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A  szegények ápolásáról.

«Küzdj», mondja Madách szerint Isten. Folytonosan küzdeni a 
létért, ez minden ember közös sorsa, művelté, ősemberé egyaránt. 
Leghatalmasabb ellenségünk maga a természet, szülő anyánk. A vele 
való háborúskodásra a világ rendje szolgáltat soha meg nem szűnő 
okot. Szomjúságunkat a világnak majdnem minden pontján könnyű 
szerrel, lélekzetvételi szükségünket meg épenséggel észrevétlenül 
elégíthetjük ki, de a mi éhségünket lecsillapítja, azt már ki kell 
hogy csikarjuk a természettől. E végett naponként meg-megujul a 
mindenkor nehéz s nem egyszer elkeseredett küzdelem, mert a harcz 
mezején a természet túlerejével s a több évezredes gyakorlat által 
kipróbált fegyvereivel szemben sikert csak akkor remélhetünk, ha 
testi s szellemi erőnk teljével felfegyverkezünk ellene; s mégis, az 
ezen küzdésben való részesedést a legnagyobb földi szerencsének, 
Isten legszebb ajándékának kell tartanunk, a mindennapi kenyérnek 
megszerzése kisebb-nagyobb adagban csak e kitartó harczosok 
részére lévén biztosítva.

A hol a rabszolgaság intézménye s ennek enyhébb alakja a 
glebae adstrictio megszűnt, ott velünk született szabadságunknál 
fogva, sorsunk ily rendeltetése elől kitérhetünk ugyan, de kitérve, 
egyenesen reáterelődünk a Charybdis s Scylla, a testi megsem
misülés és az embertársainktól való függés: az erkölcsi megsem
misülés között vezető útra. Megvetjük vagy nem sikerül elérnünk 
a harczosok által szerzett kenyeret: az élősködés állapotát, a mely 
éltünk legszebb s legnemesebb részét, függetlenségünket követeli 
áldozatul: úgy a természet azonnal hozzálát másíthatlan és kér- 
lelhetlen s mindig halálunkat rendelő végezetének végrehajtásához. 
Saturnus a természet! Megesz bennünket, saját gyermekeit, ha őt 
ernyedetlen szorgalmunkkal s lankadatlan munkásságunkkal le nem 
győzzük.

Collég. Ért. 1
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Vannak azonban — fájdalom —  igen sokan, kiknek nem 
saját akaratján múlik az, megjelenjenek-e avagy sem a létért foly
tatott harcz mezején, de a kiket a sors mostohasága onnan örökre 
vagy ideiglenesen számkivet. A természet e munkaképtelen sze
rencsétleneknek sem osztogat kegyelmet, a harczos osztály pedig 
nem minden időben s nem mindenütt kenyeret. Eletfonaluk hosz- 
sza a szerint szabódik meg, hogy a kenyérszerző munkások által 
átengedett táplálék elégséges-e az emberi szervezetben lefolyó 
anyagcsere szabályos működésére.

A munkások — s ezt gyakran tapasztalhatjuk — viszontszol
gálat nélkül nem szeretnek megválni a kiküzdött kenyértől, a 
kenyérért semmiféle egyenértéket nem kínáló munkaképtelenek 
pedig életüktől nem szeretnek megválni. Két örökéletű emberi
ségi törekvés: az emberi életvilágnak valóságos északi és déli 
sarkvidéke, de egymás mellett! Ellentétes hatásaik mérséklése s 
kiegyenlítése felett minden társadalom fogja eszét jártatni mind
addig, a míg merő ábránd lesz az emberi élet olymérvű tökéle
tesedésének a feltevése, a mely szerint teljes munkabírással kez
dődnék s végződnék is az emberi élet, s csecsemőkor, baleset, 
betegség és öregség senkit sem kárhoztatna munkaképtelenségre. 
Csak olyan ábránd e feltevés, akár a Condorcet által képzelt töké
letesedés, a mely a halált egészen kiirtja.

Nyitott ajtót akarnánk betörni, ha ezúttal annak vizsgálatába 
— a mi czélunkra nem is tartozik — bocsátkoznánk bele, hogy 
miért tiszteli ritka egyetértéssel minden művelt társadalom a munka 
eredményében a munkás teremtői jussát, a mely felett a munkás 
másokat kizáróan rendelkezik. Az attikaiak és a spártaiakéhoz 
hasonló gazdálkodási rendszer ideje, a mely helyeselte, hogy a 
helották keresménye a homoiaké : Herakles unokáié; s a thetek 
keresménye az eupatridáké: Ion fiaié legyen, letünőfélben van a 
vizszatérés legkisebb reménye nélkül. S az atheneiek azon elvein, 
hogy valahányszor pénzre volt szükségük, halálra ítéltek nehány 
gazdag polgárt (tehát munkást is) vagy nehány idegent, hogy va
gyonukat elkobozhassák, felbuzdulni nem, de felháborodni tudunk.

Ekként a kenyér urai a munkások lévén, a kenyér nélkül 
szűkölködők éhségükben ezeket fogják felkeresni. A munkások 
között ritka lesz az arab főnök, ki asztalát az utczára tenné ki s 
ahhoz minden arra menőt meghívna; kevés lesz a tekintélyes indiai 
is, a ki mindig fedetlen üstben főz s abból mindenki vehet. (Grund
lagen der Nationalökonomie von Wilhelm Roscher.)
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De annál gyakrabban fognak találni a kenyéréhesek olyan 
munkásokat, kik sem nem gondolkoznak, sem nem éreznek em
berileg.

Az ausztráliai benszülött az újszülöttét, ha a többi gyermeke 
még nem oly eró's, hogy futni tudjon, megöli. A tűzföldiek, kivált 
ha ételhiányban vannak, megeszik az öregeket. Sok afrikai néger
törzsnél az a szokás dívik, hogy a mint a szülő megöregszik, 
agyonütik s vagy megeszik, vagy az állatoknak dobják oda. A bus- 
mannok az öregeket, ha már nem tudnak velők futni, az út köze
pén hagyják, állítanak melléjök vízzel telt kagylót, nehány gyöke
ret, kis húst s tova mennek. (Jász Gézának «A fejlődés törvényei» 
czímű munkájának 198. 1.) Az emberölés az emberevők országá
ban nemcsak arra jó, hogy általa az erősek a kenyértelen szeren
csétlenek eltartásának gondjától szabaduljanak, de maga az ember
ölés Istennek tetsző dolog is!

Az emberevők módja szerint gondolkozhattak és cselekedtek 
azon rómaiak, kik hasznavehetetlen vagy beteg rabszolgáikat a 
Tiber valamelyik szigetére kitették, hogy ott éhen haljanak. Hume 
Dávid «Közgazdasági tanulmányai»-ban olvassuk, hogy e szokás 
annyira elterjedt vala, hogy megszüntetése végett Claudius császár 
egy rendeletet bocsátott ki, a mely egyrészt a kitett rabszolgá
nak, ha megmenekült, visszaadja a szabadságát; másrészt pedig a 
rabszolgáknak tisztán aggságuk vagy betegségük miatt való meg
gyilkolását megtiltja.

Az emberevők eljárására emlékeztet a gyermekkitevők szokása 
is. Roscher Vilmos szerint még most is classikus hazája e szokás
nak China.

A római családapa a 12 táblai törvény idejében egyik táblai 
tétel «a jus vitae et necis, exponendi, vendendi et noxae dandi» 
alapján gyermekét megölhette, ki tehette. Romulus és Remus ilyen 
kitett gyermekek voltak.

A nagyhírű görög bölcs, Solon, törvényben engedte meg a 
szülőknek, hogy gyermekeiket megölhessék, kitehessék. S e tör
vényt Lykurg feltétlenül, Seneca azonban csak azon esetre helyesli, 
ha a gyermek beteges és valami fogyatkozásban szenved.

Arról, hogy e szokásnak a zsidók is hódoltak, Izsák története 
s a figyermekek megváltása tanúskodik. Mózes kitett gyermek 
volt. (Földes Bélának «Természet és népesség a gazdaságban» ez. m.)

Európában a gyermekkitételi szokásnak a keresztény vallás 
véget vetett ugyan, de a helyett Európának nem egy vidékén az

1*
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emberek kitűnő művészekké képezték ki magukat abban, hogy 
a családok egy-két gyermeknél többel ne bírjanak. Nagyobb bűn 
ez, mint a gyermek kitevése, mert a szülés megelőzésénél soha
sem érvényesülhet a természeti indulat ereje, a mely a szülőt 
számtalanszor fogja megakadályozni abban, hogy eleven gyerme
két magától elszakítva, a halál karjaiba dobja.

E szomorú népéleti jelenség tanyát üt már minálunk is. Van
nak egész járások, a hol a családban a harmadik gyermek csak 
akkor lát napvilágot, ha az első kettő közül egy elhal. (A Nemzet- 
gazdasági Szemle 1892-iki évfolyamának 261. 1.) A kétgyermek- 
rendszer Magyarországon semmi tekintetben sem Isten áldása • kell 
tehát, hogy kétszeresen megdöbbentsen bennünket a gyilkoló mű
vészet által meghonosított azon új erkölcs, a mely szerint mind
azon asszonyok női becsülete, a kik e szokás ellen vétenek, a 
többiek szemében csorbát szenved.

Nehogy e visszás felfogások, a melyek az emberiség tenge
rében csupán szórványos kőszirtek gyanánt jelentkeznek, az éhező 
egész- és félkegyelműeket nyugtalanítsák; sietünk jelezni, hogy az 
emberek nagy többségének szellemi élete, érzelmi világa, művelt
sége hű és kezes alattvalója a föld két — az ellenállhatatlanságig 
erős — hatalmasságának: a vallás és a tudománynak, már pedig 
e két hatalmasság — bár útjaik nagyon is szétágaznak — a sze
gények megvédelmezése, a jótékonysági szellem ébresztgetése és 
fenntartása végett állandó szövetségben van egymással.

Röviden kifejezve, az, a mit a keresztény vallás tárgyunkat 
érdeklőén tanít és hirdet, e két szóba foglalható: küzdj és kö
nyörülj ! Könyörülni tartozunk, m ert az emberiség a keresztény 
vallás elveihez képest egy nagy egészet, egy nagy családot alkot; 
ki-ki e nagy családnak egy tagja, egy hozzátartozója, egy ■— egyenlő 
erkölcsi rendeltetéssel biró -— testvér, kinek szent kötelessége test
vérét szeretni, segíteni. Következik ebből az, hogy «a teve köny- 
nyebben megy keresztül a tű fokán, mint a hogyan egy gazdag 
a mennyországba bejuthat!»

De aztán a jó keresztények körében nem is lesz nehéz a jóté
konyság gyakorlata. Illik tudni, hogy a keresztény vallás — ellenmon
dásban a rómaiakkal, kik azt tartották, hogy «pigrum et iners 
videtur, sudore adquirere, quod possis sanguine parare», ellenmon
dásban a görögökkel is, főleg Solonnal, ki eszményi államából az 
iparűzőket, a kikkel nem érdemes foglalkozni, egyenesen kirekeszti 
s együttélésök rendjét: a népgazdaságot a sertések államának nevezi



el (Geschichte der Nationalökonomik von Hugo Eisenhart 5. 1.), 
a munkában az összes erények anyját becsüli; a munka megneme
sít s lélekben fölemel, azért arczod verítékével egyed mindennapi 
kenyeredet! Kevesen tehát: a dolgozni nem tudók lesznek azok, 
kik reá lesznek kényszerítve, hogy fentartásuk végett a keresztényi 
könyörületességre támaszkodjanak.

S a szegények ápolása még ma is a keresztény egyház veze
tése alatt az emberi szív önként megnyilatkozó jóságának műve 
lehetne, ha a fentebb vázolt keresztényi tanok minden keresztény 
szivét áthatnák; áthatnák azokét, kik könyöradományt osztogat
hatnak, de áthatnák azokét is, kik könyöradományt elfogadnak. 
Volna segítség bőven s nem volna, a ki e segítséggel visszaélne, 
ki-ki tartózkodván annak elfogadásától addig, a míg e nélkül is a 
maga — tisztességesen kereshető' — kenyerén élhetne.

A XV-ik században a papság megszűnt az állami élet vezetője 
lenni, de nem ezen körülménynyel áll összefüggésben azon történeti 
tény, hogy a keresztény egyház a sok százados szolgálat daczára, 
a szegények ápolásából származó fontos s terhes feladatok meg
oldásához a XVI-ik században erőtelennek bizonyult. Németország 
1577-ben változtatta át törvényhozási úton az önkéntesség jelle
gével biró szegényápolást, állami hatalommal kikényszeríthető köte
lezettséggé. (Rocholl C .: System des deutschen Armenpflegerechts
i. 1.) Francziaországban 1536-ban ölté magára a keresztényi 
felebaráti kötelesség a világi törvényen alapuló kötelezettség rideg 
mezét; 1536-ban kelt I. Ferencznek a parochiákat a kötelékükbe 
tartozó szegények ellátására s fenntartására kötelező rendelete, a 
melynek egyik pontja a lelkészkedő papság kötelezettségévé teszi, 
könyöradományoknak lakásaikon s a gondozásukra bízott templo
mokban való gyűjtését. (Die Armengesetzgebung Frankreichs von 
F. Freiherrn von Reitzenstein 9. 1.) Angolországban is a keresztény 
egyház volt a szegényügyi rendészet positiv oldalának: a tulajdon
képi ápolásnak első szervezője, évszázadokon keresztül kizárólagos 
igazgatója s kezelője, erre fordítván a rendelkezésére álló s folyvást 
szaporodó vagyoni eszközöknek egy tekintélyes részét. 1601-ben 
azonban elkerülhetetlenné vált az államra nézve az, hogy a szegény
ügy rendezését a maga cselekvési körébe felvegye, mert a köz
érdeket koldusseregek teremtése által veszélylyel fenyegette a 
keresztény egyház «félremagyarázott jótékonysága, mely külömb- 
séget nem téve, eltartotta azokat, kiknek nem volt reá szükségük, 
és még inkább azokat, kik nem voltak reá méltók, úgy, hogy a
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kolostorok sajátképen csak azon szegényeket részesíték fentar- 
tásban, kiket önmaguk neveltek. S még most is tapasztalhatni, 
hogy a legnagyobb kolostorok székhelyei leggazdagabbak szegé
nyekben, mintha a koldusállapot elidegeníthetlen örökségük volna». 
(Das englische Armenwesen von Dr. P. F. Aschrott i. 1.) Aligha 
tévedünk abbeli nézetünkben, hogy a nyugateurópai államokban a 
koldusszülő jótékonyság: a «balkezed ne bírjon arról tudomással, 
mit jobb kezed mível» szentirási intelemnek betűszerinti végre
hajtása idézte elő a keresztény egyház tehetetlenségét a szegény
ápolás terén. A mitől a szegényápolás elmélete a legjobban retteg, 
bekövetkezett: a koldusok éhezése és a nem koldusok hajhászása 
a koldusfalat után !

Európának viszonyait tartván szem előtt, minthogy lakosainak 
egy töredéke a Talmudot és Koránt vallja hitéül, a keresztény 
vallás mellett ezekre is kell, hogy kiterjeszszük figyelmünket. Mind 
a két valláskönyv, a melyek egyúttal világi törvénykönyvek is 
voltak, nagy súlyt fektet a szegények gyámolítására, az adakozásra, 
de a segítségnek úgy a munkaképtelenekre, mint a többiekre is 
gyakorolt hatásának ellenőrzését épúgy elhanyagolja, mint a keresz
tény vallás. (Bluntschli Staats-Wörterbuch I. kötet Die Armen
pflege 371— 374- 1.)

A vallás immár említett szövetséges társa a tudomány, kivált 
a múlt századvégi, szinte őszinte rokonszenvet érez a szegények 
iránt és igaz barátjuk. A természeti ős-alap és örökös emberi jogok 
élére állítja az élethez való jogot s azt minden ember részére köve
teli, nemcsak a munkaképességgel megáldottak, de az annak hiá
nyában szenvedők részére is.

A tudomány birodalmának jogbölcseleti vidékén megszokott 
dolog, hogy fenkölt szellemű bajnokai csekély — leginkább fran- 
czia írók által képviselt — kivétellel mind az élethez való jog 
létezése mellett törnek lándzsát, és hogy feltűnést inkább csak azok 
tudnak kelteni, kik e jogot ridegen kétségbe vonják: Malthus Róbert- 
nek bizony legkevésbbé sem szolgál dicsőségére azon tantételének 
gyakori idézése, a melyet munkájának későbbi kiadásában önmaga 
is enyhített s a mely tan szerint «az az ember, a ki egy már elfoglalt 
világrészen születik, ha sem családja őt eltartani, sem a társadalom 
munkáját használni nem tudja, legcsekélyebb joggal sem bir az élelmi 
szerekből részt követelni s igazán felesleges e földön. A természet 
nagy asztalánál az ő számára nincs terítve. A természet távozást 
parancsol neki s nem késik ezen parancsát ő maga végrehajtani».
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Az élethez való jog fennállása iránt egymással egyetértő' írók 
az ezen jog tartalma felől táplált nézeteikben már nagyon eltér
nek egymástól. A midőn Ahrens beéri azzal, hogy az államban 
minden ember számára az életfentartás nélkülözhetlen feltétele 
megadva legyen (Ahrens Rechtsphilosophie, Wien 1852. 192. 1.), 
e követelésével sem Rousseaut, sem Fichtet, sem Montesquieut 
nem elégítette volna ki. Az életnek az éhhalál ellen való egyszerű 
megoltalmazásánál több életszükséglet fedezése néz ki e tételekből, 
hogy az ember természetadta joggal bir mindenhez, a mire szük
sége van (Rousseau); hogy mindenki elébb jóllakjék és szilárd lakó- 
helylyel birjon s csak azután lehessen valakinek pompásan beren
dezett lakása, és mindenki elébb kényelmes és meleg ruhát öltsön 
magára és csak azután lehessen díszesen ruházkodni (Fichte); végül, 
hogy bármily nagy könyöradományokat kapjon is a meztelen ember 
az utczán, ezzel még nem lesz letudva az állam kötelezettsége, 
mely minden polgárának biztos életfentartással, megfelelő ruhával 
és az egészségre károsan be nem folyó éledmóddal tartozik (Mon- 
tesquien). S még ezeknél is tovább, egészen odáig mennek a mun
kához való jog (droit au travail) apostolai: dr. Prochownik Berthold 
szerint a «panem et circenses» két évezred előtti puszta kiáltásnak 
valóságos joggá átváltoztatói, hogy a termelésben közreműködni 
tudó és akaró embereknek ne csupán arra legyen igényök az állam 
ellen, hogy a legalsóbb rendű szükségletek kielégítését felölelő
— minden embernél egyforma — állati életmódon éljenek, de külön
— tehetségeikkel, képességeikkel s hajlamaikkal összhangzásban 
levő — egyéni életmód követhetése végett az állam kötelezve legyen 
olyan munkaalkalom szolgáltatására, a mely mellett munkára képe
sítő személyi tulajdonságaikat teljesen értékesíthetik. Az állam ezen 
kötelezettsége alapján a kitűnő munkaerőnek kiváló munka s külö
nösen kiváló életmód jár, a csonka munkaerőnek meg csonka erő 
által végezhető munka s kevésbbé kiváló életmód! Miután a teljes 
munkaképesség és annak teljes hiánya között nagy a távolság s a 
szegényápolás életvédő szárnyai alá nemcsak a semmiféle munkára 
nem képesek, de a fél-negyedmunkaerő birtokában levők is kény
telenek menekülni, ez utóbbiak pedig, ha kedvük úgy tartja, csonka 
erőiknek megfelelő munkának követelhetése által az életmód egyéní- 
tésének előnyeit a maguk számára lefoglalhatják : a szegényápolás 
terén elő fog állani annak a szükségessége, hogy a szegényápolók 
egyeseknél a koldusfalatot több-kevesebb élvezettel megtoldják, 
kolduskenyéren csak a teljesen munkaképtelenek élvén.
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A mi ilyképen a tudományban minden vitán felül áll, az az 
élethez való jog legcsekélyebb tartalma: az élet megmentése: az 
életbenmaradás által feltétlenül megkívánt életszükségletekre való 
igény!

A tényleges államok azonban az élethez való jogot még e 
minimális tartalmával sem fogadják el s nem emelik törvény erejére, 
ámbár úgy a múltnak, mint a jelennek minden művelt államában 
— a hol tehát nem az egyes az egészért létezik s az egészért, ha 
kell, máglyán is feláldozható, de a hol az egész az egyesért s az 
egyes az egészért van, — el van ismerve azon erkölcsi kötelesség, 
hogy embertársunkon segítsünk s a nyomorba sülyedtet ezen álla
potából kiemeljük.

Francziaországban Napóleonnak 1807. évi november hó 24-én 
kelt s Crétet belügyministerhez intézett és a nyomornak, mint bűn- 
cselekménynek egy hónap alatt való kiirtását meghagyó rendelete 
már régóta, úgyszólván 1807. óta tisztán a múlt emlékének becsé
vel bir; mert igaz ugyan, hogy — kivévén az árvákat és a talált gyer
mekeket, kiknek nevelési és fentartási költségeit részben községek 
s a departamentok, részben pedig az állam tartozik viselni, és 
kivévén az elmebetegeket, kikró'l 1838. óta törvényi intézkedés 
folytán a departamentok gondoskodnak — senkinek sincs törvényen 
alapuló szegénytartási igénye; és igaz ugyan az is, hogy a szegény
ápolásnak majdnem egyedüli éltető' eleme a franczia népnek a 
maga nemében páratlanul álló jótékonysága, de a jótékonyság olyan 
erős, hogy 1888-ban a betegeket gyógykezelő kórházak (hopitaux), 
a talált gyermekeket, öregeket, ügyefogyottakat és árvákat befogadó 
menedékhelyek (hospices) és e két intézet czélját egyesítő kórházi 
menedékhelyek (hopitaux-hospices) 1 13 millió franknyi közsegélyt 
fejthettek ki; 15,138 jótékonysági hivatal (bureaux de bienfaisance) 
pedig, a mely hivatalok bizonytalan, a magánosok és templomok 
adakozásaiból és a községek járulékaiból előkerülő bevételeikkel az 
elébb felsorolt úgynevezett kórházi intézetekben (établissements 
hospitaliers) el nem helyezhetők segélyezésére vannak rendeltetve, 
ugyanakkor 35 millió frankot adott ki. (Dr. Varga Gyula, A Nem
zetgazdasági Szemle 1892. évfolyamában a 853, 1.) E számok nagyon 
meggyőzően szólanak arról, hogy Francziaországban teljes közsegély 
jut a munkaképtelen szegényeknek s jelentékeny segítség marad 
még a munkaképes szegények számára is, a kik azonban a meg
élhetés szerencséjét kovácsoló munka útjáról még sem fognak letán- 
torodhatni, mert a magára hagyott jótékonyságnak ezen súlyos
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hátránya ellen itt a jótékonyság felett gyakorolt törvényhatósági 
felügyelet hathatós biztosítékot nyújt (Reitzenstein).

De az imént vázolt — a szegény községi illetőségét majdnem 
sohasem kutató — szegényápoló-szervezetnek rendkívül becses 
szolgálatai mellett is kénytelenek vagyunk azon aggodalmunknak 
kifejezést adni, hogy a mint a szegények abnormis s nem is túl
ságos módon megszaporodnak, a kiadások és bevételek közötti 
egyensúly azonnal megzavarodhatik, úgy, hogy ezen okon az éhhalál 
kaszája, habár csak ritka rendet fog vágni, életjelt adand magáról 
azon idő alatt, a míg a bevételek messze mögötte maradnak a 
szükségelt kiadásoknak; ezen idő pedig igen hosszúra is nyulhatik, 
mert az önkéntes, szeszélyes s egyáltalában ki nem kényszeríthető 
jótékonysági bevételek sokkal lassabban fogják elérni a fokozódó 
ápolási kiadások színvonalát, mint a milyen tartamú határidőt a 
legnagyobb földi kényszer: a halál, a kiadások: életszükségletek 
fedezésére adhat.

A német birodalomban, a melynek egyik nagyherczegségében, 
Mecklenburgban a szegénynek ezelőtt magánjogi keresetet megala
pító tartási joga volt az állam ellen; a szegény birodalmi törvényre 
ugyan nem hivatkozhatik, ha a közsegély szolgáltatására kötelezett 
közönségtől (Armenverband) segélyt igényel, mert olyan birodalmi 
törvény nincs, a mely e közönség (Armenverband) és a szegény 
között jogokat és kötelezettséget létesítene. Igényének egyes-egyedüli 
alapját a német birodalom kötelékébe tartozó országok törvényei 
képezik s ezek értelmében a szegénynek minden országban joga 
van közsegélyt követelni, de.e jogát csakis közigazgatási úton érvé
nyesítheti s a jogán esetleg elkövetett sérelmek orvoslása előtt is 
csak a közigazgatás útja áll nyitva.

A költözködés szabadságáról szóló birodalmi törvény rendel
kezéseihez és szelleméhez képest a közsegély esete fenforog, ha 
egy önálló személy múló vagy tartós munkaképtelenség (avagy munka- 
képességének korlátozása) miatt önmagát fen nem tarthatja, vagy 
ha egy családfő ideiglenesen avagy tartósan nem tudja fentartani 
hozzátartozóit; a közsegélyre tehát legerősebb igénye van a munka- 
képesség hiányának, míg más oknak (a munkaalkalom hiányának 
a szegényeknél) csak kivételképen.

A szegények ápolásából felmerülő költség-tehernek oroszlán- 
része a községekre nehezedik. A községek törvényes kötelezett
ségüknél fogva mindazon szegényekért állanak helyt, kiknek ott 
van közsegélyre jogosító lakóhelyük (Unterstützungswohnsitz), a me-

Collég. Ért. 2
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lyet az önrendelkezéssel biró személyek két évig szakadatlanul 
folyó s tényleges tartózkodás, vagyis az által szereznek meg a tör
vény szándéka szerint, hogy gazdasági életük legalább valamelyes 
csekélységgel a községnek közvetve hasznára volt. A kik ilyen 
lakóhelyre még nem tettek szert, azok azon tartomány szegényei, 
a hol őket a nyomor utolérte; s ha a birodalom más államához 
vannak fűzve illetőségük által, ellátásuk azon állam terhére esik, 
a hol közsegélyre szoruló állapotuk bekövetkezett. A mindenkori 
tartózkodás helyén, habár ez a segélyező lakóhelylyel (Unter
stützungswohnsitz) össze nem esik, el lesznek láthatók a szegények, 
ha ez iránt a segélyző lakóhely a tartózkodás szerinti helylyel 
megegyezik.

A szegényápolás a belügyministerium felügyeletének csak any- 
nyiban van alávetve, a mennyiben ez a közrend őre. (Rocholl C. 
69. és 239. 1.)

Angolországban a szegényügyi rendészet azzal dicsekedhetik, 
hogy 1601. óta, a mikor I. Erzsébet törvénye a parochiákhoz tar
tozókból alakult helyi érdekeltségek (Parish) közsegélyezési köte
lezettségét kimondta, a mely még most is 1. a szegény árva* gyer
mekeknek, 2. a felnőtt, de betegség, aggkor vagy más ok folytán 
munkaképtelen szegényeknek és 3. az egy napi megélhetés esz
közei felett sem rendelkező munkaképes szegényeknek javára van 
írva az angol törvénykönyvben, — az országos közvélemény élénk 
érdeklődésének állandó tárgya, és hogy a törvényhozás 400 évi 
munkásságából egy figyelemre méltó részt a maga számára leköt
hetett, de annak daczára sem tudunk .törvényt felhozni, a mely a 
szegénytartási magánjog létezése mellett szólana.

A közsegélyezési kötelezettség itt erősebb vára a szegények 
életének, mint az európai continens bármely részén. Falai között 
az éhhalál által üldözőbe vettek mindenkor biztos menedéket talál
nak, mert a menedék kínálata, minthogy a bevételek egyedüli 
forrásának: a szegényápolási adónak (Poor-Rate) olyan tökéletes 
a kivetési és behajtási szervezete, hogy a bevételek összege a 
kiadások nagyságához a legrövidebb idő alatt hozzásímulhat; a 
menedékkereslettel folyvást lépést tarthat. Európa többi államai is, 
Anglia is a szegénynek teljes szabadságára bízza azt, akar-e a 
várba menekülni, de a menekülésre magát elhatározó szegény előtt 
sehol sem nyílnak meg olyan gyorsan és oly biztossággal a vár 
kapui, mint Angliában, melynek szegényápoló hivatalnokai a köz
segély kiszolgáltatására vonatkozó —- a legapróbb részletekig sza-
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batosan meghatározott — hivatali teendőik elmulasztásáért, illetve 
a közsegély megtagadásáért, ha az elutasított szegény éhhalállal 
múlt ki és ha a tisztviselők által a megtagadás oka ki nem mutat
ható, büntetőjogi úton is felelnek, maga szerint értetődvén, hogy 
az állandó javadalmazással eltétott hivatalok viselői hivatalukat és 
az abból folyó jogaikat elvesztik. S minél erősebben van az éhhalál 
a szegény nyomában, ez annál könnyebben juthat be a vár falai 
közé, mert a nyomor-állapotnak rendkívüli, az egészséget vagy az 
életet helyrehozhatlan kárral fenyegető s halasztást nem tűrő ese
teiben (sudden and urgent necessi ty) olyan hivatalnokok (mint a 
Master of the Workhouse, az Overseer és a Relieving Officer) 
is tartoznak elrendelni a közsegélyt, illetve a szegényt a dolog
házba (Workhouse) felvenni, a kik a dolgok rendes menete mellett 
ilyen hatalommal nincsenek felruházva, és tartoznak mindezt azon
nal teljesíteni, mert ezen kivételes esetekben a szegény vagyoni és 
személyi viszonyaink kiderítésére irányuló tárgyalás, mely rendes 
körülmények között a közsegély elrendelését megelőzi, csak a 
veszély elhárítása utáni időben megy végbe. A kivételes közsegély- 
utalványozásról még csak azt jegyezzük meg, hogy a kivételes 
jogkörű, fentebb felsorolt tisztviselőket érheti a legnagyobb mértékű 
büntetés hivatali kötelességeik megszegéséért és hogy hivatalaikat 
a nép legkönnyebben találhatja fel.

A szegényápolás rendszerint intézeti, és 1834-ig összes ágai 
a «Workhouse»-ban összepontosultak. A jelen század 40-es éveiben 
megindult fejlődés azonban a szegények egyes osztályai felett ural
kodó különleges (a gyermekeket illetőleg a nevelési, a betegeket 
illetőleg a gyógykezelési) szempontnak méltathatása és kielégítése 
végett annak szükségességét tolta előtérbe, hogy a szegények ezen 
osztályai különleges intézetekben nyerjenek ápolást. így jöttek létre 
elébb a szegény gyermekeket különleg nevelő, később pedig a 
szegény betegeket ugyancsak különleg ápoló intézetek, egészen 
különállóan a Workhouse-tól, melynek beteg- és gyermek-népét 
most már nagy arányokban szívják fel magukba.

Angol politikusok úgy vélekednek, miszerint a Workhouse 
intézményében kínálkozik a legjobb és leghatályosabb eszköz a 
szegényügyi rendészet elé tolódó azon főczél megvalósítására, hogy 
az életfentartás nélkülözhetlen javaiban valóban szükséget látó sze
gények közül egyetlen-egytől sem legyen megvonva a kielégítő 
mértékű közsegély egyrészt, és hogy másrészt a közsegítség csakis 
ilyen szegényeket támogasson és pedig oly módon, mely a szegény-

2*
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ben az önfentartást biztosító munka utáni törekvést el nem nyomja, 
ellenkezőleg a szegényben a közsegítség nélküli megélhetés vágyát, 
vagyis azt a vágyat felkelti és nagyra növeli, hogy — mihelyst 
csak lehetséges -— a Workhouse-t elhagyja, a közsegítséget kerülje. 
E czél felé a legegyenesebb és egyszersmind legbiztosabb úton 
halad a Workhouse, a midőn minden egyes, az elsőrendű élet- 
szükségletre rászorult szegényt bármely időben tagjai közé fölvesz 
ugyan, de csak a legszükségesebbekből álló tartást és azt is úgy 
ad, hogy egyidejűleg kizsákmányolja a szegény munkaerejét, moz
gási szabadságát pedig korlátok közé szorítja és személye felett 
szigorú fegyelmet tart, a miért is a Workhouse-ban való tartóz
kodás még a megrögzött kapa-kaszakerülők előtt sem tüntetik fel 
kívánatos állapotnak!

A Workhouse-nak országszerte egyformán kellemetlen ízű 
kenyere azonban nemcsak azzal a sajátsággal bir, hogy a nem 
szegényeket és az épkezűeket az intézettől elriasztja, hanem nagy
ban előmozdítja a szegényápolási szervezetben azon tényleges 
gyakorlatnak a megcsontosodását is, a mely a közsegélyre szorult- 
nak a mindenkori tartózkodás helyén való gyámolítását állítja fel 
általános szabályul és csakis ritka kivételképen tűri el azt, hogy 
a tartózkodás helye a szegénynek kiadhassa az útját; a kényszer
útlevél életének perczei máris meg vannak számlálva!

A nagy szabadság élvezetéről híres angol községi önkormány
zat szegényügyi ágának megfigyelése úgy hat reánk, mintha ezen 
ág hivatalnokai nem is községi, de állami alkalmazottak volnának. 
A szegényügyi közigazgatásnak egy központból való vezetésére 
hivatott legfelsőbb hatóság (a Local Governement Board: valóság
gal a belügyek második ministeriuma) ugyanis állami jellegű, pedig 
ezen hatóságot illeti meg az általános szabályadásnak — a szegény
ügyi rendészet terén nagyon messze menő — joga; és ezen ható
ság felügyelete haladja túl itt a szorosabb értelemben vett fel
ügyeleti jogkört, mert saját szervei (az Auditorck) által veszi bírálat 
alá a szegényügyi önkormányzati tisztviselőknek hivatali kiadá
sait a jogosság czélszerűség és gazdaságosság szempontjából s 
azokat vagy helybenhagyja, vagy nem; és mert a hivatalnokok 
felett fegyelmi hatalmat gyakorol és ezen hatalmánál fogva a 
hivatalnokot hivatalából el is mozdíthatja. Lehetetlen észre nem 
vennünk, hogy ezen erősen központosított szervezet tulajdonképen a 
szegényápolás országos egyöntetűségének, a kegyelemkenyér orszá
gos egyformaságának szolgálatában áll. Egyébként Angolország-
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ban az államnak annyiban van része a szegények igazi ellátásában, 
a mennyiben a községeknek az elmebetegekre fordított költsége
ket visszatéríti és csekély összeggel járul a szegények tanítóinak 
és orvosainak fizetéséhez. (Aschrott 146— 158., 208., 383—391. 1.)

A velünk szomszédos osztrák állam szegényápolási eljárása 
gazdag tárháza a középkor visszaállítása után vágyódó államférfiak 
eló'tt becses tanulságoknak. A szegényápolásnak nehéz és fontos 
munkájában a felekezeteket 1870-ben az addigi kisegítők: a köz
ségek váltják fel, de a középkorias alamizsnaosztogatáson ez csak 
annyit változtat, hogy az alamizsnaadók egygyel: a községgel 
megszaporddnak, a mely a benne illetékes szegényekkel szemben 
fenálló törvényes közsegélyezési kötelezettségét, ha azok nem bénák, 
öregek, elmebetegek és árvák, a kik számára zárt intézetei vannak, 
oly módon tudja le, hogy úgy a keresetképtelen, mint a munka
képes szegények nélkülözhetlen életszükségleteinek hiányzó részét 
a szegénynek kisebb-nagyobb összeggel való megajándékozása 
által igyekszik kipótolni. A tartózkodás helye által az ott nem 
illetékes szegények kényszereszközök alkalmazása mellett («per 
Schub») azon községbe szállíthatók, melyhez illetőségük szerint 
tartoznak. A közsegélyre szoruló az osztrák államban sem hoza- 
kodhatik fel a közsegélyhez való magánjogi természetű igényekkel.

A szegény betegek ellátása s ápolása, a szegény elmebetegekét 
sem véve ki, állami költségen történik. (Dr. Maximilian Steiner: 
Zur Reform der Armenpflege in Oesterreich. 2. 87. 1.)

Az osztrák államéhoz hasonló elvi alapokon nyugszik a magyar- 
országi szegényápolás. A közsegélyezés ügye nálunk is a községi 
illetőség folyománya. A községek rendezéséről szóló 1886. évi 
XXII. t.-cz. 145. §-a ugyanis azt az elvet mondja ki, hogy a köz
ség, a helyi viszonyokhoz képest, gondoskodni tartozik a község
ben illetékes mindazon szegények ellátásáról, kik magukat közsegély 
nélkül fentartani egyáltalában nem képesek; községi illetó'séggelpedig 
minden szegény, ha honpolgár, bir, mert az idézett törvény 5. §-a 
értelmében minden honpolgárnak valamely község kötelékébe tar
toznia kell. Ugyanazon elv jut kifejezésre a nyilvános betegápolási 
költségek fedezését szabályozó 1875. évi III. t.-czikkben is, mely
nek 7. és 8. §-a szerint minden község saját kebelében az ott 
illetékes vagyontalan betegek gyógyításáról és a gyógyíthatlanok 
ápolásáról gondoskodni tartozik (7. §.); a gyógyíthatlannak nyilvání
tott, de nem közveszélyes elmebetegek, továbbá az ártalmatlan 
bárgyúk, buták és hülyék ápolása és eltartása, a mennyiben mind-
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ezek vagyontalanok lennének, szintén az illetőségi község kötelessége 
(8. §). Végül ugyancsak azt az elvet olvashatjuk ki az 1875. évi
III. t.-cz. 2. és 9. §-ából és a közegészségügyi törvény (1876. XIV. t.-cz.) 
71. §-ából is.

A közsegélyezés és a községi illetőség közötti szoros össze
függést másrészről igazolják a már idézett 1886. évi XXII. 
törvényczikknek — a községi illetőséget rendező -—- 9 .  10. és
15. §-ai, a melyek a községet a szegények beözönlése ellen azáltal 
védik meg, hogy a községet feljogosítják arra, miszerint a benne 
települni akaró honpolgártól a települést, — a négy évi tényleges és 
folytonos tartózkodás alapján községi illetőséget szerezni szándékozó
tól a községi illetőséget, — végül a külfölditől az állandó lakás enge
délyezését megtagadhatja, ha mindezek a község terhelése nélkül 
magukat fentartani nem képesek. Ezen oldalról igazolja az össze
függést az 1885. évi tolonczszabályzat is, melynek 2. §-át a község 
nehézség nélkül alkalmazhatja és tényleg alkalmazza is mindazok 
ellen, a kik benne illetőséggel nem bírnak és közsegély nélkül meg 
nem élhetnek, a 2. §. pedig a szegényeket nem kenyérrel kecseg
teti, hanem kényszer-útlevéllel (gebundene Marschronte), esetleg 
őrizet alatti tovaszállítással az illetőség szerinti község felé.

Ha a szegények ellátása csak a községi lakosok rendkívül súlyos 
túlterheltetésével eszközölhető, a község kivételesen a törvényhatóság
nak, s ha ez nem birná, az államnak veheti igénybe segélyét (1868. 
évi XXII. t.-cz. 145. §). Az államkincstár feltétlenül téríti meg az 
ápolási költségeket a községnek a mindenféle kórházban és gyógyinté
zetben, vagy a hatóság megbizásából házilag ápolt bujasenyvesekért; 
az állami és a nyilvánossági jelleggel felruházott kórházakban és gyógy
intézetekben ápolt elmebetegekért; az utóbb említett kórházakban és 
gyógyintézetekben bármely betegség miatt ápolt oly egyénekért, kik
nek községi illetősége meg nem állapítható (1875. évi III. t.-cz. 4. §. b),
c), d); végül a szemcsés köthártyalobban (trachoma) szenvedőkért 
(1886. évi V. i. §.), ha mindezen esetekben az ápoltak vagyontalanok.

A közsegélyezés felkarolja nálunk úgy a keresetképes, mint 
a munkaképtelen szegényeket is, mert törvényeink következetesen 
csak szegényeket (vagyontalanokat) emlegetnek a nélkül, hogy a 
keresetképeseket a közsegélyezésből kizárnák, a miből azonban 
nem következik, hogy közsegélyt, mely a dolog természetes rendje 
szerint a szükség mindenkori fokához alkalmazkodik, egyenlő mér
tékkel mérjünk mind a két osztályú szegényeknek. A közsegélyezés 
feladatát azonban még Angliában sem, annálkevésbbé nálunk képezi
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az, hogy a koldusbot felé haladókat avagy rohanókat az elszegé
nyedés lejtőjén feltartóztassa.

A közsegélyezés subsidiarius természete felől kétségben nem 
lehetünk, mert az 1886. évi XXII. t.-cz. 145. §-a a községet sze
gényeinek eltartására azon esetben kötelezi, ha a jótékony inté
zetek segélye és egyesek könyöradománya a község szegényeinek 
ellátására elegendő nem volna.

A községek azon szabadsága, hogy szegényeik ellátásának 
módját bölcs belátásuk szerint határozhatják meg, a szegényápolás 
országos egységességét csírájában fojtja el, pedig ez az államra 
nézve veszélytelen szegényápolás kezdetének kezdete. Szegényeink 
tényleges ellátásáról, 1886. után is, minden bizonynyal annyi áll, 
hogy — miután szegényeink számára mindennap más és más család 
konyháján sütnek-főznek és ők minden ház küszöbét átléphetik, 
ámbár egy házban sincs saját otthonuk s konyhájuk és egy család 
asztalánál sem terítenek számukra -—- az ellátás változatossága ellen 
aligha lesz panaszuk, a mi azonban azon kérdést illeti, hogy az 
ellátás ezen módja: a koldulás, a melynek teljes kiirtása nélkül 
modern szegényápolás nem képzelhető, alkalmas-e a szegény első
rendű életszükségleteinek fedezhetővé tételére: a szegény ála nálunk 
inkább akkor kopnék fel, ha a községek a kihágásokról szóló tör
vény által el nem tiltott koldulást nem tűrnék el és a szegényeket 
maguk látnák el. A községi kenyérért folyamodók iránt községeink 
tisztviselői mindig nagyon figyelmesek lesznek, megtudakolják a 
szegényektől, hogy hová valók, hogy olyan rokonuk (szülő, nagy
szülő, gyermek, unoka) avagy cseléd-iparosgazdájuk nincs, kik 
a szegényeket első sorban eltartani kötelesek; hogy vagyontalanok 
és a közsegélyezésre megérettek, de a szegényt nem egyszer azért 
lesznek kénytelenek kenyér nélkül elbocsátani, mert a községi 
képviselőtestület által megszavazott községi adó : községi kenyér 
már elfogyott, az új kenyér, az új szegényügyi költség megszavazása 
és annak törvényhatósági jóváhagyása meg a messze jövő titka.

