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E L Ő S Z Ó .

Midőn a budapesti kereskedelmi akadémia tekintetes vezérlő 
bizottsága részéről abban a megtisztelő megbízásban részesültem, 
h°gy hazánk ezredéves ünnepe alkalmából írjam meg ez intézet 
történetét, tisztában voltam azokkal a nehézségekkel, melyeket 
egyrészt a közlendő anyag megválasztásában, másrészt a szükséges 
adatok egybeállításában le kell majd küzdenem. Világos volt 
előttem, hogy szemben azzal a fontos szereppel, mely a budapesti 
kereskedelmi akadémiának az egész hazai szakoktatás történetében 
jutott, nem szorítkozhatom kizárólag azoknak az intézkedéseknek 
fölsorolására, melyek ezen intézet fejlődésére nagyobb befolyással 
voltak, hanem föl kell említenem azokat a kormányrendeleteket is, 
melyek hazánk kereskedelmi szakoktatásának ügyével foglalkozva, 
épen a budapesti kereskedelmi akadémia kivételes viszonyai követ
keztében ennek szervezetén semmit sem változtattak. Másrészről 
épen a szélesebb köröket is érdeklő tárgy miatt kerülnöm kellett 
azoknak a kisebb jelentőségű dolgoknak a fölsorolását, melyek 
némely monográfiát annyira házias jellegűvé tesznek, hogy olvasásuk 
csak a közvetetlenül érdekelteknek képes figyelmét lekötni. Ez okból 
mellőztem a vezérlő bizottság személyi intézkedéseinek fölsorolását, 
mert azt tartom, hogy a bizottság ez irányú munkássága az inté
zetben működött tanárok életrajzi adataiból eléggé kiviláglik. Ugyan
ezért foglaltam külön fejezetbe a tanterv történetét is, mely igy az 
intézet egyéb benső ügyeitől különválasztva, a szakoktatás tisztán 
pedagógiai fejlődéséről áttekinthető képet nyújt.

Nagyobb nehézséggel járt az intézet első éveire vonatkozó 
adatok egybeállítása. A kereskedelmi akadémia Évi Jelentése ugyanis 
csak a harmadik iskolai év végén, 1860-ban jelent meg először 
nyomtatásban, akkor is oly hézagosán szerkesztve, hogy még csak 
a tanulók száma sem tudható meg belőle. Az alapítás körülmé
nyeiről az időközönkint megirt történeti visszapillantások nagyon



VI

kevés részletes adatot tartalmaznak, mivel pedig a vezérlő bizottság 
jegyzőkönyei is csak az intézet megnyitása után egy beállított »vég
leges bizottságinak 1857. deczcmber 27-én megtartott ülésével 
kezdődnek, az alapítás történetének egybeállítása végett irattárunkat 
kellett átkutatnom. E közben az előkészítő bizottság egyes tagjainak 
több levelére, az alapító kereskedelmi testületek több átiratára és 
a hatóságokhoz intézett fölterjesztések fogalmazványaira akadtam, 
melyek az alapítás körülményeit kellően földerítik és melyek jobba
dán egybevágnak a pesti kereskedelmi testületek történetében föl- 
tüntetett adatokkal, a mint azokat Pólya Jakab dr. úr ezzel egy
idejűleg megjelenő munkájában a testületek jegyzőkönyvei alapján 
egybeállította. Szerencsés véletlennek köszönhetem az első években 
beirt tanulók pontos számát és azon évek pénztári adatait, mivel 
a rendszeres számadási könyvek csak az 1863. évtől kezdve ma
radtak fönn. E számadási könyvek és az alkalmi kimutatások rész
letes egybevetése alapján sikerült egybeállítanom azt a betűsoros 
kimutatást is, mely a budapesti kereskedelmi akadémiának juttatott 
adományok és alapítványok felsorolásával a hála adóját van hivatva 
leróni a kereskedővilág azon lelkes tagjai iránt, kiknek áldozatra 
készsége tette lehetővé, hogy ez intézet megalapításával és foko
zatos fejlődésével a felsőbb kereskedelmi szakoktatás hazánkban a 
virágzás mai fokára emelkedett.

Sikerrel végzett tanulóink mostani foglalkozásának egybeállí
tása a dolog természeténél fogva a legtöbb munkával járt. Ennek 
említése mellett el nem mulaszthatom, hogy hálás köszönetét ne 
mondjak pénzintézeteink és iparvállalataink t. igazgatóságainak és 
a helybeli nagyobb magánezégeknek, melyek fölkérésünkre leköte
lező előzékenységgel bocsátották rendelkezésemre a tisztviselőikre 
vonatkozó adatokat, valamint t. kartársaimnak is, kik volt tanítvá
nyaik körében gyűjtött adatokkal támogatták a névsor ez irányú 
kiegészítését. Hogy e több oldalú, készséges közreműködés daczára 
is maradtak a munka e részében hézagok, annak mentségére szol
gáljon az a körülmény, hogy minden előleges följegyzés nélkül 
36 évre visszamenőleg kellett ezúttal az intézet volt tanulói után 
kutatnom, a kereskedő pályára kiképzett fiatal emberek közűi pedig 
sokan próbálnak szerencsét idegen országokban, mi által gyakran 
a hazai körökkel minden összeköttetésük megszűnik. így is, a 
mennyire e névsor az idevágó adatokat feltünteti, érdekes tanul
mányra nyújt anyagot, mely egy dolgot minden esetre fényesen
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bebizonyít, azt, hogy a kereskedelmi szakoktatás előmozdítása czí- 
mén a budapesti kereskedelmi akadémiának oly bőkezűen nyújtott 
segélyezések fejében ez intézet valóban müveit kereskedőket nevelt 
hazánknak. K névsorból, valamint a statisztikai táblázatokból folyo 
következtetések a vezérlő bizottságnak és az annak intenczióit lelke
sedéssel megvalósító tanári testületnek munkásságát oly kedvező 
színben tüntetik föl, hogy csak a reklám ráfogásának elkerülése 
kényszerített arra, hogy az intézet költségén megjelenő e munkában 
azok fejtegetését mellőzzem.

Mellőztem továbbá az intézet vagyoni helyzetét föltüntető 
adatok közlését, mivel e vagyon legfőbb alkatrészei, az iskola- 
épület, berendezés, gyűjtemények, könyvtárak stb. a vagyon jöve
delmezőségének közkeletű fölfogásától annyira elütnek, hogy az 
ily elemekből megszerkesztett vagyonmérlegek közzététele a nagy- 
közönséget az intézet anyagi viszonyainak megítélésében könnyen 
megtéveszthette volna. A statisztikai táblázatokból kihagytam a 
tanulók nemzetiségének és szüleik polgári állásának föltüntetését, 
egyrészt mert az összehasonlításra e tekintetben legérdekesebb, 
régibb évek adatai nem voltak utólagosan megszerkeszthetők, más
részt mivel egy évtizedet meghaladó időn át szerzett tapasztalataim azt 
bizonyítják, hogy a tanulók bevallásai e két kérdés körűi annyira 
ingadozók, hogy az azokból szerkesztett statisztikák alig szolgál
hatnak komolyabb tanulmány alapjául.

A hazai szakoktatás története szempontjából csatoltam a 
könyvhez a függelékben feltüntetett okmánytárt, hogy az előadást 
az okmányok közbeiktatása által túlságosan meg ne szaggassam és 
hogy ez okmányokat, melyek közűi több már most is csak nagyobb 
utánjárás mellett volt megszerezhető, eredeti szövegükben föntart- 
sam, mely utóbbi szempontból a német eredetieket sem fordítot
tam le.

Végűi hálás köszönetét mondok a budapesti kereskedelmi 
akadémia tekintetes vezérlő bizottságának azért a kitüntető bizalomért, 
melylyel e munka megírására alkalmat nyújtott, mi lehetővé tette, 
hogy a kereskedelmi szakoktatás hazai anyaintézetének e történe
tével talán hasznavehető anyagot szolgáltattam nálamnál hivatot- 
tabbaknak, kik majdan az egész magyar szakoktatás részletes tör
ténetének megírására fognak vállalkozni.

Budapest, 1896. évi április végén.
A  szerző .





I.

A z  intézet története.

1. A kereskedelmi akadémia megalapítása és fejlesztése.
1856—1861.

A szorosabb értelemben vett szakoktatás hazánkban úgy, 
mint egyáltalában még a legrégibb műveltségű államokban is, 
aránylag újabb keletű. Pesten Bibanco Gyula Manó, sziléziai ere
detű tanító, vállalkozott először szakszerű kereskedelmi iskola ala
pítására és vállalatának anyagi biztosítása végett a Pesti polgári 
kereskedelmi testülethez folyamodott, hogy a kereskedő-inasok 
vasárnapi oktatására is szánt iskoláját erkölcsi befolyásával támo
gassa. A testületnél, mely a kereskedelem jelen érdekeinek meg
óvása és istápolása mellett soha sem tévesztette szem elől a 
kereskedő osztály jövő föladatait, Bibanco beadványa igen kedvező 
fogadtatásra talált. Musch Sebestyénnek, a testület akkori elnökének 
buzgólkodására a grémium 80 tagja kötelezte magát arra, hogy inasait 
a vasárnapi iskolába fogja járatni és minden tanuló után évi 5 frt 
iskolapénzt fog fizetni. így keletkezett Pesten 1830-ban az első 
vasárnapi iskola, melynek létesítésével a pesti kereskedők való
ságos úttörő munkát végeztek, minek méltánylására elég meg
említenünk, hogy Lipcse csak 1831-ben, Bécs pedig csak 1848-ban 
kapta az első ilynemű inasiskolát. A vasárnapi iskola megalapítása 
azonban Bibanconak csak eszköz volt arra, hogy ennek segítségé
vel mindennapos kereskedelmi iskolát létesíthessen. Alig értesült a 
kereskedelmi testület kedvező határozatáról, a helytartótanácshoz 
»mindennapos« kereskedelmi iskola engedélyezéséért folyamodott 
és 1830. márczius 16-án az iskola megnyitására az engedélyt meg 
is kapta.

Rricht, ftpesti Keresk. Akad. tört. 1
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Iskoláját még 1830-ban 12 tanulóból alakított osztálylyal meg 
is nyitotta és tanulói részére »Vorträge über die Handels Wissen
schaften« közös czíme alatt az iskolai könyvek egész sorozatán 
szerkesztette. Könyveinek czímlapján »Julius Em. Bibanco, Gründet 
und Vorsteher der ersten öffentlichen Commerzial-Bildungsanstalt 
in Ungarn, und Lehrer an der Handelsschule zu Pesth« jelzésé- 
használta. A következő évben 70, a harmadik évben már 100-nál 
több tanulót kapott, kiket három osztályban tanított. Azontúl 
»mindennapos« iskolájában a tanulók száma többnyire megütötte, 
gyakran meg is haladta a 150-et. Bibanco 1841-ben meghalt, az 
intézet továbbvezetésére pedig a helytartótanács 1841. október 
5-én 34,296. sz. rendelettel Hampel Antalnak adta meg az enge
délyt. Hampel mindenekelőtt külföldi tanulmányútra indult és meg
látogatta Lipcse, Berlin, Hamburg és München rokonczélú iskoláit. 
Vezetése alatt a tanulók száma állandóan meghaladta a 250-et, a 
íölöttes hatóságok pedig az iskola »szellemével« mindenkor meg 
voltak elégedve.

Ez időben úgy a Pesti szab. polgári kereskedelmi testület, 
mint a Pesti kir. kiválts, nagykereskedői testület a hatóságoktól 
a vasárnapi iskola ügyében gyakran kapott rendeleteket, melyek 
tárgyalása közben a nagykereskedők mindig panaszkodtak, hogy 
a vasárnapi iskola a jövő kereskedő nemzedék nagyobb zömének 
értelmi kiképzésére nem elegendő és hogy üzleti czéljaikra művel
tebb gyakornokokra volna szükségük. Végre 1856. januárius 15-én 
Appiano József a nagykereskedői testület küldöttségének ülésén 
határozott javaslatot nyújtott be *) a végből, hogy a kereskedelmi 
testületek itt Pesten létesítsenek afféle iskolát, a milyenek akkor 
Lipcse, Drezda, Gótha stb. jóhírű kereskedelmi iskolái voltak. 
Appiano előterjesztése csak az általános kívánságnak adott kifeje
zést s így a küldöttség egyértelműen elhatározta, hogy a javaslatot 
pártolva fogja a közgyűlés elé terjeszteni. Egyúttal az ügy kellő 
előkészítésére a saját kebeléből egy bizottságot alakított, mely az 
indítványt a polgári kereskedők testületével is közölte és ennek 
kiküldöttjeivel közös előkészítő bizottsággá egyesült, melynek tagjai 
voltak a nagykereskedői testület részéről Fuchs Rezső, Mannó 
István, Ullmann Károly és Weisz Barnát Ferencz, a polgári keres-

*) Részletesebben ismerteti e javaslat megokolását Pólya Jakab dr. »A Pesti 
polgári kereskedelmi testület és a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testület története« 
czímü munkájában.
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kedők közül pedig Acbly Adolf\ Dumtsa Ignácz, Kochmeister 
Frigyes, Pfeifer Károly, Priickler Ignácz, Sándor és PFh»-
szVr/ Vilmos, kik tárgyalásaikhoz TWjvz a kereskedelmi
kamara titkárát is meghívták.

1856. februárius 12-én tartotta e közös előkészítő bizottság 
első ülését, márczius 20-án pedig már Kern Jakab, Kochmeister 
Frigyes, Kosa Lajos, F ^ y  Sándor és IVeisz Bernát F. elő
terjesztették részletes jelentésüket a felsőbb kereskedelmi iskola 
létesítése tárgyában. Kifejtik e jelentésükben, hogy mintául a 
lipcsei kereskedelmi iskolát választották, melyet Németország több 
kiváló kereskedelmi iskolája is követ, és melynek szervezetébe csak 
a magyar nyelvet kellene mint köteles tantárgyat beilleszteni. 
A létesítendő iskolának az ekkor megnyílt prágai intézet példájára 
»Kereskedelmi akadémia« volna a neve. Szervezete szerint az intézet 
három részből állana: 1. vasárnapi iskolából, 2. a kereskedő-gya
kornokok úgy nevezendő esti iskolájából és 3. a magasabb keres
kedelmi intézetből. Részletesen kifejtik azután minden egyes tan
folyam föladatát és az abban tanítandó tárgyak sorát, az intézet 
fölötti felügyelet gyakorlásának módját, sőt még a vidékről jövő 
tanulók elszállásolására is kiterjesztik figyelmeket, A költségek évi
17.000 frttal vannak előirányozva, melyek fedezésére 125 tanuló tan
díja 60 frtjával 7,500 frttal szerepel, míg a hiányzó 9,500 frtot 
különböző czímek alatt az alapító testületektől és azok tagjaitól 
várják.

A nagykereskedők közgyűlése 1856. márczius 27-én nagy 
lelkesedéssel és egyértelműen elfogadta küldöttségének javaslatát 
és elhatározta, hogy e jelentésben kifejtett elvek alapján Pesten 
kereskedelmi akadémiát alapít, melynek költségeire fölajánlja
25.000 frtnyi vagyonának évi 6°/o-os kamatjait, sőt a szükséghez 
mérten kölcsönképen esetleg magát az alaptőkét is átengedi e 
czélra; tagjainak évi járulékát arra az időre, a meddig a keres
kedelmi akadémia támogatásra szorul, 20 frtról évi 10 frtra emeli; 
végre hogy tagjai között gyűjtést rendez a létesítendő intézet 
részére alapítványok és adományok jegyzésére.

Kél nappal később, 1856. márczius 29-én a polgári keres
kedelmi testület közgyűlése is egyértelműen elfogadta az előkészítő 
bizottság javaslatát és a létesítendő kereskedelmi akadémia részére 
megszavazta az előkészítő bizottság előirányzatában részéről meg
kívánt segélyezést. Április 5-én az előkészítő bizottság Appia no

1*
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József\ Kern Jakab, Kochmeister Frigyes, Rbsa Lajos, Vetsey 
Sándor és IVeisz Bernát F. biz. tagokat megbizta a kereskedelmi 
akadémia alapszabályainak kidolgozásával, ezek pedig tanácskozá
saikhoz szakértőkként meghívták Biedermann, Conlegner és Fritsch 
tanárokat.

E bizottság első munkálata a gimnáziumi és reáliskolai rend
tartás alapján készült s igy több változást szenvedett, mig a 
kereskedelmi szakiskola külön czéljainak megfelelt. Végre a szer
vezeti javaslat elkészült és a nagykereskedői testület 185G. szep
tember 3-án, a polgári kereskedelmi testület pedig október 3-án 
elfogadta és a helytartótanácshoz intézendő kérvény benyújtására 
a nagykereskedő testület részéről Fuchs Rezső, Jálics A. Ferencz 
és Kern Jakab, a polgári kereskedelmi testület részéről pedig 
Kochmeister Frigyes, Pscherer Miklós és Weinzierl Vilmos kaptak 
meghatalmazást. A kérvényt a helytartótanácsnál még október
ben be is nyújtották. Az iskolai bizottság ekkor már az iskola 
megnyitásának módozataival is foglalkozott és november 3-án 
Pest város tanácsához folyamodott, hogy a létesítendő kereske
delmi akadémia közgazdasági nagy jelentősége tekintetében a város 
ez intézet használatára engedjen át megfelelő iskolai helyiségeket. 
1857. márczius 3-án azonban e beadványra tagadó választ kapott, 
mert csak a redut-épület jöhetett tekintetbe, ezt pedig a városi 
tanács a benne levő reáliskola legközelebbi kiköltöztetése után 
rövid idő múlva újra akarta építtetni. Még ugyanabban a hónap
ban, 1857. márczius 19-én megkötötte a két kereskedelmi tes
tület Ünnényi Ferencz és Ürményi József háztulajdonosokkal a 
bérleti szerződést, melylyel az iskola czéljaira a főút és bálvány-uteza 
sarkán, akkor 18. sz. házban a második emeleten 16 utczai szobát bérel
tek 1857. Jakab napjától számított három esztendőre évi 3000 frt bérért.

Hosszas tárgyalások és személyes utánjárások után a Thun- 
miniszterium végre 1857. április 17-én a függelékben szószerint 
föltüntetett rendeletével az intézet megnyitását megengedte, jóvá
hagyván egyúttal a szervezeti javaslatot is, mely ugyancsak szó
szerinti szövegével a függelékben található. Az engedélyező ren
delet azonban hízelgő bevezetése daczára az iskolai bizottságnak 
kínos meglepetést szerzett. A bizottság ugyanis kezdettől fogva 
igen fontosnak tekintette a kereskedelmi akadémia autonómiájának 
biztosítását, e rendelet több pontját pedig ebből a szempontból 
sérelmesnek találta. A kereskedelmi testületek ez okból 1857.
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május 13-án újabb beadványt intéztek a helytartótanácshoz, mely
ben különösen az engedély-okmány három pontját panaszolják. 
A kormány felügyeleti jogának köteles elismerése mellett kérik 
ugyanis a rendeletnek oly irányú kibővítését, hogy a kormány az 
igazgató és a tanári testület megerősítésének föntartásával nem 
kíván magának ezekre nézve kinevezési jogot biztosítani, úgy, 
hogy G hét elmúltával rendelet vétele nélkül is minden választást 
megerősítettnek tekinthessenek. Az esti iskola tanulói részére meg
követelt vallásoktatás csak oly tanulókra legyen kötelező, kiket 
mestereik még nem szabadítottak föl; végre az esti iskola, mely 
mint továbbképző intézet a kereskedelmi akadémiával szorosabb 
összeköttetésben áll, a vasárnapi iskolától megkülönböztetve, ne 
rendeltessék a városi és kerületi iskolai hatóság felügyelete alá.

E fölterjesztés benyújtása után az iskolai bizottság az aka
démia megnyitásának előkészületeire hívta föl az alapító testülete
ket; a polgári kereskedelmi testület azonban junius 18-án kelt 
átiratával értesítette az iskolai bizottságot, hogy az engedély- 
okmányban foglalt kikötéseket oly sérelmeseknek találja, hogy az 
újabb fölterjesztés megnyugtató elintézése előtt semminemű további 
intézkedést ez ügyben nem tesz. Egyúttal fölemlíti, hogy ez ügy 
tárgyalása közben szóba került, hogy a létesítendő kereskedelmi 
akadémia tanárai állítólag vasár- és ünnepnapokon nem fognak 
előadásokat tartani, minek következtében a vasárnapi iskola tanulói 
helyettes tanárokra lesznek bízva. Mivel pedig a testületnek első 
sorban az inasok képzéséről kell gondoskodnia, nyilatkozzék az 
iskolai bizottság a vasárnapi oktatás ügyének állásáról.

Fuchs Rezső, Kern Jakab és Weisz Bernát F. bécsi infor
máló útja után végre megérkezett a helytartótanácsnak junius 
23-án kelt rendeleté (1. Függelék 3. sz.), mely az alapító testüle
tek minden kívánságának eleget tett. Ennek következtében az 
iskolai bizottság julius 2-án megfelelt a polgári kereskedelmi tes
tület fölhívásának és egyúttal előterjesztette azokat a módosításo
kat, melyeket a szervezeti javaslat a vasárnapi iskola elkülönítése 
következtében szenvedne. E szerint a vasárnapi iskolára vonatkozó 
4 8 -5 7 . §§• törlendők, az utolsó §-ban előirányzott évi költségek
ben pedig a helyiségek bére 500 írttal, a vasárnapi iskolai segéd
tanítók díja 1,000 írttal, az iskolaszolgák fizetése 300 írttal, a 
fizika, chemia és árúisme dotácziója 300 írttal, az előre nem lát
ható kiadások tétele 200 írttal leszállítandó, mi által az évi költ-
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ségek előirányzata 21,300 írtról 19,000 írtra csökkenne. A polgári 
kereskedelmi testület julius 9-én megtartott közgyűlésében ezeket 
tárgyalva elhatározta, hogy a vasárnapi iskolát a kereskedelmi 
akadémia kötelékén kívül ezentúl is a két kereskedelmi testület 
külön fogja föntartani; hogy a szervezeti szabályokban ez által 
beálló változásokat elfogadja; hogy az intézet czéljaira megszava
zott 2,500 frtnyi évi segélyezést a külön föntartandó vasárnapi 
iskola költségei daczára is meg fogja fizetni; hogy a kereskedelmi 
akadémia kezelésében az első három év alatt netán mutatkozó 
hiányt kölcsön czíme alatt fele részben fedezni fogja, végre hogy 
a helytartótanács újabb rendeleté által teljesen meg lévén nyug
tatva, az iskolai bizottságot a kereskedelmi akadémia végleges 
szervezésére és megnyitására a maga részéről is meghatalmazza.

A nagykereskedő testület hasonló határozata után nagy buz
galommal hozzáfogtak az alaptőke gyűjtéséhez és rövid idő alatt 
mintegy 40,000 frt alapítványt és adományt szedtek össze, azon
kívül a Pesti Lloyd-tár sas ág évi tiszta jövedelmének harmadrészét 
ajánlotta föl az intézet segélyezésére, mely czímen az 186 4/ö. 
iskolai évig tényleg 35,000 frtot fizetett a kereskedelmi akadémia 
pénztárába.

Az első anyagi szükségletek fedezését ilyképen biztosítván, az 
iskolai bizottság 1857. augusztus 10-én pályázatot hirdetett az 
igazgatói állásra, melyet 2,000 frt fizetéssel és az intézetben való 
lakással díjaztak. Egyúttal az igazgató megválasztásáig Fritsch 
Vilmos műegyetemi tanárt bízták meg az igazgatói teendők ideig
lenes ellátásával.

1857. november 1-jén végre a kereskedelmi akadémiát meg
nyitották. A megnyitás ünnepén jelen volt Anguss báró, a hely
tartótanács alelnöke, Konecsny) az országos pénzügyigazgatóság 
elnöke, Tandler és Kromcr, a helytartótanács tagjai, Haas püs
pök mint tanfelügyelő, Charmant pénzügyi főtanácsos, Conrarf és 
Kallina, Pest és Buda városok főpolgármesterei és az állami és 
városi tisztviselői kar számos előkelősége. A megnyitásig 66 tanuló 
volt beírva, kik közül 23 az előkészítő osztályba, 43 pedig az 
alsó osztályba járt. Az iskola első tanári testületét és az egyes 
tanárok javadalmazását a következő egybeállítás tünteti föl: 

Fritsch Vilmos, ideigl. igazgató . . . .  2,000 frt 
Nachtigall Jakab, kath. hitoktató . . .  300 »
Székács József, evang. » . . .  300 »
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Klaber Arnold, izr. hitoktató................. 300 ír t
Conlegner Károly, kereskedelemisme . 800 »
Fritsch Vilmos, természetrajz.................
Horváth Árpád, magyar nyelv . . . .  1,000 » 
Jaeger Henrik, franczia nyelv . . . .  (500 »
Körner Frigyes, német és földrajz . . . 1,200 »
Lövényi József, szépírás.........................  400 »
Moser Emil, r a jz o lá s .............................  400 »
Weninger Vincze, számtan és algebra . 1,200 »

A nagykereskedő testület 1857. november 25-én az alap
szabályok értelmében megalakítandó kereskedelmi akadémiai 
vezérlő bizottság tagjaivá megválasztotta Fuchs Rezsi), Kern Jakab, 
Mannb István, Ullmann Károly és Weisz Bernát F. testületi 
tagokat, a polgári kereskedelmi testület pedig a maga részéről 
deczember 18-án Kochmeister Frigyes, Leopold lgnáczf Pr'ucklcr 
Ignác z, Uhl IV F. és Vetscy Sándor testületi tagokat választotta 
a vezérlő bizottságba, mely e rendes egybeállításában 1857. 
deczember 27-én tartotta első ülését.

Ez ülésben megejtett választás eredménye szerint a vezérlő 
bizottság első elnöke Fuchs Rezső lett.

A megalakult vezérlő bizottságnak legfontosabb föladata az 
igazgatói állás betöltése volt. A választást 1858. márczius 27-én 
ejtették meg, a midőn Auspitz, a brünni kereskedelmi iskola igaz
gatója, Winternitz, volt pozsonyi reáliskolai tanár, és Zickwolff 
a genti belga athenaeum igazgatója pályázván ez állásra, a bemuta
tott kitűnő bizonyítványok alapján egyértelműen Zickwolffot válasz
tották az intézet igazgatójává. Az igazgató javadalmazását olykép 
állapították meg, hogy 2,000 frt fizetést, a kereskedelmi akadémia 
minden fizető tanulója után 5 frt, az esti iskola minden fizető 
tanulója után pedig 3 frt tandíj-jutalékot kap, mely utóbbi két 
jutalékért évi 800 frt erejéig kezességet vállaltak; kap továbbá hat 
szobából álló szabad lakást és 1,000 frt költözködési költséget. Az 
alapító testületek április 15-én illetőleg 18-án Zickwolff megválasz
tását helybenhagyták, mire a vezérlő bizottság április 29-én a 
helytartótanácsnak megerősítés végett bejelentette, Zickwolff pedig 
még májusban az igazgatóságot tényleg átvette. A vezérlő bizott
ságnak a cs. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megerősí
tési joga ellen nyilvánított aggodalmai mindjárt ez első esetben
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alaposaknak bizonyultak, mivel az április 29-én bejelentett igaz
gatóválasztásra a megerősítő rendelet csak október 30-án kelt.

Még ez első iskolai év alatt a kereskedelmi akadémia két 
magasrangú látogatót fogadhatott. Meglátogatta ugyanis az inté
zetet Albrecht főherczeg, akkori országos kormányzó, utóbb pedig 
Scitovszky, bíboros herczegpritnás, kik az intézetben tapasztalt 
renddel úgy, mint a tanulók tudományos előmenetelével meg voltak 
elégedve.

A következő évek alatt a vezérlő bizottságot csaknem kizáró
lag a tanári kar személyi ügyei foglalkoztatták. 1859. május 10-én Fuchs 
Rezső egészségi okokból a vezérlő bizottság elnöki tisztéről leköszönt, 
a bizottság pedig utódjává Kochmeister Frigyest választotta. Koch- 
meister előbb csak ideiglenes helyettesi minőségben vállalta el az elnök
séget, végre azonban ugyanazon év október 29-én a bizottsági tagok 
egyértelmű fölkérésére az elnöki tisztet elfogadta. Az 1858/9, isko
lai év végén meggyőződött arról, hogy Zickvvolff az igazgatói állás 
betöltésére sem szellemi tehetség, sem erkölcsi jellem szempontjá
ból nem alkalmas, miért is a vezérlő bizottság a vele kötött 
szerződést felbontotta és ideiglenesen Szabó József dr. és Korner 
Frigyes tanárokból alakított együttes igazgatóságra bízta az intézet 
vezetését. E mellett a tanári karban is egymást érték a személyi 
változások. A szakrendszer behozatala következtében ugyanis az 
előadási órák száma annyi tanár között oszlott meg, hogy az egyes 
órák legméltányosabb díjazása mellett sem volt lehetséges minden 
egyes szakmára oly tanárt alkalmazni, ki kizárólag, vagy akár
csak főkép a kereskedelmi akadémiának szentelte volna munkás
ságát. Ezenkívül az iskola órarendje is folytonos kísérletezés tárgya 
volt, miáltal az egyes tanároknak különben is csekély óraszáma 
még ingadozásoknak is volt kitéve. Mindennek természetes folyo
mánya volt, hogy a tanári karban egymást érték a változások és 
a vezérlő bizottságnak gyakran fáradságos utánjárásába került a 
megüresedett előadási órák ellátása, midőn egy-egy tanár leköszö
nése évközben zavarta meg a tanítás rendjét.

Tetézték a vezérlő bizottság nehézségeit azok a gyakran 
fölmerülő nézeteltérések, melyek a kereskedelmi akadémia tanári 
testületének magyar és német tagjai között a békés együtt
működést többször megzavarták. Horváth Árpád, Szabó József és 
Wen inger Vincze tanárok a hatósági engedélyező rendeletben ki
kötött megszorítások daczára a vezérlő bizottság hallgatag helyes-
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lése inellett a magyar nyelvi előadásokat folyton szaporították, mi 
az idegenből alkalmazott tanárokat kevésbbé nemzeti féltékenység
ből, mint inkább előadási óráik és ennek következtében járandó
ságaik csökkenése miatt bántotta.

Különösen Horváth Árpád ellen voltak gyakoriak a denuncziá • 
cziók, melyek miatt Prottmann, a főváros rendőrfőnöke, őt magá
hoz hivatta és keményen megdorgálta, utóbb a helytartóság is 
beleavatkozott az ügybe és Horváth Árpádhoz rendeletét intézett, 
melyet, mint kultúránk történetére jellemző adatot, az »Irodalom
történeti Közlemények« negyedik évfolyama alapján a következőben 
szószerinti szövegében közölhetünk:

Nr. 3091.
Präs.

An Herrn Dr. Árpád von Horváth, Professor an der k. k. 
Universität und an der Handelsakademie in Pesth. Durch gepflo
gene Erhebungen, und durch Ihre am 8. Juni 1. J. bei der k. k. 
Polizei-Direktion in Pesth zu Protokoll gegebene Aeusserung ist 
sichergestellt, dass Sie israelitische Zöglinge der pesther Handels
akademie — mit Hindeutung auf die angebliche Sympathie der
selben für das Magyarenthum, auf deren Grundlage sie durch den 
ungarischen Reichstag emancipirt worden sind — zur fleissigeren 
Erlernung der ungarischen Sprache aufgefordert haben, u. z. mit 
dem zu Missverständnissen führenden Beisatze, dass die Zukunft 
eine noch grössere Verbreitung des Ungarischen hoffen lasse, und 
diese Sprache bald nothwendiger werden könne als bisher.

Diese Aeusserung lässt die besonnene, und taktvolle Haltung 
vermissen, welche eine der nothwendigsten Eigenschaften eines öffent
lichen Lehrers ist; und da die Folgen einer solchen, zu verschieden
artigen Interpretationen führenden Ansprache an Schüler nie
mals vorhinein bemessen werden können, sonach den Missgriff um 
so bedenklicher machen: so sehe ich mich bemüssiget, das erwähnte 
tadelnswerthe Benehmen Ihnen hiemit zu verheben, und Sie vor 
ähnlichen Ausschritten zu warnen. Hievon setze ich gleichzeitig 
Seine Excellenz den Herrn Minister des Unterrichtes in Kenntniss. 
Ofen, 19. Juni 1859. Cseh m. p.

A vezérlő bizottság erről értesülvén, a történelmi tanszék 
ekkori megüresedésénél »bizonyos igen kényes természetű okoknál 
fogva« Horváth Árpádra nem bízhatta ugyan a történelem tanítá
sát, mégis a Zickwolff részéről ajánlott Schwammerl helyébe 
Kudelka István dr., volt kegyesrendű tanárt választotta a történe
lem tanárává, Horváth Árpád fizetését pedig 1,000 írtról 1,200 
forintra emelte.
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1860. április 1-jén a vezérlő bizottság elhatározta, hogy azok 
a tanulók, kik a kereskedelmi akadémia harmadik osztályát el
végezték, záró fővizsgálatra jelentkezhetnek, melynek sikeres leté
tele után Elbocsátó bizonyítványra tarthatnak igényt, melyet a 
nagykereskedő testület elnöke, a polgári kereskedelmi testület 
elnöke, a vezérlő bizottság elnöke és a kereskedelmi akadémia 
igazgatója együttesen írnak alá.

1860. szeptember 15-én a vezérlő bizottság ülésében Koch- 
meister elnök rámutatott azokra a nehézségekre, melyeket a két
tagú igazgatóság az ügyvitelben okoz, és Körner érdemeinek 
teljes méltánylása mellett »különösen az intézet magyar nemzeti 
iránya érdekében« azt javasolta, hogy a bizottság válaszsza meg 
Szabó József tanárt a kereskedelmi akadémia rendes igazgatójává. 
A kifejtett érvekhez csatlakozva a bizottság egyértelműen elfogadta 
elnökének indítványát. Szabó már a következő hónapban Winternitz 
tanár leköszönése után az utódjául ajánlott Scheller és Hofbauer 
tanárok helyébe »különös tekintettel az annyira fontos magyar 
nyelv ismeretére« Schulek Ágostont választtatta meg a könyvvitel 
és kereskedelmi tudományok tanárává, az intézet könyvtára részére 
vásárlandó magyar nyelvű könyvek költségeire a vezérlő bizottság 
részéről nagyobb összeget folyósíttatott és a kereskedelmi akadémia 
tanítási tervezetében is nagyobb tért nyitott a magyar nyelv gya
korlásának. Érdekes fölemlíteni, hogy 1861. évi áprilisban a pol
gári kereskedelmi testület értesítette a vezérlő bizottságot, hogy 
Hollóssy Béla és Posner Károly Lajos indítványára bizottságot 
alakítanak magyar kereskedelmi müszbtár szerkesztésére, és hogy 
e bizottság elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia Fogarassy 
Jánost, a pesti kereskedelmi törvényszék elnökét jelölte ki. Föl
kérik ez okból a vezérlő bizottságot, hogy e műszótár szerkesztő 
bizottságának munkálataiban az elnök, az igazgató és két szak
tanár kiküldésével vegyen részt.

1861. junius 13-án tartott üléséből a vezérlő bizottság föl
kérte az alapító testületeket, hogy az eddig tíz tagból álló vezérlő 
bizottságot 2—2 új tag választásával 14 tagúvá bővítsék, minek kö
vetkeztében a nagykereskedő testület Koppély Fúlöp és Wahrmann 
Mór, a polgári kereskedelmi testület pedig egyúttal az elhalt 
Weinzierl Vilmos helyét is betöltve, Aebly Adolf Jellinek Mór és 
Kerstinger István testületi tagokat választotta be a vezérlő bizott
ságba, kik közyl a bizottság Wahrmann Mórt még ugyanazon év
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augusztusában a kereskedelmi akadémia pénztárosává választotta. 
Kochmeister Frigyes a kiváló erőkkel meggyarapodott vezérlő 
bizottság elnöki tisztéről leköszönt; midőn pedig a bizottság leg
befolyásosabb tagjainak sem sikerült Kochmeistert az elnöki tiszt
ség további viselésére rábírni, a bizottság 1861. szeptember 7-én 
Weisz Bénult Verenczet választotta elnökévé.

2. Weisz B. F. elnöksége 1861 — 1888.

Fuchs és Kochmeister elnökök az alapítás és kezdet nehéz
ségeivel megküzd ve, az új elnöknek a kereskedelmi akadémiát az 
első négy iskolai év után már határozott pedagógiai jelleggel, 
a viszonyokhoz képest jól megválogatott tanári testülettel és az 
első évek hiányainak leszámítása után fönmaradt 45.413 frt tiszta 
vagyonnal adták át. Weisz B. F. elnök legfőbb gondját az intézet 
anyagi megszilárdítása képezte. Véleménye szerint a kereskedelmi 
akadémia szervezetében még mutatkozó hibák és hiányok mind oly 
természetűek voltak, hogy azok kellő anyagi áldozatok árán köny- 
nyen orvosolhatók volnának. Önálló intézeti épület létesítésének 
czíme alatt újabb gyűjtést kezdeményezett, melynek előkészítésére 
a kereskedelmi testületek névjegyzékében kijelölte azokat a testületi 
tagokat, kik eddig a kereskedelmi akadémia czéljaira még nem 
adakoztak, azonkívül egybeállította a testületek kötelékén kívül álló 
oly tehetősebb ezégek jegyzékét, melyektől az intézet czéljaira 
anyagi áldozat volt remélhető.

Egyébként elnöki munkásságának nagy részét szintén a folyton 
hullámzó tanári testület személyi ügyei vették igénybe. Szabó József 
igazgató 1862. márcziusban két havi szabadságot kért a vezérlő bizott
ságtól hogy Londonba utazhassák az ottani világkiállítás magyar 
osztályának rendezésére. A föladat hazafias jellegének méltánylása 
következtében a vezérlő bizottság a kért szabadságot április és 
május hónapjaira készségesen megadta, azt a javaslatot azonban, 
hogy az igazgató chemiai és fizikai előadó óráit távolléte alatt 
a többi tantárgyak tanárai töltsék be, nem találta elfogadhatónak, 
hanem fölhívta az igazgatót, hogy esetleg egy ideiglenes helyettes 
alkalmazása mellett gondoskodjék arról, hogy távolléte alatt a 
chemia és fizika tanítása ne szüneteljen. Szabó, ki ekkor már az 
egyetemen is működvén, teendőkkel úgy is túl volt halmozva és
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jelentése szerint megfelelő helyettest sem bírt találni, fölhasználta 
az alkalmat és áprilisban bejelentette leköszönését, melyet a vezérlő 
bizottság egyszerűen tudomásul vett.

Szabó leköszönése ismét az igazgatói állás betöltését hozta 
napirendre. A tervezgetések és javaslatok részleteinek mellőzése 
mellett csak azt a végső eredményt említjük, hogy különösen 
Fuchs Rezső ajánlására a vezérlő bizottság 1862. április 30-án szó
többséggel elhatározta, hogy a pályázat hirdetésétől eláll és Körner 
Frigyest egyelőre két évre igazgatónak megválasztja. A május 9-én 
tartott ülésben a bizottság Körner részletes memorandumát tár
gyalta, melyben ez az igazgató föladatainak bővebb fejtegetése 
közben különösen a tanárok alkalmazása és elbocsátása dolgában 
az eddigi igazgatóknak engedett befolyásnál sokkal jelentékenyebb 
részt kért magának. Ugyanebben az ülésben a bizottság Körner 
igazgatói illetményeit olykép állapította meg, hogy 2,100 írt fizetés 
és természetben lakás vagy 700 frt szállásbéren kívül minden 
kereskedelmi akadémiai tanuló után 6 frt és minden esti iskolai 
tanuló után 3 frt jutalékot kap. Julius 8-án Körner már mint 
igazgató megjelent a vezérlő bizottság ülésében és részletes meg- 
okolással kifejtette a tanterven végzendő módosításokat, melyek 
e munkának a tanterv történetével foglalkozó II. fejezetébe tartoznak.

Körner megválasztása után a vezérlő bizottság éveken át 
majdnem kizárólag a tanári kar személyi és javadalmi ügyeivel, 
a házépítés eszméjével és adományok gyűjtésével és bejelenté
sével foglalkozott. Az 1865. évi szeptember 29-én tartott ülés
ről fölemlítendő, hogy az elnök bemutatta a helytartótanács 
51.298. sz. rendeletét, mely szerint a tanárok elbocsátásának 
módozataira nézve »jövőre zsinórmértékül szolgálandó szabály
ként meghagyatik, hogy az elbocsátás eseteit az elbocsátás 
végrehajtásának függőben hagyása mellett minden előforduló 
alkalommal e királyi főkormányszékhez feljelenteni kötelességének 
ismerje«. Továbbá: »A  tanszékek ellátását illetőleg tapasztaltatván, 
hogy az intézet e tekintetben akként szokott — talán gazdálkodási 
szempontból — intézkedni, hogy más tanintézeteknél rendes alkal
mazásban levő tanerőket hív meg, mi az egyik vagy a másik intézet
nek, illetőleg a tanulmányi előhaladásnak csak kárával történhetik, 
minélfogva az igazgatóság oda utasíttatik, hogy a főbb tantárgyakat 
saját intézeténél teljesen rendszeresített alkalmazásba helyezett tan
erőkkel lássa el, mivel jövőre más intézeti tanerőknek arra, hogy
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a kereskedelmi akadémián is rendes tantárgyakat előadhassanak, 
engedély adatni nem fog.« A bizottság erre elhatározza, hogy 
fölir a helytartótanácshoz, hogy tanárainak úgy alkalmazása, mint 
elbocsátása tárgyában ezentúl is felsőbb helyen jóváhagyott szer
vezetén alapuló autonómiájához fog ragaszkodni.

Az 1869. junius 25-én tartott ülésben jelentette Körner, hogy 
a felső osztály tanulói részére érettségi vizsgálatok szerveztelek, 
melyeknek szabályait a tanterv történetében közöljük. Ugyanez az 
ülés alkotta meg a véglegesített rendes tanárok intézményét, az 
igazgató beszámításával hat rendes tanári állomást szervezvén, 
melyekre Körner, Jaeger, Maár, Proli, Streubel és Tóth tanárokat 
választotta meg. Az igazgató illetményeinek érintése nélkül a rendes 
tanárok tiszteletdíját 1,600 frt fizetésben és 200 frt osztályfőnöki 
pótlékban állapította meg, kötelességük legalább heti 20 órai elő
adásra terjedt, »de a húszon felüli órákat is kifogás nélkül elvál
lalni kötelesek«. A rendes tanárok semmiféle más iskolában nem 
taníthatnak.

Közben Weisz B. F. elnök soha sem szüneteltette a házépítés 
ügyét. A tanulók számának folytonos emelkedése következtében 
a bérelt helyiségek az iskola czéljaira mindenképen elégteleneknek 
mutatkoztak; a befolyó adományokat pedig jórészt fölemésztette 
az intézet fölszerelése és föntartása. A bizottságnak mégis el kellett 
magát tökélnie, hogy az intézetnek iskolai czélokra alkalmas helyi
ségeket szerez, annál is inkább, mert az igényeknek megfelelő 
elhelyezéstől az iskola anyagi megszilárdulását is remélhették. 
1867-ben, midőn az intézet vagyona a bőségesen befolyt segélyezések 
következtében mégis 81.500 frtra emelkedett, több házvételi kísérlet 
meghiúsulása után végre megvette a bizottság Fretska Sándortól a 
Váczi-körút és Uj-utcza sarkán levő házat 40,000 írtért és több 
építőmestert felszólított, hogy a ház telkén létesítendő három- 
emeletes iskolaépületre készítsen terveket. Közben újult buzgalommal 
láttak az adományok gyűjtéséhez és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz országos segélyért is folyamodtak. Midőn e minisz
térium biztató nyilatkozatai daczára a segély tétele az állami költ
ségvetésben nem fordult elő, 1869. márczius 24-én a bizottság 
elhatározta, hogy újabb beadványnyal fordul a földművelés-, ipar
és kereskedelemügyi minisztériumhoz, mely időközben a keres
kedelmi oktatás ügyeit átvette és a kereskedelmi szakoktatás 
fontosságának kellő kiemelése mellett egy nagyobb államsegélyt
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kér. A minisztériumhoz intézett kérvény, melyet a bizottság sok
szorosítva, támogatás végett a törvényhozás minden tagjának meg
küldött, úgy tartalmánál, mint önérzetes hangjánál fogva méltó 
arra, hogy szövegét e helyen egész terjedelmében megörökítsük.

Nagyméltóságű Magyar királyi Földmívelés-, Ipar- és Keres
kedelmi Minisztérium!

Midőn a két pesti kereskedelmi testület 1857-ben a pesti keres
kedelmi akadémiát alapította, ezzel a kor egyik égető szükségének kí
vánt eleget tenni s egy régóta mélyen érzett iirt betölteni hazai köz- 
oktatásügyünk szervezetében. Azon körülmény, hogy a főváros és az 
egész ország polgárai, ha fiaiknak a magasabb kereskedelmi képzett
séget megadni akarták, azokat többnyire külföldi tanintézetekbe voltak 
kénytelenek küldeni, ólomsúiylyal nehezedett hazai kereskedelmünk 
kifejlődésére, mely egy számos, a kor színvonalán álló, művelt keres
kedői osztályban bírja virágzásának egyik legfőbb biztosítékát, gyara
podásának egyik nélkiilözhetlen előfeltételét.

Nem lehet a mi hivatásunk bővebben fejtegetni a nagyméltóságú 
Minisztérium előtt, mennyiben sikerült a pesti kereskedelmi akadémiá
nak elérni azon czélt, mely alapítói előtt lebegett. Mindazáltal, ha 
tekintetbe veszszük azon hatalmas lendületet, melyet a főváros keres
kedelme az utóbbi években vett s ha meggondoljuk, hogy ezen tekin
télyes kereskedelmet, mely Pestet már a nagy európai piaczok szín
vonalára emelé, fővárosunk kereskedői osztálya közvetíti s emelte oda, 
a hol áll, — azon kereskedői osztály, melynek ifjabb sarjadéka már is 
némi részben a pesti kereskedelmi akadémia növendékeinek soraiból 
emelkedett k i: ha mindezt meggondoljuk, talán némi önérzettel tekint
hetünk vissza a pesti kereskedelmi akadémia 12 éves múltjára. Egyéb
iránt, mellőzve az intézet fokozatos fejlődésének részleteit, melyek a 
nagy méltóságú Minisztérium előtt talán úgy is eléggé ismeretesek, csak 
azon egyszerű tényre akarunk utalni, miszerint az intézetnek az első 
évben alig volt 60 növendéke, most pedig ezek száma túlhaladja a 
300-at. E számok részrehajlatlan ékesszólása fennen hirdeti, mily rend
kívül gyorsan növekedtek azon igények, melyeknek kielégítése e tan
intézet hivatását képezé.

A pesti kereskedelmi testületek felfogták azon feladatok fontos
ságát, melyeknek megoldása az általuk alapított kereskedelmi akadémiára 
az országra nehezedett súlyos évek alatt várt. A két pesti kereskedelmi 
testület 10 év alatt 56,760 frt 80 krt, a pesti »Lloyd-társulat« nyolez 
éven át 35,000 forintot áldozott e tanintézetre. Több fővárosi pénz- és



15

biztosító intézet hasonlókép nevezetes támogatásban részesítő akadé
miánkat. A pesti magyar kereskedelmi bank adományozott 10 év alatt 
4000 frtot, az első pesti takarékpénztár 10 év alatt 4,000 irtot, a ma
gyar általános biztosító-társulat 3,500 frtot, a budai takarékpénztár 1,200 
forintot, egyéb összesen 284 kereskedő és vállalat adott ra összesen 
58,451 forintot. Mindezen adományok összesen 162,711 írt 80 krnyi 
tekintélyes összegre rúgnak.

Oktatást nyert az intézetben eddig 1,868 fizető és 241 nem fizető 
növendék, kiknek alkalom nyujtatott, magukat értelmes polgárokká 
kiképezni s kik, miután az intézetet elhagyták, mindnyájan alkalmazást 
is nyertek, mi által egész életükre szegénységtől mentvék, sőt tisztességes 
állásra is vergődhetnek. A kereskedelmi tudományok, mint számtan, 
könyvvezetés, levelezés, árúisme, váltójog, kereskedelmi jog, pénzügytan» 
nemzetgazdaságtan, földrajz és történelem, természettan, erőtani rautan, 
vegytan, szép- és gyorsirás, a magyar, német, franczia, olasz és angol 
nyelv stb. jelenleg 21 tanár által adatnak elő az intézetben, kiknek évi 
díjazása 18,000 forintnál többet igényel; az egész évi kiadás pedig tesz
28,000 forintot. Ez adatok, úgy hiszszük, eléggé bizonyítják, hogy a 
főváros kereskedői osztálya s az igazgató bizottság mindent, mi tőle 
telt, megteli az intézet felvirágoztatására.

Nagyméltóságú Minisztérium ! Valamint nemzetgazdaságunk általá
ban, úgy különösen kereskedelmünk is a fejlődésnek egy nevezetes 
fordulópontjára jutott cl. Új korszak áll előttünk s vele a teendők 
hosszú sora, melyeknek csak fokozott erélylyel s értelmiséggel felelhetni 
meg. Pest és egész Magyarország kereskedelme oly mérveket kezd 
ölteni, hogy igényeinek megfelelni folytonos jelentékeny erőfeszítésbe 
kerül. A pesti kereskedelmi akadémia igazgató bizottsága mélyen át van 
hatva azon, az egész ország és nemzet jövőjére kiható küldetés érzeté
től, a melynek betöltésére a vezetésére bízott tanintézet hivatva van. 
El is van határozva ezentúl is minden erejéből oda működni, hogy ez 
intézet a tökély azon fokára emelkedjék, mely jelen és jövő magasabb 
feladatainak megfelel.

De, nagy méltóságú Minisztérium, van egy akadály, mely az intézet 
fejlődését nehezíti, mely törekvésünknek gátot vet, sőt legnagyobb ve
széllyel fenyeget bennünket és ez : hogy a kereskedelmi akadémiának 
czéljainak megfelelőleg épülete nincs, hanem kibérelt épületben kény
telen tartózkodni. Lehetetleníti e körülmény, hogy csak egyet említsünk, 
alkalmas műtermek felszerelését, melyeket az igazgató bizottság a leg
nagyobb áldozattal is életbe léptetni kész. Fokozza a bajt azon körül
mény, hogy az intézet jelen helyiségeit a tulajdonos felmondván, 272 
év múlva helyiség nélkül marad, úgy hogy a bizottság, ha új helyi
ségekről gondoskodva nem lesz, kénytelen lenne a tanodát bezárni.
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Ennek következtében első és elodázhatlan szükségnek mutatkozott 
a kereskedelmi akadémiának egy saját szükségleteinek s czélzatainak 
megfelelően építendő épületbe való áthelyezése. Az igazgató bizottság a 
szükséges háztelket már meg is vásárolta 40,000 frtnyi összegért. Mint
hogy azonban a kereskedelmi akadémia összes vagyoni álladéka csak 
mintegy 70,000 forintot tesz, az épület felépítése pedig a háztelek nélkül 
a terv szerint 160.000 forintba s igy az egész épület 200.000 frtba kerii- 
lend, a szükséges összegből 130,000 forint hiányzik, melyet másunnan 
keilend pótolni.

E körülmények között a kereskedelmi akadémia igazgató bizott
sága bizalomteljesen fordul a nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi in. k. Minisztériumhoz azon alázatos kérelemmel, hogy 
a pesti kereskedelmi akadémia épületének építési költségeihez egy egy- 
szersmindenkorra megajánlandó jelentékenyebb összeget a jövő 1870. évi 
költségvetési előirányzatba felvétetni s annak megajánlását az országgyűlé
sen hathatósan támogatni szíveskedjék. A józan politika ép úgy, mint 
létező törvényeink világos szavai a közhasznú magántanintézeteknek 
segélyezését az állam egyik fontos feladatául tűzik ki. A pesti keres
kedelmi akadémia igazgató bizottsága azon meggyőződésben járul 
kérelmével a nagyméltóságú minisztérium elé, hogy a vezetése alatti 
intézet, mely valódi országos szükséget pótol s egy hiányzó állami keres
kedelmi akadémia feladatainak igyekszik megfelelni, minden magán- 
intézetek között legelső sorban kérelmezheti az állam támogatását. A 
kereskedői osztály készségesen viseli a rá nehezedő, az egykorinál 
sokkal nagyobb jövedelmi adó terhét, de viszont joggal várhatja az 
államtól, hogy ez se vonja meg támogatását azon közhasznú intézettől, 
mely érdekeinek szolgál s lehetővé teszi számára azon ismeretek 
megszerzését, a melyek őt a közterhek elviselésére képesebbé teszik. Az 
általános politikai érdekek, az osztó igazság, a társadalmi kölcsönösség, 
s szolidáritás tekintetei egyaránt igazolják alázatos kérelmünket, a köz
vélemény szava hathatósan követeli annak teljesítését. Maradván

Pesten, 1869. április 12-én.
alázatos szolgái

Weisz Bcrnát F. s. k. elnök, Aebly Adolf s. k., Deutsch Simon s. k., 
Fuchs Rezső s. k., Harkányi Fülöp s. k., Je Ilinek Mór s. k., Kers
ting er István s. k., Kochmeister Frigyes s. k., Kollárits Ferencz s. k., 
Leopold Ignácz s. k., Medetz József s. k., Ullmann Károly s. k., 

Vetsey Sándor s. k., Wahrmann Mór s. k.,
bizottmányi tagok.

E folyamodvány következtében Gorove István, akkori föld
művelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1869. május 19-én
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meglátogatta a kereskedelmi akadémiát, és annak fölszereléséről 
és tanulmányi eredményeiről tett dicsérő nyilatkozat után az 
építésre szánt telket is megtekintette. 1870. május 24-én 
18,327/1869. sz. a. kelt rendeletével a miniszter értesíti a bizott
ságot, hogy az 1870. évi állami költségvetésbe a kereskedelmi 
akadémia segélyezésére fölvett 10,000 frtot folyóvá tette és egy
úttal meleg elismerését nyilvánítja a bizottságnak, »mely ezen 
csupán egyes testületek, valamint magánosok adakozásai foly
tán létrejött intézetben máris oly szép sikert tudott fel
mutatni.«

Ugyanakkor, mikor a bizottság 1869-ben elhatározta, hogy 
újabb kérvény nyel igyekszik az intézet részére államsegélyt sze
rezni, JVeisz Z>. F. elnöklete alatt Fuchs Rezső, Gold Zsigmond, 
Leopold Ignácz és Schoppe r Jenő tagokból állandó építési bizott
ságot alakított, melyet az építés összes pénzbeli ügyeinek elintézé
sére meghatalmazott. Egyidejűleg felírtak az alapító testületekhez, 
hogy tekintettel a bizottságnak folyton szaporodó teendőire és a 
bizottsági tagoknak más irányban is nagy elfoglaltságára, 5 5 uj
tag választásával a vezérlő bizottság tagjainak számát emeljék 
24-re. E kérelemnek a polgári kereskedelmi testület 1869. junius 
26-án helyt adva, a vezérlő bizottságba kiküldte Iieyek Adolf, 
Kunéival der L. M .y Romeiser Ferenc z> Sclioppcr Jenő és Strasser 
Alajos testületi tagokat, mig a nagykereskedő testület julius 6-án 
felelt meg a kérelemnek, a vezérlő bizottság tagjaivá választván 
Brüll Miksa, Gold Zsiqmoud, Budai Goldberger Frigyes, Jálics 
Kálmán és Tornyai Schosberger Zsigmond testületi tagokat.

A beérkezett építési tervek közül fíeukb Károly építész terve 
nyerte meg a bizottság tetszését, mely ezt kivitelre el is fogadta 
és az építés összes költségeinek előirányzatát 175,000 írtban álla
pította meg. Az építési tőkéhez hiányzó összeg tárgyában elhatá
rozták, hogy azt jelzálogkölcsön utján fogják megszerezni. 1870. 
októberben, az építés befejezése után, a fáradhatlan kitartásnak 
megfelelő eredményű adománygyűjtés következtében tényleg már 
csak 80,000 frtnyi jelzálogkölcsönt kellett a Pesti magyar kereskedelmi 
banktól fölvenni. E kedvező eredmény elérésében nagy része volt a 
föntemlített építési bizottság buzgó sáfárkodásának, mely az építésre 
csak 160,225 frtot költött s igy az előirányzattal szemben 14,774 frtot 
megtakarított. A sok bajjal-gonddal megkezdett építés munkáját a köz
ben fölmerült nehézségek és akadályok daczára szerencsésen befejezték

Bricht, lípcsti Keresk. Akad. tört. 2
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és 1870. október 2-án díszes gyülekezet jelenlétében helyezték el az 
épület zárkövét.

Még az uj iskolaépület megnyitásának ünnepe előtt fontos 
eseményszámba menő rendelet érkezett Weisz Bernáthoz, mint a 
vezérlő bizottság elnökéhez Szlávy József, akkori földművelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter részéről. A rendeletet, mely 
a kereskedelmi akadémia további fejlődésére döntő befolyású volt, 
nagy fontosságánál fogva szószerinti szövegében ide iktatjuk.

13.096. sz. Budapest lelkes kereskedői felismervén a korszerű 
kereskedelmi szakoktatás fontosságát s nem rettenvén vissza azon 
anyagi áldozatoktól, melyeket egy korszerűen szervezett felsőbb keres
kedelmi tanintézet fentartása igényel, a pesti kereskedelmi akadémia 
létesítése által közgazdasági haladásunknak e téren leghathatósabb 
előmozdítói lettek. Mindazonáltal nem lehet tagadni, hogy a pesti 
kereskedelmi akadémiában mindeddig a kereskedelmi tudományok, a 
közigazgatási és közgazdasági ismeágak több fontos része nem lett 
tárgyalva vagy legalább nem oly terjedelemben, mint azt a kereskede
lem magasabb ágaiban alkalmazott egyének okvetlenül szükségelik. 
Felette kívánatosnak mutatkoznék tehát, hogy az akadémia osztályai
nak száma megszaporíttatván, a kereskedőre nézve szükséges állatn- 
és kereskedelmi tudományok mindazon ágai is taníttassanak, melyek 
az eddigi osztályokban részint időhiány, részint a hallgatók elégtelen 
képzettsége következtében még elő nem adathattak, egyúttal kellő 
összhangzásba hozatván az akadémiában már jelenleg előadott tantár
gyak a felső osztályban előadandókkal. Es miután niucs az országban 
intézet, melyben kereskedelmi szakiskolák számára ta/iárok képeztet- 
nek, t. Uraságod véleményét kérném az iránt, mi intézkedés volna 
teendő arra nézve, hogy az akadémia felsőbb osztályait teljesen bevég- 
zett hallgatók, ha tanítási pályára kívánják magukat alkalmaztatni, gya
korlatilag és elméletileg kiképeztethessenek. Tudva, hogy az akadémiá
nak a most említett módon leendő nagyobbítása által a költségek 
lényegesen megszaporodnak, annál is inkább, mert az első években a 
hallgatók valószínűleg csekély számban jelentkeznének s igy a költ
ségek fedezéséhez a tandíjak nem nagy összeget szolgáltathatnak: 
kész vagyok az ezen reformok által megkívánt költségekhez állami 
segélylyel is hozzájárulni, illetőleg ily segélyezést az államköltségve
tésbe felvételre ajánlani. Hogy pedig az 1871. évre szóló, jelenleg 
készülőben levő költségvetésbe ez összeget már fel lehessen venni, 
felkérem t. Uraságodat, miszerint a mondottakat az akadémia ügyeit 
vezető bizottság elé terjeszteni, az említett reformok iránt kimerítő 
tervet készíttetni és azt a terv kivitelére szükséges költségvetéssel



együtt hozzám mielőbb felterjeszteni szíveskedjék. Fogadja tisztele
tem őszinte kifejezését. Kelt Pesten, 1870. július hő 6-án. Szlávy József s. k.

A vezérlő bizottság julius 14-én tartott ülésében e rendeletet 
véleményes jelentés tételére Körner igazgatónak adta ki, ez azon
ban a rendelet alapeszméjének félreértése mellett egy kétéves 
tanárképző tanfolyam szervezésére készített javaslatot, melyet a 
bizottság azzal utasított vissza, hogy egy negyedik osztály szerve
zését tekintse föladatául. A vezérlő bizottság azonban, mely Körner 
igazgató ügyvitelével, rendtartásával és különösen üzérkedési czél- 
ból irt és terjesztett könyveivel már régebben elégedetlen volt, ez 
időben már el volt tökélve, hogy Körner igazgatói működésének 
véget vet. Az alkotmányos élet fölújulása következtében hatal
masan lüktető nemzeti szellemmel úgy sem találták összcegyeztet- 
hetőnek, hogy az ország első kereskedelmi akadémiájának élén 
német álljon, ki a kereskedelmi élet terén akkor kiválóan fontos 
magyarosító törekvéseknek semmi esetre sem lehetett megfelelő 
előharezosa. Mindezeknél fogva 1871. márczius G-áu a bizottság 
kimondotta Körner igazgató elmozdítását és Weisz B. F. elnöklete 
alatt Fuchs Rezső, Kerstinger István és Wahrmann Mór bizottsági 
tagokból, továbbá Csengery Antal, Hantken Miksa, Schentzel 
Guidó, Weningcr Vincze és Zichy Antal meghívott szakértőkből 
álló bizottságot alakított az igazgatóságra alkalmas uj egyéniség 
kijelölésére. Már márczius 28-án a vezérlő bizottság Levvin meg
hívásának ügyében tanácskozott és előre is kimondotta elvként, 
hogy a megválasztandó uj igazgatónak tandíjjutalék helyett inkább 
magasabb fizetést fog adni.* Április 5-én Levőin Jakabot, a bécsi 
kereskedelmi akadémia tanárát, megválasztotta a kereskedelmi aka
démia igazgatójának.

Lew in 1871. julius 31-én jelent meg először a vezérlő bizottság 
ülésén és kifejtette az intézet átalakítására vonatkozó javaslatait 
(1. a II. fejezetben), melyek általános tetszésre találtak és tudomásul 
vétel végett a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium
mal közöltettek. Igazgatói működésének első éveit Lewin a keres
kedelmi akadémia modern irányú belső fejlesztésére szánta. Mindjárt 
az 1871/2 iskolai év alatt a vezérlő bizottság kiegyenlítette a tanári 
könyvtárnak mintegy 600 frtnyi hátralékos számláit és a könyvtár 
gyarapítására 400 frtnyi évi átalányt szavazott meg. Névy László 
tanár kezdeményezésére a tanulók önkéntes hozzájárulás utján ifjú
sági könyvtárt létesítettek és a magyar irodalom remekműveinek
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megszerzésére 2(36 irtot áldoztak. Nagyobb adakozások révén az 
árügyüjtemény is tetemesen gazdagodott.

Az 1872/3 iskolai év elején a vezérlő bizottság az igazgató 
javaslata szerint újra szervezte a rendes tanárok működési és 
javadalmazási viszonyait és megnyitotta a vasúti tanfolyamot; ugyanez 
év elején Deutsch Simon bizottsági tag kezdeményezésére vagyon
talan tanulók segélyezésére az ifjúsági segélyalap létesült, mely 
nemes czéljára mindjárt az első évben 333 frtot áldozhatott.

A tanári nyugdíjalap, miután szabályzatának elkészítésével a 
vezérlő bizottság még 1870. évi novemberben Kömért megbízta, 
az 1874. év folyamán az alapító testületek áldozatkész közreműkö
désével létrejött. Ugyanebben az évben alakult meg Névy László 
kezdeményezésére a tanuló ifjúság » Vörösmarty« önképzö-egyesülete. 
1875-ben honosították meg az intézetben az iskolai takarékpénztárt. 
Mivel pedig a hadügyminisztérium a kereskedelmi akadémia tanulói
nak egyéves önkéntesi jogát ahhoz a föltételhez kötötte, hogy az 
intézetbe való belépésük előtt valamely nyilvános középiskola ne
gyedik osztályát kellett elvégezniük, az igazgató javaslatára a 
vezérlő bizottság az 1876/7. iskolai évben az olyan tanulók részére, 
kik c föltételeknek nem feleltek meg, külön tanfolyamot rendezett 
be, melynek elvégzése a tanulókat arra képesítette, hogy a keres
kedelmi akadémia végeztével egyúttal az egyéves önkéntességre 
megkívánt vizsgálatot is letegyék.

E mellett azonban a négyéves tanfolyam osztályainak csekély 
látogatottsága az intézet anyagi helyzetét lényegesen megzavarta. 
Az elnök fáradhatatlan buzgalmának sikerült ugyan újabb meg 
újabb adományok és rendkívüli bevételek szerzése révén az évi 
számadásokat hiány nélkül lezárni; Weisz Bernát F. azonban sokkal 
inkább szivén viselte az intézet jövőjének érdekét, semhogy az ily 
rendkívüli eszközökkel föntartott pénzügyi egyensúlyba bele tudott 
volna nyugodni. Ez okból 1878. márczius 30-án Brüll Miksa, Fuchs 
Rezső, Jelűnek Mór, Kcrstinger István és Strasser Alajos bizott
sági tagokat megbízták, hogy az igazgatóval és a titkárral együtt 
tanácskozzanak a fölött, mi módon lehetne a kereskedelmi akadémia 
háztartásában lényegesebb eredményt elérni ? Lewin terjedelmesebb 
dolgozatban kifejtette, hogy a kiadási tételekben szóra érdemes 
megtakarítás lehetetlen, legfölebb a bejáró tanárok számának apasz- 
tásával és a rokon tárgyak egybekapcsolása révén létesített néhány 
újabb rendes tanszék betöltésével lehet e tekintetben némi eredményt



elérni. Mivel pedig az intézet költségvetésében a szoros értelemben 
vett iskolai kiadások a tandíjbevétel összegét 30°/o-kal fölülmúlják, 
mely bajon mindenesetre segíteni kell, nem marad az orvoslásra 
más mód, mint az eddigi 115 frt 50 kr. iskolapénzt a legolcsóbb 
hasonló rangú osztrák iskola, a gráczi akadémia 150 frtnyi tan
díjára emelni. Az igazgató ez előterjesztését az albizottság magáévá 
tette, mire a vezérlő bizottság 1878. április 27-én a maga részéről 
is elfogadta és az intézet szervezetét egyúttal az előbbi három 
osztályúvá alakította vissza.

1880. szeptember 22-én nagy ünnepélylyel folyt le az intézet
ben a 80 éves elnök, Weise; />. F. arczkepenek leleplezése. Jelen 
volt Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a keres
kedelemügyi miniszter képviseletében Herich Károly osztálytaná
csos, továbbá Ráth Károly főpolgármester és a vezérlő bizottság 
legtöbb tagja. Az ünnepi beszédeket Wahrmann Mór és Levvin Jakab 
mondották, míg Ráth Károly a főváros nevében üdvözölte a 
nap hősét.

1882. november 26-án az intézet fönnállásának huszonötödik 
ívet ünnepelte meg az Árú- és értéktőzsde nagytermében. Az ünne
pélyre megjelentek Trefort és Bedekovics miniszterek, Matlekovics 
és Tanárky államtitkárok, Jendrassik Jenő egyetemi rektor vezetése 
alatt Gyulai Pál, Kiinger István és Szabó József egyetemi tanárok, 
Schnierer Gyula miniszteri tanácsos, Herich Károly osztálytaná
csos, Békey Imre tanfelügyelő, Ballagi Mór, Vámosi Mihály, Kö- 
pesdy Sándor, Török József és a tanügyi körök számos más tagja, 
Posner Károly Lajos, Szávoszt Alfonz és a kereskedelmi testületek 
legkiválóbb tagjai, a debreczeni, kolozsvári és a székesfej érvári 
kereskedelmi iskolák küldöttségei, az intézet vezérlő bizottsága, 
tanári testületé és számos régibb és akkori tanulója. Az elnök meg
nyitó beszéde után Jónás János titkár felolvasta gr. Szapáry Gyula 
pénzügyminiszter levelét, melyben köszönetét fejezi ki a meghívásért 
és sajnálatát, hogy ez ünnepélyen hivatalos teendői miatt meg nem 
jelenhet; gróf Széchenyi Pál és báró Kemény Gábor miniszterek 
szintén meleg hangú levélben mentették ki elmaradásukat. A temes
vári keresk. iskola igazgatója és tanári kara egy hosszabb levélben, 
a trieszti keresk. iskola, az akadémiának Triesztben tartózkodó volt 
tanítványai, a bécsi és prágai kereskedelmi akadémiák, a székes- 
fejérvári keresk. iskola ifjúsága, táviratilag fejezték ki a jubileumi 
ünnep alkalmával jókivánataikat, stb.



Erre az akadémiának az első 25 év alatt volt tanulói nevében 
dr. Várnai Lajos emelt szót és lendületes beszéd kapcsán átnyúj
totta a volt tanulók között gyűjtött 3000 írttal létesített ösztöndíj- 
alapítványnak alapító oklevelét (1. a függelékben 18. sz.). Utána 
az akadémia akkori tanulói nevében Világhy Gábor üdvözölte az 
igazgatót és a tanári testületet, mire Leivin Jakab a kereskedelmi 
szaktanulmányok általános méltatása után az intézet huszonötéves 
történetét ismertette. Az ünnepet esti G órakor a liungária-szálló 
dísztermében fényes lakoma követte, melyen az intézet volt tanít
ványai mint házigazdák, mintegy kétszáz vendéget fogadtak.

A vezérlő bizottság elnöke, Weisz B. Ferencz mellett jobbról 
Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter, balról pedig 
Matlekovics Sándor kereskedelemügyi miniszteriumbcli államtitkár 
ültek ; ott voltak még: dr. Schnierer Gyula miniszteri tanácsos, 
Herich Károly osztálytanácsos, Fáik Miksa országgyűlési képviselő, 
a kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának tagjai közül Aebly 
Adolf, Fuchs Rezső, Győri Gschwindt Mihály, báró Kochmeister 
Frigyes, Kunewalder L. M., Kunz J. J., Neuwelt Ármin, Strasser Alajos 
és Wahrmann Mór; Szvetenay, a kereskedelmi kamara titkára, 
Szabó dr. egyetemi tanár, Ullmann Lajos, Békey Imre tanfel
ügyelő, Say Mór dr. a budai reáliskola igazgatója, Láng Lajos 
országgyűlési képviselő, Fenyvessy Adolf országgyűlési gyorsíró, 
Propper János és Zalai Márk a debreczeni, Faludi Miksa a székes- 
fejérvári, Kiss Sándor és Lehmann Róbert a kolozsvári keres
kedelmi iskola képviseletében, az intézet tanári testületé, több pénz
intézet képviselői stb. Az ünnepi hangulatban megindult lakomát 
számos pohárköszöntő élénkítette.

Az erre következő 1883—84. iskolai évben nyílt meg az 
intézetben a középiskolát végzettek egyéves kereskedelmi szaktan- 
folyama, valamint a Keleti nyelvek tanfolyama is.

A Váczi-körút és Uj-utcza sarkán emelt épület azonban az 
iskola czéljaira elégtelennek bizonyult. Már 1873 bán foglalkozott 
a vezérlő bizottság a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság hold- 
utczai telke megvásárlásának eszméjével, 1880-ban ismét a Hold- 
utcza és Sétatér-utcza sarkán levő Rupp-ház megvételét tárgyalták 
és még ugyanabban az évben megbíztak egy öttagú albizottságot 
az iskola épületének eladásával és alkalmasabb fekvésű uj telek 
szerzésével. Több telekvételi javaslat elutasítása után a vezérlő 
bizottság végre 1892. márczius 28-án elvül kimondta, hogy az uj



építkezés czéljára csak üres telket vesz és hogy a telek lehetőleg 
a Lipótváros északi, vagy a Terézváros nyugati részén keresendő. 
A telek kiszemelő albizottság, mely utóbb Luczenbacher Pál elnök
lete alatt nagy buzgalommal fogott feladata megoldásához, a bizott
ságnak majdnem minden ülésén jelentett be megszerezhető telkeket, 
végre azonban 1882. dcczember 8-án abban állapodtak meg, hogy 
a fővároshoz fognak folyamodni az Alkotmány-, Honvéd-, Kálmán- 
és akkor még névtelen, most Szemere-utcza állal határolt 976*70 
négyszögölnyi telek átengedéséért. 1883. február 22-én az elnök 
már közölhette a bizottsággal azokat a föltételeket, melyekhez a 
főváros gazdasági és pénzügyi bizottmánya a telek átengedését 
kötni kívánja, márczius 7-én pedig a főváros közgyűlése már meg 
is szavazta a kereskedelmi akadémiának a kért telket. A kikötött 
feltételek közül megemlítjük, hogy a telek kizárólag iskolai ezé- 
lokra használható; annak fele 1884. junius 10-étől számított 3 év 
alatt, másik fele pedig 10 év alatt beépítendő (az utóbbi beépítési 
kötelezettség határidejét a fővárosi közgyűlés 1893. évi 155. sz. a. 
kelt határozatával 1904. évi junius 10-éig meghosszabbította); a 
kereskedelmi akadémia a tanács részéről kijelölt 12 fővárosi szár
mazású és születésű, szegénysorsú, jó előmenetelü tanulót évenkint 
ingyen fog oktatni, végre a kereskedelmi akadémia tanítási nyelve a 
jövőben is mindenkor a magyar legyen.

A főváros részéről elhatározott telekadományozást a belügy
minisztérium 1883. április 2-án 16.649. sz. a. jóváhagyta, mire a 
vezérlő bizottság az építési tervekre pályázatot hirdetett, a be
érkezendő tervek megbirálásával pedig a magyar mérnök- és 
épitészegylet részéről megválasztott Hauszman Alajos, Stcindl 
Imre és Weber Antnl pályabírók mellé a maga részéről Ybl Miklós 
lovagot, Weisz B. F., Luczenbacher Pál és Schweiger Márton 
bizottsági tagokat választotta meg. E bíráló bizottság a titkos 
pályázatban beérkezett 18 pályamű közül 1883. szeptember 27-én 
az első díjat Czigler Győző, a másodikat Unger Sándor, a har
madikat Kiss István budapesti műépítészek munkáinak ítélte oda, 
mire a vezérlő bizottság Czigler Győző terveit némi módosítások 
után kivitelre is elfogadta, az építés ügyeinek vezetésére pedig 
Luczenbacher Pál elnöklete alatt Domonyi Brüll Miksa, Győri 
Gschwindt Mihály, Jálics Kálmán és Schweiger Márton bizottsági 
tagokból, Lcwin Jakab igazgatóból és Jónás János titkárból külön 
albizottságot alakított.



