve. A rendről a szobafelügyelők és 
szobahetesek gondoskodtak; a takarítás az internatusi takarítónőnek köteles
sége. A felügyeletet az intézetben lakó igazgató gyakorolta.

Az internatusi szabályok a házi és napi rendről következőleg intézkednek. 
Felkelés télen 6-kor, öltözködés és az ágyak rendbehozása 1/a7-ig; nyáron fel
kelés ’/aö-kor, öltözködés stb. 6-ig; 6, illetőleg 1/a7-től 3/48-ig reggelizés, tanulás, 
dolgozatok készítése vagy zenei gyakorlatok; 3/48-kor a coll. orgonateremben 
reggeli áhítatoskodás. Ez áll imából, melyet egy-egy vers eléneklése előz meg 
és fejez be; az imát felváltva a II. és III. éviek mondják; az éneket a III. éviek 
kisérik orgonajátékkal, hosszabb-rövidebb elő-és utójátékokkal; 8 — 12-ig, esetleg
7— 12-ig tanítás ; 12 órakor ebéd; i-ig zenei gyakorlatok; 1—2-ig készülés; 
2—4, esetleg 5-ig tanítás; 5—7-ig zenei gyakorlatok vagy tanulás; 7-kor vacsora,
8— io-ig tanulás, feladatok készítése, olvasmány stb. Esteli 8 óráig a szoba- 
felügyelő tudtával, azontúl csak a bennlakó igazgató tudtával és engedelméve 
szabad az internatuson kívül tartózkodni. 9 órakor az internátusbán esteli 
áhítatoskodás, mely a reggeli áhítatoskodással megegyezik, csakhogy orgona 
helyett harmonium használtatik. Vasárnap és ünnepeken délelőtt az isteni tisz
teleten vesz részt az ifjúság felváltva, felerészben a tót, felerészben a magyar 
vagy német isteni tiszteleten.

2. Az élelmezés közös a collég, többi intézetek hallgatói élelmezésével a 
convictusban. A convictusi ellátás, ebéd és vacsora 62 írtba kerül; de a collég, 
pártfogóság a kerület jótéteményes képzőnövendékeit, kiknek száma a convictus
ban 30 lehet, 10%-nyi árleengedésben részesíti, úgy, hogy egy-egy convictusi 
ellátásért 55 frt 80 krt fizetett a kerület.

A kép. tanulók convictusi ellátása az I. félévben 632 frt 15 krba, a második
ban 646 frt 2 krba, összesen 1278 frt 17 krba került. Az első félévben kapott 
ebédet és vacsorát 9, csak ebédet 18, fél ebédet és fél vacsorát 5 ; a második 
félévben kapott ebédet és vacsorát II, ebédet 19, fél ebédet és fél vacsorát 2.

3. Tandíjmentességben mindenki részesült. Az internátusbán 34-en részesül
tek ingyen lakás, fűtés és világításban. A 36 rendes növendék közül csak 
négyen nem részesültek ingyen convictusi ellátásban és 2-en laktak az inter-
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natuson kívül. Egy-egy lakás havi 3 írtjával számítva, tesz 1020 frtot; a tandíj 
10 írtjával számítva, tesz 360frtot. így tehát összesen élveztek: élelmezés czímén 
1278 frt 18 krt; lakás czímén 1020 frtot; tandíjelengedés czímén 360 frtot, 
összesen 2658 frt 17 krt. Esik tehát 35 jótéteményes (csak egy nem részesül 
a tandíjelengedésen kívül semmiféle jótéteményben) közül egyre-egyre átlag 
76 frt. Legtöbb egy teljes jótéteményesre 93 frt 80 kr., legkevesebb csak 
a tandíjmentesre, t. i. IO frt.

E jótéteményekkel szemben tartoznak a növendékek az intézetnek felvételi 
és beiratási díjak czímén: egy kerületbeli 3 frt 30 krt, más kerületbeli 8 frt 
70 krt, illetve 7 frt 30 krt fizetni. E czímeken befolyt: aj rendes tanulóktól 178 frt 
10 kr.; b) magántanulóktól, kik semmiféle jótéteményben nem részesülnek, 
146 frt. Minden az intézetet elvégzett növendék kötelezi magát, hogy vagy
3 évig tanítóskodik a kerületben, vagy egy-egy jótéteményes évre visszatérít a 
kerületnek 20—20 frtot. E czímén befolyt e tanévben 55 frt.

4. Collegiumi ösztöndíjban részesültek : Kengyel János III. é. 5 frt 60 kr., 
Szoják Endre III. é. 5 frt 60 kr., Urban Gyula II. é. 4 frt 20 kr., Strigner 
János II. é. 4 frt 20 kr., Hager András I. é. 4 frt 20 kr., Plachta Albert I. é.
4 frt 20 k r , összesen 28 frttal.

VIII. A növendékek névsora.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. TANFOLYAM.

a) Ii? e n cl e s t a n u l ó  le.

Hager A ndrás.........................
Jávora iczky Albert . . . .
Pater K á r o ly .........................
Petrusz P á l ..............................

5 Plachta A lbert.........................
Such János ..............................
Tréger Sándor.........................
Uhrin P á l ..............................
Vyerk A ndrás.........................

Brassó, Brassó vm. 1876.
Lőcse, Szepes vm. 1876. 
Nagy-Szalók, Szepes vm. 1876. 
Csetnek, Gömör vm. 1877. 
Bártfa, Sáros vm. 1876.
Csaba, Békés vm. 1876. 
Boczabánya, Zólyom vm. 1876. 
Csaba, Békés vm. 1877.
Dúsa, Gömör vm. 1874.

(Vyerk A. 1892. szept. 19-én tüdősorvadásban szenvedvén, kénytelen volt az 
intézetet elhagyni; odahaza okt. elején meghalt.)

b) AI a á n t a n n 1 ó k.

IO Anderanyin György, gk. tanító 
Brühl Vincze, r. kath. tanító . 
Csisko Etelka, evang. 
Friedländer Vilmos, izr. tanító 
Holczer Margit, ev. ref. . . .

Újváros, Abauj-Torna vm. 1870. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1859. 
Kassa, Abauj-Torna vm. 1877. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1863. 
Mező-Kászony, Bereg vm. 1876.
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Név, vallás Születés helye és ideje

15 Klein Albert, izr. tanító . . Pálháza, Abauj-Torna vm. 1872.
Klinczko István, á. h. ev. tanító Meleghegy, Gömör vm. 1866.
Kubányi Lajos, ev. tanító . . Rimabánya, Gömör vm. 1868.
Mannheim Sámuel, izr. tanító Dévaványa, Jász-Nagy-Kun-Szol-

nők vm. 1865.
Mannheim Sámuelné, izr. t.-nő Nagy-Ida, Abauj-Torna vm. 1865.

20 Szuvák Vazul, gór. kath. tanító Psztina, Sáros vm. 1870.

II. TANFOLYAM.

a) R en d es ta n u l  ó k,

Boldizsár Boldizsár . . . . Sz.-Miklós, Liptó vm. 1877.
Brózik Em il............................. Csaba, Békés vm. 1876.
Buzágh B é l a ........................ Alsó-Sajó, Gömör vm. 1874.
Fejér S á n d o r ......................... Hosszúfalu, Brassó vm. 1876.

25 Gallo Gyula.............................. Rozsnyó, Gömör vm. 1873.
Kordos E m i l ........................ Méznevelő, Hont vm. 1875.
Krokavecz Károly . . . . Ratkó, Gömör vm. 1873.
Kudela M á r t o n .................... Szásza, Gömör vm. 1874.
Marschalko Vilmos . . . . Kis-Szeben, Sáros vm. 1876.

30 Pataky L a j o s ........................ Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1877.
Strigner L a jo s ......................... Restér, Gömör vm. 1877.
Szabó G y u l a ........................ F.-Kemencze, Abauj-Torna 1874.
Szurma József......................... Duna-Egyháza, Pest vm. 1873.
Urban G y u la ........................ Jolsva, Gömör vm. 1875.

b) M a jS»' á n ta n u ló  k.

35 Buró Hermina, ev................................ Eperjes, Sáros vm. 1876.
Burro Imre, ev. tanító . . . Rima-Brezo, Gömör vm. 1868.
Klein Albert, izr. tanító. . . Pálháza, Abauj-Torna vm. 1872.
Klein Lipót, izr. tanító . . . Nagy-Ida, Abauj-Torna vm. 1874.
Licsko József, r. kath. tanító . *Hrabócz, Sáros vm. 1872.

40 Mannheim S., izr. tanító . . Dévaványa 1865.
Mannheim S.-né, izr. tanítónő Nagy-Ida, Abauj-Torna vm. 1865.
Pethő Zsigmond, á. ref. tanító Eör, Szabolcs vm. 1874.
Poklemba Endre, r. kath. tanító Harságh, Sáros vm. 1866.
Zsidzsik János, r. kath. tanító Kis-Szeben, Sáros vm. 1866.

III. TANFOLYAM.

a ) !■£ e n d e s t a n u l  ó k.

45 Brusznyiczky P á l ................... Szarvas, Békés vm. 1874.
Czirbusz A n d r á s ................... Kis-Veszverés, Gömör vm. 1873.
Habzsuda I s tv á n ................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1873.
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Név, vallás

Institorisz L a j o s ....................
Jesztrebényi Gyula . . . .

50 Kender P á l .............................
Kengyel János.........................
Király Gusztáv.........................
Kolbenhayer Kálmán . . .
Langhoffer P á l.........................

55 Schneiker E n d r e ....................
Simonovics Mihály . . . .
Szegyori A n d rá s ....................
Szoják A ndrás.........................

b) A í ; i  jí>; á. n  1

Béky Dezső, ev. ref. tanító 
60 Breznicz Ármin, izr. nevelő 

Gál Jenő, ág. ev. tanító . .
Hricz György, gör. kath. tanító 
Kicsiny Pál, ev. tanító . . .
Klein Albert, izr. tanító 

65 Ravasz Lajos, ev. tanító 
Weisz Farkas, izr. tanító .

Jegyzet. A kinél a vallás nincs kitéve,

Születés helye és ideje

Hodrusbánya, Hont vm. 1874. 
Sókút, Zemplén vm. 1875. 
Ploszkó, Gömör vm. 1874. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1875. 
Matheócz, Szepes vm. 1875. 
K.-Csalomja, Hont vm. 1873. 
Istvánmező, Gömör vm. 1873. 
Szakái, Nógrád vm. 1872. 
Szakolcza, Nyitra vm. 1874. 
Orkuta, Sáros vm. 1873.
Betlér, Gömör vm. 1874.

a n u 1 ó k.

Szepsi, Abauj-Torna vm. 1874. 
Brezova, Nyitra vm. 1869. 
Ratkó, Gömör vm. 1873. 
A.-Répás, Szepes vm. 1866. 
N.-Szlabos, Gömör vm. 1871. 
Pálháza, Abauj-Torna vm. 1872. 
Bazin, Pozsony 1873.
Rudna, Abauj-Torna vm. 1871.

az mind ág. hitv. evang.

IX. Tanítóképesítő vizsgálat.

A tanítóképesítést a tiszai ág. hitv. evang. püspök által kiküldött tanító
képesítő vizsgálati bizottság gyakorolja. E  bizottság elnökei: ngs. Groó Vilmos, 
kir. tanácsos, Gömörmegye kir. tanfelügyelője és nt. Csisko János, kassai 
lelkész; tagjai: a tanítóképző-intézet tanárai, nt. Novák Mihály, eperjesi lelkész, 
Mayer Endre, theol. tanár, Hazslinszky Frigyes, coll. igazgató, Kertscher Ede 
iglói és Bogsch Albert kassai igazgató-tanító urak.

A műit (1891—92.) tanév végén junius hó 28—30-ig megtartott tanító
képesítő vizsgálatra összesen 19 tanítójelölt jelentkezett. Ezek közt intézetünk 
rendes növendéke volt 7; más intézetből 7, kik közül 3-an a III. tanfolyamból 
előzetesen vizsgálatot tartoztak tenni; intézetünk magántanulója volt 3 ; tanító
képző-intézetet nem végzett gyakorló-tanító volt 2, kik a III. tanfolyamból 
köteleztettek vizsgálatot tenni. Mindazok, kik intézetünk rendes tanulói nem 
voltak, csak a püspök engedélyével bocsáttattak osztály- és képesítő-vizsgálatra.

Vallásra nézve volt: ág. hitv. evang. I I ,  ev. ref. I ,  róm. kath. 2, gör. 
kath. 2, izraelita 3.

Az előzetes vizsgálatokon 3 elégtelen készültséget tanúsítván, 2 havi újra-



készülésre utasíthattak; 2 pedig meg nem jelenvén, csak 14 bocsáttatott képesí
tőre és vett abban részt.

A tanítóképesítő vizsgálat írásbeli, gyakorlati s szóbeli vizsgálatból állott. 
Az írásbeli vizsgálatra az elnöktől választott tétel a következő volt: «Fejteget- 
tessenek a tanmenetek annak kitüntetésével is, mely tantárgyaknál túlnyomó 
az egyik vagy másik tanmenet.»

A kik tót vagy német tannyelvű iskolára is akartak képesíttetni, a dol
gozat egyik részét az illető nyelven kötelesek voltak kidolgozni. Az Írásbeli 
dolgozatok eredménye : 3 jó (2), 11 elégséges (3), s mind a 14 jelölt bocsát
tatott szóbeli és gyakorlati vizsgálatra. A gyakorlati vizsgálatra fél nappal előbb 
kapott minden jelölt tanítási tételt, melyet minta-leczke alakjában kidolgozva 
be is mutattak. A vizsgálat eredménye: 6 jó (2) és 8 elégséges (3).

Oklevelet kaptak Ii-en, még pedig jó  osztályzattal: Gerhard Béla (ág. 
hitv. ev. rendes tanulónk), Koncz Dániel (ág. hitv. ev. rendes tanulónk), Lustyik 
János (ág. hitv. ev. rendes tanulónk), Mihályfi Gyula (ág. hitv. ev. rendes 
tanulónk), Ochs Gábor (ág. hitv. ev. rendes tanulónk) és Sztulyákovics József 
(gör. kath. tanító, magántanuló); elégséges osztályzattal: Blozsán Kálmán 
(evang. rendes tanulónk), Dövényi Gyula (evang. más intézetbeli), Lathwesen 
Henrik (evang. más intézetbeli), Moszkva Péter (gör. kath. tanító, magántanuló) 
és Weisz Ernő (izr. rendes tanulónk); Ádám János (evang. magántanuló) 
a neveléstanból és természettudományból, Gottlieb Ferencz (izr. magántanuló) 
a földrajzból és mennyiségtanból, Katona Zoltán (ev. ref. magántanuló) a földrajz
ból és mennyiségtanból elégtelen osztályzatot nyervén, két havi újrakészülésre 
és az 1892. szept. 7-diki javító-vizsgálatra utasítottak. Ekkor mindketten meg
áll ván a vizsgálatot, oklevelet kaptak elégséges (3) eredmény nyel.

Ugyanekkor, miután az iskolai év elején Garay Gerő és Povázsay Gábor 
a III. osztálybeli javító-vizsgálatot sikerrel letették, ők, valamint a rendes időben 
tartott képesítő-vizsgálattól elmaradt Hrebenyár Lőrincz is a püspök engedelmé- 
vel képesítőre bocsáttatott. írásbeli dolgozat tételéül kapták: «Mely tulajdon
ságok biztosítják a tanító számára a tanulók tiszteletét?» Mind a három jelölt 
a tételt elégséges (3) eredménynyel dolgozta k i; a gyakorlati tanítás is elég
séges (3) eredménynyel sikerült; oklevelet elégséges eredménynyel kaptak.

A múlt évben mindössze 17-en képesíttettek.
A folyó tanév jun. 26-án s a következő napjain tartandó képesítő-vizsgálatok 

eredményéről csak a jövő tanév Értesítőjében számolunk be.
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X. A tanítóképző növendékek felvétele.

A tanítóképző-intézet I. tanfolyamába oly ép testű növendékek vétetnek 
fel, kik a 15-dik életévüket már betöltötték, s a gymnasium, reál- vagy polgári 
iskola 4 alsó osztályát legalább elégséges eredménynyel bevégezték és erről 
bizonyítványt képesek bemutatni, vagy kik ily előkészültséggel nem bírván, 
a magyar nyelv és történelemben, földrajz és számtanban legalább annyi jártas
sággal bírnak, a mennyit a gymn. reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztályában 
tanítanak, a miről a tanári kar felvételi vizsgálat alapján győződik meg.

10
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Az ág. hitv. evang. növendékek, kik a jótétemények (tandíjelengedés, 
bennlakás, élelmezés) egyik vagy másikában vagy valamennyijében részesülni 
akarnak, folyamodványaikat f  é. aug. 15-ig a tanítóképző igazgatóságához 
nyújtsák be. A folyamodványhoz, a tanulmányi bizonyítványon kívül, szegény
ségi-, újraoltási-, orvosi bizonyítvány és keresztlevél csatolandó.

Az internátusba felvett minden növendéknek legalább 6 nappali és 2 háló
inge, 6 drb. gatyája, 3 drb. törölközője, 6 pár kapczája vagy harisnyája, 6 drb. 
zsebkendője, megfelelő számú inggallérja és kézelője, egy nyári s egy téli öltözete, 
téli felső öltönynyel legyen. Az újonnan belépő növendék tartozik még hozni: 
egy szalmazsákot, egy vánkost két vánkosczihával, egy paplant két paplan
lepedővel, vagy egy dunnát két czihával, 2 lepedőt, egy ágyterítőt.

Minden ág. hitv. evang. növendék tandíjmentes; de a kerületbeli a be
iratásnál 3 frt 30 krt és 70 krt convictusi felszerelésre, más kerületi és más 
vallású növendék 7 frt 30 krt és beiratási díjat (csak egyszer) 1 frtot és con
victusi felszerelésre 70 krt fizet. E díjakat fizetik (a convictusi felszerelési díjon 
kívül) a magántanulók is, kik azonkívül vizsgadíj fejében, ha evangélikusok 
10 frtot, más vallásúak 20 frtot fizetnek.

Minden tanuló a felvételről és a nyert jótéteményről aug. 20. körül érte
sítést kap.

A jövő 1893 — 94-ik iskolai év szept. I -én kezdődik. A felvételi és javító 
vizsgálatok és beiratások szept. I —3. napjain tartatnak. A tanítás szept. 4-én 
veszi kezdetét.
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IV.

F Ö  G YM N A S  IUM.

A) Adatok az 1892—93-ki tanév történetéhez.

1. A tanári karban következő változások történtek:
aj Kiss Albert, ki 1890. évi augusztusban neveztetett ki a nm. vallás- 

és közokt. minister úr által a classica-philologiai tanszékre ideiglenes tanári 
minőségben, katonai kötelezettségének eleget teendő, lemondott az állásáról, 
és helyébe Incze Béla neveztetett ki 1892. évi szeptember hóban a nm. minis
ter úr által, szintén ideiglenes tanári minőségben.

b) Zuberecz Pál, ki 1889. évi szeptemberben választatott meg gymn. 
segédtanárnak a collegiumi pártfogóság által, 1892. évi augusztus hóban a szarvasi 
főgymnasiumhoz választatván meg tanárnak, itteni állásáról lemondott és helyébe 
Kemény Árpád választatott meg, a ki ezen állást 1892. szeptemberben el is foglalta.

c) Klein János, ki 1885. évi februárban hivatott meg ideiglenes tanári 
minőségben és 1886. évi junius hóban rendes tanárnak választatott meg a 
collég, pártfogóság által az egyik gymn. math, és physikai tanszékre, 1893. évi 
május 15-kén, rövid betegség után, az intézet nagy fájdalmára meghalt. Óráit 
a tanévnek hátralevő részében a tanári karnak egyes tagjai és Zsáinbor Pál 
hittanhallgató látták el. A megüresedett állásra pályázatot hirdet a Collegium 
elöljárósága.

2. Ns. Szieber Ede, kir. tanácsos és tankerületi főigazgató úr, 1893. évi 
márczius 10— 13. napjain látogatta meg intézetünket és márczius 13-kán tartott 
értekezletet a főgymn. tanári karral, mely alkalommal teljes megelégedésének 
adott kifejezést a tanárok működése és az intézet állapota felett.

3. Midőn 1893. évi május 13-dikán a vallástani osztályvizsga tartatott meg 
a VIII. osztályban, a méltóságos és főtisztelendő püspök úr képviseletében jelen 
volt nagytiszteletű Weber Samu, szepes-bélai lelkész úr.