Nos arról szó sem lehet, hogy a magyarországi közsegélyezési 
törvényeket a szegények életük szilárd palládiumának tarthassák 
és hogy a községek közsegélyezési kötelezettségének correlatuma 
a szegények részén magánjogi keresettel megvédhető jog volna.

A most tartott szemlén a kül- és belföld törvényhozásainak 
nevezetesebb szegényügyi alkotásai közül kettő kiváló mértékben 
ötlik szemünkbe: egyszer a törvények által mindenütt rendelt 
—- a szegény által azonban a magánjogosítvány útja és módja sze-
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rint sehol ki nem erőszakolható — segély, azután pedig a községre 
hárított közsegélyezési kötelezettség.

Bármely nézőpontból is alávessük vizsgálatnak azt a törvényi 
alkotást, mely szerint a szegénynek közsegélyre magánjogi igénye 
sehol sincs, annak elvi tökéletessége iránt elismeréssel leszünk. 
Kétségtelen, hogy a keresetképtelen szerencsétlenek könnyei és a 
munkások szivének melegsége minden művelt népnél bőven meg- 
termik a jótékonyság nemes gyümölcsét: a kegyelemkenyeret, és 
ha az állam a keresetképtelenek ellátását mégis közügygyé teszi, 
vagyis azt az egyének legbensőbb szívbeli magánrendelkezése alól 
kiragadja és a saját rendelkezése alá adja: ez közérdekből: a mun
kások érdekéből és nem a szegények magánhasznának kedvéért, 
a mely magánhaszon a magánjog alapja, van így, mert hiszen állami 
beavatkozás nélkül is a jótékonyság gyümölcséből elégséges élelem 
kerülne a keresetképtelenek konyhájára.

E közérdeket nem ösmerhetjük fel abban, hogy -— a közös for
rásból : a munkásoknak életszükségleteik kielégítése után fönmaradó 
jövedelméből a szegényekkel együtt m erítő— állam azon esetre, ha 
a jótékonyság keze kelleténél erősebben nyúlna bele a közös for
rásba, az innen származható megrövidülés veszélyének elejét vegye 
a szegényeket illető résznek : a jótékonyság mérvének meghatáro
zása által. Az állam szempontja mindig és mindenütt azt kívánja 
ugyan, hogy az állampolgárok minél kevesebbet költekezzenek nem 
gazdaságosan (unproductive), pedig a keresetképtelenek eltartása 
egyáltalában nem gazdaságos .kiadás és még inkább nem gazda
ságos költekezés a keresetképtelenek kényelmes ellátása : de e szem
pont az államot, a mely a maga jogos részét az állampolgárok 
jövedelméből, az általuk gyakorolt jótékonyságra való tekintet nél
kül, esetleg erőszakkal is kifoghatja; nem jogosíthatja fel azon czélok 
kitűzésére, a melyekre az állampolgárok jövedelmeik feleslegét for
díthassák. A jótékonyságnak az állam által való korlátozása ilyen 
jelentőséggel bírna. És váljon ki állíthatná, hogy akár a mérsékelt, 
akár a túlhajtott jótékonyság fényűzés volna; ellenben a helyesen 
felfogott közérdek még annak is ellene szól, hogy az állam jogo
sultsággal bírna a fényűzés határainak megvonására!

Az érintett közérdeket azok sem ismerik fel, a kik a szegé
nyekért hozott anyagi áldozatokat váltságdíjnak tekintik, a melyen 
az állam a szegényektől a személy- és tulajdonbiztonságot, a köz- 
erkölcsiséget és közegészséget, egyszóval az állami rend szilárd
ságát megszerzi. Minél erősebben világít valamely ország statisz-
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tikája, .annál sötétebb színű lesz ugyanezen ország azon népéleti 
tüneménye, hogy a szegénységnek tettenetes gyomra van, meg
emészti az államépületet tartó két fó'oszlopot: a tulajdonjogot és 
a családi tiszta erkölcsöt nemcsak, hanem megevén a saját egész
ségét, étvágya gerjed a mások egészségére is; viszont nem lehet 
kétségbe vonni azt, hogy a keresetképtelenek: a csecsemők, betegek 
és összetöpörödött aggok: a testi tökéletlenségnek, a testi eró' 
hiányának éló' bizonyságai akarva sem lehetnének ártalmára a 
társadalomnak, mert bűncselekmény elkövetésére irányuló elhatá
rozásukat testi gyarlóságuktól nem vihetnék keresztül (Bluntschli). 
Ezen álláspont azonkívül, hogy a jótékonyság működéséről egészen 
megfeledkezik, azon főhibában szenved, hogy az alapgondolatához 
szigorúan ragaszkodó gyakorlatban épen a társadalom legszánal- 

. masabb és legártatlanabb alakjai a közsegélytó'l elesnének egyfelől, 
másfelől pedig a társadalomnak ártani tudó és kész szegények jó
indulatának — a társadalomnak okozható kár nagysága szerint meg
alakuló — ára hol alacsonyabb, hol magasabb, de a nélkülözhetlen 
életszükségletek értékét mindig felülhaladó volna.

A német birodalomnak a közsegélyre kötelezett lakóhelyről 
szóló 1870-iki törvényén azon alapelv vonul végig, hogy a köz
segélyezési kötelezettség szükségképen összefügg az állami élet gaz
dasági oldalával és elvileg azon közönséget terheli, melynek javára 
váltak a közsegélyre szorultnak gazdasági szolgálatai abban az idő
ben, a mikor közsegély még nem kellett. (C. Rocholl 57. 1.) Hogy 
e közönség az állam maga, az nem vitás. Az előállítási helyén 
elfogyasztott termelvény közvetve ezen helynek használ, akkor is, 
ha a termelő maga fogyasztja el termelvényét, akkor is, ha a ter
melő személye külömböző a fogyasztóétól és a termelvény kivétel
képen nem mind a kettőnek, hanem csak egyikük gazdasági érdekét 
gyarapította; a közsegély nyújtására tehát ezen helynek (városi, 
falusi) közönsége lesz kötelezve. Mihelyest azonban a fogyasztás 
nem a termelés helyén történik: vagy a közsegélyre kötelezett 
közönség iránt támad bizonytalanság, ha azt nem lehet tudni, hogy 
a munka eredményéből a fogyasztó és termelő közül melyikre szár
maztak gazdasági előnyök; vagy -— a gazdasági előnyök a fogyasztó 
és termelő hely között megoszolván — e megoszlás mértéke, vagyis 
az iránt, hogy e két hely mily arányban viselje a közsegélyezési költ
séget Ámde tekintve azt, hogy úgy a termelő, mint a fogyasztó 
többnyire csak egy-egy tagja ugyanazon — nemzetül tolytatott —- 
gazdálkodási életközösségnek : a munka haszna, noha csak egyikü- _.__

Collég. Ért.
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két is éri, utolsó és legmagasabb fokban a nemzeté, a miért is a 
munka hasznának élvezetével összekötött hátrány (közsegélyezési 
kötelezettség) sem lehet másé, mint a nemzeté, valahányszor — a 
termelés helye el lévén választva a fogyasztás helyétől — legfel
jebb annyi bizonyos, hogy a nemzetnek a munkából haszna volt. 
A közsegélyezési kötelezettség átszáll az alsóbb fokú (községi) közön
ségről az államra a termelési helynek a fogyasztási helylyel való 
egybeolvadása esetében is, mert az egybeolvadás rendszerint csak 
látszólagos, a mennyiben a munkafelosztás rendszere szerint dolgozó 
jelenkori társadalmakban az ugyanazon jav előállításához szükséges 
teendőket számtalan hely közönsége végzi, a fogyasztásnak pedig 
csak egy helye van.

De a most érintett törvényi alapelvben sem ösmerhetjük fel 
a szegényápolás közügygyé tételének miértjét. A gazdasági tevékeny
ség, mint a közsegélyezés alapja — oka teljesen tarthatatlan. Ezen 
az alapon azon egyének gyámolítása, kik sohasem voltak kereset
képesek és sohasem is lesznek azokká, a lehetetlenséggel határos; 
a keresetképességet ígérő árvák gyámolítása pedig költözködési 
szabadságuk felfüggesztését vonná maga után azon időre, a míg a 
közsegélyt le nem szolgálták, a mi ellen a humanismus tiltakozik.

Közérdekűvé lesz a szegények ápolása azon mód miatt, a 
hogyan azokat a jótékonyság ellátja. A szegények gyámolításának 
kezdetleges korában a munkás segítsége nagyon büszke, elvárja a 
szegényektől, hogy érte jöjjenek. így tehát a járni nem tudó bete
gekre s csecsemőkre kevés ügyet hederít. Ma nem hiányzik a sze
gény kíséretéből sem a köny-özön, sem a ruhának nevezett rongyok, 
sem az egész lényén elomló' véghetetlen szenvedés látszata: a mun
kás kenyérrel fogja fogadni. Miután egy munkás ritkán tart el tel
jesen egy szegényt, utóbbi kénytelen dísztelen kíséretével több 
munkás előtt megjelenni; ellenben a munkások közül aligha egy 
is íog arra vállalkozni, hogy a szegénynek a látogatást annak haj
lékában viszonozza; pedig e hajlék behatóbb vizsgálat nélkül is 
számtalanszor a dőzsölés tanyáját árulhatná el, mert a koldus azt, 
a mivel az egy napi szükségletnél többet — a holnapi nap bizony
talansága által ösztökélve — hordott össze, szükségleteinek fino
mabb módon való kielégítésére fogja felhasználni. Hiszen ez által 
a koldusfalat szerzésének keserves módja is némikép ellensúlyozható.

Az ellenőrizetlen koldus életmódja csakhamar nem lesz a kol
dusé, azontúl azonban a kolduskenyér sem lesz csak a kereset
képteleneké. Hozzáférkőzik a koldus színe alatt több-kevesebb
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keresetképes is. A munka gyümölcse sokszor silányabb a koldus
kenyérnél s a keresetképes még többször irtózik a munkától. A kol
dulás e keresetképesek: csavargó koldusok önfentartási ösztönét 
végleg elnyeli, s a midőn a koldusjövedelem elmaradhatlan meg- 
szűkülése beáll, a keresetképes munkások erőszakkal belemarkol
nak a mások vagyonába, olykor veszélyesen megtámadván a tulaj
donos személyét is.

A társadalomnak mekkora veszedelme rejlik a nagyon elhara
pódzott csavargásban, arról képet alkothatunk magunknak a csa
vargás régi büntetései alapján. Angolországban a csavargót nyil
vánosan megkorbácsolták; az első ízben visszaesőnek fülét levágták; 
a másodízben visszaesőt felakasztották (11. Richárd angol király 
1388-iki törvénye). Magyarországon megborotválták a csavargó 
fejét, így rendelte azt Kálmán király I. könyvének 41. fejezete.

A csavargást a koldulás istápolja. Koldulás és a csavargás 
enyhe büntetése a csavargás malmára hajtják a vizet. Ekként a 
csavargás virágzásának néz elébe a koldulás ősi szokását nem boly
gató ország, milyen mi magyarok vagyunk, mert ezen kor bün
tetési rendszerei a csavargásra — a mely közveszélyes állapot csak 
s nem jogsértés — enyhe büntetést mérnek.

A csavargás dőlésének első feltétele a csavargó koldulásának 
eredménytelensége. E czélra azonban nem vezethet az adakozásnak 
büntetés terhe alatti megtiltása, a mint ezt az alapgondolatot Kál
mán király i-ső könyvének 52-ik fejezetéből kiolvashatjuk. Hogyan 
derítse ki és büntesse meg az állam e tilalom megszegését, ha a 
corpus delicti: a koldusfalat az adakozó házában lett elfogyasztva; 
az adakozó pedig kénytelen összejátszani a csavargóval a kiderítés 
megakadályozása végett. Másrészről az adakozónak még rósz néven 
sem vehetjük azt, hogy — a koldus jelei alatt nála bekopogtatok 
közül a csavargót nem ismerhetvén fel — egyiket sem utasítja 
el, mert így gondolkodik, hogy inkább jusson 99 nem igazi kol
dusnak koldusfalat, hogysem egy igazi koldus is éhezzék.

De a társadalom sem a keresetképtelen szegények, sem a 
csavargók kéregetéseit s esedezését nem fogja meghallgatni az 
olyan törvényes intézkedéseket életbe léptető államban, a melyek 
alkalmasak a közönségben azon tudat felébresztésére, hogy a közön
ség egyetlen-egy keresetképtelen szegénye a nélkülözhetlen élet- 
szükségletekben szükséget nem szenved.

Ily módon, azzal a czéllal keletkezik a közsegélyezési köte
lezettség, hogy a csavargás s koldulás által űzött visszaéléseket

3*
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megszüntesse. Ezért kerül a szegények ügye állami rendelkezés 
alá. Következésképen a közérdekből eredő közsegélyezési kötele
zettség nem szolgálhat alapul magánjogosítványnak. A kegyelem
kenyér azután is annak marad, a mi volt; és közérdekből kártérítés 
nélkül megszorítható, sőt a szegényt attól meg is foszthatni.

A magánjog tartalmában benne van a kártérítés eleme is. 
A közsegélyezési magánjogosítványnyal felruházott szegények, kik 
Párisban 1871-ben az ostromállapot ideje alatt — a rendes táplálék 
hiánya miatt -—- patkánypástétommal éltek s ennek folytán egészsé
güket elrontották, az eltartásra kötelezett közönségtől kárpótlást 
követelhetnének annak daczára, hogy ennek sem volt külömb sorsa.

A kegyelem az éhhalál hideg szelét elfogja épúgy azok elől, 
kiket könnyelműségük sodort az örvénybe, mint azok elől is, kik 
szánt-szándékkal idézték elő szerencsétlen állapotukat, a mi felett 
azonban a világi bíró szemet nem húnyhat.

Ezen körülmények között a jogrendet a megrendüléstől meg
óvhatjuk, ha a közsegélynek pusztán kegyelmi értéket tulajdonítunk.

I)i-. Sfirmly Vilmos.
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c) Végrehajtó-bizottság. Tagjai: hivatalból a két elnök, a collegiumi igaz
gató, a collegiumi pénztárnok, a collegiumi jegyző, a collegiumi ügyész, a táp
intézeti gondnok és a négy tanintézet igazgatói; választott tagjai a kerület 
részéről: Szentiványi Árpád, Benczúr Géza és Csisko János; a collegium részé
ről : Kubinyi Albert, Mérey Aurél és Palugyay Gusztáv.

d) Pénzügyi bizottság. Elnöke: Mérey Aurél; tagjai: Dessewffy Lajos, 
dr. Mosánszky Győző; póttagok: Bánó Árpád és dr. Horváth Ö dön; hiva
talból a collegiumi ügyész és a collegiumi pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság. Elnök Farkas Lajos, jegyző dr. Szlávik Mátyás, 
tagok: Radvány Kálmán, Raisz Ede és Glauf Pál. Megjelennek az ülésekben 
a számadók is.

B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató: Hörk József theol. r. tanár.

2. A collegiumi tanintézetek igazgatói:
a) Theologiai dékán: Mayer Endre.
b) Jogakadémiai dékán: dr. Horváth Ödön.
c) Főgymnasiumi igazgató: Ludmann Ottó.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató : Gamauf György.

3. Coll. pénztárnok: Flórián Jakab főgymn. r. tanár.
4. Jegyző és levéltárnok: dr. Szlávik Mátyás theol. r. tanár.
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5- Ügyész: Kleiner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtárnok: Flórián Jakab.
7. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre.
8. Museum-őrök: Hazslinszky Frigyes, Húsz Ármin és Perényi Vilmos 

főgymn. r. tanárok.

A közös tanári értekezletek jegyzője: dr. Serédi P. Lajos.

A Szirinay-könyvtár ő re : Hazslinszky Frigyes.

C) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök : Hörk József coll. igazgató.
2. Pénztárnok: Húsz Ármin.
3- Jegyző : dr. Serédi P. Lajos.

Jegyzet: Collegimni iskolaszolga: Francz János.

Az 1893—94. iskolai év története.

Ezen iskolai évet a békés, egyetértő munkálkodás és a lelkes ünneplés 
jellemzi. Az ünneplés — kivévén az egész magyar hazát ért nagy gyászt — min
dig örömünnepet jelzett.

Még meg sem nyitottuk az iskolai évet, máris ünnepeltünk 1893. szept. 3.; 
a késmárki ev. lyceummal ünnepeltük annak új épülete felavatásának öröm
ünnepét, melyen Collegiumunk a collegiumi igazgató által írásbeli üdvözlettel 
vett részt.

A sok helyütt aggodalmat és tanítási szünetet okozott cholera vidékünket 
megkímélvén, zavartalanul folytathattuk a szept. 4-kével megkezdett munkát 
és zavartalan örömmel szavazhatta meg 1893. szept. 5-kén a coll. közös tanári 
értekezlet, miszerint szives készséggel és kezdeményezője O Excja gróf Csáky 
Albin minister úrral szemben érzett és Írásban is kifejezett mély hálával járul 
a felekezeti iskolák tanárai állami nyugdíjintézete eszméjének megvalósításához.

Ilyen kedvező auspiciumok között nyitotta meg a coll. igazgató 1893. szept. 
10-kén az iskolai évet egy beszéddel, melyben a coll. négy intézetének és a 4 
evangélista symbolumainak egyezéséről szólott. Szép kiegészítése volt ez ünnep
nek a tanítóképző-intézeti ifjúság éneke, Simko Endre tkp. tanár vezetése mellett. 
Majd megtartotta a coll. igazgató-választmány is a maga isk. év előkészítő ülé
sét 1893. szept. 16-kán, a midőn is az 1893. aug. 23-ki igazg.-vál. ülésen meg
választott Simko Endre tanítóképző-intézeti és Perényi Vilmos főgymnasiutni 
tanárok a szabályszerű tanári esküt letették és a választmány örömmel vette 
tudomásul a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1893. aug. 12-én kelt 
37,761. sz. a. leiratát, a felekezeti és községi stbi tanárok nyugdíjintézete tár
gyában s elvállalta a kivánt s a feltételek által szabott fizetés kötelezettségét.

1893. okt. 31-kén a reformatio emlékünnepével kapcsolatosan megünne
peltük a deprecatiót, a midőn is deprecált Koncsek László IV. é. theol. az
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exliortatiót pedig a coll. igazgató tartotta meg, a Simko Endre tkp. tanár veze
tése mellett szépen sikerült karének után. — 1893. november 3-kán elfoglalta 
helyét az újon választott főgymn. tanár: Bielek Dezső.

Ekkor már elárasztotta az országot a Jókai Mór 50 éves írói örömünne
pének édes láza. És Collegiumunk «Magyar Társasága» már 1893. decz. 10-kén 
ülte meg a nagy író örömünnepét. Később azután követték példáját — nagy 
lelkesedéssel —- a coll. intézetek valamennyi önképző- és irodalmi körei, egye
sületei. Hogy örömünk még nagyobb legyen, azonkívül, hogy kilátásba helyez
tetett nekünk, miszerint Eperjes sz. kir. város egy példányt ád nekünk Jókai 
műveinek díszkiadásából, 1893. decz. 30-kán ns. Orczy Gyula úr Heő-Bábáról, 
mint c Collegium egykori, hálás tanítványa, ajándékozta meg intézetünket Jókai 
Mór műveinek 200 fitos díszpéldányával. — A koszorús író 1894. jan. 6-ki 
országos nagy örömünnepén Budapesten jelen volt Collegiumunk derék fel
ügyelője : dr. Schmidt Gyula is.

Majd megindul az országban a nagy, liberális mozgalom. Az egyházpolitikai 
törvényjavaslatok megmozgatják a szabadelvűek táborát Maga a szabadelvűség 
nagy apostola : Kossuth Lajos is védelmére kél a polgári házasságnak egy gyö
nyörű levélben, melyértőt 1894 febr. 24-én a coll. tanári kar táviratilag üdvözölte.

A szabadelvű mozgalom közben lelkesedéssel csatlakozik a coll. tanári 
kar a debreczeni ev. ref. kartársakhoz, a kik egy «Protestáns Tanáregylet»-et 
kívánnak megalapítani; még nagyobb örömmel vesz részt a márczius 4-ki 
országos szabadelvű nagygyűlésen és pedig nemcsak távirati üdvözlettel, hanem 
dr. Horváth Ödön dékán jogtanár által kép viseletű eg is.

De ezen nagy mozgalom, ezen nemes lelkesedés örömét nemsokára le- 
lohasztja egy nagyon lesújtó aggodalom. A szabad eszmék nagy apostola beteg. 
A szabadság atyja: Kossuth Lajos'meghal 1894. márczius 20-kán. Feljajdul a 
nemzet fájdalmában! Vele sír a Collegium is! s 1894. ápril i-jén Budapesten 
megtartott temetésén nem egy tagja van jelen !

Majd maga a Collegium is fényes emlékünnepélyt rendez emlékének, az eper
jesi eV. egyházzal egyetértve s közösen, 1884. ápr. 8-kán. (Műsorát alább közöljük.)

Még a nagy gyász közben tartotta meg ülését ismét 1894. ápril 3-kán a 
coll. igazgató-választmány s adott Kossuth Lajos, a Collegium ezen volt jeles 
tanítványa,* a haza nagy fia elhúnyta feletti fájdalmának kifejezést jegyzőkönyvi 
külön pontban, egyúttal 20 forintot szavazván meg Kossuth Lajos szobrára. 
Ezen időben érte Collegiumunk főgymnasiumát, s vele az egész Collegiumot is 
azon veszteség, hogy egyik derék tanárát, ki 8 évi itt működésének ideje alatt 
a tanulók s az iskolai hatóság, nemkülönben kartársainak szeretetét vívta ki, 
nevezetesen dr. Serédi P. Lajost, a közös tanári értekezletek 8 év óta buzgó, pontos 
jegyzőjét, a pozsonyi ev. lyceum tanárul választván meg, az itteni állásáról lemon
dott. Sajnáljuk bár távozását, mégis kívánjuk : kisérje szerencse új működési 
helyén. — Ekkor küldötte meg igen becses ajándékát Hódmező-Vásárhelyről 
a Collég, egy jóakarója: Kovács Ferencz, a maga «Az 1843—44-ik évi magyar 
országgyűlési alsó tábla kér. üléseinek naplója» czímű 6 kötetes nagy művét.

Ezen szép ajándékhoz csatlakozik még szebb ajándékul 1894. ápr. 18-ikán 
a nemeslelkű Bredeczky Mór úr a coll. jogakadémiára tett 2000 frtnyi alapítványa.

* Lásd bizonyítványait 28—29. lapon.
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1894. ápril 21-kén az ezredéves országos kiállítás tanügyi csoportjának 
egyik részeséül jelentkezik a Collegium a maga fényes múltjával és megírandó 
érdekes történetével.

1894. ápril 28-kán ünnepelték a magyar tanférfiak dr. Klamarik János 
ministeri tanácsos 40 évi tanügyi hasznos és kiváló szolgálatának örömünnepét, 
melyben coll. főgymnasiumunk is, részben a Klamarik-alapítványhoz adományá
val, másrészt pedig az ünnepekhez intézett s nagy érdemeit kellőképen méltató 
üdvözlettel vett részt.

Ezen üdvözlő iratra az ünnepelt a következő levélben felelt:

«Tekintetes Tanári Testület! Méltóztassanak legbensőbb köszöne- 
temet elfogadni szives megemlékezésükért szolgálatom 40-ik évfordulója 
alkalmából. E megtisztelés egy oly tanintézettől, mely nagy munkát vég
zett és végez a magyar cultura érdekében, nagy kincs rám nézve, és én 
iparkodni fogok jóindulatukat megérdemelni. Kérem méltóztassanak továbbra 
is támogatásukban részesíteni, hogy nehéz kötelességemnek kellőleg meg
felelhessek. Adjon az Ég az eperjesi Collegiumnak a fényes múlthoz és 
jelenhez még fényesebb jö v ő t!

Budapest, 1894. május 27. Dr. K lam arik  János,
m in is te ri tanácsos .»

1894. május 2-kán megtartottuk a tavaszi deprecátiót, mely alkalommal 
az ifjúság köréből Pazár Dezső II. é. joghallgató, a tanári kar nevében ismét 
Hörk József coll. igazgató szólott s a tanítóképző-intézet ifjúsága ismét Simko 
Endre tkp. tanár vezetése mellett énekelt.

Az 1894. május II-ki közös tanári értekezlet határozata folytán az .aka
démiákon az iskolai év jun. 16-kával, a tanítóképző-intézeten jun. 21-kével 
végződik, úgy, hogy ezen intézetekben csak a vizsgálatot tenni köteles ifjúság 
marad Eperjesen, ellenben a főgymnasium a maga isk. évét 1894. jun. 29-kén 
fogja ünnepélyesen bezárni.

1894. junius 2-kán Szigethy Lajos coll. főgymn. tanár a kolozsvári 
egyetemen «summa cum laude» bölcsészettudorrá avattatott.

Az adakozás ez évben különösen szépen jellemzi Collegiumunk ifjúságát 
és tanári karát, mert a szokásos segélyegyleti, gyámintézeti és árvaházi gyűj
téseken kívül adakozott a kerületi árvízkárosult lelkészek, a Tóth Kálmán szobra, 
a b. Jósika Miklós szobra javára és főképen a Kossuth Lajos emlékének meg
örökítésére s ez utóbbit, mint legszebbet, befejezésül idemellékelve közöljük:

A coll. ta n á r i k ar és ifjúság g y ű jté se  a K o ssu th -szo b o rra .

Kossuth Lajos szobrára adakoztak:

I .  A jogakadémián (a 3325. sz. a. íven): 
aj Tanárok: Dr. Horváth Ödön dékán 10 írt, Schulek Gusztáv 5 fit, 

Glós Károly 5 frt, dr. Horovitz Simon 1 frt, dr. Szlávik Mátyás 3 frt, dr. Sarudy 
Vilmos 5 frt, N. N. 1 frt. Összesen 30 frt.

b) Hallgatók: Joób Árpád 1 frt, Dvihally Aladár 50 kr., Fest Géza 1 frt, 
Fuhrmann Andor 1 frt, Isépy Andor I frt, Kochina Emil I frt, Krayzell Andor
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I frt, Langhofifer Viktor 50 kr., Péchy Oszkár I frt, Wittenberger Artur 1 frt, 
Bereznay János 50 kr., Gaál Manó I frt, Gallé Tamás I frt, Gombos József I frt, 
Irányi Géza I frt, Grecsek Ede 50 kr., Holénia Lajos I frt, Klein Miksa 50 kr., 
Kolosy Miklós 1 frt, Laukó Dezső 50 kr., Raisz Béla I frt, Sarlay Sándor 50 kr., 
Vojtko Miksa 1 frt, Babócs Mátyás 50 kr., Bajdik György 50 kr., Bella Ede 
50 kr., Bittsánszky János I frt, Csegény Lipót 50 kr., Dobay Zsigmond 50 kr., 
Gabona Lajos 50 kr., Gallé Hugó 80 kr., Gefferth Elek 50 kr., Groszvirth 
Fülöp 80 kr., Gueth Gyula I frt, Isépy Zoltán 50 kr., Kasztriner László 50 kr., 
Králik Dániel 50 kr., Molnár Aladár 50 kr., Morócz Miklós 1 frt, Országh-Guthy 
Jenő I  frt, Palugyay Kálmán 1 frt, Passuth Ferencz 50 kr., Patocska Jaroszláv 
50 kr., Pazár Dezső 50 kr., Rontsinszky Miklós 50 kr., Sehlott Győző 50 kr., 
Simonides Gyula 50 kr., Brandsch Herman 50 kr., Stefancsok Károly 1 frt, 
Szontágh Sándor 1 frt, Dohnányi Lajos 50 kr., Alexander Béla 50 kr., Almos 
Zoltán 50 kr., Apáthy Pál 50 kr., Benka Pál 5°  kr., Bielek István 50 kr., 
Bozoky Mátyás 50 kr., Bujovszky Miklós 50 kr., Damits Károly 50 kr., Dobay 
István I frt, Dorasil Emil 50 kr., Fischgrund Samu 50 kr., Gallé Dezső 50 kr., 
Győry Gyula 1 frt, Horváth János 50 kr., Jeszenszky János 1 frt, Kéler Béla 
50 kr., Klein Mór 50 kr., Kresz Jenő 50 kr., Meliorisz Béla 1 frt, Mikulics 
Károly 50 kr., Oravetz Andor 5° kr„ Pankovics Aladár 50 kr., Rejovszky 
János 5°  kr., Sárkány Ernő 1 frt, Sörösy Gyula 50 kr., Stanczel Géza 1 frt, 
Stepniczky Ferencz 50 kr., Szabó Elemér 1 frt, Szinyei Merse Felix i frt, 
Sziráczky Kálmán 50 kr., Szlabejczius Samu 50 kr., Szűcs Endre 50 kr., 
Vrhovszky Ottó 50 kr., Zubriczky Dénes 1 frt, Jármy Jordán 1 frt. Összesen 
60 frt 10 kr. — Tanárok 30 frt. Hallgatók 60 frt 10 kr. Főösszeg: 90 frt 10 kr.

2. A theologián (az 1616. sz. a. íven):
a) Tanárok: Mayer Endre 3 frt, Csengey Gusztáv 3 frt, Hörk József 3 frt.
b) Hittanhallgatók: Kontsek László 30 kr., Justh Géza 1 frt, Gura Jenő 

I frt, Hajsó Gusztáv 30 kr. Walszer Gyula 50 kr., Krmann Lajos 50 kr., 
Frenyo Lajos 1 frt, Hajász Lajos 1 frt, Thinschmidt Márton 30 kr., Balczo 
Lajos 30 kr., Ondrejovics Sándor 50 kr., Beyer Fülöp 30 kr., Noszkó István 
30 kr., Dianiska Frigyes 50 kr. A tanárok adománya 9 frt; a hallgatók gyűj
tése 7 frt 80 kr. Összesen 16 frt 80 kr.

3. A főgymnasium ban (a 3356. és 2101. sz. a. íven stb .):
a) A  tanulók körében : I. oszt.: Bohrandt Lajos 20 kr., Cziegler Jenő 

5 kr., Kiszely Márton 55 kr., Andorko Gyula 10 kr., Zahler Ernő 50 kr., Zahler 
Aladár 20 kr., Burger Zsiga 5 kr., Mucha Lajos 20 kr., Melczer Elek 50 kr., 
Neustadt József 5 kr., Guttmann Hugó 5 kr., Safran Lipót 10 kr., Semmel 
Lipót 5 kr., Karpel Miksa 5 kr., Hönigsfeld Jakab 5 kr., Grosz Sándor 20 kr., 
Glück Ferencz 50 kr., Mittelmann Árpád 20 kr., Landsmann Náthán 10 kr., 
Baumöhl Rezső 20 kr., Richtig Artur 10 kr., Atlasz Lajos IO  kr., Pasternak 
Jakab 10 kr., Lerner Elek 40 kr., Keszler Ervin 5 kr., Gutassy Ferencz 20 kr., 
Koch József 10 k r, Donner Ferencz 5 kr., Sommer Ignácz 15 kr., Scholze 
Antal 10 kr., Kányák Sándor 10 kr., Körtvélyessy Zoltán 50 kr., Szűcs Imre 
10 kr., Gottlieb Jakab 25 kr., Germuska Károly 10 kr., Duda Miklós 10 kr., 
Lefkovics Bernát 15 kr., Golyecz József 10 kr., Teitelbaum Piermann 5 kr.,

Collég. É rt. 4
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Quittmann Henrik 5 kr., Davidovics Manó 5 kr., Alexander Béla 5 kr., Treu
haft Miksa 5 kr., Zsigmondy Miklós 10 kr., Kobilicz Géza 10 kr., Fiedler 
János 5 kr., Nemes Ödön 5 kr., Istványik Jenő 25 kr., Baum Hermann 5 kr., 
Kálnássy Zoltán 20 kr., Grüller Károly 5 kr., Schiff Gyula 10 kr., Goldstein 
Jenő 5 kr., Neumann J. 5 kr., Adler I. 10 kr., Kübecher Tiv. 10 kr., Oberlaender 
János 5 kr., Trattner Hermann 1 kr., Geller Samu 3 kr. Összesen 8 frt 24 kr.

I I  oszt.: Rosenberg M. I frt, Zahler Aladár 1 frt, Docskál Rezső 20 kr., 
Starnberger Márk IO kr., Gichtig Elek 10 kr., Gretzmacher Jenő 20 kr., Legányi 
Dezső 20 kr., Méhely Nándor 10 kr., Kasztriner Árpád 20 kr., Szurmin Ervin 
50 kr., Lustig Miksa IO kr., Görgey Géza 20 kr., Zahler József 10 kr., Freimann 
Vilmos IO kr., Csiha Sándor 20 kr., Seyfried Ernő 50 kr., Seyfried Béla 50 kr., 
Scholze Károly 20 kr., Hennel Elek 50 kr., Weisz Náthán 10 kr., Neumann 
Simon 10 kr., Klein Simon 15 kr., Fischgrund Samu 10 kr., Greger O. 20 kr., 
Ungár Miksa 10 kr., Schvarcz Armin 10 kr., Weiszer Róbert 10 kr., Fried
mann Ignácz 10 kr., Moskovics Izrael 8 kr., Mayer István IO kr., Neumann 
Ignácz 10 kr., Frankfurt József 5 kr., Friedmann Jakab 5 kr., Reich Armin 
5 kr., Demcsák Lajos 5 kr., Kotsän Kornél 10 kr., Osváth Zoltán 10 kr., 
Bánó József 20 kr., Cséri Jenő 20 kr., Blum Sándor 20 kr. Az osztály pótlása 
17 kr. Összesen 8 frt 50 kr.

III. oszt.: Steinauer Ernő 15 kr., Both Tamás 1 frt, Weichhart Waldemár 
20 kr., Holénia László 20 kr., Márk Béla 1 frt, Reich Artur 12 kr., Klein 
Béla 10 kr., Fuchs Árpád 30 kr., Sziklai Jenő 10 kr., Bánó Dezső 1 frt, Springer 
Armin IO  kr., Kállay József 20 kr., W achsmann Miksa 10 kr., Landesmann 
Simon 20 kr., Bauer Armin IO  kr., Máhr Aladár 10 kr., Peterfreund Manó 
10 kr., Grossz Miklós 20 kr., Árvay Menyhért 15 kr., Guttmann Simon 5 kr., 
Schiff Viktor 20 kr., Hrabcsák József 15 kr., Szendrovics Vilmos 20 kr., 
Neumann Artur 10 kr., Demian Árpád 10 kr., Altmann Hugó 10 kr., Klein 
Sándor 10 kr., Freiberger Salamon 10 kr., Schwalb Kálmán 10 kr., Scholtz 
János 20 kr., Szécsényi Ferencz 10 kr., Hajdú Bertalan 20 kr., Andorko 
Zoltán IO kr., Farkas Lajos 50 kr., Fizély Béla 10 kr., Bielek Aladár 20 kr., 
Einzig M. 10 kr., Janis Lajos 20 kr. Összesen 8 frt 32 kr.

IV . oszt.: Bánó Lehel 20 kr., Chalupka A. IO kr., Csink Aladár 50 kr., 
Czigelbrier Ede 10 kr., Friedmann Zs. 10 kr., Deckert J. 10 kr., Gamauf 
Jenő 20 kr., Goldberger Bern, 10 kr., Gundelfingen 10 kr., Hegedűs Ferencz 
10 kr., Herschkovicz Mór 10 kr., Kállay Béla 20 kr., Klein Ernő 10 kr., Klein 
Samu IO kr., Kovács Viktor 50 kr., Kovaliczky Mihály 60 kr., Lefkovics 
Jenő 40 kr., Lustsek Ferencz 20 kr., Malirsch Gy. IO  kr., Mauritz Győző 
10 kr.. Rosenfeld Kálmán I O  kr., Somogyi Mihály 10 kr., Stehr József 10 kr., 
Stépán Aladár 30 kr., Streck Imre 1 frt, Weiszer Emil 10 kr. Összesen 
5 frt 70 kr.

V. oszt.: Austerlitz T. 20 kr., Bella J. 20 kr., Bessenyei Z. 20 kr., Böhm
A. 30 kr., Csányi K. 20 kr., Dianiska A. 40 kr., Fest Z. 20 kr., Fraenkl B. 
20 kr., Friedmann A. 20 kr., Gerber I. 1 frt, Grünmann D. 20 kr., Hamborszky
B. 20 kr., Haránth Gy. 1 frt, Hennel Gy. 50 kr., Herkely B. 20 kr., Hörk 
István 20 kr., Hörk János 20 kr., Kleiner B. 1 frt, Lipták S. 20 kr., Majernik 
K. 20 kr., Márk F. 1 frt, Milde K. 20 kr., Neumann G. 20 kr., Neumann N. 
20 kr., Péters A. 20 kr., Propper J. 1 frt, Rácz Péter 20 kr., Rosenberg I.
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20 kr., Schwarz S. 20 k r, Tokár E. 20 kr., Vozarik Gy. 20 k r, Weisz Ignácz
20 kr., Weisz József 20 kr., Zahler E. 20 kr., Glück Adolf 20 kr. Rosenberg A.
20 kr. Összesen 11 frt 80 kr.

VI. oszt.: Adamis Gusztáv 50 kr., Ardó Zoltán 50 kr., Baumöhl Leo
50 kr., Blaufeld Henrik 20 kr., Blumenfeld Ervin 20 kr., Csengey Zoltán 40 kr.,
Duda Árpád 50 kr., Elszner Gusztáv 50 kr., Friedmann Kornél 30 kr., Fuchs 
Lipót 40 kr., Gasperik János 20 kr., Gundelfingen György 30 kr., Hartmann 
Lajos i frt, Herkely Lajos 20 kr., Geiger Artur 30 kr., Király Gyula 50 kr., 
Klauszer Kálmán 1 frt, Kállay Adolf 20 kr., Lányi Dezső 30 kr., Langsch 
József 50 kr., Márk Zoltán 2 frt, Krajzell Miklós I frt, Ostermann Ernő 50 kr., 
Richtmann Adolf 1 frt, Szinyei László 2 frt, Tyrnauer Márk 1 frt, Weisz 
Mór 50 kr., Zsák- Dezső 30 kr. Összesen 16 frt 80 kr.

VII. oszt.: Flórián K. 1 frt, Kazsley B. i frt, Elszasz Manó i frt,
Mosánszky István i frt, Kalchbrenner Hugó i frt, Matuska László i frt, Ungár
Kálmán i frt, Lajcsák I. 50 kr., Grosz Jenő 2 frt, Klein Kálmán 1 frt, Steinauer 
J. 50 kr., Keszelbauer S. 50 kr., Rumann Jenő 50 kr., Springer Zoltán 40 kr.,
Joób Imre 50 kr., K. B. 50 kr., Hamborszky 50 kr., Bartus Sándor 50 kr.,
Sohajda J. 50 kr., Korcsek A. 50 kr. Összesen 15 frt 40 kr.

V ili. oszt.: Kósch Elemér 1 frt, Palugyay Oszkár 1 frt, Tepliczky A. 1 frt, 
Semsey Árpád 1 frt, Lavotha Ödön 1 frt, Lostorfer Károly 1 frt, Radvány 
Károly 1 frt, Fodor Zoltán I frt, Vrublovszky N. 1 frt, Sztrilich B. 50 kr., 
Glatz Árpád 50 kr., Krajnyák Alfonz 50 kr., Walkó János 50 kr., Friedmann 
Oszkár 50 kr., Leitereg László 50 kr., Grósz Dezső 50 kr. Összesen 12 frt 50 kr.

A főgymn. ifjúság összesen 87 frt 26 krt.
, b) A  főgymn. tanári kar részéről: Ludmann Ottó 5 frt, Húsz Ármin 5 frt, 

Flórián Jakab 5 frt, Perényi Vilmos 2 frt, Szigethy Lajos 2 frt, Bielek Dezső 
2 frt, Szutorisz Frigyes 2 frt, Hazslinszky Tamás 2 frt, Serédi Lajos 2 frt, 
Kemény Árpád 3 frt, Herfurth József 10 frt, Cunczius Károly özvegye 5 frt, 
Hazslinszky Frigyes i frt. Összesen 46 frt.

Tehát: a főgymn. ifjúság 87 frt 26 krt, a főgymn. tanárok 46 frto t; s így 
a főgymn. összesen 133 frt 26 krt gyűjtött.

4. A coll. tanítóképző-intézetben (a 27,830. sz. íven):
Gamauf György 3 frt, Simkó Endre 1 frt, Zsarnoviczky István I frt, 

Buzágh Béla I frt, Szabó Gyula 1 frt, Szurma József 50 kr., Brózik Emil 1 frt, 
Marschalkó Vilmos 1 frt, Strigner János 50 kr., Uhrin Pál 1 frt, Kliment Emil 
i frt, Kuzsma István 50 kr., Velky Béla 50 kr., Such János 50 kr., Krokavecz 
Károly 50 kr., Povázsay Endre 50 kr., Petrusz Pál 50 kr., Plachta Albert I frt, 
Javornitzky Albert 50 kr., Páter Károly 50 kr., Stefánik Gyula 50 kr., Boldizsár 
B. 50 kr., Petrovits Vilmos 50 kr., Rohács Oszkár 50 kr., Balló Gyula 50 kr., 
Matheidesz István 50 kr., Veisz Sándor 50 kr., Mihalovics Rezső 50 kr., Prunyi 
Ottó 50 kr., Fejér Sándor 1 frt, Pataky Lajos 50 kr., Háger András 50 kr., 
Kelemen Ödön 50 kr., Izrael János 50 kr., Galló Gyula 50 kr., Urbán Gyula 
50 kr. A tanári kar 5 frt. A tanuló-ifjúság 20 frt 50 kr. Összesen: 25 frt 50 kr.

5. A Collegium pénztára: 20 frt.

Az egész gyűjtés összege: 2 8 ^  frt 3 6  kr.
4*
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Kossuth Lajos osztályzata, eperjesi
1 8 1 6  í r .
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18 Kossuth Ludov. 15
.

A. C. S.Ujhely Zempl. Nobilis

Extra datum in Collegio Eperiessiensi 
d. 8. Julii 1817.

181lT—18.

Tabellae sistentes, Statum Collegii Distr. Ev. A. C. Eperiesiensis
losophico-Theologiae, sub Professoribus
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27 Kossuth Ludov. 16 A. C. S.Ujhely Zempl. Nobilis

Datum Eperiessini d. 22. Julii 1818.
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Tabellae sistentes Statum  Collegii D istr. Evang. Aug. Conf. Eperies-
sis Philosophico-Theologiae, sub Professori-
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Datum Eperiessini d. 14. Aug. 1819.
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ev. kér. collegio mi tanuló korában.

sub  P ro fesso re  S ig ism undo  C arlow szky .

C l a s s i f i c a t i o Fuit ne 
Domesticus 
Paedagogus 

vel
Alumnus ?