Lcwin Jakab azonban nem vezethette át az iskolát díszes 
uj hajlékába; 1884. julius 30-án meghalt. A vezérlő bizottság 
ideiglenesen Névy László tanárt bízta meg az igazgató helyettesí
tésével, ugyanazon év október 31-én pedig Ghyczy Géza dr., mű
egyetemi tanárt választotta meg a kereskedelmi akadémia igaz
gatójává, Névy László tanárt pedig állandó igazgató-helyettessé 
nevezte ki. Az uj igazgató tisztét 1885. januárius 1-én foglalta el.

Közben 1884. junius 23-án megkezdették az intézet uj telkén 
a földmunkákat, a falazást pedig ugyanazon év julius hó 6-án; az 
épület kívül-belül teljesen elkészülve és tökéletesen felszerelve
1885. év augusztus 31-én adatott át a vezérlő bizottságnak.

Az épület minden oldalról szabadon áll és a körülfekvő 
utczáktól vasrács által van elválasztva. Főhomlokzata az Alkot- 
mány-utczára néz, melynek 28 méternyi szélessége lehetővé teszi, 
hogy a görög elemekre támaszkodó renaissance stylű épületnek 
egyszerű és nemes arányai minden részletükben láthatók legyenek.

A főbejáratot egy oszlopcsarnok és két kandeláber díszítik, 
mely utóbbiak szépen sikerült bronzalakjai (a »Kereskedelem« és a 
»Béke«) jeles fiatal szobrászunk, Szécsi Antal műterméből kerültek ki. 
Az épületnek hátsó része és a Kálmán-utczai bejárat között 
nagyobb tér terűi el, részben begyöpösítve és befásítva, mely arra 
van hivatva, hogy az ifjúságnak az órák közötti szünetekben 
üdülő helyül szolgáljon.

Az akadémia földszintjén chemiai és fizikai tantermek és 
laboratóriumok vannak és ezen felül két tanterem; az első emeleten 
hat tanterem, az árúgyüjtemény, az igazgatói és titkári helyiségek, 
valamint a tanári terem és tanári dolgozó szoba; a második emeleten 
a nagy díszterem, a tanári és az ifjúsági könyvtár és hat tanterem 
van elhelyezve. Lakása az épületben csakis a kapusnak és egy 
iskolaszolgának van, mind a kettő a magas souterrainben; itt van 
szintén a chemiai laboratórium egy része, a raktárak és két nagy 
tornaterem.

Tanítási czélokra összesen 1G tanterem szolgál, még pedig 
14 közönséges tanterem, 1 chemiai és 1 fizikai előadási terem. 
E tantermek helyiségeinek szerkezetére és belső berendezésére 
a legnagyobb gond fordíttatott. Egy-egy tanteremnek területe 
65—70 m2, magassága 4*8 méter; mindegyikben 46—48 tanuló van 
elhelyezve, legnagyobb részt kétüléses padokban. Egy tanulóra 
esik tehát mintegy 1*3 m2 terület és 6—7 köbméter levegő;



friss levegőről bőven gondoskodik a minden teremben lévő 4 szellőző 
nyílás — nyáron természetes légáramlatot idézve elő, télen pedig 
ugyanazt szívó rendszerrel közvetítvén. — A fűtés Meidinger-féle 
kályhák által eszközöltetik, melyeknek köpenyébe a falazaton 
keresztül vezetett csatornák által szabadból jő a friss levegő. A gáz
világítást minden teremben 4—4 ernyővel ellátott, fölülről világító 
lámpa és egy a tábla elé helyezeti sofitta-világítás eszközük, melyeket 
a vezérlő bizottság az 1895. évi nyári hónapok alatt Auer-féle 
izzólámpákkal szereltetett fel. A fizikai és chemiai előadási ter
meket cgy-egy nagy Siemens-féle regenerator-lámpa világítja. 
A fizikai és chemiai tantermek és mellékhelyiségeik úgy vannak 
berendezve, hogy e tekintetben a versenyt a legfelsőbb tanintéze
tekkel is kiállhatják és a legnagyobb experimentális előadást is 
lehetségessé teszik. Az amfiteátrálisan emelkedő padokból kényel
mesen áttekinthetők a gáz- és vízvezetékkel tökéletesen fölszerelt 
előadó asztalok és a chemiai asztal mögött levő kísérleti fülke. 
A termekben külön elsötétítő függönyök vannak, melyek mind egy 
közös zsír. orral vannak összeköttetésben, úgy, hogy ennek műkö
désbe hozatalával rögtön sötétséget vagy viszont világosságot lehet 
előidézni. A tanulók gyakorlati oktatására két nagy laboratórium 
szolgál pala-asztalokkal, aszfalt-burkolattal, kísérleti kemenczével 
és négy kapellával, mind kényelmesen hozzáférhető gáz- és viz- 
vczetéssel ellátva. Van továbbá külön tanári dolgozószoba kapellá
val, árúgyüjtemény, fizikai és technológiai szertár, bűzös gázok 
fejlesztésére és savak őrzésére szánt külön szoba.

Az összes építési költség kerek összegben 205,000 forintra 
rúgott, melyek fedezéséhez az alapító testületek áldozatkészsége és a 
kereskedői körökben újra megindított gyűjtés eredménye 45,870 
forinttal segítette az intézet alaptőkéjét. A beépített terület 534 
négyszögöl, vagyis 1,923 m2, minek alapján egy-egy négyszögöl 
beépített területre belső berendezés nélkül 450 forint, ezzel együtt 
pedig 480 forint költség esik.

Az összes munkálatokat kizárólag hazai mesterek végezték. 
A kőmíves munkákat Kauser Gyula, a kőfaragó munkákat Ney 
Ede, Seenger Béla és Andretti Anzelm, a vasmunkákat a Schlick - 
féle részvénytársaság, a lakatos-munkát Schwartz Antal, az ács
munkát Horváth József, az asztalos-munkát Csepreghy János, a 
festő- és mázoló-munkát Scholz Róbert, az üveges-munkát Forgó 
és társai készítették.



1885. szeptember 1-én a beirafások és utóbb az előadások 
már az új épületben kezdődtek; az épület zárkövének letétele és 
felavatása azonban 1885. október 11-én történt.

A zárkő letételének ünnepén jelen voltak: dr. Trefort Ágosty 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Matlekovics Sándor állam
titkár, dr. Berzeviczy Albert miniszteri tanácsos, dr. Herich Károly 
miniszteri osztálytanácsos, Kamermayer Károly polgármester, Gcr- 
lóczy Károly első alpolgármester, Ghyczy Béla altábornagy, Kricsch 
János műegyetemi rektor és dr. Szily Kálmán, Stcindl Imre mű
egyetemi tanárok, Békcy Imre fővárosi királyi tanfelügyelő, a hely
beli középiskolák igazgatói, Busbach Péter és Fáik Miksa ország- 
gyűlési képviselők, a Budapesti nagykereskedők és nagyiparosok 
társulatának, valamint a Pesti polgári kereskedelmi testületnek 
számos tagja; dr. Sonndorfer Rudolf a bécsi kereskedelmi akadémia 
igazgatója, Kiss Sándor a kolozsvári kereskedelmi akadémia igaz
gatója, Faludi Aliksa a székesfej érvári kereskedelmi iskola igaz
gatója, jelen volt végre az intézet vezérlő bizottsága, tanári testü
leté és mint a tanuló ifjúság képviselői, minden osztályból 5 --5 
tanuló.

Az ünnepet Weisz B. F. elnök nyitotta meg; utána Trefort 
közoktatási miniszter, majd Kamermayer Károly polgármester szó
lott, végre Ghyczy Géza igazgató az intézet történetének előre
bocsátása után a tanrri testület és a tanuló ifjúság nevében mon
dott a vezérlő bizottságnak köszönetét a nagy áldozatokkal emelt 
új iskolaépületért és felolvasta a zárkő alá helyezendő okirat szö
vegét, melyet a jelenvoltak nagyrészt aláírtak. (A zárkő alá helye
zett okmány szövegét a függelék 4. számában tüntetjük föl.)

1886. évi szeptember 23-án a vezérlő bizottság a kereskedelmi 
akadémia dísztermében ünnepelte meg Weisz B . F. elnökségének 
liuszonbtéves jubileumát, mely alkalommal Luczenbacher Pál bizott
sági tag a vezérlő bizottság, Ghyczy Géza igazgató pedig a tanári 
testület nevében üdvözölte a valóban nagyérdemű elnököt, a ritka 
ünnepség emlékére pedig az intézet 1886—87. évi Jelentését az agg 
elnök arczképével díszítette.

Ugyanazon év május 18-án a kereskedelmi akadémia abban 
a kiváló szerencsében részesült, hogy ö császári és apostoli királyi 
Felsége Mondel báró táborszernagy, Trefort Ágost vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter és Gönczy Pál miniszteri tanácsos kíséretében 
legmagasabb látogatásával tüntette ki. Mintegy U/a órán át tartóz-



kodott ő Felsége az intézetben, meglátogatta annak minden osz
tályát és külön helyiségeit, bejegyezte nevét az emlékkönyvbe és 
legmagasabb megelégedésének nyilvánításával búcsúzott a vezérlő 
bizottság tagjaitól.

A rákövetkező évben a nagykereskedők és nagyiparosok tár
sulatának megbízásából e társulat ügyésze, Vilmáim Sándor dr. 
a kereskedelmi akadémia részére új alapszabály-tervezetet dolgozott 
ki, melyet a vezérlő bizottság az intézet autonom jogainak kellő 
biztosításával elfogadott és az alapító testületek közgyűlései útján 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz terjesztett föl. A magas 
kormány részéről 1888. április 18-án 15.107. sz. alatt jóváhagyott 
ezen új alapszabályokat a függelék 5. száma tünteti föl. Ez alap
szabályok szerkesztése körüli közreműködés volt Weisz 11. F. elnöknek 
a kereskedelmi akadémia ügyeiben végzett utolsó nagyobb munkás
sága. 1888. évi márczius 31-én munkás életének 8 8 . évében meghalt.

3. Kochmeister Frigyes báró újabb elnöksége. 1888. április óta.

Weisz B. F. elnök halála után a vezérlő bizottság bizalma 
ismét azon férfiú felé fordult, ki akkor már 32 év óta változatlan 
buzgalommal foglalkozott a kereskedelmi akadémia ügyeivel és ki 
az elnöki tisztet az intézet első éveiben oly kiváló szakértelemmel 
töltötte be, hogy annak idején csakis rendkívüli elfoglaltságának 
méltánylásából és nagy sajnálattal fogadta el a vezérlő bizottság az 
elnöki tisztről való leköszönését. 1888, április 17-én a vezérlő bizottság 
elnökké egyhangúlag Kochmeister Frigyes bárót, elnökhelyettessé 
pedig Wahrmann Mórt választotta. Mig az előbbi elnök Lcwin 
igazgatóval az új alkotások terén fejtettek ki nagyobb munkásságot, 
Kochmcister báró elnök és Ghyczy Géza igazgató a változott viszo
nyokkal számolva inkább a meglévő intézmények intenzív kifejlesz
tése felé fordították figyelmöket.

1888. november 29-én Csáky Albin gróf vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Bcrzcviczy Albert dr. és Gönczy Pál 
államtitkárok kíséretében meglátogatta az intézetet és több osztály
ban a tanulók feleleteinek meghallgatása és a szertárak megtekintése 
után teljes megelégedését nyilvánította.

1889. február 14-én a vezérlő bizottság Szávoszt Alfonz 
bizottsági tag indítványára elhatározta, hogy az új alapszabályok
ban jelzett ügyrendjét egybeállítja és megbízta titkárát, hogy az 
ülésekről szóló jegyzőkönyvekben föltalálható elvi határozatok alap-



ján szerkcszsze meg a vezérlő bizottság ügyrendjének tervezetét. 
E megbízás következtében az intézet ügyrendje el is készült és
1890. márczius 18-án a függelék 6 . száma alatt foglalt szövegében 
érvényre emeltetett.

Az 1889. év még a tanári testület egy régibb óhajtásának 
teljesedését is meghozta. Mindeddig ugyanis a rendes tanári illet
mények egy összegben voltak megállapítva, miáltal a tanárok a 
szállásbér adómentességének kedvezményétől elestek. A szállásbér 
különválasztását eddig a nyugdíj-szabályzat nehezítette meg, mivel 
abban a biztosított nyugdíjak az összes tisztelctdíj százalékaiban 
voltak megállapítva. Ez évi szeptemberben a vezérlő bizottság a 
nyugdíj-szabályzatnak oly irányú módosítását rendelte el, hogy 
400 frt szállásbérnek különválasztása mellett a rendes tanároknak 
a nyugdíjalap iránti jogai és kötelezettségei változatlanok marad
janak. E határozat következtében létesült a függelék 7. számában 
közölt új nyugdíj-szabályzat.

A főváros egyik kereskedelmi iskolájának igazgatója a kö
vetkező évben intézett először nagyobb hatásra számító támadást 
a kereskedelmi akadémia ellen. Az időközőnkint névtelenül meg
jelenő rövidebb újsághírek után, melyek a fővárosi községi közép- 
kereskedelmi iskolák hírnevét minden alkalommal a budapesti keres
kedelmi akadémia rovására igyekeztek gyarapítani, 1891. április 
9-én az egyik igazgató az Egyetértés-ben a »A főváros kereske
delmi iskolái« czímc alatt czikket közölt, melyben a budapesti 
kereskedelmi akadémiát a vidéki ily czímű iskolákkal fölváltva és 
olykép emlegette, hogy némely túlságos állításánál az olvasó föl
fogására hagyta, vájjon »a kereskedelmi akadémia« alatt valamely 
vidéki iskolát, vagy a budapesti kereskedelmi akadémiát értse-e. A 
vezérlő bizottság, mely a főváros kereskedelmi iskoláit, mint 
kereskedelmi ismeretek terjesztésére rendelt intézeteket, minden 
féltékenység nélkül szívesen látta volna saját intézetével nemes ver
senyben a szakoktatás emelésére, és ennek előmozdítása végett 
egyes tagjai részéről a törvényhatósági közgyűlésben nagyon 
lényeges támogatásban is részesítette e községi iskolákat, nem 
nézhette egykedvűen, hogy ezek egyike a tanítás eredményeiben 
való komoly versenyzés helyett saját iskolája emelkedését a kereske
delmi akadémia jó hírnevének alábbszállításában keresi. Ez okból 
Kochmeister Frigyes báró, mint a vezérlő bizottság elnöke, a 
»Nemzet« és a »Pester Lloyd« április 14-én megjelent számában
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szembe szállt az »Egyetértés« jelzett czikkével és visszautasította 
az abban foglalt támadásokat. Az elnök válasza röviden kifejti a 
községi középkereskedelmi iskolák és a budapesti kereskedelmi 
akadémia közötti különbség lényegét, megértetvén, hogy még ha 
szervezet és fölszerelés tekintetében a legkisebb részletig terjedő 
azonosságot sikerülne is elérniük, a tanítás eredményeire legfon
tosabb tanári személyzetben egyelőre még mindig maradnának 
némely tantárgyra vonatkozólag oly lényeges különbségek, hogy 
minden újsághírtől függetlenül, a tapasztalat után Ítélő kereskedő
világ akkor is meggyőződnék, mily mértékben érvényesül épen a 
tanítás terén, hogy »Duo si faciunt idem, non est idem«.

Az 1891/2. iskolai év folyamán az intézet díszterme két 
nagyobbszabású iskolai ünnepélynek volt színhelye. 1891. szeptember
2 1 -én az intézet vezérlő bizottságának több tagja, az egész tanári kar 
és a tanuló ifjúság gyűlt egybe, hogy Széchenyi István gróf virágok
kal díszített szobra előtt ünnepelje meg századik évfordulóját annak 
a napnak, melyen a »legnagyobb magyar« született. Az ünnepély 
megnyitása után Névy László igazgató-helyettes olvasta fel ünnepi 
beszédét, hű képét nyújtva Széchenyi közhasznú tevékenységének, 
melylyel a nemzeti élet minden ágára ébresztő, fejlesztő hatással 
volt. Utána dr. Sebestyén Jena tanár Széchenyinek a nemzetgazda
ság terén kifejtett munkásságát ismertette az alkalomhoz mért fel
olvasásában, mely az intézet évi Jelentésében egész terjedelmében 
megjelent. A »Szózat«-nak Bak Soma felső osztálybeli tanulótól 
történt elszavalásával berekesztetett az ünnepély, melynek szép 
sikere tekintetében a vezérlő bizottság utóbb tartott ülésében Névy 
László igazgató-helyettesnek és dr. Sebestyén Jenő tanárnak jegyző- 
könyvi elismerést és köszönetét nyilvánított.

Dicsőségesen uralkodó L Ferencz József apostoli királyunk 
és Erzsébet királynénk ő Felségeik megkoronázásának huszon
ötödik évfordulóját 1892. évi junius hó 7-én ünnepelte intézetünk. 
Ghyczy Géza igazgatónak a magyar szent korona közjogi jelentő
ségét tárgyazó megnyitó beszéde után az ifjúsági dalkör Révy 
Ferencz tanár vezetése mellett a »Hymnust« énekelte, mire Névy 
László igazgató-helyettes alkalmi beszéde következett, élénk szí
nekkel ecsetelve az alkotmányos jogokért vívott küzdelmek lefolyá
sát és hazai alkotmányunk visszaállítása óta a közélet minden 
ágában mutatkozó haladást. Királyunk ő Felségének egyéni nagy 
tulajdonságait és fáradhatatlan nagy munkaszeretetét az ifjúságnak
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példaképül állította oda. A jelenvoltak élénk tetszésnyilvánításai 
után Bak Soma felső osztálybeli tanuló Endr'ódi Sándornak »Előre« 
czímű költeményét szép sikerrel adta elő, mire az ifjúsági dalkör 
a »Szózatot« énekelte és az ünnepély a szeretett király éltetésével 
befejeztetett.

Ugyanez év május 12-én a »Magyar Újság«-bán állítólag 
egyik legelőkelőbb fővárosi bankintézet igazgatója »Az akadémiku
sok« czímű czikkben bírálat alá fogta a kereskedelmi iskolák tanu
lóit és feltűnő rosszakarattal nyilatkozott épen a kereskedelmi 
akadémia volt tanulóiról. E támadással szemben Ghyczy Géza 
igazgató már május 19-én abban a helyzetben volt, hogy teljesen 
tárgyilagos, higgadt válaszban szószerinti szöveggel közölhetett 
öt czáfoló nyilatkozatot, melyet fölkérésére ez ügyben a Magyar 
általános hitelbank, a Pesti magyar kereskedelmi bank, a Magyar 
országos központi takarékpénztár, a Magyar leszámítoló- és pénz
váltóbank és a Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület igazgató
ságai hivatalos átiratokban külön-külön állítottak ki, mi a táma
dásnak egyik legelőkelőbb fővárosi bankintézetből való eredetét 
kellő világításba helyezte és a méltatlanul rágalmazott intézetnek 
erkölcsileg fényes elégtételt szerzett.

1893. évi január 17-én a vezérlő bizottság Wahrmann Mór 
elnök-helyettes elhalálozása következtében egyértelmű határozattal 
id. Luczenbachcr Pál bizottsági tagot választotta elnökhelyettesévé, 
ki különösen az alkotmány-utczai épület létesítése körűi mint az 
építésügyi albizottság elnöke szerzett nagy érdemeket az intézet 
körül. Ugyanekkor érte a vezérlő bizottságot az a kellemes meg
lepetés, hogy néhai Wahrmann Mór végrendeletének végrehajtói a 
hagyatéknak közhasznú intézetek javára rendelt összegéből a buda
pesti kereskedelmi akadémiának 1 0 ,0 0 0  frtot juttattak.

Ez alapítvány rendeltetése tárgyában az előkészítő albizottság 
azt javasolta, hogy a tanári könyvtár gyarapítására fordíttassék, 
úgy, hogy ez »Wahrmann Adör könyvtárinak nevezve évenkint 
ez alapítvány jövedelméből szaporíttassék. Az erről szóló alapító 
oklevél a Függelék 8 . száma alatt olvasható. Egyúttal elhatározta 
a bizottság, hogy a tanári könyvtár eddigi állományáról részletes 
kimutatást készíttet. E kimutatás készítésének és a könyvtár ren
dezésének fáradságos munkájára Szóiba József tanár vállalkozott, 
ki a könyveket a következő öt csoportba osztotta: Ä) nyelv, 
szépirodalom, bölcselet és neveléstudomány; B) földrajz és törté-
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nelem; C) nemzetgazdaság, pénzügy, kereskedelem, statisztika és 
j° g ; D) kereskedelmi számtan, matematika és mértan; E) termé
szettudományok, árúisme és technológia. A talált állományt nyelv 
és szak szerint a következő egybeállítás tünteti fel:

A. B. C. D. E. Összesen
munka darab munkadarab munkadarab munkadarab munkadarab munkadarab

Magyar . . 271 40 1 101 120 202 301 46 53 107 144 730 103 L
Német . . 233 37S 134 340 448 614 488 611 270 541 1573 2484
Franczia 27 77 2 5 37 50 60 68 20 36 146 236
Angol 8 16 2 2 — — 9 9 3 3 22 30
Olasz . . 10 11 2 2 24 80 4 4 — — 40 106
Latin 6 5 — — — — 3 4 2 3 10 12
dolog 0 2 2 2
Rumin ., . 1 1 l 1 1 1 — — — — 3 3
Tót . . . — — — l 1 — — - — 1 1

Együtt . . 557 804 245 ■179 7L3 1056 G10 749 402 727 2527 3005

E jelentés tudomásul vétele mellett a vezérlő bizottság a 
»Wahrmann Mór könyvtár« jövőbeli kezelésére és használása 
módjára a kővetkező szabályzatot alkotta.

A budapesti kereskedelmi akadémia tulajdonát képező »Wahr
mann Mór« könyvtárnak kezelési szabályzata.

1. A »Wahrmann Mór« könyvtárban a könyvek öt szakaszra 
vannak felosztva, minden egyes szaknak kezelésével c^y-ccry tanár 
mint szakkezelő van megbízva; az összes teendők fölötti fel
ügyelet az intézet igazgatóját illeti, kinek c végre a könyvtári őr 
áll segítségére.

2. A szakkezelök a reájuk bízott szakgyüjteményt és annak 
külön szakkatalógusát átveszik és vagyoni felelősség mellett rend
ben tartják; az új beszerzéseket a szakkatalógusba bejegyzik; a 
házi használatra kívánt könyveket kiadják; esetleg a kivett könyvek 
visszahozatalát megsürgetik.

3. A könyvtáror vezeti a könyvtár tőrzskönyvét, melybe a 
könyvtár tulajdonát képező minden könyvet a beszerzés sorrend
jében beiktat, gondoskodik a könyvek és folyóiratok beköttetéséről 
és az uj szerzeményeket bekötés után az illető szakkezelőnek át
adja; az újonnan szerzett könyvek jegyzékét a tanári szobában 
közzéteszi; a törzskönyv alapján a könyvtár mindenkori állományát 
ellenőrzi; a könyvtár állapotáról évenkint junius hó első felében 
az igazgatónak részletes jelentést tesz.

4. Könyvet csak az intézet valamely tanárának térítvénye
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ellen szabad a könyvtár helyiségéből kiadni; maga a szakkezelő 
is a saját használatára kivett könyvről térítvényt köteles kiállítani.

5. Egy időben öt munkánál több házi használatra senkinél 
sem lehet. Kivételnek csak akkor van helye, ha a több munkáról 
szóló térítvényeket az igazgató külön-külön láttamozza.

6 . Szótárakat vagy lexikonokat vagy ezek egyes köteteit a 
könyvtár helyiségéből kivinni egyáltalában nem szabad.

7. A szaklapok és folyóiratok egyes számait a tanári szoba 
hirlapszekrényéből csak az igazgató külön engedélyével és azzal a 
kikötéssel szabad elvinni, hogy az illető tanár az egész évfolyam 
teljességéért irásbelileg felelősséget vállal. Az évfolyam utolsó 
számának megjelenése után az egész évfolyam bekötés végett 
azonnal a könyvtárőrnek átadandó.

8 . A könyvtárban minden könyvnek és térítvénynek a maga 
kijelölt helyén kell lenni. A könyvtárban használt vagy oda vissza
hozott könyvet haladék nélkül rendes helyére kell visszatenni.

9. Ha valakinél házi használatra levő könyvet más tanár is 
használni kíván, a könyv egy havi használat után a szakkezelő 
rendelkezésére bocsátandó.

1 0 . Uj könyvek beszerzésének ajánlása czéljából egy külön 
kivánalmi könyv áll a tanárok rendelkezésére, melyet a könyvtár
őrnek legalább hónaponkint egyszer láttamoznia kell. Az új 
könyvek beszerzése tárgyában a viszonyokhoz képest az igazgató 
intézkedik.

1 1 . Evenkint legkésőbb május 2 0 -áig a könyvtár tulajdonát 
képező minden könyvnek szekrényében a kijelölt helyén kell 
lennie, hogy a főrevizió alkalmával minden könyv megtekinthető 
legyen. Május 15-étől a revízió befejezéséig házi használatra 
könyvet kivenni nem lehet. A főreviziót legkésőbb junius hó végéig 
be kell fejezni, hogy a tanárok a nyári szünidőben a könyvtár 
könyveit használhassák.

Egyúttal a tanári kar részére régibb idő óta járatott szak- 
irodalmi folyóiratok számát is megszaporítván, ez idő szerint az 
»Egyetértés«, »Magyar Hírlap«, »Pester Lloyd« és »Neue Freie 
Presse« napilapokon és a Magyar Tudományos Akadémiának és 
az Országos m. kir. Statisztikai Hivatalnak évi átalány fejében járó 
időszaki kiadványain kívül a tanári olvasó teremben a következő 
folyóiratok találhatók :

1. Akadémiai Értesítő. Szerk. Szily Kálmán.
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2. Athenaeum. Szerk. Pauer Imre.
3. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
4. Budapesti Szemle. Szerk. Gyulai Pál.
5. Dinglers Polytechnisches Journal.
6. Entscheidungen des Reichsgerichtes in Civilsachen.
7. Globus.
8. Hivatalos Közlöny.
9. Handels-Akademie. Szerk. Huberti.

10. Irodalomtörténeti Közlemények. Szerk. Szilády Áron.
11. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik,
12. Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik.
13. Journal des Economistcs. Szerk. Molinari.
14. Kereskedelmi Szakoktatás. Szerk. Schack.
15. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny.
IG. Közgazdasági Szemle.
17. Literarisches Centralblatt.
18. Magyar Kereskedelmi Muzeum.
19. Magyar Kereskedők Lapja.
20. Magyar Nyelvőr.
21. Magyar Paedagögia.
22. Magyar Pénzügy.
23. Neuer Mercator. Szerk. Hönncher.
24. Petermanns Mitteilungen.
25. Revue des deux ruondes.
26. Statistische Monatschrift.
27. Századok. Szerk, Szilágyi.
28. Zeitschrift für Buchhaltung.
29. Zeitschrift für den deutschen Unterricht. Szerk. Lyon.
30. Zeitschrift für Nahrungsmitteluntersuchung, Hygiene und 

Waarcnkunde. Szerk. Heger.
31. Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht. Szerk. 

Grünhut.
32. Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht.
1893. évi októberben a vezérlő bizottság az intézet váczi- 

körúti házát, mely az alkotmány-utezai épületbe való átköltözéskor 
bél házzá volt átalakítva, Haas és Czjzek porczellángyáros ezégnek 
eladta, minek következtében a tanári nyugdíjalap tökéje, valamint 
az intézet pénztárába befizetett összes alapítványi tőkék kamatozó 
értékpapírokban voltak a Pesti magyar kereskedelmi banknál 
elhelyezhetők.

1894. januárius 27-én tartott ülésében a vezérlő bizottság
3Bricht, Upesti Kereslc. Akad. tört.
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az előkészítő albizottság javaslata alapján a tanári illetmények 
revíziója alkalmával a kereskedelmi akadémia tanárainak javadal
mazását a változott viszonyoknak megfelelő arányban fölemelte, 
a német és franczia nyelv tanítására egy új rendes tanszéket, 
azonkívül más tárgyakra két véglegesített segédtanári állomást 
szervezett és a záróvizsgálatokban elfoglalt tanároknak napidijakat 
engedélyezett A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz 
pedig föliratot intézett, melyben elvben készségét nyilvánítja ahhoz, 
hogy a kereskedelmi akadémia végleges alkalmazottjai érdekében 
a kormány részéről tervezett országos nyugdíjintézetbe belépjen.

Az 1894/5. iskolai év elején az alapszabályok 5. §-ában 
megszabott hároméves cziklus lejárván, a vezérlő bizottság fele
részben leköszönt, az alapító testületek azonban a kilépett bizott
sági tagokat mind újra megválasztották, mire a vezérlő bizottság 
alakuló ülésében elnökéül újból Kochmeister Frigyes bárót, elnök- 
helyetteséül pedig Aebly Adolf bizottsági tagot választotta. Ezen 
iskolai év végén érkezett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak 44,001. sz. alatt kelt rendelete, mely a kereske
delmi szakoktatást újra szervezvén, ennek minden intézete részére 
egyaránt a »felső kereskedelmi iskola« czímet szabja meg és azokat 
felügyelet, rendtartás és tanterv tekintetében is egyenlőkké teszi. 
A vezérlő bizottság e rendeletnek a budapesti kereskedelmi aka
démiára való kiterjesztése ellen az illetékes minisztériumokhoz 
feliratot intézett, melynek sorsa e sorok írásakor még nincs vég
legesen eldöntve. Fölemlítjük még, hogy a vezérlő bizottság 1895. 
szeptember 2-án Ghyczy Géza igazgatót egészsége helyreállítására 
az 1895/6. iskolai évre szabadságolta és az igazgatói teendők 
ellátásával további intézkedésig Névy László igazgató-helyettest 
bízta meg.



II. Az intézet tantervének története.

i. A kereskedelmi akadémia megnyitásától Körner igazgató
nyugdíjazásáig.

A kereskedelmi akadémia alapításának idejében a Bibancotól 
alapított kereskedelmi iskola Hampcl Antal vezetése alatt a »Programm 
der Commercial Lehr- und Erziehungs-Anstalt des Anton Hampel, 
und der unter seiner Leitung stehenden öffentlichen Sonntagsscluilc 
des bürgerlichen priv. Handelsstandes zu Pest, 1855.« szerint a 
tanításban a következő órabeosztást alkalmazta:

i. li.
1. V a llá s ta n .................................................................  2 2
2. Magyar nyelv és ir á ly ta n ................................... 4 4
3. Német nyelv és irálytan .......................................  5 5
4. Franczia n y e lv ........................................................  3 3
5. Kereskedelmi irály, levelezés és magánjog . . — —
6. Könyvvitel.......................................................  — 1
7. Számtan...........................................................  5 5
8. Kereskedelmi ismeretek és kercsk. jog . . .  — —
9. Váltójog .................................................................  — 1

10. Gyakorlati irodai munkálatok..............................  — —
11. Természetrajz és árúisme  ..........................  3 2
12. Fizika és ch em ia ....................................................  — 3
13. Általános és kcresked. földrajz és a kereskedelem

tö r té n e te ..................................................  3 3
14. Szépírás ......................................................................  2 2

Köteles tárgyak heti órái összesen . . . .  27 31
15. Olasz nyelv | 3 3
1G. Rajzolás } szabad tárgyak 3 3
17. Énekelés | 3 3

Heti órák összesen . . .  36 40

III.
2
4

3
4
5 
3 
2 
5 
2

3
1

37
3
3
3

46

Ezzel a tantervvel szemben a kereskedelmi akadémia első 
szervezetében feltüntetett tanterv (1. Függelék 2. sz. 8 . §.) általában 
több időt szentel az általános műveltséghez tartozó tárgyaknak és 
az egybevetés megkönnyítésére megváltoztatott sorrend mellett a 
következő beosztást mutatja:

3*



3G

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15. 
1(>.

nyelv, irály és levelezés

Vallástan 
Magyar 
Német 
Franczia 
Olasz
Kereskedelemisme és nemzetgazdaság . . . .  
Könyvvitel és irodai munkálatok . . . .
Számtan......................................................................
Geometria és geom. ra jzo lá s..............................
Kereskedelmi, váltó- és tengeri' jog, vámrend

tartás, ipar- és szabadalmi j o g ......................
T erm észetrajz....................................... ....
Á r ú ism e r e t .............................................................
Fizika és m e c h a n ik a ....................................... ....
Technológia .............................................................
V egytan...................... ...............................................
Által, és keresk. földrajz, statisztika és a keres

kedelem története ............................................
17. Szépírás.......................... * ......................................
18. Rajzolás............................................................. ....  .

Köteles tárgyak heti órái összesen . . . . 
Angol nyelv mint szabad tárgy...................................

1. 11. III.
2 2 —

3 3 2
3 3 2
4 3 4

— 3 3
9

2 2
ö

8

4 3 4
3 — —

2 1 2
4 4 1

q

— 4
o

3

___ 4

3 2 3
2 —  —

3 — —

31 34 33
3 3 3

Természetes azonban, hogy a kereskedelmi akadémia fennállás 
sának első éveiben az intézet e tanterve gyakori változásnak volt 
tárgya. így már az 1857/8. első iskolai év végével Zickvvolff dr. 
igazgató az idegen nyelvek tanításában kívánatos nagyobb eredmény 
biztosítása és a tulajdonképeni akadémiai tanulók előkészültségének 
jobb kiegyenlítése érdekében azt javasolta, hogy még egy második, 
alsóbb előkészítő osztály csatoltassék az intézethez.

E javaslatot, mely a tanári kar értekezletéből eredt, a bizottság 
elfogadta s így az 1858/9. iskolai évben az előkészítő osztálynak 
már két évfolyama volt. 1859. évi augusztusban azonban a vezérlő 
bizottság Zickwolffot igazgatói állásától fölmentette és az igazgatói 
teendők ideiglenes ellátásával dr. Szabd József és Körner Frigyes 
tanárokat együttesen bízta meg. Ezek mint együttes »Ideiglenes 
igazgatóság« az 1859/60. iskolai év végén nyomatták ki az intézet 
programmját, mely az 1860/61. iskolai évre téli és nyári félév meg
különböztetése mellett*) részletes tantervet közöl, mely a következő 
táblázatban foglalható egybe :

*) A vastagabb számjegyek egész éves óraszámokat, a vékonyabbak a téli 
félév, a zárjelben levők a nyári félév óraszámjait jelzik.
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Előkészítő 
osztályok  

1. II.

Akadémiai 
osztályok  

I. II. III.
1. Valláslan . . ..................... 2 2 1 1 1
2. Magyar n y e l v .......................... 5 4 2 2 2

3. Német n y e lv .......................... 1 9 2 2 2
4. Franczia n y e lv .......................... <> 6 4 9 3
5. Angol vagy olasz nyelv . . . — - 9 a 3
6. Kereskedelmi tudományok . . — — 5 5 1 (5)
7. Számtan....................................... 4 4 3 2 2
8. A lgebra....................................... — 2 3 2 —
9. Geom etria.................................. a n 3 2 —•

10. Nemzetgazdaságtan................. - — — 2
11. Term észetrajz.......................... — — -  1 \
12. Nyers árúk ismertetése . . . — — — - (4)
13. Természettan.............................. — — -  (3) 1
14. Erőmütan és mechan. technolog. — — —  — (4)
15. Vegytan....................................... — — -  1 (3) —

16. Vegytani teehnologia . . . . — — —  — 3
17. T ö r té n e le m ...................................... 2 2 2 2 1
18. Földrajz................................................. u 2 2 1 1
19. Szépírás ................................................. 4 2 — —
20. Rajzolás................................................. — 3 2 —

ITeti órák összege . . 32 33 32 33(31) 32(33)

A tanítás akkori színvonalát legjobban jellemzi az egyes tan
tárgyak részletes programmja, melyből ide iktatjuk a következőket: 

Magyar nyelv. (Tanár: Dr. Horváth Árpád.) Első előkészítő 
osztály: Az alaktan (szótan) elemei. Szóbeli és Írásbeli gyakorlatok. 
Iskolakönyv: Töplers Leitfaden für den Unterricht in der ungarischen 
Sprache. — Második előkészítő osztály: A mondattan elemei. Szóbeli 
és Írásbeli gyakorlatok folytatólag. Iskolakönyv: Ney, Ungarische
Sprachlehre. — Első akadémiai osztály: A két előkészítő osztály tan
anyagai kiraerítőleg tárgyalva, ehhez jnérve Írásbeli dolgozatok. — 
Második akadémiai osztály: Irály gyakori átok és szóbeli előadások. — 
Harmadik akadémiai osztály: Irálygyakorlatok, különösen kereskedelmi 
levelezés. Irodalomtörténet, mutatványokkal a legjelesb írókból.

Lényegében ehhez hasonló a többi nyelv programmja is, csak- 
hogy a német nyelvnél már az első akadémiai osztályban meg
kezdték a levelezés és üzleti fogalmazványok gyakorlását.

Kereskedelmi tudományok. (Tanár: Winternitz Károly.) Első 
akadémiai osztály: A kereskedelem ismertetése. Váltóisraeret. Keres
kedelmi levelezés. Egyszerű könyvvitel. Iskolakönyvek : Dr. M. v. 
Stubenrauch, Lehrbuch des österreichischen Privat-Handels-Reehtes. 
Carl Winternitz, Wechselkunde. Carl Winternitz, Allgemeine Buch-
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haltung. — Második akadémiai osztály: Kettős könyvvitel, előbb elmé
letileg, azután gyakorlatilag tárgyalva. Kereskedelmi levelezés a 
gyakorlati könyvvitel tételeihez alkalmazva. — Harmadik akadémiai 
osztály: Előadások és gyakorlatok a mintairodában. Vám- és szaba
dalomügyek. A bank- és börzeügy, az összes osztrák nyilvános érték
papírok ismertetésével. Iskolakönyv: Dr. Hermán Blodigs Zoli- und 
Staats-Monopol-Ordnung.

Számtan. (Tanár: Weninger Vincze.) Első előkészítő osztály: 
Számvető műveletek megnevezeilen, megnevezett, egész és törtszá
mokkal. Iskolakönyv: Beskiba, Lehrbuch der Arithmetik. — Második 
előkészítő osztály : Az első osztály anyagának ismétlése kibővítve szám
vetési fogásokkal és rövidítésekkel. Idegen mértékek és súlyok, egybe
vetve az osztrák egységekkel. Olasz gyakorlat. Arányok. Társaság-szá
mítás. Százalékszámítás. Iskolakönyvek : Kurzbauer Arithmetik. Weninger, 
Anweisung zur Begründung der kaufmännischen Rechnungsoperationen.
— Első akadémiai osztály: A százalék és kamatszámítás részletes tár
gyalása. Folyó számlák. Egyszerűbb váltó- és biztosítási számítások. — 
Második akadémiai osztály : Váltó- és értékpapír-számítások beható terje
delemben. Arbitrage-számítások. Árú-calculatio. Conti finti. Iskolakönyv : 
Weninger, Arithmetik. — Harmadik akadémiai osztály : Politikai számtan.

Történelem. (Tanárok: dr. Kudelka István és Körner Frigyes.) 
Első előkészítő osztály : Életrajzi történet az ó- és középkorból. Iskola
könyv : Kis világtörténet Kuttner Sándortól, magyar és német kiadás.
— Második előkészítő osztály: Az életrajzi történet folytatása az új
korban. — Első akadémiai osztály: Magyarország története, kiváló 
tekintettel a hazai ipar és kereskedelem fejlődésére. Iskolakönyv: 
Magyarország története Kuttner Sándortól, magyar és német kiadás. — 
Második akadémiai osztály: A kereskedelem története Amerika föl
fedezéséig. Iskolakönyv: Körners Handelsgeschichte. — Harmadik 
akadémiai osztály : A kereskedelem története az új és legújabb korban.

Az intézet abiturienseinek ekkor adott »Elbocsátási okmány« 
szószerinti magyar szövege a következő volt:

Elbocsátási bizonyítvány
...................űr számára, . . . .  rbl, . . . .

vármegyében, ki a Pesti Kereskedelmi Akadé
miában a három éves tanfolyamot teljesen 
bevégezte kitűnő sikerrel, minélfogva ez intézet 
mindenkinek melegen és különösen ajánlja.

A pesti nyilvános Kereskedelmi Akadémia.
Pest, 1 S6 . julius . . .

Weisz B. F. s. k., Körner; s. k.,
Választmányi elnök. igazgató.
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1860. évi szeptemberben a vezérlő bizottság dr. Szabó 
Józsefet végleges igazgatóvá választotta. Az új igazgató még ugyan
azon év deczemberében kifejtette a bizottság ülésében a nyelvek, 
és különösen a magyar nyelv behatóbb tanításának szükséges 
voltát, a mit a vezérlő bizottság is méltányolt és a tanterv módo
sítását rendelte el, Még ugyanazon iskolaév vége előtt, az 1861. év 
június 13-án Kochmeister Frigyes elnöklete alatt tartott vezérlő 
bizottsági ülésben kiválóan Kern Jakab bizottsági tag részletesen 
taglalta az iskola szervezetének hiányait és egyebek közt különösen 
kifogásolta, hogy az alsóbb előkészítő osztály túlságosan fiatal 
tanulói »az intézet méltóságát kompromittálják«, a költségeket pedig 
aránytalanul szaporítják. Érvelése a bizottság helyeslésével talál
kozott, miért is elhatározták, hogy 1 . az egyik előkészítő osztályt 
megszüntetik; 2 . az első akadémiai osztályba csak oly tanulókat 
szabad fölvenni, kik a reáliskola harmadik, vagy a gimnázium 
negyedik osztályát elvégezték és legalább tizennégy évesek; 3. a 
kereskedelmi szaktárgyakat nagyobb terjedelemben kell tanítani, úgy, 
hogy már az első osztályban az egyszerű könyvvitelt elvégezzék.

Ezek alapján készült az 1861/2. évi programi«, melynek tan
tervét a következő táblázat tünteti föl:

1. V allástan.......................................

Előkészítő
osztály

I.
1 1

Akadémiai
osztályok

11.
1

111.

2. M agyar n y e lv ................. •l (3) 2 2
3. Német nyelv . . . . 3 (2) 2 2
4. Franczia n y e l v .......................... ■l (3) 3 2
5. Angol vagy olasz nyelv . . . . — 1 (3) 3 2
6. Kereskedelmi tudományok . . . — 4 5 8 (10)
7. S z á m ta n ....................................... 4 4 4 3
8. A lg e b r a .............................. 3 8 3 —
9. G eo m etr ia ................................... 2 3 — —

10. Nemzetgazdaságtan...................... . — — — 2
11. Természetrajz.............................. (3) 3 —
12. Nyers árúk ismertetése . . . . # __ __ __ 2
13. Természettan . . __ _ (3) 3
14. Vegytan . . . __ 4 (3)
15. Chemiai és mechanikai technológia — — 3
10. Történelem . . . 2 1 1 2
17. F ö ld r a jz ....................................... 3 1 1 1
18. S z é p ír á s ...................................... 1 (2) — —

Heti órák száma . . 31 ;33 (33) 82 (31) 32 (31)
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A viszonyok azonban úgy alakultak, hogy ez az új órarend 
épen csak egy éven át volt érvényben, Dr. Szabó József ugyanis
1862. évi áprilisban igazgatói állásáról leköszönt, mire a vezérlő 
bizottság május 9 -én Körner Frigyes volt ideiglenes társigazgatót 
választotta meg a kereskedelmi akadémia igazgatójává.

Korner igazgató terjedelmes memorandumban fejtegette a 
kereskedelmi akadémia föladatát és ehhez mért szervezetét, minek 
következtében a vezérlő bizottság az 1862/3. iskolai évre a tanulók 
túlterhelésének megszüntetése czéljából a következő új tanítási ter
vezetét fogadta e l :

Előkészítő Akadémiai

1. V allástan ....................................................

osztály

1
I.

1

osztályok 
II. III. 

1 —
2. Magyar n y e lv ........................................... 4 4 8 2
3. Német n y e l v ............................................ 4 3 2 2
4. Franczia n y e l v ....................................... 4 4 3 2

5. Angol vagy olasz n y e l v ...................... — — 4 4
6. Kereskedelmi ismeret . . .  . . . — 1 1 1
7. Könyvvitel és levelezés ...................... — 3 3 4
8. Számtan . . . . .  ............................... 4 4 3 3
9. A lg e b r a ..................• ............................. — 2 1 —

10. G eo m etr ia ................................................ 2 — — —
11. Nemzetgazdaságtan................................... — — — 2
12. Természetrajz és árú ism e...................... 2 2 2 —
13. T erm észettan........................................... — — 3 —
14. Mechanikai technológia.......................... — — 2
15. Vegytan és vegytani technológia . . . . — — 4
1G. T örténelem ................................................ 2 1 1 1
17. Általános és kereskedelmi földrajz . . 2 2 1 1
18. S z é p ír á s ..................................................... 3 2 1 1

Heti órák összege . . . 28 29 29 29
Nem kőtelező tantárgy a rajzolás heti 2—2 órában.

Alkalmilag tett kisebb-nagyobb változásokkal ez az órarend 
maradt érvényben Körner igazgatói működésének egész ideje alatt.

Az 1863/4. iskolai évtől kezdve az angol nyelvet már az alsó 
osztályban tanították heti 3 órában, minek ellenében heti óraszáma 
a középső osztályban 3-ra, a felsőben 2-re szállíttatott le, A felső 
osztályban az így nyert tanítási idő rovására új tantárgyként adták 
elő heti 1 — 1 órában Magyarország ipari és technikai geognoziáját 
és geológiáját, melylyel a hazai széntelepeket, mű- és épületköve
ket, földmívelési talajviszonyokat, stb. ismertették. — Az 1864/5. 
év folyamán tanították először a gyorsírást, mint nem kötelező
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tárgyat heti 2 — 2 órában, a szépírást pedig a felső osztályból ki
hagyták. — Az 1865/6. évben az előkészítő osztályban a természet
rajz heti óráinak számát 3-ra emelték. Ugyanebben az évben szűnt 
meg a kereskedő segédek esti tanfolyama. — 1806/7-ben a leve
lezést a kereskedelem ismertetésével kapcsolták egybe, minek követ
keztében az alsó és középső osztályban a kereskedelem ismertetésére 
és a könyvvitelre egyaránt heti 2 — 2 óra jutott. — 1867/8-bán 
külön tantárgy lett heti 1 érával a középső osztályban Magyar- 
ország földrajza, a felső osztál) bán pedig Magyarország kereske
delmi és müipari történelme. — 1868/9. óta a felső osztályban 
Catiuelli Ilektor, az angol-magyar bank titkárja, hetenkint 1 órában 
npénzügy és vámrendszer ismertetését adta elő. Ezen iskolai év végén 
tartották a kereskedelmi akadémiában az első érettségi vizsgálatokat, 
melyekre Körner igazgató a következő szabályzatot dolgozta k i :

A pesti kereskedelmi akadémia harmadik osztályának érettségi 
vizsgáit illető szabályzat.

A Kereskedelmi Akadémia az egyéves önkéntes katona
kötelezettség jogában a felső gimnáziumokkal egy vonalon állván, 
végleges vizsgái a következő szabályzat értelmében oda módosít
tattak, hogy azok a gimnáziumi érettségi vizsgáknak megfeleljenek.

1 . §. E vizsgák a III. osztály tantárgyaira terjednek ki és 
állanak egy Írásbeli s egy szóbeliből.

2. §. Julius elején felszólítja az igazgató a III. osztály növen
dékeit, hogy egy magyar és német nyelven szerkesztett képességi 
igazolvány által magukat a vizsgákra jelentsék. A vizsgáló bizott
mány köteles azokat, kik előreláthatólag helyt nem állatidnak, vissza
lépésre bírni.

3. §. 10— 12 nappal a szóbeliek előtt tartatnak az írásbeli 
vizsgák, melyeknek tárgya a magyar, német, franczia, olasz és 
angol nyelv, továbbá a számtan és könyvviteltan. Az első két nyelv 
kidolgozása s tisztázására 4 óra van szabva, a többire 3 óra. 
A szótár- és sorszám-rovatokon kívül más könyvet elhozni tilos ; 
tilos továbbá a szobát elhagyni, mielőtt a növendék dolgozatát és 
fogalmazványát be nem adta. A vizsgák reggeli 7 órakor veszik 
kezdetüket. A többi tanórák e napon elmaradnak.

A ki ezen szabályokat áthágja, fogalmazványát kölcsön adja, 
vagy meg nem engedett segédeszközöket használ: az dolgozata 
megsemmisítésével és a vizsgálattól való eltiltással büntettetik.
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A tanárok, kiknek ez időben tanítaniok kellene, e helyett 
felügyelnek, felügyeleti idejök tartamát egy előttük fekvő jegyző
könyvbe aláírásukkal följegyzik és a jegyzőkönyvben megjegyzik, 
mikor kezdték az elmenő tanulók a tisztázást és mikor adták be 
egyenkint. A tanárnak nem szabad a termet elhagyni, mielőtt 
helyettesítője meg nem jelent.

4. §. Az illető tanárok néhány nappal a vizsga előtt három 
tételt terjesztenek az igazgató elé, melyek közül ő egyet választ. 
E tétel a felügyelési jegyzőkönyvbe jegyeztessék.

A magyar dolgozat Magyarország — vagy a magyar iroda
lom történetéből, vagy a hazai üzleti életből veszi tételét. A német 
értekezés veszi tételét a nemzetgazdászat, vegytan, földrajz, vagy 
az iparból. A franczia tétel áll az újabb történet egyik eseményé
nek előadásából. Az olasz tétel egy kereskedelmi gyakorlatból 
merítendő. A számtani feladat a magasabb kereskedelmi gyakor
latból merítendő, és a könyvvitelből egy havi üzlet könyvezése és 
bezárolása lesz adandó.

5. §. E dolgozatok az illető tanárok által átnézetnek, kijavít
tatnak és egy osztályozó, okadatolt ítélettel ellátva adatnak át az 
igazgatónak.

6 . §. A szóbeli vizsga előtt értekezlet tartatik, a hol az Írás
beli dolgozatok eredménye jegyzőkönyvbe iktattatik és egyszersmind 
megállapittatik: mily általános osztályzatot várhat minden elmenő 
tanuló a két utolsó évben tett tanulmányainak eredménye szerint 
és mely tanulókról hozassék az iskolai felügyelőnek javaslatba, 
miszerint eddigi előmenetelük következtében fölmenthetők vagy 
egyes, vagy az összes tantárgyak szóbeli vizsgája alól.

E czélból az igazgató előterjeszti az iskolai felügyelőnek az 
elmenő tanulók névsorát, továbbá az utolsó két évben az egyes 
tantárgyakban tett előmenetelük osztályzatát, hogy ez képes legyen 
a dolog mibenléte szerint egyes tantárgyakat rövidíteni, kihagyni 
vagy csak egyeseket vizsgáltatni.

7. §. A szóbeli vizsgálatok 7 — 12 óráig tartanak. 9 x/2-kor fél 
órai szünet áll be. A vizsga-napot a tanári testület határozza meg.

Az igazgató előterjeszti az iskolai felügyelőnek az egyes tan
tárgyak sorrendjét a mindegyikre szánt időtartam meghatározásával. 
A vizsga folyama és terjedelméről jegyzőkönyv vezettetik.

8 . §. A vizsgák befejezése után eltávoznak a tanulók, mire az 
igazgató a tanári kar nevében javasolja, miként osztályoztassanak
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az egyes elmenő tanulók, hogy az iskolai felügyelő is nyilatkozhassék. 
E tárgyalás is jegyzőkönyvbe iktattatik, melyet az iskolai felügyelő 
aláír, s az erre visszahívott tanulókkal a vizsga eredményét közli.

9 . §. A II. és III. osztály osztályozásának jegyzéke, az írásbeli 
dolgozatok és jegyzőkönyvek a vizsga alatt az asztalon vannak, 
hogy az iskolafelügyelő megtekinthesse, ha az egyes elmenő tanu
lókról pontos tudomást akar magának szerezni.

1 0 . §. A kiállított érettségi bizonyítványok és a vizsga vég
leges jegyzőkönyve az iskolai felügyelőnek aláírás végett átküldetnek.

Az 1868. évi deczemberben kihirdetett új népiskolai törvény
75. ill. 57. §-a a polgári iskolák tanulóinak vallásoktatását az egyes 
felekezetek föladatává tette, elrendelvén, hogy a vallásoktatásnak a 
közös iskolai órákon kívül kell történnie. Ennek következtében az 
1870/1. évre szóló programmból a vallástan kimaradt és az így 
nyert heti 1— 1 óra ellenében az alsó osztályban a franczia nyelv 
heti óráinak számát 5-re, a számtant is 5-re, a középső osztályban 
a könyvvitelt újból 3-ra, a felső osztályban a nemzetgazdaságtant 
3 órára emelték.

2 . Lewin Jakab igazgatósága.

Az alkotmány helyreállítása után élénken fölpezsdült nemzeti 
szellem a kereskedelmi akadémiával szemben is nagyobb követel
ményekkel lépett fö). Ámbár a Bach- és Thun-korszak végével 
ebben az intézetben is évről-évre nagyobb tért hódított a magyar 
nemzeti szellem, a kereskedelmi akadémia gyökeres megmagyaro- 
sításának mégis jelentékeny akadályát képezte, hogy az igazgató 
hallei német volt. A vezérlő bizottság tehát Körner Frigyes 
igazgatóval nyugdíjazása tárgyában méltányos egyezségre lépett és 
az igazgatói állásra 1871. április 5-én Lewin Jakabot hívta meg, 
ki addig a bécsi kereskedelmi akadémiában a mennyiségtan és keres
kedelmi számtan tanára volt.

Lewin Jakab igazgatónak bevallott czélja volt, hogy a keres
kedelmi akadémiát a hasonló bécsi intézet színvonalára emelje. Mivel 
pedig a bécsi iskola a reáliskola negyedik osztályához csatlakozott, 
a budapesti pedig a harmadikhoz; mivel továbbá a hazai nyelv 
ápolása mellett egygyel több nyelvet kellett tanítani mint Bécsben; 
a föladatot csak úgy vélte megoldhatónak, hogy a kereskedelmi 
minisztérium kívánságának megfelelve az eddigi három évfolyamú
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intézetet négy évfolyamra bővítette. Az előadandó tantárgyak meg
állapítása végett kimerítő programmértekezésben fejtegette az intézet 
czélját és ebből folyó föladatait és így állította egybe azokat a 
szakmákat, melyekben a végzett növendékeknek jártasaknak kell 
lenniök. Talán időszerű lesz, ha tanulmányának idevágó részét szó 
szerint idézzük.

»Önként kínálkozik a szabnák következő logikai fölosztása:
1. olyanok, melyek az irodatisztnek (kereskedelmi alkalma

zottnak) okvetlenül szükségesek;
2 . olyanok, melyekre — az előbbiekkel együtt — az üzlet 

vezetőjének vagy főnökének van szüksége, részint üzletének gondos 
vezetésére, részint mint osztályának derék képviselője ;

3. általános miveltségre vonatkozó szakmák.
1-hez. Mit követelnek az irodatiszttől ? Bizonyosan nem 

akadok ellenmondásra, ha a következőket sorolom elő :
а) szép kéziratot és újabb időben lehető jártasságot a gyors- 

irászatban;
б) a képességet az országos nyelven — lehetőleg egy vagy 

több idegen nyelven is — levelezhetni;
c) biztosságot és jártasságot mindazon számolási föladványok 

megoldásában, melyek a kereskedelmi gyakorlatban, a felsőbben 
is, előfordulhatnak;

d) a könyvvezetés megértését és más irodai munkák telje
sítésében való jártasságot;

e) némely esetben az árúisme átnézetét.
Azon terjedelem, melyben ezen szakmák taníttassanak, majd

nem önkényt kiviláglik a követelmények formulázásából. Épen ezen 
szakmák ellenében teszik azon szemrehányást, hogy nem igényel
hetik a tudomány nevezetét. Megengedjük. Nagyobbrészt ügyes
ségek azok. De következik-e ebből, hogy azokat nem lehet és nem 
kell tanítani? Ellenkezőleg; sok időt kell rájok fordítani, ha azt 
akarjuk, hogy az iskola-végzett növendékeket azonnal használhas
suk az irodában. Ez igazolja egyszersmind az úgynevezett minta
irodák fölállítását. — Ezen szakmához sorolandó a módszeres 
oktatás szempontjából — t. i. mint azokra való előkészület — az 
általános kereskedelemisme, mely a kereskedelem, ennek nemei, 
segédszereinek stb. természetrajzát és leírását tanítja és mely 
— hogy röviden jellemezzük — úgy viszonylik a nemzetgazdászat- 
hoz, mint a boneztan az élettanhoz. — Az idegen nyelvekre nézve
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megjegyzendő még, hogy többnek egyidejű tanulmányozása részint 
túltcrheltetésre vezet, részint zavart okoz; hogy tehát mindig csak 
egy idegen nyelv vétessék föl kötelezett tantárgynak.

2-hez. Azon ismeretek, melyek mai nap minden nagyobb ház 
mívelt főnökének az előbbiek mellett még okvetlenül szükségesek, hogy 
nemcsak saját, valamint osztálya érdekeinek megóvására képesít- 
tcssék, hanem tágabb látkört is nyerjen a közjó szükségletei iránt, 
a következő szakokra terjednek ki:

d) nemzetgazdaságtan,
b) pénzügytan,
c) a jogi szakmák egy csoportja, melyekhez előkészítésül és 

bevezetésül szolgál az általános polgárjog fogalmainak rövid elő
adása, és melyek első sorban magukban foglalják: a kereskedelmi 
jogot, váltójogot, ipartörvényismét, a vámügyet és egyedáruságot; 
továbbá második sorban a nemzetközi jogot, tengeri jogot és 
konzulság-ügyet;

d) kereskedelmi földrajz és statisztika,
e) a kereskedelem története,
/ )  árúisme, vegyészeti és erőművi technológia; különösen 

árú üzletek és ipartelepzetek vezetői számára.
Igen messze vezetne, ha ezen csoport minden egyes szak

májára nézve a kiterjedést, melyben taníttassák és az elérendő 
tanczélt akarnám megjelölni. Általános jellemzésül szolgáljon, hogy 
ezen szakmák tanulmányozása a leendő kereskedőt arra képesítse, 
hogy üzletét észszerűen és magasabb szempontokból vezethesse; 
soknemű kártól, melyet törvényes intézkedések nem ismerése miatt 
magára vonhatna, óvakodhassék; hogy képes legyen a forgalmi 
élet bonyolódott viszonyait helyes és tágabb látkörű pillantással 
fölfogni, a törvényszerűt bennök felismerni és szűkkeblűség nélkül 
hasznára fordítani; hogy végre további önképzésére alapul szol
gáljon, miszerint folytonosan a kornak és föladatának színvonalán 
maradhasson.

3-hoz. Minden általános míveltségií férfiútól, tehát a keres
kedőtől is, ki ezen névre igényt tart, követelhető a következő 
tudományok ismerete, melyek ezenfelül minden alapos szakképzett
ség alapjául szolgálnak, úgymint:

a) az anyanyelv pontos és tudományos ismerete, annak biztos 
és könnyű kezelése szóval és írásban, irodalma remekeinek isme
rete, irodalomtörténetének átnézető,
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6) egyetemes világtörténelem,
c) egyetemes földrajz,
d) a mennyiségtan elemei,
e) természetrajz,
/ )  kísérleti természettan,
g) vegytan elemei,
h) idegen nyelvek és azok irodalmának tudományos ismerete. 

Alaki képzi) ebzközök gyanánt említendők még a rajz, zene stb.«
így állapította meg a tanításra a következő tervezetet:

m.
I. n. 1. év- 

folyam.
2. év

folyam.
1. Magyar nyelv és irodalom . . . . 4 3 3 3
2. Német nyelv és irodalom . . . . . 8 3 2 —
3. Franczia, angol vagy olasz nyelv . . 4 4 4 4
4. A kereskedelem általános ismertetése 2 2 —- —
5. Könyvvitel és m in ta irod a ................. — • — 4 0
6. Levelezés, különösen német — — 2 —
7. Kereskedelmi és politikai számtan 4 4 4 3
8. Algebra és geometria . . . . 4 2 — —
9. Nemzetgazdaság és pénzügytan . . . — — 2 3

10. Kereskedelmi és v á ltó jo g ................. # — — 2 —
11. Ipartőrvény, vámügy és egyedárú'ság . — — — 2
12. Természetrajz és árúk ismerete . . . 2 2 2 —
18. Természettan........................................... — 3 — —
14. Mechanikai tech n o lóg ia ...................... — — — 2
15. Vegytan és  vegyészeti technológia . . — - — 5
16. Világtörténelem....................................... 3 2 2 —
17. Magyarország tö r té n e te ...................... — 1 1 —
18. A kereskedelem története . . . . . — — — (2)
19. Egyetemes és kereskedelmi földrajz . 2 2 2 2

2 2 — —
Heti órák összege . . 30 80 30 30

Nem kötelezett tantárgyak : negyedik nyelv, gyorsírás, rajzolás 
és tornázás.

Az oktatásnak az egyes szakmákban elért terjedelmét röviden 
legjobban jellemzi a felső osztály két évfolyamának, mintegy az 
intézeti tanulmányok betetőzésének, részletes programmja, melyet 
e végből a következőkben közlünk :

Felső  osztá ly , I. évfolyam.
Magyar nyelv. (Tanár: Névy László.) A gyakorlati irály s 

annak kellékei. A költeményfajok fejtegetése. Beszédképletek. —
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A kereskedelmi levelezés. — A szabad előadás begyakorlása. 
Nagyobb írásbeli értekezések.

Német nyelv. (Tanár: Nordheim Gyula.) A beszédképletek. 
A prózai irály. Az époszi, tan-, lantos és drámai irály* — A német 
irodalom átnézete ; huzamosb foglalkozás a német költészet virágzó 
korával, nevezetesen Schiller és Goethe-vel. — Mintadarabok olvasása 
logikai és szépészeti magyarázatokkal. — Szabad előadások. — 
Nagyobb írásbeli értekezések.

Egy idegen nyelv. (Tanárok: Jäger Henrik, Messi Antal és 
Wittenberg Ignácz.) Mint fent.

Kereskedelmi levelezés. (Tanár : Nordheim Gyula.) Elméleti 
bevezetés. Mindennemű kereskedelmi levelek írásának begyakorlása, 
tekintettel a külalakra.

Könyvvitel. (Tanár: Karner János.) Rövid elméleti oktatás 
a kettős könyvvitel-módszer lényegéről, a könyvek berendezéséről, 
a számlák elméletéről, egyes gyakorlati példák által felvilágosítva. 
Összefüggő gyakorlati kidolgozások és pedig valamely üzlettervnek 
minden fő- és mellékkönyvekbe való bevezetése a zárszámadások
kal együtt.

Kereskedelmi számtan. (Tanár: Tóth Gábor.) Az előbbi 
tanfolyam ismétlése. — A váltókémlet terjedelmesen. — A pesti 
és bécsi árfolyam jegyzéke. Értékszámítás a pesti és bécsi tőzsdén. 
Értékkémlet, tekintettel a frankfurti, berlini, hamburgi, amsterdami, 
párisi és londoni tőzsdére. — Bizományi előszámítás.

Váltójog. (Tanár: Dr. Szvetenay Miklós.) Bevezetés a váltó 
eredete, czélja és fontosságáról és a váltóüzlet magyarázása. A váltó
jog előadása a törvényszöveg alapján, tekintettel a gyakorlati szük
ségletekre és folytonos utalással az idegen váltótörvényekre, neve
zetesen a németre.

Kereskedelmi jog. (Tanár: Dr. Szvetenay Miklós.) Beveze
tésül : a közönséges polgári jog fogalmai és jogintézményeinek, 
nevezetesen a szerződések tanának népszerű előadása. — A magyar 
kereskedelmi jog magyarázata (a törvényszöveg használásával) 
folytonos összehasonlítással és utalással a német váltótörvénykönyv 
intézkedéseire.

Nemzetgazdaságtan. (Tanár: Dr. Szvetenay Miklós.) Az 
általános rész átnézete. Annak alapfogalmai: a szükségletek, javak, 
az érték és vagyon. — A javak termelése, forgalma és fogyasz
tásának tana.
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Történelem. (Tanár: Szélba József.) 1648-tól a jelenkorig.
Magyarország különös története. (Tanár: Szélba József.) 

A Habsburgházból származó királyok.
Árúisme. (Tanár: Streubel Gyula.) Annak fogalma és czélja. 

Puhatolás külső, láttani, természet- és vegytani tulajdonságok sze
rint. Az árúknak a három természetország szerinti osztályozása és 
használatuk szerinti alosztályozása csoportokba. Mindegyik csoport 
kiválóbb képviselőinek előmutatása. Azok megrendelési helyei, 
hamisításai és megvizsgálásuk módszerei.

F első  o sz tá ly . II. évfolyam.
Magyar nyelv. (Tanár: Névy László.) A magyar irodalom- 

történet átnézete. Remekdarabok olvasása. Szabad előadások. 
A szónoki előadás gyakorlása. A kereskedelmi levelezés befejezése.

Mintairoda. (Tanár: Karner János.) A folyó kereskedelmi 
ügyletek gyakorlati ábrázolása azon czélból, hogy a tanulók nem
csak hivatásuk foglalkozásaival, hanem azok szerves és szellemi 
összefüggésével is megismerkedjenek. Egy 1 havi üzletmenet gya
korlati keresztülvitele nemcsak a bekönyvezést, hanem a levelezést 
és az odavágó irodai munkálatokat illetőleg is.

Politikai számtan. (Tanár : Lewin Jakab.) A kamatok kamat
jának és járadékok kiszámítása diskurziv és anticipativ kamatoz
tatásnál. Annak alkalmazása közönséges és államadóssági törlesz
téseknél, lottókölcsönöknél, sorsjegyek és Ígérvények értékének 
kiszámításánál stb. Az életbiztosítás. Az életjáradékok és vármányok, 
a rokkantak nyugdíjainak stb. kiszámítása.

Nemzetgazdaságtan. (Tanár: Dr. Szvetenay Miklós.) Különös 
rész. Őstermelés. Az ipar és műipar körvonalozása. A kereskedés 
általában. A kereskedés szerepe, czélja és jelentősége. A keres
kedési üzlet nemei és osztályozása. A kereskedés előmozdítását 
czélzó intézkedések. Közlekedésügy. Bankügy. A bankok üzletköre 
és műveletágai. Biztosítási ügy. A nemzetgazdászat történelme és 
irodalma.

Pénzügytan. (Tanár; Dr. Szvetenay Miklós.) Az államház^ 
tartásról általában. Az államkiadások taglalása. Az államjövedelem 
osztályozása és nemei (államjószágok, regálék, illetékek adók, stb.) 
Az államadósságügy.

Ipartörvény, vám- és egyedárúsági rendtartás. (Tanár: 
Dr. Szvetenay Miklós.) Az idevágó törvényeknek a kereskedőt



49

érdeklő fontosabb intézkedései a hazában, összehasonlítva a kül
földéivel.

A kereskedelem története. (Tanár: Dr. Szvetenay Miklós.) 
A kereskedelem és intézményei fejlődésének összefüggő története.

Kereskedelmi földrajz és statisztika. (Tanár: Troli Antal.) 
A kereskedésben legfontosabb termények, tekintettel azok föld
rajzi elterjedésére és főpiaczaira. Forgalmi utak. Európa és Amerika 
vasúti hálózata. Hajózási vonalak. A Lloydtársaság tevékenysége. 
Tengeri kikötők. A fontosabb kereskedelmi piaczok szokásai. A 
legfontosabb államoknak, különösen Ausztria-Magyarországnak ke
reskedelmi statisztikája összehasonlítólag előadva.

Vegytan és vegyi iparmütan. (Tanár: Dr. Felletár Emil.) 
Az általános vegytan alapvonalai, különös tekintettel a kereskedésben 
gyakrabban előforduló anyagokra. Hamany- és szikenysók, üveg, 
szappan, mész és vakolat, agyagedények, ásványi tüzelő anyagok, 
világítás, keményítő, ezukor, a szeszes erjedés termékei, eczet, bor
készítés, kelmefestés és a nevezetesebb festékek ; fehérítés, gyúszerek.

Erőművi iparmütan. (Tanár: Troli Antal.) A nyers anyagok 
nagyban való fölhasználása iparművi földolgozásra. Fémek és fém
edények. Fonatok. Szövetek. Tapir, tapéták stb. A nyers anyagok 
bemutatása és leírása. Az azokból készített fél- és egészkészít
mények ismérveik és tulajdonságaik szerint. A kipuhatolási mód
szerek. — Az előadás az árúgyűjtemény,. valamint ipartelepzetekbe 
való kirándulások által támogattatik.

A szükséges átmeneti évek leforgása után ez a négyéves 
tanterv az 1874/5. évben jutott először teljes érvényre. Megelő
zőleg 1872-ben a törvényhozás az összes iskolákat, a különféle 
szakiskolákkal együtt, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium alá 
rendelte s igy a kereskedelmi akadémia is a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium közvetetlen felügyelete alól kivétet
vén, a közoktatásügyi minisztérium hatósága alá helyeztetett. Trefort 
Ágoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter, ennek következtében 
még ugyanazon év október 10-én 28.563. sz. alatt »A kereskedelmi 
iskolák szervezete« tárgyában a hivatalos lapban rendeletet közölt, 
mely úgy az alsófokú, mint az összes kereskedelmi középiskolák 
viszonyait egyöntetűen szabályozta. A vezérlő bizottság terjedelmes 
föliratban folyamodott a minisztériumhoz, kifejtvén, hogy magának

Bricht, Bpesti Keresk. Akad. tört. 4
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az országnak kereskedelmi érdeke kívánja, hogy legyen egy oly 
szakiskolája, mely a fővárosi kereskedelem magasabb igényeinek 
szempontjából a többi kereskedelmi iskolától eltérő szervezet mellett 
tanulóit a képzettség magasabb fokára emelje, mire a minisztérium 
1873. évi 29.435. sz. alatt kelt rendeletében utalván arra, hogy 
egyebek közt »a kereskedelmi akadémia tanterve magában fog
lalja nemcsak a miniszteri szervezetben felsorolt szakmákat, hanem 
több tantárgyat nagyobb terjedelemben« megengedte, hogy az 
intézet a »Kereskedelmi akadémia« czímét tovább is viselhesse és 
saját külön szervezete alapján külön tanterve szerint taníthasson.

1872. november 11-én nyílt meg az intézetben a vasúti tan
folyam , melyhez a vasúti igazgatók értekezletének kijelölése alapján 
tanárokká alkalmaztattak: az általános részre Lintner Imre} az
északkeleti vasút vezérellenőre, a forgalmi szolgálatra Kellemfy 
Károly, az Alföldi vasút irodafőnöke, a kereskedelmi szolgálatra 
Takáts Antal, a m. kir. államvasut főellenőre, a telegráfiára Szüts 
Emil, az északkeleti vasút telegráf-felügyelője. Az előadások októ
ber elejétől februárius végéig 5 hónapon át tartottak, azonkívül 
még körülbelül 3 hetet fordítottak a vizsgálatokra. A heti órák 
száma 2 0  volt, melyek mind esti időre voltak téve.

A tanterv részleteit a következőkben mutatjuk b e :
a) A z általános rész. Ennek tárgya: Rövid történelmi áttekin

tése a vasutak fejlődésének; ezek kiterjedése. A vasutak keletke
zése és építése. Építkezési részletek és üzleti berendezések. Az 
üzleti eszközöknek (mozdonyok, kocsik, sat.) rövid megismertetése. 
Vasúti igazgatás. A vasúti vonalak földrajzi eloszlása, tekintettel 
a főirányokra.

1)) A forgalmi szolgálat. E szaknak tárgyai: A vasúti for
galom biztonságára vonatkozó alapelvek; a jelzések; különösen a 
jelenleg fennálló jelzési rendszer; a forgalmi utasítások. Szolgálat 
határállomásokon forgalmi és kocsihasználati szempontból. Kölcsönös 
kocsihasználat. Kocsiintézés.

c) A kereskedelmi szolgálat. Az előadások tárgya : A vasúti 
üzletszabályzat. A személyszállítás. A podgyász-, gyors- és teher- 
árúk szállítása és kezelése. A közös vasúti egyezményi eljárás. 
A vasúti tarifák elméleti megismertetése és gyakorlati alkalmazása. 
Az árústatisztika vezetése.

d) A vasúti tele gráfia. Ennek elméleti részében előadatik: 
Történelmi áttekintés. A telegrafálás természettani alapjai (mágnesség,
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elektromosság, sat.) matematikai bizonyításokkal. A telegráf-gépek 
leírása és megmagyarázása. A kapcsolástan. — A gyakorlati rész
hez pedig tartozik: A gépek kezelése ; az ezeken előforduló hiányok 
és netaláni zavarok feltalálása és javítása; a telegrafálásnak (sürgő- . 
nyök adásának és felvevésének) megtanulása és begyakorlása.
A telegráfiai tarifák és ezek szerinti elszámolások.

1875. évi június 19-én 13.G81. sz. alatt kelt magas rende
letével a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megengedte, 
hogy a negyedik osztály abiturienseinek bizonyítványán a »Zár
vizsgálati« elnevezés mellett zárjelek között az »érettségi« jelzés 
is alkalmaztassák; továbbá, hogy azok a tanulók, kik a harmadik 
osztályt jó előmenetellel elvégezték, ezen osztály végeztével azokból 
a tárgyakból, melyeket a negyedik osztályban már nem tanítanak, 
előleges érettségi vizsgálatot tehetnek. E tantárgyak a világtörténelem, 
általános földrajz, természetrajz, árúismerettan, kereskedelmi szám
tan, algebra és a szabadon választott második idegen nyelv. Ezen 
előleges vizsgálat osztályzatait azonban csak a negyedik osztály 
befejezése után az összes négyévi tanfolyamról teendő zárvizsgálat 
bizonyítványába szabad fölvenni, mely bizonyítvány azután az egy
éves önkéntesi szolgálatra is jogosít.

Midőn azonban a reáliskola tanfolyama nyolez osztályra bővít
tetett s igy az alreáliskola már csak négy év alatt volt elvégez
hető, sokan túlságosnak találták, »hogy a kereskedő pályára lépő 
gyermekek az elemi oktatáson túl még nyolez évig tanuljanak, 
négyig a reáliskolában, négyig minálunk, s ennek következménye 
az volt, hogy a harmadik osztály elvégzése után a negyedikből 
aránytalan sokan maradtak el, úgy okoskodva, hogy már a három 
osztályban is elsajátították a közönséges üzletekben legszükségesebb 
ismereteket s igy a három osztályt járt tanulók számának többnyire 
csak fele végezte el az egész tanfolyamot. Másik fontos körülmény, 
hogy most átlag egy évvel idősebb és alaposabb előkészülettel 
bíró tanulók lépvén be az intézetbe, ezek mindjárt magasabb fokon 
kezdhették a tanulást. Egyrészt ezen utóbb említett körülmény, 
másrészt pedig azon kívánat, hogy minél többen részesülhessenek 
összhangzatosan kikerekített és átgondolt, tökéletes tanterv alapján 
nyújtott kimíveltetésben a helyett, hogy annak csak egy töredékét 
élvezzék, arra birt minket, hogy a tanítást az előbbinél magasabb 
fokon megkezdetve, a tananyagot megválogatva, s a lényegest 
megtartva, czélszerü beosztás és javítások mellett ugyanazon czélt,

4 *
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melynek eléréséhez eddig négy év kellett, három év alatt érjük el«. 
(Lewin igazgatónak az intézet huszonötéves jubileuma alkalmából 
mondott beszédéből.)