4. Az 1893. évi pünkösdi napokon Budapesten megtartott országos torna- 
versenyen intézetünknek 27 tanulója is részt vett, Húsz Armin tornatanár veze
tése alatt, mely alkalommal az intézet díszoklevelet nyert.

B) Tanári kar.

I.  Flórián Jakab, rendes tanár, a VIII. oszt. főnöke. Tanított latin nyel
vet a IV., VI. és VIII. osztályban, szépírást az I. osztályban. A Collegium 
pénztárosa s a collég, könyvtár őre; a magyar-német egyh. iskolafelügyelője. 
Heti óráinak száma 18.



77

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

3. Hazslinszky Tamás, rend. tanár, a III. oszt. főnöke. Tanított szám
tant az I. és III., rajzoló mértant az I—VI. osztályban, rajzot az V., VI. és VII. 
osztály görögöt pótló tanfolyamában. Heti óráinak száma 22.

4. Herfurth József, rend. tanár. Betegség miatt szabadságon.
5. Húsz Armin, rend. tanár, a VII. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet 

a III., V. és VII. osztályban, történetet a IV. osztályban és tornát az V—VIII. 
osztályban. A természetrajzi múzeumnak őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző- 
egyletnek pénztárosa. Heti óráinak száma 2 T és 4 testgyakorlati óra.

6. Incze Béla, ideigl. tanár. Tanított latin nyelvet az I. és II. osztályban, 
görög nyelvet az V. osztályban. Heti óráinak száma 19.

7. Kemény Árpád, ideigl. tanár, a IV. oszt. főnöke. Tanított magyar és 
német nyelvet a III. és IV. osztályban, földrajzot a II. oszt. és szépírást a
II. osztályban Heti óráinak száma 19.

8. Klein János, rend. tanár, az V. oszt. főnöke. Tanított mathesist a
II., IV. és V. oszt., természetrajzt a IV. oszt., németet az V. oszt. és math, 
s phys. földrajzot a III. osztályban. A vegytani szertár őre. Heti óráinak száma 19. 
Miután f. é. május 15-kén meghalt, óráit Kemény Árpád, Ludmann Ottó, 
Szigethy Lajos, Szutórisz Frigyes tanárok és Zsámbor Pál hittanhallgató látták el.

9. Ludmann Ottó, rend. tanár, a főgymn. igazgatója. Tanított görög 
nyelvet a VI., VII. és VIII. osztályban, német nyelvet a Vili. osztályban. 
A Collegium pénzügyi bizottságának tagja, a franczia és ángol nyelv rend
kívüli tanára. Heti óráinak száma 16.

10. Dr. Serédi P. Lajos, bölcsészettudor, rend. tanár, a VI. oszt. főnöke. 
Tanított magyar nyelvet az V—VIII. osztályban, az V—VII. osztály görögöt 
pótló tanfolyamában a magyar és görög irodalmat, és phil. propaedeutikát a 
VIII. osztályban. A coll. közös tanári értekezletek és a magyar-német egyház 
jegyzője; a főgymn. ifjúság Magyar Társaságának elnöke. Heti óráinak száma 21.

11. Szigethy Lajos, ideigl. tanár, a II. oszt. főnöke. Tanított történelmet 
a III., V., VI. és Vili. osztályban, polit, földrajzt a VII. oszt. és magyar nyelvet 
a II. osztályban. Heti óráinak száma 20.

12. Szutórisz Frigyes, rend. tanár, az I. oszt. főnöke. Tanított földrajzt 
az I. osztályban, természetrajzt az V. és VI. oszt., magyar nyelvet az I. oszt. 
és német nyelvet a VI. és VII. osztályban. Heti óráinak száma 21.

Póttanár :

13. Durst Győző, elemi tanító. Tanította a testgyakorlatot az I—IV. 
osztályban, heti 6 órában.

Vallástanárok :

a) A s evang. hitvallásnak tanárai:
14. Hörk József, a theol. akad. r. tanára s dékánja. Tanított vallástant 

az V—VIII. osztályban, heti 4 órában.
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1 5 - Mayer Endre, theol. akad. r. tanár. Tanított vallástant az I—IV. 
osztályban, heti 4 órában.

b) A római kath. hitvallásnak tanára :
16. Kassay István, kir. kath. főgymn. r. tanár. Tanította a rom. kath. 

vallástant, heti 6 órában.

e) A görög kath. hitvallásnak tanára:
17. Homa Gyula, kir. kath. főgymn. r. tanár. Tanította a gór. kath. 

vallástant, heti 2 órában.

d) A z izraelita hitvallásnak tanárai:
18. Dr. Austerlitz Mór, eperjesi rabbi.
19. Neuwirth Dávid, rabbi-helyettes, az orth. izr. vallásuak hittanára.

Melléktanárok:

20. Gamauf György, tanítóképző-intézeti igazgató-tanár, tanított szabad
kézi rajzot.

21. Mikolik Gyula, elemi iskolai tanító, tanított éneket az I. és II. osz
tályban, heti 2 órában.

C) A tantárgyak osztályonkint.

I. osztály.

1. Vallástan. Ószövetségi bibliai történetek, különösen a tízparancsolat 
magyarázata ; a zsidóknak rövid története. Egyházi énekek éneklése s könyv 
nélkül tanulása. Kézikönyvek: Bibliai történetek, dunántúli egyházkerület kiadása 
és Poszvék Sándor: Egyházi énekek ev. középisk. ifjúság számára. Hetenkint 
2 óra, a második osztálylyal egyesítve. Mayer Endre.

2. Magyar iiyelv. Hangsúlyos olvasás, helyesírás. Olvasmányok alapján 
nyelvtan: a) Hangtanból rövid tájékoztatás, b) A szótan köréből a beszéd
részek használata; a tőnek és járulékainak megkülönböztetése; igeragozás 
(részben), névragozás; szóképzés, c) M ondattan: A mondatrészek biztos fel
ismerése ; fő- és mellékmondat; egyszerű, összevont és összetett mondat. Mind
össze olvastunk 27 olvasmányt, ezek közt volt 5 költemény. Havonkint 2 írás
beli dolgozat. «Nyelvtan» Dr. Simonyi «Olvasókönyv I. rész» Lehr-Riedl Frigyes. 
Hetenkint 6 óra. Szutórisz Frigyes.

3. Latin nyelv. A beszédrészek és mondatrészek. Névszók ragozása, nemi 
szabályok, a főnév s a többi névszó egyezése; melléknevek fokozása, mellék
névi határozók; olvasás közben előfordult elöljárók, kötőszók s határozó szók 
összefoglalva. Cselekvő- és szenvedő igék határozott és igenévi alakjai. Az alak
tan begyakorlására egyes mondatok s önálló olvasmányok (mesék). Hetenkint 
egy iskolai írásbeli dolgozat. Kk.: Schultz-Dávid «Kisebb latin nyelvtan» és 
Dávid «Latin olvasó- és gyakorlókönyv». Hetenkint 7 óra. Incze Béla.

4. Földrajz. Eperjes vidékéből kiindulva, a legfontosabb földrajzi fogai-
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mák megbeszélése. Tájkép, térkép, térképrajzolás, térképolvasás. Magyarország 
leírása vidékenkint; megyék. Európa leírása természetes vidékek, valamint álla
mok szerint. A természetrajzi s néprajzi ismeretek csak annyiban jöttek tekin
tetbe, a mennyiben a vidékek és országok megértéséhez szükségesek voltak. 
Tankönyv: Dr. Némethy Károly és Dr. Cserey Adolf «Földrajz». Hetenkint 
4 óra. Szutórisz Frigyes.

5. Számtan. A tizedes számrendszer. A négy alapmívelet egész számok
kal. A négy alapmívelet tizedes törtszámokkal. A négy alapmívelet közönséges 
törtekkel. Számolási rövidítések, olaszgyakorlat. Havonkint egy írásbeli iskolai 
dolgozat Kézi könyv: Moönik-Schmidt. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Rajzoló mértan. Pontok, vonalok, szögek, háromszögek, négyszögek 
és sokszögek. Az idomok összeillése és hasonlósága, a kör és a szabályos sok
szög. A területek meghatározása. Az ornamentális rajz egy hetenkinti órá
ban, rendszeresen haladó rajzminták szerint. Kézikönyv: Mendlik Ferencz és 
dr. Schmidt Ágoston. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. írás. Magyar és német folyóírás, az ütemmódszer szerint. Hetenkint 
I óra. Flórián Jakab.

8. Ének. Hetenkint 1 óra. Mikolik Gyula.
9. Torna. Hetenkint 2 óra. Durst Győző.

II. osztály.

1. Vallás. Egyesítve az első osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Az I. osztály tananyagának ismétlő gyakorlása. A ha

tározók tana. Mellékmondatok. Körmondatok. Olvasmányok alaki és tartalmi 
megismertetése. Költemények betanítása. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. Tan
könyvek : Szinnyei Magyar nyelvtanának és Lehr-Riedl Magyar olvasókönyvé
nek 2-ik része. Hetenkint 5 óra. Szigethy Lajos.

3. Latin nyelv. A múlt évi nyelvtani anyag ismétlése és kibővítése. Verba 
deponentia, coniugatio periphrastica. Tőváltoztató- és hiányos igék. Igék csopor
tosítása a perfectum és supinum rendhagyósága szerint, csoportosítás értelmi 
rokonság szerint Elöljárók és kötőszók. Olvasmányul az infinitivusos, participialis 
és gerundiumos szerkezetek begyakorlására a nyelvtani anyaghoz alkalmazott 
gyakorlatok szolgáltak; ezenkívül rögtönözve készített mondatok a szókincs 
fölhasználásával, valamint gyakorlatok fordítása magyarról latinra. Hetenkint 
egy iskolai írásbeli dolgozat. Kk.: Schultz-Dávid «Kisebb latin nyelvtan» és 
Dávid «Latin- olvasó és gyakorlókönyv». Hetenkint 7 óra. Incze Béla.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírása. Kk.: Dr. Né
methy Károly és dr. Cserey Adolf «Földrajz» II. füzete. Hetenkint 4 óra. 
Kemény Árpád.

5. Számtan. Számolási rövidítések és korlátolt pontosságú számtani mű
veletek, a franczia és német pénzeknek ismertetésével. A viszony és az arány. 
Kettőstételi számolás. Egyszerű hármasszabály. A százalékszámolásnak három 
neme. A bruttosúly, nettosúly és tara meghatározása. Az agio, rabatt és bizto
sítási díj kiszámítása. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat; házi feladat 
óráról-órára. Példatár: Moönik-Schmidt: «Számtan». Hetenkint 4 óra. Klein János, 
azután Zsámbor Pál.
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6. Rajzoló mértan. A koczka, négyzetes oszlop, derékszögű négyszögletes 
oszlop, szabályos oszlopok, hengeres oszlop, szabályos négylapú, négyzetes gúla, 
szabályos nyolczlapú, szabályos gúlák, soklapúak, gömb. A testek összeillése, 
symmetriája, hasonlósága és mérése. Testhálók és testminták készítése. Ornamen- 
tális rajzolás, mint az első osztályban. Kézikönyv: Mendlik Ferencz és dr. Schmidt 
Ágoston. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. írás. Német folyóírás a kis- és nagybetűk rendszeres gyakorlásával, 
Vajda Pál szépirási mintái szerint. Hetenkint 1 óra. Kemény Árpád.

8. Ének. Hetenkint 1 óra. Mikolik Gyula.
9. Torna. Hetenkint 2 óra. Durst Győző.

III. osztály.

1. Vallás. Hittan és erkölcstan: a protestáns egyház főbb hittani és 
erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Egyházi énekek s 
kiválóbb szentirási szakaszok olvasása s emlékelése; egyházi éneklésben gya
korlás. Kézikönyvek : Mayer Endre : Evangélikus hittan és erkölcstan ; Poszvék 
Sándor: Egyházi énekek ev. középisk. ifjúság számára. Hetenkint 2 óra, a 
negyedikkel egyesítve. Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Rendszeres magyar nyelvtan: hangtan, szótan és mondat
tan. Prózai olvasmányok tartalmának szabad előadása s költeményeknek be
tanulása. írásbeli dolgozatok részben a tárgyalt nyelvtani anyag begyakorlására, 
részben az olvasmányok alapján önálló előadás elsajátítására. K k.: Szinnyei: 
Rendszeres Magyar Nyelvtan és Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv, III. kt. 
Hetenkint 3. óra. Kemény Árpád.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Dávid István: Latin olvasókönyv, Livius, 
Ovidius és Phaedrusból; 'Schultz-Dávid Kisebb latin nyelvtana. Verses olvas
mányok a nyelvtan ismétlésére, a hangsúlyos olvasás begyakorlására s a prosodia 
elemi szabályainak ismertetésére; a liviusi szövegnek I. I-—20. fejezetei az eset
tan elsajátítására szolgáltak. Szólásmódok, synonymák betanulása. Verses 
emlékmondatok és mesék, valamint Livius egyes fejezeteinek emlézése. Iskolai 
Írásbeli dolgozatok száma 36. Hetenkint 6 óra. Húsz Annin.

4. Német nyelv. Olvasmányok alapján a német nyelv alaktana. A tárgyalt 
olvasmányoknak (prózaiaknak és költőieknek) betanulása. Az Írásbeli dolgoza
tok leginkább a nyelvtanban lévő fordít, gyakorlatok lefordításából álltak. 
Kk.: Hoffmann Mór: Német nyelvtan és Olvasókönyv. I. r. Hetenkint 4 óra. 
Kemény Árpád.

5. Physikai földrajz. Bevezetésül physikai előismeretek: a szilárd, csepp
folyós és terjengős testek tulajdonságai, a meleg hatása, fénytünemények, 
delejes és elektromos alaptünemények. A mathematikai és physikai földrajz 
alaptüneményei. Tankönyv: Scholtz-Ráth : A mathematikai és physikai földrajz 
elemei. Pletenkint 2 óra. Klein János, azután Kemény Árpád.

6. Történelem. Magyarország története a hunoktól az 1867-iki kiegyezésig. 
Tankönyv: Dr. Török István: Magyarország történelme a középiskolák alsó 
osztályai számára. II. kiadás. A tanév végén Magyarország politikai földrajza, 
tekintettel az Ausztriával való közös ügyekre, jegyzetek alapján. Hetenkint 
4 óra Szigethy Lajos.
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7- Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármasszabály. 
Kamatszámolás: kamat-, tőke-, idő- és százalék-számítás. Lerovat. Időhatár
számolás. Társaság-szabály. Vegyítési szabály. Lánczszabály. Havonkint I isk. 
dolgozat. Kézikönyv: Mocnik-Schmidt. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Tamás.

8. Rajzoló mértan. Kisebbített és nagyobbított mérték. A négy alap
művelet távolságokkal és szögekkel. Középpontos és kerületi szögek. A három
szögek kisebbített képei. A háromszög szerkesztése adott elemek alapján. 
Symmetria. Két kör kölcsönös helyzete. A négyszög kisebbített képe. A négy
szög fajai. A sokszögek felmérése és hasonlósága. Ornamentalis rajzolás, mint 
az előbbi osztályokban. Kézikönyv: Mendlik Ferencz és dr. Schmidt Ágoston. 
Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

9. Torna. Hetenkint 2 órában, a IV. osztálylyal egyesítve.

IV. osztály.

1. Vallástan. Egyesítve a harmadik osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Prózai és költői olvasmányok alapján a stilus sajátságai. 

Továbbá a nyelv szóképei és alakzatai. Az időmértékes és hangsúlyos verselés 
ismertetése. Költemények betanulása. Arany «Toldi»-jának részletes tárgyalása 
s az I., II., Ilk, IV. és IX. énekeknek betanulása. Az írásbeli dolgozatok tár
gyául a tárgyalt költeményeknek s a Toldi egyes énekei tartalmának szabad 
előadása szolgált. K k.: Góbi Imre: Magyar Irálytan, és Lehr: Arany Toldija. 
Hetenkint 4 óra. Kemény Árpád.

3. Latin nyelv. T k .: Schultz-Dávid Latin nyelvtana, Olvasó- és gyakorló
könyve és Dávid Olvasókönyve. Olvasmány: a római köztársaság története, 
i—37. fejezet. Ovidiusból való szemelvényekből 1—7. és 9-ik szemelvény; ez 
utóbbiak könyv nélkül is. A mondatok syntaxisa begyakorolva az olvasókönyv 
44. pensumán. Szócsoportok. Hexameter és pentameter. Hetenkint egy Írásbeli 
dolgozat. Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Német nyelv. Prózai olvasmányok alapján a mondattan. A költői olvas
mányoknak s a prózai olvasmányok egy részének betanulása, másrészének 
szabad elbeszélése. A mondattani szabályok gyakorlására leginkább a kézi
könyvben előforduló gyakorlatok fordítása képezte az írásbeli dolgozatok tár
gyát. Kk.: Hoffmann Mór: Német nyelvtan és Olvasókönyv. II. rész. Heti 3 óra 
Kemény Árpád.

5. Történelem. Az ó-kor, Varga Ottó kézikönyve szerint. Az ázsiai és 
afrikai kulturnépek történetének vázlata, tekintettel a görög nép történetére; 
részletesebben a görögök és rómaiak történelme, tekintettel a műveltségi és 
állami állapotokra az actiumi csatáig. Hetenkint 3 óra. Húsz Ármin.

6. Mennyiségtan. Algebrai számok és jelek, algebrai kifejezések. A négy 
számtani alapművelet algebrai egész számokkal. A tört, számolási műveletek 
törtszámokkal. A legfontosabb sorozatok alakjai: négyzet, köb, geometriai halad- 
vány. A számok oszthatósága. Első fokú egyenlet egy ismeretlennel. Kéthetenkint 
egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Moénik-Klamarik-Wagner: Algebra. 
Hetenkint 3 óra. Klein János, azután Zsámbor Pál.

7. Rajzoló mértan. Ellipsis, hyperbola, parábola, körlefejtő, cordois és a 
kykloisok, az idevágó szerkesztésekkel. A sík és helyzetei. Az egyenes és a
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sík. Lapszög, testszög. A pont, az egyenes és a síkidom orthogonális vetülctei 
egy és két képsíkon. A pont és a síkidomok forgatása két képsíkon. Az orna- 
mentális rajzolás folytatása. Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

8. Természetrajz, a) Mineralogia: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Az ásványoknak physikai és alakjukra vonatkozó tulajdonságai. Az 
ásványok csoportosítása a chemiai összetétel alapján; ipari vagy tudományos 
fontossággal biró ásványok bemutatása és rendszeres leírása, b) Petrographia: 
Egyszerű és összetett kőzetek ismertetése és osztályozása szövetük szerint
c) Geológia: Földünk történetében megkülönböztetett korszakoknak rövid 
ismertetése. Tankönyv: Dr. Sterényi H. : Ásványtan. Hetenkint 3 óra. Klein 
János, azután Szutórisz Frigyes.