Status 
pro quo 
se parat

Observationes
aliaeDotes Dili

gentia

P ro fec tu s

in
Studiis

in
Moribus

Egregiae Egregia Emin. Emin. Domesticus Politicus

A ndreas M ayer Collegii Rector et Prof. prim, mpria. 
Sigism undus C arlovszky  mp.
Sam uel K eresz tessy  m pria.
S tephanus A lbinyi mpria.

personalem, anni Scholastici 1817—18-vi. E t quidem I-a Classis Phi- 
Andrea M ayer e t M ichaele Greguss.

C l a s s i f i c a t i o Est ne 
Domesticus 
Paedagogus 

vel
Alumnus

Status 
pro quo 
se parat

Observationes
aliaeDot um Dili

gentiae

Profectuum

* T •in Lns in
Moribus

Eximiae Inde
fessa Emin. Emin. Domesticus Politicus

A ndreas M ayer Collegii Rector et Prof. prim, mpria. 
Josephus M orvay  Rhetor. Professor mpria.
Sam uel K eresztessy  Syn. Pr. m pria.
S tephanus A lbinyi m pria.

siensis personalem  Anni Scholastici 1818—19. Et quidem I-ma Clas- 
bus Andrea M ayer et Michaele Greguss.

C l a s s i f i c a t i o Est ne 
Domesticus 
Paedagogus 

vel
Alumnus

Status 
pro quo 
se parat

Observationes
aliaeDotes Dili

gentia

P ro fectus

in
Litteris

in
Moribus

Eximiae Debita Emin. Emin. Domesticus Politicus

C arolus P u lszk y  de C selfalva et Lubdcz, A ndreas M ayer Collegii Rector
Collegii Localis Inspector. et prof. prim, mpria.

Jo s . G an tzaugh  Collegii Inspector. Mich. G reguss Prof.
Jos. M orvay Eloqu. Prof. 
Sam uel K eresz tessy  Synt. Prof. 
Steph. A lbinyi Docens Gram.
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Az eperjesi ágostai hitvallású evangélikus egyház és az eperjesi ev. kér. 
Collegium által közösen megtartott gyászünnepélynek, mely hazánk megdicsőült 
nagy fia Kossuth Lajos emlékezetére f. évi április 8-án d. e. io  órakor az ev. 
templomban és folytatólag a collegiumi díszteremben tartatott meg, sorrendje 
a következő volt: I. Az egyházi gyászünnepély sorrendje: I .  Karének. Énekelte 
az eperjesi dalárda. 2. Ima. Mondotta dr. Szlávik Mátyás. 3. Áldás. Mondotta 
Sztehlo János főesperes. 4. Karének. Énekelte az eperjesi dalárda. II. A colle
giumi gyászünnepély sorrendje: I. Ének. «Mért oly borús, oly gyászos e sereg ? . .» 
Egressy B -tői. Énekelte a tanítóképző-intézeti ifjúság, Simko Endre tanár veze
tése alatt. 2. Szavalat. «Kossuth emléke», írta Csengey Gusztáv. Előadta Bielek 
István joghallgató. 3. Beszéd. Előadta H örk József coll. igazgató. 4. Szavalat. 
«Kossuth Lajos halálára», írta Imrei János. Előadta Krmann Lajos hittanhall
gató. 5. Ének. «Tavasz elmúlt...» (Kossuth-nóta) Lányi E.-től. Énekelte a 
főgymnasiumi dalkar, Simko Endre tanár vezetése alatt.

A d o m á n y o k .

Az Eperjesi Takarékpénztár ez évben is a magyar nyelvben a 
legjobb előhaladást tett négy algymn. nem magyar ajkú
tanuló jutalmazására a já n d é k o z o tt....................................

a c o n v ic tu s ra ..............................................................
a jo g ak a d é m iá ra .........................................................

B. Tardy István, komlósi birtokos hagyatéka a convictusra . 
Bredetzky Mór alapítványa a jo g a k a d é m iá ra .........................

Összesen

40 f r t  — kr.
20 « ---

IOO « — «

IOO « ---- «

2000 « ---- «

2260 frt — kr.

Fogadják ezúttal is a kegyes adományozók a Collegium hálás köszönetét.



JELENTÉS A COLLEGIUM EGYES INTÉZETEIRŐL.
I.

H ITTAN IN T É Z  ET.

A) T a n á ri te s tü le t.

Dókán:

M ayer Endre, az új-szöv. exeg. tudományok nyilv. rendes tanára, coll. 
conv. eforus, a theol. ifjúság belmissioi egyesületének és a collég. «Markovics- 
kör»-nek elnöke.

Tanárok:

1. Csengey Gusztáv, az ó-szöv. exeg. és történeti theol. tudományok 
nyilv. r. tanára.

2. Hörk József, a gyakori, theol. tudományok, a neveléstan s vallástört. 
nyilv. r. tanára, ez évi coll. igazgató s a theol. önképző- és önsegélyző-egyesület 
elnöke.

3. Mayer Endre, 1. fentebb.
4. Dr. Szlávik M átyás, a bölcsészet tudora, coll. jegyző, h. lelkész, a 

rendszeres theol. tudományok nyilv. r. tanára.
5. Dr. Lakner Árpád, orvostudor, Eperjes sz. kir. város tiszti főorvosa 

a közegészségtan tanára.
6. Mikolik Gyula, az egyházi ének tanítója.
7. Húsz Árm in, coll. főgymn. tanár, a testgyakorlatok vezetője.

B) E lő a d o tt tá rg y ak  és sem inarium ok .

1. Egész évi tárgyak.

I. Héber nyelv. I. tanfolyam, heti 3 órában. Hangtan, alaktan és mon
dattan elemei. Gyakorlatok. A Genesis 1., 2. és 3. fej. József történetéből sze
melvények: Gén. 37., 39., 40. fejezetei. Előadó tanár Csengey Gusztáv.
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2. Latin nyelv. I—IV. t. f., heti I órában. Olvastatott s magyaráztattak 
Augustinusnak «de eatechisandis rudibus» ez. művéből 9. fej. s egyes szaka
szok a «Corpus iuris Canonici »-bői. E. t. H örk József.

3. Német nyelv. I. t. f., heti 1 órában. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
4. Bibliai tót nyelv. Az alaktan és m ondattan egyes elemei gyakorolva 

új-szövetségi egyes szakaszokon s a zsoltárokon, melyeknek nagy részét könyv 
nélkül kellett tanulni. I. t. f., heti I órában. Folytatólagosan külön h. 1 órában 
gyakorolták magokat e nyelvben II—IV. t. f. hallgatói. E. t. Mayer Endre.

5. Bölcsészet története az ó-, közép-, új- és legújabb kor legkiválóbb böl
cselői és bölcsészeti rendszerei történeti összefüggésben. I. t. f., heti 4 órában. 
E. t. dr. Szlávik Mátyás.

6. Egyetemes egyháztörténet. O- és középkor. I., II. t. f., heti 4 órában. 
E. t. Csengey Gusztáv.

7. Ó-szöv. irásmagyarázat. II—IV. t. f., heti 3 órában. I. félévben: Jób 
könyvének részletes ismertetése. Elemzésül 1., 2., 3. fej. II. félévben: A szövet
ség könyve, Exod. 20—23. részletesen felelemezve. E. t. Csengey Gusztáv.

8. Új-szövetségi irásmagyarázat. Pál apostolnak a rómaiakhoz irt levele 
részletesen elemezve. II—IV. t. f., heti 4 órában. E. t. Mayer Endre.

9. Hittan. III.. IV. t. f., heti 4 órában. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
10. Dogmatörténet. III—IV. t. f., heti 2 órában. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
11. Egyházjog. IIP. t. f., az első félévben heti 4, a második félévben heti 

3 órában. E. t. Hörk József.
12. Gyakorlati irásmagyarázat. I—IV. t. f., heti 1 órában. E. t. Hörk József.
13. Egyházi ének. I—IV. t. f., heti 2 órában. Vezető tanár Mikolik Gyula.
14. Testgyakorlatok. I—IV. t. f., heti 1 órában. Vezető tanár Húsz Ármin.

2. I <'élé\ i tárgyak.

aj Az első fé lév b en .

1. Görög nyelv. I. t. f., heti 2 órában. E. t. Mayer Endre.
2. Hermeneutika. I. t. f., heti 1 órában. E. t. Mayer Endre.
3. Encyclopaedia. I. t. f., heti 4 órában. E. t. dr. Szlávik Mátyás.
4. Új-szövetségi bevezetés. I., II. t. f., heti 4 órában. E. t. Mayer Endre.
5. Ó-szövetségi bibliai theologia. III., IV. t. f., heti 4 órában. E. t. Csen

gey Gusztáv.
6 Homiletika. I., II. t. f., heti 3 órában. E. t. Hörk József.
7. Liturgika. III., IV. t. f, heti 3 órában. E. t. Hörk József.

b) A m ásodik  fé lév b en .

1. Vallástörténet. I., II. t. f., heti 3 órában. E. t. Hörk József.
2. Ó-szöv. bevezetés. I., II. t. f., heti 4 órában. E. t. Csengey Gusztáv.
3. Új-szöv. irásmagyarázat. Jézus kiválóbb paraboláinak s hegyi beszé

dének magyarázata. I. t, f., heti 3 órában. E. t. Mayer Endre.
4. Új-szöv. bibliai theologia. III., IV. t. f., heti 4 órában. E. t. Mayer 

Endre.
5. Pastoralis. III., IV. t. f., heti 3 órában. E. t. Hörk József.
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6. Közegészségtan. I—IV. t. fi, heti 2 órában. E. t. dr. Lakner Árpád. 
(A 4 évi tánfolyam alatt köteles minden theologus hallgatni.)

3. Semlnariumok,

aj E gész évi sem inarium ok.

1. O-szöv. exegetikai seminarium. II., I ll, IV. t. f., heti i órában. 
Vezető szaktanár Csengey Gusztáv. Ez órákban minden résztvevő hittanhallgató 
a vezető tanár által kijelölt tárgyról dolgozatot nyújtott be, mely felolvastatván, 
megbiráltatott. A dolgozatok tételei voltak: A genesis I .  fejezetének magyarázata, 
kora s keletkezése ; a genesis 2. fej. magyarázata; viszonya az I. fejezethez, kora 
s keletkezése; Josijjah király reformja (a Deuteronomium); Jesajahu 52., 13 — 53. 
f. alapján az «Ebed Jahve» alakjának ismertetése s jelentősége; miként von
ható le Jób könyvéből alapeszméje?

2. Új-szöv. exegetikai sem inarium . II., Ill,, IV. t. f., heti 1 órában. 
Vezető szaktanár Mayer Endre. Az egyes résztvevő hittanhallgatók által fel
dolgozott s megbírált tételek a következők: Az új-szöv. csudákról; A korin- 
thusi gyülekezet pártviszonyairól; Az apostoli konventről; Pál élete, különösen 
megtérése; János evangéliumának logostana; Péter-féle (zsidó kér.) irány; a 
jelenések könyvének méltatása; az úrvacsora Pál apostol tudósítása alapján; 
a szőlőmunkásokról, a tékozló fiúról s irgalmas samaritanusról szóló para
bolák magyarázata.

3. System atikai sem inarum . IIP, IV. t. fi, heti 1 órában. Vezető szak
tanár dr. Szlávik Mátyás. Tárgyaltatott az Augustana Confessio német szöve
gében Köstlin «Erklärung der Augsb. Conf.» ez. műve nyomán.

4. Gyakorlati theologiai sem inarium ok. Vezető tanár Hörk József. 
Egyesületek módjára voltak szervezve.

a) Homiletikai seminarium. (Homileticum.) I—IV. t. fi, heti I órában. 
Minden hittanhallgató köteles volt kijelölt időre általa szabadon választott textus 
felett magyar, német vagy tót nyelven egyházi beszédet készíteni, mely a homi- 
letika szabályai alapján nyilvánosan megbiráltatott. Tartatott egy alakuló- és 
egy zárülés és 19 gyakorlat. Beadatott s megbiráltatott 19 beszéd (9 magyar, 
7 német s 3 tót), melyek közül megdicsértetett egy beszéd s egy bírálat, jónak 
találtatott 5 beszéd. Jegyző volt: Gura Jenő és Hajász Lajos III. hh.

b) Liturgikai és katechetikai seminarium  (liturgicum és katecheticum). 
I—IV. t. fi, heti I órában. A liturgikai gyakorlatokban, melyek az őszi és 
tavaszi hónapokban tartattak, egyházi beszédek elmondásában és egyes isten- 
tiszteleti cselekvények szabatos végzésében gyakorolták magokat a résztvevő 
hittanhallgatók. Ugyanezen alkalmakkor a tanítóképző III. é. növendékei a 
kántori teendők végzésében gyakorolták magokat, Zsarnoviczky István tképzői 
tanár felügyelete mellett. Tartatott egy alakuló- és egy záróülés és 10 gyakorlat. 
Elmondatott 6 beszéd, prédikáczió (i magyar, 2 német, 3 tót), 4 allocutio, alkalmi 
beszéd (3 német, 1 tót). Ezeken felül voltak esketési, temetési stb. szertartási 
gyakorlatok. Jegyzők voltak: Thinschmidt Márton II. é. hittanh. s Urbán Gyula
III. éves tanítókép. tanuló. Aedilis: Bendik János I. é. hittangallgató.

Katechetikai gyakorlatok a téli hónapokban tartattak, a mikor is a főgymn.
Collég. Ért. 5
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I—IV. osztályú protestáns tanulói a rendes Istentisztelet látogatása alul fel
mentetvén, katechesisekre s gyermek-istentiszteleteknek látogatására kötelez- 
tettek, melyeket a hittanhallgatók a tanítóképző III. éves növendékeinek kán
tori segédlete mellett tartottak. Az összes gyakorlatok száma 15. Ezekből 
katechesis 9, gyermek-istentisztelet 4, u. m .: bevezető, karácsonyi, újévi és be
fejező gyermek-istentisztelet és 2 imagyakorlat. A katechesisekben Luther Már
ton kis-kátéja tárgyaltatott. Jegyzői közösek a liturgikai gyakorlatok jegyzőivel.

Szívesen látott vendégekül 6 gyakorlatokon a coll. tanintézetek tanárai 
s megjelentek.

Jegyzet, A hittanintézet hallgatói az 1893—94. isk. év folyamán helyben és 
vidéken 21-szer magyarul, 14-szer németül és 26-szor tótul, összesen tehát 61 ízben prédi
káltak, nem számítva azt, hogy igen gyakran végezték a hétköznapi reggeli és a vasárnap 
délutáni istentiszteleteket.

b) Félév i se m in a riu m .

Történeti seminarium  a második félévben. II. t. f., heti I órában. Vezető 
tanár Csengey Gusztáv. Tárgyalta to tt: Péter és Pál-féle irány, az úrvacsora 
tanának történeti fejlődése a protestáns scholastikáig s végül a pápaság fejlő
désének története.

C) T h e o lo g ia i ha llga tók .

I. ÉVFOLYAM.

1. Alexy Gyula. . .
2. Algöver Andor . .
3. Bendik János
4. Beyer Fülöp . . .
5. Dianiska Frigyes .
6. Noszko István . .
7. Sarudy Gyula . .

Poltár, Nógrád vm. 1873.
. . . . Podluzsány, Hont vm. 1873.

Szelcze, Gömör vm. 1874. 
Kis-Kér, Bács-Bodrog vm. 1872. 
Batizfalva, Szepes vm. 1874.

. . . . Tiszolcz, Gömör vm. 1874.

. . . . Kis-Szeben, Sáros vm. 1874.

II. ÉVFOLYAM.

1. Balczo Lajos. . .
2. Thinschmidt Márton
3. Vallentinyi Aladár .

Ratkó, Gömör vm. 1872. 
Rókusz, Szepes vm. 1872.

. . . . Dengeleg, Nógrád vm. 1869.

III. ÉVFOLYAM.

1. Frenyo Lajos . .
2. Guta Jenő . . .
3. Hajász Lajos . .
4. Justh Géza . . .
5. Krmann Lajos . .

. . . Rákos, Gömör vm. 1872.

Miskolcz, Borsod vm. 1873. 
. . . Ménhárd, Szepes vm. 1872.
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IV. ÉVFOLYAM.

1. Hajsó G u sz tá v ......................... Dúsa, Gömör vm. 1871.
2. Koncsek L á s z l ó ....................Rédova, Gömör vm. 1871.
3. Ondrejovics Sándor . . . .  Gács, Nógrád vm. 1872
4. Valszer G y u l a ......................... Lőcse, Szepes vm. 1871.

D) T h eo lo g ia i v izsgála tok .

a) Alapvizsgálat. Múlt évi Értesítőnk megjelenése óta a következő alap- 
vizsgálatok tartattak: 1893. évi jun. 20-án tartott szabályszerű alapvizsgálaton 
5 ifjú jelent meg, kik közül Frenyo Lajos jeles, Gura Jenő jó, Hajász Lajos 

jo  és Krmann Lajos elégséges eredménynyel tette le a vizsgát, Justh Géza 
pedig 2 tárgyból javító vizsgálatra utasíttatott, melyet 1893. szept. 11-én elég
séges eredménynyel megállóit. Az ez évi jun. 18-án tartandó alapvizsgálatra 
mind a három II. hh., u. m .: Balczo Lajos, Thinschmidt Márton és Vallentinyi 
Aladár jelentkezett. Eredményéről jövő évi értesítőnkben lesz szó.

b) Szakvizsgálat. 1893. jun. 22. és 23-án mélt. és főt. Zelenka Pál püs
pök úr elnöklete mellett tartott szakvizsgálaton Brosko Adolf kitüntetéssel 

jeles, Gömöry János jeles, Lippay Béla jó , Velky Jenő jó , Wack Péter jó  és 
Koreny Márton elégséges osztályzattal képesítettek. Közülök Brosko Adolf 
és Wack Péter magyar és német, Velky Jenő magyar és tót, Koreny Márton 
magyar, tót és német, Gömöry János és Lippay Béla magyar nyelvű isten- 
tisztelet és szent cselekvények végzésére jogosíttatott.

IQ. Hörk József külföldi hitjelölt, mielőtt az előirt szakvizsgálatot szept. 
10-én letehette volna, súlyos betegségbe esett s pár nap múlva távol szülőitől, a 
kérlelhetetlen halál véget vetett szép ifjú életének. Ép így korán kioltotta életét 
egy más sokáig betegeskedő ifjúnak, Bierbrunner Gusztáv IV. hittanhallgatónak, 
kinek külföldi tartózkodását is megszakította pusztító betegsége.

A f. iskolai évben jun. 19. és 20-án tartandó rendes szakvizsgálatra 4 vég
zett hittanhallgató jelentkezett s bocsáttatott: Haj só Gusztáv, Koncsek László, 
Ondrejovics Sándor és Valszer Gyula; a vizsgálat eredményéről azonban csak 
jövő évi értesítőnkben fogunk beszámolni.

c) Papi vizsgálat. Az 1893. évi jun. 25-én mélt. és főt. Zelenka Pál püs
pök úr elnöklete mellett megtartott papi vizsgálaton Koreny Márton papjelölt 
elégséges osztályzattal képesíttetett s nyert papi oklevelet. Az 1893. évi szept- 
9-én tartott papi vizsgálaton Brosko Adolf jeles, Lippay Béla pedig jó  osztály
zattal képesíttetett és nyert papi oklevelet.

E) T h eo lo g ia i eg y esü le tek .

, 1. Ä theol. testület és a kebelében fenálló beesületbíróság.
Ezen az egész theologiai ifjúság által kötelezőleg alakított testület czélja 

az egymáshoz tartozás s felebaráti szeretet szellemében az együttélést kelleme
sebbé tenni s az ifjúság jó hírnevét megőrizni s emelni, a netáni súrlódásokat
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egymás között szeretettel eltávolítani és ily módon is előkészülni szép hivatá
suknak igaz betöltésére. Úgy a testület, m int becsületbírósága 1893. évi szept. 
13-án tartott alakuló gyűlését, mely alkalommal következőleg szervezkedett: 
Testületi elnökké lett: Valszer Gyula IV. é. h h .; jegyzővé: Hajász Lajos III. é. 
hh.; becsületbírósági elnökké: Koncsek I.ászló IV. é. hh. s jegyzővé: Vallen- 
tinyi Aladár II. hh. választattak.

Folyó ügyeinek elintézésére 5 rendes és 2 rendkívüli gyűlést tartott a 
testület; a becsületbíróságnak egyszer kellett működnie az év alatt.

A theol. testület hazafias s egészséges protestáns szelleméről és buzgó, 
míveltségre és szakismeretre törekvő életéről tesznek bizonyságot azon ünne
pélyek, melyeket az év folyamán rendezett és nyilvános szereplések, melyekben 
a testület tagjai resztvettek. Mivel minden theol. ifjúsági egyesület a testület 
tagjaiból alakul, ez okból természetes azon kölcsönhatási, lelkesítő s emelő 
viszony, melyben az egyes egyletek egymáshoz állanak. A tanári kar a maga 
részéről mindent megtett a jó testületi szellemnek ápolása s emelése czéljából, 
az egyesek iránti érdeklődés, atyai jóindulat, tanácsadás s baráti közvetlen 
érintkezés által. Kiválóbb nyilvános szereplései voltak: 1893. okt. 31-én fényes 
és lelkes közönség előtt, katonai zenekar közreműködése mellett reforniatioi 
emlékünnepélyt rendezett, következő műsorral: 1. «Luther diadaléneke», énekelte 
a theol. énnekkar. 2. Elnöki megnyitó-beszéd, tartotta Valszer Gyula test. 
elnök. 3. Szavalat, «Október 31-én», Csengey Gusztávtól, előadta Hajász Lajos 
III. hh. 4. «Erdei ima», Abt Ferencztől, énekelte a theol. énekkar. 5. Emlék
beszéd, tartotta Ondrejovics Sándor IV. hh. 6. «Reformatio emlékünnepén», 
Schöpflin Aladártól, szavalta Krmann Lajos III. hh. 7. «Luther diadaléneke», 
énekelte a theol. énekkar.

Mint az előző években, úgy a lefolyt isk. évben is megünnepelte a tes
tület a jogakadémiai ifjúsággal egyesülten márczius 15-ikét, a mikor is Ondre
jovics Sándor IV. hh. az ünnepi beszédet tartotta, Vallentinyi Aladár II. hh. 
szavalt s egy ez alkalomra alakult dalkörben szerepelt.

Az Eperjesi Széchenyi-körnek. ez évben is tagja volt az egész testület s 
annak felolvasó és műkedvelői estélyeit szorgalmasan látogatta, sőt egyes tagjai 
szavalattal közre is működtek.

Nemzetünk nagy gyászában, mely a hazát Kossuth Lajos világhírű poli
tikai újraalkotónk halálával érte, szintén kivette a maga részét, a mennyiben 
temetésén Valszer Gyula IV. hh. testületi elnök által képviseltette magát s a 
főiskolai gyászünnepélyen egyik tagja, Krmann Lajos III. hh. szavalatával 
szelepeit.

A testület anyagilag is igyekezett minden főiskolailag pártolt czélt szol
gálni s így különösen gyűjtött a szepes- és sárosvármegyei evang. vízkárosul
tak részére 2 fit 70 krt, a rozsnyói ev. árvaházra 2 fit 90 krt, Kossuth Lajos 
szobrára 7 frt 80 krt és az ev. egyházi gyámintézetre 7 htot.

Hazafias gondolkozásának kifolyása az, hogy a magyar főiskolák ifjúsá
gával fentartotta az összeköttetést s a Kolozsvárt április elején tartott «diák- 
congressuson» két tagja: Ondrejovics Sándor IV. hh. és Gura Jenő III. hh. 
által képviseltette magát és igyekezett érvényt szerezni kívánalmainak.

Irodalmilag is működtek a testület egyes tagjai. Ondrejovics Sándor a 
pozsonyi «Gondolat» czímű theol. ifjúsági lapnak társszerkesztője volt. Valszer
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Gyula IV. hh. pedig a «Mi otthonunk» ev. prot. társadalmi hetilap egyik pályá
zatán 15 koronás díjat is nyert. Dr. Masznyik Endre «Pál élete» ez. munká
jára és Benke István «Isten országa» művére majdnem minden hittanhallgató 
előfizetett.

Szorgalmas munkásságának elismeréséül t. Binder Károly eperjesi tanító úr 
Luther Márton egy eredeti kiadású művét: «Gegen die Türken» ajándékozta 
a theol. könyvtárnak. Hasonló ajándékban részesültek a testület egyes tagjai, 
dr. Horváth Ödön jogakadémiai dékán úr részéről, a ki műveinek számos pél
dányát ajándékozta el közöttök.

A t. ajándékozók és pártfogók fogadják a testület hálás köszönetét.

2. A theologiai önképző- s önsegélyző-egyesület.
Czélja: A hittanghallgatókat az önálló bölcsészeti, theologiai és szépiro

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

Tisztviselői: Elnök: Hörk József coll. igazgató; titkár és alelnök: Frenyo 
Lajos III. éves; jegyző: Vallentinyi Aladár II. éves, lemondása után Balczo 
Lajos II. éves; pénztáros: Krmann Lajos III. éves; könyvtárosok: Ondrejovics 
Sándor IV. éves, Gura Jenő III. éves és Thinschmidt Márton II. éves: lap
táros : Noszko István 1. éves; az állandó választmány tagjai: Hajsó Gusztáv IV. 
és Balczo Lajos II. éves; pénzügyi választmány tagjai (titkáron és jegyzőn 
kívül): Koncsek László IV., Justh Géza III. és Dianiska Frigyes I. éves hit
tanhallgatók.

Tagok száma 19 (az egész theol. ifjúság).
Az egyesület 1893. szeptember 18-án alakult, évzáró gyűlését pedig 1894. 

junius hó 3-án tartotta meg.
Beadatott s illetve felolvastatott 12 munka, .részint szépirodalmi, részint 

tudományos tárgyú; ezek közül 4 megdícsörtetett. Szavalat volt 11.
A munkahozásban szorgalmat tanúsítottak és dicséretet arattak : Frenyo 

Lajos III. és Vallentinyi Aladár II. éves hh.
A szavalásban kitűntek: Krmann Lajos III. és Vallentinyi Aladár II. é. hh.
Az egyesület az elmúlt tanévben 1 alakuló, 12 rendes, 2 rendkívüli, 2 dísz- 

közgyűlést és I zárógyűlést tartott.
Az egyesület tagja a «Prot, irodalmi társaság»-nak és a «Luther-társa- 

ság»-nak.
Az egyesület tagjai dolgoztak a három ev. th. akadémia ifjúsága által 

fentartott «Gondolat»-ba, helyi s több vidéki lapba.
Az egyesület vagyona: I. követelésben . . . .  248 frt 92 kr.

II, készpénzben . . . . 69 frt 55 kr.
Összesen 318 frt 47 kr.

1893. október hó 6-án az aradi vértanúk emlékére az egyesület zártkörű 
díszközgyűlést tartott, melynek programmja következő volt: 1. «Szózat». Éne
kelték az egyesület tagjai. 2. «A tizenhárom», Gabányitól. Szavalta Krmann 
Lajos. 3. Alkalmi beszéd. Tartotta Frenyo Lajos. 4. «Október 6.», Vallentinyi 
Aladártól. Szavalta Algöver Andor. 5. «Hymnus». Énekelték a tagok. — Zárt
körű díszközgyűlést tartott az egyesület 1894. január 15-én, Jókai Mór 5° éves
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írói jubileuma alkalmával is. Programmja a kővetkező volt: I. «Hymnus». 2. El
nöki alkalmi beszéd. Tartotta Hörk József coll igazg. 3. «Munkácsi rab», 
Jókai Mórtól. Előadta Vallentinyi Aladár. 4. Emlékbeszéd. Tartotta Frenyo 
Lajos. 5. «Jókai Mórhoz», Pósa Lajostól. Szavalta Balczo Lajos 6. «Szózat».

Az egyesület működési köréből kiemelendő azon vállalat, melynek czélja 
főképen az volt, hogy az egyesület a részint gyakorlati-theolog., részint szép- 
irodalmi munkákból összeállított «Karácsonyi füzet» kibocsátása által csekély 
anyagi tőkéjét gyarapítsa, másrészt, hogy szerény kísérleteivel a nyilvánosság 
terére lépve, a nagyközönség némi tudom ást szerezzen belső működéséről. 
A végleges elszámolás még nem történt meg, hanem már eddig is, habár 
csekély, anyagi siker constatálható. Az erkölcsi siker pedig, a jelekből ítélve, 
kielégítő.

3. Theólogiai olvasókör.
A theol. önképző- és önsegélyző-egyesület által tartatik fen s rendeltetése 

theologiai szaklapok, folyóiratok és politikai hírlapok által lehetővé tenni álta
lános míveltségi, politikai, társadalmi és tudományos szakismereteknek szerzését 
s az önképzést. A mennyiben ezen iskolai év folyamán egy belmissioi egyesület 
is alakult, mely e körbe vágó folyóiratok s művek által törekszik a belmissio 
ügyét terjeszteni s feljeszteni s ez egyesületnek külön önálló olvasóköre nincsen 
s ilyennek berendezését czélszerűtlennek ta lá lta : ez okból ennek folyóiratai is 
az olvasókör asztalán álltak az egyeseknek rendelkezésére.

Ezen olvasókör az 1893 — 94. tanévben a következő lapok s folyóiratok 
felett rendelkezett:

I. Saját költségén. Egyházi s theol. lapok: 1. Protestáns Pap. 2. Protes
táns Szemle. 3. Prot. egyházi és iskolai Lap. 4. Gondolat. 5. Evangélikus egy
ház és iskola. 6. A mi otthonunk. 7. Orálló. — A  politikai napi lapok közül: 
8. Pesti Hirlap. 9. Magyar Hírlap. 10. Magyar Állam (1/4 évig). II. Magyar- 
ország J1/* évig). — Szépirodalmi folyóiratok s élczlapok közül: 12. Képes 
Folyóirat. 13. Urambátyám.

II. Kerületi költségen: 14. Theol. Studien und Kritiken. 15. Theol. Literatur
zeitung. 16. Zeitschrift für praktische Theologie, melyeket a theol. tanári kar 
a maga részére hozat, de az olvasókörnek is kiadja.

III. A  belmissioi egylet útján: 17. Monatschrift für innere Mission. 18. Allge
meine Missionszeitschrift. 19. Fliegende Blätter aus dem rauhen Hause. 20. Ge
schichten und Bilder zur Förderung der inneren Mission. Ezeken kívül igen 
sok erre vonatkozó röpirat s értekezés. (Lásd alább a belmissioi egyletnél).

IV. Ajándék útján: Sztehlo János főesperes úrtól: 21. Protestantische 
Kirchenzeitung. 22 Kirchliche Korrespondenz für die deutsche Tagespresse. 
Dr. Szlávik M átyás theol. tanár ú rtó l: 23. Sárospataki Lapok. 24. Ptotestáns 
egyházi és iskolai Lap. 25. Debreczeni Protestáns Lap. Vallentinyi A ladár 
II. é. hh. ú rtó l: 26. Zólyomvármegyei Hirlap. 27. Sárosmegyei Közlöny (jan. 
I-tői). Egyes szerkesztőségektől: 28. Budapesti Hirlap. 29. Evangelische Glocken. 
30. Néptanítók Lapja. 31. Gyámintézet. 32. Sárosmegyei Közlöny. 33. Rozsnyói 
Híradó. 34. Sárospataki ifjúsági Közlöny. 35. Debreczeni ifjúsági Közlöny, 
36. Stuttgarter ev. Sonntagsblatt. Végül meg kell említenünk, hogy Péchy 
Tamás kerül, felügy. ő nmtga és főt. m tgos Zelenka Pál püspök urak az olvasó-
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kör termének világítására 25 frtot utalványoztak. Az egyesület hálás köszöne
tét mond mindazoknak, kik adományaikkal előmozdították a czélját.

4. Theologiai ifjúsági belmissioi egyesület.
Hogy a theologiai ifjúság jövő nagy hivatására, a protestáns társadalmi 

életnek felébresztése s fejlesztése tekintetében előkészülhessen s azon fontos 
társadalmi problémákkal megismerkedhessék, melyeknek megvalósítására a 
lelkészi állás kirendeli: ezen czélból egy új egyesületet létesített Mayer Endre 
dékán indítására. Az egyesület tagja minden hittanhallgató s más kötelezett
séget nem vállal, mint pusztán azt, hogy buzgóságával előmozdítja a belmissio 
ügyét. Az egyesület 1893. decz. 16-án alakult, következő tisztviselőkkel: Elnök 
Mayer Endre theol. dékán; titkár Ondrejovics Sándor IV. é. h h , főjegyző 
Thinschmidt Márton II. é. hh., aljegyző Dianiska Frigyes I. hh. és laptáros 
Noszko István I. é. hh.

Összesen 2 rendes gyűlést tartott és 5 összejövetelt, mely alkalommal 
következő tárgyak felett tartatott felolvasás: 1. A belmissio fontosságáról általá
ban és külösen magyar evang. egyházunkban. 2. A gyermekek gondozása az 
egyház szempontjából azon korig, míg iskolába nem lépnek. (Szabad előadás.)
3. A szülői nevelés fontossága a gyermekek vallásossága tekintetéből. 4. A 
nazarenusokról. 5. Luther és a legújabb lóm. kath. támadások.

Tájékozódás és az egyesület czéljának könnyebb elérése czéljából egyes 
külföldi hasonló czélú egyletekkel lépett összeköttetésbe; így nevezetesen a lipcsei 
és erlangeni theol. ifjúsági egyletekkel, a Kaiserswerthi «Diakonissenhaus»-szal 
a «Rauhe Haus»-szal (Horn, Hamburg mellett), a berlini «Jünglingsverein»-nal 
s kivált a Berlinben székelő «Centralasschuss für innere Mission» elnökségével, 
a melyek mindegyike értesítésekkel, röpiratokkal s a missio körébe vágó 
művekkel ajándékozta meg az ifjú egyletet. Brosko Adolf külföldön lévő 
lelkészjelölt közvetítése folytán megajándékozta R. Handmann afrikai hittérítő is*

A belmissioi egyesület a következő műveket s folyóiratokat kapta: Mayer 
Endre theol. dékán s egyesületi elnöktől: J. Wiehern «Die innere Mission» ; 
Theodor Schäfer «Leitfaden der inneren Mission» ; «Monatsschrift für innere 
Mission»: Fliegende Blätter aus dem rauhen Hause» ; «Geschichten und 
Bilder» stb. ; «Allgemeine Missionszeitschrift» (ez utóbbi 4 szakfolyóirat);

* A theol. tanári kar jó példát igyekezett mutatni a belmissioi működés 
terén, midőn prot. vallás-erkölcsi felolvasások tartására határozta el magát. 
Az első ilynemű felolvasást Csengey Gusztáv tartotta «a protestantismus 
keletkezéséről és jelentőségéről» (febr. 28-án); a másodikat Hörk József ily 
czímmel: «Nehány női alak a szentírás és az egyháztörténet köréből»; a 
harmadikat és negyediket Mayer Endre «a szentírásról s különösen az új 
szövetségről» és «a szentírás kulturális és társadalmi jelentőségéről». Az első 
két felolvasásnál a tanítóképző ifjúsága, a harmadik és negyedik felolvasásnál 
az ev. felsőbb leányiskola növendékei és egy külön ez alkalomra szervezett 
vegyes női s férfi énekkar működött. A vegyes kar és tanítók, ifjúsági kar 
vezetőjének, Simko Endre úrnak, Csink János leányisk. tanító úrnak s az összes 
közreműködőknek hálás köszönetét mondunk ez úton is.
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«Bericht des Centralausschusses für innere Mission» (9 füzet) stb .; Handmann 
R. német-afrikai missionáriustól IO különféle czímű hitterjesztő m ű  több 
példányban. Fliednei- G. a diakonissa intézményre vonatkozólag 8 kisebb 
művecskét. Dianiska Andor lőcsei lelkész úrtól : Lehmann «Die W erke der 
Liebe» ez. művet. Ezeken kívül a lipcsei egyet, theol. egylet, az erlangeni 
egyetemi theol. ifj. és berlini Jünglinsverein küldtek részint ajándékul egyes 
értesítőket, részint olvasás s felhasználás czéljából belmissióra vonatkozó műveket.

Az egylet ez úton is hálás köszönetét mond az ajándékozóknak s párt
fogóknak, a kik lehetővé tették, hogy kezdettől fogva, a mikor sok nehézséggel 
is kellett küzdeni, áldásosán működjék.

F) K im u ta tá s  a  theo l. k ö n y v tá r  1893— 94. évi á llá sá ró l.

A theol. könyvtár nagyobb részét a theol. önképző- és önsegélyző-egyesü
let kezeli, kisebb részét — mint tanári kézi könyvtárt — a theol. tanári kar.

A könyvtár ez év i gyarapodása : 
aj Ajándék útján a következő m űvekkel:
Nt. Novák M ihály eperjesi ev. lelkész úr adott 3 művet 4 kötetben; 

nt. Sztchlo János főesperes, eperjesi lelkész 2 művet 2 kötetben s 1 füzetben; 
Benke István tanár 2 művet 2 kötetben s I  füzetben; dr. M asznyik Endre 
tanár «Pál élete» ez. művének egyes füzeteit; dr. Bartha Béla tanár 2 művet 
2 füzetben; dr. Szlávik Mátyás 1 füzetet; Binder Károly eperjesi tanító úr 
Luthernek egy művét eredeti kiadásban (Gegen die Türken) és Koch József 
lelkész I füzetet. Ezeken kívül a késm árki ev. egyház 10 német nyelvű énekes 
könyvet ajándékozott istentiszteleti használatra.

b) Vétel útján szereztetett a kerület által megszavazott évi rendes 50 frtnyi 
segélyen a fentebb említett (olvasókör) szaklapokon kívül: 3 mű 3 kötetben. 
Ez évi gyarapodás 9 mű 12 kötetben és 9 füzet.

All tehát a könyvtár 2577 kötetből és 47 füzetből, a mi a tavaly kimuta
tott 2565 kötet és 38 füzettel szemben 12 kötet és 9 füzetből álló emelkedést 
mutat. — A tisztelt ajándékozóknak hálás köszönetét mondunk.



II.

JOG AKADÉMIA.

A) A jo g - és á llam tu d o m án y i k a r szem é ly ze te .

Dékán.

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

Tanárok.

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

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

Dr. Horváth Ödön, lásd fent.
Hörk József, theol. rendes tanár, s coll. igazgató, 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
delemi jog ny. r. tanára, a második államvizsgálati 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 prodékán, 
a dékán akadályoztatása esetében annak helyettese.

Collég. Ért. 6
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Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theol. rendes tanár, collegiumi jegyző, 
a történeti és bölcsészeti special-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 special-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. Sa- 
rudy Vilmos és Dr. Szlávik Mátyás.

M ásodik alapvizsgálati bizottság:

Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Schidek Gusztáv, 
prodékán. Rendes tagok: Glós Károly, D r. Horváth Ödön és Dr. Sarudy 
Vilmos. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és D r. Szlávik Mátyás.

Állam tudom ányi állam vizsgálati bizottság:
Elnök: Glós Károly. Rendes tagok : Glós Károly, Dr. Sarudy Vilmos 

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

Az állam tudom ányi á llam vizsgálati bizottság kü lta g ja i:
Dr. fíerzeviczy Albert, államtitkár,
Fuhrmann Andor, Eperjes sz. kir. város polgármestere,
Dr. Füzy Béla, kir. tanfelügyelő,
Kovács Gusztáv, kir. pénzügyigazgatói helyettes,
Kovaliczky M ihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze,
Krayzcll Aladár, városi tanácsos,
Szinyei Merse István, Sárosvármegye alispánja,
Weichhardt Károly, kir. tanácsos, kir. pénzügyigazgató.

Jogtudom ányi állam vizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horovitz Simon. Rendes tagok : Dr. Horovitz Simon, Schulek 

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

A jogtudom ányi á llam vizsgálati bizottság k ü l ta g ja i :
Both Gyida, kir. törvényszéki bíró,
Dr. Grynaeusz Géza, kir. alügyész,
Dr. Herzog Árpád, kir. közjegyző,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
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Legeza István, kir. törvényszéki bíró,
Molitoriss 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) A z  e l ő a d o t t  t a n t á r g y a k .

ELSŐ FÉLÉV.

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, hét. 2 óra. Előadó tan á r: Dr. 1 lo- 
rovitz 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. Florváth Ödön.
Magyar magánjog, hét 5 óra. Előadó tanár : Schulek Gusztáv. 
Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra. Előadó tan á r: 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 tan á r: Dr. Sarudy Vilmos 
Egyházi jog, hét. 7 óra. Előadó tanár: Hörk József.
M agyar pénzügyi jog , hét. 5 óra. Előadó tanár : Glós Károly.

B) Speciál-collegiumok.

A jog- és állambölcselet irodalma, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Hor
váth Ödön.

Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
6»
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Válogatott kérdések a magyar közjogból, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Hor
váth Ödön.

A polgári házasságról, hét. I óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
A vallásszabadságról, hét. I óra. Előadó tan ár: Dr. Horváth Ödön. 
Válogatott kérdések a törvényszéki clmekórtanból, hét. I óra. Előadó 

tanár: Dr. Pelech E. János.

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 ta n á r : Dr. Horváth Ödön 
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó ta n á r : Schulek Gusztáv. 
Pénzügytan, hét. 4 óra. Előadó tan á r: 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: Dr. Horovitz Simon.

IV., vagyis állam tud. 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) Special - col legiu 111 ok.

* 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 tanár : Dr. Szlávik Mátyás. 
Bölcsészet-történet, (II. r.: Újkor), hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
* Közegészségtan, hét. 2 óra. Előadó ta n á r : Dr. Lakner Árpád.
Pénzügyi jogunk fejlődése 1867-től, hét. 2 óra. Előadó tanár: Glós Károly.
* Bányajog, hét. 2 óra. Előadó tan ár: Schulek Gusztáv.
Biztosítási jo g  a magyar kereskedelmi törvény szerint, hét. 2 óra. Előadó 

tanár: Dr. Sarudy Vilmos.



* Allamszámviteltan, hét. 2 óra. Előadó tan ár: Dr. Sarudy Vilmos.
A z új sommás eljárásról, bet. 2 óra. Előadó tanár : Dr. Sztehlo János.
Csődtörvényünk magyarázata, hét. 2 óra. Előadó tanár : Dr. Sarudy Vilmos.
Jogbölcseleti repetitórium, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Törvényszéki elmekórtan, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Pelech E. János.
A szegényügy hazai törvényeink szerint, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. 

Sarudy Vilmos.

1. Jegyzet. A *-£31 jegyzett Speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló sza
bályok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer 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 pótolandó. (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 kitennie, olykép, 
hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vall.- és közokt. ü. min. rend. 
1889. 28,300. sz. 2. §.)

D) A kadém iai ha llga tók .

Név, vallás Születés helye és ideje

Adamkovich Győző, g. 
Alexander Béla, izr. .
Alexy Gyula, ág. ev. I. f é. 
Álmos Zoltán, g. kath. .

5 Andrejkovich György, g. k. I. f. é 
Apáthy Pál, r. k., rendk halig 
Benka Pál, ág. ev. . . .  
Berger Lajos, izr., rendk. halig 
Bielek István, ág. ev.