Ezek következtében a vezérlő bizottság az iskolát az 1878/9. 
évben, az előbbi szervezet fokozatos elejtése mellett, ismét három- 
osztá lyúvá  alakította vissza és az előkészítő osztályt is újból meg
nyitotta. Ez az új szervezet az 1880/1. iskolai év alatt jutott először 
teljes érvényre és a következő táblázatban tüntethető föl:

1. Magyar nyelv és irodalom .. .. .. .........
2. Német nyelv és irodalom ...........................
3. Francaia nyelv .. .. .......... . ..................
4. Kereskedelemisme, irodai munkák..............
5. Könyvvitel..........................................................
6 Kereskedelmi számtan....................................
7. Politikai számtan ..........................  .........
8. Algebra és geometria .. ..............................
9. Nemzetgazdaság- és pénzügytan..................

10. Jogisme, kereskedelmi és váltójog ..........
11. Természetrajz.............. .....................  .. ..
12. Természettan .. .................................... .. .. ..
13. Vegytan és vegyészeti technológia .. ..
14. Áruisme és mechanikai technológia.........
15. Történelem .............. .. ...................................
16. A kereskedelem története .......................
17. Földrajz és statisztika . ..........  ..
18. Szépírás..............................................................

Heti órák összege .

Akadémiai!.LOKeSZllO
osztály I.

osztályok
n. ni.

4 4 3 3
3 4 4 4
3 4

3
4 4

_ 4 4
4 4 4 2

2
3 3 2

— - } 3 2
— I 2

3 2 — —

3 2
3

—

3 3 3

4
1
o

2 2 3
ú
2

2 1 — —•
30 32 33 32

Ez a tanterv, mely az intézet mostani órarendjének is alapja, 
tizenötéves múltja alatt aránylag keveset változott. 1881/2-ben a 
kereskedelmi levelezést a középső és felső osztályban külön tan- 
tárgygyá tették és a magyar és német nyelvtől elvont 1 — 1 óra 
fejében heti 2 órában külön tanították. — 1882/3-ban a vegytant 
az ásványtannal egybefoglalva az alsó osztályba helyezték át, a 
középső osztályban letárgyalták a chemiai és mechanikai techno
lógiát, mi által a felső osztályban az árúisme heti óráit háromra 
lehetett leszállítani. Ugyanebben az évben szaporították a felső 
osztályban a történelem heti óráit a kereskedelem történetére 
szánt órák rovására, kettőre. — 1883/4-ben nyílt meg a közép
iskolát végzettek egyéves kereskedelmi szaktanfolyam a , és egyidejűleg 
a keleti nyelvek tanfolyam a , mely utóbbit a vallás- és közoktatás-
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ügyi ni. kir. minisztérium 1891. évi 24,645. sz. rendeletével 
megszüntette és helyébe a keleti kereskedelmi tanfolyam ot
létesítette.

1884. évi julius 29-én a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 28,093. sz. alatt a kereskedelmi iskolák számára uj 
szervezetet adott ki, melyet a fővárosi kir. tanfelügyelőség oly 
felhívással küldött meg az intézetnek, hogy a kereskedelmi aka
démia »mint valójában középkereskedelmi iskola« már az 1884/5. 
iskolai év megnyíltára annak megfelelően alakíttassák át. A vezérlő 
bizottság a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 1884. szep
tember 28-án intézett terjedelmesebb memorandumban védelmezte 
az intézet autonómiáját és eddigi szervezetét, kiemelvén, hogy 
»intézetünknek Akadém ia  czímét nem puszta czímnck tekintjük, 
hanem egyrészről jogalapnak arra, hogy a közönséges, kisebb 
arányú kereskedelmi középiskoláktól eltérő, czéljainknak meg
felelőbb szervezetet kívánjunk számára, másrészről pedig előírva 
látjuk benne abbeli kötelességünket, hogy iskolánkat a közönsé
gesnél magasabb színvonalra emelni s rajta megtartani töreked
jünk.« A részletesen kifejtett érvek illetékes helyen méltánylásra 
találtak és az intézet továbbra is működhetett saját külön szer
vezete alapján, melyet a következő 1885. évben 29,801. sz. alatt 
kiadott újabb szervezeti szabályzattal szemben is föntartott.

Az 1884/5. évben a levelezés külön tanítását megszüntették 
cs óráit a magyar és német nyelvi órákhoz csatolták. A felső 
osztályban a jogi tárgyak óraszámát 3-ra emelték. Ugyanezen 
iskolaév végével megszűnt a vasú ti tanfolyam . — 1885/6. évben 
az előkészítő osztály véglegesen megszűnt. — Az 1889/90. évben 
a vezérlő bizottság a német nyelvi oktatás eredményének eme
lésére a tanári kar javaslata alapján a német nyelv heti óraszámát 
úgy az alsó, mint a középső osztályban 1 — 1 heti órával meg
toldotta.

3 . A jelenlegi tanterv.

Az utolsó öt év alatt a budapesti kereskedelmi akadémia 
tantervén csak az egyes tantárgyak anyagának helyesebb felosz
tásával történtek kisebb módosítások, melyek együttvéve az intézet 
mostani tantervét eredményezték. Ez a tanterv, mely a keres
kedelmi akadémia pedagógiai fejlődésében elért mai állapotot tün
teti fel, a következő:



alsó
Akadémiai

kö
zépső

osztályok
felső üssze- sen

1 ígyéves 
szaktan
ról vám

A )  Köteles tantárgyak.
1. Magyar nyelv és irodalom . . . 3 3 2 8 _
2 . Német nyelv és levelezés . . . . 5 3 3 11 4
3 . Franczia nyelv és le v e l e z é s ................. 4 4 4 12 __
4. Általános kereskedelemismc 2 _ _ 2 _
5. Kereskedelmi levelezés . . — 3 2 5 2
(>. Könyvvitel............................... — 4 4 8 5
7. irodai m u n k á la tok .......................... 1 _ _ 1 1
8. Kereskedelmi számtan............................... 4 3 2 9 6
í). Algebra, mértan és politikai számtan . 3 2 2 7 2

10. Jogisme, kereskedelmi, váltó- és iparjog. — 2 3 5 3
11. Nemzetgazdaság- és pénzügytan . . . . — 2 2 4 2
12 . A kereskedelem tö r tén e te ...................... — — 1 1 —
13. Természettan................................................ 2 — __ 2 _
l i .  Vegytan és technológia . . . .  . . . 3 3 — 6 —
15 . Árúism e........................................................ — — 3 3 2
16. Földrajz és statisztika............................... 2 2 2 6 2
17. T ö r té n e le m ................................................ 3 2 2 7 —
18. Szépírás......................................................... 1 — — 1 1

Összesen . . . 33 33 32 98 30
B) Nem köteles tantárgyak.

19. Angol n y e lv ................................................ 4 4 4 12 —
20. Olasz n y e l v ................................................ — 3 3 6 —
21. G yo rs írá s.................................................... 2 2 2 6 —
22. Gyakorlatok a chémiai laboratóriumban — 2 2 4 —

Ezen tanterv alapján a budapesti kereskedelmi akadémia ez idő 
szerint osztályonkint a kővetkező tanulmányi anyagot dolgozza föl.

A. K ereskedelm i akadém ia.
Alsó osztály.

Magyar nyelv. — 3 óra. — Az egyszerű és szépirály. A mű
prózai előadás általános formái: Leírás, elbeszélés, értekezés. Megfelelő 
olvasmányok; elemzés és szavalás. Havonkint egy Írásbeli dolgozat, 
levelek, leírások, kisebb értekezések, költemények áttétele prózába, stb. 
Tankönyv: N é v y, Stilisztika I. és II. rész.

Német nyelv. — 5 óra. — Alaktan a nyelvi anyag begyakorlá
sával fordítási gyakorlatok alapján; mondatfíízés; szóképzés; olvasás és 
társalgás ; helyesírás. — Óráról-órára fordítási gyakorlat: szabad gyakor
latul : levelek Írása és könnyebb thémák kidolgozása. Tankönyvek : 
Dr. H e i n r i c h  Kár o l y ,  Gyakorlati kézikönyv a német nyelv tanítá
sához, és Dr. H e i n r i c h  Kár o l y ,  Német olvasókönyv a kereske
delmi iskolák I. osztálya számára.
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Franczia nyelv. — 4 óra. — A szóalaktan tüzetes ismétlése, 
kiegészítése és begyakorlása. A szórend és szófűzés főszabályai, ehhez 
való szó- és írásbeli gyakorlatokkal. Fordítások az anyanyelvből és viszont.

Szók és szólások, különösen a kereskedelmi műszók cmlézése. — 
Tankönyv : M é b o 1 d - U j v á r i, Franczia nyelv- és olvasókönyve.

Kereskedelmi számtan és irodai munkálatok. — 5 óra. — 
A négy alapművelet közönséges és tizedes törtekkel; rövidített szorzás 
es osztás. Egyszerű és összetett hármasszabály és ezeknek alkalmazása 
különböző feladatokra. Olasz gyakorlat. Lánczszabály. Társaság- és 
vegyítési szabály. A százalékszámítás és ahhoz tartozó különböző fel
adatok. Árászámítás; jegyzékek, eladási és vételszámlák; löljegyzési és 
költött számlák; egyszerű árú-kalkuláczió. Kamatszámitás. Értékpapírok 
számítása a budapesti és bécsi börze szokásai szerint. Diskont-számítás 
es ehhez tartozó jegyzékek. Középhatáridő-száinítás. — Segédkönyv: 
I) o g y ó - N o v á k, Kereskedelmi számtani p é l d a t á r .

Általános kereskedelem-isme. — 2  óra. — A kereskedelem 
fogalma és felosztása. Ariik s azok felosztása. Kereskedők és segéd- 
személyzet. Czég, telep. Kereskedelmi társaságok. Könyvvezetés. A keres
kedelmi üzlet megszűnése: felszámolás, csőd. A mértékek, pénz és 
érmek ismertetése. Bankjegyek s államjegyek. A váltók és egyéb érték
papírok. Kereskedelmi ügyletek: vétel, fizetési módok. Bizományos, 
alkusz, szállítmányozó, fuvarozó, közraktárak, biztosítás. A kereskedelmet 
előmozdító intézmények; vásár, tőzsde, bankok s banküzletek, kereske
delmi és iparkamarák, kiállítások. Közlekedési eszközök: vasutak és 
hajózás. A nemzetközi kereskedelem korlátozása. Vámok. — Tankönyv: 
Dr. S e b e s t  y é n J e n ő :  Kereskedelem-isme.

Betüszámtan és mértan. — 3 óra. — Betüszámtan: a négy 
alapművelet kellő begyakorlása után a számok oszthatósága; legnagyobb 
közös mérték, legkisebb közös többes. A közönséges és tizedes törtek' 
rövid elmélete. Elsőfokú egyenletek egy és több ismeretlennel. Arányok 
és arányiatok. Hatványozás. Gyökfejtés. — M é r t a n :  Az elemi sík- 
mértan rendszeresen tárgyalva, egészen a hasonlóságról szóló részig. 
— T a n k ö n y v e k :  dr. B e k e Manó,  Algebra. — B e k e, Mértan.

Földrajz.—2 óra. — Az egyes földrészek p o l i t i k a i  felosztásai 
A nem európai államok részletes leírása, tekintettel ezek kereskedelmi 
terményeire és czikkeire, valamint közlekedési intézményeire. — T a n- 
k ö n y v :  Dr. S i m o n y i  Jenő, Földrajz a kereskedelmi akadémiák és 
középkereskedelmi iskolák számára.

Történet. — 3 óra. — A hazai történet, mint középpont köré csopor
tosul Európa államtörténete a népvándorlástól a reformáczióig, tekin
tettel az államalakulási és művelődési mozzanatokra. — T a n k ö n y v e k :  
R i b á r y, Magyarország története és L a d á n y i  II.
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Vegytan. — 3 óra. — A szervetlen vegytan alapvonalai. — Azon 
elemek és vegyületek, melyek a kereskedelemben, az iparban jelentő
séggel bírnak, a technológia és árúisme megérthetésére raúlhatlanul 
szükségesek. A hidrogén, oxigén, kén, foszfor, nitrogén, arzén, anti- 
mon, szén, szilícium; vcgyületcik: a viz, különböző savak s dioxidok stb. 
A fémek s fontosabb vegyületcik a lúgok, chloridok, nitrátok, szulfátok, 
karbonátok és szilikátok közül. Az elemek és vegyületcik felismerésére 
vonatkozó reakcziók. — Tankönyv: E r d é l y i  J. Jenő és T o b o r f f y  
Béla: Vegytan kereskedelmi akadémiák számára.

Természettan. — 2 óra. — A szilárd, cseppfolyó és gáznemíí 
testek mechanikája. — Hangtan. — Fénytan. — Hőtan. — Az elektro
mosság fontosabb részei. — Tankönyv: G r e g u s s-B e r e c z, Termé
szettan, Vili. kiadás.

Szépírás. — 1 óra. — Díszített kezdőbetűk. A Ronde-irás. A folyó 
írás begyakorlása a házi dolgozatokra utaltatik, melyek külső alakjára, 
tiszta, szép írására az illető tanár ügyel.

Középső osztály.
Magyar nyelv. — 3 óra. — Szerkezettan: feltalálás, elrendezés 

és előadás. Költői műfajok ismertetése. A kisebb műfajok mintái be
tanulva és szavalva. Feladatok gyanánt kisebb értekezések. — Tan
könyvek : N é v y, Szerkezettan. N é v y, Poétika és Olvasmányok a
poétikához.

Német nyelv. -- 3 óra. — Az alak- és mondattannak 
elméleti tárgyalása német nyelven; általános irálytan; költői és 
prózai olvasmányok a magyar költészettani oktatásra való tekintettel 
(Goethe, Hermann und Dorothea). Kézikönyv : Dr. H e i n r i c h  Károly, 
Gyakorlati kézikönyv a német nyelv tanításához és ugyanattól: Német 
olvasókönyv a kereskedelmi iskolák II. és III. osztálya számára.

Franczia nyelv. — 4 óra. — Az alaktan alapos ismétlése után 
a syntaxis adatik elő, ehhez való szó- és Írásbeli gyakorlatokkal. Szavak 
és szólások, különösen a kereskedelmi levelezésben előforduló műszavak 
eralézése. — Tankönyvek: M é b o l d - U j v á r i ,  Franczia nyelv- és
olvasókönyv. P 1 ö t z, Lectures choisies.

Kereskedelmi levelezés. — 3 óra. — A kereskedelmi stílus 
általános ismertetése. A kereskedelmi levelezés tárgya és beosztása. 
Az egyszerű árúüzlet különböző fizetési módozatokkal és az összes 
mellékesetekkel: rendelés, faktúra, fedezet készpénzzel és váltóval; a 
rendelés kiigazítása és visszavonása ; szállítás későbbi határidőre vagy 
magasabb ár mellett; reklamációk ; prolongálások, intések, váltóóvás és 
visszkereset. — A tárgyalás, valamint a példák és feladatok kidolgozása 
párhuzamosan magyar és német nyelven történik. — Kézikönyv: N é v y, 
Kereskedelmi levelező.
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Kereskedelmi számtan. - 3 óra. — A múlt évi tananyag rövid 
ismétlésé. Arany és ezüst számítás. Arany és ezüst ötvények vétele és 
eladása, tekintettel a német, párisi és londoni börzékre. Éreraszámítás. 
Az érmek bel-, csere- és árfolyam szerinti értéke. A devisek, tekintettel 
a budapesti, bécsi, amsterdami, párisi, német és londoni börze szoká
saira. Az értékpapírok a budapesti és bécsi börze szokásai szerint 
részletesen. Tankönyv: a tanár saját jegyzetei és Novák,  Kereske
delmi számtani példatár.

Betüszámtan és mértan. — 2 óra. — B e t ű s z á m  t a n : A má
sodfokú egyenletek egy és két ismeretlennel. Képzeletes számok. Loga- 
nthmusok. Exponentiális egyenletek. Számtani és mértani haladványok. 
A kamatos kamatszámítás alapfeladatai. — M é r t a n :  A síkmértanból 
a háromszögek és sokszögeknek hasonlósága, hasonló idomok szerkesz
tésé. A hasonlósági tételeknek alkalmazása a körre. Hasonló idomok
nak összehasonlítása területük szerint. A térmértanból alkalmas bevezetés 
ntán a hasáb, a gúla, a henger, a kúp és a gömb felületének és 
térfogatának meghatározása. — Tankönyvek: dr. B e k e Manó, Algebra ; 
11 o k e, Mértan; S c h r ö n - S z t o c z c k ,  7 jegyű logarithmusok.

Földrajz. — 2 óra. — Az e u r ó p a i  államok részletes leírása, 
különös és tüzetes tárgyalása Magyarország földrajzának ; annak politikai 
beosztása, hegy- és vízrajzi viszonyai. — Tankönyv: mint az előbbi 
osztályban.

Történet. — 2 óra. — Magyarország pragmatikai története a 
Habsburgok alatt II. József haláláig; ehhez csatlakozva az újkor főbb 
eseményeinek áttekintése a franczia forradalomig. Tankönyv : R i b á r y, 
Magyarország története, kis kiadás és L a d á n y i  III.

Szerves vegytan és technológia. — 3 óra. — a) S z e r v e s  
v e g y t a n :  A szénvegyületek közül azok, melyek a kereskedelemben 
előfordulnak, vagy az iparban alkalmaztatnak, úgy azonban, hogy általuk 
a vegytan egyes részei jellemeztessenek. b) T e c h n o l o g i a .  A vilá
gítás, száraz lepárlás és a száraz lepárlási termények alkalmazása és 
feldolgozása; a gyújtó-, lőpor-, szappan-, mész-, czement-, agyag- és 
üvegárúk-, a ezukor-, szesz-, eczet-, rost-anyag gyártása, a fa feldol
gozása, papírgyártás, fémöntés, fonás, szövés, fehérítés, szövetfestés. — 
Tankönyv: Dr. Ko ó s  Gábor »Szerves vegytana«, 2 . kiadás és »Tech
nológiája« 2 . kiadás.

Nemzetgazdaságtan. — 2 óra. — Az elméleti nemzetgazdaság
tanból : gazdasági alapfogalmak. Termelés: munka-megosztás, töke, 
vállalat. Forgalom: pénz-ár, hitel. Jövedelem-megosztás: íöldjáradék, 
munkabér, tőkekamat s vállalkozói nyereség. Fogyasztás: produktiv és 
improduktív. Az alkalmazott nemzetgazdaságtanból: mezőgazdság
intenzív és extenziv gazdálkodási módok, nagy- és kisbirtok, jószág-
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kezelési rendszerek, mezőgazdasági hitel. Ipar : kis- és nagyipar, czéhek, 
iparszabadság, munkáskérdés, szakoktatás, szabadalmak, kiállítás. — 
Tankönyv : Dr. P i s z t ó r y Mór, Nemzetgazdaságtan.

Jogtan. — 2 óra. — Az általános magánjog alapfogalmainak 
ismertetése és sarkalatos jogintézményeinek rövid vázlata. —- A szemé
lyek-, dolgok-, jogcselekmények- és jogviszonyokról szóló tan. A jogok 
gyakorlása, átruházása és megszűntéről. A jogok biztosítása és a perjog
ról. A birtok, tulajdon és idegen dologbani jogokról. A kötelmi jog 
főelvei, különösen a szerződések tana. — Tankönyv : a tanár saját füzete.

Könyvviteltan. — 4 óra. — A könyvvitel fogalma és czélja. 
A kereskedelmi törvény intézkedései. A leltározás. Ez alkalommal 
beható tárgyalás alá vétetik a vagyonbecslés. Könyvviteli kifejezések 
magyarázata. Az egyszerű könyvvitel alapelvei (mennyiségelszámolás). 
Az egyszerű könyvvitel lényeges és segédkönyvei. A detail üzletek 
könyvelése. Egy egyéni ezég egy havi üzletmenetének a lényeges és 
segédkönyvekben való könyvelése az egyszerű könyvvitel szerint. — 
A kettős könyvvitel alapelvei tisztán tárgyi alapon. A számlák felosz
tása : v a g y o n r é s z  és t i s z t a  v a g y o n  s z á ml á k r a ,  e felosztás 
alapjának kimutasásával. Több rövid üzletterv csak a főkönyvben (az 
értékszámolásban) könyveltetik el és ez utóbbi mindannyiszor le is 
záratik. A kettős könyvvitel lényeges könyvei és a segédkönyvek közül 
azoknak a tárgyalása, melyek az egyszerű könyvvitelben nem fordultak 
elő. Közvetlen és közvetett főkönyvvezetés. A folyószámlák lezárása 
progresszív, retrográd és fokozatos módszer szerint. Végül egy egyhavi 
üzletmenet (árú-nagykereskedés, egyszerűbb váltó-, pénz- és értékpapír
ügyletek belevonásával) a lényeges és segédkönyvekben való teljes 
elkönyvelése, lezárása és új számlára való elővitele. — Kézikönyv: 
N o v á k Sándor, Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve.

Felső osztály.
Magyar nyelv és irodalom. — 2 óra. — A magyar irodalom 

történetének vázlata. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. -  Tankönyvek : 
N é v y, A magyar nemzeti irodalom története és Olvasmányok a magyar 
nemzeti irodalom történetéhez.

Német nyelv és irodalom. — 3 óra. — A gyakorlati irálytan 
befejezése; a mondatfűzés (periódusok) kimerítő tárgyalása; általános 
fogalmazás. — Olvasmányok a német irodalom elassicus korából (Schiller, 
Wilhelm Teli) és a rhetorikához. — A levelezés tananyaga: A német 
kereskedelmi nyelv és irály sajátságai és kellékeinek tárgyalása után 
áttekintése a német kereskedelmi irályban leginkább használt idegen 
szavaknak. — Kézikönyv : Dr. H e i n r i c h  Károly, Német olvasókönyv 
a kereskedelmi iskolák II. és III. osztálya számára.
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Franczia nyelv. — 4 óra. — (A mennyire lehet, franczia elő
adással.) A szókötés nehezebb szabályainak begyakorlása szó- és írásbeli 
fordításokkal. — Mintadarabok olvasása és szabad utánzása. Hason- 
értelmííek használata. Franczia irálytan, tekintettel a kereskedelmi leve
lezésre. Gyakorlások a társalkodásban és szabad előadásban. — Tan
könyvek : P 1 ö t z, Lectures choisies és A h n, Franczia levelezés.

Kereskedelmi levelezés. — 2 óra. — Bizományi üzlet. Bank- 
üzlet az egész váltóforgalommal, árúbizomány, consignatio és képviselet. 
Offertek, tudakozódások, informatiók, insolventiák. Ajánló és hitellevelek, 
körlevelek, szolgálati ajánlkozások. — Tárgyalás valamint kidolgozás 
párhuzamosan magyar és német nyelven. Kézikönyv : N é v y, Kereske
delmi levelező.

Kereskedelmi számtan. — 2 óra. — A deviscszámítás ismétlése. 
A váltókémlet terjedelmesen. A budapesti és bécsi börze árfolyam
jegyzéke. Értékpapirszámítás a külföldi piaczokon, nevezetesen: a
berlini, hamburgi, frankfurti, párisi és londoni börzéken. Az érték
papírokkal való kémlctszáraítás, tekintettel a fentebbi börzékre. A 
börzeüzletek vázlata, különös tekintettel a díj-, Stellage- és még üzletre. 
Egyszerű és összetett árúhánylatozás. — Segédköny: Novák,  Példatár.

Politikai számtan. — 2 óra. — A kamatláb értelmezése; az 
egyenértékű kamatlábak. Kamatos-kamatszámitás: tőke felkamatolása és 
leszámítolása és ezekre vonatkozó különböző feladatok. Középhatáridő. 
Az utólagos és előleges állandó járadékok felszaporodott és jelen értékei 
és ezekre vonatkozó különböző feladatok. Számtani haladványban 
változó járadékok felszaporodott és jelen értéke. Tartozások törlesztése 
állandó járadékok utján : törlesztési tervek ; kötvények kibocsátása alapján 
fölvett kölcsönök törlesztése, ha a kötvények névértékben vagy ennél 
magasabb értékben váltatnak be. — A tényleges és névleges kamatláb 
fogalma, kötvények árfolyama. Sorsjegy-kölcsönök elmélete. — Segéd
könyv: Bogyó,  Példatár és dr. Ghyczy ,  Táblázatok.

Kereskedelmi földrajz és statisztika. — 2 óra. — A legfon
tosabb kereskedelmi czikkek földrajzi kiterjedése és termő-helye. Köz
lekedési utak: Európa és Észak-Araerika vasúti hálózata, hajózási vo
nalak ; kikötők; távirdai összeköttetések stb. Ehhez járul: Magyar -  
o r s z á g  k ü l ö n ö s  f ö l d r a j z a  és s t a t i s z t i k á j a ,  Magyarország 
terményei és kereskedelmi czikkei, kereskedelmi forgalma, vasúthálózata, 
gőzhajózása, posta- és távirdaügye stb. — Kézikönyv : Dr. S i m o n y i 
Jenő, Földrajz II. rész: A világkereskedelem.

Történelem. — 2 óra. — A legújabb kor részletes pragmatikai 
története, tekintettel a művelődés és a modern eszmék fejlődésére. — 
Tankönyvek; L a d á n y i  III., Ri bá r y ,  Magyarország oknyomozó tör
ténete és a tanár saját füzetei.
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Könyvviteltan. — 4 óra. — A középső osztály tananyagának 
rövid ismétlése után következik: az árúbizományi ügyletek könyvelése, 
a conto mio (nostro), conto suo (loro), conto dubioso, conto á méta stb. 
számlákon való könyvelések árú- és banküzletekben. Az átmeneti és az 
átmeneti kamatszámla rendeltetése és alkalmazása, könyvelés bukási 
esetekben és a titkos könyvelés. — A folyószámlák lezárása kettős és 
változó kamatláb mellett. — Közkereseti, betéti és részvény társaságok 
könyvelése, különös tekintettel az alapítás, megnyitás és a nyereség fel
osztásának módozataira. Mérlegek összeállítása. Egyhavi hitelintézeti 
üzletmenet könyvelése a lényeges és segédkönyvekben a hozzátartozó 
levelezéssel és irodai munkálatokkal együtt. — Kézikönyv : N o v á k 
Sándor, Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve.

Kereskedelmi és váltójog. 3 óra. — V á l t ó j o g :  A magyar 
váltójog szabályainak részletes magyarázata. Különös vonatkozással az 
általános német váltórendszabályra. — Tankönyv: a váltótörvény szö
vege. — K e r e s k e d e l m i  jog.  Az 1875-ben szentesített magyar 
kereskedelmi törvény magyarázata, vonatkozással az általános német 
kereskedelmi jogra. Az új magyar csődtörvény alapvonalai. — Az új 
magyar ipartörvény ismertetése. — Tankönyv: a kereskedelmi törvény, 
az ipartörvény szövege és az előadó tanár saját jegyzetei.

Nemzetgazdaságtan, pénzügytan és a kereskedelem története. 
— 3 óra. — A kereskedelem ismertetése általában, különösen az érem 
és valutaügy, a bankügy, börze, külkereskedelmi politika, vámügy, köz
lekedési eszközök, biztosítás, mindenkor a tényleg létező viszonyok 
tekintetbe vételével statisztikai alapon. A pénzügytanból: Az állami 
bevételek és kiadások nemei, különösen az adók. Államadósságok. — 
A kereskedelem fejlődésének áttekintése, a legújabb kornak és a hazai 
viszonyoknak kiváló tekintetbe vételével. — Tankönyv: dr. P i s z t ó r y  
Mór, Nemzetgazdaságtan.

Árúisme és technológia. — 3 óra. — Az árúismének fogalma 
és czélja. Puhatolás külső láttani, természettani és vegytani tulajdonsá
gok szerint. Az árúknak a természet 3 országa szerinti osztályozása és 
használatuk szerinti alosztály ozása csoportokra. Mindegyik csoport kivá
lóbb képviselőinek leírása és előmutatása. Azok megrendelési vagy 
termőhelyei, forgalmi statisztikája, hamisításai és megvizsgálásuk mód
szerei. — Az árúk felhasználása nagyban műtani feldolgozás utján, a 
fél- és egész-gyártmányok készítése, továbbá leírása jelvényeik és tulaj
donságaik szerint; valamint a vizsgálati módok. Különösen a fémek és 
fémárúk, fonatok és szövetek, papír, porczellán- és üvegárúk stb. elő
állítása. Az árúgyüjtemény használásával és a mennyire lehet, minták 
és ipari telepek megszemlélése mellett. — Tankönyv: Dr. l í oós  Gábor, 
»Árúisme« 3. kiadás és »Technológia« 2 . kiadás.
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N em  kötelezett tantárgyak.
Az olasz és angol nyelv, mindegyik három fokozatos tanfolyam

ban, hetenként 4 órában, kővetkező tervezet szerint adatik elő éspedig:
Olasz nyelv. I. tanfolyam. Az alaktan. A szókötés alapszabályai. 

Szók és szólások emlézése. Szó- és Írásbeli gyakorlások. Házi és iskolai 
feladatok. Tankönyvek: F o r n a s a r i  - V e r c e  kis olasz nyelvtana 
b a b r u c c i, Guido di conversazioni moderne. M e s s i, Letture italiane.

II. tanfolyam. — Az alaktan ismétlése. A szókötés tökéletesen, 
ehhez való fordítási gyakorlatokkal. Szólások és olvasmányok emlézése. 
Kísérletek a társalkodásban. Kereskedelmi levelek. — Tankönyvek: 
mint az előbbi évfolyamban.

III. tanfolyam. Az egész nyelvtan ismétlése. Hasonértelműek. Az 
irálytan, főkép a kereskedelmi levelezés. Kereskedelmi műszók. Olasz 
mintapéldák olvasása és utánzása. Társalkodóé. — Tankönyvek: Az 
előbbiek és S c h i e b e  Kereskedelmi levelei.

Angol nyelv. A tanmódszer lényegesen összehasonlító és pár- 
huzamosító.

I. tanfolyam. — Helyes kiejtés és olvasás, a nyelvtan vázlata, a 
logsziikségesb kifejezések és szólások fokonkénti begyakorlása. — Tan
könyv : P l a t e  angol nyelvtan 1-ső tanfolyama.

II. tanfolyam. Szófüzés, mindenféle irás- és élőszóbeli gyakorlatok ; 
a társalgó beszéd megkezdése és elemző olvasás. — Tankönyvek: 
P 1 a t e első és második tanfolyam és R o t h w e 11, olvasókönyv.

III. tanfolyam. A nyelv sajátságainak bővebb és behatóbb kifejtése 
a társalgó beszéd folytonos gyakorlása, fökép előadások utján. Ehhez 
járul a kereskedelmi irály. — Tankönyvek: A fentiek és A h n és 
S c h i e b e  kereskedelmi levelei.

Magyar és német gyorsírás a Gabelsbergcr-Markovits rendszer 
szerint, hetenkint 4 órában, a) K e z d ő k t a n f o 1 y a m a. Az első fél
évben: A levelezési gyorsírás. Tankönyv: M a r k o v i c s  Iván,  Az 
orsz. magyar gyorsíró-egyesület hivatalos tankönyve. A második fél
évben : Szépirodalmi olvasmányok gyorsirási mezben. Gyakorlatok
lassúbb diktátum után. A gyorsírás történelme, különös tekintettel hazai 
viszonyainkra, b) H a l a d ó k  t a n f o l y a m a .  Az első félévben: A 
vitairás elmélete. Német gyorsírás szabad előadások után. A. második 
félévben : A viiairás gyakorlati alkalmazásban, különös tekintettel keres
kedelmi szakrövidítésekre. A német gyorsírás folytatólagos előadása 
gyakorlatokkal.

B. K özépiskolát végzettek  egyéves kereskedelm i 
szaktanfolyam a.

Kereskedelmi számtan. — Hetenkint G órában. — Rövid áttekin
tése a négy alapműveletnek abszolút és megnevezett számokkal; a szór-
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zásnál és osztásnál alkalmazható előnyök, rövidített szorzás és osztás, 
az olasz gyakorlat; viszonyok és arányok, a lánczszabály; — százalék- 
számítás és annak alkalmazása az árú üzletekben, súly- és árszokások és 
költségek, eladási és vételi számlák, képzelt számlák. — Kamatszámítás, 
utólagos és előleges kamat és diskont; váltóleszámítolás, határidőszámí
tás. — Arany- és ezüstszámítás; a különböző súlyegységek és finomsági 
jelzések megismertetése; ötvényszámítás, Ötvények keverése, ötvények 
árjegyzése a londoni, párisi és németországi börzéken, az adásvétellel 
járó költségek. Éremszámítás; a főbb pénzlábak és az ezek szerint vert 
érmekre vonatkozó viszonyoknak megismertetése, az érmek teljsúlya, a 
remedium számba vétele; a pénzegyenérték, a pénzek árjegyzése a 
bécsi, budapesti, párisi, londoni és németországi börzéken, az adásvétel
lel járó költségek; egyenértékű árfolyamok; paritások. Az arany és ezüst 
értékviszonya. — Váltószámítás; külföldi váltók árjegyzése a főbb euró
pai börzéken, a váltópári, egyszerű és összetett váltóredukezió, váltók 
eladása és vétele. — Tartozás vagy követelés kiegyenlítése váltóval, 
árfolyam-kompenzálás, paritások meghatározása. — Ertékpapirszámítás; a 
papírok árjegyzése a budapesti, bécsi, párisi, londoni és németországi börzé
ken, papírok eladása és vétele és az annál felszámított költségek. Paritások. 
— Arúszámítás. Egyszerű és összetett árkivetés, az ár és a váltóárfolyam 
változásának befolyása a beszerzési árra, árkivetési táblázatok. Paritások.

Politikai számtan. — Hetenlunt 2 órában. — A kamat és dis
kont fogalma; előleges és utólagos kamat, a kamatláb értelmezése, 
egyenértékű kamatlábak.# — Egyszerű kamatszámítás; alkalmazásának 
korlátái. — Kamatos kamatszámítás; tőkék felkamatolása és leszámíto
lása körül előforduló direkt és indirekt feladatoknak megoldása, úgy 
logarithmusok, mint a kamatoskamat-táblázatok utján; relativ és kon
form kamatlábak. — Kamatos kamat és diskont; határidőszámítás. — 
Járadékszámítás; állandó járadékok; az utólagos és előleges járadék 
felkamatolt és jelen értékének, továbbá a járadéktagok összegének és 
számának meghatározása általános képletek és a kamatoskamat-táblá
zatok utján; — a kamatlábak meghatározása a közelítő módszerek, 
továbbá a táblázatok utján. — Tartozásoknak törlesztése állandó jára
dékok utján; a tartozás állománya különböző időpontokban; a törlesz
tési részleteknek meghatározása. — Törlesztési tervezetek előleges 
kamatfizetés mellett; a földhitelintézetek kölcsönei. — Kötvények 
kibocsátása alapján felvett kölcsönök törlesztése, az időszakonkint tör
lesztésre jutó kötvények számának meghatározása. — A törlesztési terv 
szerkesztése akkor, midőn minden kötvény névértékénél magasabb 
összeggel váltatik be. — Törlesztési terv szerkesztése arra az esetre, 
midőn az időszakonkint fizetendő törlesztési részletek egyenlők. — A 
valódi és névleges kamatláb s az árfolyam fogalma; állandó annuitások 
által törlesztett kölcsönök árfolyama; az árfolyam általános képlete; a
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paritások fogalma és azoknak kiszámítása: kölcsönajánlatok összehason
lítása. — Sorsjegybőlcsönök elmélete.

Könyvvitel. — Hetenkint 6 órában. — Az egyszerű és kettős 
könyvvitel rövid elméletének előrebocsátása után beható tárgyalás alá 
vetetik a könyvek rendeltetése, berendezési módja, vezetése és lezárása. 
A napi könyvelés és a számla szerinti elszámolás (mennyiség- és érték
elszámolás) egyes nem összefüggő példákkal gyakoroltatik be. Ezután a 
kettős könyvvitel lényegének alapos felfogása czéljából több kisebb iiz- 
lettcrv könyveltetik el a főkönyvben és ez utóbbi mindannyiszor le is 
záratik. Következik a folyó számláknak a • progresszív, retrográd és a 
fokozatos mód szerinti kidolgozása, különös tekintettel azon számítási 
módra, melyet a bizományosnak saját érdekében és kényelmére válasz
tania kell. Következik egy több havi üzletmenet — áru-, bizományi, 
bank- és továbbítási üzletek — a fő- és mellékkönyvekben való teljes 
elkönyvelése a franczia és olasz kettős mód szerint, belevonva a meg
felelő levelezést és egyéb irodai munkálatokat is. Conto mio, conto suo, 
conto dubioso, conto á méta stb. számlákon való könyvelés árú- és 
banküzletekben; végre könyvelések és a mérlegek közkereseti, betéti és 
részvénytársulatoknál és a szövetkezeteknél. Minden hónapban egy házi 
dolgozat, mely kijavítva visszaadatik.

Kereskedelmi levelezés. — Hetenkint 2 órában. — A kereske
delmi levelezés és könyvvitellel kapcsolatosan, illetőleg párhuzamban tár
gyaltadig Bevezetésül előadatik röviden a kereskedelmi stilisztika ; kö
vetkeznek általánosabb tartalmú levelek, u. m.: a körlevelek, tudakozó 
és felvilágosító, ajánló és ajánlkozó és a hitellevelek. Ezeket követik 
már a könyvvitellel párhuzamban: levelek az árú-, consignatio- és bizo
mányi üzletekben a hozzá tartozó faktúrák, helyi jegyzékek- és eladási 
számlákkal; levelek biztosítási és továbbítási ügyekben, levelek intézvé- 
nyezésről saját és idegen számlára, intézvények beküldéséről az elfoga
dás kieszközlése czéljából, telepítési ügyekről, óvási ügyekről, közben
járásról és elveszett váltókról; levelek küldvények, devizek és érték; 
papírok beküldéséről, az azokhoz tartozó jegyzékekkel és számlákkal - 
levelek készpénzküldeményekről, fizetésekről, bankutalványokról, pénztár
jegyekről, jelzálogi utalványokról, chekekről, megtérítésekről és átíratá
sokról ; levelek a conto a metá és banküzletekben.

Kereskedelmi és váltójog. — Hetenkint 3 órában. —- K e r e s 
k e d e l m i  j og :  Az 1875. évi XXXVII. törvényczikkben foglalt magyar 
kereskedelmi törvény részletes magyarázata, vonatkozással az általános 
német kereskedelmi törvénykönyvre. Különösen tárgyaltatnak a követ
kezők: Kercskedő-czégek. Kereskedelmi könyvek. Czégvezetők és ke. 
reskedelmi meghatalmazottak. Segédszemélyzet. Közkereseti társaság. 
Betéti társaság. Részvénytársaság. Szövetkezetek. A kereskedelmi ügy-
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leteket tárgyazó átalános határozatok. A kereskedelmi ügyletek megkötése. 
A kereskedelmi ügyletek teljesítése. Vétel. Bizományi ügylet. Szállítmá
nyozási ügylet. Fuvarozási ügylet. Vaspályák fuvarozási ügyletei. Köz- 
raktári ügylet. Biztosítási ügylet. Kiadói ügylet. Alkuszi ügylet. — 
V á l t ó j o g :  Az 1876. évi XXVII. törvényezikkben foglalt magyar váltó- 
törvény részletes magyarázata, vonatkozással az általános német váltó
rendszabályra.

Nemzetgazdaságtan. — Hetenkint 2 órában. — Gazdasági alap
fogalmak. Az elméleti nemzetgazdaságtanból a javak termelése, forgalma 
megoszlása és fogyasztása a kiválóbb tantételek értelmezésére szorít
kozva. Az alkalmazott nemzetgazdaságtanból: a mezőgazdaságnak
általános és rövid, az iparnak bővebb s a kereskedelemnek lehető 
kimerítő ismertetése, különösen a valutaügy, bankügy, börze, a vámügy 
s a közlekedési eszközök, statisztikai adatok közlése mellett. Tankönyv : 
Dr. P i s z t ó r y Mór,  Nemzetgazdaságtan.

Árúisme, tekintettel a technológiára. — Hetenkint 2 órában. — 
Különösen a nagykereskedelem czikkei, válogatva az állat-, növény- és ás
ványországból, igy gyapjú, selyem, len, kender, jute ; a zsírok s az ezekből 
készített különböző árúczikkek, mint Stearin, glycerin, szappan stb. ; búza, 
liszt, keményítő s az ezekből gyártott árúk, szőlő-ezukor, szesz, stb. szeszes 
italok (sor, bor), a fémek, üveg, porczellán, a leggyakoribb alkalmazású 
savak és sók stb., végre a tüzelő anyagok és világító szerek.

Kereskedelmi földrajz és statisztika. — Hetenkint 2 órában. 
— Minden egyes ország leírása, főtekintettel mindenütt a kereskedelmi 
és ipari viszonyokra. E szempontból az égalji viszonyok, a politikai fel
osztás, a természet három országa termékeinek, a kikötő helyeknek, 
közlekedési eszközöknek (vasút, gőzhajózás, karaván-utak), a szárazföldi 
és tengeri telegráfvonalaknak, a termelési viszonyoknak, jövedelmi for
rásoknak, pénzintézeteknek, a használt pénz- és súlyegységeknek, a 
konzulátusi hivataloknak ismertetése; mindezek részletesen minden 
egyes ország tárgyalásában. Összehasonlítása az egyes országok ki- és 
bevitelének, hajóforgalmának, ipari tevékenységének, közlekedési fejlett
ségének és termékenységének; s a nemzetközi forgalmat közvetítő esz
közöknek. — Tankönyv: Dr. S i m o n y i  J enő ,  A világkereskedelem.

Német nyelv. — Hetenkint 4 órában. — Az I. f é l é v b e n :  
Szorosan vett nyelvtanítás: a) a nyelvtan (alaktan, szépírás és mondat
tan) alapos tárgyalása, b) Gyakorlati mondattan és ennek alapján irály
tan, szabad és fordítási gyakorlatokkal. Olvasmányok a gyakorlati élet 
köréből s ezek alapján beszédgyakorlatok.

A II. f é l é v b e n :  Kereskedelmi levelezés és irály tan (beadvá
nyok, folyamodványok, szerződések, stb.).



III.

Az intézet személyi viszonyai*

1. A vezérlő bizottság* 1895/6-ban.

Elnök: Kociimeister Frigyes báró úr, főrendiházi tag. 
Elnökhelyettes: Aebly Adolf úr.

Bizottsági tagok:
Bánhegyi József úr 
Deutsch Sándor úr 
Deutsch Simon úr 
Falk Zsigmond lovag úr 
Gold Zsigmond úr 
Győri Gschwindt Mihály úr 
Heinrich Ferencz úr 
Hüttl T ivadar úr 
Jálics Kálmán úr 
Megyeri Krausz Izidor dr. úr 
Kreische Antal úr

Ifj. Luczenbacher Pál úr 
Markó Albert úr 
Neuschlosz Marczell úr 
Ruszti Rust Berxát úr 
T. Schosberger Zsigmond b. úr 
Schweiger Márton úr 
S pitzer Ignácz úr 
Szávoszt Alfonz úr 
T ömöry Károly úr 
Erényi U llmann Imre úr 
W aldhauser Adolf úr

Didaktikai ügyek előadója: Ghyczy Géza dr., igazgató. 
Adminisztratív ügyek előadója és jegyző: Bricht Lipót, titkár.

Előkészítő albizottság: Kochmeister F rigyes báró, elnök; 
Aebly Adolf, Falk Zsigmond lovag, Gold Zsigmond, T ornyai 
S chosberger Zsigmond báró és Schweiger Márton bizottsági tag 
urak.

Tandíjmentességi albizottság: Deutsch Simon, Kreische Antal 
és Schweiger Márton bizottsági tag urak.

Gazdasági albizottság: Gold Zsigmond és S chweiger Márton 
bizottsági tag urak.

Számvizsgáló bizottság: Bánhegyi József és Gold Zsigmond 
bizottsági tag urak.

Bricht, Bpesti Kercsk. Akad. tört. 5



2. A tanári kar 1895/6-ban.

1. Igazgató  :
Dr. G hyczy  Géza úr (assakürthi), kir. tanácsos, bölcseletdoktor, 

okleveles mérnök, a Keleti kereskedelmi tanfolyam igazgatója, a 
magyar mérnök- és építészegylet választmányi tagja, a kereske
delmi és politikai számtan és a könyvviteltan képesített tanára.

2. Iga zg a tó h e lye ttes:
Nevy Lá sz ló  úr, főgimnáziumra képesített tanár, a Pesti pol

gári keresk. testület alsófokú szakiskolájának igazgatója, a székes- 
főváros törvényhatósági bizottságának, a közegészségügyi bizottság
nak és a VI. kér. iskolaszéknek tagja, a kereskedelmi szakiskolai 
tanárok országos egyesületének elnöke, a »Szabad Lyceiun« iro
dalmi, művészeti és történelmi osztályának elnöke, a millenniumi 
tanügyi kongresszus szervező bizottságának egyik alelnöke, a 
Petőfi-társaság és a Paedagogiai társaság rendes, az országos közép
iskolai tanáregyesületnek és az Eötvös-egyletnek tiszteletbeli tagja.

3. a) Kötelezett tantárgyak tanárai.
Dr. B a rn a  lynácz úr jogdoktor, köz- és váltóügyvéd, az Orszá

gos budapesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja, a »Jogt. Közlöny« 
belső munkatársa, a »Magyar Jogász - Egylet« rendes tagja ; tanít keres
kedelemismét, kereskedelmi és váltójogot és általános magánjogtant.

Beck  Józse f úr, az országos kőzépisk. tanáregyesület tagja ; 
tanítja a szépírást.

Dr. Beke Manó  úr, bölcseletdoktor, középiskolákra képesített 
tanár, egyetemi magántanár, a budapesti tanárképző intézet gya
korló főgimnáziumának rendes tanára, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület választmányi tagja; tanít algebrát és geometriát.

B ogyó  Sa m u  Úr, közép- és kereskedelmi iskolákra képesített 
tanár, a kereskedelmi szaktanár-vizsgáló bizottságnak, a fővárosi 
VI. kér. iskolaszéknek tagja, az orsz. középiskolai tanáregyesület
nek, a kereskedelmi szakiskolai tanárok országos egyesületének és 
a Szabad Lyceumnak választmányi tagja; tanított kereskedelmi és 
politikai számtant és irodai munkálatokat.



67

B r ich t  L ip ó t  úr, középiskolákra képesített tanár, magy. kir. 
tártál, honvéd főhadnagy, a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő 
bizottságának és a Pesti polgári kereskedelmi testület iskolai bizott
ságának titkárja, a fő- és székváros VI. kerületi iskolaszékének 
rendes, a Márta-egy let igazgatósági és a Szabad Lyceum választ
mányi tagja; tanít chemiát

Dr. Brózik Károly úr, középiskolákra képesített tanár, bölcselet
doktor, a budapesti II. kér. úiiami főreáliskola rendes tanára; tanít 
magyar nyelvet.

Erdé ly i J. Jenő úr, középiskolákra képesített tanár; tanít 
chemiát, fizikát és technológiát és vezeti a laboratóriumi dolgozatok 
egy részét.

Dr. Heinrich  A la jo s  úr, középiskolákra képesített tanár, egye
temi magántanár, a VII. kér. állami főgimnázium rendes tanára, a 
főváros VI. kér. iskolaszékének tagja; tanít német nyelvet.

Dr. Heinrich K á ro ly  úr, bölcseletdoktor, latin, görög és német 
filológiából képesített tanár, volt államgimnáziumi tanár; tanít német 
nyelvet, irodalmat és kereskedelmi levelezést.

Dr. K o lta i  V irg i l  úr, bölcseletdoktor, középiskolákra képesített 
tanár, a VIII. kér. államgimnázium rendes tanára ; tanít magyar nyelvet.

Dr. KoÓS G ábor  úr, bölcseletdoktor, a nőiparegylet választ
mányi és tanügyi bizottsági tagja, a chemiai, technológiai és árú- 
ismei gyűjteménytárak őre, a chemiai laboratórium vezetője ; tanít 
chemiát, árúismét és technológiát.

K reu tzer  Jakab úr, kereskedelmi szakiskolákra képesített tanár 
a Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön r. t. levelező 
osztályának főnöke, a Magántisztviselők Lapja szerkesztője; tanít 
könyvvitelt.

Lubich Em il úr, a magyar földhitelintézet főpénztárosa; ez 
övre szabadságolva.

Mébold  F. J. úr, a Keleti keresk. tanfolyamban a franczia tár
salgás és levelezés tanára; tanít franczia nyelvet.

Névy Lá sz ló  úr (lásd fentebb), tanit magyar nyelvet és irodalmat.
Novák  S á n d o r  úr, a kereskedelmi számtan és kónyvvitellan 

képesített tanára, a kereskedelmi szaktanár-vizsgáló bizottság tagja, 
a Keleti kereskedelmi tanfolyamban a kereskedelmi szaktárgyak 
tanára, a kereskedelmi szakiskolai tanárok országos egyesületének 
választmányi tagja, állandó hites szakértő a budapesti kir. törvény
széknél ; tanít kereskedelmi számtant és könyvvitelt.

5 *
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Ráció V i lm os  úr, a budapesti II. kerületi állatni tanítónőképzőben 
a magyar és német nyelv s irodalom rendes tanára; tanít német nyelvet.

Ratlos  Ignácz  úr, középiskolákra képesített tanár, a budapesti 
Ví. kér. állami főreáliskola rendes tanára; tanít algebrát és geo
metriát.

Reif Jakab úr, főreáliskolákra képesített tanár, a budapesti 
V. kér. állami főreáliskolánál a mennyiségtan rendes tanára; tanít 
kereskedelmi számtant, algebrát és geometriát.

Révy Ferencz úr, okleveles középiskolai tanár, a budapesti 
állami felsőbb leányiskola rendes tanára; tanít magyar nyelvet és 
irodalmat.

Dr. S ch ack  Bé la  úr, középiskolákra képesített tanár, bölcselet
doktor, a »Kereskedelmi Szakoktatás« szerkesztője ; tanít német és 
franczia nyelvet.

Dr. Sebestyén  Jenő úr, a jog- és államtudományok doktora, 
volt jogakadémiai tanár; tanít kereskedelemismét, nemzetgazdaság
tant és pénzügytant.

Dr. S im ony i Jenő úr, középiskolákra képesített tanár, bölcselet 
doktor; tanítja az általános és kereskedelmi földrajzot és statisztikát.

Szá lb a  Józse f  úr, a tanári tanácskozmányok jegyzője; tanítja 
a történelmet.

Újvári Béla úr, középiskolákra képesített tanár, a Néptanítók 
Lapja szerkesztője; tanít franczia nyelvet.

W iiln rotter  A r tú r  úr, kereskedelmi szakiskolákra képesített 
tanár, a kereskedelmi szakiskolai tanárok országos egyesületének 
titkára; tanít kereskedelmi számtant és könyvvitelt.

Wohlm uth  S á n d o r  úr, kereskedelmi szakiskolákra képesített 
tanár, a Pesti magyar kereskedelmi bank levelezője, a budapesti 
kereskedelmi és váltótörvényszék hites szakértője; tanít könyvvitelt.

b) Nem kötelezett tárgyak tanárai.
PalÓCZy L ipó t  űr, középiskolákra képesített tanár, a II. kerü

leti állami főreáliskola rendes tanára; tanítja az olasz nyelvet.
Dr. R ón ay  K áro ly  úr, a jogi és államtudományok doktora, oki. 

gyorsiró-tanár, országgyűlési gyorsíró ; tanítja a gyorsírást.
Wittenberg Ignácz  úr, az ó-klasszikus és újkori nyelvek tanára 

az orsz középisk. tanáregyesület tagja; tanítja az angol nyelvet.
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3. A beírt tanulók névsora az 1895—96. iskolai évben.

A lsó  A.

Adler József, Orosháza 
Heer Jenő, Tata-Tó város 
Blau Endre, Nagy-Károly 
Brukner Aladár, Esztergom 

5 Brukner Ernő, Budapest 
Burstein Ernő, Becs 
Fischer Ernő, Budapest 
Fischer Jenő, Győr 
Fischhoff Emil, N.-Szt.-Miklós 

10 Franki Aladár, Budapest 
Haramerschlag Oszkár, Prága 
Hirsehler Rezső Elek, Buda

pest
Hoffraann Lipót, Hlinik 
Holczer Jenő, Gyoma 

15 Kellner Dezső, Tata 
Kellner László, Budapest 
Kolban Elemér, Eger 
Korach József, Miskolcz 
Kramer Ferencz, Budapest

20 Kramer Pál, Budapest 
Krausz Dávid, Pápa 
Maller Imre, Szászberek 
Mandel Hermann, N.-Kálló 
Mandello Viktor, Budapest 

25 Redlich Kornél, Budapest 
Reich Sándor, Váraszó 
Rosenfeld Kálin., N.-Dobrony 
Schick Miksa, Vág-Ujhely 
Schulhof Artúr, Budapest 

80 Schwarz Ede, Budapest 
Schwarz Kornél, Budapest 
Stern Károly, Sz.-Fejérvár 
Szarvas Lajos, Tata-Tó város 
Sziklai Géza, Budapest 

35 Tafler Emil, Orosháza.
Vadász Ernő, Budapest 
Weisz Hugó, Budapest 
Wollitzer Béla, Budapest 
Wurm Hugó, Bécs

A l só  B.

Bachmann Ferencz, Uj-Pest 
Balogh Ödön, Budapest 
Better Dezső, Farnos 
Birkner Károly, Budapest 

5 Bohra Bertalan, T.-Szt.-Miklós 
Dick Elemér, Budapest 
Fichtner Norbert, Budapest 
Fuchs Lajos, Békés-Csaba 
Gazda Ede, Véménd 

10 Goldstein Lajos, Dárda 
Graf Miksa, Lapáncsa 
Gyurcsó Márton, Budapest

Holzer-SchiíF Béla, Budapest 
Kellemen Béla, Budapest 

15 Klein Ernő, Budapest 
Kuliba Lajos, Budapest 
Krauth Nándor, Budapest 
Liebner József, Budapest 
Lindenbaum Mór, Budapest 

20 Milhofer Vilmos, Kaposvár 
Milkó Imre, Baja 
Münzer Dezső, Enying 
Ocsterreicher Lajos, Tab 
Ofner Dezső, N.-Kikinda
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25 Ott Ödön, Rákos-Palota 
Perelis Bódog, Prága 
Reich Miklós, Kalocsa 
Schick Jakab, Hamburg 
Schlesinger Károly, Budapest 

30 Schwarz Gyula, Zsujta 
Schwitzer Ferencz, Bánkeszi

A lsó
9

Abeles Armin, Budapest 
Balás Zoltán, Gyöngyös 
Beutum Jakab, Kürth 
Donát Alfréd, N.-Palánka 

5 Donát Leó, N.-Palánka 
Eibenschütz Sándor, Pápa 
Fein Oszkár, Abony 
Fillenz Zsigmond, Taksony 
Fleischmaun Marczell,

Bonyhád
10 Friedmann Lajos, Budapest 

Füspök Dezső, Budapest 
Goldner Miksa, N.-Tapolcsány 
Heller Oszkár, Budapest 
Hirsch Mihály, N.-Somkút 

15 Horváth Vilmos, Kővágó Eörs 
Kalledey Sándor, Budapest 
Klein Jenő, Monok 
Klein Kálmán, Budapest 
Kleinberger Gusztáv, Budapest

A l s ó

Ausch Béla, Tolna 
Blochinger Endre, Tamási 
Breisach Géza, Gyöngyös 
Fried Ármin, Kürth 

5 Friedländer Nátán, Vágujhely 
Friedmann Ernő, Budapest 
Friedmann Oszkár, Budapest 
Grossmann Jenő, Budapest 
Günzel Oszkár, Budapest 

10 Häutler Rezső, Budapest 
Herzog József, Obrovátz

Spitzer Ervin, Baja 
Stern Hugó, Budapest 
Weiller Ottó, Szigetvár 

35 Weisz István, N.-Kikinda 
Weisz Mór, Merenye 
Wikus Károly, Budapest

20 Krahi Miksa, Bács-Almás 
Löwinger Zoltán, Szolnok 
Nadler Géza, Budapest 
Pallér Gyula, Kőszeg 
Pick Dezső, Siklós 

25 Pollák Hugó, Budapest 
Pollák Jakab, Budapest 
Pollitzer Ferencz, Budapest 
Rauch Gyula, Budapest 
Reiser Aladár, Vácz 

30 Rottersmann Leó, Budapest 
Satter Ferencz, Pécs 
Schulz Henrik, Turdossin 
Schwarz Jenő, Tápió-Szent- 

M ár tón
Singer Mátyás, O-Becse 

35 Steiner Ottó, Verebély 
Virter Dezső, Temesvár 
Zofáhl László, Budapest

D.

Holländer Géza, Rimaszombat 
Holzmann Lipót, Budapest 
Holzmann Miksa, Trnavka 

15 Huth Ferencz, Budapest 
Klein Dezső, L.-Szt.-Miklós 
Klein János, H.-M.-Vásárhely 
Klein Vilmos, Budapest 
Kohlraann Artúr, Zólyom 

20 Kohn József, Budapest 
Kondor Zoltán, S.-A.-Ujhely 
Kremsier János, Bécs
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Millner László, Budapest 
Montag ignácz, Csákóvá 
Osztreicher Lajos, Pásztó 
Pick Pál, Budapest 
Politzer Lajos, Marosvásárhely 
Pál (Pollák) Vilmos, Budapest 
Postl Hugó, Laibach 
Stein Adolf, L.-Szt.-Miklós 
Stern Jenő, Budapest

Szógyi Félix Hugó, Győr 
Toifel Oszkár, Nyitra 
Török Zsigmond, N.-Szalonta 

35 Várady Rezső, Budapest 
Wechsler Ödön, Török-Szent- 

Miklós
Weisz Nándor, Budapest 
Wertheimer József, Ipolyság

Középső  A.

Becker Géza, Budapest 
Bernáth Emil, Budapest 
Conrád Ottó, Budapest 
Danzig Mór, Budapest 
Deutschmann Béla, Budapest 
Diamant Gyula, Dálya 
Fantó Rezső, Budapest 
Feit Lipót, Soroksár 
Frank Jenő, Gyöngyös 
Frey Ernő, Budapest 
Fried Manó, Budapest 
Fröhlich Lipót, Budapest 
Glück Henrik, Budapest 
Gombosi József, Eger 
Grossmann Gyula, Turdossin 
Guttmann Manó, Sztakcsin 
Heisler Lipót, Nádudvar 
Heller Gyula, Budapest 
Hölle Márton, Budapest 
John Gyula, Budapest

Kalef Miksa, Temesvár 
Kanitz Vilmos, Budapest 
Kienast Ferencz, Budapest 
Kriszhaber Kornél, Budapest 

25 Leitner Jenő, Budapest 
Löw István, Budapest 
Márkus Pál, Budapest 
Müller Jenő, Fülek 
Neumann Róbert, Csáktornya 

30 Perl Tivadar, Bécs 
Pollák Ignácz, Újpest 
Reiner Dániel, Torna 
Rosenberg Sándor, Sztanisics 
Roth Imre, Budapest 

35 Spitíer Ernő, Budapest 
Újvári László, Sz.-Udvarhely 
Vásárhelyi Aladár, Tör.-Szt.- 

Miklós
Weisz Béla, Budapest 
Ziickler Bódog, Budapest

Középső  B

Adler Géza, N.-Becskerek 
Berger Menyhért, Fiizes-Abony 
Blau Lajos, Bécs 
Détshy Géza, Budapest 
Eisenberger Ernő, Veszprém 
Fridrich Antal, Véménd 
Fritsch Rezső, Budapest 
Gottermayer József, Budapest 
Hausknecht Antal, Budapest

10 Hirsch Elemér, Budapest 
Jaschke Wilfried, Bécs 
Klein Hermann, Barcstelep 
Kókai Rezső, Budapest 
Kovács László, Nagy-Kálló 

15 Kron Imre, Zala-Szt.-Mihály 
Kurcz Jenő, Gyöngyös 
Luftschitz Manó, Kaposvár 
Mansfeld Ernő, Budapest
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Oppenheim Samu, Hogy ész 
20 Pick Oszkár, Budapest 

Pollák Izidor, Budapest 
Pribék Imre, Budapest 
Rosenbaum Jenő, Kecskemét 
Rothfeld Géza, Baja 

25 Schnee Miksa, Bezedek 
Spitzer Károly, Baja 
Spitzer Lajos, Dluha 
Stauber Dávid, Budapest 
Sterk Richard, Budapest

30 Sugár Elemér, Budapest 
Szimpler Henrik, Jablonka 
Gy. Takách Zoltán, Munkács 
Ungár Lajos, Magyar-Óvár 
Weiner Bertalan, Losoncz 

35 Weinmann Rezső, Bécs
Weiszberger Henrik, Jószás- 

hely
Wolfram Gyula, Budapest 
Zeisler Bertái., T.-Szt.-Miklós 
Zimmermann Ármin, Budapest

Középső  C.

Bartonicsek Antal, Villány 
Bauer Aladár, Kún-Szt.-Miklós 
Beck Frigyes, Budapest 
Berényi Mátyás, Bajmok 

5 Berger Rezső, Budapest 
Engel Hugó, Budapest 
Fischer Gyula, Budapest 
Fischer Jenő, Csenger 
Freund Gyula, Budapest 

10 Freund Miksa, Nyitra 
Gomperz Oszkár, Zürich 
Guttmann Tivadar, Sókút 
Holzmann Samu, Námesztó 
Klein Izsó, Szigetvár 

15 Klein Mór, Un gvár 
Kohn Oszkár, Lúgos 
Kornis Dezső, Mernye 
Lampel Sálamon, Budapest 
Láng Henrik, Budapest 

20 Lilienthal Lajos, Verbó

Löwy Ernő, Budapest 
Mannó Miltiades, Pancsova 
Pach Lipót, Bolyár 
Pariss Róbert, Budapest 

25 Pick Béla, Sárkeresztúr 
Pimitzer Jenő, Budapest 
Rauchbauer János, Budapest 
Reichart Géza, Budapest 
Rosenfeld Ede, Izsák 

30 Stark Gyula, Liptó-Szt.-Miklós 
Stieglitz Géza, Budapest 
Siiszholz Ede, Hanusfalva 
Szünstein Nándor, Német-Boly 
Tömöry Artúr, Budapest 

35 Trotzer Róbert, Budapest 
Weinberger Gyula, Galgócz 
Weisz Plugó, Mohács 
Weiszmann Béla, Budapest 
Wellisch Zsigmoud, Szegzárd 

40 Zeilendorf Sánd., L.-Sz.-Miklós

Középső  D.

Balogh Sándor, Tisza-Földvár 
Barnai Nándor, Nagy-Mihály 
Beck Zoltán, Puszta-Ráda 
Blau József, Mohács 

5 Brust Oszkár, Érd
Deutsch Emil, N.-Becskerek 
Deutsch Sámuel, Sz.-Régen

Erdélyi Kálmán, Budapest 
Filipek Vilmos, Modor 

10 Fischer Ferencz, Érsekújvár 
Gelb Gusztáv, Vág új falu 
Gross Henrik, Hidas-Németi 
Günsberger Ferencz, Boglár 
Plecht Leó, Budapest
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15 Ilerzka Gusztáv, Besztercze- 
bánya

Járó Sándor, Mezó-Kövesd 
Kallivoda Ferencz, Budapest 
Klein Izidor, Miskolcz 
Klein József, Sükösd 

20 Kucsera Győző, Budapest 
Kunosi Mór, Szemesi-Csehi 
Leichtmann Mór, Ungvár 
Lemberger József, Budapest 
Löffler Miksa, Nagy-Mihály 

2ő Németh Miklós, Budapest 
Novágh Károly, Budapest

Fe lső

Anderlik Ede, Budapest 
Bárány Oszkár, Szent-Endre * 
Barna Lipót, Gyöngyös 
Beck Dezső, Békés 

5 Becker Rezső, Budapest 
Berger Menyhért, Sz.-Fejérvár 
Brandt Pál, Budapest 
Cserei István, Budapest 
Epstein Győző, Budapest 

10 Fon Imre, Budapest 
Freund Jenő, Budapest 
Goldmark Sándor, Budapest 
Grosz Imre, Szöcsködi puszta 
Gruber Leó, Budapest 

15 Harsányi Béla, Budapest 
Herz János, Károlyiulva 
Holländer Alfréd, Budapest 
Kaiser Oszkár, Vag-Szered

Fe lső

Aradi Árpád, Szolnok 
Brust Miksa, Csák vár 
Bukovics József, Budapest 
Dely Géza, Kis-Némedi 

5 Deutsch Jakab Jenő, Ercsi 
Deutsch Sándor, Budapest

Ollár Szvetozár, Ulma 
Oppenheim Ottó, Uj-Kécske 
Pártos Ottó, Mohács 

30 Radó Frigyes, Mohács 
Scheer Béla, Debreczen 
Schlanger Erviu, Budapest 
Schwartz Ármin, Ipolyság 
Stein Gusztáv, Liptó-Vichodna 

35 Szoretics József, Becs 
Sziics Illés, Halmaj 
Weisz Géza, M.-Sziget 
Wertheim Lipót, Paks 
Zobel Alajos, Nyitra

A.

Kelemen Bertold, Budapest 
20 Kolosváry László, Német- 

Elemér
Krausz Dezső, Duuapentele 
Löwy László, Sényő 
Lustig Oszkár, Budapest 
Neustadt Károly, Budapest 

25 Neuwirth Rezső,* Csácza 
Popper Zsigmond, Losoncz 
Rosenthal Oszkár, Budapest 
Schmidek Jenő, Budapest 
Schulz Sándor, Turdossin 

30 Schwarz Mór, Budapest 
Spitzer Emil, N.-Kikinda 
Stux László, Érsekújvár 
Szélba Rikárd, Újpest 
Tausig Hugó, Budapest 

35 Weisz Gyula, .Budapest

B.

Engel Zsigmond, Tass 
Erber Ödön, Puszta-Fokorú 
Feigl György, Budapest 

10 Frankéi Sándor, Ó-Becse 
Freund Sándor, Budapest 
Fuchs Aladár,. M?ram.-Sziget.
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Gerber Miksa, Siófok 
Glück Mihály, Makó 

15 Goitein Hugó, Budapest 
Gruber Ferencz, Győr 
Heller Adolf, Tisza-Keszi 
Hofraann Géza, Budapest 
Honig Lajos, Ozora 

20 Kohn Béla, Ipolyság 
Krausz Ernő, Babócsa 
Krausz Zsiginond, Siklós 
Latzkó Gusztáv, Budapest 
Milkó Mátyás, Baja 

25 Nagy Gyula, Becs
Péczcly Gyula, Budapest

Pollacsek Leó, Szielnicz 
Reichenfeld Károly, Győr-sz.- 

Márton
Rothfeld Ottó, Baja 

30 Schömvald Arnold, Tata-Tó- 
város

Somogyi Ervin, Budapest 
Stark Mór, Abauj-Szántó 
Stiller Lajos, Pekelnik 
Tolcsvay Henrik, Török-Szent- 

Miklós
35 Wéber György, Bonyhád 

Wclsz Frigyes, Budapest 
Zeitler Rudolf, Makó

Fe lső  C.

Blum Béla, Budapest 
Ehrenfeld Gyula, Budapest 
Eisler Győző, Nagykanizsa 
Freyer Mór, Liptó-Hibbe 

5 Fürst Adolf, Kula 
Gold Jenő, Győr 
Hoepfner Gellért, Budapest 
Homolka Kálmán, Apátfalva 
Huszár Samu, Locsmánd 

10 Juvclier Géza, Budapest 
Katz Mór, Budapest 
Kiinger Ignácz, Szent-Hubert 
Kohn Jenő, Kónyi 
Kremsier Jenő, Budapest 

15 Lamberger Oszkár, Győr 
Leitner Sándor, Jász-Kisér 
Milch Aurél, Nagy-Bittse 
Müller Árpád, Galanta 
Müller Emil, Péteri 

20 Neuhausz Pál, Szilas-Balhás 
Neuwelt Károly, Budapest

Popper Ármin, Albert-Irsa 
Rosenberg Alfréd,Szombathely 
Rothraann Mór, Tolcsva 

25 Schmergel F. Vilmos, Nagy- 
Biszterecz

Schwimmer József, Budapest 
Schwitzer Lajos, Csúz 
Seenger Elemér, Budapest 
Steiner Mór, Budapest 

30 Szenes Ede, Budapest 
Sztehló Gyula, Budapest 
Trandich Sándor, Oravka 
Triinka József, Szeged 
Ványi Béla, Budapest 

35 Weisz Imre, Székesfejérvár 
Wirtschafter Bernát, Gálszécs 
Wolczynszki Gusztáv, Pécs 
Ziner Tibor, Mező-Csáth 
Zukmann Rezső, Nagy- 

Tapolcsány

Egyéves szaktanfolyam.

Ádára Károly, Brassó Baumhorn Ármin, Liptó-Szt..
Adler Rudolf, Budapest Miklós
Baksay István, N.-Káta 5 Berger Leó, Kis-Velencze



Birvaiszky Péter, Zombor 
Borsody Károly, Rimaszombat 
Bosnyák Dezső, Halásztelek 
Csányi Béla, Győr 

10 Csmker József, Kótaj 
Doehner Géza, Budapest 
Elek Sámuel Emil, Ungvár 
Erber Lajos, Pa-Kisszállás 
Farkas László, Budapest 

15 Fáy Béla, Felső-Fügöd 
Fodor Jenő, Debreezen 
Freund Oszkár, Budapest 
Friedländer Jakab, Lőcse 
Gara Zoltán, Nyíregyháza 

20 Garai Hugó, Dombóvár 
Haltenberger Imre, Kassa 
Heumann Endre, Nyíregyháza 
Hollay Rezső, Kassa 
Kálazdy Albert, Budapest 

25 Klein Miksa, Lőcse
Kohner Simon Vilmos, Buda

pest
Kőporossy Tivadar, Heves 
Kullmann Lajos, Budapest 
Lakner Károly, Budapest

Lányi Gusztáv, Lőcse 
Láuyi Gyula, Aranyos-Marót 
Mayer Béla, Sopron 
Natter Ferencz, Budapest 
Ordelt Róbert, Svedlér 
Picker Ernő, Barcs 
Preusz Miklós, Ungvár 
Réty Rezső, M.-Pécska 
Salzer Géza, Budapest 
Schwarz Lipót, Csurgó 
Stern Izidor, Abauj-Szepsi 
Szabó Vilmos, Kőszeg 
Szegő Henrik, Valkány 
Székely Endre, Sz -Németi 
Szendeffy Elemér, Budapest 
Szlaboczky Ernő, Nyíregyháza 
Szőnyi Géza, Budapest 
Tormay M. Géza, Budapest 
Török Tihamér, Dézna 
Tuba János, Komárom 
Ungar Lipót, Kassa 
Vargha Emil, Sziget-Monostor 
Weisz Mózes, Ungvár 
Willheim Gyula, Budapest 
Zima Gyula József, Szliács

30

35

10

45

50
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4. A vezérlő bizottság előbbi és mostani tagjai.

1. Aeb ly  Adolf úr még 1856-ban részt vett a kereskedelmi 
akadémia megalapító munkálataiban. A Pesti polgári kereskedelmi 
testület 1861. május lt) -én választotta tagjává a vezérlő bizottság
nak, melyben 1891. januárius 26-án az előkészítő albizottság tagja,
1895. februárius 22-én pedig elnökhelyettes lett. Meghalt 1896. 
április 18-án.

2 . ^Bánhegyi Józse f  urat a Pesti polgári kereskedelmi testület 
1888. október 2-án választotta a vezérlő bizottság tagjává. Az 
1888—89. iskolai év óta tagja a számvizsgáló bizottságnak.

3. Domonyi Brü ll  M ik s a  lovag úr a Pesti kir. kiv. nagykeres
kedői testület 1869. évi julius 6 -án kelt megbízása alapján lett a 
vezérlő bizottság tagja. Az intézet gazdasági ügyeivel foglalkozó 
több albizottságnak tagja és több éven át számvizsgáló volt. 1890“ 
junius 1 2 -én meghalt.

4. ^Deutsch S á n d o r  úr a Budapesti nagykereskedők és nagy
iparosok társulatának 1888. évi januárius 27-én megejtett választása 
alapján tagja a vezérlő bizottságnak.

5. ^Deutsch  S im on  úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői tes
tület 1865. évi áprilisban megejtett választása alapján tagja a ve
zérlő bizottságnak, melyben több éven át mint számvizsgáló műkö
dött, 1885. évi szeptember 5-dike óta pedig tagja a tandíjmentesség! 
albizottságnak.

6 . *F a lk  Z s igm ond  lovag úr, kir. tanácsos, a Budapesti nagy- 
kereskedők és nagyiparosok társulata részéről 1 8 8 8 . október 2 -án 
választatott a vezérlő bizottság tagjává. 1891. julius 13-án a vezérlő 
bizottság mint a kereskedelmi akadémia képviselőjét a Keleti keres
kedelmi tanfolyam felügyelő bizottságának tagjává, 1895. februárius
2 2 -én pedig előkészítő albizottságának tagjává választotta.

7. F u ch s  Rezső  úr a kereskedelmi akadémia megalapításának 
előkészítő munkáiban jelentékeny részt vett és a Pesti kir. kiv. 
nagykereskedői testület részéről a végleges vezérlő bizottság első 
megalakítása alkalmával annak tagjává választatott. A vezérlő 
bizottság 1857. deczember 27-én megtartott első rendes ülésében
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elnökké választotta, mely minőségében az intézetnek fönnállása első 
két évében igen hasznos szolgálatokat tett. 1859. május 10-én 
elnöki tisztéről leköszönt, a bizottságnak azonban még az évek 
hosszú során át buzgó és áldozatkész tagja volt, mígnem 1892. 
november 2 2 -én meghalt.

8 . *Gold  Z s ig m o n d  úr a Pesti kír. kiv. nagykereskedői tes
tület választása alapján 1869. julius 6 -dika óta tagja a vezérlő 
bizottságnak. Mindjárt a bizottságba való belépése után tagja lett 
a váczi-körúti iskolaépület fölépítésének végrehajtására alakított a l
bizottságnak, a következő évben megbízták a titkár kisebb kiadá
sokról vezetett könyvének havonkinti megvizsgálásával, mit válto
zatlan buzgalommal ez idő szerint is elvégez; az 1884/5. iskolai 
év óta a számvizsgáló és a gazdasági albizottságnak tagja, 1895. 
februárius 2 2 -e óta pedig tagja az előkészítő albizottságnak.