9. Torna. Hetenkint 2 óra, a III. osztálylyal egyesítve.

V. osztály.

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

2. Magyar nyelv. Székely népballadák. Kisfaludy K., Czuczor, Vörösmarty, 
Petőfi, Tompa, Kiss J., Tolnai L. kiválóbb és Arany J. összes balladái, illetve 
románczai és rokonfajú kisebb költeményei alapján induktiv fejtegetéssel: a magyar 
nép- és műballada sajátságai, külömbségei. Az olvasókönyv szemelvényeinek 
elemzésével: dalok, elégiák, ódák tartalmi és alaki sajátságai. Lyraköltés általá
ban. Prózai olvasmányok magyarázásával az írásművek szerkesztésének fő
szabályai : inventio, dispositio, végre az előadás általános formái. Kk. Góbi I.: 
Szerkesztéstan olvasmányokkal, és költői olvasmányok. Greguss-Beöthy: Magyar 
balladák. Hetenkint 3 óra. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Dr. Serédi Lajos.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Bartal-Malmosi T. Livii ab u. c. XXI., 
XXII.; Anthologia Latina, Dávid István és Pozdor Károly; Schultz-Dávid Kisebb 
latin nyelvtana; Cserny-Dávid Latin stílusgyakorlatai, I. rész. Olvasmány: 
T. Livii XXI. könyve egészen, tekintettel Livius stílusának sajátságaira s a 
római hadügyre; Livius élete és művei. Egyes fejezetek emlézése. Az Anthologia 
Latinából: C. Valerius Catullus I., II., IIP, IV., VI, VIII., IX., XL, XII. P. Ver
gilius Maro Eccl. 1.; Q. Horatius Flaccus IP, III., IV., VII. tartalmi és tárgyi 
magyarázatokkal. A legtöbb darabnak emlézése Az irályképző gyakorlatokból 
I —40-ig s ezeknek kapcsán alak- és mondattani ismétlések. írásbeli iskolai 
dolgozatok száma 18. Hetenkint 6 óra. Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. Az olvasás és Írás begyakorlása után az alaktanból: főnév, 
melléknév, igehatározó, névmás, a w végezetű rendes igék ejtegetése; meg
felelő szó- és írásbeli gyakorlatok, ez utóbbiak részint házi, részint iskolai dol
gozatok alakjában. Kézikönyvek: Curtius Abel Görög nyelvtana és Görög 
olvasókönyve. Hetenkint 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) «Magyar írók bővebb megismertetése, kap
csolatban a görög remekírók műveinek magyar fordításban való ismertetésével, 
továbbá a görög irodalom és művelődéstörténet alapvonalai». Kk.: Endrődi S.: 
Irodalmi olvasmányok, I. r. Szerelemhegyi T .: Görög államrégiségek. Hegedűs I.: 
Összefüggő részek Thukydides művéből. Kármán J .: Előszó az Urania II. 
kötetéhez; A nemzet csinosodása ez. értekezései alapján a magyar értekező
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próza sajátságai, a műfaj történeti fejlődésének rövid összefoglalásával. Kármán 
prózájának hatása. Kazinczy és Berzsenyi levelezéséből egyrészt a levélpróza 
sajátságai, kellékei; másrészt Kazinczy és Berzsenyi kölcsönös munkássága és 
hatása irodalmunkban A múlt század utolsó évtizedének s a jelen század 
20—‘30-as éveinek magyar irodalmi viszonyai; írók és olvasó közönség. Kölcsey 
szónoki műveiből: A magyar nyelv ügyében, — Magyar játékszín, — Emlék
beszéd Berzsenyi Dániel fölött ez. művei, továbbá Thukydides művének szónoki 
beszédei (Perikies, Nikias, Kleon stb.) alapján a szónoki próza czélja, föladata, 
tartalmi s alaki sajátságai általában. A magyar stilus fejlődése Kölcseyig. Köl
csey hatása elbeszélő- és előadó prózánkra. Salamon Fér. A Hunyadiak kora 
ez. művéből vett összefüggő olvasmányok alapján a pragmatikus történeti próza 
fősajátságai. Baróti, Rajnis, Révai, Virág B., Berzsenyi Dániel és Dayka G. 
ódái alapján a klasszikus versalakok, ódák, hymnusok, dalok tartalmi s alaki 
sajátságai. A magyar klasszikus verselés rövid története Vörösmartyig. — Thuky- 
didesből a peloponnesosi háború első tíz éve Kleon és Brasidas haláláig. 
A Nikias-féle békekötés. A fegyverszünet megszegése. A siciliai hadjárat. Alki- 
biades szereplése. Perikies, Kleon, Brasidas, Nikias, Alkibiades jellemzései, A le
írások közül különösen a «Dögvész Athénében» s «Az atheneiek tönkretétele 
az Assinaros folyónál». A pragmatikus történetírás czélja, eszközei, forrásai. 
Thukydides élete és munkássága. Tárgyi és tartalmi magyarázatkép: Attika 
népessége; Athen alkotmányos története; athéni tisztviselők; törvényhozó 
gyűlések, sereg, flotta, igazságszolgáltatás, pénzügy. Spárta alkotmánya és had
ügye. Görög gyarmatosítás. Hetenkint 2 óra; időszakonkint egy dolgozat. 
Dr. Serédi Lajos.

b) Dissítményi rajz. Stilizált levelek és virágok combinálása díszítmények
nek. Görög, arab, román és gót sík-diszítményi elemek. Rosetták és szalag
díszek egyszerű színezéssel. Várday mintái nyomán. Hetenkint 2 óra. Hazs- 
linszky Tamás.

6. Német nyelv. A nyelvtani ismeretek ismétlése, különös tekintettel a 
szó- és alaktanra. Olvasmányok: Das Riesenspielzeug, Die lycischen Bauern, 
Die Graeser, Auf dem Schlachtfelde, Herders Biographie, Nicht der Schule, 
sondern den Leben, Die Brockenreise; költemények: Der Fischer von Goethe, 
Der wilde Jäger von Bürger, Der Sänger von Goethe, Die I., 2., 3., 24., 39., 
46, 48. und 68. Romanze aus Herders «Cid». Az olvasmányok tárgyalása 
vonatkozott azoknak tartalmára, tárgyára, felosztására, alapeszméjére, kidolgo
zására és nyelvtani sajátságaira. A prózai darabok tartalmának és a költemé
nyek szószerinti betanulása. Havonkint 1 írásbeli dolgozat. Tankönyv: Hoffmann 
Mór Tan- és olvasókönyve, III. rész. Hetenkint 3 óra. Klein János, azután Szi- 
gethy Lajos.

7. Történelem. A középkor története Augustus császártól Amerika fel
fedezéséig, különös tekintettel a társadalmi, egyházi művelődési viszonyokra. 
Tankönyv: Varga Ottó: «Világtörténelem, középkor». Hetenkint 3 óra. 
Szigethy Lajos.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Elsőfokú egyenletrendszer megoldásának 
módjai. Kéttaguak magasabb hatványai. A számtani haladvány. A négyzet
gyök és a másodfokú egyenlet. Számolás négyzetgyök-mennyiségekkel. A köb
gyök. b) Geometria. A síkmértan legfontosabb tételei. Havonkint egy iskolai
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Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Mocnik-Klamarik-Wagner : Algebra és Geometria. 
Hetenkint 4 óra. Klein János, azután Ludmann Ottó.

9. Növénytan. Az alaktan tüzetes begyakorlása élő növényeken ; növény- 
leirás és meghatározás. Ez alapon a szövettan elemei, élettan, rendszertan. 
Tankönyv: Dr. Roth Samu: «A növénytan alapvonalai». A növények meg
határozásánál használtattak: Hazslinszky Frigyes és dr. Cserei Adolf Növény- 
határozói. Hetenkint 2 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Egyesítve a VI. osztálylyal, hetenkinti 2 órában. Katonai 
és tornázó rendgyakorlatok; továbbá szabad- és szergyakorlatok. Húsz Ármin.

VI. osztály.

1. Vallástan. Egyesítve az V. osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Kézikönyv: Góbi I . : Rhetorika s a prózai műfajok 

elmélete. Olvasmányok a rhetorikához. Névy L . : Shakespeare Coriolanusa, fordí
totta Petőfi S. — GreguSs Ágost: Moliére Tudós női, fordította Arany László. 
E két dráma elemzése alapján a drámai előadás sajátságai, tartalom és szer
kezetbeli főszabályai; a tragoedia és komoedia összefoglaló elmélete. Az olvasó
könyv alkalmas darabjai, s az iskolai év elején kijelölt magánolvasmányok 
alapján a történeti próza tartalmi s alaki sajátságai, kellékei, fajai. Életrajz, jellem
rajz, napló; értekezés, leírás. Deák Fér. és Kölcsey Fér. egy-egy szónoki beszé
dének taglalásával a szónoki próza tartalmi, alaki sajátságai, czélja, eszközei, 
kellékei; az élőszóbeli előadás föltételei. A prózai műfajok összefoglaló törté
nete, különös tekintettel irodalmunkra. Hetenkint 3 ó ra; havonkint egy irásb. 
dolgozat. Dr. Serédi Lajos.

3. Latin nyelv. T k .: Sallustius, Vergilius, Cicero és Cserny Dávid Latin 
stílusgyakorlatok 2-ik része. Olvastatott a bellum Jugurthinum, Vergilius Aeneisé- 
nek első könyvéből I — 34. versig, a második könyv egészen. Cicero de imperio 
Cn. Pompeji. Egyes helyek könyv nélkül is. A stílusgyakorlatokból I —10., 
14—20., 47—-72., 129 -  131, pensum. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat. Heten
kint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. I.  Nyelvtan: az alaktanból a múlt évi pensumnak kiegé
szítő ismétlése után a rendhagyó igék. Azután a szókötés legfőbb szakaszai. 
Megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok. — Kézikönyvek: Curtius (ford. Abel) 
gyakorlókönyve. Nyelvtani óra volt hetenkint 3. — 2. Olvasmány: Schenkl- 
Horváth Chrestomathiájából Anabasis I., II., IIP, IV. Cyropaedia I. és II., 1 — 18. 
Ezen olvasmányokra fordíttatott hetenkint 2 óra. Hét. 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar írók bővebb tanulmányozása, kap
csolatban a görög klasszikusok fordításban való ismertetésével'. Kézikönyvek: 
Endrődi S.: Irodalmi olvasmányok, II. r. Geréb J . : Görög vallás és művészet. 
Csenged J. : Homeros Iliasa. Gyomlay Gy.: Homeros Odysseiája. — Segéd
könyvek : Baumeister: Denkmäler d. klassischen Alterthums és Bilderhefte aus 
dem griechischen und römischen Alterthum für Schüler I—VII. — Homeros. 
A görög őskor mondái. A trójai háború. Az Ilias történeti megalakulása. Az 
Ilias meséje. Főcselekvénye az I., II., V., VII., X I—XVIII., XX—XXIV. énekek 
elemzésével. Homeros képzelet- és gondolatvilága. Leírások: I. é. 528 — 530.
II. Az istenek lakomája 596—604.; A trójai sereg II. 816—877.; Patroklos
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Achilleus fegyvereibe öltözik XVI. 131—155. Az istenek pártoskodása és rész
vétele a harczban XX. Patroklos a máglyán XXII. Hektor temetése és tora 
XXIV. Hasonlatok, jelzők. Homeros előadása. A tárgy fönsége. Az Ilias szer
kezete. Epizódok. Jellemek. Csodásság (deus ex machina). Világkép az eposzban. 
Az Odysseia történeti megalakulása. Meséje. Expositiója I—IV. é. Cselekvénye
V. stb. é. Odysseus a phäeakok szigetén. Nausikaa VI. é. Odysseus Alkinoos 
házában VII—XIV. Megérkezése Ithakába. Odysseus boszúja a kérőkön 
XVII—XXIV. Epizódok : Nestor elbeszélései a trójai hősökről III—IV. é. Nausikaa 
álma s találkozása a hajótörött Odysseussal VI. é. Demodokos lantos éneke 
VIII. é. stb. Az íjverseny. Leírások : Ogygia szigete V. é. Odysseus íja VIII. é. 
A kérők garázdálkodása. Nausikaa és társnői lapdajátéka. Odysseus vén kutyája 
az Argos (XVII. é.). Penelope, Telemachos, Laertes alakjai. Az Odysseia előadásai. 
Az eposz általában. Epikus tárgy. Epopoiea tárgya. Nagyszerűség, csodásság 
az epopoieában. Az epopoiea szerkezete. Naiv eposz és műeposz általában. Naiv 
eposzok keletkezése. Mondák. Magyar hősmondák s a belőlük alkotott mű
eposzok. Az Ilias és Odysseia cselekvényének későbbi korban költött folyta
tásai, különösen Arktinos, Agias és Eugammon eposzainak tartalma. Tárgyi 
és tartalmi magyarázatkép: A görög vallás eredete és jelleme. Homeros vallási 
világnézlete. Hesiodos mythologiája. Perikies korának mythologiája. Égi, földi, 
vízi istenek. Hősök, félistenek. Erkölcsi állapotok. Mysteriumok, áldozatok, papok, 
ünnepek, jósok és jóshelyek. A görög dráma kezdete. Színház, színészet, színi 
előadások. A görög dráma fejlődése. — Mindszenti Gábor Naplójából, Pázmány 
Péter Hodegusából és Prédikátióiból vett összefüggő részletek, továbbá gróf Zrínyi 
Miklós: A török afium ellen való orvosság stb. elemzésével a magyar előadó 
és értekező próza fejlődése. Bethlen Miklós: Zrínyi Miklós a költő halála, 
Fogarasi rabságom, Egy álomlátás; Szalárdi János: Rákóczy György fejedelem 
méltatása; Cserei Mihály: Teleki Mihály; Apor Péter: A régi erdélyiek laka- 
dalmiról és házasságáról czímű részletek alapján egyrészt a magyar történeti 
próza fejlődése, másrészt a történeti műfajok (életrajz, jellemrajz, memoire, napló, 
krónika, pragmatikus előadás) fősajátságai és kellékei. Faludi: Nemes urfi czímű 
művének első részéből és Mikes Kelemen: Törökországi leveleiből vett részek 
elemzésével a levélpróza tartalmi s alaki sajátságai, a magyar műpróza fejlődése 
Kazinczyig. A magyar történetírás rövid története a XIX. századig. Az új magyar 
próza Kazinczy korában. Kazinczy hatása. Hetenkint 2 óra; időszakonkint egy 
irásb. dolgozat. Dr. Serédi Lajos.

b) Diszítményi rajz. Renaissance diszítmény-elemek, különféle stilű ékít
mények, építészeti részek, oszlopok és párkányrészletek graphikus- és dombor- 
mintákról, árnyékolással is. Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Német nyelv. A nyelvtani és mondattani ismereteknek ébrentartása 
mellett költeményeknek és prózai olvasmányoknak tanulmányozása. Költemé
nyek könyv nélkül is. A tárgyalt prózai olvasmányok a következők: Der Herbst
morgen, Wilhelm von Oranien, Körner an seinen Vater, Drei Grundfehler der 
Menschheit, Die Burgruine, Auf dem Schlachtfelde, Das Mönchswesen, Der Islam 
Aus «den Reden an die deutsche Nation» von Fichte; Griechenlands Sprache 
Mythologie und Dichtkunst. Költemények: Die Kraniche des Ibykus, Der 
wilde Jäger, Lenore, Der Ring des Polykrates, Bürgschaft, Abschied vom Leben, 
Des Postillon, Der Sänger, Der Fischer, Das Lied von der Glocke. Schiller



költeményeivel kapcsolatban Schiller életrajza, valamint a ballada és rotnáncz 
fejlődése Németországban. Olvasókönyv: Hoffmann Mór: Német Tan- és 
Olvasókönyv. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Hét. 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Az új- és legújabb kor története, különös tekintettel a nagy 
felfedezésekre, a retormátióra és a nagy franczia forradalomra. Tankönyv: 
Ribáry-Mangold: Világtörténelem, Újkor. Hetenkint 3 óra. Szigethy Lajos.

8. Mathesis. A hatványok és logaritmusokról. A trigonometria plana és 
a stereometria elemei. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Frigyes.

9. Állattan. Az emberi test alapos megismertetéséből kiindulva, az állatok 
szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan lehetőleg gyakorlati alapon. 
Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikövyv: Dr. Roth Samu: Az állattan 
alapvonalai. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Mint az V-ik osztály. Tanár FIusz Ármin.
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VII. osztály.

1. Vallástan. Magyar protestáns egyháztörténet. K k.: A magyarországi 
protestáns egyház története. Irta Batizfalvy István. Budapest, 1888. Hetenkint
2 óra. Hörk József.

2. Magyar nyelv. Kk.: Góbi I.: «Poétika, a költői műfajok elmélete és 
története költői olvasmányokkal.» Iskolai és magánolvasmányok alapján a költői 
műfajok történeti fejlődése a klasszikus népeknél s a magyar irodalomra különös 
hatással volt modern nemzeteknél A főműfajok kiválóbb képviselői a magyar 
irodalomban; illető remekműveik olvasása és elemzésével a poétikai és aesthe- 
tikai szabályok levonása s az általános aesthet. ismeretek kibővítése. Hetenkint
3 óra. Havonkint egy irásb. dolgozat. Dr. Serédi Lajos.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: M. T. Ciceronis orationes selectae; P. Ver
gilii Aeneidos lib. XII.; Schultz-Dávid Kisebbb latin nyelvtana. Olvasmányok: 
Ciceronis orat, de imperio Cn. Pompeji; orat. I. in Catilinam; orat, pro Sexto 
Roscio Amerino. Vergilii Aen. lib. VI.; az irálygyakorlatokból 30 fejezet. Cicero 
élete, államférfiéi, szónoki s irodalmi működése; a szöveg történeti, szerkezeti 
és előadási magyarázata. Egyes részek emlézése Az alak- és mondattan ismét
lése. írásbeli iskolai dolgozatok száma 18 Hetenkint 6 óra. Husz Ármin.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias L,
111., V.; azután pedig az új -jóni dialectus legfőbb sajátságainak ismertetése 
után Herodot VI. 34—50., 90 —136., VII. 20—26., 34—38., 44—52. Mindegyik 
olvasmány megkezdése előtt adattak a szükséges mythologiai, illetve históriai 
valamint irodalomtörténeti bevezetések, nemkülönben az illető művek egész 
tartalmának és compositiójának ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és gyakor
latok, szó- és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre), melyeknek 
tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte; ezen nyelv
tani gyakorlatok hetenkinti 1 órában történtek. Összesen heti 5 óra. Lud- 
maim Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar. Endrődi S .: Magyar irodalmi 
olvasmányok, III. r. Régi magyar költők tára, I., II., III. Kobzy J .: A Zrinyiász 
s a magyar epika fejlődése. Geréb J. dr.: Görög művelődéstörténet. Radó:
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Euripides Iphigcncja Aulisban. Csiky G.: Sophokles, Elektra Schill S.: Görög 
irodalomtörténet.

A magyar lyra Balassáig. Virágénekek, egyházi énekek a XVI. században. 
Balassa B. lyrája részletesen; lyrájának egyéni forrásai, tartalma s formái. 
Losonczi Anna, Julia, s neje képe szerelmes költeményeiben. Hazafias költe
ményei, különösen : Magyarország romlott állapotáról, Bujdosóknak való ének. 
Oceanum mellett. A XVII. század magyar lyrája. Kurucz költészet, forrásai s 
tárgyai. Kurucz balladák, epikus dalok és énekek. XVIII. századbeli ének- és 
dalköltészetünk. Csokonai V. Mihály hazafias és szerelmes költeményei és Kis
faludy S. szerelmes költeményei, forrásuk, tartalmi és alaki szépségeik. A magyar 
eposz-költés a XVII. században Az Obsidio Szigetiana részletesen. Gyöngyösi 
Marssal társalkodó Murányi Venusa. Zrínyi és Gyöngyösi: Szerkezet s elő
adásbeli különbségeik. Lyrai leírások Gyöngyösinél. A magyar költői nyelv 
rövid fejlődése.

Görög lyrikusok, epikusok, drámaírók. A nagy tragikus triász: Aischylos, 
Sophokles, Euripides; főbb műveik, jellemző tulajdonságaik a görög tragoedia 
fejlesztésében. A görög komoedia ; Aristophanes, főbb művei, czélzatosság, alaki 
és tartalmi sajátságaik. Euripides: Iphigeneja Aulisban és Sophokles : Elektra 
taglalása alapján a görög tragoedia, természete, világnézete, forrása, előadása, 
szerkezete. Tartalmi s tárgyi magyarázatul : a görög műveltség, művészet, kul
tusz fejlődése. Hetenkint 2 óra. Időszakonkint egy összefoglaló házi dolgozat. 
Dr. Serédi P. Lajos.

b) Ábrázoló mértan. A térelemek derékszögű ábrázolása a négy térnegyed
ben. A pont és egyenes viszonylagos vonatkozásai. Egyenesen fekvő pont és 
viszont. Egyenes osztása és nyomai. A pont és az egyenes árnyéka a képsíkon. 
Az egyenes vetítő síkjainak leforgatása és viszont. Az egyenes hossza és kép- 
síkszögei. Az egyenes viszonylagos vonatkozásai. A sík beforgatása. A sík 
képsíkszögei. A síkidomok ábrázolása, a képsíkra vetett árnyékai. Metsző 
síkpár. A kör képei. Kézikönyv: Hornischek Henrik. Hetenkint 2 óra. A har
madik harmadban a második ábrázoló mértani óra helyett emberi testrészek 
rajzolása. Hazslinszky Tamás.

6. Német nyelv. «Hermann u. Dorothea» beható tárgyalása nyelvi, tárgyi 
és aesthetikai szempontból; evvel kapcsolatosan áttekintés az eposz német- 
országi fejlődése fölött. «Wilhelm Tell»-nek beható tárgyalása, a műnek az 
iskolában történt részleges olvasása mellett. Goethe élete és irodalmi működése. 
Ezeken kívül körülbelül heti 1 órában tájékoztatás a német irodalom ókora 
és első virágzási kora felől. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Tankönyv: 
Dr. Heinrich Gusztáv, Deutsches Lehr- und Lesebuch, III. Band; továbbá 
«Hermann und Dorothea», valamint «Wilhelm Teil» jegyzetes kiadása. Heten
kint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Politikai földrajz. Politikai, földrajzi és nemzetgazdasági általános fogal
mak. Az egyes államok történetének áttekintése, természeti, lakossági, alkot
mányos viszonyainak ismertetése, összehasonlítva Magyarországgal. Tankönyv: 
Varga Ottó: Politikai földrajz, II. kiadás. Hetenkint 2 óra. Szigethy Lajos.