10 Bozóky Mátyás, r. kath.

Bulyovszky Miklós, ág. ev. 
Damits Károly, r. kath.
Dobay István, r. kath. . 
Dohnányi Lajos, ág. ev.

15 Dorazil Emil, r. kath. II. f. é 
Fischgrund S. Zakariás, izr. 
Gallé Dezső, ág. ev. . . .

Györgyös, Sáros vm. 1875. 
Odorin, Szepes vm. 1873.
Pohár, Nógrád vm. 1873. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1873. 
Csicsvaalja, Zemplén vm. 1872. 
Lyubisse, Zemplén vm. 1873. 
Szarvas, Békés vm 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1873. 
Máriavölgy, Sáros vm. 1875.
K .-Sz.-M árton, J ász-Kűn-N.-Szolnok 

vm. 1874.
Draskócz, Túrócz vm. 1876. 
Ó-Lubló, Szepes vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1875. 
Trencsén, Trencsén vm. 1872. 
A.-Kubin, Árva vm. 1873. 
Krivány, Sáros vm. 1873.
Zombor, Bács-Bodrog vm. 1875.

I. ÉVFOLYAM, 

kath.
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Név, vallás

Győry Gyula, ev. ref. , .
Horváth János, g. kath.

20 Jeszenszky János, ág. ev. . 
Kéler Béla, ág. ev. . . .
Klein Mór, izr.......................
Kresz Jenő, ág. ev. . . .
Megyaszay Pál, ev. ref. I. f. é 

25 Mikulics Károly, g. kath. II. f. é 
Meliorisz Béla, ág. ev. . .
Nádaskay Miklós, r. kath. rend 

kív. halig. I. f. é. . . .
Oravetz Endre, r. kath 
Pankovics Aladár, g. kath. II. f. é 

30 Rejovszky János, r. kath. . 
Sárkány Ernő, ág. ev. . .
Schwartz Mór, izr. I. f. é. . 
Sörösi Gyula, ág. ev. . .
Stanczel Géza, r. kath. .

35 Stepniczky Ferencz, r. kath. 
Szabó Elemér, ev. ref. . .
Szinyei Merse Félix, r. kath. 
Sziráczky Kálmán, ág. ev. . 
Szlabeyczius Samu, ág. ev.

40 Szontagh Sándor, ág. ev. . 
Szűcs Endre, r. kath. . .
Viszloczky Elek, g. kath. . 
Vrchovszky Ottó, ág. ev. . 
Wolff Erhard, ág. ev. I. f. é 

45 Zubriczky Dénes, g. kel. .

II. lí

Babócs Mátyás, r. kath.
Bajdik György, ág. ev. . .
Bella Ede, ág. ev. . . .  
Bittsánszky János, r. kath. II. f. é 

50 Btandsch Hermann, ág. ev. 
Csegény Lipót, r. kath. . .
Dobay Zsigmond, r. kath. . 
Gabona Lajos, r. kath. .
Gallé Hugó, ág. ev. . . .

55 Gefferth Elek, r. kath. .
Groszwirth Fülöp, izr. II. f. é 
Gueth Gyula, ev. ref. . .

Születés helye és ideje

Tállya, Zemplén vm. 1871. 
Akna-Sugatag, Máramaros vm, 1870. 
T.-Sz.-Márton, Túrócz vm. 1874. 
Késmárk, Szepes vm. 1874.
N.-Sáros, Sáros vm. 1873.
Tállya, Zemplén vm. 1874. 
Ab.-Szepsi, Ab.-Torna vm. 1875. 
Szina, Ab-Torna vm. 1873.
K.-Sáros, Sáros vm 1875.

Eperjes, Sáros vm. 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1873. 
Orosz-Poruba, Zemplén vm 1872. 
O-Lubló, Szepes vm. 1871.
Pilis, Pest-P.-S. vm. 1875. 
Hunfalu, Szepes vm. 1873. 
Eperjes, Sáros vm. 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1874. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1872. 
Mező-Kaszony, Bereg vm. 1876. 
Jernye, Sáros vm. 1874.
Szarvas, Békés vm. 1874. 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1873 
Dobsina, Gömör vm. 1872. 
Szeged, Csongrád vm. 1873. 
F.-Orlich, Sáros vm. 1871. 
Szakolcza, Nyitra vm. 1875. 
Szász-Sebes, Szeben vm. 1875. 
Igló, Szepes vm. 1874.

VFOLYAM.

Zenta, Bács-Bodrog vm. 1872. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1871. 
Patak, Liptó vm. 1874.
Visnyó, Trencsén vm. 1872. 
N.-Sink, N.-Küküllő vm. 1873. 
A.-Komarnik, Sáros vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1873.
Tokaj, Zemplén vm. 1871. 
Zombor, Bács-Bodrog vm. 1874. 
Bártfa, Sáros vm. 1875- 
Héthárs, Sáros vm. 1873.
F.-Eör, Vas vm. 1871.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Isépy Zoltán, ev. ref. . . M.-Izsép, Zemplén vm. 1875.
Jármy Jordán, r. kath . . Ibrony, Szabolcs vm. 1870.

60 Kasztriner László, izr. Varannó, Zemplén vm. 1872.
Klein Lipót, izr. I. f. é. . . K.-Szeben, Sáros vm. 1873.
Klonfár Alajos, r. kath. . . . Bécs, A.-Ausztria 1870.
Králik Dániel, ág. ev. . . . Szarvas, Békés vm. 1872.
Márczy Aurél, ág. ev. I. f. é. Sz.-Szombat, Szepes vm. 1873.

65 Molnár Aladár, ev. ref. II. f. é. Szokola, Hont vm. 1874.
Morócz Miklós, r. kath. . . Bártfa, Sáros vm. 1874.
Országh Guthy Elemér, ev. ref. Budapest, Pest vm. 1871.
Palugyay Kálmán, ág. ev. . . Bodafalva, Liptó vm. 1872
Passuth I'erencz, r. kath. . . Herhej, Sáros vm. 1873.

70 Patocska Jaroszláv, r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1873.
Pazár Dezső, ág. ev................. Ungvár, Ung vm. 1874.
Rontsinszky Miklós, r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1875.
Schlott Győző, r. kath. . . . Beszterczebánya, Zólyom vm. 1874.
Simonidesz Gyula, ág. ev. . . Szécsény, Nógrád vm. 1871.

75 Singer Henrik, izr..................... Lőcse, Szepes vm. 1873.
Stefancsok Károly, ág. ev. N-Rőcze, Gömör vm 1874.
Szikszay András, ev. ref. . . N.-Kálló, Szabolcs vm. 1874.

III. ÉVFOLYAM.

Bereznay János, r. kath. N.-Berezna, Ung vm. 1867.
Dojcsák Béla, g. kath. I. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1873.

80 Gaál Manó, ág. ev................... Rozsnyó, Gömör vm. 1872.
Gallé Tamás, r. kath. K.-Szeben, Sáros vm. 1871.
Gombos József, r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1874.
Grecsek Ede, r. kath. . . . Bilke, Bereg vm. 1870.
Holénia Lajos, r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1872.

85 Irányi Géza, ág. ev. II. f. é. . Eperjes, Sáros vm. 1871.
Joób Árpád, ág. ev................... Istvándi, Somogy vm. 1872.
Kenéz Sándor, ev. ref. I. f. é. H.-M.-Vásárhely, Csongrád vm. 1869.
Kolosy Miklós, ev. ref. . . . Kálnás, Sáros vm. 1879.
Klein Miksa, izr........................ Eperjes, Sáros vm. 1873.

90 Laukó Dezső, ág. ev. . . . Szarvas, Békés vm. 1872.
Raisz Béla, ág. ev..................... Eperjes, Sáros vm. 1873.
Sarlay Sándor, r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1870.
Vojtkó Miksa, ág. ev. . . . Kereczke, Máramaros vm. 1872.



48

Név, vallás Születés helye és ideje

IV. ÉVFOLYAM.

Dvihally Aladár, r. kath.** . . Beregszász, Bereg vm. 1872.
95 Fest Géza, ág. ev................... Eperjes, Sáros vm. 1869.

Friedmann Henrik, izr. I. f é. Eperjes, Sáros vm. 1872.
Fuhrmann Andor, r. kath.** Eperjes, Sáros vm. 1873.
Gotthilf Mihály, izr.* . . Almás, Ab-Torna vm. 1873.
Grecsner Károly, ág. ev.** . Bártfa, Sáros vm. 1866.

IOO Illykovics István, g. kath* . Kruzslyova, Sáros vm. 1872.
Isépy Andor, ev. ref.** T.-Terebes, Zemplén vm. 1872.
Kochina Emil, g. kath.** . . Homonna, Zemplén vm. 1871.
Krayzell Andor, ág. ev.**. . Késmárk, Szepes vm. 1869.
Langhoffer Viktor, ág. ev.** Baradna, Gömör vm. 1867.

105 Liska "Mihály, ág. ev. I. f. é.* E.-K.-Palugya, Liptó vm. 1871.
Péchy Oszkár, r. kath. II. é.** Eperjes, Sáros vm. 1869.
Wittenberger Arthur,ág. ev. II. é. K.-Szeben, Sáros vm. i860.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISTER! ENGEDÉLYLYEL

VIZSGÁZÓK:***

Balogh Miklós, r. kath.1 . Devecser, Veszprém vm. 1858.
Baulovics János, g. kath.2 Váralja, Ung vm. i860.

110 Hanzély Márton, ág. ev.3. Budapest, Pest vm 1856.
Licskő István, r. kath.4 . Ó-Víz, Szepes vm. 1865.
Pavlik Béla, r. kath.5 . . . Ó-Falu, Szepes vm. 1858.
Dr. Serédy Lajos, ág. ev.<: . Veszprém, Veszprém vm. i860.
Trischler Károly, r. kath.7 Kula, Bács-Bodrog vm. i860.

* Az I-sű félév végén végbizonyítványt kaptak. 
** A Il-ik félév végén végbizonyítványt kaptak.

*** A ministeri engedély kelte és száma: 1 1893. nov. 17., 54,836. sz. 2 1889. 
febr. 20., 6892. sz s 1893. nov. 4., 52,010. sz. 4 1893. okt. 28., 50,378. sz. 6 1889. 
szept. 21., 39,244. sz. 8 1892. okt. 18., 42,823. sz. 7 1894. ápril. 21., 6,220 sz.
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1. Jegy zet. A mn. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1886. márczius hó 
19-én, 46,229. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot Gabona Lajos, Gefferth Elek, Pazar Dezső és Stefancsok Károly 
tették le kitüntetéssel. Ezeknek nevei a hivatalos lapban s a hazai tanügy állapotáról az 
országgyűlés elé terjesztendő jelentésben való közzététel végett a nm. vallás- és közok
tatásügyi m. kir. ministeriumhoz fel lettek terjesztve.

2. Jeg y zet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1889. október hó 
3-án, 41,398. sz. a. kelt magas rendelete értelmében, azoknak a joghallgatóknak nevei, 
«kik jogi tanulmányaikat kitűnő sikerrel fejezték be és a tanártestület előtt mint jó maga- 
viseletű, szorgalmas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál való 
különös figyelembe részesítés czéljából, a nm. m. kir. igazságügyministeriumhoz felterjesz- 
tendők. Ily felterjesztésre méltónak e tanév végén a jogakadémia tanári, testületé Liska  
Mihályt találta.

F) A kadém iai egy letek .

i. A  joghallgatók testületé s becsületbírósága.

A jogásztestület ez idei belső életét összehasonlítva a tavalyival: abban 
némi visszaesés tapasztalható. A szép álmok, melyek a múlt évben a «Jogász-kör» 
jövőjéhez fűződtek, meghiúsultak.

Anagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium a «Jogász-kör»-nek 
hozzá felterjesztett alapszabályait nem hagyta jóvá, kifogásolván főképen a 
minden egyes joghallgatóra nézve kötelező belépést. Miután előrelátható volt, 
hogy e nélkül e kör, mint ilyen fenn nem állhat, — megfosztatván a testület 
eme kis otthonától, mely az ifjúság között az egyetértést és baráti kapcsot 
volt hivatva fentartani és fejleszteni, a minek hathatósan meg is felelt s az 
összetartást egy, még eddig el nem ért niveaura emelte, — kényteleníttetett a

Collég. Ért. 7
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Collegium egyik termébe meghúzódni s a testület körén belül egy olvasókörrel 
megelégedni.

Az olvasóteremben a tagok rendelkezésére több szépirodalmi, politikai, élez
és szaklap állott, u. m : az Egyetértés, Budapesti Hirlap, Festi Hírlap, Magyar Hírlap, 
Vasárnapi Újság, Magyar Salon, Kassai jogi Közlöny, melyeket a testület saját 
költségén járatott, a Nemzet, Mármaros, Máramarosi Lapok, Orálló, Felvidéki 
Szemle, Sárosmegyei Közlöny, Borsszem Jankó, Sárospataki Lapok. Debreczeni 
prot. Lap, 1848—49-ki történeti Lapok, továbbá a Jogtudományi Közlöny, a Jog, 
Jogi Szemle és a Debreczei kir. táblai Értesítő szaklapok, melyeket a jogakadémia 
dékánja: Dr. Horváth Ödön úr szívességéből élvezett. Hálás köszönettel tar
tozik a testület a Collegium nagytiszteletű és tekintetes pártfogóságának, hogy 
szives volt a Collegium XI. számú tantermét az olvasókör czéljaira átengedni s 
ingyenes fűtéssel is ellátni, mely szívesség a csekély alaptőkével rendelkező 
testületet jelentékeny kiadástól mentette meg.

A testület híven igyekezett megfelelni annak a feladatának, melyet tőle a 
társadalom, a közönség mindenkoron elvárt s melyet a jelen tanévben újjá
alakított alapszabályai is megkövetelnek a művelődés, irodalom s a hazafias 
szereplés terén, főkép mióta a testület kebelében már régen fennálló «Irodalmi 
osztály» vette kezébe az ily irányban való működést.

Legelső «irodalmi estélyét» f. évi márczius 7-én tartotta a tek. tanári 
kar s az ifjúság érdeklődése mellett, melyen Meliorisz Béla elnöki megnyitó
beszéde után Országh Guthy Jenő szavalta Arany J. «Rákhel siralma» czímű 
művét, Sárkány Ernő felolvasta «A virágnak megtiltani nem lehet» ez. novelláját 
és Fischgrund Samu «V. László» ez. balladát szavalta. Második irodalmi 
estélyét, mely br. Jósika Miklós, nagynevű regényírónk születésének ioo-ik 
évfordulóján, f. évi április 28-án, a magyar olvasóközönség megteremtőjének 
emlékére rendeztetett, a következő műsorral lett megtartva: 1. Emlékbeszéd, 
tartotta Irányi Géza. 2. «Br. Jósika Miklós élete», irta Geffcrth Elek, felolvasta 
Meliorisz Béla. 3. Szavalat, Isépy Zoltántól. 4. «Br. Jósika Miklós regényei», 
irta s felolvasta Országh Guthy Jenő.

A kegyeletes szokáshoz és hazafias érzületéhez híven, résztvett az ifjúság 
a kérelmére rendezett október 6-ki gyászistentiszteleten, melyen dr. Szlávik 
Mátyás tanár űr mondott hazafias imát, valamint márczius Tyén emlékünnepélyt 
rendezett a theologiai testülettel karöltve. A szép számú közönség érdeklődése 
mellett lefolyt ünnepély műsora a következő vo lt:

I .  «Induló», játszta a jogász-zenekar. 2. Megnyitó-beszéd, tartotta Joób 
Árpád, jog. test. elnök. 3. «Talpra magyar», szavalta Vallentinyi Aladár, hittan
hallgató. 4. «Rajzok 1848—49-ből», irta és felolvasta Meliorisz Béla, jogballg. 
5. «Ébresztő», előadta az ifjúsági dalkör. 6. Alkalmi beszéd, tartotta Ondrejovics 
Sándor, hittanhallgató. 7. «Márczius idusa», szavalta Bielek István, joghallgató. 
8. Magyar dalok, játszotta a czigányzenekar.

Résztvett a testület abban a mozgalomban is, melyet a hazai egyetemi 
ifjúságok az országos «Magyar Diákszövetség» megalakítása érdekében indítottak 
s a f. évi márczius 17. és 18. napjain Kolozsvárott megtartott diák-congressuson 
Joób Árpád, Irányi Géza és Meliorisz Béla test. tagok által képviseltette magát, 
hol belépvén a «Magyar Diákszövetség» tagjainak sorába — habár már az 
első megjelenés alkalmával tapasztalható volt, hogy akadémiánk hírneve a
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legjobbak között foglal helyet — azt minden tekintetben fejleszteni s a többi 
képviselőknek elismerését kiérdemelni sikerült.

Bár távol a megrendítő gyászhír gyúpontjától: fájdalmasan hatott az 
ifjúság hazafiúi érzettel telt szivére a legnagyobb magyarnak: Kossuth Lajos
nak halálhíre, kit mint a szabadság lánglelkű apostolát mintaképül állított maga 
elé. A nagy férfiú iránt táplált lelkesedés s az általános részvétel nem engedte, 
hogy elzárkózzunk azok elől az ünnepélyességek elől, mit a nemzet a drága halott 
hazaszállításakor s annak hazai földbe örök nyugalomra való helyezésekor 
rendezett, s a testület mindemez iinnepélyeségeken 12 tagú küldöttség által 
volt képviselve s a temetés után küldöttségileg tisztelgett a nagy halott fiainál.

Hazajővén a nagy temetésről, testületileg vett részt az ifjúság a helybeli 
ág. hitv. evangélikus és izraelita templomokban rendezett gyász-istenitisztelete- 
ken, valamint a f. évi április hó 8-án a Collegium által rendezett gyászünnepélyen, 
melyen egy tagja szavalattal működött közre.

Eltekintve a testületi élet szűkebb korlátáitól, a városi társadalmi és szép- 
művészeti működés terén is szerepet játszottak testületünk egyes tagjai; mint 
azt eddig tévé, úgy ez évben is testületileg lépett be a helybeli «Széchenyi
kor»-be. Itt bő kárpótlást szerzett magának a más téren elmulasztottakért az 
önképzésben, sűrűn s tömegesen látogatván tagjai a kör tanulságos és élvezetes 
felolvasó- és zeneestélyeit; azonban nem szorítkozott csupán a néző szerepére, 
a mennyiben több tagjának szavalata, valamint zenekarának közreműködése 
által elég alkalma nyilt tevékenyen is szerepelni.

A testület nyilvános szereplései közt még megemlítendő az 1893. évi 
deczember 7-én, dr. Horváth Ödönné úrnő és Rády Mariska úrhölgy szives 
közreműködése mellett megtartott hangverseny, kiknek az ifjúság az elért sikert 
köszönheti, mert bátran lehet állítani, hogy mind anyagi, mind pedig erkölcsi 
siker tekintetében nemcsak mérkőzhetett a múlt évi hasonló estélyekkel, hanem 
azokat tetemesen felülmúlta. A hangverseny műsora a következő volt:

I .  «Castaldo induló», előadta a jogász-zenekar. 2. Magyar dalok, énekelte 
Rády Mariska úrhölgy. 3. «Egy ideges ember», szavalta Isépy Zoltán, joghallg.
4. «A király mondta», zongorán előadták: dr. Horváth Ödönné úrnő és Laukó 
Dezső, joghallg. 5- Népdalok, előadta a jogász-zenekar.

Fényesen sikerült a f. év január 10-én megtartott «jogászbál» is, mely 
a testület javára 33 frt 65 kr. tiszta jövedelmet mutatott fel. '

Ez évben sem tért el az ifjúság attól a régi szokástól, hogy a czemétei 
fürdőben majálist rendezzen, mit május 23-án szép s nagyszámú közönség 
részvételével élvezett végig.

Bár teljes csendben, de annál igazabb bensőséggel ült ünnepet a jog
akadémia ifjúsága ez év junius 9-én, a mikor dr. Horváth Ödön dékánt, rendes 
tanárkodásának 10-ik évfordulója alkalmából küldöttségileg üdvözölte s az 
ifjúság arczképeivel egy díszes kiállítású albumot nyújtott át.

A jogakadémiai testületnek minden egyes, szabályszerűen beiratkozott 
joghallgató tagja, kiknek mindegyike félévi 1 frtnyi tagsági díj lefizetésére van 
kötelezve, mely összeg a testület kiadásainak fedezésére fordíttatik.

A testület ügyeinek elintézését annak tisztviselői végzik a közgyűléssel 
s a választmánynyal együtt.

A testület tisztviselői az I. félévben: elnök: Fuhrmann Andor, alelnök:
7*
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Joób Árpád, jegyző: Gallé Tamás, aljegyző: Meliorisz Béla, pénztáros: Zub- 
riczky Dénes, ellenőr: Szűcs Endre, könyvtáros: Simonidesz Gyula; választ
mányi tagok: Szontagh Sándor, Bereznay János, Isépy Andor, Kenéz Sándor; 
hivataluknál fogva: Illykovics István, a zenekör elnöke s Gabona Lajos, az iro
dalmi osztály elnöke; laptárosok: Fischgrund Samu, Klein Mór, Szűcs Endre 
és Rejovszky János.

A II. félévben: elnök: Joób Árpád, alelnök: Szontagh Sándor, jegyző: 
Gallé Tamás, aljegyző : Fischgrund Samu, pénztáros : Zubriczky Dénes, ellenőr: 
Szűcs Endre, könyvtáros: Simonides G yula; választm. tagok: Babócs Mátyás, 
Bielek István, Isépy Andor, Kolosy Miklós, Raisz Béla s hivataluknál fogva: 
Meliorisz Béla, az irodalmi osztály elnöke s Stanczel Géza, a zenekar vezetője; 
laptárosok: Fischgrund Samu, Klein Mór, Szűcs Endre és Rejovszky János.

Az irodalmi osztály tisztviselői: elnök I. félévben: Gabona Lajos, a II. 
félévben: Meliorisz Béla, jegyzője: Irányi Géza, titkára: Gefferth E lek ; bizott
sági tagok: Bielek István, Országh Guthy Jenő és Vojtkó Miksa.

A  becsületbíróság, mely intézmény a jogakad. testületnek kiegészítő részét 
képezi, ez évben három ügyben ült össze s két ügyben hozott szabályszerű 
ítéletet, a harmadikban pedig a vád visszavonatott. Tisztviselői az I. félévben : 
elnök: Kenéz Sándor, alelnök: Szontagh Sándor, első titkár: Babócs Mátyás; 
másodtitkár: Bielek István. A második félévben, miután szervezete átalakít
tatott s alapszabályai módosíttattak, elnöke: Raisz Béla, alelnök: Babócs Mátyás, 
bírák: Bereznay János és Grecsner Károly, pótbírák: Bella Ede és Oravetz 
Endre, első titkár: Holénia Lajos, m ásodtitkár: Meliorisz Béla.

2. Joghallgatók segélyegylete.

Alapítva lett 1869-ben. Az egylet czélja: A jogakadémia szűkölködő nyil
vános rendes hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélye
zésre méltókká tesz, segélyezni. (Alapszab. 1. §.)

Alaptőkéje a múlt tanév végén 4215 frt 23 kr. volt; ez évben hozzá
csatoltatok: múlt évi pénztári maradvány és tagsági díjak 56 frt 22 k r .; jog
akadémiai tanári kar ajándéka 25 frt; dr. Sztehlo János és Bóth Gyula urak 
ajándékából 2—2 f r t ; Steinhäuser F. és Waisz A. tagdíj-hátralékából 3 fr t; 
a jogász-hangverseny jövedelmének 2O°/0-ja, 22 frt 13 k r.; összesen tőkésítve 
lett e tanév folyamán n o  frt 35 kr., s így az egyleti tőke 4325 frt 58 krt 
tesz ki.

Tagjainak száma 56.
Tisztviselői: elnök: Gotthilf Mihály IV. éves jh., majd Szontagh Sándor 

II. éves jh., alelnök : Szontagh Sándor II. éves jh., titkár: Babócs Mátyás II. 
éves jh., pénztáros: Krayzell Andor IV. éves jh .; választmányi tagok: Joób 
Árpád III. éves jh., Meliorisz Béla I. éves jh., Kéler Béla I. éves jh., Győry 
Gyula I. éves jh., Sörösi Gyula I. éves jh.

Az egylet e tanévben három közgyűlést és négy választmányi gyűlést 
tartott.

Segélyezésre 202 frt 35 kr. fordíttatott.
Segélyben részesültek az első félévben: Bella Ede 7 frt, Bereznay János 

8 frt, Horváth János 8 frt, Bajdik György 7 frt, Liska Mihály 15 frt, Passuth
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Ferencz 6 frt 5 5 kr., Simonidesz Gyula 8 frt, Singer Henrik 7 frt, Szlabeyczius 
Samu 9 frt, Szűcs Endre 9 frt, Vojtkó Miksa 15 frt; a második félévben: 
Bajdik György 8 frt, Bella Ede 7 frt, Bereznay János 15 frt, Horváth János 
8 frt, Mikulics Károly 5 frt 80 kr., Simonidesz Gyula 12 frt, Singer Henrik 
8 frt, Szlabeyczius Samu 12 frt, Szűcs Endre 12 frt, Vojtkó Miksa 15 frt.

j .  Zeneköt.

Megalakult 1893. évi október hó 26-án tartott rendes közgyűlése alkal
mával. A kör a zeneművészet fejlesztését s nyilvános hangversenyeknek a jogász
testülettel való együttes rendezését tűzte ki czélul. Tagjai rendesek (működők) 
és pártolók; rendes tagja volt II, pártoló 40; előbbiek tagsági díjat nem fizet
nek, utóbbiak azonban 50 kr. évi tagsági díj lefizetésére köteleztetnek, de jogo
sítva vannak a körnek minden rendes összejövetele alkalmával való megjelenésre.

Tisztviselői: elnök : Illykovits István, karm ester: Stanczel Géza, jegyző : 
Isépy Zoltán, pénztáros: Bella Ede, ellenőr: Laukó Dezső s hangjegy-felügyelő: 
Králik Dániel, rendes működő tagok.

A kör a tanév folyamán több ízben működött nyilvánosan, u. m .: 1893. 
deczember 7-én a jogász-hangversenyen, a jogásztestület által megtartott már- 
czius 15-ki ünnepélyen, a Széchenyi-körnek egy zeneestélyén s más ünnepélyes 
alkalomkor.

Anyagi szükségleteit a befolyt tagsági díjakból fedezi; a kellő hang
szerekkel már fel van szerelve.

Jogakadémiai ifjúsági könyvtár.

A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros kezelése 
alatt álló ifjúsági könyvtárban a bejegyzett művek száma, miután az újból ren- 
deztetett s több hasznavehetetlen kötet Kivétetett, 633. (785 kötet.)

E tanév alatt a könyvtár részint vétel, részint pedig ajándék útján 85 
kötettel szaporodott: vétel útján beszereztetett 7 mű 9 kötetben, a többi 76 
kötet ajándék útján. Ajándékoztak : dr. Horváth Ödön úr 18, Szabó Ferencz 
úr 35, dr. Mosánszky Győző úr 6, dr. Bartha Béla úr 2, dr. Kovács Pál úr 2, 
dr. Szlávik Mátyás úr 1, a m. kir. vall- és közokt.-ügyi minister 2, a kolozs
vári egyetem 4, az egri joglyceum I ,  a kecskeméti s nagyváradi jogakadé
miák I —  I, az ág. ev. egyházegyetem és egyházkerület 1— I s a VI. sz. kir. 
város esperessége 1 kötetet. Megyjegyeztetik, hogy e könyvtáron kívül a jog
akadémiai ifjúságnak még a collegiumi nagy könyvtár is rendelkezésére állott.
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F Ő GYM N ASIUM.

A) A d a to k  az 1893— 94-ki ta n é v  tö rtén e téh ez .

1. A tanári karban következő változások történtek:
a) lncze Béla, ki 1892. évi szeptemberben neveztetett ki a nm. vallás- 

és közokt. minister úr által a classica-phil. tanszékre ideiglenes minőségben, 
1893. évi júliusban lemondott itteni állásáról, miután a mezőtúri ref. gymna- 
siumhoz hivatott meg tanárnak. Helyét Bielek Dezső foglalta, ki a folyó 
tanév kezdetén a nm. vallás- és közokt. ministerium 46,457. sz. rendelete alapján 
helyettes tanári minőségben meghivatott.

b) A  múlt 1892—93. tanév folyama alatt elhalt Klein János helyére Perényi 
Vilmos hajdú-böszörményi gymn. tanár neveztetett ki intézetünkhöz rendes 

gymn. tanárnak a nm. v. és k. ministerium 40,454 sz. rendeletével és a kineve
zett tanár már 1893. szeptember elején foglalta el állását.

c) Szigethy Lajos az 1893—94. tanév kezdetén rendes tanári minőségben 
erősíttetett meg állásában és 1894. jun. 2-án megszerezte a doktorátust is; 
dissertatiójának czíme: «Nagyajtai Cserei Mihály élete és Históriája».

2. Ns. Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató úr, 1893. évi 
deczember 10., 11. és 12. napjain látogatta meg intézetünket és deczember 
12-kén tartott értekezletet a főgymn. tanári karral, mely alkalommal teljes meg
elégedésének adott kifejezést a tanárok működése felett.

3. Midőn 1894. május 10-kén a vallástani osztályvizsga megtartatott a
VIII. osztályban, a mélt. és főt. Püspök úr képviseletében jelen volt ntiszt. 
Liszkay János rima-brezói esperes úr.

B) T a n á r i  k a r.

1. Bielek Dezső, ideigl. tanár. T anított latin nyelvet az I. és a II. osz
tályban, görögöt az V. oszt. és szépírást az I. osztályban. Heti óráinak száma 20.

2. Flórián Jakab, rendes tanár, a VII. oszt. főnöke. Tanított latin nyel
vet a III , V. és VII. osztályban, szépírást a II. osztályban. A Collegium pénz
tárosa s a coll. könyvtár őre; a magyar-német egyház iskolafelügyelője. Heti 
óráinak száma 19.
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3- Hazslinszky Frigyes, rend. tanár, a M. Tud. Akadémia rend. tagja. 
Betegség miatt szabadságon.

4. Hazslinszky Tamás, rend. tanár, a III. oszt. főnöke. Tanított szám
tant a III., rajzoló mértani az I—IV. osztályban, rajzot az V—VIII. osztály 
görögöt pótló tanfolyamában. Heti óráinak száma 21.

5. Herfurth József, rend. tanár. Betegség miatt szabadságon.
6. Húsz Ármin, rend. tanár, a VIII. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet 

a IV., VI. és VIII., történelmet a IV. osztályban. A természetrajzi múzeumnak 
őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek pénztárosa. Heti óráinak 
száma 20.

7. Kemény Árpád, ideigl. tanár, a IV. osztály főnöke. Tanított magyar 
nyelvet a III. és IV., német nyelvet a I II , IV. és V., földrajzot az I. osztály
ban. A főgymn. tanári értekezletek jegyzője. Heti óráinak száma 21.

8. Ludmann Ottó, rendes tanár, a főgymn. igazgatója. Tanított görög 
nyelvet a VI—VIII., természettant és mathesist a VII. osztályban. Heti órái
nak száma 21.

9. Perényi Vilmos, rendes tanár, az V. oszt. főnöke. Tanított mathesist 
az I., II., IV., V., VI. és VIII., természettant a VIII..és math, s phys. földrajzot 
a III. osztályban. Heti óráinak száma 25.

10. Dr. Serédi P. Lajos, rendes tanár, a VI. oszt. főnöke. Tanított ma
gyar nyelvet az V —VIII. osztályban, az V—VIII. oszt. görögöt pótló tan
folyamában a magyar és görög irodalmat, és philos. propaedeutikát a VIII. 
osztályban. A coll. közös tanári értekezletek és a magyar-német egyház jegy
zője; a főgymn. ifjúság Magyar Társaságának elnöke. Heti óráinak száma 23.

11. Dr. Szigethy Lajos, rendes tanár, az I. oszt. főnöke. Tanított tör
ténelmet a III., V., VI. és VIII., politikai földrajzt a VII. és magyar nyelvet 
az I. osztályban. Heti óráinak száma 21.

12. Szutorisz Frigyes, rendes tanár, a II. oszt. főnöke. Tanított föld
rajzt a I I , természetrajzt a IV., V. és VI., magyar nyelvet a II. és német 
nyelvet a VI., VII. és VIII. osztályban. Heti óráinak száma 25.

Tornatanárok:

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

14. Hajsó Gusztáv, IV-ed éves hittanhallgató. Tanította a testgyakor
latot az V—VIII. osztályban, heti 4 órában.

Vallástanárok:

aj A s evang. hitvallásnak tanárai:

15. Hörk József, a Collegium igazgatója és a theol. akad. r tanára. 
Tanított vallástant az V—VIII. osztályban, heti 4 órában.

16. M ayer Endre, a theol. akadémia r. tanára és dékánja. Tanított val
lástant az I —IV. osztályban, heti 4 órában.
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b) A  római kath. h itvallásunk tanára:

17. Kassay István, kir. kath. főgymn. r. tanár. Tanította a rom. kath. 
vallástant, heti 6 órában.

c) A  görög kath. h itvallásnak tanára:

18. Homa Gyula, kir. kath. főgyrnn. r. tanár. Tanította a gör. kath. 
vallástant, heti 2 órában.

d) A s izraelita hitvallásnak tanárai:

19. Dr. A usterlitz Mór, eperjesi rabbi.
20. N euw irth  Dávid, rabbi-helyettes, az orth. izr. vallásuak hittanára.

Me.lléktanárok :

21. Gam auf György, tanítóképző-intézeti igazgató-tanár, tanított szabad
kézi rajzot, heti 2 órában.

22. Mikolik Gyula, ny. elemi isk. tanító, tanított éneket az I. és II. osz
tályban, heti 2 órában.

C) A ta n tá rg y a k  osz tá ly o n k in t.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. Szigethy  Lajos.

1. Vallástan. Bibliai történetek az új-szövetségből. Jézus élete és tanítása 
bemutatva egyes tetteiben és tanításában. Főleg Jézus parabolái s hegyi beszéde. 
Egyes kiválóbb egyházi énekek éneklése, ismertetése s emlékeltetése. Kézi
könyvek: Pálfi József: Bibliai történetek és Poszvék Sándor: Egyházi énekek 
az ifjúság számára s a szentirás. Heti 2 óra. Mayer Endre.

2. Magyar, a) Magyar nyelvtan. Hangok. Mondatok. Mondatrészek. A mon
datok nemei. Beszédrészek. Igeragozás. Határozók. Szóképzés. Szóösszetétel. 
Kézikönyv : dr. Szinnyei József: Iskolai m agyar nyelvtan, b) Olvasmányok. Nép
mesék Tanító mesék. Leírások. Népélet. A magyar föld. A hunnok és magya
rok történetéből. Görög mondák Az állatvilágból. Költemények betanulása 
és értelmes elmondása. Kézikönyv: dr. Szinnyei József: Magyar olvasókönyv. 
I. rész: A középiskolák első osztálya számára, c) Kéthetenkint egy-egy iskolai 
Írásbeli dolgozat a nyelvtanban tanultak köréből. Heti 6 óra. Dr. Szigethy Lajos.

3. Latin nyelv. Az olvasás begyakorlása után, a gyakorlókönyv idevágó 
fordítási gyakorlatai alapján a névszók ejtegetése, genus szabályok, a főnév és 
a többi névszó egyezése, melléknevek fokozása, melléknevekből képzett hatá
rozók, a névmások, számnevek, elöljárók. Cselekvő- és szenvedő igék teljes 
ragozása. Az alaktan begyakorlására önálló kisebb mesék, könyvnélkül is.
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A sum ige és összetételei. Szókincs gyűjtése és az olvasókönyv III. (magyar) 
részéből egyes mondatoknak és összefüggő olvasmányoknak fordítása. Tan
könyvek : Schultz-Dávid: Kisebb latin nyelvtan, és Dávid Latin olvasó- és 
gyakorlókönyve. Hetenkint 7 óra. Bielek Dezső.

4. Földrajz. A földrajzi alapfogalmak ismertetése után a tájképpel és tér
képpel való megismerkedés, majd a térképrajzolás gyakorlása a tárgyalt elmé
leti anyaggal kapcsolatban. Elméleti anyag: Magyarország leírása vidékek szerint 
és Magyarország megyéi. Európa leírása természetes vidékek és államok szerint. 
Kézikönyv: Dr. Némethy K. és dr. Cserey A.: Földrajz, I-ső füzet. Hetenkint 
4 óra. Kemény Árpád.

5. Számtan. Tizedes számrendszer. A négy alapművelet egész szám, tize
des tört és közönséges törtekkel. Feladványok a megnevezett számokkal való 
számolásról. A számok oszthatósága. Legkisebb közös, többszörös és legnagyobb 
közös osztó. Arány. Egyszerű hármasszabály. Tankönyv: Mocnik-Schmidt Szám
tana. Heti 4 óra. Perényi Vilmos.

6. Rajzoló mértan. Pontok, vonalak, 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 órában, 
rendszeresen haladó rajzminták szerint. Kézikönyv: MendlikFerencz ésdr. Schmidt 
Ágoston. Hetenkint 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. írás. Magyar és német folyóírás, az ütemmódszer szerint. Hetenkint 
I óra. Bielek Dezső.

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

II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szutórisz Frigyes.

1. Vallástan. Egyesítve az I. osztálylyal.
2. M agyar nyelv. Az I. osztály tananyagának ismétlése és kiegészítése. 

A határozók tana. Mellékmondatok, a mellérendelt mondatok közötti viszony. 
Többszörösen összetett mondat, körmondat. Prózai és költői olvasmányok. Két- 
hetenkint egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Szinnyei Magyar nyelvtanának 
és Lehr-Riedl Magyar olvasókönyvének II. része. Hetenkint 5 óra. Szutórisz 
Frigyes.

3. Latin nyelv. Az I. osztály tananyagának ismétlése s ezután az olvasó
könyvnek legnagyobbrészt könyvnélkül is betanult szakaszai alapján (a melyek 
egyrészt a trójai Aeneas Italiába érkeztét, Romulus és Remus nevelkedését, 
Róma alapításának és a Sabinnők elrablásának mondáját tárgyalták, másrészt 
latin közmondásokat és velős mondatokat tartalmaztak) a névragozás és ige
ragozás kiegészítése, nevezetesen: az összes genus-szabályok, a görögből átvett 
szavak declinatiója, névragozásbeli rendhagyóságok, nomina indeclinabilia, defec
tiva és pluralia tantum ; a deponens igék, a conjugatio periphrastica, a rend
hagyó, hiányos és személytelen igék, rövidített igeragozásbeli alakok. A hatá-

Collég. É rt. 8
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rozók s azok képzése és fokozása. A fő- és mellékmondat megkülönböztetése 
s ezzel kapcsolatban a kötőszók, tagadó- és kérdő-szócskák összefüggő ismer
tetése. Az előfordult szókincs etymologikus egybeállítása alapján a szóképzés 
elemei, legfőképen számos igecsoportnak betanulása kapcsán a perf. és sup.-tő 
különböző képzésének feltüntetése. A szöveg alapján alkalomadtán begyakorol
tuk az acc. c. inf. szerkezetet is. Az olvasmány minden egyes mondatának 
pontos elemzése és a szókincs szigorú begyakorlása után kellő súly esett a 
tartalmi magyarázatra és a magyaros fordításra is. A szerzett ismeretek gya
korlására és vizsgálatára szolgált nehány magyar fejezetnek (az olvasókönyv
III. részéből) és rögtönözve készített mondatoknak latinra való fordítása és a 
hetenkinti házi és iskolai Írásbeli dolgozatok, melyeknek tárgyát a lefordított 
fejezetek alapján szabadon összeállított magyar szöveg és Odysseus és Polyphe
mus története képezte. Tankönyvek: Schultz-Dávid Kisebb latin nyelvtana, és 
Dávid Latin olvasó- és gyakorlókönyve. Hetenkint 7 óra. Bielek Dezső.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírása. K k .: Dr. Né- 
methy Károly és dr. Cserey Adolf: Földrajz II. füzete. Hetenkint 4 óra. 
Szutórisz Frigyes.

5. Számtan. Számolási rövidítések. Arány. Egyszerű és összetett hármas
szabály. Perczentszámítás. Kamatszámítás. Brutto, netto, tara, közvetítésdíj, biztosí
tási díj, discont, ágio, arányos osztás, társaságszabály, középhatáridő számítása. 
Kézik.: Mocnik-Schmidt: Számtan. Heti 4 óra. Perényi Vilmos

6. Rajzoló mértan. A koczka, négyzetes oszlop, derékszögű négyszögletes 
oszlop, szabályos oszlopok, hengeres oszlop, szabályos négylapú, négyzetes gúla, 
szabályos nyolczlapú, szabályos gúlák, soklapuak, 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. Magyar és német folyóírás az ütemmódszer szerint; az év 3-dik 
havában rondírás. Hetenkint 1 óra. Flórián Jakab.

8. Ének. Hetenkint 1 óra. Mikolik Gyula.
9. To7-na. Hetenkint 2 óra. Durst Győző. III.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: H azslinszky Tam ás.

1. Vallástan. Keresztyén egyháztörténet a keresztyén egyház alapításától 
a jelenkorig, különös súlyt fektetve a magyar protestáns egyház történetére. 
Egyházi énekek éneklése, ismertetése s könyv nélkül tanulása. Kézikönyvek: 
Pálfi József: A keresztyén anyaszentegyház rövid története, és Poszvék Sándor: 
Egyházi énekek az ifjúság számára. Heti 2 óra. Mayer Endre.

2. M agyar nyelv. Elméleti anyag: Rendszeres magyar nyelvtan: hangtan, 
szótan és mondattan. Prózai olvasmányok: A magyar nép rokonai. Egyeszkedeis 
(palócz nyelvjárásban) Istók, hun vótá (párbeszéd dunántúli nyelvjárásban). 
Mikszáth: «Világos vára». A bölcs dervis. Az utazók. A gondviselés útja.
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Zboró vára. Keresztény és török. Ezen olvasmányok tartalmának szóbeli 
előadása s kettőnek -könyv nélkül is tanulása. — A következő költemények 
könyv nélkül is: Petőfi: «Szülőföldemen.» «Pató Pál űr.» «Füstbe ment terv.» 
«AzAltöld.» «Egy gondolat bánt engemet.» Arany Jánostól: «A hamis tanú.» 
«Mátyás anyja.» Kölcsey Hymnusa és Vörösmarty Szózata. Befejezésül a hang
súlyos versek rythmusának rövid ismertetése. — Az írásbeli feladatok tárgyául 
részint dialektusban Írott szövegnek irodalmi nyelvre átalakítása s a nyelvtani 
szabályoknak példákon alkalmazása, részint a tárgyalt költemények tartalmának 
előadása szolgált. Kézikönyv: Szinnyei: Rendszeres Magyar Nyelvtan, és 
Lehr-Riedl: Olvasókönyv III. rész. Hetenkint 3 óra. Kemény Árpád.