9. Budai Goldberger F r ig y e s  urat a Pesti kir. kiv. nagykeres
kedői testület 1869. julius 6 -án választotta a vezérlő bizottságba, 
melynek azonban csak egy évig volt tagja.

10. * Győri Gsch w in d t  M ih á ly  úr a Pesti kir. kiv. nagykeres
kedői testület részéről 1872. évi márcziusban választatott a vezérlő 
bizottság tagjává. Az intézet iránti érdeklődését különféle kikülde
tésekben való eljáráson kívül azzal is bizonyította, hogy 1 0 0 0  frt 
adományozásával az alapító tagok sorába lépett.

11. H a rk á n y i  Ffilöp urat a Pesti kir. kiv. nagykereskedői tes
tület 1867. márcziusban választotta a vezérlő bizottságba, melynek 
munkásságában 1874. februáriusban bekövetkezett haláláig élénk 
részt vett. A kereskedelmi akadémia alapját 1,525 frt adományával 
gyarapította.

1 2 . *ÓmoraViczai Heinrich  Ferencz  úr 1883. deczember 15-én 
a Pesti polgári kereskedelmi testület részéről választatott a vezérlő 
bizottság tagjává.

13. Heyek A d o l f  urat a Pesti polgári kereskedelmi testület 
1869. junius 2.6 án választotta a vezérlő bizottság tagjává, mely 
megbízatásában 1875. januárius 7-én bekövetkezett haláláig buzgón 
működött.

14. H u gm aye r  K á ro ly  János úr a Pesti polgári kereskedelmi 
testület választása alapján 1883. évi szeptemberben lett a vezérlő 
bizottság tagja, de még ugyanazon évi november 4-én meghalt.

15. *Hütt l T iv a d a r  urat a Pesti polgári kereskedelmi testület 
1890. évi márcziusban választotta a vezérlő bizottság tagjává.
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16. *Já lics  K á lm án  úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testület 
választása alapján 1869. julius 6 -dika óta tagja a vezérlő bizott
ságnak, melyben különösen gazdasági és építési ügyek elintézése 
kórul élénk tevékenységet fejt ki. Több éven át mint számvizsgáló 
is működött.

17. lell inek M ó r  urat a Pesti polgári kereskedelmi testület 
1861. május 19-én választotta a vezérlő bizottság tagjává. A keres
kedelmi akadémia ügyeinek elintézésében 22  éven át kifejtett buzgó 
közreműködése után 1883. junius 13-án meghalt.

18. Kern Jakab úr a kereskedelmi akadémia megalapításának 
előkészítő munkáiban való élénk közreműködés után a véglegesen 
megalakított vezérlő bizottság első rendes ülésében, mint a Pesti kir. 
kiv. nagykereskedői testület részéről választott tag vett részt. Két 
éven át a bizottság pénztárosa volt, a kereskedelmi akadémia 
ügyeinek intézésében tanúsított buzgalmáról az intézet története 
tanúskodik. 1864. október 7 -én meghalt.

19. K e rs t in g e r  I stván  úr a Pesti polgári kereskedelmi testü
letnek 1861. május 19 én megejtett választása alapján lett a vezérlő 
bizottság tagja. Az intézet ügyeinek itézésében 29 éven át lanka
datlan buzgalommal kifejtett munkásság után 1890. évi februárius 
6 -án meghalt.

20. *K o c h m e is te r  F r igye s  báró úr a kereskedelmi akadémia 
alapítása körüli tanácskozmányokban a Pesti polgári kereskedelmi 
testületet képviselte és a vezérlő bizottság első ülésében mint e 
testület 5 tagjának egyike vett részt. Az alakuló ülésen mindjárt 
őt választották a vezérlő bizottság elnökévé, a reá esett választást 
azonban nem fogadta el, minek következtében Fuchs Rezső lett 
az elnök. Ennek 1859. évi májusban történt leköszönésekor a 
vezérlő bizottság bizalma ismét Kochmeistert kivánta elnökké tenni, 
ez azonban csak ideiglenes helyettesként fogadta el az elnöki tisztet, 
míg tagtársai kérésének engedve 1859. október 29-én az elnökség 
viselésére vállalkozott. Két éven át folytatott ezen elnöki munkás
sága az intézet történetében van föltüntetve. Weisz B. F. elnök 
halála után a vezérlő bizottság 1888. április 17-én újra Kochmeister 
báró urat választotta elnökévé, kit e tisztségre azóta háromszor 
megejtett elnökválasztás alkalmával a vezérlő bizottság mindig egy
értelműen újra megválasztott.

21. K o l la r i t s  Ferencz  úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
részéről 1868. márcziusban választatott a vezérlő bizottság tagjává
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és annak tanácskozásaiban 187-i. szeptember 8 -án bekövetkezett 
haláláig élénk részt vett.

22. Koppé ly  Fülöp úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testület 
megbízásából az 1858—59. iskolai évtől kezdve hét évig volt a 
vezérlő bizottság tagja.

23. ^Megyeri K ra u sz  Izidor dr. urat a Budapesti nagykeres
kedők és nagyiparosok társulata 1892. deczember 17-én választotta 
a vezérlő bizottság tagjává.

24. ^K re ische  An ta l úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
választása alapján 1875. évi junius óta tagja a vezérlő bizottságnak, 
melyben sok éven át mint számvizsgáló működött, 1890. évi már- 
czius óta pedig a tandíjmentességi albizottság tagja.

25. Kunew alder  L. M. úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
részéről 1869. junius 26-án választatott a vezérlő bizottság tagjává. 
26 éven át nagy buzgalommal vett részt a kereskedelmi akadémia 
ügyeinek előmozdításában; 1895. május 30-án meghalt.

26. Kunz Józse f  J. úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői 
testület választása következtében 1879. évi márcziusban lett a 
vezérlő bizottság tagja, mely minőségében a kereskedelmi akadémia 
ügyeinek intézésében 9 éven át vett részt. Meghalt 1888. évi 
januáriusban.

27. Leopold Ignácz úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
részéről választott legelső vezérlő bizottsági tagok egyike volt. 
1871. áprilisban a bizottsági tagságról lemondott.

28. Id. Luczenbacher Pá l  úr, főrendiházi tag, a Pesti polgári 
kereskedelmi testület választása alapján 1882. évi májusban lett 
tagja a vezérlő bizottságnak, melynek körében a kereskedelmi 
akadémia érdekeinek előmozdításával kiváló érdemeket szerzett. 
Mint az építésügyi bizottság elnöke, fáradhatlan buzgalommal 
végezte az alkotmány-utezai épület létesítésével járó munkálatokat, 
azonkívül a többi albizottság munkájában is élénk részt vett. 
1893. januárius 17* én a vezérlő bizottság egyértelműen elnök- 
helyettesévé választotta. 1895. szeptemberben meggyöngült egész
ségi állapota miatt a vezérlő bizottságból kilépett és ez alkalommal 
régibb adományaihoz újabb 1 0 0 0  frt adományt csatolt az intézet 
alaptőkéjének gyarapítására.

29. *Ifj. Luczenbacher P á l  urat a Pesti polgári kereskedelmi 
testület 1895. szeptemberben választotta a vezérlő bizottság 
tagjává.
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80. Machllip  Ede úr a Budapesti nagykereskedők és nagy
iparosok társulata részéről 1890. deczember 1-én választatott a 
vezérlő bizottság tagjává. 1895. márczius 14-én meghalt.

31. M annó  I s tv á n  úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testület 
részéről megválasztott első végleges bizottsági tagok egyike volt, 
1861. évi novemberben azonban a bizottságból kilépett.

32. * M a r k ó  A lbert urat a Budapesti nagykereskedők és
nagyiparosok társulata 1892. deczember 17-én választotta a
vezérlő bizottság tagjává.

33. Medetz József úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testület 
választása alapján 1862. évi januáriusban lett a vezérlő bizottság 
tagja. 1869. évi júliusban meghalt.

34. M ö s sm e r  József úr 1876. évi októberben a Pesti polgári 
kereskedelmi testület részéről választatott a vezérlő bizottság tagjává, az. 
1887—88. iskolai év végével azonban a vezérlő bizottságból kilépett.

35. ‘NeilSClllosz Niarczell urat a Budapesti nagykereskedők és
nagyiparosok társulata 1895. évi deczemberben választotta a
vezérlő bizottság tagjává.

36. N euw elt  Á rm in  úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői tes
tület részéről 1871. évi októberben választatott a vezérlő bizott
ságba, melynek munkálataiban 17 évig vett részt. 1888. januárius
ban meghalt.

87. P rü ck le r  Ignácz  úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
részéről választott első öt vezérlő bizottsági tagnak egyike volt, 
a bizottság tanácskozásaiban azonban nem vett részt.

38. R om e ise r  Ferencz úr a Pesti polgári ‘ kereskedelmi tes
tület választása alapján 1869. junius 26-án lett a vezérlő bizottság 
tagja, melyből az 1887—88. iskolai év végével kilépett.

39. *Ru$zti R u s t  Be rné t  úr 1872. évi márczius óta vesz 
részt a vezérlő bizottság munkálataiban, melybe a Pesti kir. kiv. 
nagykereskedői testület választotta taggá Az intézet alaptőkéjét 
1 ,1 0 0  írt adományozásával gyarapította.

40 Sch op p e r -Tö m ö ry  Jenő Á g o s t  úr 1869. junius 26-án a 
Pesti polgári kereskedelmi testület részéről választatott a vezérlő 
bizottság tagjává. Még ugyanabban az évben tagja lett annak az 
albizottságnak, mely az intézet váczi-körúti házának fölépítésére 
rendeltetett és ez albizottság munkáiban, valamint általában az 
intézet anyagi érdekeinek előmozdításában buzgón részt vett. 1882. 
februárius 1 0 -én meghalt.
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41. ^Tornyai S c h o sb e rg e r  Z s ig m o n d  báró úr a Pesti kir. 
kiv. nagykereskedői testület választása alapján 1869. julius 6 -ika 
óta tagja a vezérlő bizottságnak, melynek kebelében a kereske
delmi akadémia érdekeinek előmozdításán mint az előkészítő al
bizottság tagja is buzgón munkálkodik.

42. ^Schw e ige r  M árton  urat a Pesti polgári kereskedelmi 
testület 1872. évi júniusban választotta a bizottság tagjává, mely 
idő óta minden nagyobb föladatra rendelt albizottság munkájában 
kiváló buzgalommal vesz részt.

43. i:S|)Ítzer Ignácz  urat a Pesti polgári kereskedelmi testület 
1895. évi szeptemberben választotta a vezérlő bizottság tagjává.

44. Spu lle r  Ferencz úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
választása alapján 1872. júniusban lett tagja a vezérlő bizottságnak. 
1895. julius 28-án meghalt.

45. S t r a s s e r  A la jo s  úr a kereskedelmi akadémia ügyei iránti 
érdeklődésből, mint a Pesti polgári kereskedelmi testület tekin
télyes tagja, több ízben részt vett az intézet ügyeiben való tanács- 
kozmányokban, mig 1875. évi júniusban a vezérlő bizottság 
rendes tagjává választatott. Mint a polgári kereskedelmi testület 
elnökének nagy része volt annak a jóindulatnak és áldozatkész
ségnek föntartásában, melylyel e testület az intézet minden ké
relmét tárgyalta. Meghalt 1888. julius 1-én.

46. S z a r v a s y  S án d o r  urat a Pesti polgári kereskedelmi tes
tület 1888. október 2 -án választotta a vezérlő bizottság tagjává, 
1894-ben azonban magából a testületből s ennek következtében 
a vezérlő bizottságból is kilépett.

47. * S z á v o s z t  A l fon z  úr 1888. október 2-án a Pesti polgári 
kereskedelmi testület részéről választatott a vezérlő bizottság tag
jává. A kereskedelmi akadémia iránti élénk érdeklődésének ered
ménye, hogy leginkább az ő javaslatára állapította meg a bizott
ság saját ügyrendjét.

48. *T ö m ö ry  K á ro ly  urat a Pesti polgári kereskedelmi testület 
1895. évi szeptemberben választotta a vezérlő bizottság tagjává.

49. Uhl W. F. úr a kereskedelmi akadémia véglegesen meg
alakított vezérlő bizottságának legelső ülésében a Pesti polgári 
kereskedelmi testület választása alapján vett részt. Tiz éven át 
hasznos szolgálatokat tett az intézetnek. 1867. junius 6 -án meghalt.

50. Ullmann K á ro ly  Úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői tes
tület azon őt tagjának egyike volt, kiket e testület a kereskedelmi

Bricht, Bpesii Kercsk, Akad, tört. G



82

akadémia megnyitása után a vezérlő bizottság végleges tagjaivá 
választott. Az J 857 —58. és 1858—59. évek alatt ő volt a keres
kedelmi akadémia pénztárosa, 1859. augusztus 30-án azonban e 
tisztségéről leköszönt. A vezérlő bizottság tanácskozásaiban és munkái
ban azonban tovább is buzgón részt vett, mig 1879. évi januáriusban 
hosszas betegeskedése miatt a vezérlő bizottságból kilépett, minek 
bejelentése alkalmával a kereskedelmi akadémia ügyei körül szer
zett kiváló érdemeinek elismeréséül egyetértelműen a vezérlő bizott
ság tiszteletbeli tagjának választották. 1880. május 1-én meghalt.

51. *Erényi Ullmann Imre urat a Budapesti nagykereskedők 
és nagyiparosok társulata 1888. január 10-én választotta meg a 
vezérlő bizottság tagjává.

52. Vetsey Sándor úr, kir. tanácsos, a Pesti polgári keres
kedelmi testület választása alapján mint végleges vezérlő bizottsági 
tag volt jelen e bizottság első rendes ülésén. A kereskedelmi 
akadémia ügyei iránt kiváló érdeklődést tanúsított és WeiszB. F. elnök 
távollétében többször végezte a bizottság elnöki teendőit. 1872-ben 
az intézet árúgyüjteménye részére díszes üvegszekrényben szép 
gyapjuminta-gyüjteményt adományozott. 1876. évi júliusban meghalt.

53. Wahrmann Mór úr a Pesti kir. kiv. nagykereskedői tes
tület választása alapján 1861. évi júniusban lett a vezérlő bizottság 
tagja és annak munkálkodásában 31 éven át szorgalmasan részt 
vett. 1861. szeptembertől 1885. augusztus végéig 24 éven át az 
intézet főpénztárosa volt. 1888. április 17-én az elnökhelyettesi tiszt
ségre választatott meg. 1892. november 20-án meghalt. Végrendele
tének végrehajtói hagyatékából 10.000 forintot adományoztak a 
kereskedelmi akadémiának.

54. *Wa!dhauser Adolf úr a Pesti polgári kereskedelmi testület 
választása alapján 1895.januárius2-ika óta tagja a vezérlő bizottságnak.

55. Weisz Bernát Ferencz úr, kir. tanácsos, a Pesti kir. kiv. 
nagykereskedői testület képviseletében már 1856-ban buzgón vett 
részt a kereskedelmi akadémia alapvető munkáiban és az intézet 
megnyitása után a vezérlő bizottság tagja lett. A bizottság elnöki 
tisztében 27 éven át kifejtett munkássága az intézet történetében 
van föltüntetve. E helyen csak azt említjük meg, hogy fáradhatlan 
tevékenységén kívül 1,400 forint adománynyal is segítette a keres
kedelmi akadémiát. 1888. inárczius 31-én meghalt.

56. Weisz Mór urat, a Spitzer Gerzson és társa ezég főnökét, 
a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testület 1875. évi márcziusban 
választotta a vezérlő bizottság tagjává, melyben különösen a 
technológia és árúisme tanításának volt buzgó szószólója. 1880. évi 
januárius havában meghalt.
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5. A tanári kar előbbi és mostani tagjai.

1. Asbóth Oszkár dr. Szül. 1852. aug. 10. Új-Aradon. Fel
sőbb tanulmányait 1870-ben kezdte a budapesti egyetemen és 
1872-től 1875-ig folytatta Lipcsében, Berlinben és Göttingában. Ez 
utóbbi helyen tette le a doktorátust indogermán nyelvészetből és 
a szanszkrit nyelvből. 1880-bau lett a budapesti egyetemen magán
tanár, 1881-ben a szláv nyelvészet helyettes tanára. Ugyanakkor 
kezdte meg működését a keresk. akadémiában is, a hol mint be
járó tanár egészen 1893 őszéig tanította a német nyelvet. Idő
közben 1885-ben egyetemi ny. rendkívüli és 1892-ben rendes 
tanár lett. Ugyancsak 1892-ben választotta meg a tud. akadémia 
levelező tagjává. 1893 óta a Keleti kereskedelmi tanfolyamban a 
szerb és bolgár nyelvet adja elő.

1885-től fogva az újvidéki szerb főgimnázium fölügyeletével 
van megbízva, 10 éven át az érettségi vizsgálatokon is képviselte 
a kormányt ebben az intézetben. Minden 2-ik évben elnököl a 
szerajevói és travniki bosnyák gimnázium érettségi vizsgálatain. 
Két ízben, 1882 és 1889-ben tett tanulmányutat Oroszországba.

Főmunkái: Die Umwandlung der Themen im Lateinischen. 
Göttingen 1875. (dokt. disszert.) Szlávság a magy. keresztény ter
minológiában. Nyelvtud. Közlemények XV1I1. 321—427. 1. 1884. 
Gyakorlati orosz nyelvtan. Budapest, 1888. Kurze russische Gram
matik. Leipzig, Brockhaus 1889. (1. Jagic Archiv, f. sl. Phil. XII. 
289.); az idén finn kiadás jelenik meg. Russische Chrestomathie
u. o. 1890. (1. Jagic Archiv XII. 629.) A hangsúly a szláv nyel
vekben. Budapest, 1891. (Az akadémiában a Sámuel-díjat nyerte.) 
A szláv szavak a magyar nyelvben. (Akad. székfogl. értekez.) 1893.

Kisebb dolgozatok: Der Garaboncziás diák nach der Volks
überlieferung der Magyaren. 1880. (Archiv f. Slav. Philologie. IV. 
611—627.) Nochmals Kracunu-Korocunu. 1886. u. o. IX. 694—699.)

6*
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Iwan Turgenjew. 1879. (Im neuen Reich 265—286.) Der Panslavis- 
mus. 1879. (Beilage zur Alig. Zeitung 88. és 89. sz.) Szerb iskolák 
és orosz tanítók hazánkban a múlt században. 1883. (Magyar 
tanügy.) A szláv népek múltjából 1887. (Budapesti Szemle.) Strausz 
bolgár népdalgyüjteményéről. 1892. (A Budapesti Szemlének és a 
Philologiai Közlönynek áprilisi füzetében.) O-szlovén, új-szlovén. 
Nyelvt. Közlemények. 1895. 442—451. 1) Das Archiv für slavischc 
Philologie, u. o. 460—469. 1.)

Azonkívül kétszer irt czikket a Deutsche Rundschau-ba 
(1877-ben és 1885-ben), a Globus-ban irt a czigányokról lb79*ben, 
a Korrespondenzblatt d. Vereins f. Siebenb. Landeskunde 1880-ban 
egy czikkét közölte, gyakran szólalt föl a M. Nyelvőrben, 
újabban a Nyelvtudományi Közleményekben is.

2. Balog Mór, a budapesti VJ. kér. állami főreáliskola 
tanára, az 1893/4. iskolai év alatt a külföldi tanulmányúton levő 
Beke Manó tanár helyett tanította az algebrát és a geometriát.

3. Bánfi Zsigmond dr. 1857. junius 5-én Gyomán, Békés vár
megyében született. Gimnáziumi tanulmányait Szarvason végezte, 
hol az önképzőkör »Zsengék« czímű lapjának szerkesztője volt. 
A budapesti egyetem filozófiai karába beiratkozván, Gyulai Pál 
kiváló figyelemre méltatta és Lessing Laokonjának fordításával 
bízta meg, mely Bánfi terjedelmes bevezetésével jelent meg. Még 
az egyetemi évek befejezte előtt három évre szóló állami ösztön
díjjal Párisba utazott, honnan a »Hon« és a »Fővárosi Lapok« 
részére essay-szerű tárczákat irt. Doktorátusi tanulmánya »A franczia 
dráma fejlődése a XIX. században« volt, mely irodalmi körökben 
méltó feltűnést keltett. Második nagyobb tanulmánya »Alceste és 
a mizantropia« volt. Több költői művet is átültetett a magyar 
irodalomba. így Lenau híres »Anna«-ját és Alfred de Müsset 
»Deczemberi éjszakáját.« A kereskedelmi akadémiában mint a II. 
kér. főreáliskola franczia nyelvtanárát, 1884. évi szeptemberben 
alkalmazták a franczia nyelv segédtanárának, mely minőségében 
1894 április 13-án Békés-Gyulán bekövetkezett haláláig époly 
buzgalommal, mint sikerrel működött. Tanulmányait halála után 
barátjai egy kötetbe egybegyűjtve Beöthy Zsolt előszavával adták ki.

4. *Barna Ignácz dr. Született 1854. szeptember 10-én Rácz- 
almáson, Fejérmegyében. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 1863- 
ban Budapestre jött. Szülői a kereskedelmi pályára szánván őt, 1864- 
ben a budapesti kereskedelmi akadémia előkészítő osztályába lépett.
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Hajlamai a középiskolai tanulmányok felé vonzották, miért is már
1865-ben átlépett a budapesti V. kér. kath. főgimnáziumba (akkor 
még kir. államgimnáziumba). A gimnáziumi tanulmányok befejeztével, 
a jogi pályára lépett. 1872-ben Bécsbe ment az egyetemre, 1878-ban 
Németországba, hol először a lipcsei egyetemre iratkozott be, 
onnan a göttingeni egyetemre, innen a jénai egyetemre m ent; a 
német egyetemeken töltött szakadatlanul 4 évet, a hol a leg
buzgóbban hallgatta a világhírű jogtudós tanárokat, nevezetesen 
Bécsben: Wahlberg, Exner, Pfafif, Maassen tanárokat; Németország
ban : Wächter, Luden, Ihering, Windscheid, Wach, Binding tanárokat.

1877-ben a jénai egyetemen a jogdoktori szigorlatokat letévén, 
doctor juris utriusque lett. 1878-ban Magyarországba visszajőve, 
német diplomájának nosztrifikácziója végett a budapesti egyetemen 
az e részben kívánt szigorlatokat letette s itt újból jogdoktorrá 
avatták. 1878— 80-ban szakadatlan jogirodalmi munkásságot fejtett 
ki. 1880-ban a budapesti kereskedelmi akadémiában szaktanárrá 
nevezték ki a kereskedelmi és váltójog tárgyaira; utóbb a keres
kedelemisme előadásával is megbízták. 1G év óta tanárkodik az 
intézetben. 1889-ben a budapesti kir. ítélőtáblán kitüntetéssel letette 
a köz- és váltóügyvédi vizsgálatott s azóta ügyvédi gyakorlatot is 
folytat. A cs. kir. szab. Adriai biztosító társulat magyarországi 
osztályának központi jogtanácsosa és ügyvédje. Többrendbeli orszá
gos jogászgyiilésnek volt jegyzője. A magyar jogászegyletnek egy 
évtizednél hosszabb idő óta rendes tagja, hol számos felolvasást 
tartott, számos vitában vett részt, megbízásból számos irodalmi 
munkát teljesített. 1894 ben a budapesti ügyvédi kamara a buda
pesti országos ügyvédvizsgáló bizottság tagjául nevezte ki. 1895 
folyamán a budapesti ügyvédi kamara a magyar bűnvádi eljárás 
törvényjavaslatának bírálatára kiküldött 9 tagú bizottság egyik 
rendes tagjává választotta. Számtalan kisebb-nagyobb jogirodalmi 
értekezést irt a »Magyar Themis« és a »Jogtudományi Közlöny« 
nevű szaklapokba, mely utóbbinak rendes belső munkatársa mai 
napig. Megjelent tőle A magyar kereskedelmi törvény magyarázata.

5. *Beck József 1823. évi szeptemberben Csehország schláni 
kerületének Jeschin falvában született. Szülőhelyén a cseh községi 
iskolában végezte elemi tanulmányait, majd az ottani német magán
iskolába járt, melynek elvégzése után magántanítással foglalkozott. 
1843-ban egy fiatal ember a magyarországi viszonyokat oly tet
szetős színben rajzolta előtte, hogy kedvet kapott »a szabadság
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hazájának« fölkeresésére és c czéljának megvalósítására még abban 
az évben útra kelt. Első nagyobb állomáshelye Székesfejérvár volt, 
hol az izr. magyar népiskola főtanítójához, Neumann Salamonhoz 
fordult magánleczkék ajánlásáért. Ez Iregre a tekintélyes Nobel 
családhoz ajánlotta, hol naponkint csak néhány órán át kellett 
tanítania s igy a család szép könyvtárában önképzésének folytatá
sára elég ideje maradt. A magyar nyelv elsajátítása után 1845-ben 
a székesfejérvári izr. magyar népiskolához került segédtanítónak, 
hol 1850-ig működött. Ekkor a haladás vágya Pestre vitte, hol 
Neumann, az előbbi székesfejérvári tanító, saját fiúiskolájában alkal
mazta. Ugyanez ajánlotta neki, hogy szentelje magát egészen a 
szépírás szakmájának, mire Beck litografált irásmintákat szerzett 
és azok gondos utánzását oly szorgalommal gyakorolta, hogy egy 
hónap múlva írását a szakértő litográfusok teljesen szabályszerűnek 
nyilvánították. 1854-ben már a nádor-utezai Seltenreich-féle leány
iskola szépirástanítója lett, hol az iskola feloszlatásáig, 1884-ig 
tanított. E közben minden szabad idejét önképzésére fordította és 
a klasszikusok tanulmányozáta után a franczia és angol nyelvet 
elsajátította. Több más előkelő leánynevelő intézetben (Gervais Du- 
Chatel báróné, Leigh Ida, Bayer Karolina, Kalocsa Róza, Steuillet, 
Jánisch, Buchholtz, Kövesdy-Albertfify báróné stb.) is tanította a 
szépírást, szintúgy a Szentes-féle fiúnevelőintézetben és Rómer Flóiis 
valamint Corzan igazgatók alatt az államgimnáziumban. 1859. évi 
májusban a kereskedelmi akadémia szépirástanára, Lövényi, a budai 
helytartótanács jóváhagyásával tanulmány-útra indulván, helyettesí
tésével Beck József bízatott meg, ki azóta szakadatlanig tanítja ez 
intézetben a szépírást. 1877-ben az orsz. nőképzőegyesület leány
nevelő intézetének is szépírás-tanára lett, ez utóbbi állásáról azon
ban 1895-ben leköszönt.

6. *Beke Manó dr. született Pápán 1862 április 24-én. Közép
iskolai tanulmányait megkezdte Pápán a szt.-benedekrendi algim
náziumban és befejezte Budapesten a VI. kér. áll. főreáliskolában, 
a hol 1879-ben tett érettségi vizsgálatot. Egyetemi tanulmányait 
mint a tanárképző intézetnek előbb rendkívüli, később rendes tagja 
a József-müegyetemen és a tud. egyetemen végezte. Tanári vizs
gálatot tett 1883-ban a matematikából és fizikából mint főtár
gyakból. Doktori szigorlatot tett 1884-ben a matematikából, elmé
leti és kísérleti fizikából. 1892 októbertől 1893 májusig a göttin- 
gai egyetem előadásait hallgatta. 1883 szeptember havában lépett be a
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bpesti VI kér. áll. főreáliskolába mint próbaéves tanár, 1884-ben 
ez intézetben helyettes tanár, 1886-ban rendes tanár lett, 1895-ben 
a tanárképző intézet gyakorló főgimnáziumához tétetett át és kevéssel 
utóbb egyetemi magántanárrá kepesíttetett. — A budapesti keresk. 
akadémiában 1888 óta tanítja a matematikát, mint bejáró tanár.

Irodalmi működése: 1 . Tankönyvek; Algebra a felső kereske
delmi iskolák számára, (III. kiadás.) Mértan a felső keresk. iskolák 
számára (II. kiadás.), Számtan a középiskolák számára (III. kiadás). 
Érettségi vizsgálati példatár (Reif J-vel együtt). König Algebrájának 
átdolgozása. Számtan a V. és K. Minisztérium megbízásából a nép
iskolák részére. 2 . Matematikai dolgozatok: A legkisebb működés 
elve a Gausz-féle görbületelmélet alapján (Akadémiai értekezés a 
Math. Phys. Lapokban) 4 értekezés a Mathemat. Annalen-ben. 
3 . Népszerűsített matan. dolgozatok az iskolai értesítőben, a Természet- 
tudományi Közlönyben és Emlékkönyvben. 4 A Vallás- és közokt. 
Miniszternek az országgyűlés elé terjesztett jelentéseinek közép
iskolai részét készítette 1886-tól kezdve évenkint. 5. Könyvismerte
tések, tanügyi, metodikai czikkek a Magyar Tanügyben, a Közép
iskolai Tanáregyesületi Közlönyben, az Egyetértésben, Pesti Napló
ban, Nemzetben, Magyar Újságban, a Pallas Lexikonban, Nép
tanítók Lapjában és Kongreszusi Értesítőben.

7. Bodnár Zsigmond 1839. februárius 9-én Nagy-Károlyban 
született. Egyházi pályára készült és 1861-ben pappa is szenteltetett, 
az egyházi rendből azonban 1874-ben kilépett. Még 1872-ben az 
V. kér. állami főreáliskola tanára lett Budapesten, 1875-ben pedig 
egyetemi magántanárrá habilitálták. Számos irodalomtörténeti dol
gozaton is iskolakönyvön kívül leginkább 1891-ben megindított 
magyar irodalomtörténete tette nevét szélesebb körökben is ismertté. 
Midőn Lewin 1884. tavaszán egészségének helyreállítására 5 havi 
szabadságra távozott és az igazgatói teendőkben Névy helyettesítette, 
a magyar irodalmi órák egy részét a kereskedelmi akadémiában 
Bodnár látta el.

8. *Bogyó Samu. Született 1857. jan. 7-én P.-Tamásiban, 
Biharvármegyében. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon, felső- 
iskolai tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. 1879-ben 
középiskolákra (mennyiségtan és ábrázoló mértan), 1890-ben kereske
delmi iskolákra, keresk. és polit. számtanból nyert tanári képesítést. 
Tagja 1893 óta a középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak és 1894 
óta az orsz. közoktatási tanácsnak. 1879/81 a gyakorló gimná
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ziumban működött, 1881 /83-ig Röser-féle kereskedelmi iskolában 
és 1883 óta a budapesti keresk. akadémia tanára.

Irodalmi munkássága: Feladatok a kereskedelmi számtanból 
a kőzépkeresk. iskolák részére. — Feladatok a politikai számtanból 
a kőzépkeresk. iskolák részére. — Feladatok a politikai számtan
ból az alsófoku keresk. iskolák részére. — A tanári és tanítói 
nyugdíjszámítás matematikai alapjáról. — Calculatio-tabellák és 
áruparitás.

9. *Bricht Lipót. Ácson, Komárom vármegyében, 1857. deczem- 
ber 17-én született. Középiskolai tanulmányait a pannonhalmi szt.-Be- 
nedek-rend komáromi és győri gimnáziumában elvégezvén, mint a 
budapesti tanárképző intézet tagja előbb a műegyetemen utóbb a 
tudományegyetemen chémiai és fizikai előadásokat hallgatott. 
Than tanár ajánlására az egyik chemiai »Ferencz-József«-ösztön- 
díjjal kitüntetve, Lengyel tanár alkalmazott chémiai előadásainál 
egy évig, mint asszistens működött. 1880. októberben a chémiai 
intézettől megvált, hogy önkéntesi évét leszolgálja; alig végezte 
azonban katonai esztendejét, mint tartalékos hadnagyot 1882-ben 
a Boszniában kitört lázadás alkalmából újra mozgósították, minek 
következtében újabb 9 hónapra el volt vonva tanulmányaitól. 
Boszniából visszatérve, a chémiából és fizikából tanári képesítést 
szerzett, a megélhetés biztosítására pedig a fővárosi statisztikai 
hivatalban szakdíjnoki állást vállalt, melylyel főképen a franczia 
nyelven megjelenő nemzetközi statisztikai munkálatok végezése 
volt egybekötve. Innen 1885-ben a budapesti kereskedelmi 
akadémiához és a vele kapcsolatos alsófoku szakisko
lához titkárnak választották, mely állása mellett 1888 óta az 
alsófoku iskolában árúismét és 1895 óta a keresked. akadémiában 
chémiát tanít. Irodalmi munkáinak első zsengéi a győri főgimnázium 
önképzőkörének »Remény« czímű lapjában jelentek meg, utóbb 
szakszerű czikkeket közölt a Természettudományi Közlönyben, 
a kereskedelmi akadémia Évi Jelentéseiben és a Kereskedelmi Szak
oktatásban, azonkívül Körösi Józseffel együtt szerkesztette a »Bulletin 
annuel des grandes villes« több évfolyamát és 1895-ben megirta 
a budapesti kereskedelmi akadémia tantervének történetét és a 
vezérlő bizottság megbízásából A budapesti kereskedelmi akadémia 
történetét.

10. *Brózik Károly dr. szül. 1849. jan. 9. Mármaros-Szigeten ; 
a gimnáziumot szülővárosában, Győrött és Szatmáron végezte, a
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bölcseleti előadásokat a budapesti egyetemen hallgatta. 1871. jul.
21. főgimnáziumi tanári képesítést nyert a történelemből és föld
rajzból, 1873. júniusban pedig a magyar nyelvből és irodalomból. 1872. 
bölcseletdoktorrá avattatott a budapesti egyetemen. 1871. póttanár 
a budai főreáliskolában, 1872. rendes tanár a körmöczbányai reál
iskolában, 1873-tól kezdve a budapesti II. kér. reáliskolában és
1886-tól kezdve bejáró tanár a budapesti kér. akadémiában. 
Czikkei az orsz. Középiskola Tanáregyesület Közlönyében (X. XT. 
XVIII. évf.) és a Földrajzi Közleményekben (XIV. k.) jelentek 
meg. Értekezése: A család és vérboszu a kezdetleges művelődés 
korában (a budapesti II. kér. áll. reálisk. értesítője 1876). A buda
pesti II. kér. reáliskola története (u. annak értesítője 1895). 
Munkái: Rendszeres természettani földrajz a középiskolák VII. o. 
számára. Budapest 1878. Mexikó felfedezése és meghódítása. Cas- 
tílloi Diaz Bernal elbeszélése. (U. o. 1878.) Középkori ázsiai utazók 
(U. o. 1881.) Földrajz gimnáziumok számára (Paszlavszky József
fel együtt) I., II. és III. r. később I. és II. r. (U. o. 1881.) Ez 
utóbbit lefordították olasz és oláh nyelvre. A fö ld  fölfedezése. 
Jules Verne u. ford. (1881—82.) Serfa Pinto utazása Afrikán 
keresztül. Átdolgozás (U. o. 1884.) Földrajz a reáliskolák I. és II. 
o, számára. (U. o. 1886.) Földrajz a keresk. iskolák felsőbb oszt. 
számára I. és II. r. (U. o. 1887. és 1888.) Kolumbus Kristóf 
Amerika felfedezése. Az ifj. számára. (U. o. 1889.) földrajz a 
népiskolák IV. V. VI. o. számára (U. o. 1890.) A fokvárostól 
a masukulumbék országába. Dr. Holub E. után ford. I. és II. r. 
(U. o. 1890—91.) A legsötétebb Afrikában. Stanley után ford. I.,
II. és III. k. (U. o. 1891.) Európa történelmi térképe 1718. (U. o. 
1895.) Európa történelmi térképe 1810. (U. o. 1895.) Európa, 
Afrika , Ázsia fali térképek nomenklatúráját készítette. (U. o. 
1893 — 95.) A Pallas nagy lexikon külföldi földrajzi czikkeinek 
nagyobb részét irta.

11. B u rch a rd  G u sz táv  Karner leköszönése után 1871. októ
berben a könyvvitel tanárául alkalmaztatott, a kővetkező évben 
azonban a bécsi kereskedelmi akadémiába hívták tanárnak, minek 
következtében 1872. szeptemberben leköszönt.

12. Catinelli Hektor, az angol-magyar bank titkára, 1866. 
november 1-től 1869. október 1-én történt leköszönéséig tanította 
a nemzetgazdaságtant, váltójogot és vámismét.

13. Collaud B. Antal, azelőtt a freiburgi kanton tanítóképző
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intézetének tanára, 1872. januárius 26-án az elhalt Verrier Kázmér 
helyébe a franczía nyelv segéd tanárának alkalmaztatott, de még 
ugyanazon évben állásáról leköszönt.

14. Conlegner Káro ly ,  műegyetemi tanár, szül. Érsekújvárod 
1812. okt. 18-án. 1846-ban a József-ipariskola tanára, 1848-ban 
a bankjegyek gyártásának felügyelője, 1857-ben a kir. József- 
műegyetem tanára lett. Egyike volt azoknak a szakférfiaknak, kik 
a kereskedelmi akadémia létesítésére alakított bizottság tanácsko
zásaiban részt vettek. A kereskedelmi akadémia megnyitásakor 
ideiglenesen elvállalta a könyvvitel tanítását, tanszékét azonban már 
1858-ban átadta a Drezdából meghívott Strackerjannak. 1892-ben 
meghalt.

15. Deutsch Henrik, Bánban, Trencsén vármegyében 1822. 
évben született. Tanulmányainak befejezése után 1845-től 1851-ig 
a lovasberényi, 1852-től 1858-ig a kecskeméti zsidó népiskolán 
működött, 1859-ben a pesti izr. hitközség talmudtóra intézetének 
tanítója, 1861-ben a középiskolai ifjúság hittanára, 1868-ban pedig 
az országos izr. tanítóképző és a vele kapcsolatos gyakorló iskola 
igazgatója volt. Egyúttal az országos rabbiképzö iskolán ennek 
megnyitása óta az első tanfolyamban tanította a héber tantár
gyakat. 1863. évi szeptemberben a kereskedelmi akadémia izr. 
vallástanárának választották, mely állásáról 1868. évi májusban, 
midőn a tanítóképző igazgatójává lett, leköszönt. A zsidó vallásos 
irodalom terén számos magyar és német munkát irt. Meghalt 
Budapesten, 1889. deczember 18-án.

16. E ga n  James, a pesti tudomány-egyetem és a főreáliskola 
angol nyelvtanára, 1861. januáriusban a megbetegedett Fritsch 
Vilmos tanár helyettesítésére alkalmaztatott, a következő évben 
neki fölajánlott angol nyelvi tanszéket azonban nem fogadta el.

17. Engerth  La jo s,  nyug. cs. és kir. főhadnagy és okleveles 
akadémiai festő, 1858. októberben a kereskedelmi akadémiába a 
rajzolás tanárává neveztetett ki, mely minőségében 1889. április 
18-án bekövetkezett haláláig működött.

18. Erdély i J. Jenő. 1855-ben Zala-Egerszegen, Zala várme
gyében született. Az elemi iskolákat ugyanott, a főreáliskolát pedig 
Pozsonyban végezte. 1875-ben a kir. József-műegyctemre a vegy
tan, természettan és természetrajzi szakmákra iratkozott be és 
1881-ben tanképesítő oklevelet szerzett. 1881/2. tanévben tagja 
volt a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló iskolájának. Mint
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philloxera-szakértő kiküldetésben részesült a földművelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. minisztérium részéről. 1883. óta működik 
a budapesti kereskedelmi akadémiában. Időközben több könyvviteli 
kurzusnak volt hallgatója és 1888. óta a pesti polg. keresk. testület 
alsó fokú szakiskolájában a könyvviteltant tanítja.

Megjelent munkái: Vegytan, keresk. akadémiák stb. számára 
írták: Erdélyi J, Jenő és Toborffy Béla. Az egyszerű és kettős 
könyvvitel, irta: Erdélyi J. Jenő. A  levegőről, különös tekintettel az 
iskolákra. Vegytani, természet tani és rímismei ezikkek, megjelentek' 
dr. Heinrich Károly keresk. akadémiai tanár német olvasóköny
vében. A »Kereskedelmi szakoktatás« és egyéb lapokban megjelent 
apró ezikkek.

19. Erdélyszky Mihály, jelenleg a nagy-szebeni állami főgim
názium rendes tanára, 1883-ban a magyar nyelv és irodalom he
lyettes tanárául alkalmaztatott, mely minőségében 1S86. októberig 
működött, a midőn is a mostani állomását nyerte el.

20. F e l le tár  Em il  dr. országos művegyész, szül. Tapolczán, 
Zala vármegyében, 1834-ben. A középiskolákat Veszprémben és 
Besten látogatta, a gyógyszerészmesteri oklevelet a pesti egyetemen 
nyerte, hol 1862-ben a gyógyszerészeti tudományok doktorává 
avatták, a következő évben pedig a törvényszék és rendőri chémia 
egyetemi magántanárává képesítették. 1869—79. a budapesti keres
kedelmi akadémiában a cliemia, természetrajz és technológia tanára 
volt, 1871-ben pedig országos művegyész lett. Több eredeti tanul
mányt és chemiai czikket közölt a »Gazdasági Lapokban«, a Gyó
gyászatban«, a »Gyógyszerészeti Hetilapban« és a »Természet- 
tudományi Közlönyben«.

21. Fend ler József Csávoson, Torontál vármegyében, 1848- 
ban született. Iskoláit Becskereken, Szegeden és Temcsvárott vé
gezte. Temesvár ott papnövendék lett, de nem érezvén hivatást a 
papi pályára, már egy év múlva kilépett a szemináriumból és 
Pestre ment az egyetemre. Fizikai és matematikai tanulmányait 
itt elvégezvén, e szakok behatóbb tanulmányozását még Berlinben 
és Heidelbergában folytatta. A kereskedelmi akadémiában i872-ben 
alkalmazták a fizika tanárának. 1877-ben torokbaj támadta meg, 
tanári kötelességeit azonban a legnagyobb önfeláldozásai igyekezett 
teljesíteni, mig 1879. őszén Dalmáczia egy szigetére, Lesinába, 
költözött, hol 31 éves korában november 13-án meghalt

22. F e n y v e s sy  A d o l f  1837. januárius 10-én Zala-Egerszegen



született. Tanulmányait Székesfejérvárott kezdette és a budapesti 
műegyetemen végezte be. 1859-ben kezdett a gyorsírással foglal- 
lalkozni, mely téren legnagyobb sikert a Stolze-féle német gyors- 
irási rendszernek magyar nyelvre való átültetésével ért el. Legelső 
gyorsirási műve: A gyorsírás kimerítő tankönyve (Berlin, Pest 1863.). 
E munkájának gyakorlati betetőzéséül szolgált: Az országgyűlési gyors
írók kézikönyve. Kónyi Manóval egyetemben szervezte az ország- 
gyűlési gyorsirodát, melynek jelenleg is főnöke. Az ő kezdemé
nyezésére léptette életbe a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
1870-ben a gyorsírás-tanítókat vizsgáló bizottságot. Több nemzet- 
gazdasági tanulmányt közölvén a »Budapesti Szemlében« és a 
»Nemzetgazdasági Szemlében«, mint gazdasági író is tekintélyes 
nevet vívott ki magának. 1890-ben a Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár megbízásából megírta ez intézet ötvenéves történetét. 1865. 
évi októberben Pollák Alajos helyébe a kereskedelmi akadémia 
gyorsírás-tanárává választották, mely állásáról 10 évi sikeres mű
ködés után 1875. szeptemberben leköszönt.

23, Fillinyer K á ro ly  szül. 1845. deczember 14. Győrött. A 
gimnázium alsó hat osztályát szülővárosában végezte, azután a 
czistercziek rendjébe lépett és Zirczen folytatta, majd Egerben be
fejezte a gimnáziumi s ugyancsak ez utóbbi helyen a teol. tanul
mányokat. 1868-ban már tanár volt az egri főgimnáziumban. 1872- 
ben tette le a budapesti egyetemen a tanári vizsgálatot s a rend
ből kilépett. Ugyanezen évben, akkor még Pest város közgyűlése 
rendes tanárrá válasz.otta meg a IV. kör. polg. leányiskolához; 
1876 bán pedig Budapest székesfőváros tanácsa igazgatónak, az 
akkor megnyitott VIII. kér. polg. fiúiskolához, mely egy év múlva 
a IX. kerületbe költözött át. 1874. október 1-től 1880-ig tanította 
a budapesti kereskedelmi akadémiában a természetrajzot és árú
ismét. — 1887-ben az igazgatása alatti polgári iskolát középkeresk. 
iskolával bővítették ki. E kereskedelmi iskolát 1895-ben a vele 
kapcsolatos polgári iskolától elválasztották és középiskolai tanári 
fizetéssel javadalmazott tanszékekkel szervezték; a székesfővárosi 
tanács ezen újonnan szervezett igazgatósági állásra is megválasz
totta és e minőségében jelenleg is működik. Több tankönyvet irt 
a természetrajz és a keresk. tudományok köréből. Ilyen munkái: 
A természetrajz vezérfonala (állat- és növényország) középtanodák 
és polg. iskolák számára (Budapest 1874.); ugyancsak Az állat- és 
növény ország természetrajza polg. isk. számára (1878. s ill. 1892.
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u. o.) Árúisme (1887. és 1892. Budapesten.). Művei több ki
adást értek.

24. Földes Béla di\ Lúgoson, 1848. szeptember 25-én szüle
tett. A gimnáziumot Temesvárott és Budapesten, a jogot Bécsben, 
Budapesten és Lipcsében végezte, hallgatván a nemzetgazdaságtan
nak ez időben leghíresebb tanárait; már ekkor különös előszere
tettel foglalkozott a nemzetgazdaságtannal. Haza térve, sűrűn bo
csátotta közre közgazdasági czikkeit. 1872-ben a fővárosi statisz
tikai hivatal szaksegédjévé és igazgató-helyettesévé nevezték ki, mely 
minőségben a fővárosi statisztika több fontos ágát szervezte. 1873- 
ban a nemzetgazdaság- és pénzügytan helyettes tanára lett a buda
pesti kereskedelmi akadémiában és ugyanott a kereskedelem törté
netét is előadta. 1874-ben magántanári képesítést nyert a buda
pesti egyetemen. 1876-ban a Budapesten tartott nemzetközi statisztikai 
kongresszus titkára és az országos statisztikai tanács tagja le tt;
1879-ben a nagyváradi jogakadémiához nevezték ki tanárrá, de ez 
állását már 1880-ban odahagyván, a budapesti kereskedelmi akadé
miában a nemzetgazdaságtan és a pénzügytan rendes tanára és a 
budapesti egyetemen a statisztika magántanára lett. 1881-ben át
vette a rnagy. tud. akadémiában a nemzetgazdasági bizottság elő
adói tisztét, mely minőségében különösen előadások szervezése, a 
»Nemzetgazdasági és Statisztikai Évkönyv« alapítása, a kereske
delmi műszótár megindítása, értekezések kiadása stb. által szerzett 
érdemeket. 1882-ben a budapesti egyetemen a statisztika második 
tanszékére nyilvános rendkívüli tanárnak nevezték ki, minek kö
vetkeztében 1883. januáriusban a kereskedelmi akadémiától megvált, 
i 889-ben egyetemi rendes tanár, 1893-ban a magy. tud. akadémia 
levelező tagja lett. Irodalmi munkáinak felsorolása túlhaladná e 
rövid ismertetés keretét, csak »Nemzetgazdaság- és pénzügytanát« 
említjük fel, mely a kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának 
anyagi támogatásával jelent meg.

25. Frank Frigyes, az első magyar általános biztosító társaság 
főkönyvelője, Burchard tanár leköszönése után 1872. októberben 
a könyvvitel tanítására alkalmaztatott, az 1873/4. iskolai év elején 
azonban annak kijelentésével, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a 
tanári pályának nem szentelheti magát azzal az odaadással, melyet 
ez megkíván, tanári működésétől visszalépett.

26. F r it sch  Vilmos, a kir. József-műegyetemen a franczia 
nyelv tanára, 1818. évben Kamenitzben, Csehországban született.
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Gimnáziumi és filozófiai tanulmányait Prágában végezte, 6 éven át 
a prágai és a bécsi egyetemen orvos-sebészi előadásokat hallga
tott. 1851-től 1855-ig a budai államgimnáziumban a természetrajz 
helyettes tanára volt és a mellett a József-ipariskolában és a budai 
főreáliskolánál mint a franczia nyelv tanára is működött. A keres
kedelmi akadémia létesítésének előmunkálataival megbízott küldött
ség tárgyalásaiban 1856. november 29-étől kezdve mint peda
gógiai szakértő vett részt, és e küldöttség megbízásából 1857-ben 
a prágai, chemnitzi, lipcsei és drezdai kereskedelmi iskolák tanul
mányozására utazott, mely útja közben Drezdában Kömért a léte
sítendő pesti intézet részére megnyerte. Ideiglenes igazgatói minő
ségben 1857. novemberben ő nyitotta meg a pesti kereskedelmi 
akadémia első iskolai évét, mig 1858. májusban Zickwolff dr. vette 
át az intézet igazgatóságát. Még négy éven át működött a keres
kedelmi akadémiában mint a természetrajz, nyers árúk ismerte
tése és az angol nyelv tanára, mígnem 1862. júliusban az intézet
től megvált.

27. Fritz  Péter, most a budapesti kereskedelmi és iparka
mara titkárja, az 1871/2. iskolai év elején mint tanárjelölt 
állandó helyettesítő tanárnak alkalmaztatott, 1872. februáriusban 
azonban egészségi okokból állomásáról leköszönt.

28. *G h y c z y  Géza dr. 1837. április 27-én Tatán, Komárom 
vármegyében született. A gimnázium hat osztályát a kegyesrendiek 
tatai gimnáziumában végezte, a hetediket mint magántanuló, a 
nyolezadikat pedig a kegyesrendiek pesti gimnáziumában, hol 1852-ben 
15 éves korában érettségi bizonyítványt nyert. Még ugyanabban az 
évben a budapesti egyetem filozófiai karába iratkozott be és az 
előirt 6 félévi tanfolyam bevégezte és a szigorlatok letétele után
1855. évi novemberben a bölcselet doktorává avattatott. Ezután
1856. októbertől 1860. júliusig 4 iskolai éven át a bécsi műegye 
tem rendes hallgatója volt és mérnökké képesíttetett. 1860. októ
berben István és József főherczegek jószágigazgatóságához jutott 
mint igazgatói segéd, 1864. januáriusban igazgatósági titkár lett, 
és ezen minőségében 1873. végéig, állomásának beszüntetéséig 
működött. Ez utóbbi állomásában bőven lévén alkalma a forgalmi 
viszonyokkal megismerkedni, fölmentése után a kereskedelem és 
ipar terén óhajtott magának jövőt teremteni. Ez okból a kereske
delmi tudományok elméleti tanulmányozása után a magyar álta
lános hitelbankban több hónapon át a levelezéssel és könyveléssel



95

gyakorlatilag is foglalkozott. Még 1874-ben a kereskedelmi szám
tanból és könyvvitelből tanári szigorlatra jelentkezett és vizsgálatát 
1875. júliusban fényes eredménynyel meg is állotta. Még ugyan
azon év november havában a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium a kereskedelmi szaktárgyakra a tanárvizsgáló bizottság tag
jává nevezte ki. Néhány hónap múlva Conlegner Károly ajánlatára 
a műegyetemhez a könyvvitel és kereskedelmi számtan helyettes 
tanárává hívták meg, minek következtében három évig mint helyet
tes tanár, 1879. szeptembertől kezdve pedig mint nyilvános rendes 
műegyetemi tanár és több éven át mint a mérnöki szakosztály 
dékánja működött. Midőn Lewin az egyéves kereskedelmi 
szaktanfolyamot szervezte, az 1882/3. iskolai év elején Ghyczyt 
hívta meg, hogy e tanfolyamban a kereskedelmi és poli
tikai számtant előadja, mely meghívás elfogadása révén jutott a 
kereskedelmi akadémiával először összeköttetésbe. Midőn Lewin 
1881-ben meghalt, az intézet vezérlő bizottsága Ghyczyt hívta meg 
az igazgatói állásra, melyet ez 1885. évi januárius 1-én foglalt el 
és a műtgyetemi tanári állásról leköszönt. Mint meghívott szak
tanár azonban heti 3 órában még tovább is előadta a műegyete
men a könyvviteltant. 1885. év júniusban a tanügy terén szerzett 
érdemei elismeréséül a királyi tanácsosi czimet kapta. 1888. újévtől 
kezdve az országos közoktatási tanács váltakozó tagja, 1891. 
februáriusban az újjá szervezett országos közoktatási tanács egyik 
alelnöke lett és ez utóbbi minőségében a mennyiségtan-természet
tudományi s egyszersmind a szakiskolák ügyeit is felölelő népisko
lai szakosztály vezetésével bízatott meg. Ez alelnöki állás sok
oldalú teendőit igazgatói kötelezettségeinek lelkiismeretes ellátásá
val összeegyeztetni nem bírván, alelnöki tisztéről már 1S92. július
1-én leköszönt, meggyöngült egészségi állapota miatt pedig még 
ugyanabban az évben a szaktanárvizsgáló bizottság tagságáról is 
lemondott, 1893. februárius 18-én megbetegedvén, politikai szám
tani előadásait többé nein folytathatta és igazgatói teendőiben is 
többször Névy László által volt pótolva, mig 1895. szeptemberben 
a vezérlő bizottság részéről egészségének helyreállítására egész évi 
szabadságot kapott. Irodalmi munkái: A budapesti kereskedelmi 
akadémia tizenegy Évi jelentése, 1884/85— 1894/95. Táblázatok a 
kamatos kamat- és járadékszámításhoz. (1890.) Politikai számtan, 
saját tanulói részére kézirat gyanánt.

29. Gonda Béla. Szőllőskén, Zemplén vármegyében, 1851. decz.
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28-án született. Gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon, a mű
egyetemet Pesten végezte. Közben a felső-torontáli ármentesítő 
társulat munkáiban vett részt, 1876-ban a földművelésügyi minisz
térium megbízásából a magyarországi talajjavítási munkálatokat 
tanulmányozta, 1876-ban a magyar mérnök- és építészegylet 
másodtitkára lett, 1877-ben a »Gazdasági Mérnök« czimű szak
lapot indította meg és élénk részt vett a Tisza-szabályozási moz
galomban, 1878 bán a mezőgazdasági vizműtan magántanára lett 
a műegyetemen. 1882-ben az akkori közmunka- és közlekedési 
minisztérium műszaki tanácsába főmérnökké nevezték ki; 1887-ben 
műszaki tanácsos lett. 1892-ben a Párisban tartott V. nemzetközi 
kongresszuson, melynek egyik alelnöke volt, az aldunai Vaskapu 
szabályozásáról irt munkájával tűnt ki. 1893-ban a kereskedelmi 
minisztériumban a hajózási, vaskapuszabályozási és kikötő-építési 
osztály főnöke lett. 1871. óta számos szakezikket irt nemcsak a 
hazai, hanem a külföldi lapokba is. Önálló főbb munkái: Építési 
tanácsadó (Budapest, 1871. II. kiad. 1889.); Az aldunai Vaskapu 
es az ottani többi zuhatag szabályozása, (u. o. 1892. ugyanakkor 
Párisban francziául is megjelent stb.) Egy ideig szerkesztette a 
»Műszaki Hetilapot«, »Kiállítási Értesítőt« és a »Vízügyi Közlöny<'-t. 
1882-ben, midőn Földes Béla tanár leköszönése következtében a 
vezérlő bizottság Várnai Lajost választotta meg a nemzetgazda
ságtan tanárának, ez utóbbi pedig betegsége miatt az előadásokat 
nem tarthatta meg, az iskolaév utolsó 3 hónapjára Goiula vállalta 
el e tantárgy előadását és ő is vizsgálta e tantárgyat a zárvizs* 
gálaton.

30. G ro ssm a n n  Ignácz, a pesti izr. hitközség leányiskolájának 
volt igazgatója, az intézet első izraelita vallástanárának, Klabernek 
halála után 1857. deczemberben az izraelita tanulók vallásoktatásá
val bízatott meg, 1860. évtől kezdve azonban, mint az algebra és 
geometria segédtanára is működött. 1863-ban a pest-losonczi vas
útnál nyert alkalmazást és e miatt azon év október havában az 
intézettől megvált.

31. Grünbaum Miksa, főreáliskolákra képesített tanár, mint a 
Ganz-féle gépgyár első levelezője az 1881/2. iskolai év elején a 
magyar, német, franczia és angol nyelvű levelezésre létesített külön 
tanszék tanárává választatott meg, két évi tanári működés után 
azonban 1893-ban ez állásáról leköszönt.

32. Hahn A d o lf  tanár, a kereskedelmi akadémiában 1880.
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decz. 1-én a magyar és német nyelv segédtanárának alkalmaz
tatott, itteni működése azonban csak az 1880/81. iskolai év végéig 
terjedt.

33. Hantken Miksa (prudniki) Jablonkán, Sziléziában, 1821. 
szeptember 26-án született. Miután gimnáziumi tanulmányait 
Teschenben elvégezte, a bécsi egyetemen filozófiai tanulmányokkal 
foglalkozott. Majd Selmeczrc ment, hol 1846-ban elvégezte a bányász 
akadémiát és mindjárt mint bányász szolgálatba is lépett. 1852-ben 
Doroghon, Esztergom-vármegyében, mint bányatiszt működött 
1858-ban Budapestre költözött, hol 1861. évi márcziusban a meg
betegedett Fritsch tanár helyettesítésére a keresked. akadémiában a 
természetrajz és geometria tanításával bízatott meg, minek követ
keztében 6 éven át ez intézet tanári testületében működött, mig
1866-ban múzeumi őrré kineveztetvén, az 1866/7. iskolai évvégén 
a keresked. akadémiától megvált. 1869-ben a földművelésügyi minisz
ter a iöldtani intézet szervezésével bizta meg és miniszteri osztály- 
tanácsosi ranggal, ennek első igazgatójává nevezte ki. A tudomá
nyos akadémia 1864-ben levelező, 1874-ben rendes tagjává válasz
totta. 1876-ban a paleontologia magántanára lett a budapesti 
egyetemen. 1882-ben érdemeinek jutalmazására létesítették a buda
pesti tud. egyetemen a paleontologia tanszéket. 1888-ban a bolognai 
egyetem tiszteletbeli doktorává választotta. Legjelesebb és leg- 
hirnevesebb tudósaink egyike, ki különösen a szénkutatások és a 
foraminiferák tanulmányozása terén európai hírnévnek örvend.

34. Haraszti Gyula tanár az 1880/81. iskolai év elején a 
magyar és német nyelv segédtanárává alkalmaztatott, egészségének 
gyöngülése következtében azonban állását csak 1880. november végéig 
viselhette.

35. *H e inrich  A la jo s  dr. szül. 1855-bcn Budapesten. Közép
iskolai tanulmányait ugyanott, felsőbb tanulmányait a budapesti és 
lipcsei egyetemen végezte; bölcseletdoktorrá lett 1875-ben. Felsőbb 
tanulmányait folytatta 1875—77-ig Berlin-, Strassburg-, Bécs-, 
Páris- és Londonban; egyetemi magántanár lett 1878-ban; az ev. 
ref. főgimnázium tanára volt 1884—87-ig; áll. gimn. tanár 1887 
óta. 1893. évi november óta a kereskedelmi akadémiában mint 
bejáró tanár a német nyelvet tanítja — Irodalmi működése: Az 
Anna-Sarja történeti változásai, 1875. — Ismereteink a Balaton-tóról 
(a M. T. Akadémia megbízásából, kézirat). — Értekezések és 
bírálatok az Egyet. Phil. Közlönyben és a Földr. Közleményekben.

Bricht, Bpeali Kcrcsk. Akad. tört. 7
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36. * Heinrich K á ro ly  (Ir., szül. 1856. okt. 22-én Budapesten 
mint hivatalnok fia. Az elemi iskolák után a középiskolai tanul
mányait a pesti ág. liitv. ev. gimnáziumban végezte és ugyancsak 
Budapesten az egyetem bölcseleti előadásait hallgatván, 1878. 
május havában bölcseletdoktorrá avattatott, ugyanaz év deczember 
havában a német, latin és görög philologiából középiskolákra 
tanárrá képesíttetett. — 1879. márczius 12-én a fehértemplomi állami 
főgimnáziumhoz helyettes, június 20-án lendes tanárrá nevezték 
ki; 1881. szeptember 1 -je óta a budapesti kereskedelmi akadémiá
nak rendes tanára, mint ilyen eleinte német nyelvet és irodalmat, 
1884 óta még kereskedelmi levelezést is tanít.

Irodalmi működése: A görög idegen szavak a szyr nyelvben 
(doktori értekezés); szépirodalmi és kritikai czikkek a »Pester Lloyd-« 
»Egyetemes Philologiai Közlöny« ben, valamint az »Ungarische 
Revue«-ben, melyet 1892-óta önállóan szerkeszt. Lefordította a 
hazai német-ajkú iskolák számára a Bartal-Malmosi, Latin nyelvtan és 
gyakorlókönyv czímü munkát (Budapest, 1879. Eggenberger, 2 
kötet). — Önálló munkái: Anyag-gyűjtemény a német nyelv taní
tásához. 3 kötet (Budapest. 1884—86), melyből készült: Gyakor
lati Kézikönyv a német nyelv tanításához (Budapest, 1889. Kókai) 
és Német Olvasókönyv a kereskedelmi iskolák számára. 2 kötet 
— Német kereskedelmi levelezés módszeres előadásban. 1896. 
Eggenberger.

37. Holtai F e re ncz  dr. Született 1861. márczius 15-én Szen
tesen. Nemzetgazdasági iró, ki előbb az Ellenőr, utóbb a Nemzet- 
közgazdasági rovatát, majd a Nemzetgazdasági Szemlét szerkesz
tette, 1887. óta pedig a Vasúti és Közlekedési Közlöny szerkesz
tője. A közgazdasági irodalom terén élénk munkásságot fejt ki és 
több akadémiai dijat is nyert. Az 1886/7. iskolai év alatt Sebes
tyén Jenő, a nemzetgazdaságtan tanára megbetegedvén, néhány 
hónapig Heltai helyettesítette.

38. Herich K á ro ly  dr. A földművelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi minisztérium titkára volt, midőn a vezérlő bizottság 1874. 
májusban az általános kereskedelemismének a kereskedelmi akadé
miában való tanításával megbízta. 1875-ben a budapesti tudomány- 
egyetemen a kereskedelmi és váltójog magántanárává jogosíttatott, 
és ugyanazon évben osztálytanácsos lett. A kereskedelmi akadémia 
tanulóinak használatára megírta és a vezérlő bizottság pénzbeli 
segélyezése mellett kiadta »A kereskedők kézikönyve« czimű mun-
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Icáját. Az intézetben viselt tanári állásáról az 1880/1. iskolai év elején 
köszönt le.

39. Horváth  Á rpád  dr. 1820. február 23-án Budapesten szü
letett, hol összes iskolai tanulmányait is végezte. Már 1846. május 
elsején atyja, Horváth István, egykori tanszékére az oklevél és czi- 
mertan helyettes tanárává nevezték ki, két évvel későbben pedig 
nyilvános rendes tanár lett 1857-ben Toldy Ferencz ajánlatára az 
akkor alapított budapesti kereskedelmi akadémiához a magyar 
nyelv és irodalom tanárává választották, hol buzgó hazafias szelle
mével a Bach-rendszer tisztviselőinek megrovását vonta magára. 
Midőn az 1861/2. iskolai év tantervében a második előkészítő osz
tály megszüntetése következtében a magyar nyelvi órák száma is 
apadt, és a vezérlő bizottság Horváth illetményeit ennek meg
felelően leszállította, Horváth 1861. évi szeptemberben az intézettől 
megvált. Felesége, Szendrey Julia, Petőfi Sándor özvegye volt. 
A kitűnő szakember a magyar tudományos akadémia levelező 
tagja, a magyar történelmi társulat választmányi tagja és egyideig 
az egyetemi könyvtár igazgatója is volt. Ónálló művei: Bevezetés 
a magyar oklevéltanba. A diplomatikai irástan alapvonalai, A diplo
matikai kortan alapvonalai. Néhány szó az egyetemi könyvtár 
rendezése és czimtározása ügyében. Mabillon János a diplomatika 
megalapítója. — Meghalt 1894. október 26*án Budapesten.

40. Jaeger Henrik Konstantin, Strassburgban, 1811. október 
21-én született. 1831-bcn megszerezte az Université de France 
diplomáját, azután a felső-rajnai département Than városában 9 
éven át tanár volt. 1840-ben Magyarországba jött, hol több tekin
télyes családnál tanította anyanyelvét, a kereskedelmi akadémia 
alapításakor pedig ez intézet franczia nyelvtanára lett. Mint tanár 
szinte mesés pontosság és humánus gondolkozás jellemezte, tanít
ványai a rajongásig szerették, miben nagy része volt annak a 
példás hűségnek, melylyel fogadott hazájához, és abban a magyar 
nemzetiséghez ragaszkodott. 27 évi buzgó tanárkodás után 1884. 
deczember 19-én meghalt. Temetésén az intézet vezérlő bizottsá
gán, tanári testületén és tanuló ifjúságán kívül a kereskedő világ 
notabilitásai és az elhaltnak volt tanítványai, köztük Szapáry Gyula 
és Géza grófok is résztvettek, az egyházi szertartás után pedig 
Névy László igazgató-helyettes mondott lendületes búcsúbeszédet. 
Az iránta érzett szeretet fényesen nyilvánult abban, hogy halála 
után volt tanítványai és ezek között legnagyobb buzgalommal

7*
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Jálics Géza és Ullmann Adolf urak, gyűjtést rendeztek egy sírkő 
költségeire és a kedvelt tanár sirhalmát mauthauseni gránitból ké
szült fényes obeliszkkel jelezték.

41. Jónás János, született Kiskun-Halason, Pest vm., 1848. 
november 4-én. Gimnáziumi tanulmányait a halasi ref főgimnáziumban 
végezte 1868-ban. Az 1868/9. évben a budapesti, 1869/70-ben a 
berlini, 1870/71-ben mint állami ösztöndíjas tanárjelölt a müncheni 
s a lipcsei egyetemet látogatta és fökép nyelvészeti, bölcseleti és 
történelmi tanulmányokkal foglalkozott. A tanári vizsgálatot Buda
pesten tette le 1875-ben. Mint tanár működött 1871/2-ben és ismét 
1874/5 és 1875/6. években a halasi ref. főgimnáziumban, 1872/3-ban 
a budapesti ág. ev. főgimnáziumban, 1876/7. és 1877/8. években a 
székesfejérvári főreáliskolában. Az 1878-dik évben a budapesti keres
kedelmi és iparkamarához választották meg fogalmazónak, mely 
minőségben egészen 1885. nyaráig szolgált. Evvel egyidejűleg mű
ködött az 1878/9* dik évben a budapesti kereskedelmi akadémiában 
mint a német nyelv kisegítő tanára, majd 1880* bán ennek az inté
zetnek titkárja lett. Az 1885-dik évben a Pozsonyban alapított és 
ő általa szervezett kereskedelmi akadémia igazgatója lelt s azóta ezen 
állásban működik. Irodalmi munkássága már tanuló korában kez
dődött, midőn keleti nyelvészeti és etnográfiai tanulmányokat 
írt, melyek részben a Kisfaludy-Társaságban felolvastattak, részben 
a Budapesti Szemlében és külföldi szaklapokban jelentek meg. Ké
sőbb a Magyar Tud. Akadémia s a Kisfaludy-Társaság megbízá
sából nagyobb műveket fordított, irt német nyelvi tankönyveket, 
pedagógiai értekezéseket, népszerű felolvasásokat A közgazdasági 
térre átmenve, irt közgazdasági tanulmányokat, melyek önállóan, 
szakfolyóiratokban és napilapokban jelentek meg, továbbá a keres
kedelmi szakok számára tankönyveket. Ismételten részt vett az 
Országos Közoktatási Tanács szaktanácskozásaiban s a tanár
egyesületi mozgalmakban. Egyideig jegyzője volt az 1885. évi 
országos kiállítás nemzetközi bizottságának, jelenleg tagja a millen
niumi kiállítás egyik iskolai csoportbizottságának; a pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara levelező tagja, a pozsonyi középiskolai 
tanári kör alelnöke, az Országos középiskolai tanáregyesület, 
a magyar közgazdasági társaság s a magyar pedagógiai társa
ság tagja.

42. Kanov ich  Mór, mint a józsefvárosi plébánia segédlelkésze, 
az 1861/2. iskolai évben katholikus hitoktatónak alkalmaztatott és
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c minőségében az intézetben az 1860/70. iskolai évig működött, 
a midőn a vallásoktatás a kereskedelmi akadémiában megszűnt.

43. K árm án  M ór  (ír. szül. Szegeden 1843. deczember 25-én. Isko
láit Szegeden és Pesten végezte. 1862-től 1865-ig a bécsi egyetemen 
filozófiai és filológiai tanulmányokat végezvén, 1866-ban a pesti 
egyetemen doktori és magiszteri diplomát szerzett. 1868. évi szep
temberben a kereskedelmi akadémiában az izraelita vallástan taní
tására alkalmaztatott, e minőségében azonban az intézeten csak 
az 1869/70. iskolai évig működött, mivel a vallásoktatás kötelessége 
ekkor a felekezetekre szállt át. A tanáregyesület gyűlései révén 
neve csakhamar ismeretessé válts ennek köszönhette, hogy 1869-ben 
Eötvös báró közokt. miniszter kiküldötte Lipcsébe a gyakorlati 
tanárképzés tanulmányozása végett. Ott pedagógiai készültségével 
Ziller bizalmát annyira megnyerte, hogy ez gyakorló elemi iskolai 
presbitériumának elnökévé nevezte ki és az iskola uj szervezetének 
elkészítésével is őt bízta meg. 1871. őszén visszatért és 1872-ben 
a budapesti egyetemen a pedagógia, etika és pszichológia magán
tanára lett. A közokt. kormány megbízásából elkészítette az általa 
javasolt gyakorló főgimnázium szabályzati tervezetét, mely elfogad
tatván, 1872. május 16-án a gimnáziumi gyakorló iskola megvaló
sult. Még ugyanazon évi augusztusban a tanárképző intézethez a 
filozófia és pedagógia tanárává s a gyakorló iskola pedagógiai 
vezetőjévé neveztetett ki. O honosította meg nálunk a gyakorlati 
pszichológián alapuló Herbart-féle metódust és e téren iskolát 
alapított. 1873-tól kezdve egy évtizeden át a közokt. tanács 
jegyzője volt, azóta rendes tagja. 1874. óta a középiskolai tanár
vizsgáló bizottság tagja. Munkásságának súlypontja a középiskolai 
és egyetemi tanításon kívül középiskolai tanításunk újjászervezésére 
esik. Nagy terjedelmű irodalmi munkássága is jobbadán a tanítási 
metodika és ennek iskolakönyvekre való alkalmazása között osz
lik meg.

44. K a rn e r  János, könyvelő és a kereskedelmi szaktárgyak ma
gántanítója; a kereskedelmi akadémia könyvviteli tanárának, Schulek 
Ágostnak megbetegedése miatt 1866. évi januáriusban segédtanár
nak alkalmaztatott. Utóbb állomásán állandósítva, az intézetben 6 
éven át tanította a könyvvitelt, mig 1872. márczius 1-én számta
nácsossá kineveztetvén, tanári állásáról leköszönt, 1873. végén 
pedig meghalt. A könyvvitel és a kereskedelmi számtan terén nagyobb 
szabású irodalmi tevékenységet is fejtett ki. Megjelent tő le: Kauf
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männisches Rechenbuch, 1857. -  Az uj pénz a mindennapi for
galomban. (Magyar és német nyelven.) — Handelsschule (I. köt. 
Rechenbuch II. köt. Buchführung.)—Lehrbuch der höheren Merkantil- 
Arithmetik. (1859. minta Neue Wiener Handelsschule 3. kötete.) 
Schnell-Rechenkunst. (1857. mint a Neue Wiener Handelsschule
6. kötete.)

45. Kaulz  Gyu la  dr., az Osztrák-magyar bank főkormányzója, 
szül. Győrött 1829. nov. 5-én. Középiskolai és akadémiai tanulmányait 
szülővárosában végezte, 20 éves korában pedig a pesti egyetemen 
doktorrá avatták. Az 1848—49-iki mozgalomban rövid ideig mint 
önkéntes nemzetőr szolgált. A tanári pályára szánva magát, kül
földi egyetemek látogatására ment Berlinbe,. Heidelbergába és külö
nösen Lipcsébe, hol Roscher előadásait hallgatta s visszatértekor 
1851 végén azonnal a pozsonyi kir. jogakadémiához segédtanárrá 
nevezték ki. 1853 elején mint rendes tanárt a nagyváradi jogaka
démiához, 1858-ban pedig saját kérelmére az akkor még Budán 
fennállott műegyetemhez helyezték át.

Ezen időben kezdte meg tudományos irodalmi működését, 
névszerint »Az Osztrák-magyar birodalom statisztikája« czímű tan
könyvvel és a Török János által megindított »Kelet Népe« czímű 
folyóiratban. Az ötvenes évek végén a pesti egyetemen a politikai 
tudományok docensének habilitálta magát. 1860-ban az akadémia 
levelező taggá választotta, hol »Az állameszme világtörténeti fejlő
désében« értekezésével foglalta el székét. 1S61. júniusban a vezérlő 
bizottság a kereskedelmi akadémia nemzetgazdaságtani tanárának 
választotta, midőn azonban 1863-ban a tudományegyetemre a ma
gyar közjog és közigazgatás rendes tanárává nevezték ki, augusz
tusban a kereskedelmi akadémia tanári állásáról leköszönt. 1865-ben 
a tudományos akadémia rendes tagja, 1868-ban pedig a nemzet- 
gazdaság- és pénzügytan rendes tanára lett.

Az 1865-68-ik évi országgyűlésre Győrött képviselővé vá
lasztották, minek következtében ő volt magyar törvényhozó testü
letben a legelső tanár. Ez időtől kezdve ernyedetlen munkássága 
a tudomány és a politika között oszlott meg. Tevékeny részt vett 
a Törvényhozás minden közgazdasági feladatának megoldásában, 
egyúttal azonban tudományos munkáival több akadémiai jutalmat 
nyert. 1883-ban az Osztrák-magyar bank alkormányzójává, 1886-ban 
pedig a magyar főrendiház tagjává nevezték ki. 1892-ben az Osz
trák-magyar bank főkormányzója, 1893-ban belső titkos tanácsos
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lett. Közgazdasági munkáiról, melyek hazánkban e tudományszak
nak első úttörői voltak, a külföld leghíresebb szaktekintélyei, 
Roscher, Schäffle, Wagner, Stein stb. a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoznak.