8. Mathesis. Mindenféle egyenletek feloldása. A léptetékek s azok alkal
mazása. A stereometria befejezése- Az algebra alkalmazása geometriai feladatok 
feloldására. Az elemi mértan elemei. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Frigyes.
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9- Természettan. Általános bevezető rész, az erőtan és a fénytan, Fejér 
Ipoly kézikönyve fonalán. Hetenkint 4 óra. Hazslinszky Frigyes.

10. Testgyakorlás. Egyesítve a VIII-dik osztálylyal hetenkinti 2 órában. 
Mint az V-dik osztály. Húsz Ármin.

VIII. osztály.

1. Vallástan. Egyesítve a VII. osztálylyal.
2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története napjainkig, 

különös tekintettel a nyelv s a főbb műfajok történeti fejlődésére, az egyes 
korszakok társadalmi, politikai és művelődés-viszonyainak méltatásával. Az 
egyes írók megértéséhez szükséges poétikai és aesthetikai ismeretek felújítása, 
illetőleg kibővítése alapján főleg az 1772 — 1867-ig terjedő kor költészetének 
beható tárgyalása, iskolai és magánolvasásra kiszemelt műremekek taglalásával. 
Tudományos irodalmunk fejlődése mostanig. K k.: Góbi I.: «A magyar Írod. 
története szemelvényekkel*. Hetenkint 3 óra; havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Dr. Serédi P. Lajos.

3. Latin nyelv. Tankönyv: Taciti annales, Horatius, Cserny és Dávid: 
Latin stílusgyakorlatok, III. rész; Cserépi: Római régiségek. Olvasmány: az 
annalesek I. könyve. Horatiusból: Carmin lib. I. I., 14.; III. 3., 18., 2. Sal. lib. 
I. I., 6. Epl. I. 20. és II. 3. Egyes részletek könyv nélkül is. Archaeologiai és 
irodalmi ismeretek összefoglalása. A stílusgyakorlatokból 7—14. és 38—44. 
pensum. Hetenkint 5 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. Platon: «Apologia Sokratis* és «Kriton* egész terjedel
mükben, a szükséges irodalom- és philosophia-történeti bevezetés után. Azután 
Odysseia I. és II. Hetenkint 3 óra Nyelvtani gyakorlatok, szó- és Írásbeli for
dítások magyarból görögre, melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szaka
szainak kivonata képezte (az Írásbeli dolgozatok részint mint házi, részint mint 
iskolai dolgozatok készíttettek), hetenkint 1 órában. Az évnek végén a görög 
irodalom történetének áttekintése Köpesdi Sándor kézikönyve szerint. Összesen 
hetenkint 4 óra. Ludmann Ottó.

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 Goethének Iphigeniája. Kézi
könyv: Heinrich: Deutsches Lehr- und Lesebuch, III. Band. Hetenkint 2 óra; 
havonkint I írásbeli dolgozat. Ludmann Ottó.

6. Történelem. Magyarország oknyomozó története a világtörténeti vonat
kozások szem előtt tartásával. Tankönyv: Ribáry-Mangold : Magyarország ok
nyomozó történelme. Hetenkint 3 óra. Szigethy Lajos.

7. Mathesis. A combinatiók tana, a binomi tétel, a kúpszeletek és ismét
lése a VI. és VII. osztály pensumának. Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Frigyes.

8. Természettan. Acustica, calorica, delejesség, elektromosság és kosmo- 
graphia. Hetenkint 4 óra. Hazslinszky Frigyes.

9. Philos, propaedeutika. Testi szervezet. Idegek, idegrendszerek. Agy
működés A tanuló ismeret- és gondolatvilágából vett példák alapján az érzéki 
élet s a tudatos szellemi élet tüneményei, nyilatkozásai, fejlődése törvényei.

0
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Értelem, érzelem, akarat. A logika alapformái és főtörvényei. Alkalmazás, rend
szerek, módszerek. Rövid áttekintés az alapvető philosophusok irányain. Kk. : 
Böhm K.: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. Dr. Serédi P. Lajos.

10. Torna. Lásd a VII. osztályt.

írásbeli havi dolgozatok a felső négy osztályban.

1. Magyar dolgozat.
V. osztály, i. Aratás. (Leírás.) 2. Kádár Kata. (Ballada-magyarázás.) 

3. Magyar történeti tárgyak Arany J. balladáiban. (Leíró értekezés.) 4. Az első 
hó. (Leírás és magyarázás.) 5. Jertek korcsolyázni! (Argumentálás.) 6. A magyar 
sereg utolsó perczei a mohácsi ütközetben. (Leíró elbeszélés.) 7. A drégelyi 
hős. (Jellemzés az olvasott balladák alapján.) 8. Az idő pénz. (Fejtegetés.) 9. A jó 
nevelés a legjobb örökség. (Rhetorikai argumentálás.) Görögöt pótló tanfolyam- 
ban: 1. írók és művészek szerepe és föladata a nemzeti művelődésben. (Kármán 
Nemzeti csinosodás ez. hosszabb értekezése alapján.) 2. Leírások Thukydides 
művében; szerepük és szépségeik. (Fejtegetés.) 3. Thukydides és kora történet- 
írása. (Kisebb értekezés.)

VI. osztály. I.  Mennyiben változtatta meg a lőpor és delejtű föltalálása 
a középkor társadalmi életét? (Kisebb történeti értekezés.) 2. Coriolán vétke 
és bünhödése. (Fejtegetés.) 3. Coriolán párbaja Anfidiussal. (Rajz.) 4. A «Tudós 
nők» főszemélyei. (Jellemfestés.) 5. Több világosságot! (Humoros előadás a 
világítás-eszközökről.) 6. Sima tónak is szüksége van zivatarra. (Rhetorikai össze
hasonlítás.) 7. Más kárán tanul az okos. (Argumentálás.) 8. Sansculottok a 
franczia forradalomban. (Történeti rajz.) 9. Ez a mi tavaszunk! (Karczolat) 
vagy e helyett: Egy órai métázás. (Leírás, elbeszélés) Görögöt pótló tanfolyam
ban: i. Mindszenti G. és Bethlen Miklós prózája. (Irod.-tört. és nyelvtörténeti 
összehasonlítás.) 2. Csodás elemek az Iliasban. (Értekezés.) 3. Az Odysseia 
vallásos világ nézlete. (Művelődéstört. fejtegetés.)

VII. osztály. Mi tette az ókorban Görögországot, s az újkorban Angliát 
a tenger királynéjává? (Értekezés.) 2. A Zrinyiász csodássága. (Aesth. fejte
getés.) 3. Mi teremtette meg a physikát ? (Fejtegetés.) 4. Nem fegyver, hanem 
szellem győzi meg a világot. (Értekezés történeti argumentálással.) 5- A gór
cső jelentősége a természet búvárlatában. (Magyarázás.) 6. Győzd meg maga
dat, ez a legszebb diadal. (Fejtegetés.) 7. A társadalmi élet zivatarai (Leíró 
értekezés történeti alapon.) 8. Szabadon választott magyar regény aesthet. fej
tegetése. 9. Miért nevezzük a költést — a művészet koronájának? (Összefog
laló poétikai és aesth. fejtegetés.) Görögöt pótló tanfolyamban: 1. A kuruez 
költészet jelleme, forrásai, tárgyai. 2. Agamemnon tragikuma. (Iphigeneja Aulis- 
ban alapján.) 3. Perikles-korabeli görög műveltség és művészet általános jelleme.

VIII. osztály. I.  A társaságban született ember nem önmagáé. (Fejtegetés.) 
2. Minő irodalmi okokból magyarázhatjuk azt a hagy hatást, melyet a latin 
nyelv irodalmunkra és nemzeti nyelvünkre gyakorolt? (Értekezés.) 3. A bol
dogság nem pusztán a jelenben sarjadzik, a múlton épült s a jövőbe tekint. 
(Kisebb psychologiai fejtegetés.) 4. Micsoda belső okai voltak annak, hogy 
hazánknak IV. Béla alatt a tatárokkal szemben el kellett buknia? (Történeti
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értekezés.) 5. Az élet változás és hangulat. (Psychologiai és physikai fejtegetés.) 
6. A nemzeti romantika irodalmunkban. (Írod.-történeti értekezés.) 7. Kísér
letek jelentősége a természettudományokban. (Értekezés.) 8. Miért nincs nap
jainkban nemzeti epikus-költészetünk? (írod.-történeti és aesth. fejtegetés.)

2. Német dolgozatok.

V. osztály, i. Brief an einen Freund. 2. a) Der Sänger von Goethe. 
(Inhaltsangabe.) b) Arion. (Fordítás németre.) 3. Der Herbst. (Beschreibung.) 
4. d) Inhaltsangabe der 24. Romanze aus Herders «Cid», b) Jó gyermekek 
a szülőknek legszebb ékszerei. (Fordítás.) 5. a) Religion der heidnischen Germa
nen. b) Ész és nyelv. (Fordítás.) 6. a) Charakteristik Cid’s und Ximenens. 
b) Az oroszlán és az egér. (Fordítás.) 7. Das Weihnachtsfest. 8. Die Schulfeier 
zur Erinnerung an den 15. März. 9. Der Frühling.

VI. osztály. A ) Freie Arbeiten-. 1. Die Wärme. (Naturwissenschaftliche 
Abhandlung.) 2. Ausflug ins Freie. (Beschreibung.) 3. Brief an einen Freund. 
(Reflexionen über das Gedicht «das Lied von der Glocke».) R) Inhaltsangabe 
oder Gedankengang: 4. Die Kraniche des Ibykus. 5. Der Ring des Polykrates. 
6. Aus den Reden an die deutsche Nation. C) Uebersetzung aus dem Ungarischen 
in’s Deutsche: 7. és 8. A ballada története Németországban. 8. Körner élet
rajza. 10. Schiller életrajza.

VII. osztály. A) Freie Arbeiten: i Die Kinderstube am Weihnachtsabende. 
(Idylle.) 2. Rede am Grabe eines Mitschülers. 3. Charakteristik des Königs 
Mathias Corvinus. B) Inhaltsangabe oder Gedankengang: 4. Der erste Gesang 
des Epos «Hermann u. Dorothea». 5. Der sechste Gesang des Epos «Hermann 
u. Dorothea». 6. Der Parcival. 7. Der dritte Aufzug des Schauspiels «Wilhelm 
Teil». C) Uebersetzung aus dem Ungarischen in’s Deutsche: 8. «Ne vess meg 
senkit». 9. és 10. Goethe életrajza.

Vili. osztály. Welchen Ereignissen zufolge kam Iphigenie nach Tauris, 
und unter welchen Verhältnissen finden wir sie daselbst im Beginne von Goethe’s 
Drama? — Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. — Was betrachtete Sokrates 
als seine Lebensaufgabe und wie suchte er derselben zu entsprechen ? ■— Der 
Eislauf. Eine Schilderung mit Benützung von Klopstock’s gleichnamiger Ode. 
— Die Charaktere in Goethes Iphigenie (Uebersetzung.) — Wissen ist Macht. 
(Abhandlung.)

Szabadkézi rajz m int szabad tantárgy.

A szabadkézi rajz oktatásában részt vettek az I—V. oszt. tanulók közül 
8-an, kik heti két órában (keden és pénteken délelőtt 11 —12 óráig) nyertek 
oktatást. Elvégzett tananyag: egyenes, merőleges, vízszintes, dűlt vonalak, azok
nak arányos részekre való osztása; egyenes vonalokból szerkesztett alakok és 
díszítmények; görbe vonalok és összetételükből származó díszítmények; az 
árnyékolás elemei; árnyékolt díszítmények, az emberi arcz egyes részei s teljes 
arezok arányok szerinti rajzolása; emberi arezok, egész alakok, állatok, virágok. — 
Távlattanból: a testek 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.



D) Főgymnasiumi tanulók.

Név, Vallás ■ Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Bánó József á. h. . . .
Bartsch Lajos á. h. .
Blum Sándor izr. .
Cseri Jenő izr..................

5 Dirner Andor á. h. .
Fischgrund Samu izr.
Frenyó András á. h.
Friedmann Jakab izr.
Freimann Vilmos izr.* .

10 Friedmann Ignácz izr. .
Gellér Bernát izr.* . .
Goldberger Ábrahám izr.*
Greger Oszkár izr.* .
Gretzmacher Jenő á. h.

15 Halkó Gusztáv á. h.** *
Hennel Elek á. h .
Hennel Károly á. h.***
Hudák Győző á. h*
Joób Géza á. h. . . .

20 Kálnássy Zoltán r. kath. 
Kasztriner Árpád izr.
Klein Lajos izr. . . .
Legányi Dezső á. h. . .
Lichtig Elek izr. . . .

25 Lipták József á. h. . .
Lusztig Markusz izr. . .
Mandl Sándor izr. . .
Mayer István á. h. . .

Müller Ignácz h. h. .
30 Moskovitsch Izrael izr.

Neumann Ignácz izr.. .
Neumann Simon izr.
Reich Armin izr. . . .
Rosenberg Márton izr. .

35 Rubovics Ignácz izr. . .
Scholze Károly á. h.

* Ismétlő. ** Elmaradt. *** Kilépett.

Budapest, 1882. nov. 30.
Budapest, 1882. decz. 9. 
Szedliszka, Zemplén 1882. decz. 24. 
Varannó, Zemplén 1882. decz. 18. 
Gölnitzbánya, Szepes 1881. decz 17. 
Berzevicze, Sáros 1880. márcz.
Kövi, Gömör 1881. decz. 19.1
Radács, Sáros 1880. szept. 12. 
Sebes-Váralja, Sáros 1880. jan. 12. 
N.-Sáros, Sáros 1882. jan. 8.
S.-Kellemes, Sáros 1879. ápr. 16. 
Eperjes, Sáros 1879. aug. 7. 
Eperjes, Sáros 1880. ápr. 24. 
Lőcse, Szepes 1881. nov. 28. 
Eperjes, Sáros 1879. okt. 9. 
Eperjes, Sáros 1881. nov. 23. 
Bécs, 1880. jul. 31.
Eperjes, Sáros 1880. aug. 23. 
Eperjes, Sáros 1880. márcz. 3. 
Eperjes, Sáros 1882. jul. 10. 
Varannó, Zemplén 1882. decz. 11. 
Temesvár, 1880 márcz. 13.
Pécs, Baranya 1883. aug. 13. 
Eperjes, Sáros 1881. nov. 11. 
Eperjes, Sáros 1880. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros 1883. ápr. 21. 
Kálnás, Sáros 1882. 
Varannó-Hosszúmező, Zemplén 

1881. jul. 20.
Mikola, Szatmár 1883. aug. $.
S.-Kellemes, Sáros 1880. nov. 12. 
Finta, Sáros 1882. ápr. 27. 
Eperjes, Sáros 1882. jun. 3.
Láda, Sáros 1880.
Varannó, Zemplén 1881. nov. 27. 
N.-Sáros 1882. ápr. I.
Eperjes, Sáros 1881. aug. 12.



N év , va llás S zü le té s  helye és id e je

Schwarcz Armin izr................. Szinye-Ujfalu, Sáros 1881. szept. 5.
Schweikhardt Béla á. h Szeged, Csongrád 1882. okt. 2.
Schweikhardt Gyula á. h. . Szeged, Csongrád 1881. jan. 25.

40 Seyfried Ernő á. h **** . . . Beszterczebánya, Zólyom 1882.
november 28.

Starnberger Márk izr. . . . Lubotin, Sáros 1880. szept. 26.
Szelényi Gyula r. kath. . . Eperjes, 1882. jan. 7.
Trattner Hermann izr. . . . Gatály, Zemplén 1882. okt. 2.
Ungar Miksa izr* . . . . Csircs, Sáros 1880 jun. 25.

45 Varga Rezső á. h.................... Abrudbánya, A.-Fehér 1881. szép-
tember 19.

Weisz Náthán izr* . . . . S.-Kellemes, Sáros 1880. ápr. 5.
Weiszer Róbert á. h. . . . Eperjes, 1882. decz. 15.
Zahler Aladár izr...................... Szinna, Abauj 1881. jul. 24.
Zahler József izr....................... Töltszék, Sáros 1880. nov. 2.

50 Zapotoczky Kornél g. kath. . Livó, Sáros 1882. aug. 7.
Ziegler Ábrahám izr................ N.-Sáros, Sáros 1880. máj. 3.

IVI a  g á n t  a  11 n  l ó k :

Gottlieb Jakab izr.................... S.-Kellemes, Sáros.
Hlavács Ödön á. h................. Szántó, Abauj 1882. jul. 28.

II. OSZTÁLY.

Altmann Hugo izr................... Dombrád, Szabolcs 1878. febr. 21.
Andorko Zoltán h. h. . . Bodoló, Abauj 1881. máj. 13.
Árvay Nagy Menyhért r. kath. N.-Sáros 1879. nov. 14.
Bánó Dezső á. h..................... Osztrópatak, Sáros 1881. máj. 27.

5 Bauer Armin izr....................... Eperjes, 1879. nov. 22.
Bielek Aladár á. h................... Eperjes, Sáros 1880 szept. 8.
Both Tamás h. h..................... Femes, Sáros 1880. decz. 15.
Demeter Miklós g. k. . . Eperjes, Sáros 1879. ápr. 28.
Demian Árpád izr.................... Liptó-Szt-Mildós 1880. jul. 28.

10 Einzig Miklós izr...................... Eperjes, Sáros 1881. szept. 5.
Farkas Lajos á. h................... Eperjes, Sáros 1881. márcz. 28.
Fizély Béla á. h....................... Abos, Sáros 1880. jan. 14.
Frankfurth József izr. . . . Dukafalva, Sáros 1880.
Fränkl Bernát izr..................... Asgút, Sáros 1880. jun. 8.

15 Freiberger Salamon izr. . . S.-Kellemes, Sáros 1880. szept. 11.
Friedmann Gyula izr. . . . Gölnitzbánya,Szepes 1879. decz. 25.
Fuchs Árpád izr...................... Buzita, Torna 1882. ápr. 17.
Glück József izr........................ Varannó, Zemplén 1881. szept. 7.

* Ismétlő. **** Csak a II. félévben.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Guttmann Simon izr. . . . S.-Kellemes, Sáros 1878. nov. 29.
20 Hajdúk Bertalan á. h. . Eperjes, Sáros 1881. máj. 27.

Holénia László r. k................. Eperjes, Sáros 1881. jun. 3.
Hrabcsák József r. k. . . . Somos, Sáros 1878. máj. 14.
Janisch Lajos á. h................... Lajtafalu, Moson 1881. márcz. 9.
Klein Béla izr........................... Gombosfalu, Sáros 1880. nov. 17.

25 Klein Sándor izr...................... Komárom, 1880. aug. 3.
Klein Simon izr....................... Miglécz, Abauj 1881. máj. 29.
Landesmann Simon izr. V.-Csemernye, Zempl. 1880. okt. 21.
Máhr Aladár á. h.................... Eperjes, Sáros 1878. okt. 20.
Márk Béla h. h........................ Mező-Csáth, Borsod 1882. márcz. 2.

30 Neumann Artur izr.................. Lemes, Sáros 1881. aug. 23.
Neumann Henrik izr.** . . . Eperjes, Sáros 1880.“márcz. 21.
Pelech Ernő á. h..................... Dobsina, Gömör 1881. nov. 23.
Peterfreund Manó izr. . Szepes-Olaszi, 1888. nov. 14.
Reich Artur izr......................... Eperjes, Sáros 1880. aug. 9.

35 Reisz Jakab izr......................... S.-Kellemes, Sáros 1880. jun. 30.
Schif Victor izr........................ Varannó, Zemplén 1880. nov. 6.
Scholtz János á. h* . . . Vyhodna, Liptó 1879. jul. 1.
Schreiber Hermann izr. Nagy-Ida, Abauj 1880. febr. 23.
Schwalb Kálmán izr. Tót-Raszlavicza, Sáros 1879. okt. 24.

40 Schwarcz Leo izr..................... Bogdány, Sáros 1880. szept. 15.
Seyfried Béla á. h.**** . . . Beszterczebánya, Zólyom 1881. ju-

nius 5.
Springer Armin izr.* Eperjes, Sáros 1879. jun. 25.
Steinauer Ernő á. h. . . . Lemberg, Gácsország 1880 szép-

tember 21.
Szécsényi Ferencz r. kath. Kassa, Abauj 1879. aug. 25.