3. Latin nyelv. Tank.: Dávid István : Latin olvasókönyv, Schultz-Dávid 
Kisebb latin nyelvtana s gyakorlókönyve. Esettan a megfelelő gyakorlatokkal. 
Szócsoportok. Prosodia elemei. Hexameter, pentameter és jambicus senarius. 
45 hexam., 17 pentam , 21 dact. distichon, 14 phaedrusi mese, könyvnélkül 
is. A római köztársaság története Coriolanusig. 1 — 24. fejezet. Hetenkint egy 
irásb. dolgozat. Heti 6 óra. Flórián Jakab.

4. Német nyelv. Az olvasás és irás s az erre vonatkozó szabályok elsajá
títása után a német nyelv alaktana, különösen a név- és igeragozás, begyako
rolva a «Geschichten v. Herakles» ez. összefüggő hosszabb prózai olvasmány 
tizenkét fejezetén. A tanulók ezen prózai olvasmányokat, valamint a kisebb 
költeményeket könyv nélkül is megtanulták. Az írásbeli feladatok részint nyelv
tani formák gyakorlásából, részint az olvasmányokkal kapcsolatban álló szö
vegnek németre fordításából állottak. Kézikönyv: Hoffmann Mór: Német 
nyelvtan és olvasókönyv I. rész. Hetenkint 4 óra. Kemény Árpád.

5. Physikai fö ldra jz. Előismeretek. Szilárd, folyós és légnemű testek 
tulajdonságai. Hő, fény, mágneses és elektromos alaptünemények. A kosmo- 
graphia elemei. Tankönyv: Scholtz-Ráth: A math, és physikai földrajz elemei. 
Heti 2 óra. Perényi Vilmos.

6. Történelem. Magyarország története a hunoktól 1867-ig. Befejezésül 
Magyarország politikai földrajza és alkotmányának ismertetése. Kézikönyv: 
Dr. Török István : Magyarország történelme. II. javított kiadás. Hetenkint 4 óra. 
Dr. Szigethy Lajos.

7. Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármasszabály. 
Kamatszámolás: kamat-, tőke-, idő- és százalék-számítás. Lerovat. Időhatár
számolás. Társaságszabály. Vegyítési szabály. Lánczszabály. Havonkint 1 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. Ornamentális rajzolás, mint 
az előbbi osztályokban. Kézikönyv: Mendlik P'erencz és dr. Schmidt Ágoston. 
Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

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

8*
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/
IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Kemény Á rpád.

1. Vallástan. Egyesítve a harmadik osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Prózai olvasmányok : Hermann Ottó: «Az erdő estéje» 

és «Ősz utója.» — Jókai Mórtól: «Az erdő» és «A Vág völgye», továbbá 
«A deákot erővel királylyá teszik» ez. székely mese. — Könyv nélkül tanult 
költemények: Petőfitől: «A csonka torony..» «Szülőföldemen.» «Hegyen ülök.» 
«Hírős város az aafődön Kecskemét.» — Arany Jánostól: Az ó-torony.» 
«Az elhagyott lak.» «Reg és est.» «Szibinyáni Jank.» «Rozgonyiné.» — Gyulai 
Páltól: «A szülői ház.» — Lévayiól: «Szüretünk » Továbbá «Az erdei lak» 
(Herényi. Petőfi és Tompa). Ezeken kívül nagyobb költői olvasmányul Arany 
«Toldi»-ja szolgált, végig olvasva és stilisztikailag tárgyalva főként a jellemzés 
és költői előadás szempontjából. A tanulók a «Toldi» I., II., Ilk, IV., VII., 
és IX. énekeit könyv nélkül is megtanulták. Elméleti anyag: a nyelvhasználat 
törvényei a trópusokkal és figurákkal együtt, továbbá az irály általános és 
különös tulajdonságai. A leirás kellékei és megkülönböztetése az elbeszéléstől, 
s befejezésül a hangsúlyos és mértékes rythmus rövid ismertetése. Kézikönyv: 
Szántó Kálmán: Stilisztika, és Lehr Albert: Arany «Toldi»-ja. Hetenkint 4 óra. 
Kemény Árpád.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Schultz-Dávid István Kisebb latin nyelvtana; 
Dávid István Olvasókönyve Livius, Ovidius és Phaedrus műveiből. Olvasmány: 
Livius nyomán a római köztársaság történetéből: Rómának elfoglalása a gallok 
által; az első samnit háború; a latinok ellen viselt háború; a második samnit 
háború s L. Papirius Cursor. Phaedrus meséi közül 10—21 ; költői szemelvé
nyek ; Aeneas; Remus halála. Ezen olvasmányokon, valamint a gyakorlatok 
magyar példacsoportjainak latinra való fordításán begyakoroltatott az összetett 
mondatok syntaxisa, különösen az igeidők és igemódok helyes használata; e 
mellett folytonosan ismételtetett az alaktan és esettan. Pontos előkészület; 
synonymák, szóképzési csoportok és szólásmódok betanulása; prosodia, a vers 
alkatrészei. írásbeli dolgozatok száma 32. Hetenkint 6 óra. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. Az «Argonautenzug» és a «Der hörnerne Siegfried» ez. 
hosszabb prózai olvasmányokkal kapcsolatban a szóképzés és a szóösszetétel, 
a mondattan és a szórend. Néhány kisebb és egy hosszabb költeményt, továbbá 
az «Argonautenzug» tizenegy fejezetét a tanulók könyv nélkül is megtanulták 
és ezenkívül kilencz fordít, gyakorlatot lefordítottak magyarról németre. Az 
írásbeli feladatok tárgyául az olvasmányokkal kapcsolatban álló s részint a 
kézikönyvben levő, részint diktált magyar szövegnek németre fordítása szolgált. 
Kézikönyv: Lloffmann M ór: Német nyelvtan és olvasókönyv II. rész Hetenkint 
3 óra. Kemény Árpád.

5. Történelem.. Az ázsiai és afrikai kulturnépek történetének vázlata, tekin
tettel a görög nép történetére ; részletesebben a görögök és rómaiak történelme, 
tekintettel a műveltségi és állami állapotokra az actiumi csatáig. Tankönyv: 
Varga Ottó: Világtörténet. I. kötet: Ó-kor. Heti 3 óra. Húsz Ármin.

6. Mennyiségtan. Algebra: az algebrai jelek. A négy alapművelet. Elsőfokú
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egyenletek egy és több ismeretlennel. Arithmetikai és geometriai progressio. 
Tankönyv: Mocnik-Klamarik: Algebra. Heti óra 3. Perényi Vilmos.

7. Rajzoló mértan. Ellipsis, hyperbola és parabola, az idevágó szerkesz
tésekkel. A sík és helyzetei. Az egyenes és a sík. Lapszög, testszög. A pont, 
az egyenes és a síkidomok orthogonális vetületei egy és két képsíkon. A pont 
és a síkidomok forgatása két képsíkon. Az ornamentális rajzolás folytatása. 
Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

8. Természetrajz, a) Mineralogia: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Az ásványoknak physikai 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, ej Geológia: Földünk történetében 
megkülönböztetett korszakoknak rövid ismertetése. Tankönyv: Dr. Szterényi PL: 
Ásványtan. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

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

V. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Perényi Vilmos.

1. Vallástan. Egyetemes egyháztörténet. Kk.: Keresztyén egyháztörténet, 
irta Kovácsy Sándor. Sárospatak, 1884. Pletenkint 2 óra. Hörk József.

2. Magyar nyelv. Székely népballadák. Kisfaludy K., Czuczor, Vörös
marty, Petőfi, Tompa, Kiss J., Tolnai L. kiválóbb és Arany J. összes balladái, 
illetve románczai és rokonfajú kisebb költeményei alapján induktiv fejtegetés
sel : a magyar nép- és műballada sajátságai, külömbségei. Az olvasókönyv 
szemelvényeinek elemzésével: dalok, elégiák, ódák tartalmi és alaki sajátságai. 
Lyraköltés általában. Prózai olvasmányok magyarázásával az Írásművek szer
kesztésének főszabályai: inventio, dispositio, végre az előadás általános formái. 
K k .: Góbi I . : Szerkesztéstan olvasmányokkal, és költői olvasmányok. Greguss- 
Beöthy : Magyar balladák. Hetenkint 3 óra. Dr. Serédi Lajos.

3. Latin. Tank.: Bartal-Malmosi: T. Livii ab u. c. XXI, XXII. 1. Dávid
István és Pozder Károly: Anthologia ; Cserny-Dávid : Latin stílusgyakorlatok I.k. 
LiviusbóT XXI. 1-48. fejezet. Catullus I., VI. Vergilius I., III., V. Horatius II.,
IV., VII., VIII., IX., XL, XII., XIV., XV., többnyire könyvnélkül is. A latin 
stílusgyakorlatokból 1 52- 152 164- pensumok. Kéthetenkint egy írásbeli
dolgozat. Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4 Görög nyelv. Az olvasás és irás begyakorlása után az alaktanból: a 
főnév és melléknév ejtegetése, a hangjelezés, a melléknév fokozása, az igehatá
rozók, a névmások, a számnév és az ej-végzetű rendes igék ragozása, kapcso
latban a gyakorlókönyv megfelelő fejezeteinek szóbeli s írásbeli fordításával. 
Fordítási gyakorlatul szolgált összesen 67, részint magyar-görög, részint görög
magyar pensum, ezenkívül két hosszabb mese, utóbbiak könyvnélkül is beta
nulva. Kellő gond fordíttatott a szókincs gyűjtésére és tárgyi és etymologikus 
csoportosítása útján való folytonos emlékezetben tartására. Kezdetben heten-
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kint, később kéthetenkint részint házi, részint iskolai Írásbeli dolgozat. Kézi
könyvek : Curtius-Abel Görög nyelvtana és Görög olvasókönyve. Hetenkint 
5 óra. Bielek Dezső.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) «Magyar írók bővebb megismertetése, kap
csolatban a görög remekírók müveinek magyar fordításban való ismertetésével, 
továbbá a görög irodalom és művelődéstörténet alapvonalai.» K k.: 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 
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. Peúkles, 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) D iszítm ényi rajz. Stilizált levelek és virágok, azok combinálása díszít
ményekké. Görög, arab, román és gót síkdiszítményi elemek. Rozetták és 
szalagdíszek egyszerű színezéssel. Várday mintái nyomán. Hetenkint 2 óra. 
Hazslinszky Tamás.

6. Német nyelv. A nyelvtan átismétlése után, majd folytonos gyakorlása 
közben tárgyaltuk a következő prózai olvasmányokat: Das Riesenspielzeug. 
Frau Perchta oder die weisse Frau. Das gute Heilmittel. Die Posaune des 
Gerichts. Herders Biographie. Czél volt a magyaros fordítás és a tartalom 
németül elmondásának gyakorlása. A tanulók ezenkívül a következő költemé
nyeket: Goethe «Legende v. Hufeisen», Heine «Loreley» és Lichtwehr «Der 
Affe und die Uhr», továbbá Herder Cidjéből az 1., 2., 3., 4., $•> 8., 9., 16.,
24., 26., 31., 36., 38. és a 65-ik románezokat könyvnélkíil is tanulták. A többi 
Cid-románczok közül a 64-ik románezot csupán csak magyarra fordították; a
6., 7., 10 15. és a 17 - 22-ik románezoknak pedig külön-külön, mindegyik
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fománcz tartalmának nemet nyelven való elmondását gyakorolták. A Cici többi, 
itt nem említett részének azonban csak rövid tartalmi ismertetésére szorítkoz
tunk. Gyakoroltuk magyar szöveg németre fordítását is. Havonkint egy írás
beli dolgozat. Kézikönyv: Hoffmann Mór: Német Olvasókönyv. III. rész. He- 
tenkint 3 óra. Kemény Árpád.

7. Történelem : A római birodalom története az actiumi csatától. A közép
kor története, különös tekintettel a három nagy középkori intézmény, u. m .: 
császárság, pápaság és hűbériség fejlődésére, virágzására és hanyatlására. Kézi
könyv: Varga Ottó: Világtörténet 2-ik kötet: középkor. Hetenkint 3 óra. 
Dr. Szigethy Lajos.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Elsőfokú egyenletek. A kéttagúak hatvá
nyai. Arithmetikai és geometriai progressio. A gyökökről általában. Négyzet
gyök és köbgyök.

b) Geometria. A planimetria fontosabb tételei. Tankönyv: Mocnik-Kla- 
marik: Algebra és Geometria. Heti 4 óra. Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlat. Egyesítve a VI. osztálylyal, hetenkinti 2 órában. Ka
tonai és tornázó rendgyakorlatok; továbbá szabad- és szergyakorlatok. Hajsó 
Gusztáv. VI.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. Serédi P. Lajos.

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

lete. Olvasmányok a rhetorikához. Névy L . : Shakespeare Coriolanusa, fordí
totta Petőfi S. — Greguss Ágost: Moliére Tudós női, fordította Arany László. 
E két dráma elemzése alapján á 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. Tankönyvek: P. Vergilii Maronis Aeneidos lib. XII.; 
Bartal-Malmosi: C. Sallusti Crispi libri; Latin stílusgyakorlatok a gymn. közép- 
osztályai számára Cserny Károly és Dávid Istvántól; Schultz-Dávid István 
Kisebb latin nyelvtana. Olvasmány: Vergilii Aeneidos I. és II. könyve. Vergil 
életrajza s költői előadásának sajátságai; az Aeneis szerkezete s befolyása, me-
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lyet a római és a világirodalomra gyakorolt. C. Sallusti Crispi de bello Jugur
thino. Sallustius életrajza, irodalmi működése és stílusának sajátsága. A régiség
tanból : a rómaiak jogairól, a népgyűlésekről; a rómaiak isteneiről, a papokról, 
a szokásos szertartásokról stb. Az irályképző-gyakorlatok közül Cserny-Dávid 
gyakorlókönyvéből 24 fejezet. Az alaktan és mondattan ismétlése. írásbeli dol
gozatok száma 17. Hetenkint 6 óra. Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. 1. Nyelvtan: az alaktanból a műit évi pensumnak kiegé
szítő ismétlése után a rendhagyó igék. Azután a szókötés legfőbb szakaszai. 
Megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok. — Kézikönyvek: Curtius (ford. Abel) 
Görög nyelvtana és Görög gyakorlókönyve. Nyelvtani óra volt hetenkint 3. 
2. Olvasmány: Schenkl-Horváth Chrestomathiájából Anabasis V., V II, 1— 38. 
Ezen olvasmányokra fordíttatott hetenkint 2 óra. Hét. 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) M agyar írók bővebb tanulmányozása, kap
csolatban a görög klasszikusok fordításban való ismertetésével: Kézikönyvek: 
Endrődi S .: Irodalmi olvasmányok, II r. Geréb J . : Görög vallás és művészet. 
Csengeri 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., XI—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

.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 phaeakok szigetén. Nausikaa VI. é. Odysseus Alkinoos 
házában VII—XIV. Megérkezése Ithakába. Odysseus boszúja a kérőkön 
XVII XXIV7. 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,
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Fogarasi rabságom, Egy álomlátás; Szalárdi Ján o s: 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 lírfi 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 űj magyar 
próza Kazinczy korában. Kazinczy hatása. Hetenkint 2 óra; időszakonkint egy 
irásb. dolgozat. Dr. Serédi Lajos.

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

6. Német nyéki. A nyelvtani és mondattani ismereteknek ébrentartása 
mellett költeményeknek és prózai olvasmányoknak tanulmányozása. Költemények 
könyv nélkül is. Az olvasmányokkal kapcsolatban a ballada fejlődéséről Német
országban, továbbá Körner és Schiller életrajza. Olvasókönyv: Hoffmann Mór: 
Német tan- és olvasókönyv. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. 
Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Az újkor története a legújabb időkig. Renaissance. Felfede
zések. Reformatio. Ellenreformatio. Absolut királyi hatalom kifejlődése. Felvilá
gosodás. A nagy forradalom. Napóleon kora. A szent szövetség. A legújabb 
idők. Kézikönyv: Varga Ottó: Világtörténet: Újkor. Hetenkint 3 óra. Dr. Szi- 
gethy Lajos.

8. Mathesis, a) Algebra. A gyökökről általában. Számműveletek gyök
mennyiségekkel. Imaginarius számok. Vegyes négyzetes egyenlet megoldása. 
Negatív és tört kitevőjű hatvány és gyök. Logarithmusok.

b) Geometria. Húrsokszögek és kör. A sík trigonometriája. Stereometriai 
alapfogalmak. Testszög. Szabályos testek felületszámítása. Tankönyv: Moénik- 
Klamarik: Algebra és Geometria. Hetenkint 3 óra. Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlat. Mint az V. osztály. Hajsó Gusztáv. VII.

VII. OSZTÁLY.0

Osztályfőnök: Flórián .Jakab.

1. Vallástan. Kér. hittan és erkölcstan. Kézikönyv: Keresztyén hit- és 
erkölcstan, irta Zsilinszky Mihály, átdolgozta Hörk József. Hetenkint 2 óra. 
H örk József.

2. M agyar nyelv. K k.: 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

Collég. Ért. 9
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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. Kkönyv : Vergilius, Cicero beszédei és Cserny-Dávid Lat. stílus
gyakorlatok 3 k. Vergilius Aeneisének 6-ik könyve. Cicerónak Catilina ellen 
tartott I., 2. és 4. beszéde és 2-ik philippicája. Egyes részek könyvnélkül is. 
A lat. stílusgyakorlatokból fordíttatott 1—6., 22-—26., 67—89., 97—-103. Két- 
hetenkint egy Írásbeli dolgozat. Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias VI., 
VII. és V III.; azután pedig az új-jóni dialectus legfőbb sajátságainak ismer
tetése után Herodot VIII. 1— x 12. Mindegyik olvasmány megkezdése előtt 
adattak a szükséges mythologiai, illetve históriai, valamint irodalomtörténeti 
bevezetések, nemkülönben az illető művek egész tartalmának és compositiójá- 
nak ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, szó- és írásbeli fordí
tások magyarból görögre" (attikai nyelvre); ezen nyelvtani gyakorlatok hetenkinti 
I órában történtek. Összesen heti 5 óra. Ludm ann 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. d r . : Görög művelődéstörténet. R adó : 
Euripides Iphigeneja 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 állapotjárói, 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: Iphigeneia 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 Lajos.

6. Ábrázoló mértan. A térelemek derékszögű ábrázolása a négy térnegyed
ben. A pont és egyenes viszonylagos vonatkozásai. Egyenesen fekvő pont és pon
ton keresztül menő egyenes. Egyenes osztása és nyomai. A pont és az egyenes 
árnyéka a két képsíkon. Az egyenes vetítősíkjainak leforgatása és beforgatása. 
Az egyenes hossza és képsíkszögei. Az egyenes viszonylagos vonatkozásai. A sík
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beforgatása. A sík képsík-szögei. A síkidomok ábrázolása, a képsíkokra vetett 
árnyékai. Metszősíkpár. A kör képei. Kézikönyv: Hornischek Henrik. Az első 
harmadban hetenkint egy ábrázoló mértani óra helyett emberi testrészek raj
zolása. Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

7. Német nyelv. «Hermann u. Dorothea» beható tárgyalása nyelvi, tárgyi 
és aesthetikai szempontból; evvel kapcsolatban áttekintés az eposz németországi 
fejlődése fölött. «Wilhelm Tell»-nek tárgyalása, a műnek az iskolában történt 
részleges olvasása mellett. Goethe élete és irodalmi működése. Ezeken kívül 
összesen 25 tanórában tájékoztatás a német irodalom ókora és első virágzási 
kora felől. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr. Heinrich Gusztáv: 
Deutsches Lehr- u. Lesebuch, III. B and; továbbá: Hermann u. Dorothea, vala
mint : Wilhelm Tell jegyzetes kiadása. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

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

9. Mathesis. A elsőfokú határozott egyenleteknek ismétlő tárgyalása és 
begyakorlása után a másodfokú egyenletek megoldása és teljes elmélete. Másod
fokú függvények maximuma és minimuma. Biquadratikus egyenletek. Exponen- 
tialis egyenletek. Határozatlan egyenlet. Számtani és mértani haladvány. Kama
tok kamatja, járadék, törlesztés. A végtelen sorokról. Láncztörtek. A mértanból: 
stereometria; a hasáb, gúla, csonka gúla, szabályos testek, henger, kúp, csonka 
kúp és gömb felülete és térfogata. A gömb-háromszögtan alaptételei és a gömb- 
háromszög megfejtése. Házi dolgozatok óráról-órára; iskolai dolgozatok havon
kint. Kézikönyv: Mocnik-Klamarik: Algebra és Geometria. Hetenkint 3 óra. 
Ludmann Ottó.

10. Természettan. Általános bevezető rész; erőtan, hangtan, fénytan, mathe- 
matikai alapon kísérletekkel felvilágosítva. Kézikönyv: Fehér I.: Kísérleti ter
mészettan. Hetenkint 4 óra. Ludmann Ottó.

11. Testgyakorlat. Egyesítve a VIII. osztálylyal, hetenkint 2 órában. Hajsó 
Gusztáv. VIII.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Húsz Ármin.

1. Vallástan. Egyesítve a VII. osztálylyal.
2. M agyar 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 bővítése 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 irod. 
története szemelvényekkel. Hetenkint 3 ó ra ; havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Dr. Serédi Lajos.

9*
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3- Latin nyelv. Tankönyvek: Grysar-Gitlbauer: Q. Horatii Flacci carmina 
selecta; Petrovich Ferencz: P. Cornelii Taciti annalium libri I—VI; Schultz- 
Dávid István: Kisebb latin nyelvtana. Olvasmány: Taciti annal. lib. I . ; Tacitus 
életrajza, művei s irályának jellemző sajátságai. Q. Horatii Carm. I. 2., 3., 4.,
7., 10., 12, 14., 22., 35, 37.; II. I., 2., 3., I O . ;  III. I., 3. Epod. lib. i .  2. Satir. 
I. I. ,  8.; De arte poetica; Horatius életrajza, művei s metrumai; különös gond 
fordíttatott az egyes költemények olvasásánál arra, hogy a tanuló tiszta képet 
nyerjen Horatius költői fejlődéséről, jellemének és életnézetének kiváló voná
sairól. Nevezetesebb helyek emlézése. Római régiségtan és vázlatosan a római 
irodalom története. Az irály gyakorlása és az alaktan és mondattan ismétlése 
czéljából fordíttatott 22 fejezet és Íratott 16 iskolai dolgozat, melyeknek tárgya 
legnagyobb részt az olvasott remekművekből vétetett. Hetenkint 5 óra. Húsz 
Ármin.

4. Görög nyelv. Platon: «Apologia Sok ratis» és «Kriton» egész terjedel
mükben, a szükséges irodalom- és philosophia-történeti bevezetés után. Azután 
Odysseia III. és IV. I—273. Hetenkint 3 óra. Nyelvtani gyakorlatok, szó- és 
Írásbeli fordítások magyarból görögre, melyeknek tárgyát az olvasmányok 
egyes szakaszainak kivonata képezte (az írásbeli dolgozatok részint mint házi, 
részint mint iskolai dolgozatok készíttettek), hetenkint 1 órában. Az évnek végén 
a görög irodalom történetének áttekintése Schill Salamon kézikönyve szerint. 
Összesen hetenkint 4 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanf. a) Magyar. Kézikönyvek: Jancsó Ben.: Magyar 
Írod. olvasmányok IV. r. B. Kemény Zsig.: Tanulmányok I , II. Alexander B.: 
Filozof. írók tára VI. k. Péterffy I : Szemelvények Platon és Aristoteles művei
ből. Schill Salamon: Görög irod. történet. Gf. Széchenyi István irod. munkássága. 
«Hitel» ez. művének tartalmi és alaki taglalásával: reformjai, stílusa, kritikai 
módszere. Kölcsey Fér.: «Országgyűlési naplója». «Nemzeti hagyományok.» 
«Görög philosophia» gondolatmenet, stilus, módszer szempontjából. B. Eötvös 
József politikai iratai, különösen a Reform rhetorikai argumentálása, előadása. 
B. Kemény Zsigm.: «Elet és irodalom» ez. művének gondolatmenete, előadása. 
A magyar előadó, kritikai és aesthet. próza fejlődése. Platon a gör. philosophiá- 
ban. A gör. philos. kezdete. Platon dialógusainak természete. Sokrates. «Sokrates 
védekezése» ez. diai. gondolatmenete, főeszméi, módszere. Platon «Állam»-a. 
Czélja, eszközei, módszere. «Kriton» elvei, argumentálása, hatása. A Platon 
nyomában alakult főbb philos. iskolák. Aristoteles és Platon. Aristoteles ethikai 
felfogása. Görög ethika. «A boldogságról» ez. m. tartalma, elvei. Nikomachoshoz 
intézett ethikája: «A nagy lélek s a becsvágyó» ez. rész tartalma, alapelvei. 
Aristoteles ethikai elvein alakult iskolák: stoikusok, epikureusok. Időszakonkint 
egy házi dolgozat. Hetenkint 2 óra. Dr. Serédi Lajos.

b) Ábrázoló mértan. A szögletes és gömbölyű testek (gúla, hasáb, tetraéder, 
hexaeder, ostaeder, kúp, henger, gömb) egyszerű helyzetben való derékszögű 
ábrázolása a saját árnyékhatár és a vetett árnyék meghatározásával. Azoknak 
a testeknek vonatkozásai a térelemekre és kifejtésök. Kézikönyv: Hornischek 
Henrik. Az első harmadban hetenkint egy ábrázoló mértani óra helyett emberi 
testrészek és egész emberi alakok rajzolása Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

6. Német nyelv. Goethe íphigeniája egész terjedelmében olvastatott. Áttekin
tés a dráma fejlődéséről Németországban. Ezek után a német irodalom tör
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ténete a reformácziótól a legújabb korig, a legnevezetesebb művekből vett 
részleteknek olvasása és egész tartalmuknak közlése alapján. Kézikönyv: Heinrich : 
Deutsches Lehr- u. Lesebuch, III. Band. Hetenkint 2 óra; havonkint I dol
gozat. Szutórisz Frigyes.

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

8. Mathesis, a) Algebra. Négyzetes egyenletek. Számsík. Moivre binomi- 
nalis egyenlete. Redukálható felsőbb fokú egyenletek. Elsőfokú határozatlan 
egyenletek megfejtése. Végtelen sorok. Kamatos kamat- és járadék-számítás. 
Combinatiók. Binomiális tétel. A mennyiségtan főbb tanainak ismétlése.

b) Geometria. A planimetria, a síktrigonometria és stereometria főbb 
tételeinek ismétlése. K k .: Mocnik-Klamarik: Algebra és Geometria. Hetenkint 
2 óra. Perényi Vilmos.

9. Természettan. Hangtan. Hőtan. Magnesség. Elektromosság és Kosmo- 
graphia. Tankönyv: Fehér I.: Kísérleti természettan. Hetenkint 4 óra. 
Perényi Vilmos.

10. Philos, pröpaedeutika. 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. 
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 Lajos.

11. Torna. Lásd a VII. osztályt.

írásbeli h a v i do lgozatok  a  felső négy osz tá ly b an .

1. Magyarból.

V. osztály. I.  A vásár. (Leírás.) 2. Fogarasi István. (A népballada elő
adásbeli sajátságai.) 3. Miért volt oly sok hőse a görög nemzetnek? (Bevez. 
az értekező prózába.) 4. Szorgalom nélkül nincs haladás. (Értekezés.) 5. Arany 
János népies tárgyú balladái. (Fejtegetés.) 6. A magyar népballadák alaki és 
tartalmi sajátságai. (Összefoglalás.) 7. Soóvár és sófőzője. (Részletező leírás.) 
8. Magyar hősök. (Rajz.) 9. Hogyan tanít gondolkodásra és okulásra a törté
net? (Fejtegetés.) — Görögöt pótló tanfolyam ban: 1. Kazinczy Ferencz s a kezdő 
írók. (Az olvasott levelek alapján.) 2. Thukydides czélja. (Fejtegetés az olv. 
alapján.) 3. Alkibiades. (Jellemrajz Thukydides VI. könyve nyomán.)

VI. osztály. I.  A római polgárháborúk belső okai (Tört. értekezés.)
2. Mennyiben használ és mennyiben árt a vasút a kis városnak? (Fejtegetés.)
3. Coriolan tragoed. nőalakjai. (Jellemzés.) 4. A nemzeti történetírás fontos
sága. (Értekezés.) 5. A franczia «rendi» alkotmány miért és hogyan vált abso
lut monarchiává? (Történeti oknyomozás.) 6. Csak a figyelmes olvasó tanul a 
történetből. (Fejtegetés.) 7. Látogatás az eperjesi kályhagyárban. (Ismertető 
leírás.) 8. B. Eötvös J. «A tudomány befolyása az életre» ez. szónoklatának 
rhetorikai elemzése. 9. Mindenki a saját szerencséjének kovácsa. (Megokolás.)



70

Görögöt pótló tanfolyam ban: I.  A m agyar történeti próza fejlődése a XIX. 
századig. 2. Az Iliás erkölcsi világnézete. 3. Az Odyssea mythosai.

VII. osztály. I. A görög műveltség hatása miben tűnik föl leginkább 
Róma műveltségének fejlődésében ? (Értekezés.) 2. Egy óra az önképző-körben. 
(Leíró értekezés.) 3. Miért nem oszolhat meg egyenlően a vagyon? (Megokolás.)
4. A naiv-epos nemzeti vonatkozásai és hatása. (Fejtegetés.) 5. A mű-epos 
kortörténeti vonatkozásai. (Értekezés a Zrinyiász és Zalán futása alapján.) 6. A 
víz szerepe a természet háztartásában. (Értekezés.) 7. Irány-regény fontossága 
és hatása. (Fejtegetés.) 8. Főhős a regényben, főhős a drámában. (Fejtegetés 
olv. alapján.) 9. Alaki és tartalmi szép nélkül nincs költői alkotás. (Összefoglaló 
értekezés.) —- Görögöt pótló tanfolyamban : I .  Csokonai «A lélek halhatatlansága» 
ez. költeménye mint tanító költemény. (Aesthet. fejtegetés) 2. Agamemnon 
tragikuma. (Aesthet. elemzés.) 3. A klasszikus és modern tragoedia világnézete. 
(Olvasmányok alapján.)

VIII. osztály. I.  Ki könnyen hisz, könnyen csalódik. (Psychol, fejtegetés.) 
2. Hogyan illeszkedett Magyarország a nyugati államok közé? (Történ, fejte
getés.) 3. A villám élettani hatásai. (Értekezés.) 4. A klasszikus iskola létjoga 
irodalmunk újjászületése korában. (írod.-tört. fejtegetés.) 5- Jókai Mór egyik 
olvasott regényének fejtegetése, különös tekintettel nemzeti eszméire. 6. A modern 
műfajok közt miért vált a regény a legkedveltebbé? (Fejtegetés.) 7. Hírlapiro
dalmunk gyors fejlődésének belső okai. (Értekezés.) 8. Mi jellemzi leginkább 
napjaink irodalmának irányait? (Fejtegetés.) -  Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Gr. 
Széchenyi István mint reformator czéljai s eszközei. (Hitel, Világ ez. művei 
alapján.) 2. Platon Államformái. (Tartalmi fejtegetés.) 3. Kossuth és Széchenyi. 
(Parallel.)

2. N ém et dolgozatok.

V. osztály. I.  Diktált mondatok fordítása magyarról németre, főként a 
szenvedő alak gyakorlására. 2. Gyakorlat a mellékmondatok megröyidítésére.
3. A szamár. (Fordítás magyarról németre.) 4. Inhalt der 1. u. 2-ten Romanze 
aus Herders «Cid». 5 Legende. (Frei nach Goethe.) 6. Mein Geburtsort. (Be
schreibung.) 7. Wie ich die Ferien zugebracht habe? (Erzählung.) 8. A fösvény. 
(Fordítás magyarról németre.) 9, Inhalt der 3., 4. u. 5-ten Romanze aus Her
ders »Cid». 10. Der Affe und die Uhr. (Frei nach Lichtwehr.)

VI. osztály. A ) Freie Arbeiten: I. «Erkenne dich selbst». (Abhandlung.) 
2. «Franz Deák». (Charakteristik.) 3. Zoologischer Ausflug nach Borkút. (Be
schreibung.) B) Inhaltsangabe oder Gedankengang: 4. «Kraniche des Ibykus». 
5. «Bürgschaft». 6. «Burgruine». C) Uebersetzung aus dem Ungarischen ins 
Deutsche: 7. Schiller életrajza». 8. «Körner életrajza» 9., 10. Entwicklung der 
Ballade in Deutschland.

VII. osztály. A ) Freie Arbeiten: 1. Die Kinderstube zu Weihnachten. 
(Idylle.) 2. Die Elektricität und ihre Anwendung. (Abhandlung.) 3. Gelegen
heitsrede über das Thema «Ehrlich währt am längsten». B) Inhaltsangabe oder 
Gedankengang: 4. Der erste Gesang des Epos «Hermann u. Dorothea. 5. Der 
sechste Gesang des Epos «Herrn, u. D.» 6. «Walther von Aquitanien». C) Ueber
setzung aus dem Ungarischen ins Deutsche: 7. «Az eposz története Német
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országban» 8. «Az eposz története Németországban» (Folytatás.) 9. és IO. Goethe 
életrajza.

V ili. osztály. AJ Freie Arbeiten: 1. »Die Hauptaufgabe des Menschen 
ist, seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten harmonisch zu entwickeln». 
2. «Warum müssen wir uns neben der ungarischen, ganz besonders mit der 
deutschen Literatur u. deren hervorragenden Produkten beschäftigen». 3. Cha
raktere aus «Iph. auf Tauris». B) Inhaltsangabe oder Gedankengang: 4. Der 
erste Aufzug des Dramas «Iphigenie auf Tauris». C) Uebersctzung aus dein 
Ungarischen: 5. «A dráma története Németországban». (Folytatás.) 7. «Erde 
kunyhó».

D) F ő g y m n asiu m i tanu lók .

Név, vallás Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Adler Izidor izr......................... Kapi, Sáros 1882. máj. 12.
Alexander Bernát izr. . . Ófalu, Sáros 1881. decz. 28.
Andorko Gyula h. h. . . . Bodolló, Abauj 1883. febr. 2.
Atlasz Lajos izr......................... Tót-Raszlavicza, Sáros 1883. febr. 25.

5 Baum Hermann izr.................. S-Kellemes, Sáros 1882.
Baumöhl Rezső izr................... S.-Kellemes, Sáros 1881. nov. 23.
Bohrandt Lajos á. h. . . . Eperjes, Sáros 1883. máj. 23.
Burger Zsiga izr........................ Siróka, Sáros 1883. nov. 13.
Davidovics Manó izr. . . Huvész, Sáros 1881. márcz. 23.

10 Donner Ferencz izr.................. Eperjes, 1882. jul. 23.
Duda Miklós r. kath. . . Eperjes, 1882. dec. 17.
Fiedler János á. h.................... Tállya, Zemplén 1880. nov. 15.
Friedmann Salamon izr'.* . Gergelylak, Sáros 1882. jul. 4.
Geller Samu izr......................... S-Kellemes, Sáros 1882. decz. 14.

i s Germuska Károly r. kath .. . Eperjes, 1881. nov. 2.
Glück Lipmann Ferencz izr. . Varannó, Zemplén 1883. okt. 5.
Goldstein Jenő izr..................... Eperjes, 1882. máj. 21.
Golyecz József r. kath. • Asgúth, Sáros 1881. decz. 28.
Gottlieb Jakab izr..................... S.-Kellemes, Sáros 1882. ápr. 27.

20 Grosz Sándor izr....................... Kis-Várda, Szabolcs 1883. decz. 18.
Grüller Károly r. kath. . . . Miskolcz, 1883. febr. 27.
Gutassy Ferencz r. kath.** N.-Sáros, 1881. nov. 6.
Guttmann Hugó izr. . . . Eperjes, 1882. decz. 17.
Hönigsfeld Jakab izr. . . . Kis-Vitéz, Sáros 1882. nov. 14.

25 Istvanyik Jenő á. h.................. Varannó-Hosszúmező, Zemplén
1880. okt 3.

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

Kálnássy Zoltán r. kath.** . . Eperjes, 1882. jul. 10.
Kányák Sándor r. kath. Mátyáska, Sáros 1881. aug. 2.
Karpel Márkus izr.................... Tarcza, Sáros 1881. nov. 30.
Keszler Ervin izr....................... L.-Szt.-Miklós, 1883. jun. 14.

30 Kiszely Márton r. kath.. Eperjes, 1882. márcz. 24.
Kobilicz Géza á. h.................... Szepes-Váralja, 1882. nov. 3.
Koch József á. h....................... Kis-Kér, B.-Bodrog 1883. aug. 7.
Körvélyessy Zoltán h. h. . . Eperjes, 1883. decz. 14.
Kübecher Tivadar á. h. Tokaj, 1881. nov. 7.

35 Landszmann Náthán izr. . . Hernád-Büd, Abauj 1883. szept. 8.
Lefkovics Bernát izr. . . Zsebegnyő, Zeplén I880. febr. 5.
Lerner Elek izr.**.................... Eperjes, 1881. jau. 5.
Richtig Artur izr....................... Eperjes, 1884. jan. 12.
Melczer Elek á. h ..................... Eperjes, 1883. jul. 16.

40 Mittelmann Árpád izr. . . . Selmeczbánya, Hont 1882. decz. 2.
Mucha Lajos á. h. v . . . Eperjes, 1882. jul. 3.
Neumann Jenő izr.................... Czegléd, Pest m. 1883. máj. 17.
Nemes Ödön á. h.................... Szántó, Abauj 1882. okt. 25.
Neustadt József izr.................... Szt.-György, Sáros 1881. márcz. 10.

45 Oberlaender János á. h. . . Gölniczbánya, Szepes 1884. márcz. 29.
Paszternák Jakab izr. Eperjes, 1882. jun. 1.
Quittmann Henrik izr. . . Olsavicza, Szepes 1881. jun. 20,
Ránczpék Guido á. h* . . . Nagy-Szeben 1882. febr. 9.
Scholcze Antal á. h. . . . Eperjes, 1883. jan. 17.

50 Semel Lipót izr. . . . . . Eperjes, 1882. febr. 12.
Schiff Gyula Izrael izr. . . . Varannó, Zemplén 1882. decz. 6.
Sommer Ignácz izr. . . . • Kis-Sáros, Sáros 1884. febr. 5.
Szűcs Imre r. kath.................... Eperjes, 1883. aug. II.
Teitelbaum Hermann izr. . Sós-Újfalu, Sáros 1882. febr. 20.

55 Trattner Hermann izr.** Gatály, Zemplén 1882. okt. 2.
Treuhaft Miksa izr.................... Tót-Raszlavicza, Sáros 1881. jul. 25.
Zafran Lipót izr........................ Szinye-Lipócz, Sáros 1883. jun. 29.
Zahler Aladár izr....................... Töltszék, Sáros 1883. ápr. 8.
Zahler Ernő izr......................... Abauj-Szinna, 1883. okt. 2.

60 Ziegler Jenő izr.......................... Eperjes, 1881. jun. 4.
Zsigmondy Miklós . . . . Eperjes, 1881. okt. 27.

M a g á n t «T  it  11 I ó  1< :
Goldberger Sándor izr. . . . Jernye, Sáros 1884. jan. 16.
Kopp Leo izr............................ Héthárs, Sáros 1883. szept. 15.
Schwarcz Mór izr...................... Héthárs, Sáros 1884. jan. 9.

65 Goldberger Samu izr. . . . Jernye, 1884. január 30.
Rosenbaum Mózes Jakab izr. Vehécz, Zemplén 1883. máj. 25.

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

II. OSZTÁLY.

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

5 Csiha Sándor h. h................
Demcsák Lajos r. kath. . .
Docskál Rezső r. katli.** . .
Fischgrund Samu izr. . . .
Frankfurt József izr.** . .

IO Freimann Vilmos izr.***
Friedmann Ignácz izr. . . .
Friedmann Jakab izr. . .
Goldberger Ábrahám izr. . .
Görgey Géza á. h.** . . .

15 Greger Oszkár izr.....................
Gretzmacher Jenő á. h. . .
Guttmann Jenő izr....................
Hennel Elek á. h......................
Kasztriner Árpád izr. . . .

20 Klein Simon izr.** . . . .
Kocsán Kornél r. kath. . .
Krakovszky Emil r. kath.** *** 
Kubik Emil g. kath.** . . .
Legányi Dezső á. h. . .

25 Lichtig Ede izr.........................
Lusztig Márk izr......................
Mayer István á. h ....................
Méhely Nándor r. kath.** 
Moskovics Izrael izr. . . .

30 Osváth Zoltán h. h. . . .
Neumann Ignácz izr. . . .
Neumann Simon izr. . . .
Reich Ármin izr........................
Rosenberg Márton izr. . .

35 Rubovics Ignácz izr.*** . .
Scholze Károly á. h. . . .
Seyfried Béla á. h.** . . .
Seyfried Ernő á. h ...................
Schwartz Áron izr....................

40 Stammberger Márk izr. . .

** Ismétlő. *** Elmaradt.

Budapest, 1882. nov 30. 
Budapest, 1882. decz. 9. 
Szedliczka, Zemplén 1882. decz. 24. 
Varannó, Zemplén 1882. decz. 18. 
Tisza-Dob, Szabolcs 1879 aug. 14. 
N.-Sáros, 1880. jul. 25.
Igló, Szepes 1878. nov. 8. 
Berzevicze, Sáros 1880. márcz 
Dukafalu, Sáros 1880.
Sebes-Váralja, Sáros 1880. jan. 12. 
N.-Sáros, 1882. jan. 8.
Radács, Sáros 1880. szept. 12. 
Eperjes, 1879. aug. 7.
N.-Mihály, Zemplén 1882. jun. 21. 
Eperjes, 1880. ápr. 24.
Lőcse, Szepes 1881. nov. 28. 
Eperjes, 1881. nov. 4.
Eperjes, 1881. nov. 23.
Varannó, Zemplén 1882. decz. 11. 
Miglécz, Abauj 1881. máj. 29. 
Gombosfalva, Sáros 1881. jul. 18. 
Kis-Szeben, Sáros 1879. febr. 20. 
Eperjes, 1881. jan. 9.
Pécs, Baranya 1883. aug. 13. 
Eperjes 1881. nov. i l .
Eperjes, 1883. ápr. 21. 
Var.-Hosszúmező, Zemplén 1881. jul. 20. 
Finta, Sáros 1880. márcz. 3.
S.-Kellemes, Sáros 1880. nov. 12. 
Eperjes, 1881. nov. 25.
Finta, Sáros 1882 ápr. 27. 
Eperjes, 1882. jun. 3.
Láda, Sáros, 1880. nov. 22. 
Varannó, Zemplén 1881. nov. 27. 
N.-Sáros, 1882. ápr. 1.
Eperjes, 1881. aug. II. 
Beszterczebánya, Zólyom 1881. jun. 5. 
Beszterczebánya, Zólyom 1882. nov. 28. 
Szinye-Újfalu, Sáros 1881; szept. 5- 
Lubotin, Sáros 1880. szept. 26.