46. K i s s  Gábor  tlr. a székesfőváros IV. kerületi főreálisko
lájának tanára, 1883-ban a keleti nyelvek tanfolyamának megnyi
tásakor a román nyelv tanítására alkalmaztatott és e tantárgyat 
5 éven át tanította.

47. K la b e r  A rno ld  20 éven át a pesti izraelita hitközség 
elemi iskolájánál mint tanító működött és nyugdíjaztatása után a 
szervezés alatt álló kereskedelmi akadémiában az izraelita tanulók 
vallástanára lett. Itteni működésének azonban 1857. deczemberben 
bekövetkezett halála gyors véget vetett.

48. |:Dr. Ko lta i Virgil. Született Csornán (Sopronm.), 1857. 
márczius 22-én. Gimnáziumi tanulmányait a győri főgimnáziumban 
és a pannonhalmi lyceuinban végezte. 1875-ben Győrött érettségit 
tett s a tanári pályára lépett. 1879-ben kezdte tanárkodását az esz
tergomi főgimnáziumban, a hol 3 évig működött. Miután félévet 
Budapesten levéltári kutatásokban töltött, 1883. februárius havában 
a komáromi gimnáziumba ment tanárnak s onnan már félév múlva 
a győri főgimnáziumba helyeztetett át, a hol 1890-ig működött. 
Ugyancsak Győrött a kir. jogakadémián 1887—1890-ig miniszteri 
megbízásból a filozófiát és művelődéstörténetet adta elő. Ez ideig 
már jelentékeny irodalmi működést fejtett ki. Önállóan megjelent 
munkái: Ányos Pál élete és költészete 1883. Irály tan 1884. Szer
kesztéstan 1884. Irodalomtörténeti és esztétikai tanulmányok 1885. 
Czuczor Gergely élete és működése 1885. Arany János élete és 
költészete 1886. A verses elbeszélés története 1887. Fáy András 
1888. Kovács Pál élete 1889. Győr színészete. 2 köt. 1889 — 90. 
Önálló munkáin kívül több czikket irt Abafi Figyelőjébe, a Fővá
rosi Lapokba, a Győri Közlöny, Győri Hírlap és Győri Híra
dóba, mely utóbbit egy éven át szerkesztette is. Irodalmi működése 
alapján a kolozsvári Ferencz József-egyetem tanácsa Szécsi Károly- 
lyal és Ferenczi Zoltánnal az irodalomtörténet tanszékére kandi
dálta, ez állást azonban nem nyerhette el.

Éveken át teljes elhatározássá vált meggyőződését követve, a 
benezés rendből, a melynek tagjai közt buzgó példájával egy irói 
nemzedéket nevelt, kilépett s a fővárosba jött, a hol a IX. kér. 
polgári és kereskedelmi iskolában nyert alkalmazást. 1892-ben
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pedig Röser János felszólítására a Kóser gimnáziumot szervezte, a 
melynek három éven át volt igazgatója. 1804-ben a VII. kcr. 
állami főgimnáziumhoz neveztetett ki tanárnak s 1895-ben a VIII. 
kér. állami gimnáziumhoz helyeztetett át, megbizatván egyúttal az 
igazgatói teendők ideiglenes végzésével s az uj gimnázium szerve
zésével. 1895-től fogva tanít a Kereskedelmi Akadémiában is.

Ez idő alatt, nehéz körülmények között sem tette le a tollat. 
1892—93. szerkesztette a Magyar Nők Lapját s több napilapba 
és szépirodalmi folyóiratba irt czikkeken és szépirodalmi dolgoza
tokon kívül irt tanulmányt Petőfi Sándorról 1893. Az Egyetemes 
könyvtárban jelentek meg fordításai angolból (Burns, Újabb angol 
költők); lefordította Baumbach regéit (1893.), mely Röser János 
kiadásában jelent meg; fordította Schwarcz Zsófia két regényét (Az 
özvegy és gyermekei 1893. A sógornők 1894.) és Hoffmann Fe- 
rencz ifjúsági elbeszéléseiből három kötetet.

49. "K o ó s  G ábor  dr. született Szatmár-Németiben, Szatmár- 
vármegyében, 1850. április 20-án. Atyját, Koós Mihályt már 3 éves 
korában elveszítette s özvegy édes anyja gondozása mellett végezte 
elemi tanulmányait Németiben. 12 éves korában kezdte gimnáziumi 
tanulmányait a reformátusok 6 osztályú gimnáziumában s befejezte 
anyai nagybátyja, Félegyházi Benjámin, debreczeni gimnáziumi ta
nár gondozása mellett, a debreczeni ref. főiskolában, a hol a VII. 
és Vili. osztályt kitüntetéssel végezte. 1870-ben Budapestre jött, 
hogy az akkor megnyíló tanárképző intézetbe lépjen és itt pár 
hónapon át nevelősködött is. E közben a földművelésügyi minisz
térium pályázatot hirdetett egy gazdasági chemikus kiképzésére a
m.-óvári gazdasági intézet chemiai laboratóriuma részére; ezen 
ösztöndíjat megnyervén, Ulbricht Richárdnak, a chemia tanárának 
vezetése alatt két éven át végezte a laboratóriumi munkálatokat s 
hallgatta a chemiával összefüggésben levő különböző gazdasági 
tárgyakat. 1872-ben a földművelésügyi minisztérium külföldre kül
dötte. Először Heidelbergába ment, hol Bimsen, Kopp, Mayer Adolf 
stb. híres professzorok előadásait hallgatta és Bunsen laboratóriumá
ban dolgozott. Innen fél év múlva Berlinbe ment, hova különösen 
A. W. Hoffmann előadásai vonzották; itt Hoffmann, Helmholtz, 
Braun és Oppenheim előadásait hallgatta és A. W. Hoffmann la
boratóriumában dolgozott. 1873 őszén Lipcsébe ment, Kolbe és 
Wiedemann előadásainak hallgatására, és itt Kolbe vegytani és 
Schenk növénytani laboratóriumában dolgozott. 1874-ben Heidel-
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doktorátust szerzett, s ugyanazon év márczius havában elfoglalta 
a m.-óvári akkor szervezett vegykisérlcti állomás első asszistensi 
állását. Itt azonban csak 1874. október haváig maradt, mivel a 
debreczeni reáliskola tanárává nevezték ki. libben a minőségben 
kezdette meg irodalmi munkálkodását. Itt irta Vegytanát reálisko
lák számára, Salicylsav czimű tanulmányát s Árúisméjét, mivel a 
debreczeni keresk. iskolában e tárgyat adta elő. Innen öt évi működés 
után 1879-ben a budapesti kereskedelmi akadémiához hívták meg, a 
hol azóta chemiát, árúismét és technológiát tanít és egy ideig 
természetrajzot is tanított. Itt jelent meg tőle »Növénytan«, vala
mint a vegytannak III. kiadása, az árúismének II. és III. kiadása 
és mechanikai technológiájának I. és II. kiadása, valamint az alsó- 
fokú kereskedelmi iskolák részére irt árúismének három kiadása. 
A magy. birodalom gyár- és ipartelepei. Minőleges vegyelemzés. 
Azonkívül fölolvasásai: »a víz«, »a fuchsin«. »a szövetekről«, »a 
kávé«, továbbá szakmájába vágó különböző czikkek, igy péld. 
Kovács múlt századbeli chemiájáról a Magyar Nyelvőrben. A kí
sérleti állomásokról. Takarmányelemzés stb.

50. K o r á n y  Ágoston , a magyar kir. államvasutak felügyelője 
és hivatalfőnöke, 1883-ban az egyéves kereskedelmi szaktanfolyam 
megnyitásakor ehhez a könyvvitel és kereskedelmi levelezés taná
rául alkalmaztatott, előadásait azonban csak egy évig folytatta és 
az iskolaév végén megbízásáról leköszönt.

51. K ö rne r  F r igye s  Ágost .  Halle melletti Nietlebenben 1814. 
április 17-én született. Gimnáziumi, teológiai és filozófiai tanulmá
nyok után 1844-ben Halléban a reáliskola tanára lett, hol a »Päda
gogische Monatsehrift«• *et alapította, majd ennek szerkesztőségétől 
visszalépve» Der praktische Schulmann« és »Die höhere Bürgerschule« 
lapokat alapította. Érdemetlen mellőzések által elkedvetlenítve hazáját 
elhagyta és Fritsch meghívására 1857-ben a pesti kereskedelmi aka
démiában vállalt tanári állást. Zickwolff után egy évig Szabó Jó
zseffel együtt mint ideiglenes társ-igazgató, majd Szabó leköszö
nése után 1862-től kezdve mint véglegesen megválasztott igazgató 
működött. Az intézet gyökeres megmagyarosítása érdekében a 
vezérlő bizottság 1871-ben igazgatói állásától egyezség utján föl
mentette, mire Körner évi 1,500 frtban megállapított nyugdíjával 
Drezdába vonult vissza, hol 1888. januárius 30-án meghalt. Nagyobb 
szorgalommal mint alapossággal irt munkái egész kis könyvtárt
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alkotnak. Irt pedagógiai, természetrajzi, földrajzi, fizikai, történelmi 
stb. munkákat, melyek közül csak az önállóan megjelentek is 4 0 —45 
kötetet tesznek.

52. K re m m e r A n ta l  dr. Diós-Berényben, Tolna vármegyében, 
1851-ben született. Elemi cs gimnáziumi tanulmányait Pécsett 
elvégezvén, 1874-ben a budapesti egyetemre jött, hol a magyar 
és német nyelvből és irodalomból 18/8-ban tanári, 1883-ban pedig 
doktori oklevelet szerzett. 1874-től 1883-ig a Hampl-Müller-féle 
kereskedelmi iskolában tanított. 1878-tól 1885-ig fővárosi polgári 
iskolai tanár volt, 1885 óta pedig a IV. kér. főreáliskola tanára. 
Midőn 1892. februáriusban Névy Lászlót makacs gégebaja az 
előadások megtartásában akadályozta, ideiglenesen Kremmer tanár 
tartotta meg helyette a magyar irodalom történetéből az előadásokat. 
Az 1891/92. iskolai év óta a kereskedelmi akadémiával kapcso
latos alsófoku szakiskolában is tanít.

53. Krenner József S á n d o r  dr. Budapesten 1839. márczius
2-án született. Matematikai és természettudományi tanulmányait a 
budapesti és bécsi műegyetemeken, később a bécsi és tübingiai 
tudományos egyetemeken végezte és ez utóbbi egyetemen termé
szettudományi doktori szigorlatot tett. Visszatérve hazájába a nem
zeti muzeum állattárához segédőrré neveztetett ki, később az 
ásványtárhoz helyeztetett át. 1867. augusztusban a kereskedelmi 
akadémia vezérlő bizottsága a természetrajz, árúismeret, technológia 
és geológia tanárává választotta meg, ez állásáról azonban az 1868. 
év végén leköszönt. 1870-ben a muzeum rendes őre és ugyanazon 
esztendőben a műegyetem tanára lett. A tudományos akadémia 
1874-ben levelező, 1885-ben rendes tagjává választotta. 1893-ban 
a muzeum ásvány-őslénytani osztályának igazgató-őrévé nevezték ki. 
Széleskörű irodalmi munkásságával hazánk ásványtani és földtani 
viszonyainak ismertetését igen lényegesen előmozdította.

54. "Kreutzer Lipót született 1867. november 13-án Tornán, 
Abauj-Torna vármegyében. Iskoláit Budapesten végezte, é.' p. négy 
osztályát az V. kér. királyi kath. főgimnáziumnak, továbbá három 
osztályát a budapesti kereskedelmi akadémiának. Az érettségi 
vizsgálatot 1884. junius havában tette le a budapesti kereskedelmi 
akadémiában. Akereskedelmi szaktanári oklevelet 1891.januárius 26-án 
nyerte el. Tizenegy év óta működik tisztviselői minőségben, részint 
iparvállalatoknál, részint pedig pénzintézetnél. Jelenleg a Budapesti 
takarékpénztár és országos zálogkölcsön részvénytársaság levelező
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osztályának főnöke. Az 1893/91. tanévben a Röser János-féle 
iskolában tanította a kereskedelmi levelezést, az 1895/96. iskola
évben pedig a budapesti kereskedelmi akadémiában van mint a 
könyvelés segédtanára alkalmazva. Irodalmi működést annyiban 
fejtett ki, hogy kisebb-nagyobb gazdasági czikkcket írt napilapokba 
és folyóiratokba, úgyszintén többrendbeli szépirodalmi csikkét is 
közölték a napilapok és a belletrisztikus folyóiratok. Ezenkívül 
pedig szerkeszti a Magántisztviselők Lapja czímü társadalmi és 
közgazdasági újságot.

55. Kude lka  István tlr. volt kegyesrendű pap, 1859. évi július
ban a következő iskolaévre a kereskedelmi akadémiában a törté
nelem és utóbb a magyar nyelv tanításával bízatott meg, három 
évi működés után azonban az előadási órák számának alábbszáll! - 
tása miatt 1862-ben az intézettől megvált.

56. Kúnos  Ignácz dr. a Debreczen melletti Sámsonban 1863-ban 
született. Gimnáziumi tanulmányait a debreczeni kollégiumban, az 
egyetemet Budapesten a filozófiai fakultáson végezte. Mint egyetemi 
hallgató pályadíjat nyert egy dolgozatával, melyet Munkácsi Ber- 
náttal egyetemben dolgozott fel, és mely a m. t. akadémia kiad
ványai közt (A belviszonyragok használata a magyarban. 1881.) 
önállóan is megjelent. Kezdetben ugor nyelvészettel foglalkozott, 
később Vámbérynál a török-tatár nyelvek szorgalmas hallgatója lett. 
Egyetemi tanulmányait befejezvén, főleg Budenz József buzdítására 
Törökországba ment, hol a m. tud. akadémia és a magyar kormány 
anyagi és erkölcsi támogatásával öt esztendőt töltött avégből, hogy 
a török irodalmi és népnyelvet, a különböző kis-ázsiai nyelvjáráso
kat tanulmányozza. Tanulmányai eredményét a m. tud. akadémia 
adta ki. Keleti útjáról visszatérve, a budapesti egyetemen magán
tanárrá habilitálták. Az 1890/1. iskolai évre a kereskedelmi aka
démiában fennállott »Keleti nyelvek tanfolyamához« a török nyelv 
tanárának nevezték ki, a rákövetkező iskolai évben pedig az újonnan 
szervezett »Keleti kereskedelmi tanfolyamban« lett a török nyelv 
és keletisme tanára. Az 1893/4. iskolai év alatt Asbóth tanár 
leköszönése következtében a kereskedelmi akadémiában mint segéd- 
tanár is tanított. 1893. óta a m. tud. akadémia levelező tagja.

Első könyve a turkológia terén: Három karagőz-játék 1885. 
Ezt követte kétkötetes Oszmán-török népköltési gyűjteménye
1887—9. Egy török szinjátéka (Orta ojunu 1889) és több török- 
nyelvészeti értekezése a Nyelvtudományi Közleményekben és az
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Ungarische Revueben. A Kisfaludy-Társaság kiadásában Törők 
népmesék czimű kötete jelent meg 1889-ben, melyhez Vámbéry irt 
előszót; majd egy török epikus regényt adott k i: Köroglu (török 
népregény. Könyves Kálmán kiadása 1891.).

57. Lew in  Jakab, Budapesten 1828-ban született. Tanulmá
nyait a pesti és a bécsi műegyetemen végezte. Az 1848. év moz
galmaiban való részvevésért több társával vizsgálati fogságot szen
vedett. 1848. után újra tanulmányaihoz fogott, és pedig kiváló 
előszeretettel a matematikával foglalkozott. Tanulmányai végeztével 
egy ideig nevelősködött, majd a bécsi keresk. akadémiában a keres
kedelmi számtan tanára lett. 1871-ben a budapesti kér. akadémia 
igazgatói állására meghivatván, augusztus 1-én foglalta el uj hiva
talát, melyben 13 évi munkássága alatt a hazai kereskedelmi szak
oktatás fejlesztése körűi elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az intézet 
tantervét módosítván, az előkészítő osztályt mindjárt 1871-ben meg
szüntette és a kereskedelmi akadémia tanítási anyagát kibővítve, négy 
évfolyamra osztotta be. A tanári állásokat rendszeresíttette és 1874-ben 
a vezérlő bizottság és az alapító testületek áldozatkészsége mellett 
tanári nyugdíj-alapot létesített. Négyéves tanfolyama azonban csak 
hét évig állott fenn ; az 1878/9. iskolai évtől kezdve az osztályok 
számát ismét háromra kellett leszállítani. A vasúti tanfolyam, a 
keleti nyelvek tanfolyama, a középiskolát végzettek egyéves keres
kedelmi szaktanfolyama, mind annak az éleslátásnak köszönték létöket, 
melylyel Lewin a gyakorlati élet szükségleteit felismerte és kielé
gítésük módját megtalálta. Nagyobb dolgozatai: Lexikographisch 
geordnete Uebersicht der im Weltverkehr wichtigsten Münzen, 
Maasse und Gewichte. A rokkantak nyugdíja és a házassági hozo
mányok biztosításáról és Jelentés a halandósági táblázatok helyes 
elkészítéséről. Ezeken kívül a kereskedelmi akadémia Évi jelentéseiben 
több eredeti tanulmányt közölt a politikai számtan köréből, melyek 
szakkörökben teljes méltánylást arattak. 1872-ben a m. kir. reál- 
tanszaki tanárvizsgáló bizottság tagja, 1873-ban a bécsi világkiállítás 
XXVI. csoportjában a nemzetközi bíráló bizottság póttagja, 1875-ben 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező tagja lett. Ő 
felsége 187tí-ban a Novara-expediczióról megjelent tudományos 
munkálatban való közreműködéséért legmagasabb elismerésének 
nyilvánításával, 1878-ban pedig »a kereskedelem és a kereskedelmi 
szaktudományok előmozdítása körűi szerzett érdemeiért« a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 1881. július 30-án meghalt.
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58. Lövényi József, Albrecht főherczeg volt udvari kalligrá- 
fusa, a kereskedelmi akadémia alapításakor a szépírás tanításával 
bízatott meg. Az intézetben 1859. évi májusig tanított.

59. *L u b ich  Em il  Gácsban, Nógrád vármegyében, 1840.junius 
8-án született. Elemi tanulmányai után Marmák Sándor kereske
delmi iskoláját végezte és 1853-ban Beszterczebányára ifj. Pusch
mann József üzletébe került. Ennél a czégnél négy esztendőt töl
tött, azután Haas Fiilöp és fiaihoz, majd Fuchs és társa banküzle
tébe, utóbb Clayton és Shuttleworth gépgyárába jutott, mig 1866- 
ban a magyar földhitelintézetnél kapott állást, melyben most is 
mint ez intézet föpénztárosa működik. 1872. évi októberben a ke
reskedelmi akadémiához a könyvvitel segédtanárának hívták meg, 
mely minőségben most is érdemes tagja az intézet tanári testületé
nek. Meggyengült egészségének helyreállítására 1895. szeptember
ben egy évi szabadságot kért, mire a vezérlő bizottság az 1895/6. 
iskolai évre a tanítás kötelezettsége alól felmentette.

60. M a á r  Péter, a magyar nemzeti muzeum könyvtári tisztvise
lője, 1867. augusztusban a kereskedelmi akadémiához a magyar 
nyelv és történelem segédtanárává neveztetett ki oly kikö
téssel, hogy egy év alatt a tanári oklevelet szerezze meg. 1869-ben 
tanári képesítésének újabb megsürgetése mellett a vezérlő bizottság 
ideiglenes rendes tanárrá választotta meg, midőn azonban a képe
sítő szigorlat letételét folyton halogatta, a vezérlő bizottság végre 
az 1870/1. iskolai év végével az intézet kötelékéből elbocsátotta. 
»Magyarország földirata« czimű iskolai könyvet adott ki.

61. M ách ik  József, hites ügyvéd, a budai József-műegyetemen 
a magyar irodalom tanára, 1862-ben Szikay helyébe a kereskedelmi 
akadémiában a magyar nyelv és irodalom tanára lett és az inté
zetben 1869. márcziusban történt leköszönéséig magyar nyelvet és 
történelmet tanított. Három füzetre terjedő iskolakönyvet is irt 
»Irálytan különös tekintettel a műegyetemi, kereskedelmi s reál
tanodái ifjúság szükségleteire« czím alatt.

62. M at lekov its  S á n d o r  dr. szül. 1842. október 12-én Buda
pesten. Itt végezte középiskolai és jogi tanulmányait, mig 1864-ben 
mint jogdoktor ügyvédi irodát nyitott. Már a következő évben 
közigazgatási pályára tért át és Pest városánál tollnoki állást vál
lalt. 1865-ben a nemzetgazdaság- és pénzügytan egyetemi magán
tanára, 1867-ben pedig a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztériumban fogalmazó lett. 1869-ben Cat’nclli Hektor, az angol
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magyar bank titkára, a kereskedelmi akadémia nemzetgazdasági 
tanszékéről leköszönvén, a vezérlő bizottság 1869. októberben 
Matlekovitsot választotta utódjává, ki azonban már az első iskolai 
év végén ez állásáról leköszönt. A kereskedelmi akadémiával való 
ezen összeköttetésének eredménye a Magyar Tudományos Aka
démia részéről a Dóra Szilárd díjjal koszoruzott pályaműve »A Ke
reskedelmi Szakoktatás« (Pesten, Athenaeum, 1872.) es »A Keres
kedelem Története«, melynek kiadását 1872-ben a vezérlő bizottság 
vállalta el. 1873-ban az akadémia tagja, 1878-ban miniszteri tanácsos 
lett, midőn pedig 1880-ban Sennyey báró az Országos bank vezérigaz
gatói állására hívta meg, a kormány az államtitkári rang ado
mányozásával tartotta meg az államszolgálatban. 1881 óta több 
ízben orsz. képviselővé választották. 1885-ben az országos kiállítás 
elnöki tisztében szerzett érdemeiért a Szt. István-rend középkereszt
jét kapta. 1889-ben államtitkári állásáról leköszönt és ez alkalom
mal belső titkos tanácsosi rangra emeltetett. Terjedelmesebb önálló 
közgazdasági és kiválóan hires vámpolitikai munkákon kívül számos 
szakszerű czikket irt a Budapesti Szemlében és Századunkban is.

G3. M a t s k á s s y  József, a Ferencz-József-rend lovagja, mint 
a budapesti állami felsőbb leányiskola tanára 1891. évi márczius- 
tól kezdve a szabadságolt Bánfi tanárt helyettesítette a franczia 
nyelv tanításában és Bánfi elhalálozása következtében a helyettesí
tést az iskolai év végéig folytatta.

61. M a y e r  József, a budapesti I I.  kér. állami főreáliskola 
igazgatója, 1865-ben mint ugyanennek a reáliskolának tanára a 
kereskedelmi akadémiában algebra és geometria tanításával bízatott 
meg és e tárgyakat igazgatóvá történt kinevezéséig, az 1883/1. 
iskolai év végéig, tanította az intézetben.

65. *Mébo!tl F r ig ye s  Jakab, született 1831-ben, Yverdon-ban 
(franczia Svájcz), hol az ottani College école-moyenne-t látogatta, 
Még fiatal korában jött Magyarországba, hol több évig nehány 
mágnáscsaládban nevelői minőségben működött. Később Budapestre 
jött és itt a franczia nyelvet nehány leány- és fiúiskolában tanította, 
egyebek közt ez evangélikus gimnáziumban is. Tizenkét éven át 
tanított a VI. kér. polgári fiúiskolában és hat éven át az V. kér. 
polgári leányiskolában. 1872. év óta a budapesti kereskedelmi 
akadémiában és 1892. év óta a Keleti kereskedelmi tanfolyamban 
tanítja a franczia nyelvet és levelezést. Újvári Béla tanártársával 
együtt: »Franczia nyelv és olvasókönyv« czíműiskolai könyvet irt.
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66. Mendlik  Ferencz, az V. kerület állami főreáliskola tanára, 
1838-ban Pécsett, Baranya vármegyében született. Az 1882/3. isko
lai év alatt az intézet két osztályában tanított algebrát és 
geometriát.

67. M e ss i  Antal, 1825-ben Raguzában született. Mint jómódú 
földbirtokos fia a gimnáziumot szülőhelyén elvégezvén filozófiai 
tanulmányokra Spalatóba ment, utóbb Pizában és Páduában egye
temi előadásokat hallgatott. Nagybátyja, ki Widdinbcn konzul volt, 
meghívta őt magához, mely alkalommal Messi bejárta a dunai feje
delemségeket és utóbb Pestre is eljutott. 1848-ban a magyar kormány 
az olasz nyelv tolmácsává nevezte ki. 1857-ben a tudomány egye
temen az olasz nyelv és irodalom tanára lett, mely minőségében 
még mindig fáradhatlan buzgalommal működik. 1858. októberben 
a vezérlő bizottság meghívta, hogy a kereskedelmi akadémiában 
az olasz nyelvet és levelezést tanítsa ; ez állásától azonban az 1893/4. 
iskolai év végén úgy a vezérlő bizottságnak, mint volt tanártár
sainak őszinte sajnálatára megvált. Albrecht főherczeg, mint budai 
helytartó, abban a kitüntetésben részesítette Messit, hogy leányának, 
Mária Terézia foherczegnőnek olasz nyelvre való tanításával bízta
n.eg. Még 1858-ban megjelent »Saggio di letture italiane« czimü 
munkája, 1868-ban pedig magyar és német magyarázatokkal ellá
tott könyve »Letture italiane« czim alatt.

68. M o se r  Emil, a budai reáliskola volt rajztanára, a keres
kedelmi akadémia szervezésekor ehhez a rajzolás tanárává válasz
tatott, mely minőségében 11 éven át működött, mig az 1867/8 
iskolai év végén állásáról leköszönt.

69. Nachtigall Jakab dr. a pesti kegyesrendü gimnázium volt 
tanára, a kereskedelmi akadémia alapításakor kath. vallástanárrá 
választatott, más irányú nagyobb elfoglaltsága miatt azonban ez 
állásától még 1857-ben visszalépett.

70. *Névy László Antal, született Veszprém vármegyében, 
Közép-Iszkázon, 1841. januárius 27-én, hol atyja tanító és községi jegyző 
volt. Tanulmányait Pápán, Veszprémben, Győrött, Pannonhalmán 
és Csornán végezte. 1861-ben a prémontreiek szombathelyi főgim
náziumában a magyar irodalom és történelem tanára lett, s e mi
nőségben 10 éven át működött. Időközben a budapesti egyetemen 
megszerezte tanári képesítését a latin, görög, és magyar nyelv és 
irodalom tanítására. 1871-ben megválasztották a budapesti keres
kedelmi akadémia tanárának, s azóta ezen intézetben működik,
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tanítván a magyar irodalmat s több éven át a kereskedelmi leve
lezést. 1885-ben a vezérlő bizottság rendes igazgató-helyettessé ne
vezte ki; ugyanezen évben választotta meg őt a »Pesti pol
gári kereskedelmi testület« saját alsófokú szakiskolájának igaz
gatójává.

Névy László korán lett iróvá, s mint ilyen, igen nagy és 
sokoldalú munkásságot fejtett ki. Első dolgozatai — már 1859-ben — 
költőiek voltak. A GO-as években számos kritikai czikket irt. Első 
önálló műve »Az írásművek elmélete« czímen 1870-ben jelent meg, 
mely csakhamar a leghasználtabb iskolai könyvvé lett és számos 
kiadást ért. Nyomban utána kiadta a hozzá alkalmazott Olvasókönyvet.
1871-ben feltűnést keltett a Kisfaludy-Társaság dramaturgiai pályá
zatán »A tragédia elmélete« ez. jutalmazott pályamüvével; a kö
vetkező évben ugyanazon társaságnál jutalmat nyert »A komédia 
elméletével«, 1873-ban pedig »A drámai középfajok elméletével.« 
1874-ben Bajza József cmlékezeté-vé dicséretet és külön dijat 
nyert, 1875-ben pedig »Modern mesék« czim alatt 10 mesével 
vett részt a Kisfaludy-Társaság pályázatán. A 10 mese közül a 
jutalmat elnyerte »A kecske tragédiájával«, kilenczet pedig meg
dicsértek. Ugyanezen évben »A népért« czimü tragédiájával elnyerte 
a Tudományos Akadémia 100 aranyos Teleki-díját.

De ezen idő alatt más irányban is sokat dolgozott. Mindjárt 
Pestre költözése után belső munkatársa lett Szana Tamás »Figyelő« 
czimü kritikai lapjának, melybe számos esztétikai és bíráló czik
ket irt. Amazok összegyűjtve is megjelentek »Aesthetikai dolgoza
tok« ez. alatt 1873-ban. 1872 ben a Középiskolai Tanáregyesület 
megválasztotta őt az egyesületi közlöny szerkesztőjének, mely tiszt
ben mindig egyhangú megválasztás alapján, 10 évig működött. 
E lapba tanügypolitikai, didaktikai, metodikai czikkeket s egyéb 
közleményeket irt, melyek a 10 évfolyamban kitesznek 100 nyom
tatott ivet. Ugyancsak ő szerkesztette a Tanáregyesület megbízá
sából több éven át a Franklin-Társulat kiadásában megjelent»Jeles 
Írók tavát« és »Ifjúsági iratok tárát«. Az előbbi gyűjteményben 
jelent meg tőle Shakespeare Coriolanusa és Július Caesarja magya
rázatokkal és jegyzetekkel, az utóbbiban Church Alfréd angol mű
vének fordítása: Elbeszélések a görög tragikusokból. Ezenkívül 
1879-ben ő vezette az »Ellenőr« irodalmi rovatát, melybe bírálatokat 
irt, de ugyané lapban számos tárczaczikket is közölt.

A középiskolák reformja következtében folytatólagosan a tan-
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könyv-irodalomban is buzgón és nagy sikerrel dolgozott 1872-ben 
megírta »A m. nemzeti irodalom történetének vázlatát« s szerkesz
tett hozza irodalomtörténeti Olvasókönyvet; azután következtek egy
másután : Stilisztika két részben, Rhetorika, és hozzá egy reto
rikai Olvasókönyv, Poétika, megfelelő Olvasókönyvvel\ közben pedig 
régibb könyveinek uj és uj kiadásait dolgozta át.

A kereskedelmi szakoktatást is több művel szolgálta. 1886-ban 
adta ki a kereskedelmi akadémiák és hasonló iskolák számára 
»Kereskedelmi levelező«-jét, mely a magyar kereskedelmi irály dol
gában alapvető munkának tekinthető; továbbá megindított Kókai 
Lajos kiadásában egy alsófokú keresk. iskolai szakkönyvtárt, mely
ben az ő tollából két kötet Olvasókönyv, és egy »Magyar keres
kedelmi levelez!)« jelent meg. Legújabban (1895) »A prózai Írásmű
vek is mertetését« A. irta meg felső keresk. iskolák számára.

Egyéb irodalmi dolgozatai, melyek lapokban és folyóiratokban 
jelentek meg : szónoklatok, felolvasások, tanulmányok, elbeszélések, 
költemények, útirajzok s többefféle. Nevezetesen iskolai ünnepi beszé
det mondott Deák Ferenczről, Széchenyi Istvánról, a koronázás 
jubiláns évfordulóján és Jókai Mór 50 éves írói jubileumán; emlék- 
beszédet mondott a Petőfi-Társaság nagygyűlésein Balogh Zoltánról 
és Arany Jánosról. Felolvasást és tanulmányt a következő irodalmi 
és esztétikai tárgyakról irt: Az ízlés, Az affectatio, Tompa szim
bolizmusa, Dédanyáink olvasmányai, Az első magyar humoristák, 
A rajz, A divatról, Coriolanus felesége, Az igazság a költészetben, 
Arany János mint humorista, Az ember tragédiájának XI. színe 
Az ördög a színpadon. — Elbeszélést és rajzot tizenkettőt ir t ; 
költeményei líraiak, humorosak és didaktikusak. Legújabb nagyobb 
irodalmi dolgozata »Jókai Mór élete«, melyet a költő jubileuma 
alkalmával 1893-ban a Petőfi-Társaság adott ki.

Névy László az egyesületi életben, az irodalmi és közműve
lődési mozgalmakban is folyvást élénk működést fejtett ki. Ő 
egyike azon íróknak, a kik 1878-ban a Petöfi-Társaságot alapítot
ták. Eveken át külső bíráló tagja volt az Országos Közoktatási 
Tanácsnak. Az Eötvös-egyletnek és az Országos középiskolai Ta
náregyesületnek tiszteletbeli tagja; 1894 óta Budapest törvényha
tósági bizottságának tagja. A »Kereskedelmi szakiskolai tanárok 
országos egyesülete« alakuló gyűlésén 1894-ben őt választotta meg 
elnökévé; mint ilyen vezette azokat a tanácskozásokat, melyekben 
a választmány a közoktatásügyi miniszter megbízásából a felső

Üricht, lipesti Keresk. Akad. tört. 8
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kereskedelmi iskolák uj szervezetére vonatkozó javaslatot tárgyalta. 
Újra megválasztották elnöknek 1895-ben is. A »Pesti polgári keresk. 
testület alsófoku szakiskoláját« a régi vasárnapi iskolából ő alakí
totta át fokozatosan jelenlegi szervezetéig, mely ma az e fajta isko
lák mintájának tekinthető. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
mint szakbiztost több kereskedelmi tanintézethez kiküldötte. Elnöke 
a Szabad-Lyceum egyik osztályának s egyik alelnöke az ezredéves 
tanügyi kongresszus előkészítő bizottságának.

Dr. Ghyczy Géza, a kereskedelmi akadémia igazgatója súlyos 
betegség miatt szabadságot nyervén, 1895. május óta Névy László 
vezeti az iskolát; az 1895/6. iskolai évre a vezérlő bizottság 
szintén reá ruházta az igazgatás tisztjét.

71. Nordheim  Gyula, előbb Jéna és Bensheim mintaiskoláinak 
tanára, 1869. évi októberben a kereskedelmi akadémiában az álta
lános kereskedelmi ismeret és levelezés tanításával bízatott meg. 
Utóbb e tárgyakon kívül még a német nyelvet és irodalmat is taní
totta, mig az 1880/1. iskolai év végén megrongált egészségi állapota 
miatt az intézettől megvált.

72. *N ov ák  Sándor,  született 1851. május 3-án, Kiszucza- 
Ujhelyen, Trencsén vármegyében. A 4 elemi osztály elvégzése után, 
11 éves korában, egyik hliniki rokonának üzletében mint inas töltött 
egy évet, folytonos olvasgatása miatt azonban az üzletet ott kellett 
hagynia, és mivel szegény szüleitől semmiféle anyagi támogatásra 
nem számíthatott, tanulni pedig minden áron akart, 12 éves korá
ban nekiindult a világnak. 14 napi gyaloglás és kocsizás után Buda
pestre érkezvén, első útja volt a budai főreáliskola igazgatóságához. 
Itt beiratkozott az első, és pedig a német osztályba, mert magyarul 
nem tudott. Budán nehéz nélkülözések mellett elvégezte az első 
két osztályt, mindig jeles sikerrel. 1866-ban Bécsbe ment és itt még 
sanyarúbb megélhetési viszonyok között látogatta a rosszaui reál
iskolát. Belátván, hogy Bécsben anyagi segítség nélkül nem folytat
hatja iskoláit, visszament Budára, a hol egy kisebb váltóüzletben rövid 
ideig gyakornokoskodott. De itt sem volt maradása, mert minden áron 
tanulni akart. Beiratkozott tehát a pesti izr. tanítóképzőbe, a 
hol tanítói oklevelet szerzett. Ennek birtokában egyideig nevelősködött 
a fővárosban, mint rendkívüli hallgató látogatta a műegyetemet és 
ily módon készült a polgári iskolai tanítói vizsgálatra. 1871-ben 
letette a képesítő vizsgálatot a mennyiségtani és természettudo
mányi szakcsoportból és belépett tanítónak az akkori társas keresk.
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iskolába. 1872-ben egy pár kereskedő támogatásával magán-elemi 
és polgári iskolát nyitott, mely egy ideig meglehetős látogatott
ságnak örvendett, de az 1873. évben kitört gazdasági válság követ
keztében a tanulók száma annyira megcsappant, hogy az intézetet 
be kellett szüntetni. 1873. augusztus havában megnősült és nőül 
vette Eichberg Adolfnak, a nagykanizsai kereskedelmi iskola igaz
gatójának a leányát. Eichbergtől kapta az impulzust a kereske
delmi tudományok tanulmányozására; újból hallgatta a műegyetemen 
a mennyiségtani tárgyakat és különös érdeklődéssel viseltetett 
Conlegner kereskedelmi számtani és könyvviteltani előadásai iránt. 
1874-ben Lewin és Conlegner előtt letette a keresk. szaktanári 
vizsgálatot a keresk. és politikai számtan és a könyvviteltanból. 
Most egyszerre 3 alkalmazást kapott, ugyanis: a budapesti kir. 
törvényszék állandó hites könyvszakértőnek, a budai keresk. tes
tület vasárnapi keresk. iskolájához tanárnak és a Társas kereske
delmi iskola is újból tanárnak alkalmazta. 1882-ben a budapesti 
keresk. akadémia segédtanárnak választotta. 1883-ban ugyanott a 
könyvvitel és a keresk. és politikai számtan rendes tanára lett. 
Irodalmi működését 1876-ban kezdte, akkor irta meg keresk. szám
tanának I. részét és átdolgozta Karner könyvviteltanát magyar és 
német nyelven. 1885-ben ezen munka 2-ik kiadását rendezte sajtó 
alá, megírta »/! könyvvitel tanításáról« czírnű nagyobb tanulmányt 
a kereskedelmi akadémia Évi jelentésébe, és ugyanekkor jelent meg 
Bogyó-Novák kereskedelmi számtani példatára. 1886*ban jelent meg 
a »Példák és feladatok a keresk. számtanra a keresk. akadémia 
II. és III. osztályai számára.« 1890-ben kiadta »Az egyszerű és 
kettős könyvvitelt keresk. akadémiák számára«, mely munkában az 
újabb időben annyira felkarolt materiális elmélet a kettős könyv
viteli részben már széles alapon van tárgyalva. 1891-ben az orsz. 
közoktatásügyi tanács ajánlatára a vallás- és kózokt. m. kir. mi
nisztérium a »könyvviteltan reáliskolák számára« czírnű munka 
megírásával bízta meg, mely munka az 1892. év elején meg is 
jelent. Mint az orsz, közoktatási tanács külső tagja számos munkát 
bírált meg és 1893-ban és újabban 1895-ben a könyvvitel, keres
kedelemisme és levelezési szakra az országos tanárvizsgáló bizott
ság tagjává neveztetett ki.

73. Orbán L a jo s  mint végzett tanárjelölt az 1878/9. iskolai 
év második felében helyettesítette a betegség miatt szabadságolt 
Fendler József tanárt a fizika tanításában.

8*
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74. *P a lo cz y  L ipót született 1849. szept. 1-én Pesten. Szü
leivel már kisded korában Bajára kerülvén, itt végezte úgy az 
elemi iskolát,' valamint az egész gimnáziumot. Az érettségi vizs
gálat után Bécsbe ment, hogy ott a jogi tanfolyamot hallgassa. 
Bécsben 1868-tól 1871-ig jogászkodott, majd szülővárosába, Buda
pestre kerülvén vissza, a jogi tanfolyam negyedik évét itt végezte 
és a bírói és politikai jogvizsgálatokat letéve, 1872-ben a budapesti 
királyi ítélőtáblához felesküdött joggyakornoknak. A főváros egye
sítése alkalmából 1873-ban mint hivatalnok Budapest főváros szol
gálatába lépett. Eleintén tanácsi fogalmazó-gyakornok volt, majd 
a tanács katonai ügyosztályánál segédnek léptették elő. Ekkor 
döntő fordulat állott be életébe. Régibb irodalmi s tudományos haj
lamainál fogva sem a jogi s még kevésbbé a tisztviselői pályához 
elég kedvet nem érezvén, a tanári pályára adta magát s már 
1875-ben letevén a magyar és franczia nyelvből és irodalomból a 
tanképesítő vizsgálatot (ez utóbbi tantárgyból ő az első lévén, ki 
hazánkban a tanárvizsgáló bizottságtól tanári qualifikácziót nyert), 
Trcfort miniszter még ugyanaz év szeptemberében kinevezte a 
budapesti Il-ik kerületi (budai) állami reáliskolához a franczia 
nyelv és irodalom rendes tanárának. Ebben a főállásában s ugyan
azon intézetnél működik még most is. E mellett 1882-ben az 
országos szinészeti iskolához is alkalmazták a franczia nyelv, majd 
egy évvel későbben külön miniszteri megbízás folytán a m. kir. 
zeneakadémiához az olasz nyelv rendkívüli tanárának. Utóbbi 
intézetben e tantárgyat még ma is előadja. Baross mi
niszter 1889-ben szervezvén az uj »vasúti szaktanfolyamot#, meg
hívta abba mint a franczia nyelv szaktanárát, minek következtében 
a szinészeti iskolánál viselt állásától megvált. A mondott szaktan- 
folyamnál 3 évig működött s ez idő után túlságos elfoglaltsága 
miatt az állásról lemondott. 1895. óta mint Messi Antal utódja, a 
budapesti kereskedelmi akadémiában tanítja az olasz nyelvet.

Irodalmi s tudományos működésében két irányt különböz
tethetni m eg: a szorosan vett tanügyi, illetőleg szakirodalmi fog
lalkozást és szépirodalmi, valamint útleírási, földrajzi stb. munkás
ságát. Utóbbi nála már a gimnáziumban kezdődött, hol mint a 
bajai tanulóifjúság egyik legkedveltebb verselője lépett föl az 
ottani gimnáziumi önképző körben, megismerkedve már akkor és 
buzdíttatva híres bajai földije, Tóth Kálmán által. Ifjúkori költe
ményei (eredetiek és fordítottak) közűi nehány nyomtatásban jelent
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meg akkor a bajai gimnáziumi almanachban. Már fiúkorában sajá
tította el a német, franczia, olasz és angol nyelvet, kissé a szerbet 
is. Becsben jelent meg első műve, még 1871-ben, a viszonyok 
kényszerűségénél fogva német nyelven e czimen: »Zur Ethno
graphie Polens« (Wien, Karl Gerold, 1871.) mint gyümölcse szláv s 
főleg lengyel nyelvtanulmányainak. Ugyancsak az ő segítségével 
s magyarázatai mellett fordította Bécsben 1870-ben Duchinska- 
Pruszakowa hírneves lengyel írónő Petőfit Jengyei nyelvre. Buda
pestre kerülvén a szláv nyelvtanulmányokat abban hagyva, egész 
erejével a germán és román nyelvcsaládokra adta magát. Kczben 
(már Bécsből) jelentek meg első dolgozatai a franczia irodalom s 
történet köréből a Rákosi Jenő által szerkesztett »Reform« czímű 
nagy budapesti napilapban. E laphoz 1871-ben belső munkatársnak 
szerződtetvén, a »Reforménál 1871-től 1875-ig, a lap megszűnéséig 
az irodalmi s művészeti rovatot szerkesztette, számtalan czikket 
írva főleg az idegen irodalmak mezejéről. 1874—75-ben azonkívül 
az Agaitól szerkesztett »Magyarország és a Nagyvilágéban a 
kritikai heti rovatot szerkesztette. Mint lírikus költőt Szász Károly 
és Győry Vilmos mutatták be a Kisfaludy-Társaságban 1874—76-ban, 
többször olvasván föl tőle a társulat üléseiben eredeti költemé
nyeket. Eredeti és angol, franczia, olasz és svéd nyelvekből 
fordított költeményei nem jelentek meg összegyűjtve, hanem csak 
szétszórva, főleg a »Magyarország s a Nagyvilágéban s a »Kővá
rosi Lapok«-ban, továbbá Bodnár Zsigmond »Havi Szemlédében, 
a »Nemzetgazdasági Közlöny« szépirodalmi mellékletében stb. 
Azonfelül számos irodalmi, útleirási, néprajzi stb. czikket közöl
tek tőle 1871 óta hazai lapjaink közül a »Hon«, »Ellenőr«, 
»Nemzeti Hírlap«, »Pesti Hírlap«' »Fővárosi Lapok«, a »Külföld« 
(szerkeszté Ujváry Béla és Möller Ede), az »Athenaeum« (szerk. 
Beöthy Zsolt), »Ország-Világ«, »Magyarország és a Nagyvilág«, 
»Földrajzi Közlöny« stb., valamint hazai német lapok közül főleg 
sok tárczaczikket a »Pester Lloyd« és a »Neues Pester Journal« 
irodalmi essay-ket az »Ungarische Revue« stb; b) külföldi lapok 
közűi sűrűn közöltek tőle dolgozatokat: a »Wiener Zeitung«, a 
»Neue Preie Presse«, a »Neues Wiener Tagblatt«, hosszabb s a 
magyar szellemi élet ismertetését ezélzó essay-ket a lipcsei »Unsere 
Zeit« a szintén lipcsei »Magazin für die Litteratur des Auslandes« 
s igen számos útleirási dolgozata a bécsi »Deutsche Rundschau 
für Geographie und Statistik«-ben, a melynek húsz év óta állandó
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munkatársa s hol sok hazai jelesünk tudományos munkásságát 
(kivált magyar nyelvészekét s geográfusokét) ismertette. Egy da
rabig a párisi »Siécle«-nek is levelezett Budapestről s a zürichi 
»Alpenpost«-ba is irt. Végül fordított nagyobb munkákat angolból 
(mint: Walter Scott Lammermoori menyasszonyát, a Ráth Mór
féle »Családi könyvtár« részére, 1872.)

Mint nyelvészeti szakírótól, következő önálló munkák jelen
tek meg tőle: 1. Franczia nyelv- és olvasókönyv a reáliskola alsó 
osztályai számára. 1-ső rész 1881., 192 lap; 2-ik rész 1881., 274 
lap. Budapest, Franklin társulat. 2. Lafontaine meséi. A reálisko
lák felsőbb osztályai számára. Szemelvények; magyarázatokkal, 
bevezetéssel és szótárral. Budapest, 1877. Eggenberger, 183 lap. 3. 
Gyakorlati olasz nyelvtan. 2-ik kiadás. 1896. Budapest, Latn- 
pel Róbert. 4. A franczia kiejtésről. Budapest, 1884. Syllabaire 
frangais. Budapest, 1888. Lampel Róbert. 6-ik kiadás. (Ezenfelül 
tanügyi czikkek a Tanáregyleti Közlönyben stb ) A fennebbi ön
álló munkákhoz járulnak, mint legújabb nagyobb munkái Buda
pest und seine Umgebung. (Budapesti útmutató külföldiek szá
mára.)

Palóczy ismételten beutazta majdnem egész Európa művelt 
országait, Franczia, Angol, Olasz, Német s Svédországot, továbbá 
Dániát, Hollandiát, Svájczot, Ausztriát, Belgiumot, Norvégiát stb. 
Többször huzamosb ideig tartózkodott Párisban, Olaszországban s 
a német birodalom különféle nagy városaiban. Mint »a m. kir. mi
niszterelnöki fordító osztály kültagja«, 1886. óta ő eszközli a hiva
talos fordításokat magyarra a svéd, dán, norvég, hollandi, portugál 
és spanyol nyelvekből.

75. P a s z la v s z k y  József 1846. februárius 2-án Deregnyőn, 
Zemplén vármegyében született. Bölcseleti tanulmányai után a. 
magyar nemzeti muzeum ásványtárának őre, majd pedig Margó 
tanár asszistense lett. 1874. áprilisban Streubel tanár távozása kö
vetkeztében a vezérlő bizottság Paszlavszkyt bízta meg, hogy a 
kereskedelmi akadémiában természetrajzot és áruismét tanítson. 
Paszlavszky a meghívást követte, midőn azonban ugyanabban az 
évben a II. kér. állami főreáliskola tanárává nevezték ki, 1874. 
szeptemberben a kereskedelmi akadémiától megvált. Azóta állan
dóan ugyanabban az iskolában tanít, egyidejűleg azonban termé
szetrajzi irodalmunknak is igen hasznos szolgálatokat tesz. 1877. 
óta másodtitkára a Természettudományi Társulatnak, 1888. óta a
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tudományos akadémia levelező tagja, 1891-ben pedig az akkori 
országos közoktatási tanács rendes tagja lett.

76. P ik ier Gyula dr. mint egyetemi m. tanár az 1886—7. iskolai 
év alatt a nemzetgazdaságtan tanárának megbetegedése miatt
1887. februáriusban a középső osztályokban átvette a nemzetgaz
daságtan tanítását és előadásait az iskolai év végéig folytatta.

77. P okorny  Ottokár, az állami polgáriskolai tanítóképző ren
des tanára és a József-műegyctemen a felsőbb mennyiségtan he
lyettes tanára, 1882-ben Tóth Gábor szabadságoltatása alkalmából 
a felsőbb osztályokban a kereskedelmi és politikai számtan tanítá
sával bízatott meg, a következő iskolai évre azonban a vezérlő bi
zottság Tóth Gábor tanszékére Bogyó Samu tanárt választotta meg, 
mi Pokorny helyettes tanári működését a kereskedelmi akadémiá
ban fölöslegessé tette.

78. P o l lák  A la jo s  az 1864—5. iskolai évben a kereskedelmi 
akadémiában mint első gyorsíró tanár működött, a vezérlő bizott
ság azonban már a következő iskolai évre Fenyvessyt alkalmazta 
helyére.

79. Pontelly  Károly, mint az akkori VI. kér. állami főreál
iskola helyettes tanára, az 1873 —4. iskolai év alatt a tartósabban 
betegeskedő Proli tanárt ideiglenesen helyettesítette.

80. Popovics Sándor, a m. kir. miniszterelnökségnél a szláv 
nyelvek fordítója, az 1883 — 4. iskolai évben az akkor megnyitott 
»Keleti nyelvek tanfolyamához« a szerb nyelv tanítására hivatott 
meg, minek következtében e nyelvet a tanfolyam 8 évi fennállása 
alatt tanította, mígnem az 1891 — 2. évben fölállított »Keleti ke
reskedelmi tanfolyamhoz« lépett át.

81. Pro li  Antal, 1830. április 30-án Friedbergben, Csehor
szágban született. Tanulmányait szegénységgel küzdve Linzben vé
gezte, honnan a szt. Flórián zárdába került, hogy pappá képezze 
magát, fölszentelése előtt azonban az egyházi pályáról lemondott. 
Bécsbe ment, hogy orvosi tanulmányokat végezzen és Hunyady gróf 
házában nevelő lett. De a bonezoló teremhez nem birt hozzászokni, 
miért is az orvosi pályával is szakított és egy vagyonos hölgy 
anyagi támogatásával Bécsben nevelőintézetet nyitott. Megházaso- 
dása következtében azonban női pártfogója megvonta tőle további 
segélyezését s igy bécsi nevelőintézete csakhamar megszűnt. Befo
lyásos ajánlások alapján az 1866—7. iskolai év elején a budapesti 
kereskedelmi akadémiában kapott megbízást a földrajz és termé
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szettan előadására, utóbb a német nyelvet és mechanikai techno
lógiát is tanította, mig Lewin az előadásokban lassankint nagyobb 
szakszerűséget léptetett életbe és Proli az 1882—3 iskolai évtől 
kezdve kizárólag általános és kereskedelmi földrajzot adott elő. A ke
reskedelmi akadémiában 22 éven át folytatott buzgó tanári műkö
dése után 1888. augusztus 18-án Haslachban, Felső-Ausztriában 
meghalt.

82. Pugin  Leó, az V. kér. állami főreáliskola rendes tanára, 
az 1883—4. iskolai év kezdetén a franczia nyelv segédtanárává 
alkalmaztatott a kereskedelmi akadémiában, melyben 11 éven át, 
az 1893—4. iskolai év végéig működött.

83. *R a d ó  V ilm os, a Budapest II. kér. állami tanitónőképző 
intézetben a magyar és német nyelv és irodalom rendes tanára, 
született Egerben 1847. április 23-án. Szülővárosában végezte 
az elemi iskolát, ugyanott a cistercitáknál a gimnáziumot, majd 
pedig a tanítóképző tanfolyamot az érseki lyceumban, a hol tanítói 
oklevelet is nyert. Tanulmányai befejeztével több évig mint tanító 
és nevelő működött a fővárosban. 1870-ben a Pedagogiumhoz 
nevezték ki mint gyakorló iskolai tanítót, 1874-ben pedig a jelenlegi 
állására. 1871-ben állami stipendiummal tanulmányutat tett Dél
németországban és Svájczban, a melynek eredményéről egy memo
randumban számolt be a közoktatási kormánynak (Megjelent a 
Magyar Tanügy 1872. évfolyamában). A következő esztendőben, 
ugyancsak a kormány megbízásából, Eszaknémetországban já r t ; 
1877- és 78-ban pedig Olaszországot utazta be. Ez utóbbi utazását 
a Fővárosi Lapokban irta le. A budapesti kereskedelmi akadémiá
ban az 1883/4. iskolai év óta mint a német nyelv bejáró tanára 
működik.

Irodalmi munkásságát 1867-ben kezdte meg, mint a Bécsben 
megjelent, de akkoriban Magyarországon is sokat olvasott »Freie 
Paedagogische Blätter« pesti levelezője. Német nyelven sokat irt 
még a hetvenes években a Pest er Lloyd »Unterrichtszeitung«- 
jában, a melyet Dr. Heinrich Gusztáv szerkesztett, még pedig 
Roth családi neve alatt, a melyet később, 1881-ben Radó-ra vál
toztatott. Pedagógiai tanulmányokat irt a Magyar Tanügy, Nép
tanítók Lapja, Nemzeti Nőnevelés, Magyar-Zsidó Szemle, Magyar 
Tanítóképző, Magyar Paedagogia czimű folyóiratokba, a Pesti 
Naplóban, az Egyetértésben stb. Önálló iratai: Magyar Gyermek- 
és Népmesék, II. kiadás; Nagyar Népmondák; Robinson Crusoe
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története, II. kiadás; Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában, II. kiadás 
Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai; Olvasókönyvek az; 
izr. elemi népiskolák számára, az orsz. izr. Tanítóegyesület 
megbízásából 4 köt.; Bibliai történet felső nép és polgári iskolák 
számára; A fővárosi elemi népiskolák újjászervezésének terve: 
A népiskolai tanterv revíziója; Lesebuch für die II., III. u. IV. 
Klasse der Volksschulen 3 köt.; ezeken kívül irt ABC-t és 4 köt. 
olvasókönyvet Gyertyánffy Istvánnal és Dr. Kiss Áronnal együtt. 
A Pallas most megjelenő nagy Lexikonában a pedagógiai czik- 
keket írja.

Rendes tagja a Pedagógiai Társaságnak és választmányi 
tagja a tanítóképző tanárok országos egyesületének.

84. * R a d o s  lynácz szül. Budapesten, 1859-ben. Középiskolai 
tanulmányait a budapesti V. kér. főgimnáziumban, felsőbb tanul
mányait pedig a budapesti tud. és műegyetemen végezte. Közép
iskolai tanári képesítést nyert a matematikából, ábrázoló geomet
riából és fizikából. 1884-től 1888-ig mint az algebra és geo
metria helyettes tanára működött a budapesti kereskedelmi akadé
miában, 1888-ban a vallás- és közokt. miniszter a székelyudvarhelyi 
állami főreáliskola rendes tanárává, 1891-ben pedig a budapesti 
VI. kér. áll. főreáliskola rendes tanárává nevezte ki, mely utóbbi 
minőségben jelenleg is működik. Az 1895/6. iskolai év óta ismét 
tanít a kereskedelmi akadémiában matematikát. Matematikai 
tárgyú dolgozatai a »Műegyetemi Lapok«, »Matematikai és ter
mészettudományi értesítő«, és »Matematikai és fizikai lapok« 
ez. folyóiratokban jelentek meg. A »Pallas Lexikon« matematikai 
czikkeinek egy részét írja.

85. Ráth József Antal, esztergöm-egyházmegyei áldozár, a 
főváros lipótvárosi plébánosa, 1857 végén Nachtigall dr. helyett 
átvette a róm. katholikus tanulók vallásoktatását, az 1860/1. iskolai 
év végén azonban az intézettől megvált.

86. * R e i f  Jakab, 1844. szept. 24-én Baánon, Nyitra várme
gyében született. Elvégezvén a főreáliskolát, a budapesti műegyete
men és tudomány-egyetemen mennyiségtani, természettudományi 
és bölcseleti előadásokat hallgatott és a mennyiségtan és termé
szettan tanítására tanári oklevelet nyert. Néhány éven át Buda
pesten mint nevelő működött. 1870—1872-ig államsegéllyel a 
lipcsei és a karlsruhei főiskolákon tartózkodott különféle előadá
sokat hallgatott és a mennyiségtani, természettani és pedagógiai
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szemináriumok tagja volt. Lipcsében a Ziller-féle gyakorló iskolá
ban majdnem egy egész tanéven át számtant és mértant tanított. 
Ezen két év alatt Németország tanügyét alaposan tanulmányozta.

1872 október havában a budapesti II-dik kér. állatni főrcál- 
iskolához helyettes tanárul alkalmazták és 1874-ben ugyanoda a 
mennyiségtan rendes tanárává nevezték ki. 1893 augusztus havában 
saját kívánságára a budapesti, akkori VI. most V. kér. állami 
fő reáliskolához helyezték át. A budapesti kereskedelmi akadémiában 
az 1878/9. iskolai év kezdete óta tanít mennyiségtant és kereske
delmi számtant. Irt sok tanügyi értekezést, czikket, jelentést és 
könyvismertetést napi lapokba. Beke Manó tanárral közösen szer
kesztette : »Érettségi vizsgálati feladatok gyűjteményét.« Átdolgozta 
Dr. Lutter Nándor »Közönséges számtanának« 12-dik kiadását és e 
tankönyv újabb kiadásait jelenleg is sajtó alá rendezi. Mint az 
országos középiskolai tanáregyesület választmányi tagja már évek 
óta tevékeny részt vesz ezen egyesület mindennemű működésében.

87. Reisz  Henrik, a pesti izr. tanítóképző intézet tanára, az 
1862/3. iskolaév elején a földrajz és német nyelv segédtanára lett 
a kereskedelmi akadémiában. 1865. évi májusban megrongált egész
ségének helyreállítására a vezérlő bizottságtól háromhavi szabad
ságot kapott, melyről visszatérve előadásait folytatta, mig 1868 
januárius 7-én meghalt.

88. *R ó v y  Ferencz, 1846. febr. 23-án, Dombovárott, Tolna 
vármegyében született. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett, N.-Kani
zsán és Szombathelyen végezte. Érettségi vizsgálatát is az utóbbi 
helyen tette le. Ekkor nevelő lett, hogy némi kis pénzösszeget 
gyűjtsön jövő tanulmányaira. Közben magánúton végezte a jogot; 
majd az a család, melynél nevelősködött, Pécsre költözvén, vele 
költözött ő is, a hol a jogakadémiában tanulmányait folytatta. Évköz
ben 1871-ben a pécsi állami főreáliskolánál póttanári állással kínál
ták meg, mit el is fogadott s vele a jogi pályáról lemondott. 
1873-ban letette a tanári vizsgálatot, s rá azonnal a győri állami 
főreáliskolához nevezték ki rendes tanárnak, mely állásban 1876. 
szeptemberig maradt. Ekkor pályázat utján a budapesti VI. kér. 
közs. polg. fiúiskolához került. Innen egy év múlva (1877. szept.) 
a VI. kér. elemi és polg. iskolai tanítónőképző intézethez hívták 
meg, hol két éven át volt rendes tanár. Innen ismét meghívás 
folytán 1879. szeptember havában a budapesti m. kir. állami fel
sőbb leányiskolához került, s ez idő szerint is ott működik, mint
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a magyar nyelv és irodalom, a történet és földrajz rendes tanára. 
Az 1884/5. iskolai év óta a budapesti kereskedelmi akadémiában 
is mint a magyar nyelv egyik bejáró tanára működik. Szerkesztette a 
Magyar olvasókönyv a polg. és felsőbb leányiskola I. és II. osz
tály számára czímű iskolakönyvet. Irt könyvismertetéseket, peda
gógiai czikkelyeket különböző pedagógiai lapokba.

89. * R ó n a y  K á ro ly  dr. 1863. április 30-án született Budapesten, 
Középiskolai tanulmányait ugyanitt végezte, a kcgyesrendick gim
náziumában, a hol a Gabelsberger-Markovits rendszerű gyorsírás 
tanítása Tóth György tanár buzgó vezetése alatt már akkor is 
virágzóban volt. A fiatal gimnázista csakhamar kitűnt ezen a téren. 
Már a gimnázium 6. osztályában első díjat nyert az irásversenyen. 
Egyébként úgy középiskolai, mint a budapesti egyetemen végzett 
jogi tanulmányai folyamán is minden vizsgálatát, egészen a jogdoktori 
diplomáig kitüntetéssel tette le. Közpályáját Budapest székesfőváros 
szolgálatában kezdte, honnan azonban régi hajlama csakhamar a 
gyorsíráshoz vonzotta vissza, melynek 1881-ben okleveles tanára 
lett. A mai országos, akkor még »budapesti« magyar gyorsíró- 
egyesület életében fontos szerep jutott neki. Az egyesületnek nem
sokára belépése után választmányi tagjává lett, később megalapí
totta a »Budapesti Gyorsíró« czímü szépirodalmi folyóiratot, a mely 
az ő ötévi szakavatott, buzgó szerkesztése alatt nyerte jó hírnevét 
és azon irodalmi színvonalát, a melyen ma is szolgálja a gyorsírás 
fontos kulturális ügyét. Midőn a szerkesztéstől egyéb elfoglaltsága 
miatt visszalépett, az egyesület alelnökévé választották, a mely 
állását ma is viseli. Markovits Ivánnak, a Gabelsberger-rendszerű 
magyar gyorsírás halhatatlan megteremtőjének, sok éven át bizal
masa és jobb keze volt. A rendszerben felmerült aprólékos eltéré
sek összeegyeztetésére kiküldött rendszeri bizottságnak előadója 
volt és mint ilyennek nagy része volt a röviddel Markovits halála 
előtt tényleg létrejött s az iskola jövőjére oly nagy fontosságú 
irásegység megállapításában. 1887 óta az országgyűlési gyorsiroda 
tagja, de e mellett folyton nagy előszerettettel foglalkozott a 
a gyorsírás tanításával is, éveken át a református gimnáziumban, 
a honvédségi Ludovika-Akadémiában sok ideig helyettesítette Mar
kovits Ivánt, az 1891/2. iskolai év óta pedig a kereskedelmi aka
démiában tanítja a Gab.-Markovits rendszerű magyar és német 
gyorsírást. Ezenkívül több egyleti tanfolyamot is vezetett, részben 
ingyen, a gyorsírásnak a művelt felnőtt közönségben való terjesz-
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lésére úgy, hogy azok száma, a kik tőle tanulták a gyorsírást, 
már is meghaladja az ezret. Tagja a honvédségnek, mint szabad
ságolt állományú honvéd huszár hadnagy. A közéletben már aránylag 
igen fiatal korában nevezetes szerepléshez jutott. Már évek óta Pest
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, majd a megye 
tiszteletbeli jegyzőjévé választották. A fővárosi társas életnek is 
számos terén élénk részt vesz közhasznú törekvésekben; választ
mányi tagja az országos tisztviselő-egyletnek, a »Nemzeti Szaloné
nak. A humanisztikus irányú »Lujza« egyletet ő alapította meg 
hatodmagával, stb. és azon súlyt, a melyet egyéniségének e tár
sadalmi szereplése kölcsönzött, már nem egyszer szép sikerrel ve
tette latba a hazai gyorsírás ügyének szolgálatában is. A szellemi 
munkálkodás mellett előszeretettel hódol a sport minden ágának. 
Hazánk egyik legügyesebb vívója, e téren is számos versenyben 
győztes, s a főváros több jeles amateur-vivója mesterét tiszteli 
benne.

90. S a y  M ó r  dr. szül. 1830. október 4-én Székesfejérvárott. 
Mérnöknek készült, a szabadságharcz kitörésével azonban abban- 
hagyta mérnökgyakornokí állását és honvédtüzér lett 1849 végén 
atyja fejérvári gyógyszertárába lépett és az 1853/4 évben Bécsben 
gyógyszerészi, 1855-ben pedig chemiai doktori oklevelet kapott. 
1855-től 1858-ig a pesti egyetemen a chemiai tanszék asszistense 
volt és e közben 1857-ben Bécsben a chemiából tanári szigor
latot tett. 1858-ban a budai főreáliskolában helyettes, 1860-ban 
rendes tanár lett. 1863-ban a leköszönt Szabó József dr. helyébe 
a keresk. akadémiába a chemia és fizika tanítására hívták meg, 
mely intézetnél az 1867/8 iskolai év végéig működött, a midőn a 
budai reáliskola igazgatásával megbizatván, itteni állásáról leköszönt. 
1869-ben a' Magy. Tud. Akadémia levelező tagjává választotta, 
hol székfoglalóul »Az állati munka és annak forrása« czím alatt 
fölolvasást tartott. 1884-ben a budapestvidéki tankerület főigazga
tója, nem sokkal később kir. tanácsos lett. Meghalt 1885 márczíus 
9-én. Főbb munkái: Tizenöt jelesebb magyar buzafaj vegytani 
elemzése. — A vegytan alapvonalai. — Fresenius minőleges elemző 
vegytanának fordítása.

91. *Dr. S c h a c k  Béla. Született Miskolczon, 1859. julius 11-én. 
Középiskolába Miskolczon, Kassán és Bécsben járt, felsőbb tanul
mányait ugyancsak Bécsben és Budapesten végezte, a hol előbb 
doktorátust (német, franczia, esztétika), majd középiskolai tanári
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vizsgálatot is tett (német, franczia, latin). — Tanári működését 
Miskolczon 1886-ban az ott akkor megnyílt középkereskedelmi 
iskolában kezdte, de az 18.86 —87-diki iskolai év második felében a 
kassai állami főreáliskolában működött mint a német és franczia 
nyelv helyettes tanára. Innen választották meg a pozsonyi keresk. 
akadémia modern idegen nyelvi tanszékére, mely állását 1887. 
szeptember elején foglalta el. Hét évig működött ez intézetben, 
tanítván a német, franczia és angol nyelvet s a két utóbbi nyelven 
a kereskedelmi levelezést is, mely körülmény a szorosan vett nyelvi 
tanulmányokon kívül a kereskedelmi tudományokkal való foglal
kozásra is serkentette. E tanulmányoknak és a hazai kereskedelmi 
szakoktatás állapotán való töprengésnek egyik gyümölcse a Keres
kedelmi Szakoktatás czímű havi folyóirat, a melyet 1892-ben saját 
kiadásában indított meg, s mely azóta a Kereskedelmi Szakiskolai 
Tanárok Országos Egyesülete tulajdonába ment át, s mint annak 
orgánuma a hazai ez irányú szakoktatás központi közlönye lett. 
1894-ben a budapesti kereskedelmi akadémiában újonnan szerve
zett német-franczia nyelvi tanszékre egyhangúlag megválasztatván, 
ez állását ugyanazon év szeptemberében foglalta cl. Az intézetben 
e nyelveken kívül a magyar és német kereskedelmi levelezést tanítja, 
mely szakmában állása elfoglalásának évében gyűjtött gyakorlati 
ismereteket a Leszámítoló és pénzváltó bankban, mely intézetnek 
ajtai a vezérlőbizottság befolyása következtében nyíltak meg előtte. 
Az akadémián kívül tanít még az ez intézettel kapcsolatos alsófoku 
kereskedelmi szakiskolában magyar nyelvet és levelezést, s a Rákosi 
Szidi szinésziskolájában poétikát és irodalmat. — Ismereteit és 
tapasztalatait Franczia-, Német- és Olaszországban tett tanulmány
útjain bővítette. Tagja a Budapesti filológiai társaságnak, a Magyar 
Pedagógiai Társaságnak, a Szabad Lyceumnak, az Otthon írók és 
hírlapírók egyesületének és alapító tagja a Kereskedelmi Szak
iskolai Tanárok Országos Egyesületének.

Irodalmi működését 1881-ben kezdte meg. Eleinte tárczákat, 
rajzokat, elbeszéléseket irt a Fővárosi Lapokba, a Magyarország 
és Nagyvilágba, az Ország-Világba, a Pesti Naplóba, a Neue 
Illustrierte Zeitungba és számos más magyar és német lapba 
(Miskolcz, Borsodmegyei Lapok, Nyugatmagyarországi Híradó, 
Bécsi Magyar Újság, Wiener Leben, Pressburger Zeitung stb.), 
Későbben művészeti, társadalmi és tanügyi kérdésekkel foglalkozott 
a Pesti Naplóban, Pester Lloydban, a Középiskolai Tanáregyesületi
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Közlönyben, az Egyetemes Tanügyi Közlönyben, a Zeitschrift für 
den deutschen Unterricht-ben (Drezda), a Süddeutsche Blätter für 
höhere Unterrichtsanstalten-ban (Stuttgart), az Egyetemes Philolo- 
giai Közlönyben és a Handels-Akaclemieban (Lipcse); számos 
czikket irt a szerkesztésében most 4-dik évfolyamában megjelenő 
Kereskedelmi Szakoktatásba. — A Pallas Nagy Lexikonának 8. és
9. kötetében a német irodalmi életrajzokat irta. Számos kisebb- 
nagyobb czikket és tanulmányt fordított németre.

Önálló kötetben megjelent művei időrendben a következők:
1. Meisterwerke der Bildenden Kunst. Dr. Szendrei János után 
magyarból, I. és II. kötet, 68—68 lap és 60—60 kép, folió 1885. 
és 1886. 2. Albrecht Dürers Leben und Werke. Dr. Szendrei János 
után, Franklin, 1886. 3. A Sturm-és Drangkorszak drámakőltészete. 
Német irodalomtörténeti tanulmány, Budapest, Kilián, 1886., 183 1.
4. Vezérfonal a franczia nyelv beszélésére, Pozsony, Stampfel, 1887., 
136 1. (második kiadás sajtó alatt). 5. Az élet meséiből. Rajzok 
és elbeszélések. Budapest, Révai, 1888., 260 1. 6. Német Olvasó
könyv alsófoku kereskedelmi iskolák számára. Pozsony, Stampfel,
1890., 192 1. 7. Magyar Szöveg német fordításra. Budapest, Frank
lin, 1891., 263 1. (ugyanannak 2-dik kiadása ugyanott 1894.) 8. 
Segédkönyv a Magyar Szöveg czímű műhöz. Budapest, Franklin,
1891., 212 1. 9. Német Olvasókönyv kereskedelmi középiskolák és 
akadémiák használatára, I. kötet, Pozsony, Stampfel, 1891., 190 1. 
(Ugyanannak teljesen átdolgozott 2-dik kiadása e czimen: Német 
Olvasókönyv felső kereskedelmi iskolai használatára, Pozsony, 
Stampfel, 1896., 134 1.) 10. Német Olvasókönyv stb. II. kötet, 
ugyanott. 1892., 214 1. (második kiadás sajtó alatt). 11. Német 
Olvasókönyv, III. kötet, ugyanott. 1894. 254 1. 12. Kereskedelmi 
Iskoláink a Millennium Esztendejében. Almanach. Kiadja a Keres
kedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete (sajtó alatt).

92. Sc h n ie re r  Gyula dr. 1832. julius 8-án Pozsonyban szüle
tett. Jogi tanulmányait a pesti egyetemen elvégezvén, mint jog
doktor a bécsi országos törvényszéknél kezdte meg az államszol
gálatot. Innen az igazságügyminiszteriumhoz, majd a pesti országos 
törvényszékhez jutott, ez utóbbinak feloszlatásával pedig a m. kir. 
kúriához helyezték át. A vámügyről irt monográfiája nagy feltűnést 
keltett, minek következtében a magyar minisztérium szervezésekor 
a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumba titkárrá 
nevezték ki. A kereskedelmi és váltó jogról kérdések és feleletek
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alakjában irt tankönyvének kiadását 1877-ben Lewin a vezérlő
bizottságnak nagyon melegen ajánlotta, mire ez a szerzőnek íven- 
kinti tiszteletdíjat szavazott meg. Midőn 1879-ben dr. VVeiss (Földes) 
Béla a nagyváradi jogakadémia tanárává kineveztetvén, kereske
delmi akadémiai tanszékéről lemondott, a vezérlő bizottság dr. 
Schnierer Gyulát, akkor miniszteri osztálytanácsost hívta meg a 
kereskedelem történetének előadására, mely tárgyat 5 éven át a 
legszebb eredménynyel tanította. 1882-ben miniszteri tanácsos lett ; 
utóbb az 1885. évi országos kiállítás igazgatójává nevezték ki, mi
nek következtében a kiállítás előkészületeivel járó teendők ellátása 
érdekében az 1883/4. iskolai év végén tanári állásáról leköszönt. 
1876-tól 1878-ig és 1837-től 1889-ig a kereskedelmi akadémiában 
tartott zárvizsgálatokban mint a kereskedelemügyi minisztérium vizs
gálati biztosa vett részt. Jelenleg a magyar királyi szabadalmi 
tanács elnöke.

93. Schu lek  Ágost,  mint a debreczeni vasárnapi iskola tanára 
a kereskedelmi akadémia első iskolai évének végén ehhez a keres
kedelmi szaktárgyak tanári állásáért folyamodott, 1858. évi június
ban megtartott próbaelőadását azonban a bizottság tagjai nem ta
lálták kielégítőnek. Midőn azonban e tanszék 1860. évi októberben 
Winternitz tanár leköszönése következtében megüresedett, Szabó 
József igazgató különös tekintettel arra, hogy Schulek úgy a ma
gyar, mint a német nyelvben egyaránt jártas volt, Schul eket aján
lotta a könyvvitel tanárának, mire ez a vezérlő bizottság meghí
vására tanszékét el is foglalta és a kereskedelmi tudományokat 
(akkor általános kereskedelemisme, kereskedelmi és váltójog és leve
lezés) az intézetben az 1866/7. iskolai év végén történt leköszö
néséig tanította.