45 Sziklai Jenő izr......................... Budapest, 1881. máj. 17.
Tahy László á. h..................... Eperjes, Sáros 1881. máj. 16.
Wachsmann Miklós izr. Eperjes, Sáros 1879. decz. 5.
Waldmann József izr. . . . Eperjes, Sáros 1878. szept. 13.
Walkó Emil á. h. . . . ' . Gölnitzbánya, Szepes 1878.

50 Zapotoczky Irén g. kath. . Livó, Sáros 1879. decz. 14.

III. OSZTÁLY.

Bánó Lehel á. h....................... Héfhárs, Sáros 1880. szept. 7.
Chalupka Árpád á. h. . Eperjes, Sáros 1878. ápr. 4.
Cseri Elek izr........................... Varannó, Zemplén 1880. jun. 16.
Csink Aladár á. h.................... Szeghi-Long, Zemplén 1880. már-

czius 30.

* Ismétlő. ** Elmaradt. **** Csak a II. félévben.
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Név, vallás Születés helye és ideje

5 Czigelbrier Ede á. h. . . . Frankfurt a/M., Németország 1879.
ápr. 3.

Droppa Kornél á. h. . . . Kükemező, Sáros 1875. aug. I.
Friedmann Zsiga izr. . . Sztropko, Zemplén 1878. aug. 3.
Gamauf Jenő á. h.................... Eperjes, Sáros 1881. jun. 8.
Goldberger Bernát izr. . . Eperjes, Sáros 1877. jun. 30.

io Glücksmann Adolf izr* . . Soóvár, Sáros 1879. febr. 20.
Gundelfingen Gedeon r. kath. Vásárhely, Zemplén 1879. szép-

tember 12.
Herschkovics Mór izr. . . Eperjes, Sáros 1879 ápr. 1.
Hegedűs Ferencz á. h. . . . Eperjes, Sáros 1879. jun. 16.
Kállay Béla á. h...................... Liptó-Szt-Miklós, 1880. jan. 24.

15 Kirschner Samu á. h. . Szirk, Gömör 1879. szept. 1.
Klein Ernő izr.......................... Miglécz, Abauj 1879. ápr. 7.
Klein Samu izr......................... Vörösmárt, Szabolcs 1881. ápr. 3.
Kovács Victor á. h................. N.-Kőrös, Pest-P.-S. 1879. nov. 27.
Kvicsinszky Ede r. kath. . Deméthe, Sáros 1877. jun- 8.

20 Lefkovics Jenő izr................... Eperjes, Sáros 1880. okt. 7.
Luscsek Ferencz r. kath. . Soóvár, Sáros 1879. szept. 3.
Péchy Ozmán r. kath* . . . Eperjes, Sáros 1877. okt. 25.
Reiter Jenő izr.......................... Remete, Szepes 1880. okt. 25.
Somogyi Mihály r. kath. . . Szikszó, Abauj 1880. jan. 13.

25 Stehr József izr......................... Eperjes, Sáros 1878. szept. 2.
Streck Imre á. h...................... Gölnitzbánya, Szepes 1878. szept. 8.
Szepesi Béla á. h..................... Szántó, Abauj 1880. márcz. 5.
Weiszer Emil á. h................... Eperjes, Sáros 1880. decz. 30.

IV. OSZTÁLY.

Austerlitz Tivadar izr. . . . Eperjes, Sáros 1880. ápr. 8.
Bárkány Róbert izr.*** . . . Eperjes, Sáros 1879. decz. 1.
Bella István á. h...................... Liptó-Szt-Péter 1880. május 2.
Bessenyei Zenó h. h. . . . Miglész, Zemplén 1880. május 29.

5 Böhm Aladár izr...................... Eperjes, Sáros 1878. ápr. 9.
Fekete Zoltán á. h .................. Aranyos-Marót, Bars 1879. febr. 4.
Fest Zoltán á. h....................... Malaczka, Pozsony 1879. ápr. 12.
Fraenkl Bernát izr................... Héthárs, Sáros 1877. aug. 2.
Friedmann Adolf izr. . . N.-Sáros, Sáros 1879. febr. 18.

10 Frisch Joachim izr................... Balázsvágás, Sáros 1877. nov. 11.
Glattstein Simon izr. . . . Janó, Sáros 1877. okt. 29.
Glück Adolf izr........................ S.-Kellemes, Sáros 1874. jan. 24.
Grusz László r. kath.* . . Eperjes, Sáros 1877. jul. 14.

* Ismétlő. *** Kilépett.



Név, vallás Születés helye és ideje

Grünmann Dávid izr. . . S.-Kellemes, Sáros 1877. ápr. 8.
15 Hamborszky Béla á. h. . . Eperjes, Sáros 1879. jan. 23.

Hennel Gyula á. h.................. Eperjes, Sáros 1879. aug. 27.
Hlavács Gyula á. h................. Szántó, Abauj 1880. márcz. 30.
Hörk János á. h...................... Eperjes, Sáros 1879. szept. 21.
Klefner Béla á. h..................... Eperjes, Sáros 1879. márcz 21.

20 Kozák Jenő r. kath................. Bártfa, Sáros 1877. jun. 9.
Lipták Sándor r. kath* Szomolnok, Szepes 1877. aug. 14.
Majernik Károly á. h. . . . Eperjes, Sáros 1878. nov. 12.
Márk Ferencz h. h.................. Mező-Csáth, Borsod 1879. már-

czius 10.
Milde Kleophás r. kath. . . Lowcze, Gácsország 1877. aug. 18.

25 Neumann Géza izr.................. Eperjes, Sáros 1879. aug. 1.
Neumann Náthán izr. . . . Kapi, Sáros 1878. ápr. 2.
Neuwirth Ferencz izr. . . S.-Kellemes, Sáros 1878. jan. 22.
Peters Árpád r. kath. . Budapest 1879. máj. 18.
Propper József izr.................... Eperjes, Sáros 1879. márcz. 7.

30 Rosenberg Israel izr. ' . Karácsonmező, Sáros 1876. jan. 13.
Rosenberg Samu izr. . . . Kurima, Sáros 1876. jan. 4.
Rosenfeld Kálmán izr. . N.-Dobrony, Bereg 1880. febr. 11.
Ruttkay Béla á. h.................... Eperjes, Sáros 1879. okt. 16.
Ruttkay István á. h. . . . Eperjes, Sáros 1878. ápr. 3.

35 Schwarcz Samu izr................... Héthárs, Sáros 1877. márcz 19.
Szalay László á. h................... Eperjes, Sáros 1878. decz. 24.
Tokár Emil r. kath................. Soóvár, Sáros 1878. ápr. 30.
Vozarik János á. h.................. Lapos, Sáros 1877. máj. 18.
Weisz Ignácz izr...................... Zsegnye, Sáros 1879. ápr. 18.

40 Weisz József izr........................ Lapos, Sáros 1876. jul. 12.
Werther Mór izr...................... Eperjes, Sáros 1877. nov. 10.
Zahler Elek izr......................... Láda, Sáros 1878. okt. 20.
Zinner Miksa izr...................... Ménhárd, Szepes 1878. szept. 6.

V. OSZTÁLY.

Jegyzet, p . a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan-
folyamba jár.

Adamis Gusztáv á. h. . . . Szenicz, Nyitra 1879. jan. 4.
Ardó Zoltán izr........................ Kapi, Sáros 1879. ápr. 19.
p. Baumöhl Leo izr. . . . S.-Kellemes, Sáros 1877. jun. 23.
Blaufeld Henrik izr.................. S.-Kellemes, Sáros 1876. okt. 12.

5 Blumenfeld Ervin izr. . . Szepes-Béla, 1878 nov. 10.
Csengey Zoltán á h. . . . Csákvár, Fehérm. 1877. ápr. 21.

* Ismétlő.



Név, vallás Születés helye és ideje

Friedmann Márk izr. . . N.-Sáros, Sáros 1877. szept. 13.
Fuchs Lipót izr........................ Eperjes, Sáros 1878. ápr. 6.
p. Gál Lajos izr...................... Ungvár, 1879. aug. 25.

io Gasperik János á. h. . . . Dovalló, Liptó 1876. decz. 21.
Geiger Artur izr....................... Karácsonmező, Sáros 1878. jul. 1.
p. Grosz Ede izr...................... N.-Domása, Zemplén 1877. szept. 3.
p. Gundelfingen György r. kath. Tussa-Ujfalu, Zemplén 1876. már-

czius 11.
Hartmann Lajos izr................. Eperjes, Sáros 1878 okt. 31.

15 p. Hennel Pál á. h.................. Gölnitzbánya, Szepes 1878. nov. 30.
Kállay Adolf á. h.................... Liptó-Szt-Miklós, 1878. okt. 30.
p. Király Gyula á. h. . . Gölnitzbánya, Szepes 1876. jan. 31.
p. Klauszer Kálmán á. h. . . Eperjes, Sáros 1877. szept. 16.
p. Krajzell Miklós á. h. . . Eperjes, Sáros 1878. okt. 30,

20 p. Kutszky Gusztáv á. h. . . Llolics, Nyitra 1876. máj. 19.
Langsch József r. kath. Berki, Sáros 1878. márcz. 19.
Lévy Mór izr............................ Krompach, Szepes 1877. aug. 6.
p. Márk Zoltán h. h. . . . Mező-Csáth, Borsod 1877. máj. 14.
Michnay Lajos á. h. . . . Szikszó, Abauj 1879. febr. 14.

25 Ostermann Ervin á. h. . . . Ránk, Abauj 1879. jan. 7.
p. Piger Gyula á. h................ Svedlér, Szepes 1877. szept. 22.
Richtmann Adolf izr.* . . . Eperjes, Sáros 1876. máj. 6.
Saguly Károly á. h................. Csaba, Békés 1877. jan. 28.
Tyrnauer Joachim izr. . . . Eperjes, Sáros 1876. máj. 13.

30 Tyrnauer Márk izr................... Eperjes, Sáros 1877. okt. 23.
Weisz Mór izr.......................... Zsebfalu, Sáros 1877. ápr. 2.

M rt j*£ á  n t  a  n  u  1 ó  :

Hörk István á. h..................... Eperjes, Sáros 1877. ápr. 4.

VI. OSZTÁLY.

Jegyzet, ja . a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan-
folyamba jár.

Ardó Leo izr............................ Kapi, Sáros 1877. jul. 26.
p. Bartus Sándor á. h. . . . N.-Mihály, Zemplén 1877. jul. 30.
Elsasz Manó izr........................ Szucsány, Turócz 1878. jan. 5.
Flórián Károly á. h. . . . Eperjes, Sáros 1878. jan. 26.

5 p. Grosz Jenő izr.................... K.-Várda, Szabolcs 1878. nov. 8.
Plamborszky Jenő á h. . . Eperjes, Sáros 1877. jun 24.
Joób Imre á. h......................... Eperjes, Sáros 1877. márcz. 3.
Kalchbrenner Hugó á. h . . Helpa, Gömör 1877. máj. 7.

* Ismétlő.
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Kazsley Béla á. h.................... Kladzán, Zemplén 1877. ápr. 19.
IO Kesselbauer Sándor r. kath. . Lemberg, Gácsorsz. 1876. febr. 22.

Klein János izr......................... Kecskemét, Pestm. 1876. nov. 6.
p. Klein Kálmán á. h. . . . Poprád, Szepes 1877. febr. 6.
p. Korcsek Andor á. h. . Budapest, 1875. szept. 9.
Krajzell Béla á. h.................... Eperjes, Sáros 1877. ápr. 16.

15 Lajcsák János á h.................. Pribilina, Liptó 1875. jul. 5.
p. Mosánszky István á. h. Eperjes, Sáros 1877. szept. 14.
p. Palugyay Ákos á. h. Bodafalu, Liptó 1875. ápr. 19.
Rumann János á. h. . . . Pribilina, Liptó 1876 okt. 18.
Teitelbaum József izr. Csircs, Sáros 1877. máj. 27.

20 Springer Zoltán izr.................. K.-Várda, Szabolcs 1878. febr. 27.
Steinauer János á h . . . . Lemberg, Gácsorsz. 1876. okt. 28.
Ungár Kálmán izr................... Soóvár, Sáros 1876. febr. 4.

VII. OSZTÁLY.

Jegyzet. j>. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan-
folyamba jár.

Alexander Bernát izr. . . . Keczer-Peklén, Sáros 1873. máj. 2.
p. Fest Aladár á. h. . . ._ Igló, Szepes 1876. szept. 13.
Friedmann Oszkár izr. . Gölnitzbánya, Szepes 1876. máj. 2.
p. Fuchs Dávid izr.f . . . Balpatak, Sáros 1873. ápr. 6.

5 Geiger Miklós izr..................... Karácsonmező, Sáros 1874. decz. 26.
Glatz Árpád á. h..................... Eperjes, Sáros 1876. márcz. 29.
Grosz Dezső izr........................ Miskolcz, Borsod 1876. márcz. 25.
Kálnássy Géza r. kath. . Eperjes, Sáros 1875. ápr. 30.
p. Kollár János á. h. . . . Mező-Berény, 1876. ápr. 14.

10 Kósch Elemér á. h.................. Bártfa, Sáros, 1877. jan. 6.
Krajnyák Alfonz á. h. . N.-Dobra, Zemplén 1876. szept. 27.
p. Lostorfer Károly á. h. Szt-Elek, Vasm. 1875. márcz. 23.
Palugyay Oszkár á. h.* K-Palugya, Liptó 1874. febr. 6.
Radvány Károly á. h. . Eperjes, Sáros 1877. jan. 28.

15 Raksányi Elemér á. h. . . . Dunaegyháza, 1874. febr. 25.
Rubovics László izr. N.-Sáros, Sáros 1875. nov. 15.
p. Semsey Árpád r. kath. Karácsonmező, Sáros 1875. szept. 23.
p. Tepliczky Aladár á. h. Szepsi, Abauj 1877. jan. 17.
Tyrnauer Albert izr. . . . Eperjes, Sáros 1873. jun. 20.

20 Valkó János á. h.................... Gölnitzbánya, Szepes 1876. ápr. 23.
Zachar Mór á. h.f . . . . Breznóbánya, Zólyom 1875. szép-

tember 22.
Ziegler Jakab izr....................... N.-Sáros, Sáros 1876. febr. 14.

f  Meghalt. * Ismétlő.
13
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N év, v a llá s  S z ü le té s  h e ly e  és ide je

VIII. OSZTÁLY.

Bielek István á. h. . 
Fischgrund Zakariás izr.
Galle Dezső á. h. . . .  
Hennel Gyula á. h. .

5 Kesselbauer Ágost r. kath.
Kresz Jenő á. h..................
Lavota Ödön á. h. .
Mayer Gyula á. h. .
Mauritz Béla á. h. 

io Meliorisz Béla á. h. . . .
Megyaszay Pál h. h . 
Menesdorfer Berti á. h. 
Mosánszky Kornél á. h. 
Noszkó István á. h,****

15 Propper Elek izr. . . .
Révai Miklós izr. . . .
Sarudy Gyula á. h. . . .
Sörösi Gyula á. h. . . .
Spargnapane Theophil h. h. 

20 Thuránszky Péter á. h.
Wrublovszky Nándor r. kath 
Zeilendorf Izrael izr. .

**** Csak a II. félévben.

Máriavölgy, Sáros 1875. okt. 31. 
Krivány, Sáros 1873. márcz. 10. 
Zombor, Bács-Bodr. 1875. febr. 5- 
Gölnitzbánya, Szepes 1874. ápr. 29. 
Lemberg, Gácsország 1874. jul. 14. 
Tállya, Zemplén 1874. jun. 13. 
Eperjes, Sáros 1875. márcz. 30. 
Eperjes, Sáros 1873. márcz. 27. 
Gölnitzbánya, Szepes i873-jan. 17. 
K.-Sáros, Sáros 1875. aug. 23. 
Szepsi, Abauj 1875. máj. 8. 
Gölnitzbánya, Szepes 1874. nov. 9. 
Bártfa, Sáros 1871. jan. 7. 
Tiszólcz, Gömör 1874. ápr. 4. 
Kassa, Abauj 1876. jun. 19. 
Eperjes, Sáros 1874. okt. 31. 
K.-Szeben, Sáros 1874. nov. II. 
Eperjes, Sáros 1874. febr. 3. 
Eperjes, Sáros 1874. febr. 20. 
Liptó-Szt-Miklós, 1873. szept. 22. 
Eperjes, Sáros 1873. okt. 26. 
Eperjes, Sáros 1873. jan. 18.

E) Nyilvános vizsgák a főgymnasiumban.

A múlt évi szóbeli érettségi vizsga nagytiszt. Glauf Pál főesperes úrnak, 
mint a mélt. és főtiszt, püspök űr helyettesének elnöklete alatt, tekint. Mauritz 
Rezső reálisk. igazgató úrnak, mint kormányképviselőnek jelenlétében 27., 28. 
és 29. napjain tartatott. Jelentkezett a vizsgára 23 Vili. osztálybeli rendes 
tanuló; ezek közül 1 még az írásbeli vizsgálatok folyama alatt visszalépett, 
I pedig a szóbeli vizsgálatok előtt rövid betegség után meghalt. A többi 2 1  

következő eredménynyel tette a szóbeli vizsgát:
Jeles osztályzattal........................................................4
Jó «  5
Elégséges <  10
Két hónap után teendő javító vizsgára utasíttatott 2

Összesen 21
A javító vizsgára utasított két ifjú Késmárkon tette azt le elégséges ered

ménynyel, még pedig az egyik 1892. szept. 17-én, a másik 1892. decz. 19-én.



A folyó isk. évi éretts. vizsgára jelentkezett 22 Vili. osztálybeli rendes 
tanuló. Ezek közül 4 nem bocsáttatott az éretts. vizsgára, mivel az osztály
vizsgálatot nem tették le elégséges sikerrel, I pedig épen az írásbeli vizsgák 
kezdete előtt súlyosan megbetegedett, úgy hogy az írásbeli éretts. vizsgán csak 
17-en vettek részt. Az Írásbeli vizsga megtartatott május 25., 26., 27., 29. és 
30. napjain. A dolgozatok tételei:

1. Magyar dolgozatra: a) A népies nemzeti költésnek minő szerepe és 
hatása volt nemzeti életünkre? b) Az önálló Erdély jelentősége a magyar nemzeti 
életben és kultúrában? c) A technika újabb vívmányainak jelentősége a társa
dalmi élet fejlődésében.

2. Latin dolgozatra: Mithridatesnek a katonákhoz intézett beszédje. 
(Cserny K. és Dávid I.: Latin stílusgyakorlatok, III. rész. 154- és 155- pensum.)

3. Görög dolgozat: Llomér Odysseiájából, VIII. 120 — 158. fordítása ma
gyarra. (A Phaeakok versenyjátékai Odysseus tiszteletére.)

4. Német dolgozat: «Az erdélyi szászok», fordítás németre. (Endrei Ákos: 
Német stílusgyakorlatok, pag. no., I I I . )

5. Mennyiségtan: a) Kerestessenek mindazon számok, melyek 5-tel osztva 
i-et, és I i-gyel osztva 2-őt adnak maradékul, b) Jupiter térfogata 1481-szer 
nagyobb, mint a földé, de tömöttsége a föld tömöttségének 1 2 3/'4-de; hány olyan 
bolygó telnék belőle, melynek tömöttsége egyenlő a föld tömöttségével és mely
nek átmérője 2420 mérföld volna? (A föld átmérője 1720 mérföld.)

A szóbeli érettségi vizsga junius 28. és 29. napjain fog megtartatni; erről 
csak a jövő Értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak meg: 
május 13-án (vallástan), május 11 —18. napjain a VIII. oszt. évi vizsgái; junius 
15—17. és 19 — 24. napjain az I—VII. osztályok vizsgái. Az évzáró ünnepély 
és az ifjaknak elbocsátása junius 27-én.
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F) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a főgymnasiumban.

I. Múzeumok.

I A természetrajzi múzeum a lefolyt isk. évben vétel útján a következő 
tárgyakkal szaporodott: 83 zoologikus fali ábra az I. és II. oszt.’ földrajzi 
tanításhoz; 14 drb. üveglemezekből összetett jegeczminta, különösen combinátiók 
feltüntetésére (tetraéder az octaéderen, pentagondodekaeder a pyramiskoczkán, 
deltoiddodekaeder a pyramisoktaéderen, koczka octaéderrel, dülényes dodekaéder 
octaéderrel, pentagondodekaéder koczkával, másodrendű négyzetes hasáb első
rendű octaéderrel, két másodrendű négyzetes pyramisnak combinátiója, rhom- 
boéder és hatoldalú kettős pyramis, skalenoéder és tizenkétoldalú kettős pyramis, 
hatoldalú kettős pyramis másodrendű pyramis által élesítve, olivin-jegecz, orthoklas- 
jegecz, albit-jegecz); 6 sodronyminta a jegeczek alapidomainak feltüntetésére.