Collég. Ért. 10
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Név, vallás Születés helye és ideje

Szurmin Ervin r. kath. . . Eperjes, 1881. jun. 15.
Ungár Miksa izr. . . . . Csircs, Sáros 1880. jun. 25.
Weisz Náthán izr...................... S.-Kellemes, 1880. ápr. 5.
Weiszer Róbert á. h. . . . Eperjes, 1882. decz. 15.

45 Zahler Aladár izr...................... Abauj-Szinna, 1881. jul. 24.
Zahler József izr........................ Töltszék, Sáros 1880. nov. 2.
Ziegler Aladár izr..................... N.-Sáros, 1880. máj. 3.

INI a g á  n t a n u l  ő :
Schreiber Hermann izr. Nagy-Ida, Abauj 1880. febr. 23.

III. OSZTÁLY.

Altmann Hugó izr. . . . . Dombrád, Szabolcs 1878. febr. 21.
Andorko Zoltán b. 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, 1880. szept. 8.
Both Tamás h. h..................... Lemes, Sáros 1880. decz. 15.
Demian Árpád izr.................... Liptó-Szt-Miklós, 1880. jul. 29.
Einzig Miklós izr...................... Eperjes, 1881. szept. 5.

io Farkas Lajos á. h.................... Eperjes, 1881. márcz. 28.
Fizély Béla á. h........................ Abos, Sáros 1880. jan. 14.
Fraenkl Bernát izr.................... Asgúth, Sáros 1880. jun. 8.
Freiberger Salamon izr. . . S.-Kellemes, Sáros 1880. szept. 11.
Fuchs Árpád izr........................ Buzita, Torna 1882. ápr. 17.

I 5 Grosz Márton izr...................... Fényes-Litke, Szabolcs 1882. jan. 23.
Guttmann Simon izr. . . . S.-Kellemes, Sáros 1878. nov. 29.
Hajdúk Bertalan á. h. . Eperjes, 1881. máj. 27.
Holénia László r. kath. Eperjes, 1881. jun. 3.
Hrabcsák József r. kath. Somos, Sáros 1878. máj. 14.

20 Janisch Lajos á. h.................... Lajtafalu, Moson 1881. márcz. 9.
Kállay József á. h..................... Liptó-Szt-Miklós, 1881. aug. 12.
Klein Béla izr. . . . . . Gombosfalu, Sáros 1880. nov. 17.
Klein Sándor izr....................... Komárom, 1880. aug. 3.
Landesmann Simon izr. . . Var.-Csemernye, Zemplén 1880. okt. 21.

25 Mahr Aladár á. h..................... Eperjes, 1878. okt. 20.
Márk Béla h. h......................... Mező-Csáth, Borsod 1882. márcz. 2.
Neumann Artur izr.................. Lemes, Sáros, 1881. aug. 23.
Pelech Ernő á. h.*** . . . Dobsina, Gömör 1881. nov. 23.
Peterfreund Manó izr. . . . Szepes-Olaszi, 1878. nov. 14.

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

30 Reich Artur izr.......................... Eperjes, 1880. aug. 9.
Schif Viktor i z r . .................... Varannó, Zemplén 1880. nov. 6.
Scholtz János á. h ...................... Vyhodna, Liptó 1879. jul. 1.
Schwalb Kálmán izr. . . Tót-Raszlavicza, Sáros 1879. okt. 24.
Springer Armin izr. Eperjes, 1879. jun. 25.

. 35 Steinauer Ernő á. h. . . . Lemberg, Gácsország 1880. szept. 21.
Szécsényi Ferencz r. kath. Kassa, Abauj 1879. aug. 25.
Szendrovics Vilmos izr. Eperjes, 1881. szept. 4.
Sziklai Jenő izr.......................... Budapest, 1881. máj. 17.
Wachsmann Miksa izr. Eperjes, 1879. decz. 5.

40 Weichhardt Waldemár r. kath. Kassa, Abauj 1881. jun. 2.

IV. OSZTÁLY.

Bánó Lehel á. h....................... Héthárs, Sáros 1880. szept. 7.
Chalupka Árpád á. h. . Eperjes, 1878. ápr. 4.
Cséri Elek izr. . . . Varannó, Zemplén 1880. jun. 16.
Csink Aladár á. h..................... Szeghi-Long, Zemplén 1880. márcz. 30.

5 Cziegelbrier Ede á. h. . . Frankfurt a/M., Németorsz. 1879. ápr. 3.
Deckert Jenő r. kath. Eperjes, 1878. nov. 9.
Friedmann Zsiga izr. Sztropkó, Zemplén 1878. aug. 3.
Gamauf Jenő á. h..................... Eperjes, 1881. jun. 8.
Goldberger Bernát izr. . Eperjes, 1877. jun. 30.

10 Gundelfingen Gedeon r. kath Vásárhely, Zemplén 1879. szept. 12.
Hegedűs Ferencz á. h. . . . Eperjes, 1879. jun. 16.
Herschkovics Mór izr. . . Eperjes, 1879. ápr. 1.
Hrianka János á. h* . . . Mosócz, Turócz
Kállay Béla á. h ....................... Liptó-Szt-Miklós, 1880. jan. 24.

15 Klein Ernő izr........................... Miglécz, Abauj 1879. ápr. 7.
Klein Samu izr.......................... Vörösmárt, Szabolcs 1881. ápr. 3.
Kovács Viktor á. h. . . . Nagy-Kőrös, Pestm. 1879. nov. 27.
Kovaliczky Mihály g. kath.** . Eperjes, 1878. jul. 13.
Leíkovics Jenő izr. . . . . Eperjes 1880. okt. 7-

20 Luscsek Ferencz r. kath. . . Soóvár, Sáros 1879. szept. 3.
Malirsch Gyula r. kath.** . N.-Domasa, Zemplén 1876. aug. 14.
Mauritz Győző á. h . . . Gölniczbánya, Szepes 1880. okt. 24.
Reiter Jenő izr........................... Szepes-Remete 1880. okt. 25.
Rosenfeld Kálmán izr.** . . N.-Dobrony, Bereg 1880. febr. 11.

25 Somogyi Mihály r. kath. . Szikszó, Abauj 1880. jan. 13.
Stehr József izr.......................... Eperjes, 1878. szept. 2.
Stépán Aladár á. h .................. Málcza, Zemplén 1880. máj. 30.
Streck Imre á. h....................... Gölniczbánya, Szepes 1878. szept. 8.
Weiszer Emil á. h.................... Eperjes, 1880. decz. 30.

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

V. OSZTÁLY.

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

Austerlitz Tivadar izr. Eperjes, 1880. ápr. 8.
Bella István á. h........................ Liptó-Szt-Péter, 1880. máj. 2.
p. Bessenyei Zenó h. h. . Miglész, Zemplén 1880. máj. 29.
p. Böhm Aladár izr. . . Eperjes, 1878. ápr. 9.

5 p. Csányi Kálmán r. kath. Eperjes, 1879. ápr. 26.
Dianiska Albert á. h. . . . Kis-Szeben, 1879 ápr. 15.
p. Fest Zoltán á. h. . . . Malaczka, Pozsony 1879. ápr. 12.
Franki Bernát izr...................... Héthárs, Sáros 1877. aug. 2.
Friedmann Adolf izr. . . . N .-Sáros, Sáros 1879. febr. 18.

io  p. Gerber Jenő h. h. . . . Szinér-Váralja, Szatmár 1878. jun. 10.
Glück Adolf izr......................... S.-Kellemes, Sáros 1879. jan. 24.
Grünmann Dávid izr. . . . S.-Kellemes, Sáros 1877. ápr. 8.
p. Hamborszky Béla á. h. Eperjes, 1879. jan. 23.
p. Haránt Géza r. kath. F.-Szvidnik, Sáros 1878. nov. 22.

15 p. Hennel Gyula á. h. . . . Eperjes, 1879. aug. 27.
Herkely Béla r. kath. Eperjes, 1880. jan. 30.
p. Hörk István á. h. . . . Eperjes, 1877. ápr. 4.
p. Hörk János á. h. . . . Eperjes, 1879. szept. 21.
Klefner Béla á h...................... Eperjes, 1879. márcz. 21.

■20 p. Lipták Sándor r. kath. Szomolnok, Szepes 1877. aug. 14.
p. Majernik Károly á. h. . Eperjes, 1878. nov. 12.
p. Márk Ferencz h. h. . . . Mező-Csáth, Borsod 1879. márc. 10.
p. Milde Kleofás r. kath. . Lowcze, Gácsország 1877. aug- 18.
Neumann Géza izr.................... Eperjes, 1879. aug. I.

25 Neumann Náthán izr. . . . Kapi, Sáros 1878. ápr. 2.
Neuwirth Ferencz izr. S.-Kellemes, 1878. jan. 22.
p. Peters Árpád r. kath. . . Budapest, 1879. máj. 18.
Propper József izr. . . . . Eperjes, 1879. márcz. 7.
p. Rácz Pál h. h....................... Császló, Szatmár 1878. aug. 31.

30 Rácz Péter h. h......................... Császló, Szatmár 1879. okt 27.
Rosenberg Izrael izr. Karácsonmező, Sáros 1876. jan. 13.
Rosenberg Samu izr. . . . Kurima, Sáros 1876. jan. 4.
p. Ruttkay Béla á. h. . . . Eperjes, 1879. okt. 16.
p. Szabó Árpád h. h. Mező-Kaszony, Bereg 1879. máj. 6.

35 p. Tokár Emil r. kath. . . Soóvár, Sáros 1878. ápr. 30.
Vozarik Gyula á. h. . . Lapos, Sáros 1877. máj. 18.
Weisz Ignácz izr....................... Zsegnye, Sáros 1879. ápr. 18.
Weisz József izr......................... Lapos, Sáros 1876. jul. 12.
Zahler Elek izr.......................... Láda, Sáros 1878. okt. 20.

40 Schwarcz Samu izr................... Héthárs, Sáros 1877. márcz. 19.
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VI. OSZTÁLY.
Jegyzet. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan

folyamba jár.
Adamis Gusztáv á. h.
Ardó Zoltán izr. . 
p. Baumöhl Leo izr.
Blaufeld Henrik izr. .

5 Blumenfeld Ervin izr.
Csengey Zoltán á. h.
Duda Árpád r. kath.** . 
p. Elsner Gusztáv r. kath. 
Friedmann Márk izr. 

io Fuchs Lipót izr.
Gasperik János á. h.
Geiger Artur izr. . .
p. Gundelfingen György r. kath 
Hartmann Lajos izr.

15 p. Herkely Lajos r. uath 
Kállay Adolf á. h. . . 
p. Király Gyula á. h. 
p. Klauszer Kálmán á. h 
p. Krajzell Miklós á. h.

20 Langsch József r. kath.
Lányi Dezső á. h. 
p. Márk Zoltán h. h. 
Ostermann Ernő á. h. . 
Richtmann Adolf izr.

25 p. Szinyei László r. kath.** 
Tyrnauer Joachim izr* . 
Tyrnauer Márk izr. .
Weisz Mór izr. . .
Zsák Dezső á. h. .

Szenicz, Nyitra 1879. jan. 4.
Kapi, Sáros 1879. ápr. 19.
S.-Kellemes, Sáros 1877. jun. 23. 
S.-Kellemes, Sáros 1876. okt. 12. 
Szepes-Béla, 1878. nov. 10. 
Csákvár, Fehérm. 1877. ápr. 21. 
Eperjes, 1875. nov. 2.
Munkács, Bereg 1876. aug. 28. 
N.-Sáros, 1877. szept. 13.
Eperjes, 1878. ápr. 6.
Dovalló, Liptó 1876. decz. 21. 
Karácsonmező, Sáros 1878. jul. 1. 
Tussa-Újfalu, Zemplén 1876. márcz. 11. 
Eperjes, 1878. okt. 31.
Epetjes, 1878. aug. 19. 
Liptó-Szt-Miklós, 1878. o k t 30. 
Gölniczbánya, Sepes 1876. jan. 31. 
Eperjes, 1877. szept. 16.
Eperjes, 1878. okt. 30.
Berki, Sáros 1878. márcz. 19. 
Miskolcz, Borsod 1878. aug. 27. 
Mező Csáth, Borsod 1877. máj. 14. 
Ránk, Abauj 1879. jan. 7.
Eperjes, 1876. máj. 6.
Becs, 1876. okt. 3.
Eperjes, 1876. máj. 13.
Eperjes 1877. okt. 23.
Zsebfalu, Sáros 1877. ápr. 2. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1877. szept. ti.

VII. OSZTÁLY.
Jegyzet. | i .  a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan

folyamba jár.
p. Bartus Sándor á. h 
Elsasz Manó izr. . 
Flórián Károly á. h. . 
p. Grosz Jenő izr.

5 Joób Imre á. h. . .
Hamborszky Jenő á. h.

N.-Mihály, Zemplén 1877. jul. 30. 
Szucsány, Turócz 1878. jan. 5. 
Eperjes, 1878. jan. 26.
Kis-Várda, Szabolcs 1878. nov. 8. 
Eperjes, 1877. márcz. 3.
Eperjes, 1877. jun. 24.

Kilépett. ** Ismétlő.
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p. Hipszky Endre á. h* . . Szarvas, Békés 1876. máj. 9.
Kalchbrenner Hugó á. h. LIelpa, Görnör 1877. máj. 7.
Kazsley Béla á. h..................... Kladzán, Zemplén 1877. ápr. 19.

io Kesselbauer Sándor r. kath. . Lemberg, Gácsorsz. 1876. jan. 22.
p. Klein Kálmán á. h. . . Poprád, Szepes 1877. febr. 6.
p. Korcsek Andor á. h, . . Budapest, 1875. szept. 9.
Krajzell Béla á. h..................... Eperjes, 1877. ápr. 16.
Lajcsák János á. h ................... Pribilina, Liptó 1875. jul. 5.

15 Matuska László á. h. . . . Liptó-Szt-Miklós. 1877. jun. 26.
p. Mosánszky István á. h. Eperjes, 1877. szept. 14.
Rurnann János á. h. . . . Pribilina, Liptó 1876. okt. 18.
p. Sohajda János h. h. . . Tuzsér, Szabolcs 1877. nov. 19.
Springer Zoltán izr. . . . . Kis-Várda, Szabolcs 1878. febr. 27.

20 Steinauer János á. h. . . . Lemberg, Gácsorsz. 1876. okt. 28.
Ungár Kálmán izr.................... Soóvár, Sáros 1876. febr 4.

VIII. OSZTÁLY.
Jegyzet. x>. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan-

folyamba jár.
Alexander Bernát izr.* . . . Keczer-Peklén, 1873. máj. 2.
Fodor Zoltán h. h** . . . Miskolcz, 1873. aug. 29.
Friedmann Oszkár izr. . . . Gölniczbánya, Szepes 1876. máj. 2.
Geiger Miklós izr...................... Karácsonmező, Sáros 1874. decz. 26.

5 Glatz Árpád á. h ..................... Eperjes, 1876. márcz. 29.
Grosz Dezső izr......................... Miskolcz, Borsod 1876. márcz. 25.
Kálnássy Géza r. kath. . . Eperjes, 1875. ápr. 30.
p. Kollár János á. h. . . . Mező-Berény, Békés 1876. ápr. 14.
Kósch Elemér á. h ................... Bártfa, Sáros 1877. jan. 6.

10 Krajnyák Alfonz á. h. . . . N.-Dobra, Zemplén 1876. szept. 27.
Lavotha Ödön á. h.** . . . Eperjes, 1875. márcz. 30.
p. Leitereg László r. kath. Kassa, Abauj 1875. jun. 13.
p. Lostorfer Károly á. h. Szt-Elek, Vas 1875. márcz. 23.
Palugyay Oszkár á. h. . . . Kis-Palugya, Liptó 1874. febr. 6.

15 Radvány Károly á. h. . . . Eperjes, 1877. jan. 28.
Rubovics László izr. . . . N.-Sáros, 1875. nov. 15.
p. Semsey Árpád r. kath. Karácsonmező, Sáros 1875. szept. 23.
Sztrilich Béla r. kath. . . Újvidék, B.-Bodrog 1873. decz. 27.
p. Tepliczky Aladár á. h. Abauj-Szepsi, 1877. jan. 17.

20 Tyrnauer Albert izr. . . . Eperjes, 1873. jun. 20.
Valkó János á. h...................... Gölniczbánya, Szepes 1876. ápr. 23.
Vrublovszky Nándor r. kath.** Eperjes, 1873. okt. 26.
Ziegler Jakab izr........................ N.-Sáros, 1876. febr. 14.

* Kilépett. ** Ismétlő.
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E) N y ilv án o s v izsgák  a  fő g y m n asiu m b an .

A mult r 8 p j—94.. évi szóbeli érettségi vizsga nagytiszt. Glauf Pál főesperes 
úrnak, mint a mélt. és főtiszt, püspök úr helyettesének elnöklete alatt, nagys. 
Klein Gyula műegyetemi tanár úrnak, mint kormányképviselőnek jelenlétében 
junius 28. és 29. napjain tartatott.

A szóbeli éretts. vizsgára bocsátott 17 tanuló következő eredménynyel 
tette a vizsgát:

Jeles o sz tá ly z a tta l ................................................  2
Jó «   5
Elégséges «   6
Két hónap után teendő javító vizsgára utasíttatott 4

Összesen . . 17
\

A javító vizsgára utasított négy ifjú közül három letette azt elégséges 
eredménynyel Iglón 1893. évi szept. 13-án, illetve decz. 21-én; a negyedik pedig, 
ki a szeptemberi javító vizsga alkalmával ismét elégtelen osztályzatot nyert és a 
deczemberi második javító vizsgára utasíttatott, ezen vizsgán meg nem jelent.

A folyó isk. évi éretts. vizsgára 21 VIII. oszt. rendes tanuló jelentkezett 
és egy olyan tanuló, ki a múlt évi szeptemberi éretts. vizsga alkalmával teljes 
vizsgára bocsáttatván, ismétlő vizsgára utasíttatott; összesen tehát 22-en. Ezek 
közül 3 nem bocsáttatott az érettségi vizsgára, mivel az osztályvizsgálatot nem 
tették le elégséges sikerrel, úgy, hogy az írásbeli vizsgán csak 19-en vettek 
részt. Az Írásbeli vizsga megtartatott május 23., 24., 25., 26. és 28. napjain. 
A dolgozatok tételei:

1. Magyar dolgozatra: a) A renaissance-nak volt-e hatása nemzeti irodal
munkra ? b) A franczia forradalom eszméi mennyiben hatottak hazánk politikai 
történetére ? c) A nap hőhatása a föld légkörének mozgására ?

2. Latin dolgozatra: «A jó nevelés szükségessége» I—2. fejezet, Kolmár 
és Sváby gyakorlókönyve szerint (57. lap).

3. Német dolgozat: «Schiller utolsó évei és halála», fordítás németre.
4. Görög dolgozat: Homer Odysseia-jából XIII. 49—85., fordítás magyarra.
5. Mennyiségtan: a) Egy társaságban férfiak, nők és gyermekek összesen 

20-an valának. Minden férfira 3, minden nőre 2, minden gyermekre J'a frtnyi 
költség jut, összesen 20 frt. Hány férfi, nő és gyermek volt ? b) Keresendő 
azon koczka térfogata, melynek felülete egyenlő egy r =  2'457 m. sugarú gömb 
felületével.

Miután két maturánsnak írásbeli dolgozatai elégteleneknek találtattak, 
csak 17 tanuló bocsáttatott a szóbeli vizsgára, mely junius 15. és 16. napjain, 
tek. dr. Markó Sándor úrnak, mint a mélt. és főtiszt, püspök úr helyettesének 
elnöklete alatt, tek. Mauritz Rezső reálisk. igazgató úrnak, mint kormányképvi
selőnek jelenlétében tartatott. Ezen vizsgának eredménye a következő :

Jeles osztályzattal tette a vizsgát . . . . . . .  1
Jó « « « «  ............................... 3
Elégséges « « « « ...............................11
Két hónap után teendő javító vizsgára utasíttatott 2

Összesen . . 17
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A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak m eg: 
május io-én (vallástan), május í i — 12., 16—22. napjain a VIII. osztály évi 
vizsgái; junius 18—23., 25. és 26. napjain az I—VII. osztályok vizsgái. Az 
évzáró-ünnepély és az ifjaknak elbocsátása junius 29-én.

F) Iskolai in tézm én y ek  és ifjúsági e g y le te k  a  főgym nasium ban .

I. Múzeumok.

1. A természetrajzi múzeum ez évben szaporodott 6 darab ritka szépségű 
ausztráliai madárral, melyeket néhai mélt. Czékus István püspök özvegye aján
dékozott iskolánknak. A természetrajzi gyűjteményeknek mai állása a következő: 
az állatországból 12,836 darab; a növényországból 8542 darab; az ásvány
országból 4755 darab; fali ábrák és minták 455 darab.

2. A vegytani szertár ez évben számos készülékkel s eszközzel szaporo
dott. teljesen újra felszereltetett és Szutórisz Frigyes tanár által szakszerűen 
rendeztetett Mai állása a következő : chemiai szerek száma 263, szerves vegyü- 
letek száma 47, eszközöké 142.

3. A természettani múzeum ez évben csak kisebbszerű készülékekkel és 
eszközökkel szaporodott. Mai állása 214 készülék és 10 fali kép.

4. A fö ld ra jzi gyűjtemény szaporodása : «Wandkarte der Alpen von 
Vinzenz v. Haardt.» — A gyűjtemény mai állása : 108 térkép, 5 földgömb, 
27 természetrajzi tárgy a földrajzi tanításhoz és 105 kép.

5. A mértani és rajzszertári gyűjtemény szaporodott 9 gipszmintával 
(szabadkézi rajzhoz). Ezen gyűjtemény mai állása : szabadkézi rajzhoz: 817 rajz
minta és 54 természetes (gipsz- és fa-) m inta; mértani rajzhoz: 340 rajzminta, 
138 modell és 6 eszköz.

6. A philologiai gyűjtemény jelenleg 13 tárgy és 40 képből áll.
7. Az éremgyüjteményben van 1567 különféle érem. II.

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 84. lap).

2. Algymnasiumi könyvtár. Ezen könyvtárt a gymnasium alsó négy osztá
lyának ifjúsága használta, azzal a korlátozással, hogy a Il-ik évharmadtól kezdve 
csak azok kaptak könyveket, a kik az I-ső évharmadról szóló értesítőjükben 
egy tárgyból sem kaptak elégtelen osztályzatot. Az I-ső osztálybeli tanulók 
pedig csakis a Il-ik évharmad elejétől használták a könyvtárt. A könyvek 
kiosztása mindegyik osztály számára hetenkint, olykor kéthetenkint történt. 
Az 1893—94-ki isk. évben a könyvtár számára a következő tanulók ajándé
koztak könyveket: 1. Deckert Jenő IV. o. tanuló 5 könyvet, u. m.: a) Ezeregy éj, 
b) Andersen meséi, c) A regélő gólya, d) Családi körben, ej A  Hasznos Mulattató 
1890-ki évfolyama ez. könyveket. 2. Holénia László III. oszt. tanuló ajándékozta 
Andersen meséit. 3. Grosz Miklós III. oszt. tanuló a) Kossuth Lajos élete és
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pályája, b) A franczia forradalom története ez. könyveket. 4. Körtvélyessy Zoltán 
I. o t. Schmied Kristóf «Eichenfels Henrik» ez. művét. 5' Melczer Elek I. o. t. 
Hoffmann «Hűség és álnokság» ez. művét. 6. Kiszely Márton I. o. t. a «Csontos 
Siegfried» és «Szép Meluzina» ez. könyveket s végre 7. N. N. Hörk Józsefnek 
«A nagysárosi vár ura» ez. elbeszélését ajándékozták a könyvtár számára. 
Az ajándékozott könyvek száma tehát összesen 13 kötet A könyvtár állománya 
ezekkel együtt 328 kötet magyar és 301 német mű. A könyvtár őre Kemény 
Árpád tanár.

III. A főgymnasiumi ifjúságnak segélyegyleti, gyámintézeti és egyéb
gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben a gymnasium nyolez osztályában havonkint esz
közölt segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtések 77 frt 17 krnyi összeget ered
ményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzájárultak az egyes osztályok következő össze
gekkel: az I. oszt. 7 frt 63 krral, a II. oszt. 16 írttal, a III. oszt. 6 frt 91 krral, 
a IV. oszt. 8 frt 31 krral, az V. oszt. 14 frt 93 krral, a VI. oszt. 5 frt 58 krral, 
a VII. oszt. 7 frt 68 krral, a VIII. oszt. 10 frt 13 krral. Ez összegből adatott 
a rozsnyói árvaháznak 6 frt 56 kr., a lielv. hitv. ösztöndíj-alapjának gyarapítására 
6 frt 78 kr., az e. e. e. gyámintézetnek 20 frt 27 kr., Alexander Bernát VIII. 
osztálybeli tanulónak segélyképen 5 frt, a kerületbeli vízkárosodott egyházak 
számára pedig 8 frt 37 kr. A maradék pedig a segélyegyleti tőkealap gyarapí
tására fordíttatott.

A dévai templom restaurálására gyűjtött az ifjúság 1 frt 75 krt, mely 
összeg tiszt. Szőts Sándor dévai lelkész úrnak 1893. okt. 14-kén beküldetett.

A Felvidéki magyar közművelődési egyesület számára gyűjtött a VIII. 
oszt. 4 frt 20 krt, a VII. oszt. 4 frt 60 krt és a VI. oszt. 4°  krt, összesen 
9 frt 20 krt (beküldetett Kosztenszky egyes, jegyző úrnak Nyitrán).

A Kossuth-szoborra gyűjtött az I. oszt. 8 frt 24 krt, a II. oszt. 8 frt 50 krt, 
a III. oszt. 8 frt 32 krt, a IV. oszt. 5 frt 70 kit, az V. oszt. II frt 80 krt, 
a VI. oszt. 16 frt 80 krt, a, VII. oszt. 15 frt 40 krt, a VIII. oszt. 12 frt 50 krt; 
összesen 87 frt 26 krt. (Ezen gyűjtésnek részletesebb kimutatása olvasható 
a 25., 26., 27. lapon.)

IV. Ifjúsági kirándulások.

A várost környező gyönyörű vidék — részben történetileg, részben természeti 
fekvésüknél fogva nevezetes — helyeit gyakrabban fölkereste a tanuló-ifjúság.

így Kemény Árpád tanárral a Petőfi-emlékhez, Szutórisz Frigyes tanárral 
a Borkútra, a czemétei erdőkbe; ügyesebb és érettebb csapatvezetőkkel a 
soóvári, kapii, nagy-sárosi várra több ízben is kirándult. Szutórisz Frigyes szak
tanár vezetése alatt többször tett az V. o. botanikai, a VI. o. zoológiái kirándulást.

Április 14-én dr. Serédi Lajos tanárral az Eperjesi Népbank országos hírű 
kályhagyárát látogatta meg a VI. osztály. Az igazgatóság mindent megtett, 
hogy a gyár berendezését, működését teljesen megismerje a látogató ifjúság. 
Április 20-án az V. osztály a soóvári állami sófőzőt tekintette meg.

Május 15-én Szutórisz Frigyes, továbbá Perényi Vilmos tanárokkal a 
IV. oszt. geológiai és iparműtani szempontból a krompachi híres vasgyárat

Collég. Ért. 11
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látogatta meg. Greiner Sándor igazgató kalauzolta a kis csapatot, szakszerű 
felvilágosítással bővítve ismeretkörét. A vasgyár igazgatósága ez alkalommal 
meg is vendégelte a fáradt vándorokat. Innen Istvánhutára gyalogoltak át, hol 
Scholtz igazgató az elektrolyzissel ismertette meg őket.

Nagyobb kirándulást tett az V. és II. o. együttesen május 19-én. Szutórisz 
Frigyes, Perényi Vilmos, Bielek Dezső tanárokkal a nagy-sárosi várat és a 
nagy-sárosi műmalmot látogatta meg. Fábry János aligazgató magyarázta meg 
a műmalom gépeit, egész működését. Fábry  Jánosné ő nsga pedig meg is 
vendégelte a fáradt csapatot.

Junius 6-án pedig 151 főgymn. tanuló az igazgatóval és 10 tanárral 
Bártfára rándult át, hol az ősi város műkincseit, műemlékeit s a környék neve
zetességeit tekintette meg. Rhody Alajos polgármester, Arányi Dezső alkapitány, 
Kellő György ev. lelkész és Vásárhelyi Dániel, az ev. magyar-tót egyháznak 
felügyelője, mindent elkövettek, hogy az ifjúság minél több látnivalóval beteljék 
s a különben kellemetlen idő daczára jól érezze magát. A róm. kath lelkészi 
hivatal is a Iegelőzékenyebben megtett minden intézkedést arra, hogy az ifjúság 
a restaurálás alatt álló régi templomot és annak műkincseit behatóan meg
tekinthesse. A városból a fürdőbe vonult az egész csapat. Dr. Kanárik Jakab 
fürdőorvos kalauzolta itt az ifjúságot s az egész gyógyító-intézet berendezését, 
működését, hatását készséges szívességgel magyarázta meg az érdeklődőknek.

Ugyanezen a napon a IV. osztálynak több tanulója Dubnikra rándult 
ki, a hírneves opálbányák megtekintésére. A  VI. és VII. osztály több tanulója 
pedig a ránki gajzirt tekintette meg.

A főgymn. igazgatósága és tanári kara e helyütt is köszönetét mond 
mindazoknak, kik szives útbaigazításaikkal tanulságossá, vendégszeretetükkel 
pedig felejthetetlenné tették az ifjúság impresszióit. V.

V. A főgymn. «Magyar Társaság» (alakult 1827-ben).

Czélja: «a nemzeti magyar irodalom mennél behatóbb megismerése alap
ján első sorban a nemzeti eszmékért való igaz lelkesedés felkeltése és ápolása, 
a magyar irodalmi nyelv szó- és írásbeli használatában való alapos önképzés; 
költői és szónoki remekművek egészben vagy részben való elszavalásával egy
részt a helyes előadás gyakorlása, másrészt az aesthetikai műveltség és ízlés 
fejlesztése; végül •— a művelt külföld vívmányai, haladása és szépirodalmi 
remekeinek figyelembevételével — 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 elősegí
teni.» Ez iskolai év szeptember 13-án tarto tta  meg a kör 66-ik alakuló gyű
lését, Ludmann Ottó főgymn. igazgató vezetése alatt, a melyen egyszersmind 
tisztviselőit is megválasztotta.

Az elnökség elfogadására ismét dr. Serédi P. Lajos főgymn tanárt kérte 
fel; alelnökké Kósch Elemér, VIII. o. t . ; titkárrá Semsey Árpád, VIII. o. t .; 
főjegyzővé Lostorfer Károly, VIII. o. t . ; aljegyzővé Kazsley Béla, VII. o. t . ; 
pénztárossá Palugyay Oszkár, VIII. o. t ; laptárossá Radvány Károly, VIII. o. t . ;
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könyvtárosokká: Grósz Dezső és Leitereg László, valamint Flórián Károly, 
továbbá Krayzell Béla és Lajcsák János rendes tagokat választotta meg.

A körnek összesen 71 tagja volt, és pedig 42 rendes és 29 olvasó tagja. 
A rendes tagok közül 2 kimaradt, úgy, hogy az év végén 40 rendes tag ma
radt. A rendes tagok az elnök vagy alelnök vezetése alatt hetenkint kétszer, 
összesen 49 ülést tartottak. A vasárnapi gyűléseken a szavalok, kiket előre 
jelölt ki a «Társaság», adtak elő szavalatokat, míg a szerdai gyűléseken a 
beérkezett dolgozatok felett ítélt a kör. A szavalatokat esetről-esetre a titkár 
által kijelölt 3 tag bírálta meg s a bírálat alapján sorozta a kör az illető sza
valatot a megérdemelt érdemfokra, szavazás útján. A beérkezett dolgozatokat 
hasonlókép a titkár által kijelölt bíráló véleménye alapján, melyet azonban 
írásban kellett megokolnia és a melyhez bárki hozzászólhatott, sorozta a kör 
az őket megillető érdemfokra, szavazás útján.

Szavalat volt 130, szónoklat 2. Dicséretet érdemelt: Lostorfer Károly 4, 
Kósch Elemér 3, Semsey Árpád 3 és Kazsley Béla 2 szavalata; méltánylást: 
Friedmann Oszkár 1, Geiger Miklós I,  Semsey Árpád 2, Krajnyák Alfons 1, 
Kazsley Béla 3, Rumann János 1, Lajcsák János 1, Elsasz Manó 1 és Gas- 
perik János 1 szavalata. Jobb volt: Semsey Árpád 2, Krajnyák Alfons 2, Valkó 
János 2, Geiger Miklós 1, Grósz Dezső 1, Leitereg László I,  Friedmann Osz
kár 2, Palugyay Oszkár 1, Ungár Kálmán 2, Rumann János 1, Mosánszky 
István I,  Kázsley Béla 2, Joób Imre 1, Hipszky Endre 1, Duda Árpád 1, 
Gasperik János 2 és Richtmann Adolf 1 szavalata.

A rendes tagok benyújtottak összesen 58 prózában és 20 versben írt 
munkát. A beadott munkák közül nem fogadott el a kör 5 prózát. Nem bírált 
meg az idő rövidsége miatt 10 prózát és 5 verset. Az érdemkönyvbe írásra. 
Kósch Elemér a Jókai-ünnepélyen tartott «Jókai Mór», továbbá márczius 15-iki 
«Nagy napok» ez. szónoklatát érdemesítette. Dicséreti fokozatra: Sztrilich Béla 
«Piros, fehér, zöld» ez. költeményét; Leitereg László «Ifjúságom» ez. költe
ményét; Kazsley Béla «Régi híd» ez. költeményét és Springer Zoltán «A vi
rágnak megtiltani nem lehet» czímű kisebb novelláját érdemesítette.

Méltánylási fokra : «Kertben», «Édes álom» czímű költeményeket, «A tisz
telt körből» ez. karczolatot és a «Barátságból» ez. monológot érdemesítette.

Jobbak voltak: «Életem» és «Emlékezés» ez. költemények, «Temetőben», 
«Az idő már télre jár», «A felsült vadász» ez. prózai munkák, továbbá: «Pár
huzam Kármán Fanny hagyományai és Goethe Wertherje közt» ez. dolgozat 
Az alapszabályok értelmében a kör ez éven is pályázatot hirdetett, még pedig : 
I.  Márcziusi ódára ; 2. aesthetikai fejtegetésre; 3. történeti értekezésre; 4. költői 
elbeszélésre vagy novellára, vagy színműre; 5. műfordításra.

Beérkezett a  kitűzött határnapig: I .  Márczius 15-diki óda és 1 színmű 
(vígjáték). Az ódát nem érdemesítette a  bíráló-bizottság díjra; a díjat Semsey 
Árpád «Félreértések» ez. vígjátéka nyerte el. •

Pályázatot hirdetett továbbá a Társaságban az «Országos állatvédő» 
egyesület. Beérkezett 1 munka «Rejtélyes kastély» czímmel. Pályadíját meg
nyerte Sztrilich Béla, VIII. o. t.

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

11*
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A kör életrevalóságát egyébként is bebizonyította. A főgymn. Dal- és 
Zenekörének -közreműködésével, deczember io-dikén sikerült ünnepélylyel ülte 
meg Jókai Mór, hazánk koszorús regényírójának országszerte ünnepelt félszá
zados írói emlékünnepét a következő műsorral : i. «Zengjen a dal», éneklé a 
Dalkör; 2. «Megnyitó», mondta dr. Serédi P. Lajos, elnök; 3. «A lengyelek 
fehér asszonya«, írta Jókai Mór, szavalta Semsey Árpád, titkár; 4. «Jókai Mór», 
szónoklat, írta és elmondta Kósch Elemér, alelnök; 5. «Üdvözlő dal», éneklé 
a Dalkör; 6. «A legnagyobb magyar regényíró», írta Flórián Károly, felolvasta 
Grósz Jenő; 7. «Munkácsi rab», írta Jókai Mór, szavalta Lostorfer Károly;
8. «Hunyady-induló», előadta a Zenekör.

Hagyományos kegyelettel ünnepelte meg márczius 15-ikét a következő 
műsorral: I. «Nemzeti zászló», írta klubért K., előadta a Dalkör; 2. Meg
nyitó, mondta Bielek Dezső,-főgymn. tanár; 3. «Elet vagy halál», írta Petőfi 
Sándor, szavalta Semsey Árpád ; 4. «Marseillaise», éneklé a Dalkör ; 5. «Nagy 
napok», írta és elmondta Kósch Elemér; 6. «Szabádságdal», éneklé a Dal
kör; 7. «Márczius idusa», írta Szávay Gyula, szavalta Lostorfer Károly; 
8. «Rákóczy-induló», előadta a Zenekör.

A nemzetnek, a haza legnagyobb fia, Kossuth Lajos elhunyta miatt érzett 
nagy gyászában is osztozott a «Magyar Társaság», jegyzőkönyvébe igtatva 
érdemeit. Kegyeletét s hazafias szellemét az által is kifejezte, hogy emlékszob
rára 10 frtot szavazott meg.

Kósch Elemér, a kör buzgó alelnöke, elődje példáján lelkesedve, a kör könyv
tárának restaurálására 20 frtot adományozott. Buzdító példáját kövessék az utódok !

A Kör könyvtárainak állapota.

1. Szépirodalmi főkönyvtár. (Könyvtáros Grósz Dezső, VIII. o. t.) Gyara
podott : Vétel ú tján : Szávay Gyula, Költemények. Erdélyi I., Pályák és Pálmák. 
Szabolcska M., Hangulatok. Apáthy, Az utolsó állomás felé. Herczeg F., Fent és 
alant és Simon Zsuzsa. Ajándék útján: Schulek, bpesti ügyvéd úrtól: Török Á., 
Azok a leányok. Dr. Serédi L .-tól: Endrődi, Dugonics András. Könyvek száma 
267, 398 kötetben. A tagok olvastak 280 művet 310 kötetben.

2. Szépirod. alkönyvtár. (Könyvtáros Flórián Károly, VII. o. t.) Gyarapodás : 
Ajándék útján: Dr. Szigethy Lajos tanár ú r tó l: Nagyajtai Cserei Mihály élete és 
Históriája. Vétel útján : Az északi madárhegyek tájairól. Herman Ottótól. Köny
vek száma 368, 375 kötetben. A tagok olvastak 294 művet 365 kötetben.

3. Tudományos főkönyvtár. (Könyvtáros Leitereg László, VIII. o. t.) Gya
rapodás : Vétel útján. Bozóky Alajos: Művészetek a császárság fénykorában. 
Vallási viszonyok a római császárság korában. Heinrich Guszt.: A német irod. 
története. Lanciani R .: A régi Róma. R am baud: Oroszország története. Pauler 
Gyula: Magyarország története az Árpádok korában. Könyvek iszáma 327, 
568 kötetben. A tagok olvastak 297 művet 365 kötetben.

4. Tudományos alkönyvtár. (Könyvtáros Lajcsák János, VII. o. t.) Gyarapo
dás: Vétel útján: Vay, Magyarország története I —III. B. Kemény Zs. Dolgozatai 
I—II. Könyvek száma 226, 284 kötetben. A tagok olvastak 276 művet 336 kötetben.

5. Laptár. (Könyvtáros Krayzell Béla VII. o. t.) Gyarapodás: Tört. Lapok 
1894. évf. Művek száma 98 kötet. A tagok olvastak 250 művet u. a. kötetben.
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6. Olvasóköri laptár. (Radvány Károly, Vili. o. t. vezetése alatt.) A kör 
járatta a következő lapokat: Magyar Hírlap, Borsszem Jankó, Sárosmegyei 
Közlöny. Folyóiratokat: Hét, Képes folyóirat, Magyar Salon, Budapesti Szemle, 
Philologiai Közlöny, Természettudományi Közlöny, Nyelvőr. Előfizetője a Pal
las nagy Lexikonának; ebből megkapott már hat kötetet.

E lapokat s folyóiratokat a társaság tagjai naponkint 6—7 óráig olvas
ták a titkár által kijelölt hetibiztosok felügyelete alatt. Az olvasóköri laptár 
önálló műveit a laptáros hetenkint kétszer adta ki a tagoknak.

A Társaság pénzbeli vagyona:

Könyvtáralap (Melíorisz Béla 1892--93. évi 10 frt
és Kósch Elemér 1894. évi 20 frt adományából) 30 frt — kr.

Alapítványok s 1884. tőkésített összeg . . . 568 « 70 «
Évi tagságdíjak összege........................................ 1 6 5 «  — «
Bírságdíjak ö s s z e g e ...................................  26 « 30 «
Múlt évi pénztári m arad ék .........................  52 « 68 «

Összesen 842 frt 68 kr.

E s évi pénztári számadás.
1. 15 e  v  é  t e l :

Évi tagságdíjak....................................................... 165 frt — kr.
Bírságdíjak . . . . . . . . . . .  . . 26 « 30 «
Múlt évi pénztári m arad ék ...................................  52 « 68 «

Összesen 243 frt 98 kr. II.

II. K i a cl a s :

Új könyvek vétele .............................................  53 frt 70 kr.
Régiek p ó t lá s a ........................................................ 1 6 * 8 5 «
K ö n y v k ö té s .................................................  13 « 60 «
Hírlapok, folyóiratok előfizetése..............  52 « 40 «
M. T. Akadémia könyvkiadó-vállalat előfizetése 5 « — «
Természettudományi társulat könyvkiadó-vállalat

előfizetése............................................................. 5 *  —- «
Pályadíj az önálló irodalmi munkára . . . . 10 « — «
Pályadíj a két s z a v a la t r a ........................  10 « - -  «
Új «excelsior»-lámpa az olvasó-körbe . . . .  12 « 20 «
Vegyes kiadások (pedellus, világítás, papír,

programmok) ..................................................  29 « 83 «
Összesen 208 frt 58 kr.

A b e v é te lb ő l ............................................... 243 frt 98 krból
a k ia d á s t .............................................................208 frt 58 krt levonva

marad 35 frt 40 kr.

A «Magyar Társaság» hálás köszönetét mond a tanári karnak, mely
osztatlan érdeklődéssel kisérte működését; a szíves ajándékozóknak, kik könyv
tárait gyarapították; végül mindazoknak, kik szerény működését jóakarattal 
méltatták.
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VI. Coll. főgym nasium i Dalkör.

A collég, főgymnasiumi Dalkör 1893. október hó 26 ikán tartotta alakuló 
gyűlését, melyen a tisztikart következőképen választotta meg: elnök lett Simkó 
Endre coll. tanítóképezdei tanár, jegyző Joób Imre VII. oszt. tan., pénztáros 
Kalchbienner Hugó, majd ennek leköszönése után Mosánszky István VII. 
oszt. tanulók; hangjegykezelők minden hangnál egy-egy, u. m .: Adamis Gusz
táv VI. oszt. tan. (sopran), Zsák Dezső VI. oszt. tan. (alt), Mosánszky István
VII. oszt. tan. (tenor), Korcsek Andor VII oszt. tan. (bass). Az előző évek 
nyomdokán haladva, most is megalakult a «bizottág», az ügykezelés gyorsí
tása végett, a mely azonban ez évben egyszer sem ült össze, mivel maga az 
elnök vezette a kart.