94. “Sebestyén  Jenő dr. született 1846. decz. 24-én Gyönkön, 
Tolna vármegyében, a hol atyja az ottani gimnázium rendes tanára 
volt. Az elemi négy osztályt, valamint a gimnázium első és máso
dik osztályát apai vezetés mellett otthon végezte. Ezután atyja 
elhalván, édes anyjával és két fivérével Gyönkről elköltözött, úgy, 
hogy a 111. és IV. gimnáziumi osztályt Losonczon (1860 —1862) 
az V-iket pedig Budapesten az evang. gimnáziumban végezte. A 
VI., VII., VIII. osztályokat a Prónay Gábor báró által Dezső fia 
kedvéért ideiglenesen fölállított magántanintézetben Budapesten 
töltötte s a megfelelő évi osztályvizsgálatokat mindenkor Pozsony
ban az evang. lyceumban tette le; ugyanitt szerezte meg 1866-ban
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érettségi bizonyítványát is »exitnio modo«. 1866—1870 a jog- és 
államtudományokat hallgatta és a következő 1871/2. évben, úgy 
a bírósági, mint az államtudományi államvizsgálatot letette. Ez idő 
alatt, valamint már megelőzőleg a IV. gimn. osztálytól kezdve, 
úgyszólván megszakítás nélkül folyton magántanítással foglalkozott, 
számos vidéki és budapesti előkelő családnál volt házi nevelő. 
1872. évben a hivatalnoki pályára szándékozván lépni, a budai 
pénzügyigazgatóságnál nyert alkalmazást, mint fogalmazó-gyakor
nok. Ez állás azonban annyira nem felelt meg vágyainak, hogy 
már két hónap múlva önként lemondott s az ügyvédi pályára szán
dékozott lépni. 1873—1875-ig Schreyer Jakab dr. budapesti ügy
véd irodájában mint ügyvédjelölt gyakornokoskodott. 1875. tava
szán Prónay Gábor báró megbízta Gábor fiának jogi tanításával. 
Ettől kezdve egész 1879. év közepéig a Prónay családnál volt, míg 
1875-ben az eperjesi evang. kollégiumtól főlszólítást kapott, hogy 
az ottani jogakadémiában tanári állást vállaljon el. Mivel mindig 
a tanári állás volt legfőbb vágya, a felszólításnak igen megörült, 
de egyelőre nem fogadta el. Előbb eleget akart tenni a Prónay 
báróval szemben elvállalt kötelezettségének, másrészről meg akarta 
szerezni a doktorátust. 1877. év elején a budapesti egyetemen a 
jog- és államtudományok doktorává avattatott, majd ezután az 
1877/8 és az 1878/9. egyetemi tanévet a fiatal báróval a lipcsei s 
utóbb a müncheni egyetemen töltötte. Lipcsében különösen Roscher 
tanár előadásait hallgatta. 1879. őszén azután az eperjesi kollégium 
pártfogósága az ottani jogakadémia rendes tanárává választotta. 
Ez állásában 4 éven át tanította a nemzetgazdaságtant és pénzügy
tant, pénzügyi törvényismét, közigazgatási jogot és statisztikát. 
1881/2. évben a jogakadémiának dékánja volt. 1883-ban pályázott 
a budapesti keresk. akadémiánál megürült nemzetgazdasági és jogi 
tanszékre s ezt el is nyerte. 1883. év szeptember óta az intézet 
rendes tanára. 1867—1873-ig a »Fővárosi Lapok«-nak rendes 
munkatársa volt s különösen sok novellát fordított. 1880-ban két 
hónapig az »Eperjesi Lapok«-at szerkesztette. 1880-ban a »Nem
zeti Nőnevelés« VII—VIII. füzeteiben »a fényűzésről«; 1883-ban 
az Alexander által szerkesztett Pedagógiában a nemzetgazdaság 
középiskolai tanításáról, 1884-ben a keresk. akadémia értesítőjében 
»a nemzetközi kereskedelemről« szóló értekezése jelent meg. 
1886-ban megjelent »Kereskedelemisme« czímű kézikönyve, mely 
azóta három kiadást ért meg. 1891-ben az orsz. közoktatási tanács
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külső biráló tagjává nevezték ki s mint ilyen számos tankönyv- 
birálatot irt. A közoktatási tanács által a keresk. szakoktatás ügyé
ben kiküldött több bizottságban mint meghívott tag műkö
dött közre.

95. 'S im o n y i  Jenő dr. 1860. május 12-én Veszprémben szü
letett. Elemi tanulmánya t és a gimnázium első két osztályát szülő
helyén végezte, a gimnázium többi osztályát pedig a budapesti 
tanárképző intézet gyakorló gimnáziumában. 1882-ben tanári ok
levelet nyervén, 1882/3. iskolai évet a tanárképző intézet gimná
ziumában töltötte, mint gyakorló tanár, azután három évig a VII. 
kerületi polgári fiúiskolában, két évig ugyanazon kerület polgári 
leányiskolájában, egy évig pedig az V. kerületi állami főreálisko
lában tanított földrajzt és természetrajzt. 1888-ban Proli tanár 
halála után a vezérlő bizottság a kereskedelmi akadémia földrajzi 
tanárává választotta. Irodalmi munkásságát még aránylag fiatal 
korban kezdette. 1881-ben a Földrajzi Társaságnál pályadíjat 
nyert »A Bakony« czímű dolgozatával, ugyancsak pályadíjat nyert 
1882-ben a »Ceratophyllum submersuin«-ról irt tanulmányával a 
tudományegyetem részéről és még ugyanabban az évben »Kalocsa 
környéke« és »A hegységek hatása az éghajlatra« czímű két dol
gozatával a Földrajzi Társaságánál. Több czikke jelent meg a 
»Nemzetben« és a »Budapesti Szemlében«. Lefordította Paul Bert 
egy ifjúsági iratát »Utazások és vadászkalandok« czím alatt, Ratzel 
Anthropogeografiáját>>Aföld és az ember« czíme alatt, Leroy-Beaulieu 
Les juifs et rantisémitisme czímű munkáját »A zsidóság és az 
antisémita áramlat« czím alatt. Megjelent tőle továbbá »A sark
vidéki felfedezések története«, »Idegen népek közt messze földön«, 
»Az újvilág«, Földrajz a polgári fiúiskolák számára, F'öldrajz a 
polgári leányiskolák számára, Földrajz a kereskedelmi akadémiák 
és a középkereskedelmi iskolák számára, Földrajz az elemi nép
iskolák számára

96. Som m e r fe ld  V i lm os  dr. 1863. évi októbertől kezdve három 
iskolai éven át a kereskedelmi akadémia felső osztályában a nem
zetgazdaságtant tanította és az 1865/6. iskolai év »Előrajzában« 
(az 1864/5. iskolai évről szóló jelentésben) »A kereskedői haszon
kénjét fogalmáról s gazdászati befolyásáról« tanulmányt közölt, a 
következő évi jelentésben pedig »A nemzetgazdászati tanulmányok 
hasznáról a kereskedelmi oktatásra nézve« értekezett.

97. S tracke r já n  F r ig y e s  a drezdai kereskedelmi iskola tanára
Drioht, lipcsei Keresk. Akad. tört. 9
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volt, mikor a vezérlő bizottság Zickvvolff igazgató ajánlására 1858. 
évi szeptemberben a kereskedelmi szaktárgyak tanárává meghívta. 
A meghívásnak engedve, Strackerján októberben tanszékét el is 
foglalta. Tanítási módja és a tanulókkal szemben tanúsított maga
tartása ellen azonban oly sűrűn érkeztek panaszok a bizottsághoz, 
hogy ez már 1859. áprilisban Strackerján elbocsátását határozta el.

98. Streube l Gyu la  1865. októberben a felszaporodott pár
huzamos osztályok ellátása érdekében számtan, földrajz és német 
nyelv tanítására alkalmaztatott. Midőn a vezérlő bizottság 18G9. 
évi júniusban a tanári kar állandósítása érdekében az intézeten 
1,600 frt évi fizetéssel járó öt rendes tanári állást szervezett, 
Streubel is a kereskedelmi akadémia első véglegesített tanárai közé 
került. 1874. évi áprilisban családját és tanári állását elhagyta.

99. Szabó  Józse f  dr. 1822. márczius 14-én Kalocsán született. 
Á gimnázium elvégzése után 15 éves korában a budapesti 
egyetemre került, hol négy éven át eleinte filozófiát, utóbb jogot 
hallgatott. 1841-ben Selmeczbányára ment joggyakornoknak, hol 
a bányászati hivatást megkedvelve, 1842-ben a bányászakadémia 
hallgatója lett. 1816-ban bevégezte a bányászati kurzust és még 
ugyanabban az évben ügyvédi vizsgálatot is tett. Előbb fizetésnél
küli gyakornok lett a zsarnóczai ezüstkohónál, egy évvel később 
napidíjas a felsőbányái érczkémlclő hivatalban. 1848-ban Kossuth 
Lajos, mint pénzügyminiszter, segédfogalmazónak nevezte ki. A sza- 
badságharcz után a pesti egyetemen az ásvány- és állattan helyet
tes tanára lett, és mint ilyen 1851-ben filozófiai doktorátust 
szerzett. 1855-ben azonban az akkori németesítő kormány helyettes 
tanári állásától elmozdította és a budai reáliskola tanárává tette. 
1857-ben ettől az állásától megvált és a kereskedelmi akadémiában 
a chcmia és fizika tanára, majd Zickwolff igazgató után 1859-ben 
egy évig Kórnerrel egyetemben ideiglenes társigazgató, 1860 bán 
rendes igazgató lett. A következő évben azonban visszanyerte 
egyetemi helyettes tanári minőségét; midőn pedig a kormány 
1862-ben a londoni kiállítás magyar osztályának szervezésével 
bízta meg, a kereskedelmi akadémiától megvált, hogy ezentúl ki
zárólag egyetemi katedrájának és kedvelt szaktudományának 
éljen. Egyetemi rendes tanárrá kineveztetvén, hosszabb időn át a 
mikroskóp alkalmazását tanulmányozta a kőzetek alkatrészeinek 
felderítésére, utóbb a trachitok osztályozását végezte, azután a 
földpátokat tette kutatásainak tárgyává. 1877-ben Selmecz geoló-



giai leírásához fogott, mit 14 évi munka után 1891-ben fejezett be. 
E tudományos buvárlatai közben a nemzeti irodalom szükségletei
ről sem feledkezett meg. Már 1848-ban megjelent tőle a »Bánya
műszótár« (német-magyar rész), 1857-ben »Szemléleti ásványtan 
Stocker József munkája után«, 18Gl-ben »Ásványtan kezdők szá
mára«, mely utóbbi 1875-ben harmadik kiadását érte, 1877-ben 
»Ásványtan szemléleti és gyakorlati módszer alapján« (3. kiadása 
1884.). Tanári működését az egyetemen kívül álló körökre is ki
terjesztette és a »Természettudományi Társulatban«, a »Földtani 
Társulatban«, valamint a »Magyar Orvosok és Természetvizsgálók« 
vándorgyűléseiben tartott felolvasásai által sokkal hozzájárult annak 
a szakmának népszerűsítéséhez, melynek 1861-ig egyedüli tudo
mányos képviselője volt hazánkban. Meghalt 1894. április 10-én.

100. Szabó Józse f született 1847. márczius hó 17-én Ittvar- 
nok-pusztán, Torontál vármegyében. Elemi iskoláit Perjámos-Haulik- 
falván, a gimnázium első öt osztályát Szegeden, a többit Temesvá
ron végezte, s 1866-ban érettségi bizonyítványa alapján Temesvá- 
rott a csanádegyházmcgyei papnöveldébe vétette föl magát. Majd 
fél évet a bécsi egyetem teológiai és fél évet az ottani jogi fakul
táson hallgatott. 1867. szept. elején a magy. kegyes tanítórend 
kötelékébe lépett, az egy évi próbaidőt a váczi társházban.töltötte, 
s ennek leteltével az egyszerű fogadalmak letétele után a váczi 
(akkori) algimnáziumban tanárkodott egy évig, további egy évig 
pedig a Pozsony-Szt.-Györgyben fönnálló algimnáziumban volt 
helyettes tanár. E közben magánúton elsajátította a teológiai dis- 
ciplinákat, de a pappá avatás elől a polgári életbe lépett á t ; és az 
1871/2. tanév elejével a budapesti tud. egyetem bölcseleti karához 
iratkozott be rendes hallgatónak, s az 1872/3. évben állami ösz
töndíjjal a középiskolai tanárképző intézet rendes tagjául nevez
tetett ki a mennyiségtan s természet tani szakosztályba. Ugyanez 
évben hallgatta a tud. egyetem mellett fennálló esti kurzusban a 
m. kir. honvédhadapród-iskola tárgyait s a tiszti vizsgálatot az év 
végével sikerrel kiállotta. Egyetemi hallgató korában a ezukor-utezai 
Szőnyi-féle nevelő-intézetben mint nevelő működött, 1873/4—1875/6-ig 
3 éven át a pesti róm. kath. férfi-tanító-képezde kinevezett rendes 
tanáraképen tanított s közben 1874. nov. 20-án a mennyiségtan és 
természettannak főgimnáziumokban leendő tanítására tanári oklevelet 
nyert. Az 1875/6-iki tanév elejével a székes főváros V. kerületi 
polgári leányiskolájához választatott meg rendes tanárnak, az
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iskolával kapcsolatos első női kereskedelmi szakfolyamnak szervezésé 
ben részt vett s abban fönnállása óta a kereskedelmi számtant tanítja. 
1879. szeptemberben a kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága a 
fizika tanításával bízta meg, minek következtében 7 éven át tanította 
e tárgyat, mig az 1886/7. iskolai év elején a párhuzamos osztályok 
számának csökkenése következtében az intézettől megvált. Mikor 
azonban az 1893/4. iskolai évben az algebra tanárának, Beke Manó
nak külföldi tanulmányútja miatt a mennyiségtan tanárának ideigle
nes helyet tésítéséröl kellett gondoskodni, az igazgató bizalm i ismét 
Szabó Józsefet hívta meg e föladatra, ki így még egy éven át 
volt tagja a kereskedelmi akadémia tanári testületének. 1893-ban az
I. kér., Krisztina-városi polgári iskolának igazgatásával bízatott meg, 
majd 1895-ben ezen állásra végleg megválasztatott. Irodalmi műkö
dése jobbadán a szünidei gyermektelep-egyesületnek titkári kiadvá
nyaira szorítkozott, — mely egyesületnek 1884-ben történt alapítása óta 
vezeti irodai teendőit. A tankönyv-irodalom terén is működött; 
irt számtani ismétlő kérdéseket, egy fizikai tankönyvet kereskedelmi 
iskolák számára, a Természettan ‘ elemeit és Csillagászati fö!drajz-ot 
polgári leányiskolák számára.

101. S z é k á c s  Józse f  dr., ág. evang. püspök, született 1809. 
februárius 2-án Orosházán. A kereskedelmi akadémia alapításakor 
az ágostai evangélikus tanulók vallásoktatásával bízatott meg, mely 
hivatásában 1869-ig, a vallástanításnak az intézetben való megszün
tetéséig buzgólkodott. A magyar tudományos akadémia és a Kis- 
faludy-Társaság tagja volt, szép költeményeket és egyházi munká
kat irt, különösen pedig a klasszikusok fordításában tűnt ki. Meg
halt 1876. julius 29-én.

102. ^Szó iba  Józse f  1844. márczius 18-án Budapesten szüle
tett, hol összes tanulmányait is végezte. 1869. májusban a vezérlő 
bizottság Máchik József tanár leköszönése következtében a kereske" 
delmi akadémia egy osztályában a magyar nyelv és történelem 
tanításával bízta meg, 1871-ben azonban már az összes osztályok
ban ő tanította a történelmet, a felső osztályban pedig még Ma
gyarország földrajzát is. Ugyancsak 1869 óta tanítja a Pesti polgári 
kereskedelmi testület alsófoku (előbb vasárnapi) iskolájában a föld
rajzot is, melynek sikeres tanításához Névy igazgató felszólítására 
iskolakönyvet is irt.

103. S z ik ay  L ipó t  a kegyes tanítórendben a bölcseleti és hit- 
tudományi tanulmányokon kívül a preparandiai tanfolyamot is el-
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végezte és három évig mint gimnáziumi tanár működött. Utóbb több 
éven át Nádudvaron és Püspök-Ladányban nevelősködött, majd 
Nagy-Károlyban gimnáziumi tanár lett, 1861. októberben pedig a 
kereskedelmi akadémiához a magyar nyelv és irodalom tanárává 
választották. Még ugyanazon hónap végén azonban a helytartó- 
tanács a kassai főreáliskola tanárává nevezte ki és meghagyta neki, 
hogy állomását haladék nélkül foglalja el, miért is a kereskedelmi 
akadémiától megvált.

104. S zo k o lo v its  József, a m. kir. miniszterelnökség fordító 
osztályában miniszteri titkár, a Keleti nyelvek tanfolyamának meg
nyíltával, 1883. szeptemberben, a tanfolyamban a szerb nyelv tanára 
lett, 1884. januárius végén azonban tanári állásáról leköszönt. Utód
jának, Popovics Sándor tanárnak akadályoztatása esetében utóbb 
is hosszabb-rövidebb időn át többször helyettesítette a szerb nyelv 
tanításában.

105. Szve ten ay  M ik ló s  dr. 1833-ban Pesten született, hol 
összes iskoláit végezte és 18L8-ban jogi doktorátust és ügyvédi 
oklevelet szerzett. 1861-ben a kassai jogakadémia tanára lett, 
1868-ban azonban visszajött a fővárosba és itt egyetemi magán
tanár, majd még ugyanabban az évben a kereskedelmi és ipar
kamara titkára lett. 1870. októberben a vezérlő bizottság Matlekovits 
leköszönése után őt választotta a kereskedelmi akadémia nemzet- 
gazdaságtani lanárává, mely minőségében 1880. szeptemberben 
történt leköszönéséig működött. Kir. tanácsos, több belföldi és 
idegen rendjel tulajdonosa, Portugália konzula, az országos statisz
tikai tanács és a kereskedelmi szaktanárvizsgáló bizottság tagja lett. 
Meghalt 1894-ben.

106. T h ú ry  Józse f  a Keleti nyelvek tanfolyamának felállítása
kor, 18S3-ban, e tanfolyamon a török nyelv tanításával bízatott 
meg, az 1887/8. iskolai év elején azonban az intézettől megvált.

107. Toldy  László  dr. 1846. augusztus 17* én Pesten született. 
Tanulmányainak befejezése után jogi és filozófiai doktorátust szerzett 
és az egyetemes történelemből és földrajzból középiskolai tanárrá 
képesíttetett. Egyházi pályára készült, utóbb azonban tanár lett és 
a bécsi Theréziánumi gimnáziumban tanított. 1882. szeptemberben 
a kereskedelmi akadémiában a történelem és magyar nyelv segéd
tanárának alkalmazták, 1886-ban azonban a főváros főlevéltárosává 
választotta, minek következtében az intézettől magvált. A napilapok
ban és folyóiratokban megjelent számos czikkén kívül megemlítjük
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Taine Hippolit Adolf »A jelenkori Francziaország alakulása« czimü 
3 kötetes munkájának, Balzac Honoré »Eugénia Grandet« czimü 
munkájának, B. Hübner Sándor »Séta a világ körül« czimü 2 köte
tes munkájának lefordítását, továbbá »Magyarország műveltségi 
állapota az Anjou-királyok korában« czimü önálló munkáját és 
két kötetben megjelent Kereskedelmi földrajzát.

108. Török  Auré l (Ir (ponori), 1842. februárius 13-án, Pozsony
ban született. Tanulmányainak befejezése után orvosi doktorátust 
nyert. Mint egyetemi segédtanár, 1868-ban a Say Mór leköszönése 
következtében megüresedett chemiai és fizikai tanszékért folyamodott 
a vezérlő bizottsághoz, mely őt szeptemberben erre az állásra meg 
is választotta, 1869. márczius végével azonban Török kereskedelmi 
akadémiai tanszékéről leköszönt. Utóbb a kolozsvári egyetem tanára 
lett, jelenleg pedig a budapesti tudományegyetem antropologiai 
múzeumának igazgatója. Irodalmunkat számos szakszerű tanulmány
nyal és czikkel gazdagította, az orvostan és antropologia köréből 
pedig több önálló munkát is irt.

109. T ó th  Gábor  született Szt-Péteren, Komárom vármegyében, 
1833. februárius 6-án. Édes atyja Tóth Pál, református lelkész, még 
1836-ban elhalálozott. Elemi iskoláin kívül 6 gimnáziumi osztályt 
végzett. Miután fájós szemei miatt tanulmányait folytatni nem tudta, 
nevelő nagyapja, Tóth Sámuel pedig még 1846-ban elhalálozott, 
özvegy anyja, a saját kérelmére, Komáromba adta szappanos mes
terséget tanulni, mely iparágban Bécsben több évig volt segéd. De 
tehetsége nem hagyta nyugton s jobb sorsra vágyván, 1854-ben 
mint közlegény a 32., akkoriban még Franz d' Este gyalogezredbe 
soroztatta magát, hol azonban tehetsége által kiválván, 3 hét alatt 
őrvezető, majd röyid idő alatt fokozatosan őrmesterré lett. Ekkor 
katonai tanulmányait folytatva, 1859. február 28-án hadnagygyá 
nevezték ki. Mint hadnagy részt vett a Solferinoi ütközetben, mely
ben igen súlyosan megsebesülvén, Bécsbe vitték, hol 40 napig feküdt 
élet-halál között. Később Felső-Gellérre (Komáromm.) édes any
jához ment, hol egy évig hordta felkötve sebesült karját Teljesen 
felépülvén, ismét bevonult ezredéhez, melylyel 1863-ban Brünnben 
tartózkodott, hol a politechnikumon a fogyasztási adó körüli eljárás 
tanulmányozására nyitott tanfolyamot hallgatta és a szakvizsgáló 
bizottság előtt 1864. márczius 2-án jó eredménynyel és kiváló kép
zettséggel vizsgázott. Ennek végeztével Triesztben az árúisme és 
vámügyi eljárás elsajátítására nyitott tanfolyamot látogatta s 1864.
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augusztus 19-én az ottani pénzügyi igazgatóságnál jó eredménynye 
vizsgázott. 1864. végén főhadnagy lett. 1866/67-ben Triesztben az 
Instituto superiore di commercio-t látogatta, melynek végeztével 
minden tantárgyból kitűnő eredményt mutatott fel. 1867. október 1-én 
lett a Pesti kereskedelmi akadémia számtani tanára, hol első elő
adásait még főhadnagyi ruhában volt kénytelen tartani, mivel a 
hadseregből csak 1867. október 14-én bocsátották el véglegesen. 
1875. márczius 5-én a reáltárgyi tanárvizsgáló bizottság a keres
kedelmi könyvviteltan és a kereskedelmi és politikai számtan taní
tására képesítette. Irodalmi munkásságát 1870-ben kezdte meg, 
midőn a kereskedelmi akadémia 1870/1. évi jelentésében nagyobb 
tanulmánya jelent meg »Kölcsönök és évjáradékkal törlesztendő 
értékpapírok százalékának kiszámítása, példákkal megvilágosítva« 
czím alatt. 1879-ben fogott tervbe vett nagyobb tankönyvének a 
a megírásához, de betegsége munkája elvégezésében meggátolta.
1880-ban kiadta ugyan egy részét »Kereskedelmi számtan« czime 
alatt, de másik részét nem tudta befejezni, mert 18S0-ban gége
baja egy veszélyes, de szerencsésen sikerült operáczió következtében 
javult ugyan, de V/z év múlva baja ismét kiújult s hosszas 
szenvedés után 1883. februárius 9-én meghalt.

110. *U jV á r i  Bé la  1852-ben Érsekujvárott született. Gim
náziumi tanulmányait szülővárosában, Pozsonyban és Budapesten 
végezte. Két évig jogot hallgatott a budapesti egyetemen, mialatt a 
»Hon« czímű politikai napilap belső munkatársa volt. Majd átlépett 
az egyetem bölcseleti fakultásába. 1873-ban a bécsi egyetem 
hallgatója s egyúttal a »Képes Kiállítási Lapok« segédszerkesztője 
és a »Hon« kiállítási-levelezője volt. 1874-ben a párisi Sorbonne hall
gatója és az »Ellenőr« ez. politikai napilap párisi levelezője lett. 1875. 
október havában a székely-udvarhelyi állami főreáliskolához hely. 
tanárnak, 1876. julius havában ugyanoda rendes tanárnak nevezték 
ki. 1887. végén a soproni állami főreáliskolához helyezik át. Ott 
működött, élénk részt véve az ottani irod. és művészeti kör mun
kájában, valamint a »magyar szinpártoló egyesület«-nek, melynek 
távozásáig titkára volt, megalapításában, 1894. őszéig. Ekkor a buda
pesti II. kér. főreáliskolához helyezték át r. tanári minőségben s 
ugyanekkor bízták meg a keresk. Akadémiában is a franczia nyelv 
tanításával. 1895 decz. 22-én a vallás és közoktatásügyi miniszter 
a »Néptanítók Lapja« szerkesztésével bízta meg. Irodalmi műkö
dése : Franczia irodalomtörténeti czikkek a »Hon«-ban, »Fővárosi
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Lapok«-ban és a »Külföld« czímü tud. folyóiratban, melyet Möller 
Edével 1881-ben szerkesztett; költemények (eredetiek és fordítá
sok) a »Vasárnapi Ujság«-ban, a »Fővárosi Lapok«-ban, a »Nem- 
zet«-ben, a »Magyarország és a Nagyvilágiban, a Jókai »Élet
képeiben« és »Üstökös«-ében, a »Magyar Géniusz«-ban, a »Magyar 
Szalon«-ban, a »Hét«-ben; novellák: a »Fővárosi Lapok«-ban, az 
»Ellenőr«-ben, az »Ellenzék«-ben, »Magyarország és a Nagyvilág«- 
ban, »Magyarország«-ban, »Hazánk«-ban, »Budapesti Hirlap«-ban ; 
irányczikkek: a »Fővárosi Lapok«-ban; szakczikkek: az »Orsz. 
Tanáregyesület Közlönyében«, a »Kereskedelmi Szakoktatásban« 
és a »Magyar Ujság«-ban; színi kritikák: a »Hon«-ban, az 
»Ellenőr«-ben, a »Politikai Hetiszemlé«-ben és a »Budapest«-ben.
1881-ben a Tud. Akadémiában »Két apa« czímű vigjátékával Teleki
díjat nyert; 1882-ben »Péntek Jeremiás siralmai« ez. humoreszk
jével a »soproni irod. és müv. kör« 100 frankos, 1893-ban »Század 
vége« ez. szatírájával a pozsonyi »Toldi Kör« 200 koronás pálya
díját nyerte el. Kötetben megjelent munkái: »A  franczia nyelv 
reáliskoláinkban.« (Székely-Udvarhely, 1876.) »Farkasok kosi«. 
Színmű, 5 fölv. (Budapest, Grimm Gusztáv 1881.) »Causeries 
Frangaises«. (Budapest, 1890. Dobrovszky és Franke.) »A X IX . 
század franczia költészetének alapvetői.« (Sopron, 1889.) »Század 
vége. Szatírák«. (Budapest, Hornyánszky V. 1894.) »Franczia 
Nyelv- és O/vasókönyv« I. (Alébold Frigyessel.) Lampel L. (Wodiáner 
F. és fia kiadása.)

111. V á n d o ry  Gusztáv, 1827. junius 23-án Budán született, 
hol gimnáziumi és filozófiai tanulmányokat végzett. Közszolgálatát 
az 1848/9. évi hadügyminisztériumban kezdette mint írnok, kiváló 
fogalmazói tehetsége révén azonban 1854-ben ő Felsége a fogal
mazói szakra előirt jogi tanulmányok beigazolásának kötelessége 
alól fölmentette, minek következtében fogalmazói minőségben hol 
állami, hol megyei fogalmazói minőségben működött, mig 1867-ben 
a belügyminisztériumhoz nevezték ki I. osztályú fogalmazónak, 
1868-ban pedig az országgyűlés gyorsíró-revizora lett. Ez utóbbi 
minőségében 1891. deczember 1-jéig működött, a midőn 40 évet 
meghaladó közszolgálat után nyugalomba vonult. 1872-től kezdve 
ő készítette ő Felsége kabinetirodája részére az országgyűlésről a 
hivatalos tudósításokat. Az 1875/6. iskolai év elején a leköszönt 
Fenyvessy Adolf helyébe a vezérlő bizottság a kereskedelmi aka
démiához a gyorsírás tanárává Vándoryt választotta, ki 16 évi
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buzgó tanítás után 1891-ben erről az állásról is leköszönt. 1894. 
szeptember 2-án Aranyoson, Komárom vármegyében meghalt.

112. V á rn a i  La jo s  dr. 1845-ben Temesvárott született. Gim
náziumi előkészület után az épen megnyílt budapesti kereskedelmi 
akadémiában folytatta tanulmányait és az 1859/60. iskolai év végén 
mint első eminens azon 13 tanuló közé tartozott, kik a kereske
delmi akadémiától az első elbocsátó bizonyítványokat kapták. A ke
reskedelmi pálya azonban nem felelt meg magasabb ismeretek 
után vágyó lelkének, azért utólagosan gimnáziumi ére:tségi vizs
gálatnak vetette alá magát és az egyetemre joghallgatónak 
iratkozott be. Jogi doktorátus és ügyvédi oklevél szerzése után 
Berlinbe és Lipcsébe ment, hol kiváló előszeretettel a közgazdasági 
és társadalmi kérdésekkel foglalkozott és ezen a téren való jártas
ságát a Pester Lloydban közölt számos szellemes czikkével tanú
sította. Midőn Földes tanár a budapesti tudományegyetemre a sta
tisztika tanárává történt kinevezése miatt 1883. februáriusban a 
kereskedelmi akadémia közgazdaságtani tanári állásáról leköszönt, 
a vezérlő bizottság Várnaira bízta helyettesítését. Ez azonban meg
betegedett és alig néhány előadás tartása után még azon év május
23-án meghalt.

113. V ám b é ry  Á rm in  1832. márczius 19-én Duna-Szerda- 
helyen született. 1854-ben a török nyelv elsajátítása végett Kon- 
stántinápolyba ment, hol mint magántanító tartotta fönn magát. 
Innen dervisnek öltözve, nagyobb Középázsiai útra indult, melyről 
nagy tudományos eredményekkel visszatérve, 1865 -ben a budapesti 
egyetem tanára lett. Számos nyelvészeti és etnográfiai munkával 
gazdagította irodalmunkat, idegen nyelvekre lefordított művei 
Európaszerte nagy hírnevet szereztek neki. 1883-ban a Keleti nyel
vek tanfolyamának felállításakor a tanfolyam hallgatóinak az álta
lános keletisméből tartott előadásokat, a rákövetkező iskolai évben 
azonban előadásait megszüntette.

114. V e rr ie r  K áz m é rt  a vezérlő bizottság 1870. évi október
ben a franczia nyelv segédtanárának alkalmazta; a kereskedelmi 
akadémiában azonban csak rövid ideig működhetett, mert 1872. 
január 13-án rövid betegség után meghalt.

115. W eninger V incze született 1834. április 30-án Pesten, 
hol gimnáziumi és egyetemi tanulmányait elvégezvén, Pécsben a 
mennyiségtanból és ábrázoló geometriából tanári képesítést kapott. 
A kereskedelmi akadémia legelső tanári testületében ő volt
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megbízva a keresk. számtan, mechanika és mechanikai technológia 
tanításával. 1867-ben a m. kir. pénzügyminisztériumba osztálytaná
csossá kineveztetvén, tanári állásáról leköszönt, az intézet iránt érzett 
őszinte jóindulatát azonban azzal is bebizonyította, hogy leköszö
nésének bejelentésével egyidejűleg arról is értesítette a vezérlő 
bizottságot, hogy az iskola érdekeinek szempontjából előre ki
kötötte magának az engedélyt arra, hogy az 1866/7. iskolai év 
végéig tanári kötelezettségeinek eleget tehessen. 1870-ben az állam
szolgálatból kilépve, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója 
lett, mely minőségben Budapesten 1879. május 29-én meghalt. 
Főműve a pályadíjjal kitüntetett »Politikai számtan«.

116. *W i l ln ro t t e r  A r tú r  szül. 1871. februárius 1-én Kassán. Az 
ottani állami főreáliskolát végezte 1888-ban, s ugyanakkor letette 
az érettségi vizsgálatot a latin nyelvből is. 1888 —1892-ig a bpesti 
egyetemen hallgatta a matézist és a fizikát. 1892/93-ban elvé
gezte a kereskedelmi akadémia egyéves kurzusát, melynek sikeres 
elvégzése után, mint segédtanár jött a keresk. akadémiához 1893. 
szeptember havában. Azóta tanítja ez intézetnél a keresk. szám
tant és könyvvitelt. 1895. tavaszán megszerezte a tanári képesítést 
a keresk. és politikai számtan tanítására.

1895. óta tanít az alsóíoku keresk. szakiskolában is. 1895. 
szeptemberben pedig átvette a Keleti keresk. tanfolyam egyik 
osztályában a keresk. szaktárgyak tanítását, mint helyettes tanár. 
Az ezen év őszén tartott közgyűlésen a Keresk. Szakiskolai taná
rok egyesületének titkárává választatott; 1896. januárban pedig a
2. egyetemes tanügyi kongresszus kereskedelmi szakosztályának 
jegyzője lett.

117. Wintern itz  Káro ly ,  képesített mérnök, a Kaiser-Ferdinand- 
Nordbahn segédmérnöke, utóbb a pozsonyi főreáliskolában a 
mennyiségtan, természettan és könyvvitel tanára, majd a bécsi 
Keck & Comp, tipográfiai intézet társtulajdonosa és vezetője volt, 
midőn a vezérlő bizottság Strackerján tanár elbocsátása után 1859. 
áprilisban a kereskedelmi tudományok tanítására meghívta. E meg
hívás következtében Winternitz 1859. áprilistól kezdve a kereske
delmi akadémiában a levelezést, könyvvitelt, bank- és vámügyet, 
kereskedelmi es váltójogot tanította, az 1859/60. iskolai év végével 
azonban tanári állásáról leköszönt és visszatért Bécsbe. Winternitz 
az irodalmi téren is működött. Munkái: Allgemeine Buchhaltung 
(Wien, Wallishauser) 1859. és Wechselkunde (Pest, Heckenast. 1861).



139

118. ^Wittenberg Ignácz Kis-Lehotan, Nyitra vármegyében 
1824. deczember 24-én született. Tizenkét éves koráig Szent-Iván 
falván az atyai házban tanult, azután Miskolczra került a gimná
ziumba, majd a pesti evangélikus gimnáziumban folytatta tanul
mányait. Az elsajátított klasszikus nyelvek alapján magánszorgalom 
utján megtanulta a franczia, olasz, és angol nyelvet és szorgal
masan olvasta Rousseau, Racine, Voltaire, Ariosto, Tasso, Manzoni, 
Shakespeare és Byron munkáit. Egy kínálkozó nevelői állás elfo
gadása végett Kecskemétre utazott és ott nevclőskődés mellett a ref. 
kollégium filozófiai osztályát végezte. 1818-ban a bécsi légióhoz 
csatlakozott, később beállott honvédnak s mint ilyen, Szeged alatt 
osztrák fogságba jutott. Fogságából azonban néhány hónap múlva 
kiszabadult és külföldre ment, hol nyelvtanítás és nevelősködés 
után élt és saját nyelvismereteit gazdagította. Nem sokára megint 
Pesten termett és orvostanhallgató lett. De a bonczoló terem ettől 
a pályától is elvette kedvét s megint csak visszatért régi kedves 
nyelvtanulmányaihoz. Ekkor már tekintélyesebb nevelőintézetekben 
és a legelőkelőbb családokban tanított franczia, olasz és angol 
nyelvet. Közben műfordításokkal is foglalkozott; angol nyelvre 
fordított mintegy 100 költeményét bemutatta Clarknak, a lánczhid 
építőjének, ki különösen Vörösmarty Szózatának fordításától volt 
elragadtatva. 18G3. szeptemberben a vezérlő bizottság az angol 
nyelv tanárává választotta, mely idő óta folyton a legnagyobb 
lelkiismeretességgel végzi a kereskedelmi akadémiában tanári 
feladatát.

119. * W ohlm uth  S á n d o r  született Budapesten, 1870. évben 
május 17-én. Tanulmányait a budapesti II. kér. állami reáliskolá
ban, a budapesti kereskedelmi akadémiában és a budapesti m. kir. 
tudományos egyetemen végezte. A könyvvitel, kereskedelemisme 
és levelezés képesített tanára, a Pesti magyar kereskedelmi bank 
levelezője és a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék hites 
szakértője. Eddig megjelent munkái, (Grill Károly udvari könyv- 
kereskedés kiadásában) A lotto és az európai osztálysorsjátékok. A 
report és deport. A tőzsdei dijügyletek, s ujságezikkek.

120. ZickwolfF  K á r o ly  V i lm o s  Ede dr. 1814. julius 5-én Ott- 
weilerben, Lotharingiában, született. A filozófia doktora és a 
genti belga kir. Athenaeum jó hírű igazgatója volt, mikor a vezérlő 
bizottság 1858. évi márcziusban a kereskedelmi akadémia igazgatói 
állására meghívta. Miután a vele kötött szerződést az alapító tes
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tületek közgyűlései megerősítették, ZickwolfF május végén az igaz
gatóságot átvette. A hozzá kötött várakozásnak azonban egyáltalán 
nem felelt meg. A szervező és adminisztráló tehetség teljes hiánya 
mellett az 1858/9. iskolai év végén megtartott nyilvános vizsgá
latok alkalmával tudományos képzettségének is oly csekély fokát 
tanúsította, hogy a vezérlő bizottság 1859. augusztusban »az intézet 
megmentésére« Zickvvolff elbocsátását határozta el és erről a nagy- 
kereskedő testület ügyésze, Jurenák Károly, utján levélben értesí
tette. ZickwolfF, ki még az utolsó vizsgálat napján a további igaz
gatói teendők mellőzésével Arlonba, Belgiumba volt utazva, a 
bizottság értesítésének vételére 1859. szeptember 3-án végkielégítési 
kérvénynyel válaszolt, mire a vezérlő bizottságtól szerződésének 
felbontásáért 2.000 frank kegyelemdíjban részesült.
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A kereskedelmi akadémia sikerrel végzett tanulói.

(A név után a szülőhely és a mostani állás van feltüntetve.)

1859/60. iskolai év
1 Christ József Temesvár Meghalt.
2 Dragota Sándor Debreczen Meghalt.
3 Dudumi Sándor Bécs
4 Egger Adolf Pest Katonai kincstári vállalkozó.
5 Helsinger Zsigmond Kecskemét Földbirtokos Budapesten.
6 Jónás Adolf Pest Váltóügynök Budapesten.
7 Nagy Elek Ilajtlu-Bőszőrmény Meghalt.
8 Oesterreicher Sándor Pest Meghalt.
9 Roscony Károly Buda Magánzó Budapesten.

10 Schlesinger Károly Buda Meghalt Becsben.
11 Simon Gyula Pest Magánzó Budapesten.
12 Weisz Lajos Temesvár Meghalt mint" Dr. Várnai Lajos 

ügyvéd és a Keresk. Akad. tanára.
13 Cserei (Weisz) Manó Cservenka Meghalt.

1860/61. iskolai év.
1 Dörner János Zsombolya
2 Frigyessi (Friedberg) Adolf Rá. z- Almás Az Adriai biztositó társaság vezér- 

titkárja Triesztben.
3 Guttmann József Arad A Magyar ált. Plitelbank íőtisztv.
4 Ilerzmann Berthold Bestwien (Cselior.) Gabonakereskedő Budapesten.
5 Holitscher Zsigmond Pest A »Holitscher Zs. és Társa ter

ményben czég tulajdonosa.
G Jakabffy Miklós Pest
7 Császár (Kaiser) Jenő N.-Szombat Schmidt és Császár köleskásagyár 

társfőnöke Budapest.
8 Krausz Adolf Pest Tőzsdeügynök Budapesten.
9 Leopold Hermann Arad Meghalt.

10 Schwartz Vilmos Pest Vasúti főhivatalnok Adrianápoly.
11 Szabó Kálmán Debreczen A debreczeni kereskedelmi é í ipar

kamara elnöke.
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1861/62. iskolai év.
25 1 Hay Gyula Dévabánya Gabonabizományos Budapesten.
26 2 Heideker János Marczali Meghalt.
27 3 Jálics Géza Pest Földbirtokos.
28 4 Körner Adolf Halle (Por. c».) Meghalt.
29 5 Lőwy Mór Pest Nagykereskedő New-Yorkban.
30 6 Reich Ignácz Eperjes
31 7 Rosenfeld Ernő Pest Magánzó Budapesten.
32 8 Ullmann Lajos Pest Dunagőzhajózási igazgató.

1862/63. iskolai év.
33 1 Blum Jakab Pest Meghalt.
34 2 Büchler Gyula Buda Biichler J. terménykereskedő ezég

Budapesten.
35 3 Jónás Gyula Pest Meghalt.
36 4 Keppich Frigyes Pest
37 5 Martiny Zsigmond Pest
38 6 Schönfeld Ede Pest Strasser és Schönfeld terménybizom.

ezég társa.
39 7 Schulhof Mihály Pest Meghalt.
40 8- Schwarz Rudolf Pest Schwarz Rudolf és Társa termény

kereskedő Budapesten.
41 9 Spuller Károly Pest Meghalt.
42 10 Weiszmann Miksa Apáti

1863/64. iskolai év.
43 1 Auer Gyula Debreczen Hamburgban.
44 2 Braun Mór Pest
45 3 Deutsch Antal Pest A »Pester Lloyd« szerkesztője.
46 4 Fischer Benjámin Sz.-Fej érvár
47 5 Goldberger Adolf Pest
48 6 Heinrich Alajos Pest A Heinrich A. és fiai vask.cz.társfőn.
49 7 Mannheimer Bertold Pest Magántisztviselő Prágában.
50 8 Mihelfy Emil Nagyvárad Bizományi üzlet tulajdonosa Nagy

váradon
51 9 Neumayer Ede Pest Könyvnyomda-tul. Budapesten.
52 10 Sárkány László Pest A Krompach-Iíernádvölgyi vasmű 

főkönyvelője.
53 11 Stern Gusztáv Losoncz
54 12 Vetsey Sándor Pest Meghalt.
55 13 Weiner Lipót Pásztoha
56 14 Wiener Sándor Nagyvárad A czirkveniczai fürdő igazgatója.
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1864/65. iskolai év.

1 Déri Izidor Pest A Lujza gözm. vezérigazgatója. '
2 Dorner Sándor Moson
3 Fischer Ágoston Sz.-Fejérvár
4 Gerster Lajos Pest A Ferencz-csatorna gözhajózási r. t. 

igazgatója.
5 Glink Henrik Pest Terménykereskedő.
6 Friedmann Oltó Pest Tőzsdeügynök.
7 Goldmann Mihály Szín tó Goldmann és Engel terménykeres* 

kedő czég társa.
S Greincr Jakab Jahodnik Fakereskedö Budapesten.
9 Keller Gyula Székudvar

10 Kohn Sándor Denta
lt Kovacsevits Károly Pest Meghalt.
12 Ilorovitz Lajos Pest Tőzsdeügynök Budapesten.
13 Lederer Mór Nagyvárad A biharmegyei keresk. és iparbank 

könyvelője, Nagyvárad.
14 Links Albert T.-Szt.-Márt. Földbirtokos, fakeresk. Körmöczb.
15 Rapoch Jakab Pest Meghalt.
16 Réthi Gyula Szarvas
17 Rötzer Ede Gyöngyös Meghalt.
18 Rötzer Ferencz Gyöngyös Az Egyes, budap. fővárosi takarék- 

pénztár vezérigazgatója.
19 SchlesingerFerd’náiíd Sz.-Fejéi vár A kölcsönös segélyző-egylet köny

velője, Budapest.
20 Schüller Imre Gyoma A fővátosi közraktárak gondnoka.
21 Seidenstücker Albin Nordhaus Prsz.
22 Szepessy Sándor Pest Vizvezeték-berend. ez. tulajdonosa.
23 Weisz Manó Enying

1865/66. iskolai év.
1 Baumgarten Adolf Dunaföldvár Kivándorolt Amerikába.
2 Bayer Mihály Baja
3 Ipolyi (Bluinentlial) Gábor Busa Saját ezége alatt déligyümölcs-im- 

porteur Budapesten.
4 Endre (Eisenberger) Mihály Debreczen A Bécsi élet- és járadék-biztosító 

intézet ezégjegyzője.
5 Fischer József Pest
6 Friedenstein Ede Pest Banküzlet tulajdonosa Bécsben.
7 Gruber Henrik Pest Gruber Jakab fiai terményüzl. társa.
8 Herrling Győző Arad
9 Hirschl Márk Facset Hirschl Dávid és fia ez. társa Facset.

10 Högl Sándor Pest Sütőintézet tulajdon. New-Yorkban.
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11 Koppély Géza Pest Földbirtokos.
12 Lackenbacher Pál Pest
13 Müller Lajos Miskolcz Özv. Müller Vilmosné ezég beltagja,
14 Sachs Artúr Pest Magyar kir. államvasuti főellenör.
15 Richter Béla Aszód Magánzó.
16 Salamon Mór Pest
17 Schwarz Róbert Kempten (Bajor)
18 Silberstein Győző Pest
19 Tranka Béla Vácz Borkereskedő Szegeden.
20 Vük Alajos Pest A »Vük M. és fiai« ezég társa.
21 Weiner Mór Uj-Kécske Magánzó

1866/67. iskolai év.

1 Aebly Frigyes Pest Az »Aebly Adolf« banküzlet és 
terménykeresk. ezég tulajdonosa.

2 Blum Gyula Buda Műszaki tanácsos, államépitészeti 
kerületi felügyelő, Szeged.

3 Bräuer Ignácz Pest Könyvkereskedő, Bécs.
4 Breier Izsó Pest Breier Lipót és fia szőrmeárúk. társa.
5 Ernst Izsó Pest
6 Fabinyi Géza Pest Haris, Zeillinger és tsa.cz. társtulajd.
7 Fähndrich Hugó Pest Magánzó.
8 Fischer Bernát Vokány Pommery & Greno cz.képv.Bécsben.
9 Fleischer Ede Keszthely Meghalt.

10 Forrni (Friedmann) Gábor Pest M. államvasuti felügyelő.
11 Gattmann Jakab Pest Schlesinger és Gattmann ezég társa.
12 Guttmann Sándor Pest
13 Heger Sándor Pest
14 Ililler Frigyes Vukovár
15 Hirsch Béla Pest
16 Ilollósy Dezső Nagyvárad A n.-váradi Hunyadi malom pénzt.
17 Kanitz József Pest Kereskedő Londonban.
18 Kassovitz Sándor Mátészalka M. államvasuti főellenőr.
19 Klein Gyula Pest
20 Kohn Aladár Pest
21 Kunz Károly Pest A »Kunz József és Társa« ez. beli.
22 Lánczy Leó Pest A Pesti m. keresk. bank vezérigazg.
23 Milhofer György Kecskemét
24 Müller Samu Lakocsa
25 Neumann József Pest 1
26 Oppenheim Emil Pest Borkereskedő Budapesten.
27 Pantler Gyula Pest Meghalt.
28 Perl Samu Pákozd Terménykereskedő Budapesten.
29 Rigler István Pankota
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130 30 Singer Béla Pest
181 31 Wolf Albert Ilolics Wolf Ede és társa terménycz. tu

lajdonosa.
132 32 Wottitz Gyula Pest Tottis és Ivren czég társa Budapest

1867/68. iskolai év.

133 1 Baldenvég Albert Rima-Szombat Meghalt.
134 2 Basch Béla Békés Gyáros Budapesten.
135 3 Deutsch Sándor Arad A »Deutsch I. és fia« budapesti 

nagykereskedő czég beltagja.
136 4 Ertner Artúr Pest Gabonakereskedő Budapesten.
137 5 Frey Mór Pest Graepel Hugó gazdasági gépgyárá

nak intézője.
138 6 Frommer Albert Pest Magkereskedő.
139 7 Glück Károly Pest
140 8 Granichstádten Emil Pest Gyáros Bécsben.
141 9 Günther Gusztáv Milánó A Hitelbank tisztviselője.
142 10 Gyürky Béla Rozsnyó M. á. v. ellenőr.
143 11 Hirsch Henrik Pest Meghalt.
144 12 Kunz József Pest Kunz József és Társa nagykeres

kedő czég Budapesten.
145 13 Leitner József Mélykút
146 14 Lili Tódor Buda A M. ezukoripar r. t. czégvezetöje.
147 15 Mandl Ignácz Keszthely Csipkekereskedö Párisban.
148 16 Mayr Gyula Pest Egy. bp. takpt. fötisztviselö.
149 17 Nadler János Pest Füszerkereskedö Budapesten.
150 18 Oberbauer Tivadar Bécs Az I. magy. ált. biztosító-társaság 

nyugalmazott tisztviselője.
151 19 Oíner Zsiga Nyék Gazdálkodó.
152 2 0 Pollak Samu Szeged
158 21 Rakovszky Aladár Kocsócz Meghalt.
154 22 Beinitz Gyula Pest Meghalt.
155 23 Roth Vilmos Arad Meghalt.
156 24 Rothberger Gyula Pest
157 25 Sávoldt Ignácz Baczuch
158 26 Scherzenlechner Od. Pest Meghalt.
159 27 Semler Sándor Pest Posztókereskedő Budapesten.
160 28 Spiegel Samu Szeben
161 29 Spitzár Frigyes Bécs
162 30 Szontágh Andor Csetnek A eset neki rézgyár igazgatója.
163 31 Tauber Arnold Pest *
164 32 Weisz Sándor Pest *
165 33 Weisz Ignácz Mezőtúr Meghalt.

líricht, Bpesti Keresk. Akad. tört. 10
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1868/69. iskolai év.
16(5 1 Andrényi Kálmán Arad
167 2 Baumann Adolf Pest
168 3 Blasz Alfréd Pest
169 4 Csicsmanczay Lajos Pest
170 5 Csink Gyula London
171 6 Déghy Gyula Szeged
172 7 Deési (Deutsch) Béla N.-Kőrüs
173 8 Fauser Tivadar Pest
174 9 Góth Jakab Pest
175 10 Greifenegg Aladár Buda
176 11 Heinrich Kornél Pest
177 12 I leli inger Henrik Jägerndorf
178 13 Hirsch Bernát Pest
179 14 Jelűnek Henrik Pest

180 15 Kemény Jakab Szentes
181 16 Kürschner Lajos Szeged
182 17 Kende (Klein) Lajos Pest
183 18 Kolba Lajos Adony
184 19 Krellwitz Miksa Buda
185 20 Obláth Gyula Ó-Moravicza
186 21 Popper Károly Szenicz
187 22 Polacsek Ferencz Pest
188 23 Rothauser Adolf Veszprém
189 24 Scheftsik István Mezőtúr

190 25 Schneller Alajos Iglau

191 26 Seitl József Pest
192 27 Suda Kálmán Pest
193 28 Steger Viktor Sz.-Fejérvár
194 29 Stein Bódog Kaposvár
195 30 Stein Gyula Pest
196 31 Stein Károly Pest
197 32 Tóth József Szolnok
198 33 Weisz Ignácz N; Becskerek
199 34 Abonyi (Weisz) Mór Abony
200 35 Wind Lajos Pest
201 36 Wurda Adolf Veszprém

Földbirtokos, borkereskedő Aradon. 
A Kossuth-bizottság tisztv.
Strasser és König ez. tisztv.
M. á. v. ellenőr.
A szegi gőzmalom vezérigazg.
Az orosházi takarékptár vezérigazg. 
A szegedi takrk.- és hitel r. t. vezérig. 
A raagy. földhitelint. pénztárosa.

Meghalt.
A Fonciére bizt. társ. felügyelője. 
M. á. v. titkár.

A budapesti közúti vaspálya-társ.
vezérigazgatója.

Önálló kereskedő.
Meghalt.
A m. leszámít, és pv. bank. tisztv. 
Az I. m. sertéshizl. r. t. irodafőnöke. 
Zinknagykereskedő Londonban. 
Saját ezége alatt gabonabiz. Bp.

Az osztr.-magyar bank tisztv. 
Földbirtokos és gőzmalom-tulajd. 

Szolnok.
A Pesti hazai első takarékp. igaz

gató-helyettese.
Meghalt.
A Pesti hazai I. tkptár főrevisora. 
Meghalt.
Gazdasági nagybérlő Budapest. 
Meghalt.
ügynök a gabonatőzsdén.
M. á. v. főkönyvelő-helyettes. 
Önálló kereskedő N.-Becskerek.
A m. ált. Hitelbank tisztv.
A Pesti hazai I. tkptár számfejtője. 
Haas Fülöp és fiai jószágigazg. Bécs.

1869/70 iskolai év.
202 1 Aglár Mór Körmend
203 2 Altmann Samu Abony Földbirtokos.
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205
206
207
208
209
210
211
212
218
214
215
216
217
218
219
220
221
222
228
224
225
226
227
228
229
280
231
232
233
234
285
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

217
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3 Aninger László B.-Gyarmat Kereskedő, a bgyarmati tkrkptár 
helyettes igazgatója.

4 Behr Dezső Paks
5 Berczeller Gyula Aszód
6 Bock Ármin Cservenka
7 Boér Dénes Torda
8 Deutsch Gyula Pest
9 Deutsch Károly Aszód

10 Ehrlich Samu Tiszabeő
11 Fáik Mór Pest Kereskedő Budapest.
12 Fischer Miksa Pest
13 Fleischer Gyula Pest
14 Glück Dávid Vácz
15 Gyikadia Tivadar Hódos
16 Hartstein Géza Hajdúnánás
17 Hecht József Pest
18 Herrl Imre Arad Gyáros Aradon.
19 Herzog Lipót Verbó
20 Hevesi Ödön Heves A Pesti hazai I. tak.-ptr vezérigazg.
21 Hirsch Ede Tamási Gazdasági bérlő, Dombóvár.
22 Jónás Vilmos Pest
23 Kászonyi János Arad
24 Klein József Pest
25 Knopp Alfréd Pest Amerikában.
26 Kelemen (Königsbergs) Sán. Pest A M. leszámít, és pv. bank tisztv.
27 Krausz Lipót Helyesfa
28 Löwy Gyula Apatin
29 Mikó Henrik Szabadka
30 Müller Lajos I. Pest
31 Müller Lajos II. Pest
32 Pollacsek Gyula Pest
33 Politzer Emil Abony Tőzsdeügynök Bécsbcn.
34 Reiner Miksa Kecskemét Meghalt.
35 Reisz Zsigmond Pozsony
36 Rombauer Lajos Lőcse
37 Sárkány Károly Dobsina A csctneki Concprdia-vasgy. fököny.
38 Schmutzer Albert Vukovár
39 Schönaug Gusztáv Pest
40 Steiner Mór Pest
41 Csillag (Stern) Adolf Abony Ügynök és bízom, czégtulajd., Pécs.
42 Stern Lajos Pest
43 Sztéhló Róbert Dobsina Pesti magy. kér. bank czégjegyzöje.
44 Taub Henrik Pest
45 Tóth Csongor Szolnok A jász-nagykun-szolnokm. mezőgazd. 

hitelint. és takarék]), igazgatója.
46 Tschögl Gusztáv Pest A »Iioífmann József« füszernagy- 

keresk. ez ég beltagja.
10*
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248
249
250
251
252
258

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

269
270
271
272
278
274
275
276

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

47 Uhl Ernő Sopron Meghalt.
48 Weisz Antal Pest
49 Werner Vilmos Verbó
50 Wertheimer Fiilöp Verbó Szesznagykereskedő, Verbón.
51 Wimmer Fiilöp Győr Kenderfonógyár igazgatója Szeged.
52 Wiirtzler Sándor Pest Meghalt.

1870/1. iskolai év.

1 Annau Károly Temesvár M. á. v. főellenőr.
2 Armbruster Jakab Pest A magy. ált. Hitelbank tisztvis.
8 Barabás László Pest Budapesti takarékpénztár főpénzt,
4 Bellágh Zoltán Pest
5 Brachfeld Sándor Kecskemét Cognacgyáros.
6 Breitner Henrik Pest Keresked. ügynök és bizományos.
7 Deutsch Gyula Pest Gabonakereskedő Budapesten.
8 Deutsch Lajos Arad
9 Deutsch Lajos Pest Meghalt.

10 Erényi Ignácz A.-Ribnyicze Josef Bloch czég főnöke Bécsben.
11 Feld Ede Pécsvár Meghalt.
12 Fleischl Emil Neuern Kereskedő New-Yorkban.
13 Fidschi Izidor Pest A kolozsvári hengermalom vezérig.
14 Flesch Fiilöp Pest Bankár Bécsben.
15 Gager Emil Buda Az északmagyar, egyesült kőszénb. 

iparv. igazgatója.
16 Gál Kálmán Szeged Kereskedő, kamarai tag, Szeged.
17 Gallinovszky Hugó Pest
18 Gál (Gelhstein) Albert Szeged A keresk. bank V. fiókjának főnöke.
19 Alvinczi (Glück) Adolf Alvincz
20 Glück Sámuel Miskolcz Kalapkereskedő.
21 Grum János So mórja A Leszámít, és pv. bank tisztvis.
22 Gyulányi Béla Pest A Magy. fötdhitelint. pénztárosa.
23 Haiduska Albert Pest az I. magy. ált. biztosító társaság 

főtisztviselője.
24 Halbauer Béla Pest
25 Hatschek Izidor Pest Optikus Budapesten.
26 Herz Ármin Arad
27 Hofer Ferencz Komárom Az érsekujvári tkrptár vezérigazg.
28 Horváth Boldizsár N.-Kanizsa
29 Kansteini Jacobs Jenő báró Gradiska Osztrák-magyar konzul Párisban.
30 Kohn Mór Ménes
31 Kosztolányi Károly Buda Cs. és .kir. tüzérszázados.
32 Kövy Lajos Nagyvárad A debreczeni közgazd. bank.igazg.
33 Nyári (Lichlciistmi) Mór Pest Meghalt.
34 Luczenbacher Miklós Szob Nyug. m. kir. min. osztály tan.
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293
294
295
296
297
298
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303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

313
314
315
316
317
318
319

320
321
322
323
324
325
326
327
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35 Malik Gusztáv Przemysl
36 Méri (Mannheimer) Dániel Pest Importeur Antwerpenben.
37 Mayer József Pest Sertésbizományos.
38 Mittelmann Bódog Arad A kenyérmezői szeszgyár igazg.
39 Müllner Zsigmond Pest
40 Napholz Gyula Nagybecskerek Földbirtokos.
41 Naschitz Emil Pest A Pesti m. kér. bank főtisztv.
42 Németh Antal Szegzárd A Hazai bank r. t. ezégjegyzője.
43 Obersohn Sándor Vukovár A Gizella-malom főtisztviselője.
44 Ofner József Pest Kereskedő és gazdálkodó Bpesten.
45 Planer Antal Pest Meghalt.
46 Popper Béla Pest
47 Posner Alfréd Pest Üzleti könyv-gyártulajd. Bpcst.
48 Purgly Sándor Kőkul Földbirtokos Kőkuton.
49 Purkár György Kuvin A gör.-kath. alapitv. pénztár köny

velője.
50 Ritter Lipót Körmoczbtinya
51 Rothauser Adolf Pest Meghalt.
52 Alpár (Schökl) József Pest Ditmár R. lámpaárú ez. tisztvis.
53 Schwarz Ármin Pest Az »Erzsébet« gőzmalom igazg.
54 Schwarz Gyula Debreczen Papirkereskedő ezég Bpesten.
55 Stauber Antal D.-Földvár Kereskedő D.-Földváron.
56 Stauber József D.-Földvár Kereskedő D.-Földváron.
57 Strobentz Gusztáv Pest Strobentz Testvérek ez. társfőnöke.
58 Süss Manó Ujpécs
59 Szávoszt Emil Gyöngyös Saját ezége alatt mag- és termény

kereskedő Budapesten.
60 Szellce Gyula Pest A Pesti m. keresk. bank tiszviselője
61 Taub Ödön Pest Borkereskedő Budapesten.
62 Tokody Géza Pest M. államvasuti ellenőr Budapesten.
63 Traiber Ernő Bonyhád Meghalt.
64 Vida Károly Pest A pesti hazai I. takp. főtisztviselője.
65 Weiszmaycr Oszkár Pécsvár Sorger és Weiszmayer ezégb. Eszék.
66 Zachár Gyula Edelény A bpesti 11. k. f. keresk. isk. tanára.

1871/2. iskolai év.

1 Bakos József Orosháza Meghalt.
2 Bölcskey Ignácz D.-Földvár
3 Czikó József Szatniár-Némcti
4 Egger Izidor Buda
5 Erdensohn Péter Szeged
6 Fejér Vilmos Rimaszombat
7 Feszt László Szepesváralja Fííszerkereskedő Nyíregyházán.
8 Jordán (Fichtl) Ignácz Tolna Jordán F. festékárú ez. tulajdon.
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328 9 Fischer János Szeged Földiák Gy. bank-és terményk. társa.
329 10 G aj zúgó Kálmán Fegyvernek
330 11 Gomperz Gyula Pest Önálló kereskedő Budapesten.
331 12 Helfer Miksa Pest
332 13 Herzfeltl Mór Brezova
333 14 Hirsch Henrik Tamási Gazdasági bérlő, Dombóvár.
334 15 Kánitz József Margita
335 16 Kehrer Károly Pest
336 17 Kempner Leó Pest Meghalt.
337 18 Kohut Izidor Pest
338 19 Komlóssy Miklós Debreczen A debreczcni »Csokonai« nyomda 

könyvelője.
339 20 Koppay Frigyes Bécs Meghalt.
340 21 Krauss Sándor Pest
341 22 Kremmer Ignácz Arad Meghalt.
342 23 Lederer Gyula Pest Földbirtokos.
343 24 Lefkovits Márk Várán n ó-Őse meru ye
344 25 Löwy Emil Vukovár Tőzsdeügynök Budapest.
345 26 Löwy Vilmos Szentes
346 27 Mandl Róbert Almás
347 28 Marquier Vilmos Pest Meghalt.
348 29 Mesko Elek Nyíregyháza A nyíregyházi takarékp. főkönyvei.
349 30 Morgenstern Emil Pest Deutsch lg. és fia czég tisztv. Bpcst.
350 31 Nachod Károly Mindszent báró Harkányi Frigyes titkára.
351 32 Niki Endre Kisújszállás Füszerkereskedő Kis-Ujsz&lláson.
352 33 Noehring Miksa Breslau
353 34 Nyergessy Izidor Pest Meghalt.
354 35 Pichler Sándor Arad Svvadló Ferencz lakatosczég társa.
355 36 Piufsich Imre Pest Meghalt.
356 37 Póka Gyula Arad Malomigazgató Putnokon.
357 38 Pollák Mór Debreczen
358 39 Pollák Oszkár N.-Becskerek
359 40 Posewitz Vilmos Szepes-Olaszi
360 41 Rajner Kálmán Pest x A Pesti hengermalom igazgatója.
361 42 Rappel Jenő Pest Meghalt.
362 43 Reisner Ádám Eszék
363 44 Rézmann József Sz.-Fejérvár
364 45 Rosenberg Oszkár Pest
365 46 Roeszner Imre Pest Cs. és kir, huszárszázados.
366 47 Rubner Károly Pest A magy. áll. hitelbank főkönyvelője.
367 48 Scherff Ferencz Lúgos Meghalt.
368 49 Schwarz Lajos Buda
369 50 Schwarzenberg Mór Dab Nord és Zerkovicz bork. czég tisztv.
370 51 Singer József Ó-Buda
371 52 Száva Keresztély Brassó
372 53 Weinberger Lipót Nagy-Bittse
373 54 Weisz J. Bertold Déva ' ■ ' ■ - ■. ■ » /
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874 55 Weisz Miksa Siklós ^
375 56 Wolfncr József Pest A Wolfner Gyula és Társa czég 

tagja Budapest.
376 57 Wolfuer Zsigmond Pest
377 58 Zimmermann János Gyorok
378 59 Zweig Adolf Galgócz % A Triesti általános biztosító-társa

ság főügynöke Galgóczon

1872/3. iskolai év.

379 1 Auer Gyula Pest Auer Dávid és fiai czég Budapesten,
380 2 Bacher Emil Szucs&ny A pesti Viktória-gözm. vezérigatója.
381 3 Borger Károly Pest
382 4 Bock Dávid Kácsfalu
383 5 Bruck Miksa Rácz-Almás
384 6 Csórj (Czoczkcrl) hm m Buda Meghalt.
385 7 Demel Károly Pest A kisbirtokosok országos földhitel

intézetének tisztviselője.
386 8 Deutschländer Pál Tata Deutschländer és Pollák termény- 

kereskedő ez. társa Budapesten.
387 9 Eisler Adolf Arad Meghalt.
388 10 Fichtl Ignácz Tolna
389 11 Fisch Adolf Túra
390 12 Flesch Zsigmond Paks
391 18 Frisch Ármin Tapolcza
392 14 Frohner János Pest Meghalt.
393 15 Fürst Zsigmond Szabadka
394 16 Herrmann Antal Paks Ilerrmann A. és Zsigm. gabonabiz. 

czég társa Budapesten.
395 17 Herrmann Gyula Pest Herrmann I. L. fémárú-cz. tulajd.
396 18 Plirschler Marcel Pest A Lujza gözm. ezégv. Budapest.
397 19 Holl Ernő Pest Magyar államvasuti titkár.
398 20 Jónás Bertold Pest Az osztr. földi), int. bpesti fiókjánál.
399 21 Kiss József Pest Ügynök Budapesten.
400 22 Kiss László Belfast (Irland.)
401 23 Kohn Albert Bódog Pest Hirsch Józs, L. czég Budapest.
402 24 Kohn Ignácz Pest
403 25 Krausz Sándor Pest ügynök Budapesten.
404 26 Kuluncsics György Baja Színész.
405 27 Leitner Zsigmond Pest A magy. takarékptrk közp. jelzálog- 

bankjának vezérigazgatója.
406 28 Nyári (Liclitenstcrii) Emil Pest A magy, keresk. r. t. tisztviselője.
407 29 Mannaberg Henrik Szilézia
408 30 Mihálkovics Dezső Zenta A Pesti hazai első takarékpénztár 

főszámfejtője.
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100
110
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

421
422

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

433
434
435
436
437
438
439
440
441
142
443
444
445
446
447

448

31 Muzicsek Antal Pest Az I. magy. ált. bizt. társ. tisztv.
32 Neufeld Sándor Pest Neufeld és Tsa börk. ez. főnöke.
33 Policzer Adolf L.-Szt.-Miklós
34 Pollák Salamon Arad
35 Popper Emil Pest Földbirtokos.
36 Rosenberg Mór Vácz Önálló kereskedő Váczon.
37 Ruh Ernő Pest Tőzsdeügynök Budapest.
38 Schmidt Gyula Buda
39 Schödl Ferencz Buda Beliigyministeri szám ellenőr.
40 Schödl Frigyes Buda Az osztr.-magy. bank tőzsdeintézője.
41 Schwarz Adolf Uj-Verbász
42 Schwarz Felix Pest A Magyar ipar- és keresk. bank 

igazgatója Budapesten.
43 Scultéty József Pest
44 Szirmai (Spitzer) 

Oszkár
Bécs A köolajfmomító-gyár részv.-társ, 

igazgatója Budapesten.
45 Steinhard Jakab Alsó-Kubin Steinhardt & Cie. czég társa Trieszt.
46 Streitmann Gyula Gyöngyös Meghalt.
47 Wartha Ede Pét elvárad
48 Wehly Sámuel Abony Terményczég-tulajdonos Czegléd.
49 Weisz Ignácz Verpelét Földbirtokos Bél, Hontmegyc.
50 Weisz Lajos Bogsán
51 Weisz Manfréd Pest Weisz B. és Manfréd ez. Budapest.
52 Weisz Sándor Arad
53 llaronyi (Weltncr) Adolf Keszthely Baronyi Artúr czég tulajdonosa Bp.
54 Wüst Vilmos Xkcnditz (Nómcto.)

1873/4. iskolai év.
1 Barber Izidor Pest Meghalt.
2 Blau Zsigmond Pest Bornagykercskedö Gara és Blau ez.
3 Bogdán Sándor Gyöngyös Szeszgyár-tulajdonos Gyöngyös.
4 Brzorád Rudolf Mogyorós Malomkő-gyáros.
5 Demiany Albert Késmárk Önálló kereskedő Késmárk.
6 Deutsch József Pest Nagyiparos és földbirt. Bpesten.
7 Deutsch Jakab Furdia
8 Ecsedy Károly N. Lónya
9 Fürst Lázár Bajsa

10 Geyer István Pest Meghalt.
11 Guttmann Ignácz Buda Meghalt.
12 Guttmann Ödön Buda Meghalt.
18 Hay Lipót Szolnok Földbirtokos.
14 Iierczegh József Csanád
15 Herrmann Zsigmond Paks A Herrmann A. és Zsigm. gabona- 

ezég társa.
16 Holländer Hermann Pest
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449 17 Iíorn Emil Páris Meghalt.
450 18 Kerstingcr István Pest Meghalt.
451 19 Klein Éliás Izsópallaga
452 20 Koncz Lajos Beregszász
453 21 Lippe Arnold Jászberény
454 22 Víg (Lustig) Jenő Szolnok Meghalt.
455 23 Luzsa György Pest A Pesti hazai I. takrkptér számfejtője.
456 24 Meitinszky József Pest Ügynök Párisban.
457 25 Mezey Géza Kecskemét A kőbányai Király-sörf. képviselője.
458 26 Nagy Elek Muzsla M. á. v. központi ellenőr Budapest.
459 27 Neufeld Sándor Pest
460 28 Pécliy József Pécs-Újfalu M. á. v. tisztviselő.
461 29 Pfefferkorn Károly Arad Meghalt.
462 30 Reich Gyula Maros-Vásárh.
463 31 Richtzeit Samu Maros-Vásárh.
464 32 Roth Lajos Baja Hirsch báró megbízottja, Louis 

Roth & Cie ezég London.
465 33 Roth Lipót Tör-Szt.-Mikl.
466 34 Schlesinger Lajos Sz.-Fejéi vár Földbérlő Garam-Mikola.
467 35 Schwarz Imre Pest A keresk. bank levelezési főnöke.
468 36 Sgalitzer Izidor Pest Meghalt.
469 37 Sonnenberg Károly Pest
470 38 Spitzer Miksa Pest Meghalt.
471 39 Steinitz Henrik Szolnok
472 40 Ullmann Adolf Pest A m. ált. Hitelbank igazgatója.
473 41 Wegscheider Ármin Pest Az I. magy. ált. bizt. társ. tisztv.
474 42 Weiss Gyula Pest
475 43 Weiss Hermann Szelevény Meghalt.
476 44 Abonyi (Weiss) Sándor Nagy-Abony A Pesti magy. keresk. bank tisztv.

1874/5. iskolai év.

477 1 Lukács (Abdes) Zsigm. Pest Bernauer Lajos zsiradék ez. társa.
478 2 Auspitz Kálmán Soroksár
479 3 Bajza József Ér-Endréd M. államvasuli tisztviselő.
480 4 Bleszl Ferencz Esztergom Az esztergomi takarékpénz. titkárja.
481 5 Böhm Dávid Várpalota Az Eisler és Reinitz ezég társa Bp.
482 6 Bottenstein Adolf Sebes Kohn S. és Bottenstein kézmüárú 

ezég társa.
183 7 Deutsch József Pest
184 8 Deutsch Samu Buda
485 9 Erdélyi Lajos Pest
486 10 Fesztovy Tivadar Czéke
487 11 Finály Miksa Pest Finály & Comp. bankár ezég fő

nöke, Páris.
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488 12 Fischer József Rózsahegy Fischer J. D. hirdetési iroda tulaj
donosa Budapest.

489 13 Fleischmann Adolf Galgócz Bettelheim Miksa és társa főkönyv.
190 14 Fleischmann Henrik Pest
491 15 Freund Bernát O-Becse
192 10 Fiied Izidor l la jd a -B ö szö rn ié iiy
493 17 Führer József Ladmócz
494 18 Gaál Lajos Arad
495 19 Grünbaum Sándor Eger Amerikában.
496 20 llámos Árpád Tornallja Földbirtokos, Rimaszombat.
497 21 Herzfeld Vilmos Déva
498 22 Hirsch Henrik Tamási A dunafuldvári járási takarék- és 

hitelbank vezérigazgatója.
499 23 Hoitsy Géza liuda M. államvasuti tisztviselő.
500 21 Hornung Béla Pest
501 25 Horváth Miklós Törd a
502 26 Kanitz Mór Pest Kánitz C. és fia papirkereskedö 

ezég társa.
503 27 Kiss Pál Tisza-Füred
504 28 Kleinmann Ármin Gálszécs Kereskedelmi utazó, Bécs.
505 29 Kohn Antal Öcsöd
500 30 Koppay Gyula Bécs
507 31 Lichter Gyula S.-A.-Ujhely
508 32 Major Gyula Sz.-Fejérvár Székesfővárosi számtiszt.
509 83 Mezey Zsigmond Ke ve Meghalt.
510 34 Neumann Alfréd Pest
511 35 Oppenheim Adolf Uj-Kécske Azujkécskei takarékp. főkönyvelője.
512 80 Perczel Ferencz Bonyhád A magyar mezőgazdák szövetkeze

tének igazgatója.
513 37 Pfeiffer István Buda
514 38 Polatsek József Rozsnyó Ügynök Bécsben.
515 39 Rólh Miksa Kún-Baja Gabonakereskedő, Braila.
51(5 40 Sátori (Steiner) Jakab L.-Szt.-Miklós M. államvasuti tisztviselő.
517 41 Steiner Mihály Pest Steiner Mihály és társa bornagyk. ez. 

és Beer Jakab terményk. ez. társa.
518 42 Stern Jakab Várpalota
519 43 Streliszky Dávid Pest A magyar általános hitelbank tiszt

viselője.
520 44 Tedesco Ármin L.-Szt.-Miklós A »Condordia« gőzm. czégvozetöje.
521 45 Teplanszky Ármin Ilradek Fakereskedö Budapesten.
5 22 46 Theodorovits István Nagy-K omlós
523 47 Tökey Ferencz Pest A főrendiház tisztviselője.
524 48 Urbán Dávid Drahocz Franki A. Hermann és fiai tisztv.
525 49 Wachsmann Izidor Pest Gerhardus és fiai börkeresk.
526 50 Wank Mór Pest Hecht Jónás és fia tisztviselője.
527 51 Weisz Rezső Szili
528 52 Zachár Antal Verona Székesfővárosi pénztáros.
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1875/6. iskolai év.