2. A vegytani szertár, a földrajzi gyűjtemény és a philologiai múzeum 
ez évben nem szaporodott.

3. A természettani múzeum ez évi szaporodása: egy nagy dynamoelek-
13*
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trikus gép, két darab Jablochkoff-féle gyertya állványnyal, Hoffmann-féle vízbontó
készülék, 4 darab izzólámpa, sodronyolvasztásra szolgáló készülék, eprouvette-kefe.

4. A mértani és rajzszertári gyűjtemény ez évi szaporodása vétel útján: 
Várdai Szilárd: 92 fali minta a szabadkézi rajzoktatáshoz.

II. Könyvtárak.

1. A nagy könyvtárak gyarapodása a közös isk. intézmények közt van 
kimutatva, a Magyar Társaság könyvtárának állapota pedig e társaságról szóló 
értesítésben van feltüntetve (lásd 103. lap).

2. Algymnasiumi könyvtár. A könyvtárt a gymnasium alsó négy osztályá
nak ifjúsága használta. Az I. osztálybeliek közül az első évharmadban csak 
a jó tanulók, a második és harmadik időszakban pedig az elégséges osztályzatúak 
is kaptak engedélyt a könyvtár használatára. Könyvkiosztás mindegyik osztály 
számára hetenkint, olykor kéthetenkint volt. A lefolyt iskolai évben a könyvtár 
ajándék útján a következő művekkel gyarapodott: 1. Múlt és jelen (Hasznos 
könyvek tára), ajándékozták dr. Szabó Aladár és dr. Kecskeméthy István urak. 
2. Utazás a betűk országában, ajándékozta dr. Szlávik Mátyás 3. A tigrisbőr, 
ajándékozta Holénia László II. o. tanuló. 4. Vámbéry: Indiai tündérmesék, 
ajándékozta Steinauer Ernő II. o. t. Vétel útján pedig gyarapodott ezen művel: 
Church A .: Elbeszélések a görög tragikus költőkből. A könyvtár állománya 
ezekkel együtt 616 kötet; 315 magyar és 301 német. A könyvtár szaporítására 
gyűjtött az I. oszt. már a tanév végén 2 frto t; ez már csak a jövő évben fog 
felhasználtatni. A könyvtár őre Kemény Árpád tanár.

III. A főgymnasiumi ifjúságnak segélyegyleti, gyámintézeti és egyéb 
segélyzések czéljából történt gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben a gymnasium nyolcz osztályában havonkint esz
közölt segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtések 85 frt 66 krnyi összeget ered
ményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzájárultak az egyes osztályok következő össze
gekkel: az I. oszt. 18 frt 52 krral, a II. oszt. 12 frt 19 krral, a III. oszt. 5 frt 
73 krral, a IV. oszt. IO frt 95 krral, az V. oszt. 7 frt 64 krral, a VI. oszt. 
II frt 03 krral, a VII. oszt. II frt 49 krral és a VIII. oszt. 8 frt 11 krral. Ezen 
összegből adatott a rozsnyói árvaháznak 6 frt 21 kr., a helv. hitv. ösztöndíj- 
alapnak gyarapítására 6 frt 34 kr., Kutsky Gusztáv V. osztálybeli tanulónak 
ruházására 16 frt, az e. e. e. gyámintézetnek 19 frt 75 kr. A maradék pedig 
a segélyegyleti tőkealap gyarapítására fordíttatott.

A kolozsvári Ereklyemúzeum javára gyűjtött a főgymnasiumi ifjúság 
9 frt 60 krt (beküldetett az Ereklyemúzeum igazgatóságának f. é. január 21 -kén), 
a kolozsvári siket-némák intézete javára 4 frt 02 krt (beküldetett a kolozsvári 
polgármester úrnak f. é. január 21-én), a fóthi evang. templom felépítésére 
I frt 80 krt (beküldetett tiszt. Szeberényi Lajos lelkész úrnak) és végre a váczi 
siket-némák intézete javára 15 krt (beküldetett az intézet igazgatóságának).

Propper Elek és Révai Miklós VIII. osztálybeli izr. tanulók a collég, 
főgymnasium izraelita tanulói számára ösztöndíj-alapot akarván teremteni, lelkes 
fáradozással 1044 frtot gyűjtöttek, többnyire hitsorsosaiktól, mely összeghez
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azonban másvallású magánosok valamint intézetek is járultak. A kegyes ada
kozók névsorát lásd a 36. lapon, mely egyúttal az illető összegek nyugtáztatásául 
is szolgál A gyűjtött összeg már ez évi kamatát, melyet Adler Etelka úrhölgy 
18 frt 14 krnyi gyűjtésével szaporított, ösztöndíjképen Richtmann Adolf V. oszt. 
tanuló nyerte el.

IV. A fögymn. «Magyar Társaság» (alakult 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 egyrészt 
a helyes előadás gyakorlása, másrészt az aesthetikai műveltség és ízlés fejlesztése; 
végül — a művelt külföld vívmányai, haladása és szépirod. remekeinek figyelembe 
vételével — különösen a hazai tudományosság, művészet, költészet, történet 
körébe tartozó s az iskolai oktatás kiegészítésére szolgáló magánolvasmányok 
alapján előre kijelölt vagy szabadon választott tárgyak önállóbb feldolgozásával 
az öntudatos munkásságot előmozdítani s e munkák jóakaró de komoly és 
szigorú megbírálásával az önérzetes működést elősegíteni.» Ez iskolai év szept. 
9-én tartotta meg a kör 65-dik alakuló gyűlését, Ludmann Ottó főgymn. igaz
gató vezetése alatt, a melyen egyszersmind tisztviselőit is megválasztotta. Az el
nökség elfogadására ismét dr. Serédi P. Lajos főgymn. tanárt kérte fel; alelnökké 
Meliorisz Béla VIII. o. t . ; titkárrá Bielek István VIII. o. t . ; főjegyzővé Lostorfer 
Károly VII. o. t.; pénztárossá Gallé Dezső VIII. o. t . ; laptárossá Propper 
Elek VIII. o. t . ; könyvtárosokká: Menesdorfer Berti és Sörösi Gyula, valamint 
Grósz Dezső, továbbá Kósch Elemér és Semsey Árpád rendes tagokat válasz
totta meg. A körnek összesen 78 tagja volt, és pedig 36 rendes és 42 olvasó 
tagja. A rendes tagok közül 1 elhunyt, úgy, hogy az év végén 35 rendes tag 
maradt. A rendes tagok az elnök vagy alelnök vezetése alatt hetenkint kétszer, 
összesen 49 ülést tartottak. A vasárnapi gyűléseken a szavalok, kiket előre 
jelelt ki a «Társaság», adtak elő szavalatokat, míg a szerdai gyűléseken a be
érkezett dolgozatok felett ítélt a kör. A szavalatokat esetről-esetre a titkár 
által kijelelt 3 tag bírálta meg s a bírálat alapján sorozta a kör az illető 
szavalatot a megérdemelt érdemfokra szavazás útján. A beérkezett dolgozatokat 
hasonlókép a titkár által kijelelt bíráló véleménye alapján, melyet azonban 
Írásban kellett megokolnia és a melyhez bárki hozzászólhatott, sorozta a kör 
az őket megillető érdemfokra szavazás útján.

Szavalat volt 121, szónoklat 3. Dicséretet érdemelt: Bielek István 3, 
Fischgrund Samu 2, Kázsley Béla 1, Kósch Elemér 5, Lostorfer Károly 6, 
Mayer Gyula 2, Meliorisz Béla 1, Révai Miklós 3 szavalata és Fischgrund 
Samu i szónoklata; méltánylást: Bielek István 5, Fischgrund Samu 3, Gallé 
Dezső I,  Geiger Miklós 1, Kázsley Béla 2, Kósch Elemér 2, Kresz Jenő 2, 
Lostorfer Károly I,  Mayer Gyula 1, Meliorisz Béla 1, Propper Elek 2, Révai 
Miklós 5, Semsey Árpád 2 szavalata. Jobban szavaltak még: Grósz Dezső, 
Kesselbauer Ágost, Megyasszay Pál, Grósz Jenő és Sörösi Gyula, továbbá 
Mauritz Béla.

A rendes tagok benyújtottak összesen 56 prózában és 20 versben írt
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munkát, melyek közül a prózaiakból io műfordítás, a többi eredeti. A beadott 
munkák közül nem fogadott el a kör 3 prózát és 4 verses munkát. Nem bírált 
meg az idő rövidsége miatt 6 prózát és 2 verset. Az érdemkönyvbe írásra : 
Meliorisz Béla «Tompa és költészete» czímű aesthet. fejtegetése érdemesült. 
Dicséreti fokozatra: Propper Eleknek «A napló» fordítását és Katona «Bánk 
bán »-járói szóló felolvasását, Raksányi Elemérnek «Irodalmunk hanyatlása és 
felvirágzásáról» szóló felolvasását, valamint Thuránszky Péternek bírálatát a «Zon
goramester zongora nélkül» czímű vígjátékról, míg méltánylásra: Lavotha Ödön
nek «Csokonai és Dorottyája» czímű és Kesselbauer Ágostnak a «Római játékok
ról» czímű felolvasását, valamint Kazsley Béla «Télen» czímű költeményét 
érdemesítette a kör. Jobbak voltak: «Egy szerencsétlen újévi éjszakája» (for
dítás németből), «A mencsikoff-kabát» (karczolat), «Halál a harczmezőn», «Múlt, 
jelen, jövő», «Igen— igen, így képzelem . . . . » és «Visszaemlékezés» czímű köl
temények, valamint «Néhány szó a görög építkezéséről». Az alapszabályok értelmé
ben a kör ez éven is pályázatot hirdetett, még pedig : 1. márcziusi ódára; 
2. aesthetikai fejtegetésre; 3. történeti értekezésre; 4. értekezésre a természet
rajz vagy a lélektan köréből; 5. költői elbeszélésre, vagy novellára, vagy színműre
6. műfordításra

Beérkezett a kitűzött határnapig 2 történeti értekezés, 2 novella, 1 színmű, 
de e pályamunkákat a bíráló-bizottságok ítélete nem érdemesítette jutalomra.

A szokásos szavalat-versenyt a kör ez évben is megtartotta, mely alkalom
mal a komoly szavalatra kitűzött pályadíjat Eostorfer Károly, a víg szavalatra 
kitűzött pályadíjat pedig Kósch Elemér nyerte el

A kör életrevalóságát egyébként is bebizonyította. A főgymnasium Dal- 
és Zenekörének közreműködésével hagyományos kegyelettel ülte meg a már- 
czius 15-iki hazafias ünnepélyt, a következő műsorral: 1. Hymnus. Éneidé a 
dalkar. 2. Megnyitóbeszéd Tartotta Incze Béla tanár úr 3. Örök harcz, Pósa 
Lajostól. Szavalta Bielek István VIII. o. t. 4. Emlékbeszéd. Tartotta Meliorisz 
Béla VIII. o. t. 5. Márczius 15-ike, Jakab Ödöntől. Szavalta Eostorfer Károly 
VII. o. t. 6. Rákóczy-induló. Előadta a főgymnasiumi dalkör.

Ünnepélyes zárógyűlését, a főgymn. Dal- és Zenekör szives közreműkö
désével, junius II-én tartotta meg, a tanári kar és szépszámú közönség színe 
előtt, a következő műsorral: 1. Száműzött dala. Énekelte a Dalkör. 2. Meg
nyitó. Tartotta dr. Serédi P. Lajos elnök. 3. Júdás, Váradi Antaltól. Szavalta 
Eostorfer Károly aljegyző. 4. Titkári jelentés. Felolvasta Bielek István titkár.
5. A helység kalapácsa, Petőfitől. Szavalta Kósch Elemér VII. o. t. 6. Búcsúzó. 
Tartotta Meliorisz Béla alelnök. 7. Induló. Előadta a főgymn. zenekör.

Azonkívül együtt örvendve az egész nemzettel, megemlékezett a Magyar 
Társaság Kossuth Lajosról, midőn a nagy férfi születésének 90-ik évfordulója 
alkalmából zártkörű emlékünnepélyt rendezett. Éppúgy az aradi vértanuk 
emlékére is rendezett a társaság zártkörű ünnepélyt.

Megemlékezett még a kör több jeles írónkról — születésük vagy haláluk 
évfordulóján — egy-egy remekmű elszavalásával, aesthet fejtegetésével és alkalmi 
beszéddel (zárt ülésben).

Ez ünnepélyeken közreműködtek : Bielek István, Fischgrund Samu, Los- 
torfer Károly, Meliorisz Béla, Propper Elek és Thuránszky Péter.

A társaság az alapszabályok átdolgozásával és kibővítésével egy hattagú
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bizottságot bízott meg, úgymint: Propper Elek, Bielek István, Fischgrund Samu, 
Kresz Jenő, Meliorisz Béla és Kósch Elemér rendes tagokat, a kik az elnök 
vezetése alatt feladatukat meg is valósították.

1892. október 3-án az elnök és Szigethy Lajos tanár úr vezetése alatt a 
«Felvidéki Múzeum» értékes műkincseinek, a kassai dóm építésének s Kassa 
város nevezetességeinek megtekintésére tanulságos kirándulást rendezett a tár
saság. Ez alkalommal nsgos Myskovszky Viktor a M. Tud. Akadémia tagja, 
és Kaplarcsik Mihály múzeum-igazgató urak kalauzolták a 30 tagú társaságot, 
szives készséggel magyarázva meg a múzeum értékes tárgyait. E helyütt fogad
ják érette a társaság hálás köszönetét.

A tagok munkakedvét azzal is fokozni kívánta a társaság, hogy emlék
albumot létesített, melybe a működő tagok — egyéniségüket megörökítő — 
gondolataikat jegyzik be.

Hazafias szellemét bizonyította be a kör akkor is, midőn Irányi Dániel
nek síremlékére 5 frtot szavazott meg. Meliorisz Béla alelnök a kör könyv
tárának restaurálására 10 frtot adott, oly czélból, hogy többi tagtársait is 
példája követésére serkentse, hogy idővel a kör tagjai rendelkezésére még 
díszesebb könyvtár állhasson, melyben különösen az újabb irodalomnak főbb 
termékei is bőven lesznek képviselve. Ugyancsak az ő kezdeményezésére kül
dött a társaság néhány tagja 2 frt 63 krt a honvédemlék koszorújára.

I
A «Magyar Társaság» könyvtárának állapota.

1. Szépirodalmi főkönyvtár. (Könyvtáros: Menesdorfer Berti VIII. o. t.) 
Gyarapodott: a) vétel útján: Csiky: Elbeszélések 1 kötetben. Orosz beszélyek 
3 kötetben. Német beszélyek I kötetben. Amerikai humoristák 2 kötetben. 
b) Szigethy Lajos tanár ajándékával: a Luther-társulat 2 kiadványával, és 
Meliorisz Béla ajándékával: «Kincses sziget» czímű művel. A tagok olvastak 
320 művet, 442 kötetben. A könyvek száma 266, 397 kötetben.

2. Szépirodalmi alkönyvtár. (Kósch Elemér VII. o. t. kezelése alatt.) Szapo
rodott: a) vétel útján: Sophokles Tragoediái, ford. Csiky, «Legújabb lantosok» 
és b) az elnök ajándékából: A Széchenyi-kör Évkönyvével. Van 368 mű s a 
tagok olvastak 278 művet, 295 kötetben.

3. Tudományos főkönyvtár. (Könyvtáros: Sörösi Gyula Vili. o. t.) Gyara
podott vétel útján a következő művekkel: Bozóky: Szépirodalom a római csá
szárság korában. Brehm: Az északi sarktól az egyenlítőig. Heller: Physika 
története. Akadémiai emlékkönyv. Agyagipar. Jean Paul: Politika és Morál. 
A könyvek száma: 326 mű, 361 kötetben. A tagok olvastak 285 művet, 
360 kötetben.

4. Tudományos alkönyvtár. (Könyvtáros: Grósz Dezső VII. o. t.) 273 
műben, 314 kötetben. Gyarapodás nincsen.

5. A laptárban a kiselejtezés után, mivel 32 kötet az új számozásnál 
teljesen hasznavehetetlennek bizonyult, a múlt évben a jegyzékbe bevezetett 
130 kötetből csak 98 maradt. A tagok olvastak 320 művet, ugyanannyi kötetben.

6. Olvasóköri laptár. (Propper Elek VIII. o. t. kezelése alatt.) A kör 
járatta a következő lapokat: Magyar Hírlap, Borsszem Jankó és az elnök aján
dékából: Sárosmegyei Közlöny, b) A következő folyóiratokat: Hét, Képes
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Folyóirat, (Vasárnapi Újság füzetekben), Budapesti Szemle, Természettudományi 
Közlöny, Nyelvőr, Magyar írók élete és művei, Magyar Nyelvtörténeti Szótár, 
Magyar Szalon. Azonkívül, mint a Pallas Nagy Lexikon előfizetője, e műből 
2 kötetet már megkapott.

E lapokat s folyóiratokat a társaság tagjai naponkint 6—7 óráig olvashat
ták, a titkár által sorrendben kijelölt heti biztosok felügyelete alatt. Az olvasóköri 
laptárban elhelyezett lapokat a laptáros hetenkint egyszer adta ki a tagoknak.

A «Magyar Társaság» pénzbeli vagyona:

Meliorisz Béla alelnök adománya könyvtáralapra 10 frt — kr.
Alapítványok s 1884-ben tőkésített összeg . . 630 « 48 «
Évi ta g s á g d í ja k ...............................................169 « 40 «
Bírságdíjak............................................................  9 « 7 0 «
Múlt évi pénztári m a r a d é k .................  32 « 61 «

Összesen 852 frt 19 kr.

Ez évi pénztári egyenleg.

I. £5 óvó t ol :

Évi tagságdíjak ...................................................... 169 frt 40 kr.
Évi bírságdíjak..........................................  9 « 70 «
Múlt évi pénztári maradék....................  32 « 61 «

Összesen 211 frt 71 kr.

II. K iad á s :

Könyvkötés és könyvek v é te le .................. 46 frt 16 kr.
Hírlapok és folyóiratok............................ 55 « 76 *
Pályadíj ( 2 ) ...............................................  10 « — «
Vegyes kiadások (pedellus, világítás, papir, pro-

g ra m m o k ) ........................................  25 « 83 «
Összesen 137 frt 75 kr.

A bevételből ................... .........................2X1 frt 71 krból
a k iad ást.............................  . . . . 13 7 frt 75 krt levonva

marad 73 frt 96 kr.
A «Magyar Társaság» hálás köszönetét mond a tanári karnak, mely 

osztatlan érdeklődéssel kisérte működését; a szives ajándékozóknak, kik könyv
tárait gyarapították, végül mindazoknak, kik szerény működését jóakarattal 
méltatták.

V. Coll. főgymn. Dal- és Zenekör.

A collég, főgymn. Dal- és Zenekör 1892. szeptember hó 20-án tartotta 
alakuló-gyűlését, melyen a tisztikart következőképen választotta m eg: elnök 
lett: Szigethy Lajos, coll. főgymn. tanár; jegyző: Mauritz Béla VIII. o. t.; 
pénztáros: Kesselbauer Ágost VIII. o. t . ; zeneköri felügyelő: Menesdorfer 
Berti VIII. o. t . ; hangjegykezelő: Kalchbrenner Hugó VI. o. t . ; karmesternek
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szerződtetett K. C, ki a körben a legnagyobb pontossággal és szakavatottság- 
gal működött és igen szép eredményt mutatott fel. Az előző évek nyomdokán 
haladva, most is megalakult a «Bizottság», az ügykezelés gyorsítása végett. 
Az elnökön és a tisztviselőkön kívül, kik már állásuknál fogva tagjai a bizott
ságnak, négy, azaz osztályonkint egy-egy egyesületi rendes tagot választottak 
a bizottságba, még pedig: Kresz Jenő VIII. o. t., Lostorfer K. Vlí. o. t., 
Joób Imre VI, o. t. és Hennel Pál V. o. t.