A megválasztott bizottsági tagok voltak névszerinti Rumann János VII. oszt. 
tan .; Duda Árpád VI. oszt. tan .; Bella István V-ik oszt. tan ; végül Streck 
Imre IV. oszt. tan. A Dalkörnek ezidén összesen 57 tagja volt, ezek közül 
41 rendes és 16 pártoló.

A kar, mely vegyes volt, hetenkint 3 órában gyakorolta magát, még pedig 
minden kedden a sopran és alt, minden pénteken a tenor és bass, szombaton 
pedig összpróba volt.

A gymn. tanári kar átlátván a hang- és szépérzék fejlesztésének szükségét, 
buzdítás és tetemes anyagi segélyezés mellett lehetővé tette a kör sikeres 
munkálkodását. Fáradozását siker koronázta: az ifjúság örömmel s nemes 
ambitióval karolta fel az egylet czélját és bebizonyította életrevalóságát, a meny
nyiben a kar hatszor lépett fel nyilvánosan; úgymint: november hó 17-én a 
gymn. igazgató nevenapjának előestéjén, majd november 29-én az elnök neve- 
napja előestéjén; az 1893. évi deczember hó io-én, hírneves írónk, Jókai Mór 
tiszteletére rendezett ünnepélyen a «Magyar Társaság»-gal szövetkezve lépett 
fel 2 darabbal. A f. é. márcz. 15-én tarto tt emlékünnepély alkalmával is szép 
sikerrel m űködött; továbbá hazánk nagy fia, Kossuth Lajos halálának emlékére 
megtartott gyásztiszteleten is hathatósan emelte az ünnepélyes hangulatot. Végül 
a fentnevezett Társaság junius hó 17-én rendezett zárünnepélyen való közre
működésével fejezte be ez évi működését.

Jóllehet a Dalkör egész éven át buzgón munkálkodott, mégis folytonos 
működését megzavarta egyes tagok kötelességérzetének hiányossága, úgy, hogy 
a kör Cséri Eleket, Szabó Árpádot és Klein Kálmánt az órák rendetlen láto
gatása miatt kénytelen volt kebeléből kizárni. Ezen kellemetlenségek daczára 
nagyobb fennakadás nem történt, a mennyiben a kör számos magyar és alkalmi 
dalt tanult meg.

A folyó egyleti ügyek elintézése czéljából összesen 5 közgyűlés volt, a 
melyeken a rendes és pártoló tagok egyaránt részt vehettek, de az utóbbiak 
nem szavazhattak.

A kör vagyoni állása 168 frt 05 kr., mely összeg az Eperjesi Népbank
ban van letéteményezve.

A körnek a jövő iskolai évben való újjászervezésével, illetőleg előkészí
tésével megbizattak: Korcsek Andor VII., Király Gyula VI., Bella István V. és 
Gamauf Jenő IV. oszt. tanulók.
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VII. A coll. főgymnasium i Zenekör.

A coll. főgymn. Zenekör 1892. november hó 19-én tartotta alakuló gyű
lését, melyen a tisztikart a következőképen választotta meg: elnök lett Simkó 
Endre képezdei tanár, zenekari felügyelő Bartus Sándor VII. o. t., jegyző 
Kazsley Béla VII. o. t., pénztáros Lavotha Ödön Vili. o. t., karmesternek 
K. C. szerződtetett, ki a körben fáradhatatlan buzgalommal működött s a 
tagok tehetségéhez képest igen szép eredményt mutatott föl.

A kör rendes tagjainak száma az év elejen 18 volt, ezek közül az év 
folyamán 1 kilépett; a pártoló tagok száma 30 volt. A kör heti 2 órában 
gyakorolta be az önmaga által választott darabokat, melyekkel háromszor 
lépett a nyilvánosság elé: november hó 17-én a gymn. igazgató névnapjának 
előestéjén; márcz. 15-én a «Magyar Társaság» testvérkörrel szövetkezve és 
végre Jókai Mór, hazánk, nagy írójának 50, éves jubileuma alkalmából rendezett 
emlékünnepélyen.

A tagok mindvégig pontosan teljesítették kötelességüket, úgy, hogy a kör 
működését semmi sem zavarta. Összesen 7 darabot tanult be.

A kör gyűlésein a rendes tagokon kívül a pártoló tagok is részt vehet
nek, ámde ezeknek csakis indítványozói joguk volt.
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TA N ÍT OKEPZO-INTEZET.

I. A datok  az 1893— 94-diki ta n é v  tö rtén e téh ez .

1. A tanévet az igazgató megnyitóbeszédével és az intézeti rendszabályok 
felolvasásával s magyarázatával szept. 4-én nyitottuk meg. A megelőző napo
kon tartattak a felvételi-, javító- és pótló-vizsgálatok; szept. 6-án tartatott a 
javító képesítő-vizsgálat Bogsch Albert kassai iskolai igazgató elnöklete mel
lett; szept. 10-én közreműködött az ifjúság a collegiumi megnyitó-ünnepélyen 
két karénekkel (Ima Semiramis operából és a Hymnus). Az iskolai évet junius 
17-én fejeztük be énekkel és hálaadó imával és az igazgatónak a távozó ifjú
sághoz intézett beszédével. A megelőző héten tartattak az évzáró vizsgálatok, 
junius 16—25-ig a magántanulói és junius 26-án s a következő napjain a 
képesítő-vizsgálatok.

2. Ez iskolai évben is Tóth János (1893. szept. 18-án) és Rózsa János 
(1894. jun. 8.) IV. kerületi méhészeti vándortanítók elméleti és gyakorlati elő
adásokat tartottak az okszerű méhészetről és érdekes utasításaikkal nagyban 
fokozták növendékeink előszeretetét a méhészet iránt.

3. Növendékeink egész éven át tanúsított szorgalma és magaviseleté ál
talában jónak mondható, habár előfordultak esetek, hogy intéssel, figyelmez
tetéssel, sőt dorgálással és büntetéssel kellett az iskolai törvényeknek érvényt 
szerezni. Mindannyiszor üdvös eredménynyel.

4. A hazafias, vallásos s egyházias érzület ápolása s fejlesztése ez évben 
is egyik főgondja volt a tanári karnak. Az ifjúsági énekkar közreműködött a 
coll. megnyitó, és résztvett az okt. 6-án és márcz. 15-én tartott hazafias ünne
pélyeken ; megünnepelte külön Jókai Mór koszorús költőnk 50 éves jubileu
mát ; közreműködött az április hó 8-án tartott Kossuth Lajos gyászünnepélyen, 
két esperességi közgyűlésen, a theol. tanári kar által rendezett vallásos felol
vasásokon ; közreműködött továbbá egy Széchenyi-köri rendes és a Széchenyi
kor által Kossuth-Lajos-emlék javára rendezett hangversenyen és a confir- 
matioi ünnepélyen; boldogult Fabriczy János halála évforduló-napján kivonult 
a tanári karral a szeretett tanár sírjához s énekkel és emlékbeszéddel emlé
kezett meg kegyeletesen. Az ifjúság résztvett nemcsak a mindennapi reggeli 
és esteli áhítatosságban, hanem a vasárnapi és ünnepi templomi isteni tiszte
leten. A vallásos és hazafias érzelem a jótékony és hazafias czélokra szolgáló 
gyűjtések alkalmával is nyilvánult, a mennyiben a kerületi gyámintézet javára
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3 frtot, a rozsnyói árvaházra 3 frt 50 krt, az árvízkárosultak javára 4 forint 
75 krt, Kossuth-Lajos-emlékrc 21 forintot, Fabriczy János-alapra 32 forint 
45 krt (ez alap a múlt évi gyűjtéssel 13 frt 50 kr.), összesen 45 frt 95 krt 
tesz ki); továbbá az úrvacsorához is kétszer járult az ifjúság a tanári karral, 
mely alkalommal a kántori teendőket önállóan végezték; temetéseken is 
közreműködtek.

5. Az egészségi állapot a lefolyt tanévben teljesen kielégítőnek mond
ható. Hálás köszönettel tartozunk dr. Mosánszky Titusz orvos úrnak, ki nö
vendékeinket díjtalanul gyógykezelte, és Bartsch Emil gyógyszerész úrnak, ki 
az orvosságok árából 2O°/0-ot elengedett.

6. A tanári karban annyiban történt változás, a mennyiben bold. Fab
riczy János helyébe Simko Endre tanár választatott; a tornatanítást az intézet 
volt növendéke Szánik Ernő tanító úr vállalta el heti 2 órában, a mi csak 
úgy vált lehetségessé, hogy a coll. téli tornacsarnok használata heti 2 órában 
a tanítóképző-intézetnek át lett engedve.

7. A tanári kar az iskolai év folyama alatt 34* értekezletet tartott, me
lyek közt kettő, mint ellenőrző-értekezlet, a növendékek erkölcsi magaviseletét 
és szorgalmát vette beható bírálat alá. Az eredmény mindannyiszor a növen
dékeknek, szükség esetében a szülőknek vagy gyámoknak tudomására hoza
tott s így ekkép is hatott a tanári kar a tanulók szorgalmának fokozására, 
erkölcsi magaviseleté javítására.

8. Az intézet kertje bő alkalmat nyújt a növendékeknek magukat a fa
nemesítésben gyakorolni; a méhes számára ismét 15 darab Dzirzon-féle kap
tárt készítettünk; e munkában különösen Háger A. II. éves tüntette ki magát. 
A méhészetet Gamauf Gy. igazgató tanítja.

II. T a n á r i  te s tü le t .

Igazgató: G a m a u f  Gytii-g-y.

1. Gamauf György, rendes tanár. Tantárgyai: magyar nyelv s iroda
lom a II. és III. osztályban, neveléstan és neveléstörténet az I. és III. osztá
lyokban, földrajz I. és II. oszt.-ban, történet, alkotmánytan, rajz az I., II. és 
III. osztályokban. A tanítási gyakorlatok vezetője. Az önképző- s önsegélyző
egyesületek elnöke; a földrajzi, történelmi s rajz-tanszerek és a könyvtár őre. 
Heti óráinak száma 25. Tanít 15 év óta.

2. Simko Endre, rendes tanár. Tantárgyai: mennyiségtan az I., II. és III. 
osztályban, természetrajz I. és II. osztályban, természettan és mértan a III. osz
tályban, magyar nyelvet az I. osztályban, neveléstant a II. tani.-ban, összhang- 
zatos ének és hegedű, I., II., III. oszt.-ban szívességből. Vezette és tanította az 
intézeti zenekart. A mennyiségtani és természettudományi tanszerek ő re ; a tanári 
értekezlet jegyzője. Heti óráinak száma 26. Tanít I év óta.

3. Zsarnoviczky István, rendes tanár. Tantárgyai: Vallástan, német-és 
tót nyelv, zongora, orgona, zeneelmélet és egyházi ének az I., II. és III. osz
tályban. A zeneszerek őre. Heti óráinak száma 25. Tanít 16 év óta.

4. Szánik Ernő, népiskolai tanító, tanította a tornát mind a három tan
folyamban, heti 2 órában. Tanít t év óta.
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III. T an terv .

A tanítás a megállapított tanterv s ennek alapján készült órarend s tan
anyag beosztása szerint történt.

Végzett truiíinyag.

I. osztály.

1. Valid stau. Luther M. Kátéja, Wendel H. magyarázata szerint, az abban 
kijelölt ó- és új-testamentomi történetek, fontosabb idézetek egyházi énekkel. 
Heti 2 óra. Zsarnoviczky István.

2. Neveléstan. Test- és egészségtan, dr. Scherman A. kézikönyve szerint. 
A csont-, izom-, zsiger- és idegrendszer; a bőr szerkezete, működése s ápo
lása. A táplálkozás, mozgás, vérkeringés, érzékek, — az óvás és ápolás csa
ládi és iskolai igényeinek kiemelésével. Segélynyújtás a gyakoribb betegségek 
és életveszélyek alkalmával. A beszéd- és értelemgyakorlatok feladata, anyaga 
és rendje. Kézikönyv: Nagy L. könyve és jegyzetek. Heti 3 óra. Gamauf 
György.

3. M agyar nyelvtan. A nyelv. A mondat, a mondatok fajai. Szók, szó
hangok, szótagok, betűk. A szók fajai. A szófajok tiszte a mondatban. A mondat
részek és.szófajok viszonyítása. Az egész tananyag mondattani alapon kezeltetett. 
Irálygyakorlatok a következők voltak : a nyelvtani tananyag körébe tartozó felad
ványok, Írásbeli kivonat, leírás, elbeszélés készítése. Költemények fejtegetése és 
emlézése. Kézikönyv: Király Pál Magyar Nyelvtan és Olvasókönyv tanító
képző-intézetek I. oszt. számára, Kis-Komáromy-tól. Heti 3 óra. Simkó Endre.

4. Német nye.lv. Olvasás, helyesírási s fogalmazási gyakorlatok ; beszéd
részek ismertetése; tárgynevek s tulajdonságnevek ragozása, fokozása. Kis 
olvasmányok, költemények fordítása, elemzése. Kézikönyv: Ballagi K. Német 
nyelvtana. Olvasókönyv: Gáspár, népisk. II. oszt. számára. Heti 2 óra. Zsar
noviczky István.

5. Tót nyelv. Lót 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, beszéd
részek ; elemzés, fordítás, emlézés. Kézikönyv: Glósz M iksa: Gyakori, tót nyelv
tana. Olvasókönyv: Novy Zákon. Heti 2 óra. Zsarnoviczky István.

6. Földrajz. Európa ismertetése. Tankönyv: K ozm a: Általános Földrajza. 
Csillagászati földrajz. Látóhatár, világtájak, tetőpont, tetővonal, lábpont, tető
körök, délkör. A föld gömbalakja, fokhálózata, nagysága, forgása; következ
tetések földünk forgásából; a föld tengelyének állása a látóhatáron. A nap 
látszólagos napi és évi járása A föld keringése, pályája ; következtetések a pálya 
alakjából; a föld tengelyének állása a pálya síkján ; a nappalok és éjjelek hossza ; 
éghajláti övök. Mellék- és ellenlakók, ellenlábasok; egy-, két- és körárnyékűak. 
Csillagidő, napidő, a napi nap egyenlőtlen hossza. Csillagi és fodulati vagy 
polgári év. A hold távolsága a földtől, nagysága, mozgásai és fényváltozásai;
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holdfogyatkozás, napfogyatkozás. A hold természete. Időszámítás. A bolygók ; 
a Nap; az üstökösök; az álló csillagok. íro tt füzetek alapján. Heti 2 óra. 
Gamauf György.

7. Történetiek. Világtörténet a legrégibb népektől kezdve a keresztes 
hadjáratokig, különösen a görögök, rómaiak és a népvándorlás története. 
Tankönyv: Ribáry F. Világtörténelem polgári fiúiskolák számára. Heti 2 óra. 
Gamauf György.

8. Számtan. Szám, számjegy és tízes számrendszer. Római számjegyek. 
Fejbeli (irástalan) és írásbeli alapműveletek egész, közönséges és tizedes tört
számok körében. Számolási könnyítések. Mértékeink. Egyszerű és összetett 
kettőstételű feladványok megfejtése olaszgyakorlat, egységre hozatal, kijelölés, 
arányiatok, vonalmódszer és lánczszabály segélyével. Egyszerű és összetett 
arányos osztás, társaságszabály. Egyszerű és összetett vegyítés-szabály. Kamat- 
számítás : kamatkeresés következtetés, képletek és kamatkulcsok segélyével, 
tőke, °/0 és időszámítás. A tanításnál kiváló gond fordíttatott arra, hogy az 
előadási modor a népiskolai tanításnak előképe legyen. Jegyzetek alapján. Heti 
3 óra. Simkó Endre.

9. Természettudományok, a) Ásvány-, kőzet- és földtan. Só- és kőféle, 
fémes, éghető ásványok. Az ásványok külső, belső, alaki, természettani és vegytani 
tulajdonságai. Kristályos és törmelék vagy romkőzetek. A föld keletkezése, 
azoikus, palaeozoos, mesozoikus, kaenozoikus, diluviumos időszakok. Jelenkor, 
a tűz és víz hatása, az ember megjelenése, b) Á llattan. A hét állatkor: gerin- 
czesek, puhatestűek, ízeltlábúak, férgek, tüskebőrűek, bélnélküliek és véglények 
könyvszerinti részletes tárgyalása. Rovar, lepke, spirituozák: szóval gyűjtemények 
készítésének módja. Kézikönyv: Kriesch János-féle Állattan, Ásványtan. Heti 
2 óra. Simkó Endre.

10. 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. Zsarnoviczky István. — Hegedű, számos gyakorlat 
Brähmig B, hegedűiskolája alapján. Könnyebb dur-skálák; egyházi énekek és 
népiskolai dalok. Heti 2 óra. Simkó Endre.

11. 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.

12. Ütemirás, német, magyar és rondirás. Heti 1 óra. Zsarnoviczky I.
13. Testgyakorlat, a) Rendgyakorlatok: minden órában. Fordulatok, fej

vetések, sornyitás, sorzárás, menetben lépésváltás, kanyarodások, fejlődések, 
rendekbe kanyarodások, rendekbe fejlődések, sorigazodások, húzódások, kettős 
rendek, szakaszképzés és vezetés, századképzés és vezetés, ellenvonulások 2, 4, 
8-as sorokba és vissza egy sorba, b) Szabadgyakorlatok: minden órában, u. m .: 
taggyakorlatok, taggyakorlatok soronkint külön mozgásokkal egyidőben, szög- 
delési szabadgyakorlatok. Társas gyakorlatok páronkint, úgymint: ellentállásiak, 
páronkint összefogódzva körülfordulások. ej Szergyakorlatok: kézi súlyzókkal, 
bottal katonai gyakorlatok. Ugrások: magas- és távolra ugrás rendesen; bak
ugrások, lóugrások hosszában, ló keresztben ; nyújtó magasan és alacsonyan;
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létra vízszintesen, létra rézsutosan, mászó-rudak függélyesen, mászó-kötelek, 
gyűrűs-hinta magasan és alacsonyan; korlát, súlyemelések, súlylyal dobások, 
birkózások. Heti 2 óra. Szánik Ernő.

II. osztály.

1. Vallástan. Az I. osztálylyal együtt.
2. Lélektan és neveléstan. A lélek három alaptehetségének, u. m .: I. ismerő 

tehetség, érzékek, képzet, fogalom; 2. érzőtehetség, érzéki érzelmek, szellemi 
érzelmek, közvetett, összetett érzelmek és 3. az akaró tehetségnek részletes 
tárgyalása. A lélek egyéni élete: a lélek mibenléte, öntudat, alvás, álom, elme- 
betegségek stb. A materiálizmus, a lélek létezése és halhatatlansága. A lelki erők 
neveléstana: szemlélés, szemléltetés, figyelem, emlékezet, képzelem, értelem, ész fej
lesztése és nevelése. Erkölcsi nevelés, kormányzás, fegyelem. Tankönyv: Emericzy 
Géza Tapasztalati Lélektan. Jegyzetek. Heti 3 óra. Tanította: Simkó Endre.

A 11-od osztálybeli növendékek hetenkint kétszer látogatták a Ill-ad 
osztálybeliek gyakorló tanításait és a helybeli rendes népiskolai oktatásokat.

3. M agyar nyelv. Irálytanból: 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. Kamatos kamat, kamat

számító tényezők segélyével. Évjáradék, kölcsön-törlesztések, biztosítás, leszámí- 
tolat, lerovat, felpénz, nyereség-veszteség számítás, takarékpénztárak, részvény
társulatok, börze, állam- és értékpapírok, a pénz. Az arany és ezüstre vonatkozó 
számítások. Vegyítési szabály. Ellentétes számokkal való műveletek. Algebrai 
számok. Algebrai és határozott számok viszonyítása, helyettesítés, alapműveletek 
algebrai számokkal, a 7 számtani művelet fogalma, hatványozás, gyökfejtés, 
logarithmusok, a log. táblák használata, számtani műveletek logarithmusokkal. 
Elsőfokú egyenletek egy és több ismeretlennel, egyenlítés, helyettesítés és össze
adás vagy kivonás módszere, négyzetes egyenletek egy ismeretlennel. A geome
triai haladvány általános s összegképlete és alkalmazása kamatos-kamatszámí
tásra. Heti 3 Óra. Jegyzetek után. Simkó Endre.

9. Természetrajz. Az I. osztálylyal együtt.
10. 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. •—- Ö sszhangzattan: Wohlfahrt-Bartalus szerint. 
Heti I óra. Zsarnoviczky I. — Hegedű. Brähmig B. hegedűiskolája szerint, az
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előző osztályban nyert alapon taníttatott tovább számos gyakorlat, fejlesztetett a 
kézi ügyesség, könnyebb dur- és moll-hangnemek, tört hangzatok. Ezenkívül több 
egyházi ének és népiskolai világi dal. Heti I óra. Tanította Simkó Endre.

11. Raja. Nehezebb ékítmények s növények árnyékolatlanul és árnyékolva. 
Heti 2 óra. Gamauf Gy.

12. Testgyakorlat. Az I. és III. tanfolyammal együtt. — Szánik.

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, 
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 irva-olvastatás, az olvasás, nyelvtani 
szabályok, helyesírás, fogalmazás-tanítás módszere ; a magyar nyelv nem-magyar 
tannyelvű népiskolákban. A földrajz, történelem s alkotmánytan tanítása; szép
írás, rajz, ének-, torna- és beszéd- s*értelemgyakorlat-tanítás módszere. Tan
könyv : Dittes-Gyertyánffy, Népiskolai Módszertan. Heti 2 óra. Gamauf György.

Neveléstörténet. A nemzeti és 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 törekvé
sek a középkorban ; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok 
és a népiskola kezdete ; jezsuiták. Realismus, pietismus és gyümölcsei; magyar 
oktatásügy a lő —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. 
Gamauf György.

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. Megjegyzendő, hogy a III. oszt. növendékek 
91 gyakorló tanítást tartottak s kölcsönösen bíráltak meg, továbbá a helybeli 
ág. hitv. ev. rendes iskolában a tanítókat gyakran helyettesítették az isko
lai éven át.

3. Magyar. Költészettanból: Tárgyias költészet és drámaírás; a szónoklat 
és kellékei. A költői műfajok fokozatos fejlődése s azok ismertetése. Füzetek 
alapján. Irodalomból: régibb s újabb irodalmi művek olvasása és értelmezése; 
jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése és befolyása az illető 
korszak irodalmára. Költemények elemzése, aesthetikai fejtegetése és elemzése. 
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. Az I. és II. osztálylyal együtt.
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5- Tót nyelv. L. az I. osztály tananyagát és csoportosítását.
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. T k .: Sebesztha K .: 
Magyar nemzet története. Heti 2 óra. Gamauf Gyógy.

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

8. Számtan. A számtan tanításának módszere. A népiskolai számtani 
tananyagnak oly módon való feldolgozása, a minőt a népiskolai tanítás kívánt. 
Az egész tanagyag encyclopaedikus ismétlése. — Méréstan. A méréstan tanításának 
módszere. Alapfogalmak, szögek, három-, négy-, sokszögek. A háromszögek 
összeillősége, hasonlósága. Pythagoras tantétele és alkalmazása. A kör, szabályos 
sokszögek, elipsis és csigavonalak szerkesztése. Területszámítás. Méréstani 
testek : koczka, hasábok, gúlák, henger, kúp, gömb keletkezése és fogalma. 
A testek hálózata. A köbtartalom és felület kiszámítása. Földmérés: egyene
sek stb. kiczövekelése és mérése. Egyszerű és komplikált területek felvétele, 
mérése. Egyszerű és összetett vízszintezés, magasságmérés árnyék- és irányzó
készülék segélyével. A népiskolai méréstani tananyag módszeres feldolgozása. 
Heti 2 óra. Tankönyv: Emericzy G éza: Gyakorlati Méréstan és jegyzetek. 
Simkó Endre.

9. Természettudományok. Az összes természettudományok tanításának 
módszere. A népiskolai tananyag fontosabb részeinek mintaleczkékké való 
feldolgozása. — Természettan. Az erők egyensúlya, a testek súlya, halmaz állapotok, 
a mozgás, a munka, folyadékok, légnemű testek, a melegről, időjárásról, dele
jesség, dörzsölési és érintési vilámosság, a villamos áram, annak élettani, melegítő, 
vegyi és delejes hatásai. Ampere elmélete a villámdelejességről. A villamosság 
mint mozgató erő. A hangról és a fényről. Tankönyv: Dr. Kovács János: 
Fizika. Heti 3 óra. Simkó Endre.

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. Heti 1 óra. Zsarnoviczky István.

A harmadévesek a hittanhallgatókkal tartott heti istentiszteleti gyakorla
toknál végezték a kántori teendőket.

Hegedű mint a II. osztályban.
11. Rajz. Nehezebb sík-diszítmények; emberi alakok, arczok rajzolása 

árnyékolással; rajzolás gipszminták és kéregpapirból készült testek u tán ; 
egyszerű építészet: népiskolai épületek alaprajza, homlokzata, átmetszetek, kert- 
terv készítése; iskolai padok rajzolása. Heti 2 óra. Gamauf György.

12. Testgyakorlat. Az I. és II. tanfolyammal közös. A népiskolai torna
tanítás taganyagának feldolgozása czéljából a III. éves növendékek maguk 
tanítottak. Szánik Ernő.

13. Kertészet. Mindhárom osztálybeliek, de különösen a III oszt. növen
dékek oktatást és gyakorlatot nyertek a faiskola és gyümölcskert beosztásában, 
gondozásában, a gyümölcsfa-tenyésztés- és nemesítésben. Gamauf György.
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I., II. és III. osztály.

Osszhangzatos ének. Ez évben a tanári kar a dalkört beszüntette, hanem 
ahelyett az osszhangzatos éneket mint kötelező tárgyat hozta be, melyen az 
intézet összes ifjúsága résztvett. Kiváló gond fordíttatott arra, hogy az ifjúság 
necsak összhangban énekelni, de kart szervezni, összeállítani és vezetni is 
tudjon. E czélból a harmadéves növendékek a tanár felügyelete alatt felváltva 
tanították és vezették a karban való éneklést. Az ifjúság ez évben számos 
egyházi, hazafias és világi éneket tanult be. Habár a dalkör megszűnt, az 
ifjúság mint egész, számos esetben adta az osszhangzatos éneklésben való 
jártasságának, fegyelmezett gyakorlottságának tanújelét.

Zenekar. Az ifjúság tehetségesebb hegedűseiből ez évben egy zenekar 
alakíttatott, mely heti egy órában gyakorolta s képezte m agát; betanult egy
néhány magyar népdalt és tánczdarabot. Tagjai voltak : prim-hegedűsök : Fejér 
Sándor, Brózik Emil, fuvolás Kordos Emil, secund-hegedűsök: Szabó Gyula 
és Such János, I-ső kontrások: Uhrin Pál és Háger András, íl-od kontrások: 
Marschalkó Vilmos és Boldizsár Boldizsár, violás (brács) Urbán Gyula, gordonkás 
Strigner János; a bassus-hegedűt (nagybőgő) Galló Gyula kezelte. A zenekar 
ez évben említésre méltó nyilvános szereplésben még nem vett részt. Taní
totta és vezette Simkó Endre.

IV. O sz tá ly v iz sg á la to k .

A növendékek szorgalmának és az egyes tantárgyakban való előmene
telének vizsgálata karácsony és húsvét előtt s az év végén az évzáró vizsgálatok 
alkalmával történt. A harmadik eredményéről mindnyájan Értesítőt kaptak, melyet 
szüleiknek vagy gyámjaiknak bemutatni tartoztak; az évi vizsgálatról vagy 
Értesítőt vagy bizonyítványt kaptak.

Az évi vizsga eredménye:
Tanulásbeli elölialadás:

I. oszt. kitűnő —, jeles 4, jó  5, elégséges 3, elégtelen
egy vagy két tárgyból 3.

II. oszt. kitűnő —, jeles 3, jó 4, elégséges I, elégtelen
egy vagy két tárgyból —.

III. oszt. kitűnő —, jeles 3, jó 6, elégséges 1, elégtelen
egy vagy két tárgyból 3.

Összesen: kitűnő —, jeles 10, jó 15, elégséges 5, elégtelen 
egy vagy két tárgyból 6.

Magaviselet tekintetében :

I. oszt. jó 12, szabályszerű 3, kevésbbé szabályszerű —.
II. oszt. jó 7, szabályszerű — , kevésbbé szabályszerű 1.

III. oszt. jó 3, szabályszerű 8, kevésbbé szabályszerű 2.

Összesen: jó 22, szabályszerű 11, kevésbbé szabályszerű 3.



V. T an eszk ö zö k  g y a ra p o d ása .

I. A tanítóképző-intézet könyvtárának gyarapodása:
a) Vétel ú tján: Lévay: A népoktatásügy szervezete I. k. Stromp L .: 

A vágsellyei iskolamester; Nyugdíjtörvény; Magyar nyelvtört. Szótár I. f. Lo- 
sonczy J . : Hármas Kis-Tűkör; Lubrich: Neveléstan 4 k. Hivatalos Közlöny, 
Nemzeti Iskola, Népnevelők Lapja, Magyar Tanítóképző, Evangélikus Nép
iskola, Magyar Méh. (31 frt 60 kr.)

b) Ajándékozás ú tján: A vallás- és közoktatásügyi m. k. ministernek : 
a közoktatás állapotáról szóló 22-ik jelentése 2 k. és Az orsz. tanítói nyugdíj- és 
gyámalap 1892. évi állapotáról szóló jelentés; a Néptanítók Lapja 2 példányban; 
Kalauz a siketnémák oktatásában; Az evang. Egyház s Iskola; Egyetemes Gyám
intézet; Akadémiai Értesítő. A földmívelésügyi ministertől: Torm ayB.: Elmél
kedés a mezőgazdaság egyensúlyáról; Palcso J . : A késmárki lyceum története; 
Kapi Gyula: Orgonaiskola (1. fűz.); Dömötör L . : Méhtenyésztési Kalauz.

Fogadják könyvtárunk gyarapítói e helyütt is hálás köszönetünket.
II. A tanszerek gyarapodása: Grenet-féle 10 poharas merítő elem; Vil

lamos világításhoz készülék, ehhez e czélra szolgáló elem és vezeték-drót; 
4 pár súlyzó; 2 darab Dzirzon-kaptár, többféle méhészeti eszköz. (60 frt.)

Hazslinszky Frigyes coll. főgymn. tanár egy jókarban lévő ásvány-szek
rényt ajándékozott. Fogadja e helyütt is hálás köszönetünket.

VI. Ö nképzés.

A tanítóképzői Önképző-kör e tanévban is megalakult 29 rendes és 7 
olvasó taggal; a rendes tagok közül 1 kilépett, 1 elhagyta az intézetet, ma
radt 27. Czélja: paedagogiai, más tudományi vagy szépirodalmi dolgozatok 
készítése, felolvasása és megbírálása által, valamint költői művek szavalásával 
az iskolai ismereteket szabadon tovább fejleszteni. Elnök: Gamauf György, 
igazgató; főjegyző: Szabó Gyula, aljegyző: Strigner János, könyvtáros: Szurma 
József, pénztáros: Pataky Lajos, III. évi növendékek. A kör 27 ülést és 2 dísz
ülést (márczius 15. és január 6-án Jókai-ünnepély) tartott, melyen 21 dolgozat 
olvastatott fel és bíráltatott meg; ezek közt 18 paedagogiai és 3 szépirodalmi 
volt. Ezen munkák közül 8 megdícsértetett. A körnek ez évi bevétele 60 frt 
61 kr,, kiadása 44 frt 51 kr. Vagyon: Takarékpénztári betét 17 frt 80 kr. 
Követelés újabb tagsági díjakban 64 frt 35 kr. Követelés régibb tagsági díjak
ban 124 frt 85 kr. Készpénz 16 frt IO kr. Összesen 223 frt 10 kr. A könyvtár 
18 művel szaporodott, ajándék útján. A kör járatta: a Vasárnapi Újságot, a 
Politikai Újdonságokat, a Világkrónikát, A mi Otthonunkat, az Evang. Nép
iskolát, a Prot. Szemlét és Gracza: Az 1848 — 49. szabadságharcz történetét. 
Ajándékokkal gyarapították a könyvtárt: dr. Szlávik Mátyás tanár, Boldizsár B., 
Matheidesz István, Tréger János, Petrovits V., tképző növendékek. Fogadják 
e helyütt is a kör köszönetét.

Az 1890—91. tanévben alakult Önsegélyző-egyesület ez évben is áldá
sosán működött. Czélja: a tanítóképző növendékeket szorultságukban kamat
nélküli kisebb kölcsönökkel támogatni. Vagyona: készpénz 18 frt 32 kr., ré-
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gibb követelések lő fit 9 kr., ez évi kölcsönök: 40 fit 82 kr., követelés tag
sági díjakban 15 frt 77 k r .; összesen 91 forint. Vagyon-szaporodás 15 forint 
63 krajczár.

VII. B en n lak ás, é lelm ezés. T a n d íjm e n te ssé g . Ö sztöndíj.

1. A 36 rendes tanuló közül 32 kapott helyet az ingyen bennlakásban; 
ezek 7 szobában voltak elhelyezve. A rendről a szobafelügyelők és szobahete
sek gondoskodtak; a takarítás az internatusi takarítónőnek kötelessége. A fel
ügyeletet az intézetben lakó igazgató gyakorolta.

Az internatusi szabályok a házi és napi rendről következőleg intézkednek. 
Felkelés télen 6-kor, öltözködés és az ágyak rendbehozása 1/27-ig; nyáron fel
kelés 1/26-kor, öltözködés stb. 6-ig; 6, illetőleg 1/2 7-töl 3/48-ig reggelizés, tanu
lás, dolgozatok készítése vagy zenei gyakorlatok; 3/48-kor az 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— 10-ig tanulás, feladatok készítése, olvasmány stb. Esteli 8 óráig a szoba
felügyelő tudtával, azontúl csak a bennlakó igazgató tudtával és engedelmével 
szabad az internatuson kívül tartózkodni. 9 órakor az internátusbán esteli 
áhítatoskodás, mely a reggeli áhítatoskodással megegyezik, csakhogy orgona 
helyett harmonium használtatik.

2. Az élelmezés a collég, convictusban történik. A convictusi ellátás, 
ebéd és vacsora 62 frtba kerül; de a collég, pártfogóság a kerület jótétemé- 
nyes képzőnövendékeit io°/0-nyi árleengedésben részesíti, úgy, hogy egy-egy 
convictusi ellátásért 55 frt 80 krt fizetett a kerület.

A kép. tanulók convictusi ellátása ez iskolai évben 1185 frt 21 kr. Ösz- 
szesen 32-en részesültek ebben.

3. Tandíjmentességben mindenki részesült. Az internátusbán 32-en részesül
tek ingyen lakás, fűtés és világításban. A 36 rendes növendék közül csak 
négyen nem részesültek ingyen convictusi ellátásban és 4-en laktak az inter
natuson kívül. Egy-egy lakás havi 3 htjával számítva, tesz 960 frtot; a tandíj
10 htjával számítva, tesz 360 frtot. így tehát összesen élveztek 2505 frt 21 krt, 
egyre-egyre átlag 78 frt. Legtöbb egy teljes jótéteményesre 100 frt 80 kr., 
legkevesebb a csak tandíjmentesre, t. i. 10 frt.

E jótéteményekkel szemben tartoznak a növendékek az intézetnek fel
vételi és behatási díjak czímén: ezen kerületbeli 6 frt 30 krt, más kerületbeli
11 frt 30 krt, illetve IO frt 30 krt fizetni. Minden az intézetet elvégzett nö
vendék kötelezi magát, hogy vagy 3 évig tanítóskodik a kerületben, vagy egy- 
egy jótéteményes évre visszatérít a kerületnek 20—20 frtot.
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VIII. A n ö v en d ék ek  névsora .

Név, vallás Születés helye és ideje

I. TANFOLYAM.

a) R  e  n d  e  & t  ;i n 11 1 ó k.

Ballo G y u la .............................. Liptó-Sz.-Miklős, Liptó vin. 1879.
Izrael J á n o s .............................. Ratkó, Gömör vm. 1877.
Kelemen Ö d ö n .................... Hosszúfalu, Brassó vm. 1878.
Kliment E m i l ......................... Csaba, Békés vm. 1874.

5 Krenko Is tv á n ......................... Aszód, Pest vm. 1878.
Kuzsma A n d r á s .................... Kis-Szeben, Sáros vm. 1879.
Matheides I s tv á n .................... Gacsalk, Gömör vm. 1876.
Mihalovics R e z s ő .................... Nandrás, Gömör vm. 1874.
Petrovics V i lm o s .................... Kassa, Abauj-Torna vm. 1879.

io Povázsay E n d r e .................... Csaba, Békés vm. 1874.
Prúnyi Ottó ......................... Margonya, Sáros vm. 1874.
Rohács Oszkár .................... Vizesrét, Gömör vm. 1877.
Stefanik Gyula .................... Bagh, Pest vm. 1877.
Urbancsok Ferencz* . . . . Szarvas, Békés vm. 1873.

15 Weisz S á n d o r ......................... Kassa, Abauj-Torna vm. 1878.
Welky Béla . . . . . . . PIosszúszó, Gömör vm. 1879.

b) JV1 ;t á  11 t  ;i n  u  1 ó  k .

Balogh János, ág. ev. tanító . Klenócz, Gömör vm. 1873.
Borcsik János, ev. ref. tanító . K.-Helmecz, Zemplén vm. 1863.
Dzurek Mihály, ág. ev. tanító A.-Kubin, Árva vm. 1867.

20 Faluba György, ág. ev. tanító Új-Vásár, Gömör vm. 1868.
Hlavács Sámuel, ág. ev. tanító Jolsva, Gömör vm. i860.
Hofmann Gizella, izr. . . Kecskemét, Pest vm. 1878.
Kacsmár György, gk. tanító . Gerlachó, Sáros vm. 1863.
Keller József, róm. kath. tanító Tiszolcz, Gömör vm. 1872.

25 Krmeszky János, ág. ev. tanító Tarnócz, Liptó vm. 1858.
Löwy Ferencz, izr. tanító . Sárospatak, Zemplén vm 1861.
Mannheim Joachim, izr. tanító Dévaványa, Jász-N.-K.-Szolnok vm. 1860.
Manzil János, róm. kath. tanító Aszaló, Abauj-Torna vm. i860.
Molcsán József, gör. kath. tanító Kassa, Abauj-Torna vm. 1872.

30 Molitorisz János, ág. ev. tanító Száraz-Brezó, Nógrád vm. 1871.
Nemes F. Géza, ev. ref. tanító Vizsoly, Abauj-Torna vm. 1867.
Neuwirth Rezső, izr. nevelő . Sebes-Kellemes, Sáros vm. 1875.
Petricsko Győző, gk. tanító . Csircs, Sáros vm. 1858.
Pribula György, gk. tanító Hradiszko, Sáros vm. 1874.

* Kilépett évközben.
13*
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Név, vallás Születés helye és ideje

35 Rády Izabella, rom. kath. Ivachnofalva, Liptó vm. i860.
Sztaurovszky Miklós, gk. tanító Bodzás, Zemplén vm. 1859.
Várkoly Irén, ág. ev. . . . Kassa, Abauj-Torna vm. 1879.
Zsembai István, r. kath. tanító Mocsola, Sáros vm. 1863.
Szivák Dániel, ág. ev. tanító . Ratkó, Gömör vm. 1871.

II. TANFOLYAM.

a) e  n  d e  s t a n u l ó  k,

40 Háger A n d rá s ......................... Brassó, Brassó vm. 1876.
Javorniczky Albert . . . . Lőcse, Szepes vm. 1876.
Pater Károly . . . . Nagy-Szalók, Szepes vm. 1876.
Petrusz P á l .............................. Csetnek, Gömör vm. 1877.
Plachta A lb e r t ......................... Bártfa, Sáros vm. 1876.

45 Such János .• ......................... Csaba, Békés vm. 1876.
Tréger János ......................... Boczabánya, Liptó vm. 1876.
Uhrin P á l .............................. Csaba, Békés vm. 1877.

b) IV1 a  ££ á  11 t a n u l ó  le.

Csisko Etel, ág. ev.................... Kassa, Abauj-Torna vm. 1877.
Csiszarik János, gór. kath. tanító Vécse, Zemplén vm. 1868.

50 Hlavács Samu, ág. ev. tanító . Jolsva, Gömör vm. i860.
Holczer Margit, ev. ref. . . M.-Kazony, Bereg vm 1876.
Keller József, róm. kath. tanító Tiszolcz, Gömör vm. 1872.
Kendrovszky János, gk. tanító F.-Mirossó, Sáros vm. 1861.
Klinczko István, ág. ev. tanító Meleghegy, Gömör vm. 1866.

55 Kubányi Lajos, ág. ev. tanító Rimabánya, Gömör vm. 1868.
Löwy Ferencz, izr. tanító . Sárospatak, Zemplén vm. 1861.
Rády Izabella, róm. kath. . . Ivachnofalva, Liptó vm. i860.
Szuvák Vazul, gör. kath. tanító Psztrina, Sáros vm. 1870.
Várkoly Irén, ág. ev. . . . Kassa, Abauj-Torna vm. 1879.

60 Zsembai István, r. kath. tanító Mocsola, Sáros vm. 1863.

III. TANFOLYAM.

a) K  e n d e »  t a n u l ó  k.

Boldizsár Boldizsár . . . . Liptó-Sz.-Miklós, Liptó vm. 1877-
Brózik E m i l ......................... Csaba, Békés vm. 1876.
Buzágh B é l a ......................... Alsó-Sajó, Gömör vm. 1874.



lül

Név, vallás Születés helye és ideje

Fejér S á n d o r .........................
65 Gallo Gyula .........................

Kordos E m i l .........................
Krokavecz Károly . . . .  
Marschalko Vilmos . . . .
Pataky L a j o s .........................

70 Strigner J á n o s .................... .....
Szabó G y u l a .........................
Szurma J ó z s e f .........................
Urban G y u l a .........................

b) IV! a g á n

Büro Hermina, ág. ev. . .
75 Burro Imre, ág. ev. tanító . .

Hladonik Mihály, gk. tanító . 
Hlavács Sámuel, ág. ev. tanító 
Hoszovszky László, r. k. tanító 
Keller József, r. kath. tanító . 

80 Kendrovszky János, gk. tanító 
Kubányi Gyula, ág. ev, tanító 
Kubányi Lajos, ág. ev. tanító 
Kudela Márton, ág. ev. tanító 
Laurenczyjános, ág. ev. tan.