529 1 Berger Dezső Buda-Bicskc
530 2 Barta (Berger) Arnold Baja S. Kaufmannes: Cie ez. intézője Berlin.
531 3 Darányi Kálmán Buda Amagy. földhitelintézet tisztviselője.
532 4 Diamant Lajos Mélykút Meghalt.
533 5 Emmerling Vilmos Pest Kereskedelmi ministeri titkár.
534 6 Engel Samu Pest A fővárosi nyomda, vonalozó és 

könyvkötő részvényt, igazgatója.
535 7 Felzenburg Gyula B.-Gyár mát Önálló kereskedő B.-Gyarmaton.
530 8 Flecker Miksa Besnyö Gazdálkodó Besnyön.
537 9 Frank Albert Sz.-Fejérvár Magy. ezukoripar r. t. irodafönöke.
538 10 Friedmann Lajos Erdő-Bénye
539 11 Fuchs Gyula Pilis Földbirtokos.
540 12 Georgievits Ábrahám Szt'.-Tamás
541 13 Glück Ignácz Pest
542 14 Arany (floldner) Gyula Szeged Meghalt.
543 *15 Goldstein Henrik Pest
544 16 Greif Antal Dévaványa
545 17 Grosz Ignácz Szeghalom
546 18 Grosz Lipót Pest
547 19 Grünzvveig Ármin Arad Bízom, üzlet tulajdonosa, Budapest
548 20 Herz Lajos Pest Herz Ármin fiai ezég főnöke.
549 21 Hirschl Lajos Facset Az I. m. betűöntődé főkönyvelője.
550 22 Iiirschler Ernő Pest A Neumann Frigyes ezég társa.
551 23 Janovszky Gusztáv Zsarnócz í
552 24 Kohn Vilmos Palánka Meghalt.
553 25 Kéri (Kohn) Jenő Péczel A Lujza-gözmalom tisztviselője.
554 26 Leopold Zsigmond Arad Az I. aradi gyártelep helyettes-igazg.
555 27 Mayer Zsigmond L.-Szt.-Miklós
556 28 Mihálovits István Kis-Ujszállás A tolnamegyei takarék- és hitclb. 

nyugd. főkönyvelője, Szegzárd.
557 29 Ofner Zsigmond Moholy Ónálló kereskedő, Moholy.
558 30 Ottlik Iván Gyöngyös Földmiv. min. osztály tan. Budapest.
559 31 Pauer Ede N.-Kanizsa
560 32 Petrovics Kálmán Dobsina M. államvasuti ellenőr.
561 33 Pietsch Gyula Pest A magy. ált. hitelbank tisztvis.
562 U Poll Sándor Pest Önálló kereskedő Budapest.
563 35 Pollák-Sussmann S. O.-Moravicza
564 36 Popper Lipót Holits
565 37 Puliczer Lipót Makó •

566 38 Rausch Béla Pest Zongora-művész Budapesten.
567 39 Sárváry Oszkár Pest A dunagőzh. társ. irodafőnöke.
568 40 Schödl Lipót Buda A budapesti gázgyárak tisztvis.
569 41 Schwarz Gusztáv Pest Tőzsdeügynök Budapesten.
570 42 Singer Samu Orosháza Kereskedő Singer H. ez. Orosháza
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43 Skuts Samu Pest Skuts és Weisz bankezég főnöke.
14 Steinberger József Lene

Ónálló czégtuladjdonos, Budapest.45 Stern Károly Pest
46 Treszler Béla Putnok
47 Tusák Sándor Ocsa Tejsterilizáló gyár tulajd., Budapest.
48 Wasischek János Pest A verseczi takarékp. könyvelője.
49 Weinhändler Géza Mád Meghalt.
50 Weisz Károly Bécs A Magy. folyam- és tengerhajózási 

r. t. igazgatóhelyettese.
51 Vajda (Weisz) Lajos Pest Tőzsdeügynök.
52 Zsigmondy Pál Pest Rombauer & Cie. ezég intézője Rio

de Janeiro.

1876/7. iskolai év.
1 Adler József N.-Szombat Tőzsdeügynök Budapesten.
2 Augenstein Mór Kalocsa Czégtulajdonos.
3 Beck Géza Szt.-Márton-Kátii Magy. leszám. bank Berlin.
4 Braun Dávid Alsó-Németi Sátori Miksa és Mór ezég tisztv,
5 Brill Illés Kis-Sáros
6 Csizik Béla Sopron A magyar földhitelint. tisztvis.
7 Déri (Deutsch) Ármin Lúgos Cs. és kir. főhadnagy.
8 Deutsch Zsigmond N.-Becskerek Tőzsdeügynök Budapesten.

. 9 Ebner József Budapest Borkereskedő.
10 Erdensohn Ferencz Szolnok Terményker. és hajótulajd. Szolnok.
11 Flescli Benedek Budapest
12 Fisch Lajos N.-Kálló
13 Fried Leó Levelek
14 Grünwald Vilmos Sár-Keresztur Grünwald S. és Társa szappangyár- 

ezég tagja.
15 Hellebronth Kálmán Tisza-Beö A kisbirtokosok orsz. hitelint. fő

könyvelője.
16 Hönigsfeld Mór Szentes Meghalt.
17 Horovitz Zsigmond Arad Franki és társa bankez. int. Bpest.
18 Kann Gábor Budapest
19 Kohn Mór Felső-Nána Épitési vállalkozó.
20 Koppay Gyula Bécs Festő.
21 Löwenbein Ármin Trencsén
22 Lévai (Löwy) Ignácz Jankóvácz A magy. ált. Hitelbank tisztv.
23 Löwy Jakab Várpolata
24 Máy Henrik Arad A Gizella-malom igazgatója.
25 Naschitz Henrik Bátorszék
26 Piday Jenő Budapest Az osztrák-magyar bank tisztv.
27 Rau Gottlob Budapest Észak-niagy. egy. kőszénbánya r. t. 

igazgatója.
28 Rausch Károly Budapest A Kreische Antal ezég társa.
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609 29 Redlich Vilmos Szeged Redlich Dávid bank üzlet főn. Bpest.
610 30 Rőszler Gyula Budapest Váltóügynök Budapesten.

611 31 Rúth Miksa Budapest Wolfner Gyula és Társa ez. tisztvis
612 32 Sgalitzer Siegfried Budapest Meghalt.

613 33 Stern Gyula Budapest Az I. magy. ált. bizt. társ. tisztv.
614 34 Szlávy Dezső Losoncz Takarékptári könyvelő Szatmár.

1877/8. iskolai év.

615 1 Baumfeld Zsigmond Baja Baumfeld és Weidinger bankbizom. 
ezég tulajd. Budapest.

616 2 Beck Lajos Bonyhád M. orsz. közp. takarékptár tisztv.
617 3 Benigny Gyula Igló
618 4 Brestyánszky Ödön Budapest Gőzmalmi tisztviselő Putnokon.
619 5 llródy Imre Budapest Meghalt.
620 6 Deutsch Bertalan Losoncz Földbirtokos, chamotte- és tégla

gyáros Losonczon.
621 7 Frommer Tivadar Budapest Frommer A. Hermán utóda ezégben.
622 8 Fuchs Miksa f Krencs
623 9 Fürst Ödön Debreczen Szesznagykereskedő Debreczenben.
624 10 Fürst Ödön Budapest Gazdálkodó, Nagyhát.
625 11 Fürth Emil Budapest A Dreyfuss ezég vezetője, Braila.
626 12 Gebhard János Arad Meghalt. •-»-
627 13 Giergl Ernő Budapest A Giergl Henrik üvegkereskedü-ezég 

tulajdonosa.
628 14 Haas Ignácz Nyíregyháza Gazdálkodó.
629 15 Iláy Fülöp Szolnok Meghalt.
630 16 IIoll Ottó Budapest A m. leszámítoló és pénzv.-bank 

tisztviselője.
631 17 Klein Gyula Budapest Heller M. és Tsa biz. ezég beltagja.
632 18 Lassó Gyula N.-Kikinda A nngykikindai takarék- és előleg- 

egylet igazgatója.
633 19 Ligeti (Lein) Antal Budapest A Sicher és Ligeti cementgyáros 

ezég tagja.
634 20 Mangold Béla Felsö-Eörs A Várady Béla ezég főnöke.
635 21 Matolcsy Károly Pele
636 22 Mészáros Ferencz Mezőtúr A Magy. földhitelintézet tisztvis.
637 23 Nyiliczay Géza Gödöllő Meghalt.
638 24 Oppenheim Samu Aba
639 25 Pauncz Ferencz Szakái Gazdálkodó.
640 26 Politzer Mózes Veszprém Atyja füszernagyker.-ben, Veszprém.
641 27 Poór (Popper) Jakab Detta A Trieszti ált. bizt. társaság ezég- 

jegyzöje Budapesten.
64-2 28 Próbáld Lajos Budapest A magyar földhitelintézet tisztvis
643 29 Schlesinger Pál ll.-M. Vásárhely. Schlesinger és Polákovits ez. társa.
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Scultéty Ede Getzelfalya Az iglói mümalom vezérigazg.
Spitzer Adolf Tab A Köb. polg. serf. r.-t. irodafönöke.
Spitzer Zsigmond Budapest
Stein Lajos Arad
Strasser Gyula Budapest Meghalt Bombayban.
Stuna József Budapest Földmiv. ministeri számellenör.
Tóth Antal Szombathely
Vajner Gyula Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztv.
Weisz Miksa Szered Bankhivatalnok Bécsben.
Wiesel Károly Bölcske Ifj. Leitersdorfor Lipót bizományi 

ez. társa Budapesten.
Wigner Lajos Gyömrö Gazdálkodó.

1878/9. iskolai év.
Bánhegyi Árpád Budapest A Bánhegyi J. C. .szerszámkeres

kedés ezégvezetője.
Böhm Imre Budapest
Deutsch Zsigmond Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
Franki Károly Budapest Épiiletfa-kereskedö Bpestcn.
Freund Mór Budapest Freund A. és fia nyergesüzl. tulajd.
Frey Kálmán Győr Jónás Bertalan és Társa ez. főnöke 

Budapesten.
Friedlieber Ignácz Nyíregyháza Önálló kereskedő Bpesten.
Giergl Imre Budapest Meghalt. .
Gollovitz László Budapest Az Osztrák-magyar bank tisztv.
Guttmann Ignácz N.-Domasa
Halasy József Kőtelek A Pesti hazai I. tkptár pénztárosa.
Herz Győző Budapest A Herz Ármin fiai ezég főnöke.
Hirsch Jakab Budapest Hirsch A. Jakab börkeresk. ez. főn.
Jung Lajos Nyíregyháza
Kisfalvi József Budapest Auer és Kisfalvi anyagárűkereskedö 

ezég társa.
Kögler Gusztáv Buda A Ganz és Tsa r. t. ezégv. Bpest.
Kokesch Ágoston Budapest Geittner és Rausch ez. tisztv.
Kramer Tivadar Budapest
Kunz Henrik Budapest Norbert Langer & Söhne ez.beltagja 

Bécs.
Löwy Bertalan Budapest Tőzsdeügynök.
Mandel Jenő Nyírbátor Építési vállalkozó Nyírbátoron.
Michelstädter Ármin Nagyvárad Sertésbizományos Budapesten.
Piday János Budapest Meghalt.
Pollacsek Henrik Liptó-Ujvár
Préger Mór Budapest Terménykereskedő Bpesten.
Rcchtnitz Ödön Budapest Rechnitz Pl. és M. terményker. ezég. 

főnöke.
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Reinheimer Gyula Szolnok M. á. v. tisztviselő.
Roth Miksa Érsekújvár M. leszámít, és pv. bank tisztv.
Schosberger Lajos Budapest Földbirtokos.
Schosberger Rezső Budapest Földbirtokos.
Schüler Péter Apafin Az I. magyar gazdas. gépgyár r. t. 

irodafőnöke.
Simon Ignácz 
Spiller József

Arad
Budapest

A magy. földhitelint. tisztvis.

Spitzer János 
Steiner József

Budapest
Czegléd

Vendéglős Budapesten.

Tóth Kálmán 
Ullmann Gyula

Nagyvárad
Baja

Czégtulajdonos Nagyváradon.

Urbán Adolf Drahócz A Magy. forgalmi r. t. igazgatója.
Wámoscher Mihály Monost.-Szeg Földbirtokos Bajsán.
Weigerth Károly Budapest A magy. leszámít, és pénzváltóbank 

tisztviselője.
Weiser Kálmán L.-Szt.-Miklós A VIII. IX. X. kér. takarékpénzt, 

tisztviselője Budapesten.
Vas (Weissmann) Emil Budapest A Pesti m. kér. bank vezértitk.
Wolfinger Miksa Kocs Gazdasági bérlő Sámsonban.
Zuckermann Gyula Budapest Gabonakereskedő.

1879/80. iskolai év.
Abraham Adolf Apáti n Önálló kereskedő Apatin.
Balogh Jenő Czelna
Baeuml Gyula Budapest Baeuml Fülöp és fia tollker. ez. társa
Burger Frigyes Budapest Burger Anna és fiai üvegkeresk. társ.
Csengery Mayer Kár Kis-Gécz Földbirtokos Szatmáron.
Fábri (Frankel) Samu Budapest A Magy. agrár- és járadék-b. aligazg.
Gallotsik László Eperjes
Hercz József Miskolcz Zalatnai kénkovandgy. r. t. ig. Bpest.
Iilaváts Samu N.-Récze
Honig Miksa Ozora Malomtulajdonos Szakály-Hőgyész.
Kammer Ernő Budapest A »Vadászkürt« szálló tulajdonosa.
Klemm Mayer Aladár Bécs Ganz és Társa vasönt. főkönyvelője.
Kohn Gábor Budapest A Czettel és Deutsch ezég tisztvis.
Kopstein Emil Budapest Kopstein Lipót és Testvére ez. társa.
Kövér Zoltán Seprős
Kövesdy Árpád Budapest A Pesti m. kér. bank ezégvezetője.
Krocsák Kamill Zám Meghalt.
Lassovszky Béla Gyetva Kereskedő és postamester Gyctván.
Lichtenstein József Miskolcz A Hazai bank r. t. tisztviselője.
Lucsics Miklós N.-Becskerek Földbirt. és hajótulajd. N. Becsk.
Magyary Ferencz Budapest A Pesti hazai I. takarékpénztár

pénztárosa.
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720 22 Markovits Ferencz Józsefháza
721 23 Miess Alfréd Brassó M. kir. honv. ministeri számtiszt.
722 24 Molnár István Hadász
723 25 Nagler József Budapest Id. Nagler testv. kézmüárúk. ez. társa.
724 26 Parcsetich István N.-Becskerek
725 27 Patky Kálmán Duna-Szerdah.
726 28 Pohl Lajos Budapest A Pesti hengermalom gondnoka.
727 29 Porges Henrik Budapest A szegedi »Victoria«-malom igazg.
728 30 Preger Bertalan Budapest Deutsch Kár. és fia terményez. intéz.
729 31 Rainer Arnold Szihalom
730 32 Schön Gusztáv Budapest
731 33 Seemüller Rezső Rohoncz
732 34 Spiegel Miksa N.-Mihály A Bayerthal és Levy terménykor, ez.

társa Budapesten.
733 35 Vajda (Weisz) Izidor Bajmok A Magy. keresk. r. t. czégjegyzöje.

1880/1. iskolai év.

734 1 Bartos (Bacliraeh) Zsiguinud Baja A M. leszám. és pv. bank tisztvis.
735 2 Bállá Árpád Újvidék Wünsch R. épít. vállalkozó ezég- 

vezetöje.
736 3 Barber Sándor Budapest A »Barber Izidor és társa« posztó

kereskedő ez. főnöke Budapest.
737 4 Basch Simon T.-Szt.-Miklós Gazdálkodó.
738 5 Bendik Jenő Arad
739 6 Bischitzky Győző Budapest Meghalt.
740 7 Blum László N.-Károly A szatmári termény- és hitelbank fő

könyvelője.
741 8 Böhm Gyula Budapest A M. leszámít, és pv. bank tisztvis.
742 9 Brünnauer Miksa Aszód
743 10 Deutsch Géza Budapest Gazdálkodó.
744 11 Dietzgen Gábor Újvidék Kereskedő Újvidéken.
745 12 Diósy Ede Rév-Komárom A Komáromv. takrptár könyvelője
746 13 Elek (Ehrenfeld) Emil Léva Magántisztviselő.
747 14 Freund Béla Budapest AM. jelzáloghitelbank tisztviselője.
748 15 Freyberger Viktor Arad
749 16 Fried Jónás Aba Mezei Mór dr. ügyv. írod. tisztv.
750 17 Fried Miklós Kis-Várda Önálló kereskedő Beregszász.
751 18 Fried Sándor Esztergom
752 19 Galgóczy László P.-Szt-Lőrincz • - y

753 20 Groszmann Zsigmond Szt.-István Gazdálkodó.
754 21 Gröber József Ároktő Földbirtokos Muhi-pusztán.
755 22 Guttmann Dániel Gibárt Meghalt.
756 23 Guttmann Jakab Sárbogárd Oppenheim E. és H. bornagykeresk. 

ezég intézője.
767 24 liavassy Dezső Budapest A M. ált. hitelbank czégjegyzöje.
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758 25 Hecht Gusztáv Budapest Schulhof és Hecht föilgy. iroda társa.
759 26 Hecht Ödön A Budapest
760 27 Hecht Ödön B Budapest Ruhakereskedő Budapesten.
761 28 Hocke Jakab Budapest A Haggenmacher-malom lev, főnök.
762 29 Honig Jakab Ozora Gazdatiszt Gyánon.
763 30 Jacobovits Fülöp Budapest

764 31 Jassovitz Gyula Budapest A m.ált. Hitelbank gőzmalmai tisztv.
765 32 Jónás Béla Budapest A Jónás és Társa bankezég főnöke.
766 33 Klimkovics Elemér Kassa A kassai takarékp. levelezője.
767 34 Kohn Ede Budapest
768 35 Vasvári (Kohn) Lajosi Budapest Önálló kereskedő Szegeden.
769 36 Kohn Mói- Lidetz
770 37 Kovács László Adony A Pesti hazai I. takarékp. tisztvis.
771 38 Kramer Hugó Budapest Gyémánt-kereskedő Bécsben.
772 39 Krishaber Károly Kula A Hazai asphalt-ipar r, t. igazgatója.
773 40 Lindenbaum Bernát Tokaj Meghalt.
774 41 Lubelszky Frigyes Budapest A Lujza-gözm. tisztvis. Bpest.
775 42 Pivány Ernő Moór M. á. v. tisztviselő.
776 43 Plager Gyula N.-Körös Meghalt.
777 44 Schächter Henrik N.-Bittse A n.-bittsei tkrp. és hitelint. főkönyv.
778 45 Schön Zsigmond Szepes-Váralja Weisz Jak. Mór hajóügyn. ez. intéző.
779 46 Sidwers Lipót Budapest A Fővárosi bank r. t. ezégjegyzüje.
780 47 Spiegel Ödön Budapest A m. petroleumipar r. t. főkönyvelő.
781 48 Stegmüller László Budapest A »Mercur« tisztvis. Bécs.
782 49 Steinfeld Lajos Békés-Gynla A M. ipar- és keresk. bank tisztvis.
783 50 Stern Artúr Budapest Az »Apollo« köolajfin.r.t. főkönyvei.
784 51 Stern Gyula Budapest Magánzó Bécsben.
785 52 Szálai (Szulczborger) Soma Pápa A Bpesti bankegyes, tisztviselője.
786 53 Tauszig Henrik Szt.-István
787 54 Trautmann Henrik Seyerlak A föv. VI. kér. felső kereskedelmi

iskola tanára.
788 55 Vásárhelyi Ernő Bonyhád Gazdálkodó, Adony.
789 56 Waig Adolf Hidas A selypi ezukorgyár tisztviselője.
790 57 Szöllősi (Weinberger) Ede Szarvas Az 1. magy. varrógépgyár főkönyv.
7‘Jl 58 Weinmann József Salzburg

1881/2. iskolai év.
792 1 Abeles Sándor Budapest A Giro- és pénztár-egylet tisztvis.
793 °2- Asztalos Sándor P.-Darócz A M. keresk. és iparbank tisztvis.
794 3 Bauer Ignácz Tass Gazdálkodó.
795 4 Bauer Mihály Tass Bizományos Bpesten.
796 5 Berger Lipót Nagyvárad
797 6 Berke Árpád Mártyáncz
798 7 Bleyer Kálmán Vadász
799 8 Blumenthal Sándor Hatvan Gazdálkodó Hatvanban.

Bricht, Iipesti Keresk. Akad. tört, 11
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9 Böhm Emil Vár-Palota
10 Bőhm Ferencz Pécs
11 Brachfeld Zsigmond Budapest
12 Csillag Géza Budapest
13 Deutsch Ignácz Pta.-Körmend
14 Deutsch József N.-Berki
15 Eislitzer Sándor Kisbér
10 Elszász Rezső Galgócz
17 Érti Gyula Apatin
18 Lévai(Faufeder)Samu Vámos Ladány
19 Fazekas Béla Miskolcz
20 Ferenczy Zoltán Erdöbénye
21 Fischer Sándor Budapest
22 Flegmann Samu Abauj-Szántó
23 Fridrik Géza Czinkota
24 Fuchs Lipót Budapest
25 Hogcclús (Geiger) Dezső -Balmaz-Ujráros
26 Ilochslädter Lajos Karád
27 Horváth Dezső Várpalota
28 Justh Károly Nagyvárad
29 Keleti Lajos Arad
30 Klein Albert Oravicza
31 Dőri (Klein) Gyula Budapest
32 Köhler József Budapest
33 Kovács Ákos Sopron
34 Küszler Frigyes Budapest
35 Landauer Lipót Budapest
36 Läufer Múr N.-Szalonta
37 Lázár Jakab Budapest

38 Lindenbaum Miksa Budapest
39 Lustig Vilmos Budapest
40 Mautner Henrik Hidas
41 Merkel Péter Uj-Szivácz
42 Neuiényi (Neumann) Miksa Szombathely
43 Csécsi Nagy Miklós Szatm -Németi
44 . Neumayer Arnold Szolnok
45 Perl Ferencz Mosocz
46 Pichler Károly Karavukova
47 Roheim Samu Bezdán
48 Rosenfeld Zsigmond Budapest
49 Rózsay Dezső Szegzárd
50 Schön Artúr Baja
51 Schreiber József Budapest
52 Schreiber Sándor Mezőtúr
53 Singer János Deménd
54 Steiner Fér. Nándor Budapest

A »Király-malom« utazója.
Az Osztr.-magy. bank tisztv. Pécs.

Párisban.

A Keglevich-féle cognacgyár tisztvis.

A Carbor. regium gyár képv, Bpest. 
Gazdálkodó.
A mezőgazdasági ipar r. t. tisztvis.

Az angol-oszlr. bank főpénztárosa. 
Borkereskedő Ab.-Szántón.
Földmüv. miniszteri tisztviselő. 
Weisz és Fuchs női divatk. társa. 
Hegedűs Dezső és Tsa bankcz. főnök.

A nagyváradi takp. könyvelője.
A iMagy. ált. hiielb. tiszt. Bpest.
A Lujza gőzm. titsztv. Bpest.
A tyfagy. ált; hitelb. tisztv. Bpest.

A Küszler A. féríiralfifak. tulajd.
X,andauer lg. és Fiai« czégben.

A Tiieati-álLbizU társ. tisztv. Bpest. 
A Magyar ált. kőszénbánya r. t.

tisztv. Budapest.
Amerikában.

Földbirtokos Hidasd-Bonyhád. 
Földbirtokos Sziváczon.
A Budapesti bankegyes, igazg. 
Károlyi Alajos gr. urad. pénztárosa. 
Neumaycr József és fia ez. társa. 
Fakereskedő.
A Fonciére bizt. intéz, tisztv. Prága. 
»Roheim Károly és Fiai« czégben.
A m. leszám. bank tisztviselője.
A korvát jel.-bank főköny. Zágráb. 
Az Osztr. hitelint. tisztv. Trieszt.

Gazdálkodó Túrkevén.

Steiner Árm, és Fér. érczárúgy. tsa.
I
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55 Stern Jakab Budapest Tőzsdeügynök Budapesten.
56 Strasser Oszkár Budapest
57 Strasser Béla Budapest A Strasser és König ez. főnöke Bécs.
58 Szende Ernő Bátorkesz A M. leszám. és pv. bank tisztvis.
59 Ullrich Ágoston Budapest A Pesti m. keresk. bank pénztárosa.
GO Weidinger Dezső Baja Földbirtokos Baján.
61 Weidinger Miksa Baja Baumfeld és Weidinger terrn. ez. tsa
62 Weiner Frigyes Budapest A Gizella-gözmalom tisztvis.
63 Vajda (Weinfeld) Gusztáv Budapest A VIII., IX., X. kér. takptr. tisztvis.
64 Weisz Emil Szarvas
65 Widder Henrik P.-Betlen »Widder Testvérek« terményez
66 Widder József Vilrnány Gazdálkodó Bárczán.
67 Zeiller Ödön Tolna A M. ált. hitelbank tisztvis.
68 Ziegler Nándor Komárom A bpesti vásárcsarnokok igazgatója

1882/3. iskolai év.
1 Áldor Sándor Budapest

Önálló kereskedő.2 Augenstein Márk Budapest
3 Barber Árpád Budapest New-Yorkban.
4 Basel Zsigmond Budapest Önálló kereskedő.
5 Bauer Mózes K.-Szt.-Miklós Gazdálkodó.
6 Bém Imre Üllő Meghalt, mint pozsonyi keresked. 

akad. tanár.
7 Beretvás Lajos N.-Kőrös Meghalt.
8 Berger Emil Budapest Meghalt.
9 Berger Károly Budapest The Gresham bizt. társ. tisztv.

10 Berger Ödön Budapest A Hungária mütrágyagy. tisztvis.
11 Berkovits Mór Homonna Az Unió keményitögyár tisztv.
12 Breuer Lajos Csákvár A Gizella-malom képvis. Győr.
13 Bródy Viktor Sajó-Szt- Péter Gazdálkodó.
14 Brünn Mór N.-Mihály

Önálló kereskedő.15 Deutsch József Budapest
16 Deutsch Vilmos Budapest Weisz Berth. és Manfréd tisztvis.
17 Duschnitz Albert Lúgos Weissmayer Lip. és fia ez. beltagja.
18 Erber Gyula Kis-Szállás A M. lesz. és pv. bank tisztviselője.
19 Erendits Emil Budapest Nemes Vincze gr. titkárja.
20 Fischer Artúr Tata Majolikagyáros, Tata.
21 Fleischmann Sándor Budapest Braun és Fleischmann terményk. tsa.
22 Faragó (Fleiszig) 

Zsigmond
Gyoma A »Konstantinápoly Budapesten« 

vállalat tisztviselője.
23 Faragó (Fradikéi) József Esztergom Festőművész, Budapest.
24 Fuchs Márton Budapest Schosberger Henrik ezég intézője.
25 Fuchs Vilmos Budapest Meghalt.
26 Feleki(Füchsel)Ignácz Fájsz M. á. v. hivatalnok.
27 Fürst László Budapest ' Fürst Jakab fiai« nkeresk. ez ég.

í r
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28 Fiir t̂ Salamon Paks
29 Greiner Sándor T.-Szt-Márton
30 Grünsfeld Mór Udine
31 Grünwald Miksa Som
32 Grünwald Vilmos D.-Szerdahely

33 Heidlberg Antal Budapest
34 IlirschenhauserJózsef Mohol
35 IIöbert Arisztid Lemberg
36 Karton Adolf Guravoj
37 Kinszky Ármin Ipolyság
38 Benkő (Kchn) Ármin N.-Bittse

39 Kohn Béla Budapest
40 Kohn Fülöp D.-Ványa
41 Koós Elemér N.-Sz.-Miklós
42 Kopstein Lajos Budapest
43 Krausz Zsigmond Bonyhád
44 Krocsák Károly Zám

45 Kulka Gyula Vág-Ujhely
46 Laczay Endre Békés-Csaba
47 Leimdörfer Nándor Rovne

48 Lichtschein Dávid B.-Ujváros
49 Lichtschein Samu B.-Ujváros
50 Löwy Emil Jász-Apáti
51 Meissner Miksa Bécs
52 Milch Dezső Komárom

53 Pavlovics György Oraviczabánya
54 Popovits Dusán Pancsova
55 Rothberg Vilmos Budapest
56 Rothfeld Lajos Napkor

57 Róna (Rothstcin) Zsigmond Budapest
58 Schäifer Vilmos Bécs
59 Silbermann Vilmos Budapest
60 Stark Pál Adony
61 Stern Lajos Plomonna
62 Szende Lajos Bátorkész

63 Toch Sándor Pápa
64 Trebitscher Nándor Gyöngyös
65 Világhy Gébor Tompa
66 Weil Izidor Budapest
67 Weinberger József Pozsony

Fürst Antal és fia terményk. társa.
»G reiner Manó« fakcresk. ez ég. 
Hivatalnok 13écsben.
Gazdálkodó, Iván.
Grünwald testv. építési vállalkozó ez.

társa, Bpest.
Meghalt.
Önálló kereskedő Zentán.
Az osztr.-magy. bank tisztvis. 
Gazdálkodó.
A M. jég- és visz. bizt. r. t. főkönyv. 
A Deutsch lg. és fia ezég tisztvis. 

Budapest.
Gabonakereskedő Rumániában.
A M. ipar- és keresk. bank tisztv 
A M. ipar- és keresk. bank tisztv. 
Kopstein Lipót és Testvére ezégben. 
A Gizella-gőzmalom ezégvezetője.
A beregmegyei központi takarék- 

pénztár főkönyvelője. 
Czégtulajdonos.

Singer és Leimdörfer fakereskedö 
ezég társa, Párkány. 

Földbirtokos.
Földbirtokos.
Gazdálkodó.
Pesti magyar keresk. bank. tisztvis. 
Milch Márk özv. és fia fakereskedó'- 

ezég társa.
Meghalt.
Meghalt.
A Nasici gőzfürész intézője.
A budapesti földalatti közúti villa

mos vasút könyvelője.
A m. ált. hitelbank intézője.
A Magyar jelzálogbank tisztviselője. 
Silberman Bernát fakeresk. ez. társa. 
Újságíró Budapesten.

A Niederösterr. Escompte-Gesell- 
schaft tisztviselője Bécsben.

Az I. magy. ált. bizt. társ. tisztvis. 
A kölcsönös biztosító szöv. tisztv. 
Meghalt.
A M. leszám. és pénzv. bank tisztv.
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68 Weisz Nándor Kassa Az Erzsébct-gőzmalom tisztviselője.
69 Zahler Sándor Budapest
70 Ziher Izidor Budapest A Belvárosi bank- és váltóüzl. ezégv

1883/4. iskolai év.
1 Bauer Andor Arad Az orsz. statiszt. hiv. tisztviselője.
2 Behr Emil Kalocsa Kereskedő.
3 Berger Károly Tolna Egger B. és Társa tisztviselője.
4 Blau Károly Alsó-Dabas Gazdálkodó Töbörzsökön.
5 Blau Mór N.-Márok Atyja vállalk. irodájában Mohács.
6 Blitz Gyula Ilattné A Leszámítoló és pénzváltóbank 

tisztviselője Fiúméban,
7 Bühm Béla Budapest Cs. és kir. tüzérföhadnagy.
8 Brachfeld Bódog Budapest Kiviteli és csomagsz. váll. intézője.
9 Braun Lipót Budapest

10 Braun Sándor Keresztes A Közgazdasági Napló szerkesztője.
11 Brenner Hugó Budapest A Triesti általános biztositó tár

saság tisztviselője.
12 Bruck Ferencz Pacsér A Gyenes és Balog ezég tisztvis. 

Budapesten.
13 Butermann Sándor Miskolcz A Révai testvérek tisztv. Bpest.
14 Czintz Zsigmond Nyíregyháza Kereskedő Nyíregyházán.
15 Darvas József Budapest A »Sanitas« szikvizgyár vezérigaz

gatója.
16 Deutsch Andor Arad Gazdálkodó Temes-Buttyinban.
17 Engel Mór Budapest Az angol-osztrák bank tisztvis.
18 Fehér Miksa N.-Abony A Pesti m. keresk. bank főkönyvei.
19 Fekete Ernő Karsok A Linzer-féle szeszgyár tisztv.
20 Feledy Dezső B.-Gyarmat A Biharszilágyi olajipar részv. t. 

tisztviselője.
21 Fényes Simon Budapest
22 Fernbach Károly Apatin Földbirtokos.
23 Fleischer Sámuel N.-Kőrös Fogyasztási adóhivatalnok.
24 Fleischmann Bódog Budapest
25 Fuchs Artur Budapest A Pesti m, keresk. bank tiszt.
26 Führer Ignácz Nyíregyháza
27 Gelléri Adolf Szarvas A Gizella-gőzmalom tisztviselője.
28 Goldmann Ignácz Kőtelek
29 Gombos Zoltán Zenta Csász. és kir. vadászhadnagy.
30 Greiner Gyula Szt.-Márton Greiner Manó fakeresk. tisztvis.
31 Groág Ignácz Trencsén Kereskedő Trencsénben.
32 Gröber Sándor Eger Kereskedő Egerben.
33 Grünfeld Jenő Simonyi Gazdálkodó Dömölkön,
34 Grünhut Béla Szt.-György
35 Haas Ernő Budapest Goldberger Sám. F. és fiai tisztv.
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965 36 Halm Ernő Almás Meghalt.
966 37 Hatsik Henrik Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
967 38 Ileimann Lipót Budapest Könyvk. Budapest, Gránátos-u.
968 39 Heinrich Ferencz Budapest Vaskereskedő Budapesten.
969 40 Herzog Jakab Petőfalva Földbérlő és keresk. Petőfalva.
970 41 Hosszú Rezső Budapest A M. á. v. tisztviselője.
971 42 Kanitz Jakab Budapest Petvoleumgyár igazg. Bukarestben.
972 43 Kiss Lajos Budapest Az Egger és Társa ezég tisztvis» 

Budapesten.
973 44 Klein Lajos Szolnok Ónálló kereskedő Szolnokon.
974 45 Kohn Lipót Esztergom
975 46 Kármán (Kőim) Sámlor Feketeváros Kármán Testvérek« bornagykeres

kedő ezegben.
976 47 Krausz Károly Budapest A Pesti hazai első takarékpénztár 

tisztviselője.
977 48 ICrausz Miksa Farád A Gizella-gözmalom pénztárosa.
978 49 Kreutzer Lipót Torna A terézvárosi takarékp. tisztv. és a 

bp. keresked. akad. tanára
979 50 Kronfeld Mór Budapest Cs. és kir. tüzértiszt.
980 51 Lackenbacher Rezső Budapest Magántisztviselő, Páris.
981 52 Littmann Lajos Budapest A bpestibankegy. r.t. pénztárfőnökc.
982 53 Lövvy Ferencz Újpest Fakereskedő Újpesten.
983 54 Lukovits István Budapest A Pesti hazai I. takp. számfejtője.
984 55 Madurovicz Ödön Ujfehértó Meghalt.
985 56 M ág őri Géza Temesvár A Pannonia-gőzmalom tisztv. Bpest.
986 57 Mahler Gusztáv Budapest Mahler és Fleischl ezég társa.
987 58 Mannó-Zissy Manó Klissura Önálló kereskedő Budapesten.
988 59 Márer Ármin Vágbesztercze Terménykereskedő Szegeden.
989 60 Meisels Albert Munkács A »Haas és Deutsch« ezég tisztv.
990 61 Mcndl Lipót Budapest »Hygiea« fémipar-gyár igazgatója.
991 62 Mezey Béla Udvari Meghalt.
992 63 Mittelmann Emil A.-Kubin Építési vállalkozó, A.-Kubin.
993 64 Mittelmann Gyula Ungvár
994 65 Morgenstern Dávid Nyíregyháza
995 66 Neugebauer Sándor Szivácz Kobrák Mór tőzsdeügynök társa 

Budapesten.
996 67 Peterdy Jenő Budapest A Magyar főldhitelint. tisztv.
997 68 Poll Gyula Budapest A M. leszámít, és pv. bank tisztvis.
998 69 Pollák Gyula Budapest Pollák Károly és Tsa szállitó-czég 

társtulajdonosa.
999 70 Pollák Ödön Arad Az I. boszniai kőolajgyár tisztvis. 

B.-Bród.
1000 71 Preszburger József Tata A M. á. v. tisztv. Pozsonyban.
1001 72 Rauchbauer Károly Budapest A Pesti hazai I. takarékpénztár 

pénztárosa.
1002 73 Reiner Zsigmond Atány
1003 74 Ritter Endre N.-Kanizsa Ritter és tsai gépgyáros ez. tulajd.
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1004 75 Samarjay Gyula Pozsony A M. leszámít, és pv, b. tv. Pozsony.
1005 76 Schicssler Zsigmond Lúgos Schicssler Zsig. fiai ez. beltagja.
1006 77 Schlesinger Lipót Budapest Az Első bpcsli gőzmalom tisztv.
1007 78 Schön Lipól Baja A Magyar jclzáloghitelb. tisztv.
1008 79 Sulyok(Schulek) Imre Budapest
1009 80 Schwarz Vilmos Nagyvárad A M. leszámít, és pv. bank tisztv.
1010 81 Siposs Géza S.-Kara Meghalt.
1011 82 Sonnenschein Fülöp Nagyvárad A Fonciére pesti bizt. int. tisztv.
1012 83 Steckelmacher Ármin Földvár Meghalt.
1013 84 Steiner Jenő Vácz Az I. magy. ált. bizt. társ. tiszt.
1014 85 Stern Henrik Budapest Kereskedő Bpesten, Kálvintól-.
1015 86 Sámlori (Stettmr) ({«szláv Budapest A »Lujzái-gőzmalom tisztv.
1016 87 Sulyok Ede Orosháza Meghalt.
1017 88 Salczberger József Tapolcza Wolf Ede és Tsa ezég tisztv.
1018 89 Szatmáry Ödön M.-Szalka Meghalt.
1019 90 Teichner Arnold Ófalu A Beimel és tsa ezég főkönyvelője.
1020 91 Veyde Ágoston Budapest A Magyar földhitelint. tisztv.
1021 92 Wachsmann Zsigm. Budapest Gerhardus és fiai tisztv.
1022 93 Wahl Vilmos Kompolt Haldek magkeresk. tsa Bpest.
1023 94 Weil Simon Radola A Magy, ált. takarékptár tisztv.
1024 95 Weisz Gyula Illává
1025 96 Weitzenfeld Gusztáv Szeged Weitzenfeld Jakab gyógyfükercsk. 

Budapest.
1026 97 Wertheim Jenő Beodra A Fonciére titkára Kecskeméten.
1027 98 Wertheimer Adolf Nagyvárad A Pesti magy. keresk. bank tisztv.
1028 99 Wiener Miksa Bella Wolfner S. dongakereskedő tisztv. 

Budapest.
1029 100 Winter Jakab Csány Borkereskedő Kolozsvárt.
1030 101 Zsengery Miklós Veszprém A m. folyamhajózási r. t. főellenőr.

1884/5. iskolai év.
1031 1 Adler Zsigmond Budapest Adler Lajos és fia ezégben.
1032 2 Bader Samu Ilimesháza A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1033 3 Beer Miklós Csákvár Adler Ádám fia ezég tisztv.
1034 4 Behr Dezsó' Kecskemét Ónálló kereskedő, Kecskemét.
1035 5 Bernáth Andor Beél Nemzeti baleset bizt. r. t. főkönyvei.
1036 6 Bernáth József Beél Révai testv. írod. r. t. tisztviselője.
1037 7 Boór Elemér Kőszeg A pancsovai m. kir. fővámhiv. tisztv.
1038 8 Bródy Gyula S.-Szt.-Péter Kézmüárúkereskedő, Miskolcz.
1039 9 Bródy Sándor Ungvár Önálló kereskedő Ungvárt.
1010 10 Csonka Árpád Budapest A kőolajkutató r. t. vezértitkára.
1011 11 Dénes (Deutsch) Artúr Fehértemplom A Wiener Bankver. tisztv. Bécs.
1012 12 Dewelák Károly Czegléd Pesti magy. keresk. bank. tisztvis.
1043 13 Eggler Oszkár Budapest Az Egyes. bp. főv. tkptár pénztáros.
1044 14 Enyingi Aladár Budapest Székesfővárosi számsegéd.
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16
17
18
19
20
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38
39
40
41
42
43
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54
55
56
57

58

Farkas Márton Ó-Toplicza Szeszgyáros
Farkas Gyula Budapest Schiff Rezső terményk. ezég tiszt.
Fellner Mór B.-Gyula Bizományi üzlet tulajd. Bpcst.
Feuereisen Izidor Budapest Feuereisen Testvérek ezégben.
Fischer Gyula Budapest A Concoi dia-gőzmalom tisztv.
Fischer Gyula Kolozsvár A M. jelzáloghitelbank tisztv.
Fischhof Izidor Temesvár Önálló kereskedő, Temesvár.
Flesch Alajos Budapest Atyja üzletében Flesch és Fischer ez.
Förstner Dezső R.-Almás Kramer I. banküzlet tisztv. Bpest.
Freud Gerson Luky Egyedi Lajos tisztv. Bpesten.
Frommer Rezső Budapest Doctor és Társa tisztv. Bpesten.
Frommer Vilmos Budapest Heller M. és Tsa tisztv. Bpest.
Fuchs Emil Budapest Pesti magy. keresk, bank tisztvis.
Fürth Arnold Budapest Meghalt.
Gaiduschek Adolf Budapest Gaiduschek testvérek ez. társa.
Gärtner Gábor Krakó Ügynök Budapesten.
Gerliczi (florlitzer) József Budapest Mandello és Tsa kó'szénnagyk. tisztv.
Gredig Károly Nyíregyháza Pesti m. kereskedelmi bank tisztv.
Gróf Mór Fülöpszállás Földbirtokos.
G ara (Grünbaum) Illés Budapest Á Weiner és Grünbaum ez. tagja.
Groszmann József Szeged Eisenstädter S. és tsai pénztárosa.
Grüner Károly Budapest A M. leszámít, és pv. bank tisztv.
Gr Unhut Béla A,-Szt-György Grünhut József és fia vállalkozó ez. 

tagja Jász-Á.-Szent-György.
Gunst Sándor Jász-Ladány Földbirtokos.
Haas Lambert T.-Szt-Márton Az I. m. ált. bizt. társ. tisztv.
Héberger Ferencz Budapest Ganz és Tsa r. t. tisztviselője.
Hillinger Mór Nagyvárad Atyja szállójának társtul. N.-Várad.
Hornbacher Frigyes N.-Szlabos
Hubert Vilmos Szeged Hubert Fülöp és Tsa ezégben.
Humayer Béla Budapest A Humayer Károly ezég társt.
Jackl József Budapest A központi váltóüzlet tisztviselője.
Jocl Samu Budapest A Joel Adolf és fia ez társa.
Kürti (Karfunkel) Károly Budapest Pesti magy. keresk. bank.
Kovács (Kaufmann) Arnold Budapest M. á. v. tisztv. Bpest.
Kaufmann Mór Markócz Meghalt.
Kircz Adolf Komárom Neuberger Felix és fia ez. Fiúméban.
Klein Béla Nagyvárad
Klotzbücher Károly Budapest M. á. v. számtiszt Bpesten.
Kluge Jenő Pápa Joli. Kluge & Cie prágai csokoládé

gyár utazója.
Knorr Elek Budapest I. Bpesti gőzmalom, r. t. pénzt.
Kalmár (Kohn) Gyula Siófok A győri szeszgyár tisztvis.
Farkas (Kohn) József L.-Tomaj A Pesti m. keresk. bank tisztvis.
Koperly Döme Budapest A magy. keresk. muzeum főtisztv. 

Konstantinápoly.
Kőváry József Vácz Meghalt.
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1085) 59 Krafft Ödön Miirosvásiirlii'l)
1000 60 Krausz Hódog Mutnc Schön Jakab utódai ez. társa Bpest.
1091 61 Krausz Géza Siófok Önálló kereskedő, Siófok.

1092 62 Krausz István Budapest A Magyar földhitelint« tisztv.
1093 63 Laendler Aladár Sóskút Neuschlosz Károly és fia tisztv.

1094 64 Lederer Rezső M.-Mccske Gazdasági bérlő, Szab.-Szt.-Király.

1095 65 Lengyel Gyula Kemencze Bogdány Józs. és Ta ez. ptros Bpest.
1000 66 Loschitz Dániel Bezdán Loschitz Mór és fia ez. tsa Bezdán.
1097 67 Machlup Henrik Budapest Meghalt.
1098 68 Mautner József K.-Iszkáz Ügynök Zürichben.
1099 69 May Gyula Arad A pozsonyi II. kér. takptár tisztvis.
1100 70 Mczey Emil Kolozsvár A villamos izzólámpagyár tisztvis.
1101 71 Milch Ferencz Komárom Klein és Milch ez. társa Fiúméban.
1102 72 Morvay Miksa Kénese Gazd. bérlő P.-Gyaludon (Somogy).
1103 73 Neubauer Adolf Budapest Neumann tcstv. tisztv. Arad.
1104 74 Nilsen Károly Innsbruck Meghalt.
1105 75 Őszi Sámuel Szil.-Somlyó A »Pesti Napló« szerk. titkára.
1106 76 Polakovits Ernő Uj-Verbász A Pesti m keresk. bank tisztvis.
1107 77 Polkák Gyula Budapest Kitseer Sámuel fakeresk. tisztv.
1108 78 Porgesz Izidor Xjitr.i-Szenlahely Amerikában.
1109 79 Vértes (Reicher) Hugó Gyürsziget Wiener Bert, utóda börkeresk. túl.
1110 80 Riesz Ödön Budapest Az Első m. varrógépgyár tisztvis.
1111 81 Rokonstein Hugó Budapest Schenker és Tsa ezég tisztvis.
1112 82 Rosenfcld József Budapest A Plitelbankgőzmalmainak tisztv.
1113 83 Rótli Albert Rétfalu Spitzer Gyula és Miksa terményez. 

tisztvis.
1114 84 Roth Dezső H.Szoboszló A I. m. ált. bizt. társ. ezégjegy. Bécs
1115 85 Rotli Géza Tolcsva Vaskereskedő, Rimaszombat.
1116 86 Schamburg Dávid Budapest A Lujza-gőzmalom tisztv. Bpest.
1117 87 Schaumberger Ármin Budapest Önálló kereskedő ezég birt.
1118 88 Schidlauer Ignácz Szepsi Baronyi Artúr ezég tisztv. Bpest.
1119 89 Sclimid Antal Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1120 90 Schmidt Nándor Budapest Schmidt Samu fűszerez társa.
1121 91 Schöffer Róbert Almás Atyja, Schöffer Ignácz paszomány 

kér. tisztviselője.
1122 92 Schön Géza Cservenka Wolfner Gyula és Társa ezég tisztv
1123 93 Schönfeld Ignácz Budapest
1124 94 Schwarz Alfréd Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztvis.
1125 95 Schwarz Ármin Budapest Schwarz Lajos és Tsa ez. főnöke.
1126 96 Schwarz Imre Budapest A Hazai üvegipar r. t. vezérigazg.
112 V 97 Sándor (Schwarz) Mór Halassa-Qyarmat A b.-gyarmati népbank főkönyv.
1128 98 Schwarz Vilmos Budapest A »Pallas * irod. r. t. főkönyvelője.
1129 99 Schwarz Zsigmond Ipolyság Atyja gabonakereskedésében.
1130 100 Seidner Miksa S.-Tarján Güz-szíjostor-gyáros, Bpest.
1131 101 Somogyi Alajos Baja
1132 102 Sonnenschein Henrik Budapest Sonnenschein E bürárúk. ez. társa.
1133 103 Sternberg Jenő N.-Károly Kereskedő, N.-Károly.
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1134 104 Sztránszky Gyula Sztubnya A nyitrai hitelbank tisztvis.
1135 105 Strasscr Miklós Budapest Hazai bank r. t. tisztv.
1136 106 Strasscr Ottó Budapest Gabonabizományos, Bpest.
1137 107 Szántó Ödön -Szombathely Földbérlő Tápió-Szt.-Mártonban.
113S 108 Taub Lajos Budapest
1139 109 Tolnai Izidor Budapest A bpesti takarékp, tisztv.
1140 110 Vautier Vilmos Páris Franczia fökonzul. titkár, Becs.
1141 111 Virányi Izidor Budapest Önálló kereskedő, Budapest.
1142 112 Wabrosfch Károly Budapest Székesfővárosi számtiszt.
1143 113 Weiner Hugó Budapest A Weiner és Grünbaum czégben.
1141 114 Weisz Artúr Budapest Schenker és Tsa tisztvis.
1145 115 Weisz Gábor B.-Gyarmat Ónálló keresk. Uzküb (Törökőr.).
1146 116 Weisz Manó Apostag Gazdálkodó, Apostag.
1147 117 Harmat (Weisz) Mór Szered A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1148 11S Zwack Samu Budapest Zwack J. és Tsa czégbcn.

1885/6. iskolai év.
1149 1 Adler Andor Arad Éles Ármin ez. főkönyvelője.
1150 2 Adler Károly Érsekújvár A Gizella-gözmalom tisztviselője.
1151 3 Bäck Károly Vág-Vecse A Triesti ált. bizt. t. ptárosa Bpest.
1152 4 Bárok József Derecske A m.-óvári gazd. akad. végz. gaz- 

dász, Kisköre.
1153 5 Barsy Árpád Privigye A Pesti hazai I. takptár tisztv.
1154 6 Bayer Miksa Szécseny A kender- és lenipar r. t. ptárosa, 

Szeged.
1155 7 Becz Mihály Budapest Pesti in. keresk. bank tisztv.
1156 8 Beimei Ignácz Budapest Wolfner S. donga- és fakeresked.
1157 9 Berger Jenő Nagyvárad Cs. és kir. főhadnagy.
1158 10 Blau Márton Budapest Pesti m. keresk. bank tisztv.
1159 11 Bloch Róbert Budapest Bloch Mór terményezégben.
1160 12 Blücher József Érsekújvár A Pesti izr. hitközség tisztvis.
1161 13 Braun Imre Budapest Az Adriai bizt. társ. tisztv.
1162 14 Breuer Henrik Szinnye A bankegyes, váltóüzlet tisztv.
1163 15 Bródy Aladár Budapest Pesti m. keresk. bank tisztv.
1164 16 Bródy Lajos Miskolcz Klein Kálmán ez. főnöke, Miskolcz.
1165 17 Bródy Mór Sajó-Szt.-Péter Termény- és gyapjukereskedő, Sajó 

Szt.-Péter.
1166 18 Brück Salamon Vágujhely Ügynök Budapesten.
1167 19 Czincz Sándor Nyíregyháza Fuchs H. pénzváltó ezégvezetője.
1168 20 Dessauer Lipót Budapest M. kir. belügymin. számtiszt.
1169 21 Dénes (Deutsch) Henrik Budapest Zongoragyáros Budapesten.
1170 22 Diamant Lajos Nagyszombat Keisner S. és fia ez. tsa Pozsony.
1171 23 Diamant Mór Gyoma A székesfőv. vizmííigazg. tisztv.
1172 24 Domány Árpád Budapest
1173 25 Eisele Vilmos Budapest Eisele József ezég társtulajd.



1174
1175
1176
1177
1178

1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

1203
1204
1205

1206

1207
1208
1209

1210

1211
1212
1213
1214
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26 Engelsmann Lajos Ü-Bccse
27 Epstein József Tisza-Füred
28 Fischer Sándor Várna
29 Fleissig Sándor Budapest
30 Frank Manó Verpelét

31 Frankel Artúr Dévabánya
32 Friedmann Ármin Budapest
33 Friedmann Gyula Nagy-Lak
34 Frommer Izidor Simontornya
35 Fürst Bertalan Budapest
36 Gillming Ferencz Budapest
37 Gottschlig Ágoston Budapest
38 Granichstädten Artúr Budapest
39 Grüner Tivadar Budapest
40 Grünhut Ede Érsekújvár
41 Grünwald Ármin Komárom
42 Grünwald József Csongrád
43 Haas Ignácz Puchó
44 Ilalbauer Kálmán Budapest
45 Häutler Mór Budapest
46 Hazai Lipót Alsó-Széli
47 Heger Ferencz Resiczabánya
48 Iieidlberg Ödön Budapest
49 Helfer Fülöp Budapest
50 Herzka Emil Budapest
51 Ilerzka Artúr llesztarczcbányu
52 Herzog Miksa Tót-Komlós
53 Herzog Mór (esetei) Budapest
54 Hilf Lajos Mező-Túr

55 Hirn Lipót Dicske
56 Hirschler Károly Budapest
57 llochsehopf Gusztáv Budapest

58 Plocke Henrik Budapest

59 Iloffmann Ignácz Kápolna
60 Ilonig Artúr Ozora
61 Hüttner János Herrn anecz

62 Jellinek Dávid N.-Lévárd

63 Keppich Béla Szeged
64 KodiIós (Koszienhaiini) Leó B.-Gyula
65 Kiár Samu Téth
66 Klein Gyula M.-Berény

Schlesinger és Polakovics tisztv. 
Gőzmalom tulajdonos Nádudvar.
A Salgótarjáni kőszénb. r. t. tisztv 
banküzlet tulajdonosa.
A magy. kereskedelmi r. t. tiszt 

viselője.
Deutschländer és Pollák ez. tisztv. 
Guttmann és Wahl ezég tisztv. 
Gazdálkodó Nagy-Lakon.
A Bpe*ti bankegyesiilet tisztv.
Fürst Jakab és íia ezégben. 
Magánzó Budapesten. 
Tea-nagykereskedő.
Ékszerész Budapesten.
Az osztr.-magy. bank tisztv.
A m. leszám. és pv. bank tisztv. 
Ügynök Budapesten.
A Triesti ált. bizt. társ. tisztvis. 
Pfau és Ta ezég tisztv. Fiume.
A m. leszám. és pv. bank. tisztv. 
A Pesti m. keresk. bank tisztvis. 
Magántisztviselő Párisban.
Ganz és társa vasönt. tisztv Bpcsten. 
Neuschlosz Károly és íia ez. tisztv.

Atyja gőzmaim. tisztv. Beszterczeb. 
M. kir. postatiszt Bpest.
Herzog M. L. és társa ez. főnöke.
A kolozsvári nemzeti színház

művésze.
Hedrich és Strausz ezég tisztv. 
Vanbrook et Cie czégnél, Páris. 
llochsehopf J. vászonkereskedő 

ezég tagja.
A Iiaggenmacher malom tisztviselő 

Budapest.

Mansfeld Pál ezég tiszt.
A liermaneczi papirgyár-raktár 

társa.
A malaczkai szeszfinom. gyár iroda- 

főnöke.
Tőzsdeügynök.
Adler és Háy gabonabiz- tisztv. Bp. 

Pápai és Náthán ezég tisztviselője.
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1215 67 Ivúnyi (Klein) Sándor Az Általános waggonkölcsönzö 
r. t. titkárja.

1216 68 Klein Vilmos Arad Önálló kereskedő Arad.
1217 6‘J Koch Gábor Gálszécs A gálszécsi lakik, és hitelptar fő

könyvelője.
1218 70 Kaszab (Kölni) Aladár Szűcsi Kaszab és Breuer vámügynökségi 

ezég társa.
1219 71 Ko(enu:u (Kolm) Sándor Budapest A Lujza-gőzmalom tiszlv.
1220 72 Kormos (Kőim) Zsigmond Vágujhely Mechanikai kefegyár r. t. igazgató.
1221 73 Kondor Mór B.-Gyarmat M. á. v. tisztviselő.
1222 74 Kopp Kálmán Alsó-Kubin A »Grcsham« életbizt. társ. tisztv.
1228 75 Kovács Zsigmond Sziget-Újfalu Gabonakereskedő Ráczkevén.
1224 76 Krausz Sándor Szeged
1225 77 Kuffler Géza Rózsahegy
1226 78 Láng Miklós Kassa CX és kir. hadmgy.
1227 79 LeimdÖrffer Jenő V.-Besztcrcze Az ocster. Lánderbank. tisztv. Becs.
1228 80 Leipniker István Budapest Leipniker Manó és fia ezég tagja.
1229 81 Leopold Károly Arad Kereskedő, Aradon.
1230 82 Lobi Gábor Mercsina Jegyző és anyakönyvezem, Csiklova- 

bánya.
1231 83 Mandl Géza Kemecse Gazdálkodó Kemecsén.
1232 84 Mandl Miksa Budapest Az I. m. ált. bizt. társ. tisztv.
1233 85 Marchal József Budapest Szálló-tulajdonos Budapesten.
1234 86 Markstein Jakab Szered
1235 87 Z o ltá n  (Major) Z sig m o n d Csongrád GregersenJj. és fiai liszt. Bpest.
1236 88 Neugebauer Miksa O-Szivácz Freund Henrik és fiai tisztvís.
1237 89 Neuhans Mór Beodra Adler Vilmos és fia irodafőnökc 

Versecz.
1238 90 Neumann Emil Nyitra Porczellánkereskedő Nyitrán.
1239 91 Pálmai Andor Arad A rimamur.-salgótarj. vasmű r. t. 

tisztvis.
1240 92 Pick Géza Komárom Metaxa és Co. ezég tisztv. Bécs.
1241 93 Pickler Lajos B c sz to rczeM n jn Bőrgyáros és csérkeresk. Besztb.
1242 94 Polákovits Zsigm, Uj-Verbász Schlesinger és Polákovits intézője.
1243 95 Popelka Vilmos Budapest Atyja, P.-Tamás bélnagykcresk. 

üzletvezetője.
1244 96 Préger Zsigmond Budapest IlerzmaDn B. bízom. ez. tisztv.
1245 97 Preisz Bernát Budapest Preisz Ármin utóda banküzl. ezég 

vezetője.
1246 98 Reichart Gusztáv Budapest Meghalt.
1247 99 Reimann Gyula Budapest A belvárosi takarékp. czégjegyzöje.
1248 100 Réthy Ferencz Budapest Az I magy. gazdasági gépgyár r. 

t. főpénztárosa.
1249 101 Ring Simon Makrancz A sziszeki közraktár r. t. főkönyv.
1250 102 Ringer Ede Bartos-Lehota Ringer Ede fuvarozási ezég főnöke 

Budapest.
1251 103 Rónai Kornél Uj-Verbász Schlesinger és Polákovits tisztv.
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1252 104 Rosen féld Károly Budapest
1253 105 Rothfeld Richárd Budapest A m. asphalt r. t. tisztv. Bpest.
1254 106 Ruhmann Ödön Budapest Önálló kereskedő, Budapest.
1255 107 Saphir Arnold Tarnow Buchwald Sándor érczbutorgyár ve

zetője.
1256 108 Saxlehner Kálmán Budapest A Saxlehner András czég képv. 

New-Yorkban.
1257 109 Schillinger Adolf A.-Irsa Önálló kereskedő Budapesten.
1258 110 Schimerlik Mór Budapest Spitzer Gyula es Miksa czég tisztv.
1259 111 Schlesinger Mór Rimaszombat
1260 112 Schön Sándor Budapest Meghalt.
1261 113 Schossberger Sándor Budapest Hungária árpagyöngy-gyár tisztv.
12C2 114 Takács(Schwarz)Emil Budapest Hazai bank level. oszt. főnöke.
1263 115 Seidner Ármin Budapest A magy. jég- és viszontbizt. r. t. 

pénztárosa.
1264 116 Simonyi Ernő Egyházasfalu Az orsz. statisztikai hivatal tisztv.
1265 117 Takács (Spitzer) Dávid F.-Nyék A fejérmegyei takarékptár könyvel.
1266 118 Székely (Spitzer) Dezső Zaránk Goldmann és Engel ez. tisztv. Bp.
1267 119 Sebük (Spitzer) Gyula Debreczen A Pesti m. keresk. bank tiszlvis.
1268 120 Steiner Samu RittJjerg
1269 121 Sterk Ármin Budapest A Pesti m. keresk. bank. tisztvis.
1270 122 Sternthal Ambrus N.-Szalonta A mágy. keresk. muzeum tisztv. 

Bukarest.
1271 123 Strasser Ernő Budapest Strasser és König czég t. Bécs.
1272 124 Strasser Lajos Budapest Strasser József ez. tisztv. Bécs.
1273 125 Sestratin Vilmos Budapest Schwarz R. és Társa czég tisztv.
1274 126 Szigeti Károly Budapest Kolm C. terményk. tisztv. Krajova.
1275 127 Szobotka Imre Mindszent A kolozsmonostori gazdas. tanint. 

végz. gazdász Pusztaszeren.
1276 128 Ujhely József II.-M.-Vásárhely
1277 129 Vogl Adolf Porva A Gyárvárosi és megyei önsegélyző 

egylet főkönyvelője.
1278 130 Walther Rezső Hátszeg A m. leszámít, és pv. bank tisztv.
1279 131 Weil Adolf N.-Rudina Festőművész Münchenben.
1280 132 Weisz Benő Léva Kereskedő, Léván.
1281 133 Weisz Jakab Jenő Gorlicza Meghalt.
1282 134 Weitzenfeld Károly Budapest Bayerthal és Levy tisztv. Galatz.
1283 135 Wolmuth Sándor Budapest Pesti m. keresk. bank levelezője, a 

budapesti keresk. akad. tanára.
1284 136 Wolfinger Izidor Tata

1886/7. iskolai év.
1285 1 Augenstein Miksa Budapest Az angol-osztr. bank tisztv.
1286 2 Bachrach Emil Budapest A m. leszámít, és pv. bank. tisztv.
1287 3 Balányi Dezső Szolnok A Hungária-malom tisztv. Szolnok.



4
5

6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

43

Bányai Béla Ráczkeve
Bauer Miksa Valkó

Beer Béla Csákvár

Bernáth Béla Gyöngyös
Blum Jakab Nyitra Kolos
Brüller Árpád Budapest
Buchwalder Lajos Szirák
Czametzer Károly Budapest
Deutsch Sándor Izsák

Dresdner Ármin Budapest
Ehrlich József Élesd
Eichenwald Lajos Svrcsinovecz
Eichenwald Sándor Ipolyság
Horti (Esz (reich er) Andor Ilorth
Fábián Károly Szeged
Faludi Mór Devecscr

Farkas Ármin Oláh-Toplicza
Fischbein László Egres-Káta
Fischer Gyula Várna
Fischl Ödön Látrány
Frankéi Rezső Ó-Hegy

Zoltán (Freund) Aladár Budapest
Freund Sándor Mohács
Frigyessi Mór Rácz-Almás
Gciringer Miksa Budapest
Glück Dávid Budapest
Goldschmidt Sándor Dombóvár
Gorlitzer Albert Budapest
Grosner Sándor Vágujhely
Gross József Luki
Grosz Emil Budapest
Groszmann Jakab Budapest
Grünfeld Adolf Komárom
Guttmann Dezső S.-A.-Ujhely
Guttmann Károly Budapest
Ilabereger György Arad
Havas Béla Budapest

Hein Samu Német-Lipcse
Heltzler Gusztáv Denta

Ilerczeg Arnold Vár-Palota

A Hazai ált. biztos, társ. tisztv. 
Kessler, Böhm és Bauer vasgyár 

társfönüke S.-Tarján.
A Bp. lipótvárosi takarékpénztár 

főkönyvelője.
Meghalt.
Svoboda Károly czég tisztv. Bpest. 
A Walser Ferenc* gépgyár tisztv.

A Bpest-monori gyártelep tisztv.
A in.-óvári gazd. akad. végz. gaz- 

dász Pa.-Páhi, Csengőd.
Az Eperjesi bankegylet tisztv.
M kir. postatiszt.
A Hitelezők védegyletének titkára. 
A mezőgazdasági ipar r. t. tisztv. 
Meghalt.
Cs. és kir. hadnagy.
A m. folyam- és tengerhajóz. r. t. 

tisztviselője.

Meghalt.

Fischl és fia ez. társa Bogláron. 
Atyja fakercskedésének könyvelője 

Beszterczebányán.
A Hazai bank r. t. tisztviselője. 
Földbirtokos.
Az Erzstíbet-malom tisztv. Bpest.
A »Fonciére« tisztviselője. 
Tőzsdeügynök.
A Bankverein tisztv. Bécsben.
A »Vulkán« gépgyár tisztv.
A New-York életbizt. társ. tisztv. 
Földbirtokos, Luki.
Á fővárosi váltóüzlet-társaság tisztv. 
A Germania biz. r. t. tisztv.
Önálló terménykereskedő.

»Guttmann és Wahl« ezégvezetője. 
Földbirtokos Aradon.
A m.-óvári gazdasági akadémiát 

végz gazdász.
Hein Mór és fia ez Kelenföld.
Az Ujpest-rákospalotai téglagyár 

tisztv.
Az »Apolló« kőolajíinom. tisztv.
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1828 44 Hermann Sándor Récse Műszaki iroda tulajdonosa Bp
1829 45 Hertskó Sándor Losoncz Bútorkereskedő Losonczon.
1380 46 Herzog Antal Tót-Komlós A Victoria-gözmalom tisztv.
1331 47 Iloffer Sándor Mező-Berény A magy. keresked r. t. tisztv.

1332 48 HoíFmann Sándor Temesvár A Keglevich-féle cognacgyár tisztv.

1333 49 Hofmeister Góza Halas A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1334 50 Holéczy János Jolsva M. á. v. hivatalnok.
1335 51 Holtzer Tivadar Szeged IlollzerS .és fiai ez. társa Szeged.
1336 52 Holzmann Dezső Budapest Deutsch Ignácz és fia czégnél, Bpest.
1337 53 Ilornyánszky Ernő Budapest A Ilornyánszky Viktor-féle könyv

nyomda főnöke.
1338 54 Janovitz Adolf N.-Szlabos Kereskedő Nagy-Szlaboson.
1339 55 Jungk Károly Budapest A m. orsz. központi takarékpénztár 

tisztviselője.
1340 56 Kann Emil Budapest Baronyi Artúr ez. tisztv.
1341 57 Kass Gusztáv N.-Kikinda
1342 58 Keszthelyi Ernő Budapest A Hazai bank r. t. tisztv. és 

újságíró, Budapesten.
1343 59 Klein Miksa Budapest
1344 60 Klein Zsigmond Gyama
1345 61 Kohn Ármin Breznóbánya Kohn és Milch fakeresk. társa.
1346 62 Kolin Lörincz Csécse Pesti m. keresk. bank tisztviselője
1347 63 Kohn Samu Kiszetó
1348 64 Kőszegi Árpád Budapest M. á. v. számtiszt.
1349 65 Kozilek Károly Budapest Egyes. bp. főv. takarékpénztár tisztv.
1310 66 Lázár Győző Ajka M. á. v. hivatalnok.
1351 67 Légrády Károly Budapest Légrády Testvérek ezég főnöke.
1352 68 Lichtenstein Lajos Hostine Goldner Mór ez ég tisztv. Bécs.
1353 69 Molnár (Lőw) Mór N.-Szőllős Molnár és társai olajkereskedő 

ezég főnöke Bp.
1354 70 Lustig Dezső Eger Lustig és Ilalmágyi ez. társa Deb- 

reczen.
1355 71 Mén dl Lajos Temesvár Meghalt.
1356 72 Mendl Rezső Budapest A magyar folyam- és tenger- 

hajózási r. t. tisztv.
1857 73 Merza Vilmos Gy.-Szt.-Mikl.
1358 74 Müller Gyula Budapest A Pesti m. keresked. bank tisztv.
1359 75 Müller Jenő Jagerndorf Magánzó, Bécs.
1360 76 Neubauer Gyula Budapest
1361 77 Ney Ignácz Budapest Meghalt.
1362 78 Nyitrai Jenő Gyöngyös
1363 79 Pillér Miklós Mérk A Magyar agrár- és járadékbank 

tisztv.
1364 80 Pojlák József Szilágy-Cseli Gazdálkodó atyja birtokán.
1365 81 Politzer Aladár Kecskemét Földbirtokos és sertéskeresk. Bp.
1366 82 Popper Vilmos T.-Szt.-Márton A Hazai bank r. t. tisztv.
1367 83 Popper Zsigmond Miskolcz A Magyar Ipar- és keresk. b. tisztv.



1368 84 Porges Miksa Ny-Szerdahely Cs. és kir. hadnagy.
1369 85 Porjesz Miksa Békés-Csaba Reisz és Porjesz ez. társa B.-Csaba.
1870 86 Pserhofer Arnold Budapest Baeuml Fülöp és fia ezég lisztv.
1871 87 Ragályi István Dövény Földbirtokos.
1372 88 Rásky István Rimaszombat
1373 89 Reichart Dezső Budapest A palánkai kenderáztató és kötél

fonógyár igazgatója.
1374' 90 Reitter József - Budapest Gyufagyáros Parajd.
1375 91 Richter Oszkár Ecsed A magy.jég-és viszontbizt. r. t. tisztv.
1376 92 Rieger Géza Budapest
1377 93 Sámson Aladár Budapest
1378 94 Szász (Sclilosingcr) Bob Budapest A Hazai bank r. t. tözsdeintézöje.
1379 95 S eh ni ideg Ármin Vörösvár
1380 96 Schmidt Adolf Vácz Schmidl Márkus czégnél Vácz.
1381 97 Schmidt Gyula Budapest Az osztrák-magyar bank tisztv.
1382 98 Schnierer Dávid Zsolna Vaskereskedő Zsolna.
1383 99 Schőja Antal Budapest A magyar orsz. központi takarék- 

pénztár tisztviselője,,
1384 100 Schön Gyula Kaposvár
1385 101 Schulhof Gyula Vácz Schulhof és Társa bizományi ezég 

főnöke.
1386 102 Schultz Mór Liptó-Bodafalu Atyja üzletében L.-Bodafalu.
1387 103 Schwarz Viktor N.-Kanizsa A belvárosi takarékpénztár főköny

velője.
1388 104 Singer Miksa Érsekújvár A Victoria-malom tisztv. Szegeden.
1389 105 Spitzer Lajos Rakova
1390 106 Spitzer Manfréd Budapest A m. leszámít, és pv. bank tisztv.
1391 107 Stampfer Lajos Sárbogárd A magy. Jelzáloghitelbank lisztv.
1392 108 Steinitz Gyula Budapest Bizományi üzlet tulajdonosa Bp.
1393 109 Stern Sándor Mezü-Berény
1394 110 Takács Ede Zólyom Pipagyáros Zólyomban.
1395 111 Teitelbann Artur Abauj-Szántó Gazdálkodó Temesmegyében.
1396 112 Ungár Béla O'Moravicza Földbirtokos.
1397 113 Urbán Vilmos Budapest Meghalt.
1398 114 Verzár Kálmán M.-Vásárhely Lázár és Verzár ez. társa.
1399 115 Weingärtner József Bánjál uka Rigler József Ede papirmügyár 

képv. Ruscsuk.
1400 116 Weiss Márton Baj m ok
1401 117 Wessel Leó Tata-Tóváros Pokróczgyáros Tatán.

1887/8. iskolai év.
1102 1 Abeles Simon Budapest Brüll lg. és Tsa ezég tisztv.
1403 2 Albecker Lipót Buda-Eörs Az I. magyar Iparbank tisztv.
1404 3 Appel Aurél Budapest A Központi váltóüzlet r. t. főköny

velője.
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1405 4 Bacher Adolf Kassa A Magy. ált. Hitelbank tisztv.
1406 5 Beer Gyula Tata-Tóváros A Magy. ált. Hitelbank tisztv.
1407 6 Beinhauer Frigyes Budapest Önálló borkereskedő.
1408 7 Bodnár (Borger) Dezső H.-M.-Vásárh. Szávoszt Emil ez. tisztv. Bp.
1409 8 Berger Leó Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1410 9 Bodendorfer Géza Budapest Az I .magy. részvényserfőződe tisztv.
1411 10 Csáky Adolf Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1412 11 Delej Izidor Komárom A »Jelenkor« szerkesztő-társaBpest
1413 12 Donner Gyula Medvecza A Wiener Bankverein tisztv. Bécs
1414 13 Eggenhoífer Ernő Táth Kereskedő és hajószállitó Táth.
1415 14 Ehrenreich Ármin A.-Ribnyicze Gazdálkodó.
1416 15 Elek Boldizsár Zenta Meghalt.
1417 16 Eppinger Artúr Budapest Louis Roth et Co. lmtd. czégnél

Londonban.
1418 17 Fischl ígnácz Temesvár Frankl és Társa ezég tisztv. Bp.
1419 18 Virág (Fischl) Kálmán Lelle Magántisztviselő Londonban.
1420 19 Frank Emil Székesfejérvár A Magy. ált. Plitelbank titkára.
1421 20 Frank Pál Miskolcz Gabonakereskedő Miskolczon.
1422 21 Friedmann Ede L.-KisPalugya Wolfner Gyula és Tsa czégnél Bp
1423 22 Friedmann Gyula Budapest Gazdálkodó Farmoson.
1424 23 Friedrich Nándor Budapest Az I. magy.részvényserfőződe tisztv.
1425 24 Frigyesi Jakab N.-Károly A m. mechanikai kefegyár iroda

főnöke.
1426 25 Gerber Hugó Székesfejérvár Salgótarj. kőszénb. r. t. tisztv.
1427 26 Glasner Mór Rózsahegy A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1428 27 Gottlieb Adolf Pálfa A csantavéri takarékpénztár főköny

velője.
1429 28 Grescowits Kornél Budapest A Pesti Hengermalom tisztv.
1430 29 Grosz Alfréd Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztv. '
1431 30 Grosz Miksa Ungvár Krön Herrn, ez. tisztv. Ungvár.
1432 31 Grossmann Jakab Polonka
1433 32 Grünberger Béla Budapest Salgótarjáni kőszénb. r. t. tisztv.
1434 33 Gulácsy Dezső Beregszász A kőolaj finomító gyár r. t. tisztv.,

Budapesten.
1435 34 Haas Alfréd Körmend Modern és Breitner ez. tisztv. Bp.
1436 35 Haas Emil Budapest Önálló fakereskedő M.-Szigeten.
1437 36 Hartenstein ígnácz Gyoma Önálló kereskedő Gyomán.
1438 37 Hartenstein Sándor Adony A Budapesti takarékptár tisztv.
1439 38 Hecht Ármin Kúnfalva A Rastimani cellulozegyár zsolnai

fatelepének vezetője.
1440 39 Hecht Emil Budapest Terménykereskedő Bpesten.
1441 40 Herzfeld Károly Budapest A Zsolnay-féle majolika r. t. tisztv.
1442 41 Hirtenstein Arnold Ungvár Tőzsdeügynök Bpesten.
1443 42 Holzwarth Győző Budapest A Központi váltóüzlet r. t. tisztv.
1444 43 Horanszky Lajos Szolnok M. agrár- és járadékbank levelező
• osztályának főnöke.