A Dal- és Zenekörnek összesen 67 tagja volt, ezek közül 41 rendes és 
26 pártoló tag. A két kar, mely az új alapszabályok szerint egy egységes kört 
képez, külön-külön órákban gyakorolta magát; a dalkarnak, mely férfi-négyes- 
hangra alakult, hetenként 3 órája volt, úgy azonban, hogy a tenorok hétfőn, 
a bassusok szerdán gyülekeztek egy-egy gyakorló-órára, azonkívül szombaton 
egy közös órát tartottak ; a zenekar pedig az egész éven át hetenként 2 órában 
gyakorolta az önmaga által választott alkalmas zenei darabokat. A zenekörrel 
szoros összefüggésben lévő «Zenei tanfolyam» ez idén is megalakult, melynek czélja 
egyrészt az alsóbb osztályú tanulókat zenészeti oktatásban részesíteni, másrészt 
pedig a zenekörnek idővel alkalmas és buzgó tagokat képezni. Két részből állt, 
úgymint a kezdők és haladók csoportjából, kik külön-külön nyertek oktatást, 
Menesdorfer Berti zenekari felügyelő vezetése alatt, hetenként 2—2 órában.

A gymn. tanári kar átlátván a hang- és szépérzék fejlesztésének szükséges
ségét, buzdítás és tetemes anyagi segélyezés mellett lehetővé tette a kör sikeres 
munkálkodását. Fáradozását siker koronázta, a mennyiben az ifjúság örömmel 
s nemes ambitióval karolta fel az egylet czélját és bebizonyította életrevalóságát, 
a mennyiben a testvéregyesület ötször lépett a nyilvánosság elé; úgymint: 
október hó 17-én a gymn. igazgató nevenapjának előestéjén, majd november 
hó 27-én, a midőn Zachar Mórt, a kör lelkes és buzgó tagját a «Búcsú» czímű 
dallal örök nyugalomra kisérte; a f. é. márcz. 15-én tartott emlékünnepély alkalmá
val, a mikor is a «Magyar Társaság»-gal szövetkezve, szavalati és énekünnepet 
tartott az 1848. márcz. 15-iki nagy nap emlékére; ugyancsak á nevezett társaság 
jun. hó II-én rendezett ünnepélyes záró közgyűlésén is közreműködésével élénk 
részt vett; végre az iskolai évzáró ünnepélyen is szerepelt a kör mindkét kara.

Jólehet a Dal- és Zenekör egész éven át buzgón munkálkodott, mégis 
folytonos működését megzavarta két rendes tagnak váratlanul bekövetkezett 
halála, valamint egyes tagok kötelességérzetének hiányossága, úgy hogy a 
kör Palugyay Ákost, Mayer Gyulát, Blaufeld Henriket és Palugyay Oszkárt 
az órák rendetlen látogatása miatt kénytelen vala kebeléből kizárni. Ezen kellemet
lenségek daczára nagyobb fennakadás nem történt, a mennyiben a dalkar 
a «Hymnuson» kívül egyes alkalmi és több magyar dalt tanult meg, míg a 
zenekar különféle s változatos műdarabokat gyakorolt be.

A folyó egyleti ügyek elintézése czéljából összesen 7 bizottsági és 5 köz
gyűlés volt; az előbbin az elnök vezetése alatt csakis a bizottság tagjai, míg 
az utóbbin a rendes és pártoló tagok egyaránt részt vehettek, de azon a szavazati 
jogot egyedül a rendes tagok gyakorolhatták. A kör vagyoni állása 168 forint 
5 kr., mely összeg az Eperjesi Népbankban van elhelyezve.

A körnek a jövő iskolai évben való újraszervezésével — illetőleg elő
készítésével — megbizattak : Lostorfer Károly VII., Bartus Károly VI. és Joób 
Imre VI. osztályú tanulók.
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KÖZÖS ISKOLAI INTÉZMÉNYEK.

V.

A) Könyvtárak.

Collég, könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben:
1. Vétel útján: Petermann: Geographische Mittheilungen, Budapesti Szemle; 

Pasteiner: A művészetek története; Eszterházy Sándor: Bevezetés a jogböl
cseletbe; dr. Wartha: Az agyagipar technológiája; Reclus: A hegyek tör
ténete; Brehm: Az éjszaki sarktól az egyenlítőig; Janet: A polit, tudomány 
története, 3-ik k .; 1885—1892. évi törvények gyűjteménye, Magyar paedagogia, 
Irodalmi közlemények, Ország, középiskolai tanáregy. közlönye, A vallás- és 
közoktatásügyi ministerium hiv. közlönye, Egyetemes Phil. Közlöny, Magyar 
Nyelvőr, Századok, Tört. tár; Bozóky: A szépirodalom a római császárok fény
korában ; M. T. Akad. Almanach, Osztrák-magyar monarchia, 12 füzet; Jekel- 
falussy: Magyar korona országainak helységnévtára; Pallas Lexikona 2 k.; 
Zeitschrift für d. öster. Gymnasien, Akad. Értesítő, Math, és természettud. 
közlemények, 3 füzet, Protest. Egyh. és Isk. Lap, Nyelvtudom Közlemények, 
2 füzet, Történettud. Értekezések, 3 füzet, Természettud. Értekezések, 3 füzet; 
Keviczky László: Elbeszélések a ref. életéből; Pálmay: Az Isten megsegít; 
Archaeologiai Értesítő; Schuchardt: Schliemann ásatásai; Magyar tört. Élet
rajzok, Mathem. értekezések, 1 füzet; Thury : Török történetírók ; Mathemat. 
és természettud. Értesítő, 3 füzet; Protestáns Szemle; Ribbek O ttó: A költé
szet története, 3-ik köt. Beöthy Zsolt: A magyar irodalom története, 4 füzet; 
Középiskola, 3 füzet; Bunyitay : A gyulafehérvári székesegyház és egy magyar 
humanista; M. T. Akad. Emlékbeszédek, 1 füzet; Kiepert: Pol. Wandkarte 
von Australien; Haard: Schul-Wandkarte der Alpen.

2. Ajándékozás útján: A főrendiház jegyzőkönyve, napló, irományok, 3 k., 
főtiszt. Szabó Ferencz németeleméri plébános saját kiadásában megjelent 31 
füzet, 43 kötetben ; A vidéki tanárok congressusának jegyzőkönyve; dr. Hor
váth Ödön : Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről; Sztehlo Kornél: A polgári 
házasság; Kovács Ferencz: Az 1844-ik évi országgyűlési tárgyalások naplói 
a papi javakról; Latkóczy Mihály tanár: Széchenyi-gyász; Magyar múzeum : 
Könyvszemle, 2 f.; Lampel Róbert könyvkereskedése 10 k.; Stampfel 2 k .; 
Franklin-társulat 3 k .; Eggenberger 2 k.

Összes gyarapodás 103 kötet és 37 füzet.
14*
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3- Csere útján: 120 programm.
P'ogadják a tisztelt adományozók a Collegium hálás köszönetét.
A könyvtár állománya a programmok s duplikátumokon kívül:

7447 s z a k m u n k a ........................9225 kötet
50 f o ly ó i r a t ........................ 336 « 29 füzet

1124 m ásnem ű.............................2824 «
Összesen 12385 kötet, 29 füzet.

Herfurth József, coll. szabadságolt tanár, körülbelül 3000 kötetből álló 
nagybecsű könyvtárát, a mely különösen a történelemre vonatkozó művekben 
igen gazdag, a coll. könyvtárnak ajándékozta, de ez eddig még át nem vétetett.

A Ssirmay-könyvtár nem szaporodott, s rendezése sem folytatható, mert 
jövedelme per alatt van.

B) Tandíj elengedések.

a) Az első félévi tandíj egészben : Koncsek László, Hajász Lajos,
Frenyo Lajos theologusoknak 15 frt, Horovitz Gyula joghallgatónak 
20 frt, Zachar Mór, Kresz Jenő, Lajcsák János, Rumann János,
Kazsley Béla, Koncsek Andor, Joób Imre, Vozarik Gyula, Bella 
István, Janisch Lajos, Steinauer Ernő főgymnasiumi tanulóknak
99 frt, összesen .................................................................................... 134 frt.

b) Az első félévi tandíj fele: Lippay Béla, Ondrejovics János,
Krmann Lajos és Balczó Lajos theologusoknak 10 frt, Friedmann 
Henrik, Goritz Vilmos, Liska Mihály, Pazár Dezső és Wojtko Miksa 
joghallgatóknak 50 frt, Sörösi Gyula, Teitelbaum József, Steinauer 
János, Springer Zoltán, Blaufeld Henrik, Lévai Mór, Ostermann 
Ernő, Weisz Ignácz, Fraenkl Bernát és Friedmann Zsigmond fő-
gymnasiumi tanulóknak 45 frt, összesen............................................  105 frt.

c) Az első félévi tandíj egynegyede: Irányi Géza, Joób Árpád,
Lauko Dezső, Skultéty János és Szarvas Lajos joghallgatóknak
25 frt, összesen .................................................................................... 25 frt.

d) A második félévi tandíj egészben : Thinschmidt M., Frenyó L.,
Hajász L. és Koncsek L. theologusoknak 20 frt, Einzig M., Janisch L.,
Steinauer E., Vozarik Gy., Weisz Ign., Bella Istv., Király Gy.,
Ostermann E , Saguly K., Joób I., Kazsley B , Koncsek K., Rumann J.
és Kresz J. gymnasiumi tanulóknak 126 frt, ö s s z e s e n ...................  146 frt.

e) A második félévi tandíj fele: Balczó L., Vallentinyi A.,
Krmann L. és Ondrejovics S. theologusoknak 20 frt, Bajdik Gy.,
Pazár Dezső, Simonidesz Gy., Singer H., Wojtko M., Goritz V. és 
Liska M. joghallgatóknak 70 frt, Springer Z. és Steinauer János
gymn. tanulóknak 9 frt, ö s sz e se n ......................................................  99 frt.

f )  A második félévi tandíj egynegyede: Bella Ede, Gabona L.,
Basilides B., Bereznay I., Joób Árpád, Skultéty J. Lauko D., Fried
mann H. és Szarvas Lajos joghallgatóknak 45 frt, összesen . . .  45 frt.

Tandíjelengedés egész évre 554 frt.
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C) Tápdíj elengedések.

a) Az első félévi tápdíjból 15 frt: Wojtko joghallgatónak,
Kazsley Béla és Sarudy Gyula gymn. tanulóknak; összesen . . .  45 frt.

b) Az első félévi tápdíjból IO frt: Balczó Lajos, Frenyo L.,
Liptai L., Ondrejovics J., Lippay B., Krmann L., Koncsek L., Hajász L. 
theologusoknak, Bella Ede, Simonidesz Gyula, Pazár D., Goritz Vilmos 
és Szarvas L. joghallgatóknak, Zachar Mór, Rumann J., Lajcsák J.,
Gasparik János, Ostermann E , Kresz J. és Bella István gymn. 
tanulóknak; összesen.............................................................................. 200 frt.

c) Az első félévi tápdíjból 5 frt: Velky Jenő és Hajsó Gusztáv 
theologusoknak, Basilides B., Bajdig Gy., Skultéty J., Steinmetz L.,
Liska M., Joób Árpád joghallgatóknak, Fizély Béla, Kutzky S.,
Mayer István gymn. tanulóknak; ö ssz esen ....................................... 55 frt.

d) A második félévi tápdíjból 15 frt: Thinschmidt M. és Hajász L. 
theologusoknak, Wojtko M. joghallgatónak, Kazsley Béla és Sarudy
Gyula gymn. tanulóknak; összesen.....................................................  75 frt.

e) A második félévi tápdíjból 10 frt: Balczó, Frenyo, Ondrejovics,
Krmann, Koncsek, Wallentinyi theologusoknak, Bajdics, Bella, Pazár,
Goritz, Szarvas, Simonidesz joghallgatóknak, Kresz, Rumann, Lajcsák,
Gasperik, Kutzky, Ostermann és Bella gymn. tanulóknak ; összesen 190 frt.

f )  A második félévi tápdíjból 5 frt: Liptai és Lippay theologusok
nak, Joób és Skultéty joghallgatóknak, Király Gy., Sarudy K. és
P'izély I. gymnasiumi tanulóknak; összesen....................................... 35 frt.

Összes tápdíjelengedés 600 frt.

D) Ösztöndíjakban részesültek.
1. A hittanintézetben.

Hörk József a Jozeffi-félében........................ 4 6 frt — kr.
Baltik P. a Schwarz-félében.............................. 39 « 2 0  «
Matherny Imre a Szontagh-Nikolay-félében 31 « 3 0  «
Zsámbor Pál az Újházi-félében........................ 65 « —  «
Thinschmidt M. a Schwarz-félében . . . . 50 « --  a

Brosko Adolf a Schwarz-félében . . . . So « --  «
« « 1 Roth-Teleky-félében . . . 35 « --  «

Koncsek L. « « . . . 35 « --«
Haj só G. « « . . . 35 « --  «
Frenyo L. « € . . . 35 « --  «
Götnöry János « << . . . 35 « --  «
Liptai I.. « « . . . 35 « -- «
Thinschmidt M. « « . . . 35 « --  «
Balczó Lajos « « . . . 35 « --  «
Ondrejovics Sándor a Benczur-félében . . . 3 0 « --  «

Átvitel 591 frt 50  kr.



Áthozat 591 frt 50 kr.
Hajász Lajos a Pauer-félében.......................... 25 « — «.
Wallentinyi Aladár a Suhajda-félében . . . 20 « — «
Krmann Lajos a Wagner-félében.................... 16 « 80 «
Lippay Béla a Roskoványi-félében . . . . 8 « 40 «

Összesen 661 frt 70 kr.

2 . A_ jo g a k a d é n i iá n .
Grecsek E. a pénzügyi bírsági alapból . 200 frt — kr.
Kosztrabszky F. a pénzügyi bírsági alapból . 200 « — «
Sereghy B. a budai Mária-Terézia-féléből . . 150 « •— <sr
Dobay Zs. « « « . 120 « —■ «
Schlott Győző « « « . . 120 « — «
Turkinyák Aladár az ország, segélyalapból . 50 « — «
Pazár Dezső az U jházy-féléből..................... 65 « — «
Wojtko M. a Roth-Teleky-féléből . . . . 35 « —
Liska M. a W agner-fé lébő l.......................... 16 « 80 «
Skultéty János dr. Horváth Ö. ajándékából . 10 « — «
Simonidesz Gyula a Szlávik-féléből . . . . 9 « — «
Bajdik György a Roskoványi-féléből . . . 8 « 40 «
Bella Ede « « . . . 8 « 40 «
Joób Árpád « « . . . 8 « 40 «
Goritz Vilmos « « . . . 8 « 40 «

Összesen 1009 frt 40 kr.

3 . A  fö ^ y m n a s iu m b a n .
Kresz Jenő a Roth-Teleky-féléből..................... 35 írt — kr.
Bielek István a Roth-Teleky-féléből . . . . 35 « — «
Richtmann Adolf az izraelita díjból . . . . 31 « 70 «
Fischgrund Salamon a takarékpénztáriból . . 10 « — «
Einzig Miklós « « . . 10 « — «
Kállay Béla « « . . 10 « — «
Weisz Ignácz « « . . 10 « — «
Lipták József a Fuhrmann-féléből . . . . 8 « — «
Csengey Zoltán a Bánóczy-féléből . . . . 16 « 80 «
Lajcsák János « « 16 <C 80 «
Koncsek Andor « « . . . . 16 « 80 «
Kazsley Béla a Kükemezey-féléből . . . . H « —- «
Joób Imre az Újházi-féléből............................... 4 « 20 «
Gamauf Jenő a Löffelholz-féléből..................... 15 « — «
Bielek Aladár a Löffelholz-féléből . . . . 15 « — «
Janisch Lajos a Holleganz-féléből..................... 8 « — «
Rumann János a Szontagh-féléből . . . . 8 « 40 «
Vozarik Gyula a Szontagh-féléből . . . . 8 « 40 «
Bella István a K ux-féléből............................... 10 « — «
Hegedűs Gyula a Klementisz-féléből 5 « 60 «

Átvitel 288 frt 70 kr.



Ill

Áthozat 288 frt 70 kr.
Sörösi Gyula a Sárossy-féléből 8 « 40 «
Saguly Károly a Sárossy-féléből . 8 « 40 «
Mauritz Béla a Roskoványi-féléből 8 « 40 «
Király Gyula « « 8 « 40 «
Gasparik J. « « 8 « 40 «

Összesen

4-. áV tanítóképzőben.

330 frt 70 kr.

Kengyel János a Klcmentisz-féléből 5 frt 60 kr.
Szoják Endre a Klementisz-féléből 5 « 60 «
Hager András az Ujházy-féléből 4 « 20 «
Urbán Gyula « « 4 « 20 «
Striegler János « « 4 « 20 «
Plachta Albert « « 4 « 20 «

Összesen 28 frt — kr.

Az összes ösztöndíjak 2029 frt 80 kr.

E) Konviktus

Konviktusunk az 1892—93. iskolai évben is igyekezett hivatásának híven 
megfelelni, módot nyújtva a szegénysorsú tanulóknak a műveltség és tudo
mányok elsajátítására s ápolva az ősöktől reánk hagyott vallásos és hazafias 
szellemet. Hogy mily fontos tényező főiskolánk tanügyi hivatása s feladata 
teljesítésében, eléggé bizonyítja azon körülmény, hogy a főiskolai ifjúságnak 
több mint egy negyed része vette igénybe a konviktus jótéteményeit.

A konviktusi díjak azonosak voltak a tavalyiakkal; még pedig ebéd és 
vacsora díja egy félévre 31 frt, vacsora díja pedig egy félévre 19 frt volt.

Beiratkoztak a konviktusba az első félévben 110-en, a másodikban 105-én, 
kik közül ebédre és vacsorára jártak az első félévben 87-én, a másodikban 74-en; 
csak ebédre jártak az első félévben 23-an, a másodikban 31-en.

Intézetek s osztályok szerint következőleg oszlik meg e szám:
I. II. III. :IV. V. VI. VII. VIII. gymn. 0. tanítókp. jog theol

I.  félév: 5 4 4 5 9 4 6 3 37 17 16
2. félév: 5 4 4 5 9 4 5 4 36 14 IS
V  allásfelekezetek szerin t v o l t :

ág. hitv. helv. hitv. rom. kath. izrael.
I.  félév: 105 I 3 i
2. félév: 100 I 3 i
Az étlap nem változott s ehhez képest a következő ételek adattak: ebédre 

minden nap marhahús-leves és főzelék ; szerdán azonban kivételkép volt marhahús 
s leves helyett bableves és vasárnap főzelék helyett pecsenye (felváltva marha
pecsenye és sertéspecsenye, tavaszszal borjú is) mártással vagy salátával. Ebédre 
főzeléknek adtunk a hétfővel kezdve: babot, káposztát, tejben rizskását, vagy 
köleskását, krumplit, borsót s krumplit. A vacsora állott: vasárnap káposztá-
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ból s benne főtt disznóhúsból, hétfőn krumpliból, kedden borsóból, szerdán 
gulyáshűsból, csütörtökön babból, pénteken galuskából és szombaton lencséből. 
Úgy ebédre, mint vacsorára kapott minden tag egy negyed kenyeret (20 dkgr.). 
Sátorosünnepeken ebédre és vacsorára pecsenye adatott.

A konviktus nemcsak azzal gyakorol jótékonyságot, hogy olcsón, a ki
állítási áron alul ad az egyeseknek ebédet és vacsorát, hanem az által is, hogy 
soknak a csekély díjból is elenged 10—30 frtot évente, sőt az egyes konviktusi 
tisztviselőknek többet is.

Teljesen ingyenes volt az ökonomus: Broschko Adolf IV. hittanh., illetőleg 
ennek leköszönése és kilépése után a 2-ik félévben Götnöry János IV. hittanh. 
és a portánsok: Vozarik Gyida IV. o. és Szepesi Vilmos III. o. tanulók. 
A két portáns ezenfelül még ingyen lakást is fűtéssel s világítással kapott 
a konviktusi épületben.

Az ebéddíj fizetése alól fel volt mentve a két szenior: Gömöry János
IV. hh., s illetőleg a 2-ik félévben, mikor ökonomussá lett, Liska Mihály 
III. jogh. és Zsámbor Pál III. hh. Ezen elengedések összege 334 frt 80 kr.

Az 5—15 frtos félévi elengedésben részesültek: az első félévben: 1 jogh., 
2 gymn. tanuló 15 htjával, 8 hittanhallgató, 5 jogh. s 7 gymn. tanuló 10 írtjával, 
2 hittanh., 6 jogh. s 3 gymn. tan. 5 írtjával; a második félévben: 2 hittanh.,
1 jogh. s 2 gymn. tan. 15 htjával, 6 hittanh., 6 jogh. s 7 gymn. tan. 10 írtjával,
2 hittanh., 2 jogh. s 3 gymn. tan.' 5 írtjával.