85 Mannheim Sámuel, izr. tanító 
Olear Mihály, gör. kath. tanító 
Pethő Zsigmond, ev. ref. tanító 
Poklemba Endre, r. kath. tanító 
Stefanidesz Fér., r. kath. tanító 

90 Takács József, gk. tanító . 
Zsembai István, r. kath. tanító 
Zsidzik János, r. kath. tanító .

Hosszűfalu, Brassó vm. 1876. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1873. 
Méznevelő, Hont vm. 1875. 
Ratkó, Gömör vm. 1873. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1876. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1877. 
Restér, Gömör vm. 1877. 
F.-Kemencze, A.-Torna vm. 1874. 
Duna-Egyháza, Pest vm. 1873. 
Jolsva, Gömör vm. 1875.

t a n u l ó  k.

Eperjes, Sáros vm. 1876. 
Rima-Brezó, Gömör vm. 1868. 
Psztrina, Sáros vm. 1865.
Jolsva, Gömör vm. i860.
Kassa, Abauj-Torna vm. 1873. 
Tiszolcz, Gömör vm. 1872. 
F.-Mirossó, Sáros vm. 1861. 
Glozsán, Bács-Bodrog vm 1875. 
Rimabánya, Gömör vm. 1868. 
Szásza, Gömör vm. 1874. 
Ratkó-Polom, Gömör vm. 1868. 
Dévaványa, Jász-N -K.-Szolnok vm. 1865. 
Dubova, Sáros vm. 1862.
Eör, Szabolcs vm. 1874.
Harságh, Sáros vm. 1866. 
Trsztena, Árva vm. 1874.
Livo, Sáros vm. 1865.
Mocsola, Sáros vm. 1863. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1866.

Jegyzet. A kinél a vallás nincs kitéve, az mind ág. hitv. evang.

IX. T an ító k ép esítő  v izsgála t.

A tanítóképesítést a tiszai ág. hitv. evang. püspök által kiküldött tanító- 
képesítő vizsgálati bizottság gyakorolja. E bizottság elnökei a múlt évben 
voltak: ngs. Groó Vilmos, kir. tanácsos, Gömörmegye kir. tanfelügyelője és 
nt. Terray Gyula főesperes; tagjai: a coll. igazgató, Novák Mihály, eperjesi 
lelkész, Mayer Endre, theol. tanár, Hazslinszky P'rigyes, Bogsch Albert, kassai 
igazgató-tanító, Kertscher Ede, iglói tanító és a tanítóképző tanárok.



1 0 2

A múlt (1892 — 93.) tanév végén junius hó 26—28-ig megtartott tanító
képesítő vizsgálatra összesen 21 tanítójelölt jelentkezett. Ezek közt intézetünk 
rendes növendéke volt 9 ; más intézetből 6, kik közül 5-en a III. tanfolyamból 
előzetesen vizsgáztak; intézetünk magántanulója volt 4 ; tanítóképző-intézetet 
nem végzett gyakorló-tanító volt 2. Mindazok, kik intézetünk rendes tanulói 
nem voltak, csak a püspök engedélyével bocsáttattak képesítőre.

Vallásra nézve volt: ág. hitv. evang. 10, ev. ref. 3, róm. kath. 2. görög 
kath. 3, izraelita 3. Az előzetes vizsgálatokon egy jelölt elégtelen készültséget 
tanúsítván, 2 havi újra készülésre utasíttatott. A vizsgálattól visszalépett 2, egy 
elkésett; így csak 17-en vettek részt a képesítőn.

A tanítóképesítő vizsgálat írásbeli gyakorlati s szóbeli vizsgálatból állott. 
Az írásbeli vizsgálatra az elnöktől választott tétel a következő volt: A tanító 
példájának fontossága a tanítás, rendre szoktatás és erkölcsi nevelés tekinte
tében. A kik tót vagy német tannyelvű iskolára is akartak képesíttetni, a dol
gozat egyik részét az illető nyelven voltak kötelesek kidolgozni. Az Írásbeli 
dolgozatok eredménye: kitűnő 2, jó 4, elégséges 11, s így mind a 17-en bo
csáttattak szóbeli és gyakorlati vizsgálatra. A gyakorlati vizsgálatra fél nappal 
előbb kapott minden jelölt tanítási tételt, melyet minta-leczke alakjában kidol
gozva be is mutattak. A vizsgálat eredménye: jó 6-an, elégséges 11-en.

Oklevelet kaptak 14-en, még pedig kitűnő  osztályzattal: Cserneczky Béla 
(ág. ev. rend. tan ) ; jó  osztályzattal: Stoll Ernő (ág. ev. r. t.), Pálfy János 
(r. kath. r. t.), Szabó Márton (ág. ev. r. t.), Gótsch Károly (ág. ev. r. t.), Szabó 
Károly (ág. ev. r. t.), Majoros Imre (ág. ev. r. t.), Béky Dezső (ev. ref. magán
tanuló), Klein Albert (izr. m. t.); elégséges osztályzattal: Ghillányi Lajos (ág. 
ev. r. t.), Ondrcska Emil (ág. ev. r. t.) Szombathy Imre (ev. ref, tan.), Weisz 
Farkas (izr. m. t.), Németh Gusztáv (r. kath m. t .) ; Csornyák Miklós (gör. 
kath. más intézetbeli) a történet és mennyiségtanból, Hricz György (gör. kath. 
m. t.) a magyar nyelvből és természettanból, Kalapos István (gör. kath. tanító) 
a földrajzból és történetből elégtelen osztályzatot nyervén, két havi újra készü
lésre és az 1893. szept. 6-dikán tartandó javító-vizsgálatra utasíttattak. Ekkor 
mind a hárman megállván a vizsgálatot, oklevelet kaptak elégséges (3) osz
tályzattal.

Ugyanekkor a vizsgálattól elmaradt Mannheim Sámuel a püspök úr en- 
gedelmével képesítőre bocsáttatott. írásbeli dolgozat tételéül kap ta : A figyelem 
fentartásának és ébresztésének eszközei, melyet jó (2) eredménynyel dolgozott 
ki; gyakorlati tanítása is elégséges (3) eredmény nyel sikerült; oklevelet elég
séges (3) eredménynyel kapott. A múlt évben mindössze 17-en képesíttettek.

A folyó tanévi junius 26-án s a következő napjain tartandó képesítő-vizs
gálatok eredményéről csak a jövő tanév Értesítőjében számolunk be.

X. A tan ítóképző  n ö v e n d é k e k  felvétele.

A tanítóképző-intézet I. tanfolyamába oly ép testű növendékek vétetnek 
fel, kik 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,
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a magyar nyelv és történelemben, földrajz és számtanban legalább annyi jár
tassággal bírnak, a mennyit a gymn., reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztá
lyában tanítanak, a miről a tanári kar felvételi vizsgálat alapján győződik meg.

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 db lábravalója, 3 db törölközője, 6 pár kapezája vagy harisnyája, 6 db 
zsebkendője, megfelelő számú inggallérja és kézelője, egy nyári s egy téli öltö
zete, téli felső öltönye legyen. Az újonnan belépő növendék tartozik még 
hozni: egy szalmazsákot, egy vánkost két vánkosczihával, egy paplant két 
paplanlepedővel, 2 lepedőt, egy ágyterítőt.

Minden ág. hitv. evang. növendék tandíjmentes; de a kerületbeli a be
iratásnál 6 frt 30 krt és 70 krt convictusi felszerelésre, más kerületi és más 
vallású növendék 10 frt 30 krt és beiratási díjat (csak egyszer) 1 frtot és 
convictusi felszerelésre 70 krt fizet. E díjakat fizetik (a convictusi felszerelési 
díjon kívül) a magántanulók is, kik azonkívül vizsgadíj fejében, ha evangéliku
sok 10 frtot, más vallásúak 20 frtot fizetnek.

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

A jövő 1894—95-dik iskolai év szept. i-én kezdődik. A felvételi és javító 
vizsgálatok és beiratások szept. 1— 5- napjain tartatnak. A tanítás szept. 6-án 
veszi kezdetét.
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V.

KÖZÖS ISKOLAI INTÉZMÉNYEK.

A) K önyv tárak .

a) Collég, könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben :
i. Vétel útján: Akadémiai Értesítő io  füzet; Archaeologiai Értesítő 

5 füzet; Budapesti Szemle 3 kötet, 1 fiiz.: Egyet. phil. Közlöny í k .; Iro
dalmi Közlemények 1 k .; Magyar Nyelvőr 1 k .; Magyar Paedagogia 1 k . ; 
M. tört. Életrajzok 1 k .; Math, és term. Közlemények 2 f.; Math, és term. 
Értekezések I f.; Nyelvtud. Közlemények 1 k .; Petermann: Geogr. M itteilun
gen I k .; Prot. egyh. és isk. Lap 1 k .; Prot. Szemle I k.; Századok 1 k.; 
Természettud. Értekezések 3 f.; Tört. Értekezések 1 f.; Osztrák m. Monarchia 
4 k., 2 f . ; Tört. Tár I k .; Zeitschrift f. Gymnasien 1 k .; Math, és term. 
Értesítő I k .; Középt. tanáregyesül. Közlöny 1 k .; Hivatalos Közlöny 1 k . ; 
Értekezések a társad, tud. köréből 2 f .; Értekezések a nyelv- és széptud. köré
ből i f.; M. T. Akad.: Emlékbeszédek 4 f.; Sanders Wörterbuch d. deutsch. 
Sprache 3 k . ; B öthy: Irodalomtörténet 16 f.; Zahn : Geschichte d. test. Canons; 
Hoffmann: Weissagung u. Erfüllung 1 k .; Hoffmann: Schriftbeweis 3 k . ; 
Szilágyi: Országgyűlési Emlékek i k . ; Krieg: Experimentalphysik 1 k.; Arndt: 
Technik d. Experimentalchemie 1 k . ; Fortschritte auf d. Gebiete der Chemie 
I k .; Electrotechnische Bibliothek XI k .; Wüllner: Lehrbuch der Experimen
talphysik 4 k .; H erm ann: Az éjszaki madarak tájáról i k .; Szabó; Előadások 
a geológia köréből 1 k .; Kossuth: Irataim 1 k .; Budenz: Ugor nyelvek össze
hasonlító alaktana 1 f.; Cherbulier: Művészet és Természet I k .; Pauler: 
A magyar nemzet tört. az Árpádház alatt 2 k .; Fraknói: Mátyás kir. levelei
1 k.; 1893-iki törvények 1 k .; M. T. A.: Almanach 1 k .; Bozóky: Vallás
erkölcsi viszonyok a római császárság korában 1 k.; Dósa: Erdélyhoni jog
tudomány 3 k .; Monumenta hung. hist. írók i k .; Pallas-Lexikon 4 k .; 
Lanciani, a régi Róma.

2. Ajándékozás útján: Főrendiházi Irományok 3 k .; Jegyzőkönyv 1 f.; 
Napló I f .; Kovács Ferencz: A m. org. alsó tábla üléseinek naplója 6 k .; 
dr. Bartha B. 2 f,; Bessenyei Lászlóné 1 k .; dr. Horváth Ödön 1 k., 3 f .; 
Hörk József 1 k .; Hauptmann G. I f.; Eggenberger könyvárus 2 k .; Révész K.
2 f . ; Szabó Ferencz 10 k .; dr. Szlávik M. 1 f.; dr. Szigethy Lajos 1 f.

Collég. Ért. 14
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3. Csere ú tján: 117 Értesítő.
Fogadják a tisztelt adományozók a Collegium hálás köszönetét.
A könyvtár gyarapítására fordított összeg kitesz 322 frt 23 krt.
A könyvtár állománya az értesítőkön és duplikatumokon kívül:

7471 s z a k m u n k a ............................ 9272 kötet
50 f o l y ó i r a t ................................... 351 « 14 füzet

1131 másnemű ............................. 2850 « 11 «
Összesen 12473 kötet, 25 füzet.

b) Snirmay-könyvtár. A Szirmay-könyvtár ez iskolai évben ns. Szirmay 
Balamér úr, a Szirmay-család seniorától, ajándékul kapta : a

1. Természettudományi füzeteket 1881 — 1892-ig.
2. Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyveit 1886— 1893-ig.
3. Népszerű természettudományi előadások 3 füzetét.
4. Sárosvármegye leírását Potemkintől, 1 k.
5. Emberszabású majmok, I k. (Hartmann).
6. Taschenwörterbuch der Mythologie, i k. (Minkovitz).
7. Die Schule der Chemie, 1 k. (Stöckhardt).
8. A physika története, I., I., 2. (Czogler).
9. A chemia alapelvei, i k. (Ilosvay).

10. A növények élete, Henry Emery, i k.
11. A mágnesség és elektromosság Guillemirtől, 1 k.
12. A physika története a XIX. században, 1 k. (Heller).
13. Der Erdbau u. seine Wunder, Zimmermanntól, i k.
14. Im fernen Osten, Kreitnertöl, 1 k.
15. Malerische Länder- und Völkerkunde, Zimmermanntól, 2 k.
16. Neues Kritisches Wörterbuch, (Thieme). Englisch u. deutsch, 1 k.
17. Emlékkönyv a k. m. természettudományi társulat jubileumára, 1 k.
18. Magyar Atlasz, 1 k. (1802 — 1811.)

Ezeken kívül a Szirmay-könyvtár a következő műveket járatja:
1. Ersch és Gruber: Conversations-Lexicon.
2. Just’s Botanischer Jahresbericht, és
3. megszerezte a Hortus Eustattensis czímű nagy művet összesen 100 

forinton.

B) T an d íje len g ed ések . I.

I. a) Az első félévi tandíj egészben elengedtetett: Koncsek László, 
Ondrejovics Sándor, Krmann Lajos, Hajász Lajos, Frenyo Lajos, 
Balczo Lajos, Vallentinyi Aladár és Thinschmidt Márton theologusok- 
nak — 42 frt, Korcsek Andor, Joób Imre, Kazsley Béla, Rumann János, 
Ostermann Ernő, Király Gyula, Richtmann Adolf, Dianiska Albert, 
Weisz Ignácz, Bella István, Vozárik Gyula, Steinauer Ernő, Janisch 
Lajos, Einzig Miklós és Fischgrund Salamon főgymnasiumi tanulók
nak 135 frt, ö s s z e s e n ............................................................................. HZ —
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Áthozat 177 —
b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett : Bajdik György, Bella 

Ede, Gabona Lajos, Bazár Dezső, Vojtkó Miksa, Simonidesz Gyula,
Singer Hermann, Bereznay Ferencz, I.aukó Dezső, Liska Mihály 
joghallgatóknak ioo frt, Springer Zoltán, Steinauer János, Blaufeld 
Henrik, Fraenkl Bernát és Keszler Ervin főgymnasiumi tanulóknak
22 frt 50 kr, ö s s z e s e n ............................................................................  122 50

c) Az első félévi tandíj negyedrésze elengedtetett: Kreszjenő,
Gefferth Elek és Joób Árpád joghallgatóknak 15 frt, összesen . 15 —

II. a) A második félévi tandíj egyészben elengedtetett: Koncsek 
László, Krmann Lajos, Frenyo Lajos, Balczo Lajos, Thinschmidt 
Márton, Vallentinyi Aladár, Alexy Gyula, Beyer Fülöp, Bendik János 
theologusoknak 47 frt 25 kr., Fischgrund Salamon, Einzig Miklós,
Bella István, Dianiska Albert, Weisz Ignácz, Vozárik Gyula, Király 
Gyula, Ostermann Ernő, Joób Imre, Rumann János, Steinauer Ernő,
Richtmann Adolf, Kazsley Béla és Korcsek Andor főgymnasiumi 
tanulóknak 126 frt, összesen ..................................................................  173 25

b) A második félévi tandíj felében elengedtetett: Noszko István 
theologusnak 2 frt 63 kr., Kresz Jenő, Szlabeyczius Samu, Bajdik 
György, Bella Ede, Gabona Lajos, Králik Dániel, Pazár Dezső,
Simonidesz Gyula, Singer Herman, Bereznay János, Joób Árpád,
Laukó Dezső, Vojtkó Miksa joghallgatóknak 130 forint, Blaufeld 
Henrik, Steinauer János, Janisch Lajos és Springer Zoltán főgymna
siumi tanulóknak 18 frt, ö s s z e s e n ........................................................  150 63

c) A második félévi tandíj negyedrésze elengedtetett: Adamkovích 
Gyula, Bozóky Mátyás, Horváth János, Sör ősi Gyula, Vrchovszky Ottó
és Gefferth Elek joghallgatóknak 30 frt, összesen .........................  30 —

A tandíjelengedések főösszege . . 668 38

C) T áp d íje len g ed ések .

A) Az első félévben elengedtetett a tápdíjból: aj 15 frt: Frenyo 
Lajos, Ondrejovics Sándor és Thinschmidt Márton theologusoknak 
45 frt, Vojtkó Miksa joghallgatónak 15 frt, Vozárik Gyula, Bella 
István, Kazsley Béla és Lajcsák János főgymnasiumi tanulóknak 
60 frt, ö s s z e s e n ..........................................................................  120 —

b) 10 frt: Vallentinyi Aladár, Krmann Lajos, Beyer Fülöp,
Balczo Lajos, Bendik János, Alexy Gyula theologusoknak 60 frt,
Bajdik György, Pazár Dezső, Simonidesz Gyula, Joób Árpád és 
Bella Ede joghallgatóknak 50 frt, Gasperik János, Ostermann Ernő,
Adamis Gusztáv, Rumann János és Dianiska Albert főgymnasiumi 
tanulóknak 50 frt, ö s s z e s e n .......................................................  160 —

c) 5 frt: Hajsó Gusztáv theologusnak 5 frt, Király Gyula,
Scholtz János és Fizély János főgymn. tanulóknak 15 frt, összesen 20 —

Átvitel 300 —-
14*
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Áthozat 300
B) A második félévben elengedtetett a tápdíjból: a) 15 fi t :

Vojtkó Miksa joghallgatónak 15 frt, Thinschmidt Márton, Balczo 
Lajos és Ondrejovics Sándor theologusoknak 45 frt, Kazsley Béla,
Lajcsák János, Bella István és Vozárik Gyula főgymnasiumi tanulók
nak 60 frt, ö ssze se n ..................................................................................  120

b) IO f r t : Krmann Lajos, Vallentinyi Aladár, Beyer Fülöp,
Bendik János, Alexy Gyula theologusoknak 50 frt, Bajdik György,
Pazár Dezső, Simonidesz Gyula, Joób Árpád joghallgatóknak 40 frt, 
Ostermann Ernő, Rutnann János, Adamis Gusztáv, Gasperik János
és Dianiska Albert főgymnasiumi tanulóknak 50 frt, összesen . . 140

c) S frt: Bella Ede, Králik Dániel, Szbabeyczius Samu jog
hallgatóknak I 5 frt, Hajsó Gusztáv, Sarudy Gyula és Noszko István 
theologusoknak 15 frt, Király Gyula és Zsák Dezső főgymnasiumi 
tanulóknak 10 frt, ö s s z e s e n .......................................... ■ . ■____ 40

A tápdíjelengedések főösszege . . 600

D) Ö sz tönd íjakban  ré szesü ltek .

1. lV hittanintézeten.

ÁJ A külföldön tanuló hitjelöltek közül:
I. Schifftár Gyula soproni h. j. a Schwartz-félében 40 frt — kr.
2. Brosko Adolf eperjesi papjelölt a Jozeffy-félében 46 « — «
3- Zsámbor Pál eperjesi h. j. a Szontagh-Nikolay- 

félében .............................................................. 31 « 72 «
B) A z 

4-
Eperjesen tanuló liittankallgátók kö zü l: 
Ondrejovics Sándor az Ujházy Árpád-félében Ó2 « SO «

5- Valszer Gyula a S c h w a rtz -fé léb e n .................... SO « — «
6. Hajász Lajos « « .................... SO « — «
7- Koncsek I.ászló a Róth-Teleky-félében 35 « — «
8. Haj só Gusztáv « « . . . 35 « — «
9- Frenyo Lajos « « . . . 35 « —

10. Thinschmidt Márton « « . . . 35 « —- «
i i . Balczo Lajos « « . . . 35 « — «
12. Krmann Lajos « « . . . 35 « — «
13- Sarudy Gyula « « . . . 35 « — «
14. Beyer Fülöp a B e n c z ú r-fé léb en .......................... 25 « — «
i 5- Vallentinyi Aladár a P a u e r-fé lé b e n .................... 25 — «
16. Dianiska Frigyes a Suhajda-félében.................... 20 « — «
17- Algöver Andor a W a g n e r - fé lé b e n .................... 16 « 80 «
18. Alexy Gyula a Roskoványi- és Szlávik-félében (9 frt) D « 40 «
19. Bendik János a Roskoványi-félében.................... 8 « 40 «
20. Noszko István « « .................... 8 « 40 «

Összesen 646 frt 22 kr.
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'2. A jogakadémián.

I. Dobay Zsigmond, budai Mária-Terézia-féle . . 120 frt — kr.
2. Schlott Győző « « « « . . 120 •* — «

3- Gefferth Elek, K oháry-féle.................................... 150 « — «

4- Grecsek Ede, pénzügyi bírságalapból . . . . 200 « — «
5- Pazár Dezső, Ú jh á z y -fé le ................................... 62 « 50 «
6. Bella Ede, M arcz ibány i-fé le ............................... 84 « — «

7- Rejovszky János, Klein M árton-féle.................... 60 — «
8. Joób Árpád Róth-Teleky-féle . ’ . . . . 35 <f — «

9- Vojtkó Miksa « « ......................... 35 « —■ «
IO. Kresz Jenő « « ......................... 35 « — «
ii . Vrchovszky Ottó « « ......................... 35 « — «
12. Bielek István « « . ......................... 35 <' — «

13- Simonidesz Gyula, W agner-féle......................... 16 « 80 «
14. Gabona Lajos, dr. Horváth O. ajándékából . . 10 « — «

iS- Bajdik György, Roskovány-féle......................... 8 « 40 «
16. Szlabeyczius Samu « ......................... 8 « 40 «

17- Bajdik György a S e g é ly e g y le ttő l.................... 15 « — *
18. Bella Ede « .................... 14 « — «
19. Bereznay János « .................... 23 « — «
20. Horváth János « .................... 16 « —■ «
21. Liska Mihály « .................... 15 « — «
22. Mikulics Károly « .................... 5 « 80 «

23- Passuth Ferencz « .................... 6 « 55 «
24. Simonidesz Gyula « .................... 20 « — «
25. Singer Henrik « .................... iS « — «
26. Szlabeyczius Samu « .................... 21 « — «
27. Szűcs Endre « . . . . . 21 « — «
28. Vojtkó Miksa « .................... 30 « — «

Összesen I217 frt 45 kr.

*5 . A. fő g y m n a s iu m b a n .
i. Joób Imre a Róth-Teleky és Újházy Árpád-féléből 62 frt 50 kr.
2. Rumann János az Újházy Árpád-féléből . . . 35 « — «
3- Lajcsák János a Róth-Teleky-féléből . . . . 35 « — «
4’ Radvány Károly « « « . . . . 35 « —
5- Weisz Ignácz az izraelita-alapból . . . . . . . 33 « — «
6. Vozárik Gyula a B án óczy -fé lébő l.................... 16 « 80
7- Kazsley Béla a Kükemezey-féléből.................... 14 « — «
8. Melczer Elek a F u h rm an n -fé léb ő l.................... 7 « 20 «
9- Gamauf Jenő a Löffelholz-féléből .................... 15 « — «

10. Biélek Aladár « « .................... 15 « —• «
11. Janisch Vilmos a Holleganz-féléből.................... 8 « — «
12. Bella Ede a K u x - fé lé b ő l ................................... 10 « — «
13- Hegedűs István a Klementisz-féléből . . . . 5 « 60 «

Átvitel 292 frt 10 kr.
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Áthozat 292 frt IO kr.
14. Dianiska Albert a Roskoványi-féléből . . . . 8 « 40 «
15- Adamis Gusztáv a Szontagh-féléből . . . . 8 « 40 «
16. Gasperik János a Roskoványi-féléből . . . . 8 « 40 «

17- Király Gyula « « . 8 « 40 «
18. Steínauer János a Sárossy-féléből . . . . . 8 « 40 «
19. Koch József a takarékpénztári jutalomdíjban 10 « — «
20. Weiszer Frigyes « « 10 « — «
21. Einzig Miklós « « 10 — <c
22. Kállay József « « 10 « — «

23- Csengey Zoltán a Bánóczy-féléből . . . . 16 « 80 «
24. Klein Sándor a pénzügyminist, bírság-alapból . 100 « — «
25. Legányi Dezső, erdésztisztviselő-egyes ösztöndíja IOO « — «
2Ó. Seyfried Ernő « « « 100 « - «

Összesen 690 frt 90 kr.

-4 -. A tanítóképzőben.

i. Sztringer János III. éves a Klementisz-féléből . 5 frt 60 kr.
2. Such János II. éves « « 5 « 60 «

3- Hager András II. éves az Újházy Dániel-féléből 4 20 «
4- Plachta Albert II. éves « « « 4 « 20 «
5 - Weisz Sándor I. éves « « « 4 « 20 «

Összesen 23 frt 80 kr.
Az ösztöndíjak főösszege 2578 frt 37 kr.

E) K o n v ik tu s .

A főiskolának ezen közös intézménye, mint az előző években, úgy a 
lefolyt isk. évben is igyekezett hivatásos rendeltetésének eleget tenni s bizo
nyára nem csekély azon ifjak száma, kik csak úgy folytathatták tanulmányaikat, 
hogy a konviktus áldásos jótéteményében részesülhettek. Azon körülmény, hogy 
a főiskolai ifjúságnak körülbelül egy negyedrésze veszi igénybe a konviktust, 
eléggé igazolja, mily. fontos szerepe van főiskolánk tanügyi hivatása és feladata 
teljesítésében.

A konviktusi díjak maradtak a régiek, ehhez képest tehát az ebéd és 
vacsora díja egy félévre 31 frt, pusztán az ebéd díja egy félévre 19 frt volt, 
nem számítva az egy évre egyszer fizetett 70 krnyi felszerelési díjat.

Tagjainak száma volt az első félévben 116, a második félévben 103; 
még pedig ebédre és vacsorára járó az első félévben 88, a második félévben 74 I 
pusztán ebédre járó az első félévben 28, a második félévben 29.

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

I . félév: 6 5 3 3 4 8 4 5 38 24 16
2. félév: 6 5 3 2 4 8 3 5 36 15 16
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Vallásfelekezetek szerint volt:
á g . h . e v . e v . re f. ro m . k a th . g ö r .  k a t h . m óz.

I . f é l é v : IOO I I O 4 I

2 . f é l é v : 9 2 O 7 3 I

A konviktusi étlap miként tavaly, a következő volt: a szerda kivételével 
mindennap volt ebédre marhahús-leves, hús és főzelék, illetőleg vasárnap pe
csenye és szerdán bableves. Főzelékül a hétfővel kezdve adatott krumpli, káposzta, 
köleskása felváltva kukoricza darával, bab, borsó és krumpli. Vacsorára adatott 
vasárnap káposzta disznóhússal, hétfőn krumpli, kedden borsó, szerdán gulyás
hús, csütörtökön bab, pénteken galuska és szombaton lencse. Ezenkívül úgy 
ebédre, mint vacsorára járt személyenkint egy negyed kenyér (18 dkgr.). Sátoros
ünnepeken ebédre és vacsorára pecsenye adatott.

A különben is csekély konviktusi díj (minden egyesnél körülbelül 2 frtot 
fizet rá az intézet) fizetése alól fel voltak m entve: az ökonomus Koncsek 
László IV. hittanhallgató, ki az ebéd- és vacsoradíj fizetése alól s a két szenior: 
Liska Mihály IV. jogh. s illetőleg távozása után Frenyo Lajos III. hittanh. és 
Hajász Lajos III. hittanh., kik az ebéd díjának fizetése alól voltak felmentve. 
Teljes ellátásban (kvártély, fűtés, világítás) részesült a 3 portáns: Fiedler János, 
Istványik Jenő és Nemes Ödön I. o. tanulók. Ezen elengedések összege 326 frt 
IO kr. Ezeken kívül elengedésben részesültek: az első félévben: 3 hittanh., 
I jogh. s 4 gymn. tanuló 15 írtjával, 6 hittanh, 5 jogh. s 5 gymn. tanuló 
10 frtjával, 1 hittanh. s 3 gymn. tanuló 5 írtjával, összesen 300 frt elengedés
ben ; a második félévben: 3 hittanh., 1 jogh. s 4 gymn. tanuló 15 frtjával, 
5 hittanh., 4 jogh. s 5 gymn. tanuló 10 frtjával, 3 hittanh., 3 jogh. s 2 gymn. 
tanuló 5 frtjával, összesen 300 frt elengedésben. Ezen elengedett összegben 
részesedett a hittanint. ifjúság úgy az első, mint a második félévben iio frtta l 
(összesen 220 frt), a jogakad. ifjúság az első félévben 65, a másodikban 70, 
a gymn. tanulók az első félévben 125, a másodikban 120 frttal. Ezen elenge
déseknek főösszege 926 frt 10 kr.

A tanítóképző ifjúsága egy részéért a tiszai ág. hitv. evang. kerület fizeti 
a konv. díjakat, a konviktusi pénztár a kerület által fizetett díjnak lo°/0-ával 
járul a költségek fedezéséhez. Járult pedig a kerület az első félévben 572 frt 
76 krral, a második félévben 603 frt 90 krral, összesen 1176 frt 66 krral. 
A konv. pénztár a tanítóképző növendékeinek ellátásáért 130 frt 74 krt fizetett

Az összes elengedés a konviktus részéről tehát 1056 frt 84 kr., mi a 
kerületi 1176 frt 66 krral együtt 2233 frt 50 krt tesz ki.

A konviktus költségeinek fedezésére szolgál: a j a tőke évi kamatjának fele, 
körülbelül 600 frt; b) a tanulók által fizetett konviktusi díjak, körülbelül 4600 frt; 
c) a kerület által a tanítóképző tanulóiért fizetett 1176 frt 66 k r.; d) a szupli- 
káczió, mely a múlt esztendőben 1266 frt 04 krt jövedelmezett és végül e) külön
féle adományok, mintegy 50 frt értékben. A kiadások előreláthatólag 7000 
írtra rúgnak.

A folyó iskolai évben a következő adományokban részesült a konviktus: 
az Eperjesi Takarékpénztár ez évben is 20 frtot adományozott, a helybeli ev. 
templom perzselyéből 2 frt 77 kr. folyt be. Özv. Linkesch Samuné ő nagysága 
évente megadni szokott beneficiumát ez évben is megújította február 18-án, 
midőn is sertéspecsenyét aszalt szilvával és bort kaptak az ifjak ebédre. Ugyan-
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ezen alkalommal Holénia Gyula helybeli kereskedő úr I láda savanyúvizet 
ajándékozott. Végül a Nagy-Sárosi Műmalomtól I zsák finom búzalisztet kapott 
ajándékul.

A fent kitett szuplikácziói összeget a következő tanulók gyűjtötték :
I .  Bajdik György I. jogh. Szepesvármegyében az intézetnek 54 frt 04 krt (a 
szuplikánsnak járó egy negyeddel együtt 72 frt 05 kr.j; 2. Balczo Lajos I. hh. 
Budapesten és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnvármegyében 110 frt 34 krt (a szuplikáns
nak járó egy harmaddal együtt 165 frt 50 kr.) ; 3. Institonsz Lajos III. tanítók, 
tanuló Bács-Bodrog, Bánságban 100 frt (150 frt); 4. Galló Gyula II. tkp. tanuló 
Borsod-, Heves-, Jász-Kún-Szolnok-és Hajdúvárm.-ben I I I  frt 46 kr. (167 frt 
19 kr.); 5. Thinschmidt Márton I. theol. az erdélyi megyékben 66 frt 60 kr. 
(a neki járó féllel 133 frt 20 kr.) ; 6. Szoják Endre III. tkp. Szabolcs-, Szath- 
már- és Biharvármegyékben 40 frt 27 kr. (60 frt 40 kr.); 7. Kengyel János
III. tkp. Esztergom-, Komárom-, Fehér-, Veszprém-, Somogy-, Tolna-, Baranya- 
vármegyékben 53 frt 50 kr. (80 frt 25 kr.) ; 8. Urbán Gyula II. tkp. Zemplén- 
Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramarosmegyékben 56 frt 74 kr. (85 frt 10 kr.) ;
9. Brózik Emil II. tkp. Abauj-Tornamegyében 32 frt 80 kr. (49 frt 20 kr.);
10. Háger András I. tkp. Brassó-, Háromszék-, Udvarhely- és Csíkmegyékben 
19 frt 99 kr. (39 frt 97 kr.) ; I I .  Kordos Emil II. tkp. Liptó-, Árva- Turócz- 
megyékben 64 frt 97 kr. (97 frt 45 kr.); 12-. Vallentinyi Aladár Zólyom-, Hont-, 
és Barsmegyékben 66 frt 07 kr. (99 frt 10 k r .) ; 13. Ondrejovics Sándor III. hh. 
Nógrádmegyében 70 frt 14 kr. (105 frt 20 k r .) ; 14. Piajász Lajos II. theol. 
Győr-, Mosony-, Sopron-, Vas- és Zalamegyékben 96 frt (144 frt); 15. Kon- 
csek László III. theol. Békés-, Csanád-, Csongrád- és Aradmegyékben 75 frt 
14 kr. (112 frt 70 kr.); 16. Rumann János VI. o. t. Gömörmegyében 61 frt 
14 kr. (91 frt 70 kr.); 17. Lajcsák János VI. o. t. Pozsony-, Nyitra-, Trencsén- 
megyékben 41 frt 34 kr. (61 frt 50 k r .) ; 18. Balczo Lajos I. theol. Sáros
vármegyében 34 frt 81 kr. (49 frt 08 k r .) ; 19. Ondrejovics Sándor Eperjes 
városában I io  frt 69 kr. (126 frt 50 kr.). Összesen gyűjtöttek 1890 frt 09 krt, 
mely összegből az intézet javára esik 1266 frt 04 kr., a mi a tavalyi 1466 frt 
5 5 krnyi összeggel szemben 200 frt 51 krnyi kevesbedést mutat.

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 j i  fr t, ebéd d íja  egy félévre 19 frt. A rendes díjakon 
kívül tartozik minden belépő felszerelésre 70 krt fizetni. A belépés félévenkint 
történik, a díjak előre fizetendők; hónapokra való belépés és kilépés k i van zárva. 
A konviktus tagjává válhatik valláskülönbség nélkül minden tendes főiskolai 
tamilé és hallgató, a k i belépését az ej,árusnál jelenti s a kiszabott d íjakat lefizeti.
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Oly protestáns ifjak, kik szegények, jóerkölcsück s a tudományokban jó l  
haladnak, elengedésben részesülnek, miért azonban folyamodniok kell. A  fo lya
modványok a konviktus efontsánál a főiskolai végrehajtó-bizottsághoz czímezve 
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 ökonomusi> 
szenio7'i, vagy portánsi 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 akadém ihtsok: hittan- 
és 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 evang1 szegény fiúk fogad
hatók, kik erre vállalkoznak, jó erkölcsűek, szorgalmasak s bírnak teendőik 
végzéséhez szükséges ügyességgel. A konviktus többi tag ja i 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 frt, io-nek 
IO htjával és 10-nek 5 írtjával, 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 1/4 kenyér (18 dkgr.).

Kik bővebb tudomást akarnak szerezni, forduljanak a konviktus ez idő 
szerinti eforusához: M ayer Endre theol. dékán-tanárhoz, vagy a főiskola igaz
gatójához : Hörk Józsefhez.

Collég. Ért. 15
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F) M ark o v ics-k ö r.

Ezen egyesület, ez évben töltötte be fenállásának s működésének 30-ik 
évét. Ezen, egy ifjúsági egyesületnél (kivált a gyorsírást terjesztőnél) kétség
kívül hosszú idő alatt, zajtalanul, de hivatásának tudatában buzgón igyekezett 
megfelelni az eléje kitűzött czélnak. Volt tagjai közül az életben sokan veszik 
hasznát gyakorlatilag annak, a mit ezen körben tanultak.

Hivatásának ez évben is törekedett megfelelni tanfolyamok szervezése, 
versenyek rendezése és könyvtára által. A kör tagjai lehetnek a főiskola mind 
a négy tanintézetének tagjai, azon megszorítással azonban, hogy a főgymn. 
tanulók csak a IV. osztálytól felfelé léphetnek be. A tagok lehetnek rendesek 
és pártolók; tagsági díj mindkettőre nézve 1 frt egy évre. A kiváló, a gyors
írás terén érdemeket szerzett férfiakat tiszteletbeli tagjaivá választhatja a kör.

A kör ez évben három tanfolyamot n y ito tt: a kezdők, haladók és gya
korlók részére. A kezdők a gyorsírás alapelemeivel ismerkedtek meg, vagyis 
az u. n. levelező gyorsírással; vezetőjök volt Kazsley Béla VII. tanuló. A haladók 
a levelező gyorsírás átismétlése után a vitaírást tanulták, vezetőjök, Vallentinyi 
Aladár vezetése mellett. A gyakorlók a felsőbb gyorsírásban gyakorolták 
magokat. A kezdők hetenkint 2 órában, a haladók és gyakorlók heti I órában 
tartottak gyakorlatokat.

Tanfolyamok rendezésén kívül azzal is előmozdította a gyorsírás terjedését, 
hogy versenyírást tartott kétszer év közben (karácson és húsvét előtt) díjak 
nélkül s egyszer az év végén díjjal összekötve. Az első versenyírás decz. 13-án 
tartatott s ez alkalommal dicsérő oklevelet nyertek: Blumenfeld Ervin V. o., 
Mauritz Győző IV. és Kállay Béla IV. o. tanulók a kezdők közül; Bella István 
V., Király Gyula VI. és Vozárik Gyula V. o. tanulók a haladók közül; Kazsley 
Béla VII. o. a gyakorlók közül.

A második versenyírás alkalmából márczius 4-én dicséretet arattak: Blumen
feld Ervin V., Kállay Béla IV. a kezdők közül és Kazsley Béla VII. o. tanuló a 
gyakorlók közül. A harmadik versenyírás a haladók és gyakorlók részére tartatott 
oly módon, hogy a haladóknál egy 3 frtos díj volt kitűzve a legjobb és leg
gyorsabb írónak; a gyakorlók correct stenogrammot nyújtottak be. A verseny
díjat Vozárik Gyula IV. o. tanuló nyerte e l ; legjobb correct stenogrammot adott 
s így dicséretet nyert Kazsley Béla VII. o. tanuló. Ez utóbbi versenyírás jun. 
3-án tartatott.

A kör könyvtára szintén hathatósan hozzájárul a gyorsírás elsajátításához, 
a mennyiben nemcsak lapokat s gyorsírási mezben írt műveket kölcsönöz ki 
olvasás végett, de tankönyveket is ad a tagoknak hosszú időre használatra. 
A lefolyt iskolai évben könyveket nem szerzett, mert könyvtári szekrényt kellett 
csináltatnia. Mint a magyar gyorsírók egyesületének tagja, járatta a Gyorsírászati 
Lapokat és a Budapesti Gyorsírót.

A kör tagjainak száma 37 volt, kik közül kezdő 22, haladó 10 és gya
korló 5. Ezek közül az év végéig kimaradt 11 s így az év végén volt 26 tagja.

A kör vagyona 250 frtot tesz ki betétben, 15 irtot készpénzben, 12 frtot 
követelésben s hátralékban.
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A kör tisztviselői voltak: Elnök Mayer Endre theol. dékán; a kezdők 
vezetője Kazsley Béla VII. o. t., a haladóké pedig Vallentinyi Aladár II. theol., 
jegyző Adamis Gusztáv VI. o. tanuló; pénztáros Vallentinyi Aladár és könyv
táros Kállay Adolf VI. o. tanuló.

G) C olleg ium i g y ám in téze t.

A múlt 1892 -93. isk. évről maradvány . . . . 5 frt 24 kr.
1. Theologiai hallgatók s tanárok gyűjtése . . . 9 -« — «
2. Joghallgatók g y ű j t é s e ..............................................3 * 24 *
3. Főgymnasiumi ifjak gyűjtése 20 « 27 «
4. A tanítóképző intézet növendékei . . . .  . . 3 * — *

Összesen 40 frt 75 kr.
Éhből a kaczkói ev. ref. egyháznak templomépítésre küldetett 2 frt, a 

dévai ev. ref. templomra 2 frt, a kerületi gyámintézeti pénztárba beküldétett 
9 frt; a többi 27 frt 75 krnyi összeg a jövő évre vitetett át.

H) K erü le ti árvaház.

A kerületi arvaházra adakozott:
1. A theologia...................................
2. A jo g a k a d é m ia ..........................
3. A főgym nasium ..........................
4. A tanítóképző......................... .....

. . . 4 frt 90 kr.
, . . . 10 « — «

. . . . 6 « 56 «
■ '  • ■ 3  «  5 0  «

Összesen 24 frt 96 kr.
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FIG Y ELM EZTETÉS.

Az eperjesi ev. kér. coll. gymnasiumban és a tanítóképzőben a beiratások 
szeptember i-től szeptember 3-ig bezárólag tartanak s az előadások szeptember 
4-én kezdődnek ; a jogi és hittani akadémiákban pedig a beiratások szeptember 
i-től szeptember 8-ig tartanak s az előadások szeptember 10-én kezdődnek.

A megnyitó-ünnepély szeptember p-én cl. e. / /  ómkor, a coll. nagyterem
ben fo g  megtartatni.

A főgymnasimnban 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, valamint minden más tanuló, a bizonyítvány alapján vétetnek 
fel. A gymn. 1. osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük kilen- 
czedik évét betöltötték. A gymn. tanulók valamennyien, tehát nemcsak azok, 
kik gymnasiumunk bármely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem azok 
is, kik máris tagjai voltak intézetünknek, a nm. minist. 1885. február 26-án 
3964. sz. a. k. rendelete értelmében kötelesek beiratásuknál keresztleveliiket, 
illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, kik életük 
tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyítványnyal 
igazolni, hogy másodízbeni védhimlőoltásnak sikerrel vetették magukat alá, vagy 
a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állottak ki, esetleg hogy a törvény 
értelmében fel vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól.

A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatni és az intézetnél magán- 
vizsgálatot tenni kívánnak, kötelesek magukat a tanév kezdetén az intézet 
magánnövendékeiül 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 tantervet 
fogja követni, és így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében a görög nyelv taní
tá sá t pótló tanfolyam, mely a most lefolyt tanévben már négy felsőbb osztály
ban életbe volt léptetve, a következő 1894—95. tanévben is — a görög nyelv 
tanítása mellett — a törvénykövetelte módon lesz berendezve.

A tanítóképző-intézetbe való felvételre nézve útbaigazítást nyújt az ezen 
intézetről szóló külön jelentés.

A theologiába s a jogakadémiába a felvétel az érettségi bizonyítvány, 
vagy a múlt évi index alapján történik.

Jegyzet. A coll. jótéteményekben (tandíj- és tápdíjelengedés és 
ösztöndíj) a tanulók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek.