Ezen elengedések összege 600 frtot tesz ki.
A tiszakerülettel való megállapodás értelmében a kerület által konviktusi 

jótéteményben részesített tanítóképzői tanulók élelmezési költségeinek fedezésé
hez a konviktusi pénztár 10%-kal, vagyis 142 frt 01 krral járult.

Az összes elengedés tesz 1076 fr t  81 krt.
A tanítóképző tanulóinak konviktusi ellátásához járult a kerület az első 

félévben 632 frt 07 kr. s a  második félévben 646 frt 02 kr., összesen 1278 frt 
09 krral, mely összeghez hozzáadva a fentebbit, az összes konviktusi elenge
dések 2354 frt 90 krt tesznek ki.

A konviktus költségeinek fedezésére szolgálnak a kerület évi járulékán 
kívül: a) a tőke kamatjának fele, körülbelől 600 frt; b) a főiskolai tanulók által 
fizetett konviktusi díjak, melyekből ez évben 2500 frt körül folyt be; c) az 1892. 
év nyarán eszközölt szuplikáczió, mely a konviktusnak 1457 frt 95 krt jöve
delmezett s végül d) adományok körülbelől 70 frt értékben.

A fedezetet képező összeg tesz tehát 4557 frt 95 krt, melylyel szemben 
a kiadások körülbelől 5900 frtot fogak kitenni.

Konviktusunk ezen iskolai évben következő adományokban részesült: 
az Eperjesi Takarékpénztár ez évben újra 20 frtot s a helyi evang. egyház 
templom perselye 2 frt 52 krt ajándékozott. Tek. özv. Linkeseh Samuné ő 
nagysága jószívűségéből február 18-án beneficiumot élvezett a konv. ifjúság, 
mely alkalommal sertéspecsenyét aszalt szilvával 5 bort kaptak, mihez Holénia 
Gyula úr helyi kereskedő 1 láda savanyúvizet ajándékozott. Végül meg kell 
említeni a Nagy-Sárosi Műmalmot is, mely évi szokott adományával, 1 zsák 
finom búzaliszttel, szintén nagymértékben járult konviktusi költségeink fedezéséhez.

A fenti szuplikácziói összeget a következő tanulók gyűjtötték: I. Santdy 
Gyula VI. o. tan. Szepesmegyében gyűjtött 77 frt 33 krt (a szuplikánsnak járó
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egy negyed részszel együtt 103 frt 10 kr.); 2. Krokavecz Károly II. tkp. 
Árva-, Liptó- és Turóczmegyékben 24 frt 07 krt (36 frt 10 kr.); 3. ifj. Hörk 
József hittanh. Zólyom-, Hont- és Barsmegyékben 133 frt 94 krt (200 frt 
90 kr.); 4. Krmann Lajos I. theol. Pozsony-, Nyitra- és Trencsénmegyékben 
52 frt 88 krt (79 frt 30 kr.); 5. Zsámbor Pál theol. Nógrádmegyében 61 frt 
37 krt (92 frt 05 kr.); 6. Hajsó Gusztáv Gömörmegyében 68 frtot (102 frt);
7. Zachar Mór VI. o. tan. Abauj-Tornamegyében 44 frt 04 krt (66 frt 05 kr.);
8. Institorisz Lajos II. tkp. Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramaros- 
megyékben 80 frt 54 krt (120 frt 80 kr.) ; 9. Kress Jenő VII. o. tan. Szabolcs-, 
Szatmár-, Szilágy- és Biharmegyékben 50 frt 47 krt (75 frt 70 kr.); 10. Kengyel 
János tkp. Borsod-, Heves-, Jász-Kún-Szolnok és Hajdúmegyékben 79 frt 34 krt 
(119 frt); II. Bella Ede VIII. o. tan. Budapest fő- és székvárosban s Pest- 
Pilis-Solt-Kis-Kúnmegyét>en 123 frt 75 krt (185 frt 60 kr.); 12. Hajász Lajos 
hittanh. Mosony-, Győr-, Sopron-, Vas- és Zalamegyékben 109 frt 44 krt 
(164 frt 15 kr.); 13. Brusznyiczky Pál tkp. Esztergom-, Komárom-, Fejér-, 
Veszprém-, Somogy-, Tolna- és Baranyamegyékben 73 frt 40 krt (110 frt 
10 kr.); 14. Schneiker Endre tkp. tanuló Bács-Bodrog-, Torontál-, Temes-, 
Krassó-Szörénymegyékben 69 frt 64 krt (104 frt 75 kr.); 15. Gömöry János 
III. theol. Békés-, Csanád-, Csongrád- és Aradmegyékben 79 frt 48 krt (i 19 frt 
22 kr.); 16. Justh Géza I. theol. Kolozs-, Szolnok-Doboka-, Besztercze-Na- 
szód-, Maros-Torda-, Kis-Küküllő-, Nagy-Küküllő-, Torda-Aranyos, Alsó-Fejér-, 
Hunyad- és Fogarasmegyékben 133 frt 87 krt (267 frt 74 kr.); 17. Fejér 
Sándor I. tkp. Brassó-, Udvarhely-, Háromszék- és Csikmegyében 47 frt 19 krt 
(94 frt 38 kr.) ; 18. Krmann Lajos I. theol. Sárosmegyében 48 frt 30 krt (64 frt 
40 kr.); 19. Ondrejovich Sándor III. theol. Eperjes városában 109 frt 51 krt 
(125 frt 15 kr.). Összesen gyűjtöttek 2230 frt 19 krt, mely összegből az intézet 
javára 1457 frt 95 kr. esik. Összehasonlítva a múlt évi 1891 frt 04 kr. gyűjtött 
összeggel, 339 frt 15 krnyi többletet találunk s a múlt évi 1274 frt 41 krnyi 
szuplikácziói jövedelemmel szemben 183 frt 54 krnyi jövedelmi többletet, 
a mi kétségkívüli bizonysága az intézetünk iránti folytonos buzgóságnak s 
áldozatkészségnek.

Ismert s ismeretlen, közel és távol lakó jótevőink fogadják ez úton őszinte 
és hálás köszönetünket intézetünk iránt tanúsított jóakaratukért! A mindenható 
Isten jutalmazza meg őket állandó kegyelmével és boldogsággal. Köszönetét 
mondunk azon ifjaknak is, kik fáradságot nem kiméivé, szünidejüket annak 
szentelték, hogy intézetünk javára adományokat gyűjtöttek.

Végül fel kell még itt említenünk a Ganczaugh József-féle alapítványt is, 
melynek kamataiból a konviktusi ifjúság József napján pecsenyét kapott. Áldott 
legyen az alapító emléke!

A jövő isk. évben Isten segedelmével folytatni fogja a konviktus a maga 
áldásos működését.

Az árak megmaradnak, mint ezen iskolai évben voltak s így ebéd és 
vacsora díja egy félévre 31 frt, ebéd díja egy félévre 19 fr t. A rendes díjakon 
kívül tartozik minden belépő felszerelésre 70 krt fizetni. A belépés félévenkint 
történik, a díjak előre fizetendők ; hónapokra való belépés és kilépés ki van zárva. 
A konviktus tagjává válhatik valláskülönbség nélkül nmiden rendes főiskolai 
tanuló és hallgató, a ki belépését az eforusnáljelenti s a kiszabott díjakat lefizeti.

15
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Oly protestáns ifjak, kik szegények, jóerkölcsiíek s a tudományokban jó l 
haladnak, elengedésben részesülnek, miért azonban folyamodniok kell. el folya
modványok a konviktus eforusánál a főiskolai végrehajtó-bizottsághoz czímczvc 
nyújtandók be; a benyújtás határideje az első félévben szept. io., a második 
félévben febr. io., később benyújtott folyamodványok nem vehetők figyelembe. 
A folyamodványok mellékletei; hatóságilag kiállított szegénységi bizonyítvány és 
az előző félévről szóló iskolai bizonyítvány.

Kivételt képeznek ez alól a tanítóképző tanulói, kik folyamodványaikat 
a tanítóképző igazgatóságához intézik s küldik be.

Hasonlóan folyamodniok kell azoknak is, kik a konviktusban ökononmsi, 
szeniori, vagy portálisi állást akarnak betölteni; ezek azonban kérvényeiket az 
eforus elé terjesztik személyesen s élőszóval is.

Kik az említett tisztségek betöltésére vállalkoznak, kötelezik magokat az 
azzal járó teendők pontos és lelkiismeretes teljesítésére.

Az ökonomusi és szeniori kitüntető tisztségek csak akadémikusok: hittan- 
ős joghallgatók által tölthetők be. Az ökonomus főbb kötelességei közé tar
tozik a húsnak felvágása s kiosztása, gondoskodás arról, hogy mindenki 
elegendő ételt kapjon, nyilvántartása az étkezőknek s beszámolás az eforusnál. 
A két szenior felügyel a rendre, csendet tart a konviktus helyiségeiben, ügyel 
a tisztaságra s imádkozik étkezés előtt és után. A portánsok terítik az asztalo
kat, feladják az ételeket s ivóvizet az asztalokra s rendet tartanak az ebédlőkben; 
ezen szolgálatok végzése miatt portánsokul csak oly evang. szegény fiúk fogad
hatók, kik erre vállalkoznak, jó erkölcsűek, szorgalmasak s birnak teendőik 
végzéséhez szükséges ügyességgel. A konviktus többi tagjai egyenlő jogokkal 
s kötelességekkel birnak s kötelesek az ebédlőkben kifüggesztett szabályok 
szerint az ökonomusnak és szenioroknak, mint az eforus helyetteseinek engedel
meskedni s általában magokat úgy viselni, mint tanult, társadalmilag is művelt 
ifjakhoz illik.

Az ökonomus ingyen ebédet és vacsorát, a szeniorok ingyen ebédet s a 
portánsok ebéden s vacsorán kívül lakást, fűtést és világítást kapnak.

Elengedések következők lesznek: io  tagnak félévenkint 15 írt, io-nck 
10 frtjával és 10-nek 5 frtjával, összesen 30-nak félévenkint 300 frt erejéig.

A jövő évi étlap így lesz összeállítva: Ebédre — a szerdát kivéve, mely 
napon krumplileves fog adatni — minden nap lesz marhahús s leves kétszer 
árpakásával, kétszer köleskásával, egyszer tésztával s egyszer rizskásával; azon
kívül a vasárnappal kezdve a következő ételek: 25 dkgr. pecsenye (marha-, 
sertés-, néha borjúpecsenye krumplival, vagy káposztával, néha szilvával, vagy 
salátával), krumpli, káposzta, köleskása, vagy rizskása, bab, borsó árpadarával 
s krumpli. Vacsorára pedig a vasárnappal kezdve: káposzta disznó- vagy ürü- 
hússal (őszszel tökkáposzta) bab, borsó, gulyáshús, krumpli, galuska és lencse. 
Úgy ebédre, mint vacsorára jár minden tagnak 1/i kenyér (20 dkgr.).

Kik bővebb tudomást akarnak szerezni, forduljanak a konviktus ez idő 
szerinti eforusához: .Mayer Endre theol. dékán-tanárhoz, vagy a főiskola igaz
gatójához : Hörk Józsefhez.
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F) Markovics-kör.

Ezen ifjúsági egylet feladata a Gabelsberger-Markovics-féle gyorsírást ter
jeszteni. Ebbéli hivatásának igyekezett a kör a főiskolai ifjúság kebelében 
megfelelni. Tagjai ugyanis a főiskola mind a négy intézetéből valók lehetnek, 
azon megszorítással, hogy a főgymn. tanulók csak a IV. osztálytói fogva; 
a tagok lehetnek rendesek és pártolók, tagsági díj mindkettőnél I frt. Kiváló, 
a gyorsírás terén érdemeket szerzett férfiakat a kör tiszteletbeli dísztagjává 
választhatja.

Körünk ez idő szerint legkiválóbb tiszteletbeli tagja Bódogh János, a 
a gyorirás oki. tanára, a Gyorsírászati Közlöny szerkesztője s többrendbeli 
gyorsirási tankönyvnek és műnek szerzője.

A kör ez évben is két tanfolyamot nyitott a gyorsírás tanítása és ter
jesztése czéljából, még pedig egyiket kezdők, másikat haladók részére; előbbi
nek vezetője volt ifjabb Hörk József IV. é. hittanhallgató, majd ennek külföldre 
távozása után Wallentinyi Aladár I. é. hittanh., utóbbinak Vályi Kálmán végzett 
kereskedelmi akadémiai hallgató, ki pusztán a gyorsírás nagy haszna s kiváló 
jelentősége által lelkesítve hozta meg azt az áldozatot, hogy újainkat a gyors
írásban gyakorolta s vezette. A kezdők megismerkedtek a gyorsírás alapele
meivel s megtanulták az u. n. levelező-gyorsírást; a haladók a levelező-gyors
írás begyakorlása után a vitairást sajátították el.

Tanfolyamok rendezésén kívül azzal is elősegítette a gyorsírás terjedését, 
hogy a kör könyvtárát rendelkezésére bocsátotta a tagoknak, abból tanköny
veket kölcsönzött ki s lapokat és gyorsirási műveket adott ki olvasásra és 
tanulmányozásra. Könyvtárát egy tankönyvnek szerzésével s a következő 
lapokkal gyarapította: Gyorsírászati Lapok, Gyakorló Gyorsíró, Budapesti 
Gyorsíró, melyekét mint a budapesti magyar gyorsíró-egylet rendes tagja 
kapott s végül a Gyorsírászati Közlöny. A könyvtárt ez évben igen szorgal
masan használták a kör tagjai. A tagok száma 37 volt; ezek közül kezdő 29, 
haladó 8; kizáratott 3 s kilépett 2 tag, maradt az év végén 32.

A kör mindennemű ügyeinek elintézése czéljából az alakuló s évzáró 
gyűlésen kívül 4 rendes gyűlés tartatott. Ezeken kívül a magyar gyorsírás ala
pítójának s nagynevű terjesztőjének: Markovics Ivánnak emlékére egy rend
kívüli gyűlés is tartatott április 24-én, melyen az elnökön kívül Wallentinyi 
Aladár méltatta az április 5-én a magyar gyorsírás nagy kárára elhúnyt Mar
kovics Ivánnak elévülhetetlen munkásságát. Hervadhatlan érdemeit azzal is 
méltatta, hogy gyűjtést rendezett síremlékére, mely 4 frt 75 krt eredményezett. 
Gyűjtött ezenfelül a budapesti gyorsíró-egylet alapjára is, a mi 2 frt 25 krt 
jövedelmezett, a két összeg egyesítve s a kör pénztárából 10 frtra kiegészítve, 
rendeltetési helyére küldetett.

Versenyirást ez évben háromszor rendezett a kör, melyek közül az utolsó 
versenyirás díjakkal volt összekötve.

Az első versenyirás a kezdők részére 1892. decz. 13-án rendeztetett; 
résztvett 24 tag; dicséretet arattak: Tepliczky Aladár VII. o. tan., Weisz Ignácz, 
Vozárik Gyula, Bella István IV. o. tanulók, Lajcsák János VI., Kállay Adolf V. 
és Rumann Lajos VI. o. tanulók. A második versenyirás szintén a kezdők
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részére 1893. márcz. 19-én tartatott, melyen i8 tag versenyezett s a következő 
három nyert dicséretet: Bella István, Weisz Ignácz és Neumann Géza IV. o. 
tanulók. A díjjal összekötött versenyirás a haladók részére május 3-án, a kezdők 
részére május 17-én rendeztetett. Kitűzött versenydíjak voltak: egy darab tíz 
frankos arany, melyet Vályi Kálmán úr, a haladók előadója adományozott azon 
versenyző haladónak, ki perczenkint 180 szótagot ír; 3 frtos mű a kör ajándéká
ból annak, ki legalább 150 szótagot ír perczenkint a haladók közül; 3 frtos 
mű a kezdők közül annak, a ki legszebben s leghelyesebben ír és olvas;. 
2 frtos mű annak, kinek írása az előbbihez legközelebb jár s végül I frtos mű 
a 3-ik nyertesnek. Bódogh János, a kör tiszteletbeli tagja, ez évben is meg
emlékezvén rólunk, versenydíjakul s a kör könyvtára részére j j  tankönyvet 
s nyomtatványt küldött, melyeket az ajándékozó óhajtása szerint osztott ki a kör.

Díjakat nyertek a haladók közül: Kázsley Béla VI. o. tanuló 10 frankos 
aranyat, Adamis Gusztáv V. o. tan. «Parlamenti gyorsírás» ez. tankönyvet 
Bódogh János úr ajándékából s Kállay Adolf V. o. tan. A hangjelölés elmélete 
(levelező-gyorsírás) ez. művet Bódogh Jánostól, a szerző ajándékából. Kezdők 
közül nyertek díjakat: Weisz Ignácz, IV. o. tan. a kör által kitűzött 3 frtos 
és Vozárik Gyula IV. o. tan. 2 frtos díjat; Bella István, Ruttkay Béla és 
Neumann Géza IV. o. tanulók Bódogh János-féle tankönyveket.

A szives ajándékozók fogadják ez úton is őszinte s hálás köszönetét 
a körnek.

A kör vagyona pénzintézetekben 242 frt 65 kr., készpénzben 9 frt 56 kr., 
követelésben 16 frt 85 kr.

A kör tisztviselői voltak: Elnök Mayer Endre, theol. tanár; a kezdők 
vezetője ifj. Hörk József, IV. é. theol., old. gyorsíró s ennek tanulmányai befejezése 
s tökéletesítése czéljából külföldre való távozása után Wallentinyi Aladár, I. é. theol.; 
a haladók vezetője Vályi Kálmán, végzett keresk. akadémiai hallgató ; jegyző 
Kázsley Béla, VI. o. tan.; pénztáros a kezdők előadója: Hörk József, illetőleg 
Wallentinyi Aladár és könyvtáros Kállay Adolf, V. o. tan.

G) Collegiumi gyámintézet.

A gyámintézet részére adtak: a theologiai ifjúság 5 frtot, a theologiai 
tanárkar 2 frtot, a jogakadémiai ifjúság 4 frtot, a tanítóképző ifjúság 2 frt 
90 krt, a gymnasium 19 frt 75 krt, összesen 33 frt 65 krt. Ebből kapott 
8 frt 41 krt a kerül, egyet, gyámintézet, 10 —10 frtot a tűzkárosult veszprémi 
és alsó-kubini ág. ev. egyház, 5 írt 24 kr. a jövő évi gyűjtéshez lett csatolva.
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FIGYELM EZTETÉS.

A gymnäsiumban és a tanítóképzőben a beiratások szeptember i-tői szep
tember 3-ig bezárólag tartanak s az előadások szeptember 4-én kezdődnek ; 
a jog- és hittani akadémiákban pedig a beiratások szeptember i-től szeptember 
8-ig tartanak s az előadások szeptember 11-én kezdődnek. A megnyitó-ünnepély 
szeptember 10-én lesz. 1

A felvételi és javítóvizsgálatok augusztus 30. és 31-én tartatnak. Felvételi 
vizsgálat kötelező a gymn. I osztályba lépő azon tanulókra nézve, 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 vétetnek fel. A gymn. I. osz
tályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük kilcnczedik évét betöltötték. 
A gymn. tanulók valamennyien, tehát nemcsak azok, kik gymnasiumunk bár
mely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem azok is, kik máris tagjai 
voltak intézetünknek, a nm. minist. 1885. február 26-án 3964. sz. a. k. ren
deleté értelmében kötelesek behatásuknál k e r e s z t l e v e l ü k e t ,  illető
leg hiteles « s z ü l e t é s i  b i z o n y í t v á n y u k a t  felmutatni; azok 
pedig, kik életük tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi 
bizonyítványnyal igazolni, hogy m á s o d í z b e n i  'v ó c l l v i i n l ö o l -  
t íu - ii i .-l!v sikerrel vetették magukat alá, vagy a legutóbbi 5 év alatt való
ságos himlőt állottak ki, esetleg hogy a törvény értelmében fel vannak mentve 
a beoltás kötelezettsége alól.

A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatni és az intézetnél magán- 
vizsgálatot tenni kívánnak, kötelesek magukat a tanév kezdetén az intézet magán
növendékeiül beíratni, még pedig a megelőző osztályról szóló hiteles kielégítő 
bizonyítvány és 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 tantervét 
fogja követni, és így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében a g ö r ö g  n y e l v  
t a n í t á s á t  j j ö t l ó  t a n f o l y a m ,  mely a most lefolyt tanévben 
már az V., VI. és VII. osztályban életbe volt léptetve, a következő 1892—93. 
tanévben a VIII. osztályban is — a görög nyelv tanítása mellett — a törvény
követelte fokozattal fog berendeztetni.