1 (45 44 Hornbostel Brúnó Budapest A m. ált. Plitelbank tisztv.

nBricht, Bpésti Keresk. Akad. tört.
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14 J 6 45 Jacobovits György Budapest
1447 46 Jancovius Ottó Budapest
1448 47 Juranovics Gyula Szeged
1449 48 Kalmár Ernő Budapest

1450 49 Karczag Aladár Budapest

1451 50 Karef Artúr Budapest

1452 51 Kirz Samu Komárom

1453 52 Kiss Ferencz Budapest
1454 53 Kohn Henrik Pápa
1455 54 Kohn Sándor Kassza

1456 55 Kohn Vilmos Kassza

1457 56 Kornstein Jenő S.-A -Ujhely
1458 57 Kunetz Jakab Szabadka
1459 58 Lázár Gyula Mátraszele
1460 59 Lindner Bern át . Budapest
1461 60 Matjeka János Budapest
1462 61 Mendl Gyula Temesvár
1463 62 Mezey Gyula Budapest
1164 63 Müller Ignácz Pohorella
1465 64 Müller József Békés-Csaba

1466 65 Műnk Péter T.-Polgár
1467 66 Némethy Ernő Budapest
1468 67 Neumann Ede Radafalva
1169 68 Neuwirih Ernő Budapest
1470 69 Palotai Ödön Budapest
1471 70 Pető Mói- Budapest

1472 71 Polgár Gábor Budapest
1473 72 Pollák Hugó Zenta
1474 73 Porges József Budapest
1475 74 Roheim Zsigmond Bezdán

1476 75 Rosenberg Gyula S.-A.-Ujhely
1477 76 Rothfeld Gyula Pátroha
1478 77 Rothstein Hugó Budapest
1479 78 Szendrő (Schlesinger) Ferencz B.-Gyarmat

1480 79 Schneer Adolf Debreczen
1481 80 Szemere (Schönberger) Leó Érsekújvár

Ügynök Budapesten.
A Pesti hengermalom tisztv.
Atyja üzletében Szegeden.
Fényképészeti műterem-tulajdonos 

Pécsben.
A Giro- és pénztáregylet váltóüzl. 

főnöke.
Landsberger I. gabonabizom. inté

zője.
Neuschlosz K. és fia tisztv. Nagy- 

Szalontán.

Fürst Jakab és fiai könyvelője Ppest.
Az »Elektra« accumulator-gyár r. t. 

pénztárosa.
Stern Ede szénnagyk. pénztárosa 

Ppest.
Vaskereskedő, S.-A.-Ujhely.
Banküzlet-tulajdonos Szabadkán.
Beimel és fia tisztv. Ppest.
A Pudapesti takarékpénztár fötisztv.
Meghalt.
Abeles Dávid borkeresk. tisztv. Bpest.
A Pesti m. keresk. bank tisztv.
A m. leszámít, és pv. bank tisztv.
A Hungária kénsav- és műtrágya- 

gyár tisztv.
Baronyi Artúr bankczég tisztv. Bp.
M. á. v. tisztv.
Az osztrák-magyar bank tisztv.
Ügyvédjelölt.
A »Lukács fürdő« r. t. igazgatója.
Az általános bank r. t. főkönyve

lője.
A m. leszámít, és pv. bank tisztv.
A »Hunnia« gépgyár tisztviselője.
Tőzsdebizományos Budapesten.
Roheim Károly és fiai ez. társa, 

Zombor.
A fiumei hitelbank tisztv.
Meghalt.

Gazdálkodó, földbirtokos, B.-Gyar
mat.

A Temesi takarékptár tisztviselője.
I. magy. papíripar r. t. igazgató-* 

sági titkára.
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1482 81 Schőnthal Oszkár II.-M.-Vásárhcly Az angol-osztrák bank tisztv.
1183 82 Schwarz Benő Győr A Victoria-malom tisztv. Bpest.
1484 83 Schwarz Dezső Kecskemét Önálló kereskedő, Kecskemét.
1485 84 Schwarz Fülöp Budapest Waizenkorn K. és fiai ezég tőzsde- 

intézője.
1486 85 Schwarz Henrik Kecskemét Schmidt ésTsa kiviteli ez ég főnöke, 

Kecskemét.
1487 86 Bertalan (Sicliermanu) Ignácz Budapest A m. ált. Hitelbank egyes, gőz

malmainak tisztv.
1488 87 Sirch Ferenc Budapest Meghalt
1489 8S Spitzer Aladár Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1490 89 Steiner Ferencz Budapest M. á. v. tisztv.
1491 10 Steiner Sándor Z.-Szt.-Gróth Magántisztv. Beszterczében.
1492 91 Steinschneider Emil Budapest A Hitelbank egyes, gőzmalmainak 

intézője.
14í3 3 92 Stern Adolf llomonna Koritz Antal és Tsa intézője.
1494 93 Kovács (Thinschniidt) Károly Budapest Vámházi hivatalnok Bpesien.
1495 94 Torkos Jenő Budapest M. kir. honvédhadnagy.
1496 95 Vörös Kálmán Budapest Atyja, Vörös Kálmán szállító üzl.
1497 96 Wachsmann Jenő Székelyhid A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1498 97 Weil Artúr Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztv.
1499 98 Weisz Sándor Szered Weisz József ezégben Szered.
1500 99 Székely (Wciszliausz) Béla' Valkány Gazdálkodó, Encsencs.
1501 100 Wertheimer Sándor Budapest

1888/9. iskolai év.
1502 1 Augenstein Miksa Budapest Grunwald és Tsa szeszgy. tisztv.
1503 2 Balogh Elemér Budapest C. Schlesinger & Comp, tisztv. 

Berlin.
1504 3 Barna János N.-Tapolcsán Az I. bpcsti gőzmalom tisztvis.
1505 4 Berger Illés Budapest
1506 5 Billitz Ottó Siklós A * Hungária* gözm. tisztv. Szolnok.
1507 6 Bley Ignácz N.-Miliály Borkereskedő Szcgzárdon.
1508 7 Brand Gyula Budapest A magyar ezukorip. r. t. tisztv.
1509 8 Braun Ármin Pápa Atyja, Braun Ignácz cseréppipagyá- 

rának intézője.
1510 9 Davidssohn Ilorácz Budapest Az angol-osztr. bank tisztv.
1511 10 Deutsch Frigyes Budapest Deutsch Sándor ezég tisztviselője.
1512 11 Deutsch Gyula Aszód A magy. leszámít, és pv. bank tiszt.
1513 12 Deutsch Zoltán Szolnok Demjén Ignácz fémárúgyáros tisztv. 

Budapest.
1514 13 Dietrich Emil Budapest Dietrich és fia theakereskedő ez. 

főnöke.
1515 U Ellingcr Gyula Bécs A Pesti m. keresked. bank tisztv.
1516 15 Engel Ernő Dormánd Goldmann és Engel terményk. társa.

12*
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1517
1518
1519

1520

1521
1522

1523
1524
1525

1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533

1534

1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545

1546

1547
1548
1549
1550
1551
1552

1553

16 Feuer Béla K,-Félegyháza Hitelintézeti könyvelü Félegyházán.
17 Fischer Manó Baja
18 Fleischmann Oszkár Budapest

19 Förstner Gyula Oroszlány

20 Freund Géza Budapest
21 Freund Gusztáv Budapest

22 Fried Sándor Simontornya
23 Forró (Friedmann) Róbert Temesvár
24 Gara Artúr N.-Surány

25 Gercser Bálint Salgó-Tarján
26 Goldberger Izidor Szegzárd
27 Goldmann Emil Budapest
28 Gottschlig Emil Budapest
29 Guttmann Mór Kis-Kőrös
30 Hartmann Mór Ajak
31 Iieidlberg Vimos Budapest
32 Herzfeld Oszkár Bal.-Gyarmat

33 Hilebrant Károly Budapest

34 Plirsch Hugó Budapest
35 Hirschler Gyula Dömsöd
36 Hoffmann Károly Budapest
37 Holzwarth Lajos Budapest
38 Hubert Emil Temesvár
39 Ivanits Géza Budapest
40 Jármai (Jeitteles) Ármin Budapest
41 Kanitz Artúr Budapest
42 Kaufmann János Ozora
43 Kemény Béla Sz.-Fejérvár
44 Kern Gyula Szolnok

45 Klein Albert Varsány

46 Kohn Adolf Megye r
47 Kohn Dávid Budalehota
48 Kontor Pál Győr
49 Kramer József Dunaszekcső
50 Krausz Ármin Sárbogárd
51 Krausz Simon Budapest

52 Kredens Gyula Losoncz

A VIII., IX., X. kér. takarékptár 
tisztv.

Mandel, Hoffmann és Quittner vál
lalkozó czég tisztviselője.

A m. ált. Hitelbank tisztv. 
Griinvvald Sándor gabonakeresk. le

velezője.
A nasici gőzfürész tisztvis.
M. leszámít, és pv. bank tisztv.
Az »Apollo« kőolajfinoin. r. t. 

pénztárosa.
A Pesti hazai I. takarékptár tisztv. 
Meghalt.
Goldmann és Engel czég társa. 
Párisban.
Gőzmalomtulajdonos Kis-Kőrös.
A magy. ált. hitelbank tisztv.
Feund Jakab fiai term. keresk.
A hohenheimi gazd. int. végz. föld- 

birtokos Osgyán, Gömörm.
A Pesti m. keresk. bank kő bánya 

fiókjában.
A »Királymalom * tisztv.

A m. ált. Hitelbank tisztvis.
A »ContinentaU-szálló tulajdonosa. 
A m. fém- és lámpaárúgyár tisztv. 
Ivanits K. M. esernyőgyári czégben. 
Jeitteles Mózes czég beltagja.
Kánitz lg. és fiai nagykeresk. társa. 
A magy. ált. Hitelbank tisztvis.
A Lujza-gőzm. tisztv. Bpest.
Bemard Pechkranz bécsi bankár 

tőzsdeintézője.
Besztercze-naszódi faipar r. t. leve

lezője Bpest.
Az I. bpesti gőzmalom tisztv.
Atyja fakereskedésében Losonczon . 
Schottola Ernő czég tisztvis. Bp. 
Dutschka & Cie tisztv. Bécs.
Herz Ármin fiai czégnél. 
Schosberger S. és fia czég fő

könyvelője.
Az I. magy. juttafonó- és szövő

gyár pénztárosa.
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1554 53 Kuffler Ármin Alsó-Kubin A magy. ipar- és keresked. bank 
tisztvis.

1555 54 Kukorrelly Károly Vaál Hübner Ferencz válialk. tisztvis.
1556 55 Kurczbacher Jenő Budapest Az Egyes. bp. főv. takarékpénztár 

tisztv.
1557 56 Lázár Lipót Ajka Schenker és Tsa czég tisztviselője.
1558 57 Lazsánszky Béla Révkomárom A balatontavi gözh. r. t. tisztv.
1559 58 Ledofszky Ernő N.-Kanizsa Az Első bpesti gőzmalom tisztv.
1560 69 Leitner Béla Budapest Pesti m. keresk. bank tisztv.
1561 60 Leopold Samu Szegzárd A m.-óvári gazdasági akad. végzett 

gazdász, Szegzárd.
1562 61 Mandl Izidor Lónyabánya A »Beszterczenaszódi faüzlet« tisztv.
1563 62 Mandula Izidor Megy aszó Ügyvédjelölt.
1564 63 Marton Gyula Budapest Marton Alajos díszműáru czégben.
1565 64 Milch Ármin Uj-Szöny Milch Em. özv. és Milch N. ez. 

tisztviselője.
1566 65 Müller József Budapest
1567 66 Nedelkovits János Budapest Dreher Antal sörfőzőjének tisztv.
1568 67 Neumann Géza Révkomárom Neumann Alajos fakereskedésében.
1569 68 Neuwirth Inácz N.-Mihály A monori gyártelep tiszvtiselője.
1570 69 Oblat Aurél N.-Becskerek
1571 70 Olgyay Ferencz Jászberény Festőművész.
1572 71 Fóliák Hugó Budapest Pollák és Abelesz szállitm. ez. tisztv.
1573 72 Rahmer Mihály Budapest Az I. magy. gazd. gépgyár tisztv.
1574 73 Reinitz Hugó Budapest Reinitz Samu utóda kalapgyárában.
1575 74 Reisenleitner József Budapest Meghalt.
1576 75 Révai Kornél Zenta Az osztr.-magy. államvasut uradalmi 

igazgatóságának tisztviselője.
1577 76 Rosenthal Rudolf Bécs A Hazai bank r. t. tisztv.
1578 77 Rosenfeld Béla Izsák A Salgótarj. köszénb. r. t. tisztvis.
1579 78 Roszner István Budapest Macher és Roszner czégnél.
1580 79 Roth Gyula Rózsahegy A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1581 80 Roth Tivadar Érsekújvár A magy. leszámít, és pv. bank tisztv.
1582 81 Schäffer Artúr Aszód A Fonciére biztos, intézet tisztvi

selője, Debreczen.
15S3 82 Schlesinger Gusztáv Nemsova
1584 83 Schüller Zsigmond Budapest A hatvani ezukorgyár tisztv.
1585 84 Schwarz Frigyes Budapest
1586 85 Schwarz Lipót Uj-Pest Grunwald és Tsa szeszgyárában.
1587 86 Strasser Mátyás Kis-Harta A Hoffmann S. és V. czég tisztv. 

Budapest.
1588 87 Strasznitz Gyula Budapest A m. országos központi takarék- 

pénztár tisztviselője.
1589 88 Szálkái Zoltán Máté-Szalka Atyja gőzmalmában M.-Szalkán.
1590 89 Tanos Gyula Tihany A Pesti m. keresked. bank tisztv.
1591 90 Tanos László Som.-Endréd A magy. földhitelint. tisztv.
1592 91 Tassy Kálmán Budapest A Pesti m. keresked. bank tisztv.
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1593 92 Török Károly Budapest A magy. jelzáloghitelb. levelezője
1594 93 Tóth Ráfáel Budapest Füvámhivatali tisztv. Bpesten.
1595 94 Ujhelly Sámuel Tót-Komlós A m. orsz. központi takarékpénztár

tisztviselője.
1596 95 Umheiser József Budapest A molnárok és sütök gözmalm.

tisztviselője.
1597 96 Ungar Izidor M.-Csáth
1598 97 Urbán Sándor Budapest Az Első m. Iparbank tisztv.
1699 98 Vass Károly Szónta Meghalt.
1600 99 della Vedella Mihály N.-Palánka Az osztrák-magyar bank tisztviselője

Budapesten.
1601 100 Vidéky Aladár Budapest Egyetemi joghallgató Bpesten.
1602 101 Wachsmann Henrik Újpest A Hitelbank egyes, gőzmaim. tisztv.
1603 102 Waizenkorn Artúr Budapest Magánzó.
1604 103 Weil Jenő Budapest Grunwa’d és Tsa szeszgyárában.
1605 104 Weisz Ármin Budapest A m. fém- és lámpaárúgyár tisztv.
1600 105 Weisz Géza Veszprém Meghalt.
1607 106 Vajda (Weisz) Ignácz N.-Rippény A m. leszámít, és pv. bank tisztv
1608 107 Vas (Weisz) Manó Budapest Az Erzsébet-gőzmalom tisztv.
1609 108 Weiszmayer Dezső Budapest Az Erzsébet-malom tisztv.
1610 109 Wexler Miksa Miskolcz Wexler Testvérek czég intézője,

Miskolcz.
1611 110 Widder Bertalan N.-Mihály A Gizella-gözmalom tisztviselője.
1612 111 Wirth Sándor Budapest Benedek Gábor és testvére ékszerk.

czégben.
1613 112 Wister Ernő Adolf Vág-Ujhely A magyar vígszínház főkönyvelője.
1614 113 Woratsek Antal Budapest Sertésbizományos Bpesten.
1615 114 Zeisler Artúr T.-Szt.-Miklós A Trieszti ált. biztos, tisztv. Szolnok.
1616 115 Zorn Ignácz Komoró Meghalt.
1617 116 Zsengeri Manó Budapest A hazai bank r. t. tisztv., Bpest.

1889/90. i s k o l a i  év.

1618 1 Aufricht Alajos Nagyvárad Az »Emilia«-malom tisztvis.
1619 2 Baer Oszkár Losoncz Egyéves önkéntes.
1620 3 Balogh János T.-Földvár Gazdálkodó anyja birtokán, Pa-Süly.
1621 4 Bánóczy István S.-A.-Ujhely A Pesti m. keresk. bank tisztvis.
1622 5 Beck Dezső Budapest A Herzog M, L. és Tsa czég 

tisztv. és újságíró Budapest.
1623 6 Bergel Dezső D.-Földvár Meghalt.
1624 7 Berger József Budapest M. kir. honvéd hadnagy.
1625 8 Blum Brúnó Budapest A Budapesti bankegyes, tisztv.
1626 9 Dallgó Vilmos Budapest The Newchatel Asphalte Company

lim. tisztv.
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1627 10 Darvas Károly Budapest Cs. és kir. élelmezési tiszt.

1628 11 Deutsch Sándor Szilas-Balhás Heller M. és Társa tisztvis. Bp.

1620 12 Deutsch Vilmos Csáktornya Wolfner S. dongakereskedü tisztv.

1630 13 Deutschmann Sándor Budapest Deutschmann és Feldheim ez. tisztv.

1681 14 Diamant Viktor Budapest Atyja, D. Samu szőrme nagykeres
kedésében.

1632 15 Diósy Gyula Rév-Komárom A komáromi I. takarékptár segéd
könyvelője.

1633 16 Dullien Ferencz Szomorfalva
1634 17 Dungyerszky György Szt.-Tamás Földbirtokos.
1635 18 Ehrenfeld Vilmos Csúz Gazdálkodó Pa.-Világoson Fejérm
1636 19 Ehrlich Andor Dévaványa Gazdas. bérlőBorota-pusztán, Rév.
1637 20 Eiser Nándor Budapest Atyja Eiser Ede füszerkereskedé- 

sében.

1638 21 Elked Antal Budapest A Crédit Lyonnais levelezője, Paris.
1639 22 Emey Károly Budapest A Pesti hazai I. takarkptár tisztv.
1640 23 Flamm Oszkár Budapest A kőolaj finomító r. t. tisztv. Bp.
1641 24 Flesch Mihály Budapest Strasser és König ez. tisztv. Szeged.
1642 25 Fuchs Mór Csokonya
1643 26 Füszfás Sándor Karánsebcs Eperjesi és Füszfás ez. intézője, Ka- 

ránsebes.
1644 27 Goldberger Sándor Budapest A Pesti hengermalom tisztv.
1645 28 Gerö (Grausz) Alfréd Budapest A m. ált. hitelbanknál.
1646 29 Grosz Ármin Gyöngyös Egyéves önkéntes.
1647 30 Grünwald Tivadar Budapest Grünwald és Eisler ez. tisztv.
1648 31 Hager József Budapest Melocco Péter czégnél.
1649 32 Halasy Elemér Budapest Az Egyes. bp. főv. tkrkptár tisztv.
1650 33 Erdei (llirschfetd) Dezső Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztvis.
1651 34 Károly Henrik Budapest Az Egyes. bp. főv. tkrkptár tisztv.
1652 35 Keller Béla Budapest M. ipar- és keresk. bank tisztviselöj».
1653 36 Kennedy Sándor Felsö-Vissó A m. ált. hitelbank tisztviselője.
1654 37 Kertész Nándor Budapest Atyja, Kertész Tódor üzletében.
1655 38 Kertész Tódor Budapest » » » »
1656 39 Klein Géza Budapest Deutsch S. testvére és Tsa ezég 

irodafőnöke.
1657 40 Knorr Imre Budapest Az Egyes. bp. főv. tkrkptár tisztv
1658 41 Kohn Arnold Kaposvár Atyja üzletében Kaposvár.
1659 42 Kohn Gyula Breznóbánya Milch és Kohn ez. tisztv.
1660 43 Kohn Viktor Beszterczebánya Déry Károly ez. tisztv. Bp.
1661 44 Kolár Nándor Szeged Cs. és kir. tüzérhadnagy.
1662 45 Kopf Albert Nagy-Léta A temesvár-lippa-radnai vasút épí

tési vállalatának pénztárosa.
1663 46 Kovács Iván Kapuvár A m. jelzáloghitelbank tisztv.
1664 47 Kramer József Szegzárd Borkereskedő Szegzárd.
1665 48 Kreutzer Jakab Budapest A Hazai bank r. t. tisztv. Bpest.
1666 49 Kulka Manó Vág-Ujhely
1667 50 Kutrer Bódog Temesvár Az Oster.-Länderbank. tisztv. Bécs.
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1668 51 Lakner Károly Bicske Az [. bpesti gőzmalom r. t. lisztv.
1669 52 Löwy Tivadar Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztvis.
1670 53 Meisel Ede Podbjel A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1671 54 Mekler Bódog Budapest A Leszám. és pénzv. bank tisztv.
1672 55 Merkel János Uj*Szivácz Földbirtokos, Fericanci, Szlavónia.
1673 56 Milch Oszkár Révkom árom A nasici tanningyár könyvelője.
1674 57 Minderlein Gyula Eszék Vük M. és Fiai czég tisztv. Budapest.
1675 58 Mogyoróssy József B.-Gyula Egyéves önkéntes honvéd.
1676 59 Neumann Károly Kőszeg Az »Assicurazioni Generali« tisztv.
1677 60 Nowotny Kornél Szerencs A Pesti hengermalom tisztv.
1678 61 Oberschall Győző Rózsahegy A Pesti hazai I. takarp. tisztv.
1679 62 Paulay Győző Budapest Az egy. bp. főv. takarékp. tisztv.
1680 63 Pivány Jenő Budapest A bpest- erzsébetv. takarp. tisztv.
1681 64 Politzer Jenő Boglár A Kramer I. bankház czég tisztv.
1682 65 Pollák Jakab Budapest Tsuk és Rosenberg ez. tisztviselő.
1683 66 Raics Aurél Budapest Az Egyes. bp. főv. tkrkptár tisztv.
1684 67 Reich Győző Kalocsa Heller M. és Tsa ez. tisztv. Nagy* 

Becskerek.
1685 68 Rosenberg Aurél Budapest
1686 69 Rosenthal Oszkár Budapest
1687 70 Abonyi (Ptosenzweig) Dezső Jász-Berény A Garai és Magaziner czég tisztvis.
1688 71 Rothauser Nándor Veszprém A magyar ruggyantagyár tisztvis. 

Budapest.
1689 72 Sabathiel Tivadar Budapest Buda és Blochmann bizom. czég 

tisztv.
1690 73 Scheiber Emil Baja Strasser és König, tisztv. Bpest.
1691 74 Schwarz Ódon Bagota A magyar leszámít, és pv. bank 

tisztv.
1692 75 Singer Izidor Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1693 76 Sonnenfeld Emil Budapest A magyar ipar- és keresk. bank 

tisztv.
1694 77 Stark Fiilöp L. Szt -Miklós Atyja gabona- és szeszkeresk. köny

velője.
1695 78 Steiner Artúr Budapest Golwig Móricz épit. vállalk. tisztv.
1696 79 Stern Hugó Bazia A m.-óvári gazd. akad. végz. gaz- 

dász, Barcstelep.
1697 80 Stern Imre Budapest Holitscher B. és fiai czég tisztv.
1698 81 Stern Lajos Budapest Atyja, Stern Miksa üzletében.
1699 82 Steuer Győző Budapest Az »Equitable < életbizt. társ. tisztv.
1700 83 Szabó Elemér Budapest Meghalt.
1701 84 Szandtner Béla Budapest A Hazai bank r. t. tisztv.
1702 85 Szarvas Imre M.-Nádalj a A m.-óvári gazdasági akadémiát 

végzett gazdász.
1703 86 Tausz Izidor Győr Bayerthal & Lévy terményk. tisztv.
1704 87 Teichmann Ernő Bécs A magy. ált.' Hitelbank lisztv.
1705 88 Vadász Dezső Kis-Várda Füszerkereskedő, Kis-Várda.
1706 89 Várady Mór Budapest Az orsz. mintapincze könyvelője.
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1707 90 Vargha István Szabadszállás
1708 91 Vécsei Pál Budapest
1709 92 Vidor Jenő Budapest A magy. czukoripar r. t. tisztv.
1710 93 Vimmer Imre Esztergom A m.-óvári gazd. akad. végz., czu- 

korgyári ptáros, Oroszka.
1711 94 Vimmer Károly Kis-Márton A m.-óvári gazd. akad. végz., szőlő

kezelő, Muzsla.
1712 95 Weinberger Jenő Budapest Strasser és König ez. tisztv.
1713 96 Weinberger Sándor Ungvár Atyja Kapahámor-bérletén Frigyes 

falván.
1714 97 # Weinfeld Miksa Budapest
1715 98 Weisz Izidor Tolna Weisz Jakab Mór hajóügyn. ez. 

tisztv.
171G 99 Weisz Jenő Karúd A »Lujza« gőzmalom r. t. tisztv.
1717 100 Weisz Nándor Budapest Neumann Frigyes ezég tisztv.
1718 101 Wellisch Artúr Budapest
1719 102 Woratsek Fercncz Budapest
1720 103 Wurm Jenő Szakály Glatz Henrik ezég tisztv. Bpest.

1890/1. iskolai év.

1721 1 Abonyi Győző Veszprém A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1722 2 Ben da Mór Budapest Wohl Ignácz bankár tisztv.
1723 3 Bergel Adolf Ó-Moravicza
1724 4 Berger Izidor Gyöngyös Fleischl Samu terményez. tisztv. Bp.
1725 5 Berger József Gyöngyös Wiener Gyula terményez. tisztv. ilp.
1726 6 Boxmann Vilmos Budapest Mauthner Ödön magker. tisztv.
1727 7 Bródi Jakab Vág-Vecse Egyéves önkéntes.
1728 8 Cseikel Béla Budapest A Gizella gőzmalom tisztv. Bpest.
1729 9 Deszbcrg Ármin Tisza Szalók A salgótárjáni kőszénb. r. t. nál.
1730 10 Diamant Sándor Budapest Afrikában van.
1731 11 Eder József Budapest Háztulajdonos Budapesten.
1732 12 Eiser Sándor Vágujhely Anyja üzletében, Vágujhely.
1733 13 Faludi Sándor Devecser Simon Katz & Cie bankezég tisztv. 

Berlin.
1784 14 Fisch Ignácz Homonna A fiumei hitelbank tisztv.
1735 15 Fischer Áron Vaja Silberstein László ez. könyvelője 

Nyíregyháza.
1736 16 Fleischmann Oszkár Budapest* Fürst Jakab és fiai ez. tisztv.
1737 17 Fleiszig Aladár Gyoma A m. ált. Hitelbank tisztviselője.
1738 18 Fonfeder József Ürmény A m. ipar- és keresk. bank tisztv.
1739 19 Franzé Rezső Becs Műegyetemi asszistens Bpcsten.
1740 20 Freund Leó Budapest. A m. ipar- és keresk. bank tisztv.
1711 21 Fried Jenő Komárom A Beutum és Fried ezég tisztv. 

Komárom.
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1742 22 Frietlmann József Kassa A »Duna« biztos, társ. tisztv.
1743 23 Gottschlig József Budapest
1744 24 Havas (Hcrscliler) Hugó Budapest Az »Apolló« kőolajfinomitó részv.- 

társaság tisztv.
1745 25 Haydu Károly Nagyvárad A m. ált. Hitelbank tisztv.
1746 26 Herczka Ernő Bmterczebánya Atyja üzletében Beszterczebányán.
1747 27 Herczog W. Aladár Budapest Löwenherz bankár tisztv. Berlinben.
1748 28 Heuduska Gyula Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztvis.
1749 29 Hiesz Jónás Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztvis.
1750 30 Hiller Pál Tapolcza Atyja, Hiller Ignácz üzletében, Ta

polcza.
1751 31 Hochsinger Gusztáv Székesfejérvár »The Mutual« biztos, r. t. pénztá

rosa.
1752 32 Hofmann Henrik Arad Lamarche Albert gözfürészének 

tisztv. Nagy-Károly.
1753 33 Hollós Ödön Budapest A Pesti magy. kér. bank tisztvis.
1754 34 Holzwarth Károly Budapest Cs. és kir. huszárhadnagy.
1755 35 Horpáczky Dezső Budapest

1756 36 Jsoz Emil Budapest A magy. képzümüv. társ. tisztv.
1757 57 Kaufmann Mór Ozora A magy. ált. Hitelbank tisztv.
1758 38 Kaufmann Zoltán Budapest Adler Ádám fia váltócz. tisztv.
1759 39 Jakabfy Sándor B.-Gyula
1760 40 Kádár (Klein) József Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztv.
1761 41 Kovács (Kohn) Ernő Losoncz A Hazai bank r. t. tisztv.
1762 42 Kohn Farkas Miskolcz
1763 43 Kohn Vilmos II.-M.-Vásárh. Munkára képtelen beteg.
1764 44 Kovács István Sobor M. kir. adótiszt, Esztergom.
1765 45 Kriegler Frigyes Budapest ‘Drágakő-kereskedő' Párisban.
1766 46 Krónits Mirkó Budapest A Kisbirtokosok orsz. földhitelinté

zetének tisztviselője.
1767 47 Kupferstich Izsó Budapest A felsőmagyarországi bánya- és 

kohó mii r. t. főkönyvelője.
1768 48 Kux Hugó Bécs Rosenfeld & Cie bankczég tisztv. 

Bécs.
1769 49 Laczkó György Liptó-Verbicz Atyja gyárában levelező, L.-Szt.- 

Miklós.
1770 50 Láng Árpád Budapest A Pesti m. keresked. bank tisztv
1771 51 Lustig Béla Szolnok Lustig Miksa bankczég tulajdonosa.
1772 52 Magyar Elek Dömsöd A magy. földhitelint. tisztv.
1773 53 Mahler Andor D.-Földvár A »Corvina« r. t. főkönyv. Bpest.
1774 54 Maláty György Szt.-Endre A Pesti hazai I. tkrkptár tisztv.
1775 55 Mandl Ignácz Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztv.
1776 56 Metzl Jenő Siimegh A fiumei hitelbank tisztv.
1777 57 Neuhausz Ernő Szilas-Balhás Popper Lipót vállalk. tisztv.
1778 58 Pick Emil Sár-Keresztur A Gizella-malom tisztviselője.
1779 59 Plahcy Jenő Budapest A m. orsz. közp. tkrkpénztár tisztv.
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Pollák József Bécs A magy. keresked. r. t. tisztv.
Pollák S. Samu Szeged A fiumei hitelbank tisztv.
Renner Ignácz Léva A Pesti m. keresk. bank tisztv.
Ródossi Ármin Thurdossin A Jordán Viktor bőrgyár r. t. tisztv.
Rosinger József N.-Pél Oklev. gazdász a nagymajori bér- 

gazdaságban.
Róth Ernő N.-Kőrös Az I. magy. ált. bizt. társ. tisztv.
Roth Rezső Budapest Az J. magy. Iparbank tisztv.
Scheer Lázár Baja A »Magyar Pénzügy« segédszerk.
Scheibel Vilmos D.-Földvár Stern Ede szénnagykeresk. tisztv.
S a lg ó  (S c h le s in g e r )  A d o lf Budapest Philadelphiában.
S z á n tó  (S c h le s in g e r )  Jenő Kisbér A m. ált. Hitelbank áruosztályában.
Schlichter Simon Budapest Adler Schlichter ez. tisztv.
Sorger Ármin Pancsova Radnay Károly kőszénnagykeresk. 

tisztv. Bpest.
Stein Artúr Budapest Az I. bpest-soroksári műtrágyagyár 

tisztv.
Steiner Géza Tapolcza A magy. ált. Hitelbank tisztv.
Steiner Jónás Zsámbék Strasser és König ez. tisztv. Újvidék.
Steiner József Orosháza Egyéves önkéntes.
Stern Lajos Bazije Földbirtokos és bérlő Barcstelep.
Székoly (Stern) Ödön Budapest A fiumei köolajfinom. tisztv.
Steuer Marczel Budapest Atyja »Fiume« kávéházának vezet.
Stux Hugó Érsekújvár Strasser és König megbízottja Esz

tergomban.
Szeszler Lajos Budapest A Victoria-gőzmalom tisztv.
Titsch Gyula Budapest A Pesti hazai I. takarékptár tisztvis.
Tolnai (Tanncnbaum) Mór Budapest Friedländer, Freymark & Cie tisztv. 

Berlin.
Verderber József Budapest Ganz és Tsa vasöntó'de tisztviselő.
Vilt Viktor Losoncz A rimam.-salgótarj. vasmű r.t, tisztv.
Weber Géza Budapest M. á. v. tisztviselő.
Wein féld Ede Lapispatak
Weisz Ignácz Devecser
Weisz Muki B.-Gyarmat Goldmann és Engel ez. tisztv. Bpest.
Widder Menyhért N.-Mihály Waizenkorn K.és fiai banküzl. tisztv.
Wolf Sándor Budapest Herzog M. L. és Tsa tiszt.

1891/2. iskolai év.

Achtzehner Gyula Budapest A magy. orsz, központi takarékpt. 
tisztviselője.

Bak Samu Budapest A mezőgazd. ipar r. t. tisztviselője.
Beck Róbert Keszthely A magy. ált. Hitelbank tisztv.
Biegelbauer Antal Budapest Székesfővárosi hivatalnok.
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1816 5 Blau Artúr Budapest Blau és Leichtner ez. tisztv.
1817 6 Blau Gyula Alsó-Dabas A Pesti m. keresked. bank tisztv.
1818 7 Boross János M.-Sziget Jirászek és Krausz ez. tisztv.
1819 8 Brandl Rudolf N.-Márton Brandl Arnold banküzletében Bp.
1820 9 Czipott Géza Budapest Czipott Lajos divatáru ez. tisztv.
1821 10 Daun Gyula N.-Becskerek Atyja vaskeresk.-ben, N.-Becsker.
1822 11 Deutsch Dezső B.-Gyula Baye'rsdorf és Biach padolatgyár 

tisztviselője, Bécs.
1823 12 Eder Gusztáv Budapest Földbirtokos Bpesten.
1824 13 Dőri Ottó Budapest Magántisztviselő Londonban.
1825 14 Eiser Salamon Budapest Atyja lisztkereskedésében.
1826 15 Eisler Gyula Budapest A nemzeti balesetbizt. r. t. tisztv.
1827 16 Farkas Miksa Körösszeg A keresked. bank kőbányai fiókjá

nak tisztviselője.
1828 17 Fényesi Jenő Sopron Az I. magy. ált. biztos, társ. tisztv.
1829 18. Fenyvessy Rezső Budapest A kőolajfinomítógyár r. t. tisztv.
1880 19 Fleischhacker Lajos Budapest
1831 20 Freund Rezső Budapest Adler Ádám fia leszámítoló - ezég 

segéd könyvelője.
1832 21 Glatz Győző Budapest M. kir. honvéd-hadnagy.
1833 22 Glückstahl Lajos T.-Szt-Márton Philipp Albert ez. intézője Bpest.
1834 23 Nagy (Grosz) Miksa Duna-Földvár Egyedi Lajos szeszgyárának tisztv.
1835 24 Grünhut Adolf Budapest Egyéves önkéntes.
1836 25 Gutfreund Aladár Megyer A »Királymalom« tisztv. Bpest.
1837 26 Guttmann György Nagyvárad Fogtechnikus.
1838 27 Gyémánt Ignácz Karász Gazdálkodó, Forró.
1839 28 Györgyei Jenő Budapest Sörfőző tisztv. Münchenben.
1840 29 Habesser Károly Budapest Az Egyes, bpesti főv. tkrkpt. tisztv.
1841 30 Hábori Nándor Budapest A Haggenmacher-malom tisztv.
1842 31 Heller Gyula Nagyvárad A Düsseldorfi biztos, társ. tisztv.
1843 32 Hirschl H. Hugó Gyöngyös A Budapesti takarékpénzt, és orsz. 

zálogk. r. t. tisztv. Bpesten.
1844 33 Hunyady Ferencz N.-Abony Atyja, Hunyady Oszkár földbirto

kán gazdálkodik.
1845 34 Illés Béla N.-Károly A magy. ált. Plitelbank tisztv.
1846 35 Kaufmann Artúr Ozora v A magy, ált. Hitelbank tisztv.
1847 36 Keppich Ödön Budapest A magy. Jelzáloghitelbank tisztv.
1848 37 Klein Andor Bahn.-Újváros
1849 38 Klein Sándor Ónod Gazdálkodó Ónodon.
1850 39 Kohn Károly Budapest Egyéves önkéntes.
1851 40 Korda Sándor N.-Várad Guttmann J. és fiai ez. tisztv.
1852 41 Krausz Ármin S.*Bogdány A kassai kereskedelmi bank köny

velője.
1853 42 Kürti (Karfunkel) József Budapest A Pesti magy. keresk. bank tisztv.
1854 43 Tarján (Lamberger) Ignácz Bécs A Pesti m. keresked. bank tisztv.
1855 44 Latzkó Hugó Budapest Egyetemi hallgató Berlinben.
1856 45 Ledofsky Géza Budapest Az I. bpesti gőzmalom tisztv.
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46 Leopold Gusztáv Szegzárd A m.-óvári gazd. akad. végz. gaz- 
dász, atyja nagybérletén.

47 Löwy Adolf K.-Szt-Mildós A Victoria-malom tisztviselője.
48 László (Lusztig) Béla Budapest A Pesti m. keresked. bank tisztv.
49 Mandl Artúr Budapest Hoffmann S. és W. tisztviselője.
50 Mandl Zsigmond Makó Kiviteli és csomagszáll. r. t. tisztv. 

Kőbányán.
51 Mangold Imre Budapest Posner K. L. Fia czég tisztvis.
52 Németh Imre Budapest Meghalt.
53 Neuer Elek Budapest A »Plermes« bank- és váltóüzle

tének tisztviselője.
54 Neufeld Jakab Alsó-Hahót Gőzhengermalom tulajdonosa, Zala- 

Gelse.
55 Neumann Sámuel D. Eger Klein és Weinberger gőzmaim. 

tisztviselője, Egerben.
56 Ország (Oesterroichcr) Artúr Budapest A Pesti magy. keresk. bank tisztv.
57 Oesterreicher Róbert Budapest Lévy James gépgyár-fölszerel. üzltv.
58 Pick Mór Kis-Szt-Mikíós Egyéves önkéntes.

59 Pless Leó Budapest A magy. Ipar- és keresk. bank tisztv.
60 Plosszer Ferencz Mezőkomárom A veszprémi takarékptár tisztv.
61 Pollák Ernő Komárom
62 Rausch Aladár Budapest Geittner és Rausch czég tisztv.
63 Reich Alfréd Kalocsa Gazdálkodó Kalocsán.
64 Rosenfeld Lajos Törtei Grosz Zsigmond bizományi ez. tisztv. 

Bpest.
65 Rosenstock Salamon N -Palánka Strasser és König czég tisztv. Bpest.
66 Schaffer Ferencz Budapest
67 Schlesinger Richárd Budapest A Wiener Bankverein tisztv.
68 Schmidt Richárd Budapest Schmidt és Császár ez. tisztv.
69 Schmidt Viktor Gyöngyös Czukrászattulajdonos Gyöngyösön.
70 Schusdek Samu N.-Bittse Az »Apollo« köolajfmomitó-gyár 

tisztv.
71 Schwarz Artúr Duna-Vecse Gazdálkodó, Homok-Szent-Lőrincz.
72 Schwarz Jakab Temesvár Magántisztv. Antwerpenben.
73 Schwarz József Szatmár Atyja fűszer- és rövidárúkeresk. 

Szatmár.
74 Schwarz Ottó Siklós Atyja, Sch. Jakab szesznagykeresk. 

Siklós.
75 Singer Mór Jamnik
76 Spiegel Sándor Miskolcz Az Adriai biztosító-társ. tisztv.
77 Sebestyén (Spitzer) Hugó Budapest Az angol-osztrák bank tisztviselője.
78 Steiner Ármin Budapest Kramer J. bankiizl. tisztviselője.
79 Steiner Rudolf Vácz Schenker és Tsa bízom. ez. tisztv. 

Bpest.

80 Steiner Zsigmond Galánta A Magy. ált. Hitelbank tisztv.
81 Steinfeld Mór Makó Atyja szóda^ és eczetgyárának 

könyvelője, Makó,
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1893 82 Stumpf Józsei Bécs A m. mezőgazdák szövetkéz, tisztv. 
Bpest.

1894 83 Suchy Móricz Georgs-Walde Atyja vászongyárában Georgs- 
Walde.

1895 S4 Szandin er Gyula Visegrád Atyja tésztagyárában Bpesten.
1896 85 Szerényi Árpád Budapest Schneider I. és Tsa ezég tisztv.
1897 86 Tel égd i Kálmán Enying A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1898 S7 Uffenheimer Dezsü Budapest * A magy. Ipar- és keresk. bank 

tisztv,
1899 88 Unger Gyula Budapest Neumann Frigyes ez. tisztv.
1900 89 Várnai Dezső Budapest Várnai Fülöp könyvnyomdájában.
1901 90 Wachsmann Henrik Budapest Magy. Leszámít, és pénzv. b.
1902 91 Weidinger Gusztáv Csávoly Hecht Testvérek terménykeresk. 

tisztv.
1903 92 Weiner Sándor Budapest Wolfner Gyula és Tsa levelezője.
1904 93 Weisz Jenő Léva Kereskedő Léván.
1905 94 Török (Weisz) Jenő Sümeg A magy. ált. Hitelbank tisztv.
1906 95 Weisz Mór Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
1907 96 Zinhober József Budapest Markó Albert ez. tisztv.

1892/3. iskolai év.

1908 1 Adler Rezső Bécs A »Királymalom« tisztviselője.
1909 2 Berger Jenő Vőrösmarth A bécsi lükörüveg biztositó társ.
1910 3 Bettelheim Lipót Jankovácz Klein J. D. szállító vállalat tisztv.
1911 4 Biach Mihály Budapest Giro- és pénztáregylet tisztv.
1912 5 Bloch Pál Budapest A Hazai bank részvénytárs. tisztv.
1913 6 Blum Mór Szedliszke Az »Equitable« bizt. társ. tisztv.
1914 7 Bohdaneczky Béla Budapest Á Magy. Giro- és ptárcgylet tisztv.
1915 8 Braun Miksa Érsekújvár Weissmann Mór bízom, ezég tisztv.

Bpest.
1916 9 Deutsch Alfréd N.-Becskerek Strasser és König tisztvis. Nagy-

Becskereken.
1917 10 Deutsch Gyula Szegzárd A Ncmzetk. bales. bizt. társ. tisztv.
1918 11 Devecseri Hugó Budapest Pesti magy. kereskb. Bpest.
1919 12 Dombó Károly Ipolyság Magy. ipar és keresked. bank tisztv.
1920 13 Drechsler Vilmos Budapest Franki A. Herrn, és fiai tisztv.
1921 14 Dulcz Antal Budapest Pesti hazai I. takarékp. tisztv.
1922 15 Ehrenfeld Vilmos Budapest Meghalt.
1923 16 Engel Jenő Bonyhád Az angol-osztrák bank tisztv. Bpest.
1924 17 Faubel Gusztáv Budapest Az I. m. ált. bizt. társas, tisztv.
1925 18 Fischer Emil Budapest Fischer és Kohn ez. tisztv.
1926 19 Fischer Jenő Ada A Hazai aszfalt r. t. tisztv.
1927 20 Fischhof Sándor Szegzárd Szávoszt Emil ez. tisztv. Bpest.
1928 21 Fodor Ödön Csabdi A Ilunnia-gépgyár r. t. tisztv.
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22 Frank Ernő Budapest
23 Freund Albert Érsekújvár
24 Frommer Hugó Budapest
25 Fuchs Artúr Érsekújvár
26 Fuchs Lipót Budapest
27 Fürst György Budapest
28 Gelb Ignácz Losoncz
29 Glück Jakab Apátfalva
30 Glück Miksa Budapest
31 Grób Jenő N.-Becskerek
32 Guttmann Miklós Varannó
33 Guttmann Oszkár Budapest
34 Ilanák Nándor Solt
35 Häutler Ferencz Budapest
36 May Miksa Nagy-Körű
37 Haydu Gyula Nagyvárad
38 Hegyi Kornél Szerb Pádé
39 Ilertzka Rezső Budapest
40 Hoffmann Oltó Petrozsény
41 Ilolztrattner Lajos Bécs
42 Ilugmayer Ottó Budapest

43 Illovszky Lajos Budapest

44 Jakabfy Dezső Békés-Gyula
45 Jambrikovits Károly Budapest
46 Jelűnek Emil N.-Lévárd
47 Kállay Dezső Budapest

48 Kohn Adóit Apátfalva
49 Kohn Bódog Iiorenicz
50 Kohn Sándor Trázs
51 Koller Viktor Suhopolje
52 Krausz Aladár Siófok
53 Kráusz Ernő Siklós
54 Krausz Frigyes Szegzárd
55 Krausz Lajos Budapest
56 Krausz Sándor Budapest
57 Kronstein Mátyás Mohol
58 Lengyel Béla O-Szőny
59 Lipthay Béla Budapest
60 Lobi Rezső Torzsa
61 Löwenbein Géza Siklós

62 Löwy Oszkár Budapest
63 Mács János Budapest

A kőolaj finomító r. t. tisztviselője. 
Adria tengeri hajózás tisztv. Fiume. 
A m. orsz. közp, takarékptár tisztv. 
A Magy. leszámít, és pv. bank tisztv. 
Pesti m. kereskedelmi bank tisztv. 
Földiák Gyula banküzletének tisztv. 
Stern Dezső ez. tisztv. Karczag. 
Strasser és König ezég tisztv. 
Pollák B. és Tsa szállító ez. tisztv. 
Első erdélyi bank tisztv. Brassó.
A »Mutual« bizt. társaság tisztv. 
Magy. ált. Hitelbank tisztv.
M. mezőgazdák szövetkezet tisztv.
A Pesti m. keresk. bank tisztv.
A szolnoki takarékp. tisztviselője.
A Crédit Lyonnais tisztv. Párisban. 
A Pesti magy. keresk. bank tisztv. 
Ilertzka Gusztáv nkereskedő tisztv. 
A magy. ált. Hitelbank tisztv. 
Posta-tisztviselő, Bécsben.
A Compie intern, des waggons-lits 

tisztviselője.
A Kisbirtokosok orsz. földhitelint.

tisztviselője.
Földbirtokos.
Egy. bp. főv. takarékptár tisztv.
Atyja üzletében N.-Lévárdon.
A Nemzeti baleset-biztosító r. t. 

tisztviselője.
A makói ipar- és keresk. bank tisztv. 
A Giro- és pénztáregyl. tisztv,

A kőolajfinomitó r. t. tisztv. 
Neuschlosz Károly és fia tisztv. 
Gabonakereskedő Darúváron.
A kőolajfinomitó r. t. tisztv.
Braun Testvérek szeszgyárában.
Az angol-osztr. bank tisztv.
Az angol-osztr. bank tisztv.
A »Fonciére« bizt. társaság tisztv.
A Pesti magy. keresk. bank tisztv. 
Gazdálkodó Szabadkán.
Sorger és Weissmayer bankezég 

tisztv. Eszéken.
Az angol-osztrák bank tisztv.
A Bpesti takarékptár tisztv.
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1971 64 Mébold Frigyes Budapest A Pesti hazai I. takarékp. tisztv.
1972 65 Menczer Izidor N.-Bajom A Budapesti takarékptár tisztv.
1978 66 Mihelfy Ervin Nagyvárad Hoffmann S. és W. ez. Belgrád.
1974 67 Milch Ignácz Csősz Kohn és Milch fakereskedésében.
1975 68 Milch Kornél Komárom Klein és Milch czégnél Fiúméban.
1976 69 Molnár Izidor Budapest A keresk muzeum tisztviselője 

Szalonikiban.
1977 70 Morgenstern Lajos Budapest Beimel és fia terményüzletében.
1978 71 Neumayer Hugó Szolnok Cs. és kir. hadnagy.
1979 72 Oszterreicher Géza Enying A kolozsvári mümalom r. t. tisztv.
1980 73 Oesterreicher Hugó Budapest A bankegyes, váltóüzlet tisztv.
1981 74 Paskesz Jenő Kecskemét Cook nemzetközi utaz. vállalat tisztv.
1982 75 Pick Rikárd Komárom Egyéves önkéntes.
1983 76 Polgár Bódog Budapest A M. ált. Hitelbank tisztviselője.
1984 77 Policzer Izsó Rózsahegy Schlesinger és Polákovics ez. tisztv.
1985 78 Pregcr Jenő Budapest Az angol-osztrák bank tisztviselője.
1986 79 Rasofszky Emil Békés-Csaba Fűszer- és rövidárú-nagykereskedő 

B.-Csaba.
1987 80 Reichmann Sándor Koma Egyéves önkéntes.
1988 81 Réthi Zsigmond Budapest Az I. m. ált. biztos, társaság tisztv.
1989 82 Rotter Zsigmond Budapest A Fleischl Sámuel ezég tisztv.
1990 83 Rysavy Ferencz Lomnitz Lepter I. redőnygyárának tisztv.
1991 84 Salzberger Rezső Bars-Simony Fleischl Sámuel ezég tisztviselője.
1992 85 Schenk Nándor Budapest Brücker József bornagykereskedő 

tisztv.
1993 86 Schmidl József Ocsova Schmidl Sándor és fiai könyvelője 

Bpest.
1994 87 Schneider Imre Budapest Az Egyes. bp. főv. takarékpénztár 

tisztv.
1995 88 Szemle (Schlesinger) Gjula Budapest A Pesti könyvnyomda r. t. tisztv.
1996 89 Schweiger Jenő Budapest A Magyar lesz. és pénzv. bank 

tisztviselője.
1997 90 Singer Lipót Lip.Szt-Mikl. A »Victoria* gőzmalom tisztv.
1098 91 Spitzer Sándor Budapest Spitzer és Krauth czégnél Bpest.
2099 92 Stern Henrik Stridó A Duna bizt. társ. tisztv. Bpest.
2000 93 Stern Kálmán Mindszent Laczkó és Popper tisztv. Bpest.
2001 94 Stux Sándqr Érsekújvár Az Első bpesti gőzmalom tisztv.
2002 95 Siirger Bertalan N.-Bánya Pénzügyministeri számtiszt.
2003 96 Szeleczky Iván Pozsony M. jelzáloghitelbarik tisztviselője.
2004 97 Szontagh Emil Budapest A magyar közp. váltóüzlet r. t. 

tisztviselője.
2005 98 Temmer Sándor N.-Becskerek Holitscher B. Lipót ez. tisztv.
2006 99 Wahrmann Ede Budapest A Pesti m. keresk. bank tisztv.
2007 100 Weisz Béla Miskolcz Weisz József gabnak. ez. főnöke.
2008 101 Weisz József Budapest Grosz és Weisz ez. tisztv.
2009 102 Weser Miksa Mohács Strasser és König képv. Párkány.
2010 103 Závodszky József B.-Gyarmat Adóhivatalnok B.-Gyarmat.
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1893/4. iskolai év.

2011 1 Abelsberg Károly Ném.-Palánka A losonczi gőzmalom tisztv.
2012 2 Aigner Lajos Budapest Pesti magy. keresk. bank tisztv.
2013 3 Bánd Elemér Budapest Otta és Silberberg bízom. ez. tisztv.
2014 4 Barta (Kobn) Sándor Budapest A Giro és pénztáregylet tisztv.
2015 5 Bauer Géza Budapest A Magy. orsz. mintapincze tisztv.
2016 6 Bergstein Miksa Tállya Meghalt.
2017 7 Bettelheim Mór Budapest Blum B. ügynöki írod. tisztvis.
2018 8 Böhin Salamon Budapest A magy. ált. Hitelbank tisztv.
2019 9 Boross Miksa Szeged Propper Samu gépkeresk. tisztv.
2020 10 Boxmann Artúr Budapest A »New-York« bizt. int. tisztv.
2021 11 Braun Vilmos Becs Kriegler D. tisztv. Bpest.
2022 12 Conrád Gyula Budapest A Magy. lesz. és pv. bank tisztv.
2023 13 Cukor Lajos Budapest A »Hungária« gőzmalom tisztv. 

Szolnok.
2024 14 Czukor Zoltán Sajó-Várkony Meghalt.
2025 15 Deutsch Mór Novoszelló Székely és Káldor gépszijk. tisztv.
2026 16 Diamant Samu Budapest Diamant Em. ékszergyáros tisztv.
2027 17 Ehrenreich Dezső Bajmok Laczkó és Popper tisztv. Bpest.
2028 18 Erber Emil Puszta-Halom Az Első bpesti gőzmalom r. t. tisztv.
2029 19 Erdélyi (örünwald) Ármin Érsekújvár Meghalt.
2030 20 Halász (Fischer) Gyula Tolna-Tamási A »Hermes« váltóiizlet tisztv.
2031 21 Fischer Ödön Budapest
2032 22 Fritz Manó Rácz-Almás Kunosi Nándor bízom, üzletében.
2033 23 Fuchs József Csokonya Kronberger és Tsánál Bpest.
2034 24 Fürst Ernő Bal.-Keresztúr Schlesinger és Polakovits ez. tisztv.
2035 25 Geszler József Budapest Monaszterly és Kuzmik utódai ez. 

tisztv.
2036 26 Glauber József Budapest Az I. magy. Iparbank tisztv
2037 27 Goldberger Lajos Jernye Az Orsz. közp. takarékp. tisztv.
2038 28 Gross Jakab M.-Pécska Á m. takarékptrak közp. jelzálog- 

bankjának tisztviselője.
2039 29 Grünwald Gábor Somorja. A Popper-féle faipar r. t. tisztvis.
2040 30 Grünzweig Ottó Budapest A »Királymalom« tisztv.
2041 31 Iiaasz Ferencz Komárom Hoffmann S. és V. ez. tisztv. Bpest.
2042 32 Haber Lajos Karva A Hazai bank r. t. tisztv.
2043 33 Hahn Artur Budapest Freund L. József hajózási ügynök

ségének tisztviselője.
2044 34 Havas Géza Budapest Havas Sándor gépgyáros tisztvis.
2045 35 Hirsch Henrik Budapest Wiener Gyula terménykereskedő 

ezég tisztviselője.
2046 36 Hochfelder József Bielcthal-Ostravitz
2047 37 Hoffmann Béla Budapest A Pesti magy. keresked. bank tisztv.
2048 38 Hoffmann Imre Dobrocs
2049 39 Haris Jenő Budapest Egyéves önkéntes.

Bricht, Bpesti Keresk. Akad. tört. 13
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2050
2051
2052
2053

2054
2055
2056
2057
2058
2059

2060
2061
2062
2063

2064

2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073

2074
2075
2076
207 7
2078

2079
2080
2081
2082

2083
2084
2085

2086
2087
2088

40 Ilonig István Budapest M. á. v. könyvelőség tisztv.
41 Hűvös Iván Budapest Az Angol-osztrák bank. tisztv.
42 Jakobovits Jenő Lubochna A Salgótarj. kőszénb. r. t. tisztv.
43 Kasek Elemér Budapest Heinr. Frank’s Söhne ezég tisztv. 

Linz.
44 Kaufmann Gusztáv Ozora Az I. bpesti gőzmalom tisztv.
45 Kaufmann Jenő Budapest Bpest erzsébetvárosi tkrkptr tisztv.
46 Klein Géza Miskolcz Klein Zsigmond fakereskedő tisztv.
47 Klein Jakab Oraviczabánya Singer és Lányi ez. tisztv. Bpest,
48 Kónyi Hugó Budapest A »Hermes« váltóüzlet r. t. tisztv.
49 Kramer Oszkár Budapest Rosenfeld & Cie bankezég tisztv. 

Bécs.
50 Krausz Ernő Keszthely Atyja üzletében Keszthelyen.
51 Künstler Dezső Orosháza Schlesinger Bertold ezég tisztv.
52 Láng René Budapest A Budapesti bankegyesület tisztv.
53 Ledofszky Rezső Budapest A Budapesti takarpénztár és orsz. 

zálogk. r. t. tisztviselője.
54 Leipnik Géza Cs.-Palota Kolin Sándor gabonabizom. tisztv. 

Temesvár.
55 Löwensohn Sándor Diószeg A diószegi ezukorgyár tisztv.
56 Mandl Dezső Tata Pollák Jakab és fiai ez. tisztv. Bpest,
57 Mauthner Alfréd Budapest Egyéves önkéntes.
58 Mautner Ödön Budapest A Giro- és pénztáregyl. tisztv.
59 Messzer Miksa Kis-Jenő A m. ipar- és keresked. bank tiszt.
60 Murányi Iván Győr Hamburgban.
61 Neuhaus Emil Budapest A Magy. ált. Hitelbank tisztv.
62 Pay’r Ede Budapest A Victoria-gőzmalom tisztv.
63 Pinhack József Gyetva Dr. Wagner J. és E. vegyészeti 

gyár tisztv. Bpest.
64 Politzer Lipót Szeged Atyja ékszerkeresked. tisztv. Szeged.
65 Renner Kálmán G aram-Újfalu Az Első magy. iparbank tisztv.
66 Ritter Hugó Budapest Az Ált. bank részv. társ. tisztv.
67 Rosenberg Emil Bács-Almás Egyéves önkéntes.
68 Roth József Budapest Mikes gr. üveggyárának tisztviselője 

Bükszád.
69 Sacher Gyula Losoncz A Hazai asphaltipar r. t. tisztv.
70 Salzberger Jakab Bars-Simony Fleischl Samu terménybiz. ez. tisztv.
71 Schlesinger Árpád Budapest M. á. v. gyakornok.
72 Schön Oszkár Budapest Gomperz és Reisner bízom, ezég 

tisztviselője.
73 Schönfeld Vilmos Budapest A m. leszámít, és pv. bank tisztv.
74 Schütz Lajos Budapest A Hazai bank r.-társaság tisztv.
75 Schwarz Ernő N.-Kanizsa Markó Albert terménykereskedé

sének tisztviselője.
76 Schwarz Jenő Veszprém Duschak és Tsa hanküzl. tisztv.
77 Selényi Marczel Duna-Adony Schwarz József és Tsa tisztv Bpest.
78 Silberger Simon Árm. lnáncs Az ináncsi mümalom pénztárosa.
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79 Singer Artúr Bellus A »Gizella« gőzmalom tisztv.
80 Singer Dezső Jászberény A Magy. lesz. és pénzv. bank tisztv.
81 Singer Győző Székesfejérvár A losonczi és hatvani gőzmalmok 

tisztvis. Losonczon.
82 Spitzer Jenő Budapest A Hazai bank r. t. tisztv.
83 Steiner Károly Petrovácz Atyja üzletében Petrováczon.
84 Steiner Lipót Zenta Schenker és Tsa tisztv. Bpest.
85 Sterk Emil Budapest A Pesti magy. keresk. bank tisztv.
86 Stux Géza Érsekújvár A Pesti magy. keresk. bank tisztv.
87 Szarvas Ferencz Tata-Tóváros A Giro és pénztáregylet tisztvis.
88 Tirmeier János Budapest Egyéves önkéntes.
89 Vajda Zoltán Ipolyság A Magyar ált. Hitelbank tisztvis.
90 Weintraub Miksa Jászapáti Wolfner bőrgyárában Újpesten.
91 Weisz Alfréd Szered Franki A. H. és fiai czégnél Bpest.
92 Weisz Dezső Mohács Schenker és Tsa czégnél Bpest.
93 Weisz Sándor Budapest A m. leszámít, és pv. bank tisztv.
94 Weiszmann Rezső Budapest A Compie intern, des waggons-lits. 

tisztviselője.
95 Wendauer Róbert Budapest Wendauer és* Nastic ez. társa.
96 Winterstein Gyula Ungar.-Brod Winterstein P. & Sohn ez. tiszt

viselője U.-Bród.
97 Wolf Vilmos Kis-Tétény Az önologiai és pomologiai intézet 

hallgatója, Klosterneuburg.
98 Zaitz Imre Budapest A Pesti Hazai I. takarékptár tisztv.
99 Zsakula Konstantin Budapest Egyéves önkéntes.

1894/5. iskolai év.

1 Adler Gyula Budapest A Budapesti takarékp. és zálog
kölcsön int.

2 Baneth Sándor Bonyhád Wack Keresztély biz. üzl.-ben.
3 Baruch Jenő Brassó Egyéves önkéntes.
4 Basch Sándor Csantavér A »Danubius« hajógyár rt.-nál
5 Bokor (Blumenstock) (lyuln Bonyhád A Pesti magy. keresk. banknál.
6 Brandl Artúr N.-Márton Első magyar gazd. gépgyár r. t.
7 Braun Bódog Bécs Az »Erzsébet« gőzmalomban.
8 Braun Frigyes Puchó Schlesinger M. Berthold czégnél.
9 Braun Vilmos Puchó Atyja üzletében Puclión.

10 Bruck Frigyes Duna-Pentele Freund Antal és Fülöp czégnél 
Budapesten.

11 Bügler János Kassa A VIII., IX., X. kér. takarékpénz
tárnál.

12 Conrád Pál Budapest A salgótarjáni kőszénbánya-részv. 
társaságnál.

13 Elfer Mór Budapest Raditz József fiai börkeresked.

13*
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2123 14 Elkcd József Budapest Atyjánál, Elked Antal ezég.
2124 15 Engel Dezső Budapest A Pesti magy. keresked. banknál.
2125 16 Farkas Rezső Budapest A Magy. Hitelbank egyes, gőz

malmainál.
212G 17 Fellner Béla Budapest A Hazai bank r. t.-nál.
2127 18 Fink Béla Budapest A magy agrár- és járadékbank 

tisztviselője.
2128 19 Fischer Ernő Budapest Schenker és Társa czégnél Bpesten.
2129 20 Fleischer Dezső Vadkert A m. kir. postatakarékpénztárnál.
2130 21 Fleischmann Jakab N.-Kőrös A Fonciére pesti bizt. int. tisztv.
2131 22 Földes Béla Budapest Az I. magy. ált. biztositó társaságnál.
2132 23 Földes Rezső Budapest A M. le'szám. és pv. banknál
2133 24 Frank Miksa K..Félegyháza Atyja üzletében Félegyházán.
2134 25 Franki Oszkár Budapest A * Lujza« gőzmalomban.
2135 26 Frankl Richard Budapest Franki A. Hermann és fiainál.
2136 27 Freund Bernát Budapest Wolfner S. fakereskedésében.
2137 28 Fried Pál Simontornya Atyja bőrgyárában, Simontornya.
2138 29 Fried Róbert Érsekújvár A magy. textilipar r. t.-nál.
2139 30 Fuchs Leó Alsó-Visnye Az »Egyetértés« kiadóhivatalában.
2140 31 Gerő Nándor Budapest A Pesti magy. Keresk. banknál.
2141 32 Glück Ede Budapest Beimel és fiai gabonakeresk. tisztv.
2142 33 Goitein Béla Benedek Budapest Az »Erzsébet« gőzmalomban.
2143 34 Grünfeld József Szenicz Kaufmann Jakab szeszgyáros tisztv. 

Bpest.
2144 35 Gut freund Oszkár Munkács A Magy. aszfalt r. társaságnál.
2145 36 Ilahn Zsigmond Érsekújvár Nemzetközi baleset-biztositó részv. 

társ. tisztv., joghallgató.
2146 37 Herzog Miksa Vág-Ujhely Atyja, Herzog Jakab Károly üzle

tében V.-Ujhely.
2147 38 Ilonig Ödön Bar.-Mágocs A m.-óvári gazd. akad hallgatója.
2148 39 Isoz Kálmán Budapest A Magyar orsz. központi takarék - 

pénztárnál.
2149 40 Janovits Lajos Kassa Az »Unió« gyufagyár tisztv. Bpest.
2150 41 Kann József Budapest A »Viktória« gőzmalomnál.
2151 4 2 Kellner Béla Tata A Magy. orsz. központi takarék- 

pénztárnál.
2152 43 Keszner Dezső Halmi Atyja, Keszner Izidor üzletében, 

M.-Sziget.
2153 44 Kaszás (Kohn) Ign. Bal.-Ederics A Bpesti közp. tejcsarnok-szüvetk. 

tisztviselője.
2154 45 Kármán (Kohn) Lajos Budapest A biharszilágyi olajipar r. t. tisztv.
2155 46 Kovács Károly Budapest A Keleti keresk. tanf. hallgatója.
2156 47 Krempels József Budapest A Magy. orsz. közp. takarékp, nál.
2157 48 Löwensohn Jenő Lengyel-Tóti A m.-óvári gazd. akad. hallgatója.
2158 49 Löwy Gyula Budapest Löwy Dávid és fiai ez. Újpesten.
2159 50 Lövvy Zsigmond N.-Becskerek Strasser és König ezég tisztviselője 

Bpest.
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2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167

2168
2160
2170

2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179

2180
2181
2182
2183
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2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196

2197

2198

197

51 Lubelszky Sándor Budapest
52 Madarasi Gyula Munkács
53 Mangold Artúr Budapest
54 Mautner Elemér Budapest
55 Mautner Pál Budapest
56 Messinger Artúr Budapest
57 Müller Vilmos Budapest
58 Neufekl Zsigmond Lubotin

59 Perelis Oszkár Prága
60 Tollák Hugó Tata-Tóváros
61 Quentzer István Budapest

62 Rónai (Ratzoiiskin) Jakul) Perkupa
63 Roheim Alfréd Zombor
64 Roscnberg Emil Budapest
65 Scheiber Géza is- C z cll
66 Schlesinger Adolf N.-Appony
67 Schmalbach Hugó Budapest
68 Schossbergei Artúr Bács-Almás
69 Schönfeld Emil Gyöngyös
70 Schönfeld Miksa Budapest

71 Schüller Frigyes Budapest
72 Schwarz Béla Tolcsva
73 Singer Samu Tab
74 Spitzer Miksa Tolcsva
75 Stern Hugó Budapest
76 Stern Mór Szatmár
77 Stieglitz Nándor Budapest
78 Stux Móricz Érsekújvár
79 Sugár Ödön Budapest
80 Szóld Lajos Galgócz
81 Szörényi Sándor Orsóvá
82 Török (Teitelbauui) A. Budapest
83 Valgóczy Károly Győr
84 Vecsey György Budapest
85 Weinbcrger Hermán Kassa
86 Weisz Béla Budapest
87 Weisz Géza Budapest

88 Weisz Sándor Arad

89 Winter Ármin Ipolyság

Parisban.
Madarasi Vilmos hizorn. Clégnél.
E. N. Becker ez égnél Hamburg.
A Budapesti bankegyesületnél. 
»Mautner Ödön« ez. Budapesten. 
Messinger H. és testvére czégnél. 
A Pesti m. keresk. banknál.
A bpesti lipótvárosi takarékpénz

tárnál.
Gerhardus és Fiai ez. Budapest. 
»Apollo« köolaj-finomitó r.-t.-nál 
A Habig-féle kalapgyár tisztviselője 

Bécsben.
A mngy. kcrcskcd. r. t.-nál. 
Főrcálisk. tanulmányokat folytat. 
Rosenberg Adolf bőrkcresk.-ben. 
Neuschloss Károly és Fiánál.
A Pesti m. keresked. bankban.
Az Első bpesti gőzmalom r. t.-nál.
A Nicholson-féle gépgyárban. 
Grumvald és Tsa szeszgyárában. 
Bischitz Salamon és fia termény- 

kereskedésében.
Az Erzsébetvárosi takarékpénzt.

A Zalatnai kénkovand r.-t.-nál. 
Wolianka és társa gépkeresk.
A Magy. orsz. közp. takarékp.
A magy. ált. Hitelbank tisztv. 
Schlesinger és Guttmann ez.
A Kőbányai Királysörfőzönél.
A Magyar ipar- és kér. banknál. 
Atyja üzletében.
A nagykikindai gőzmalomban.
A Giro- és pénztáregyletnél.
Az Első győri takarékpénztárnál. 
Schosberger S. és Fia ez. Bpest.
A Kassai keresk. banknál, 
ífj. Schön Ármin czégnél.
Ifj. Weisz Jakab csipkekereskedö- 

nél, Budapesten.
A. Warmuth, llofspediteur, tisztv. 

Berlinben.
A fiumei hitelbank tisztv.



7. A középiskolát végzettek egyéves kereskedelmi szaktan- 
folyamát sikerrel végzett hallgatók.

1883/84.

1 1 Csckey Dezső, Várkony
2 2 Deutsch Ödön, Budapest
3 3 Egan Ede, Nagyvárad
\  4 Fránkel Henrik, Sebes
5 5 Friedmann Dávid, Gálszécs
6 6 Gál Jenő, Szentes
7 7 Goldberger Arnold, Budapest
8 8 Kohn Tódor, Szentes
9 9 Lcfkovits Áron, Szeged

10 10 Moskovitz Miksa, Iladház
11 11 Patzel Ferencz, Lúgos

1884/85.

23 1 Diamant Soma, Gyoma
24* 2 Falvay Jenő. Böszörmény
25 3 Fleischl Károly, Budapest
26 4' Goldberger Hugó, Budapest
27 5 Grosz Mór, Trencsén
28 6 Horváth János, Kalocsa
29 7 Janovitz Vilmos, Budapest
30 8 Klein József, Szeged
31 9 Kócsi Ádám, Kolozsvár
32 10 Krausz Miksa, Szeged
33 11 Liebenheimer József Petrócz
34 12 Löwy Izidor, Jolsva
35 13 Mészöly István, Halas
36 14 Müller József, Szered
37 15 Pick Rezső, Uj-Szt-Iván

iskolai év.

12 12 Ransburg Lajos, Csepely
13 13 Rausch Kálmán, Kurtis
14 14 Réthy Dezső, Szarvas
15 15 Roscnberg Mór, Orechó
16 16 Schönaug Lipót, Verbász
17 17 Sekulesz Adolf, Vadkert
18 18 Spieler Jenő, Kecskemét
19 19 Szántó Aladár, Pécs
20 20 Varjassy Dezső, Arad
21 21 Wolf Bernát, Kalocsa
22 22 Zboray Ábris, Budapest

iskolai év.

38 16 Polákovits B. László, Kula
39 17 Pollák Jakab, Budapest
40 18 Roth Sándor, Körmözbánya
41 19 Rózsa Vilmos, Mokrin
42 20 Schwarcz Hermann, Miskolcz
43 21 Soltész Lajos, Munkács
44 22 Steiner Fülöp, Bilicz
45 23 Szabó Jenő, Kolozsvár
46 24 Szabó Tibor, Alberti-Irsa
47 25 Szilágyi Sándor, Kunágota
48 26 Tóth Imre, Szt.-András
49 27 Végh Aladár, Sz.-Fejérvár
50 28 Weisz Zsigmond, Szeged
51 29 Zára Antal, Déva



52
53
54
55
56
57
58
59
60
Ül
62
63
64
65
66
67

82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95

110
111
112
113

199

1885/86. iskolai év.

1 Balogh Zsigmond, Szabadka 78
2 Deutsch Sámuel, N.-Kőrös 79
3 Eiszen Gyula, Makó 70
4 Éliás Gusztáv, Jánosháza 71
5 Emmel Gyula, R.-Szt.-György 72
6 Ferenczy Dezső, Torda 73
7 Fried Adolf, Levelek 74
8 Friedmann Mór, Szína
9 Ilajnos Sándor, Szepetnek 75

10 Hirmann Ferencz, Almás 76
11 Ilirschl Kálmán, Gyöngyös 77
12 Islvánffy Béla, Szemlak 88
13 Klein Sámuel, Hunfalu 89
14 Kohn Ignácz, N.-Bajom 80
15 Kohn Vilmos, Breznóbánya 81
16 Kugel Miksa, Arad

17 Lorber Adolf, Danisécz
18 Marton Ödön, Virth
19 Morvay István, Sáros-Oroszi
20 Sárfalvi Nagy Aladár, Budapest
21 Nagy Sándor, Szentes
22 Okolicsányi Ferencz, Gortva
23 ifj. zombori Rónay János,

K.-Zombor
24 Sonnenschein Bernát, Girált
25 Strelinger Miksa, Breza
26 Szüts András, T.-Várkony
27 Vajda Manó, Szeged
28 Weinberg Lipót, Ungvár
29 Wohl Sámuel, Makrancz
30 Zeibig János Ferencz, Medgyes

18S6/87. iskolai év.

1 Baross Lajos, Makó
2 Boros Andor, Arad
3 Boros Iván, Arad
4 Dallos Elek. Arad
5 Belanszky Demkól)., N.-Becsk.
6 Fejér Aladár, T.-Várkony
7 Fejér Elemér, Budapest
8 Fischer Elemér, Vajda-Hunyad
9 Gondos (Schwarz) Mór,

Kisasszonyfa
10 Halmi Nándor, Apostag
11 Ifj. Kabdebó Antal Sz.-Keresztár
12 Karacsay Sándor, Gíogau
13 Kohn Juda, Hollókő
14 Lütsey Károly, Szeged

15 Mázor Elemér, Szarvas
16 Nagy Sándor, Csesztreg
17 Nilsen Rudolf, Budapest
18 Pap Kálmán, Eperjes
19 Párniczky Ákos, Péteri-puszta
20 Rudnyánszky Titusz, K.-Endréd
21 Schwarz Gyula, N.-Várad
22 Spitz Gyula, Pottornya
23 Négyesi Szepesy Pál,Nyék-Lád-

liáza
24 Széli Ödön, Igló
25 'Pernyei Ármin, Imreg
26 Wessely Károly, Sárvár
27 Wolfner Gyulaj Újpest
28 Zádor Alajos, Budapest

96
97
98
99 

100 
101 
102
103
104

105
106
107
108 
109

1887/88. iskolai év.

1 Bauer Mihály, Budapest
2 Bayer Károly. N.-Szt.-Miklós
3 Braun Artur. Budapest
4 Dancs Árpád, Tót-Komlós

114 5 Fábry Károly, Rozsnyó
115 6 Gang Jakab, Győrsziget
116 7 Hellsinger István, Budapest
117 8 Hoch Henrik N.-Bajom



118
119
120
121
122
128
124
125
126
127
128
129
130

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

181
182
183
184
185
186

9 Iíubay József, Peder
10 Kamenitzky Lajos, Budapest
11 Klein Samu, Kadarkút
12 Koch Antal, Budapest 
18 Lengyel Gergely, Déva
14 Lichtenberg Ernő, Budapest
15 Lövvy Ferencz, Komárom
16 Maczkó Kálmán, Malomszeg
17 Manheim Ignácz, Pádé
18 Mauthner Emil, Budapest
19 Mezey Andor, Pozsony
20 Nagy Dezső, Debreczen
21 Oppenheimer Adolf, Halászi

131 22 Péchy Péter. Gyires
132 23 Planer Jenő, Budapest
133 24 Pollák Emil, Budapest
134 25 Rechnitzer János, Szombathely
135 26 Ruttkay Vilmos, Budapest
136 27 Segesvári József Nagy-Ág
137 28 Simon Gábor, Arad
138 29 Strauss Benjamin Beszterczeb.
139 30 Szabó Kálmán, Körmend
140 31 Tátray Ödön, Debreczen
141 32 Török Vilmos, N.-Szeben
142 33 Weiss Hugó, Székesfejérvár
143 34 Zelliger Ágost, Malaczka

1888/89. iskolai év.
1 Andrássy Ákos, N.-Becskerek
2 Balogh Zoltán, Petneháza
3 Beretvás Lajos, Kecskemét
4 Braun Ödön, Budapest
5 Cserey Elek, Bordócz
6 Dessewffy László, Budapest
7 Fuchs Emil, Budapest
8 Gradl Adolf, Rákos-Palóta
9 Grób Elek, N.-Becskerek

10 Guttmann Béla, Nagyvárad
11 Holtzspach Emil. Budapest
12 Jákobéi László. Budapest
13 Jutási Ödön, Pápa
14 Kerschek Jenő, Arad
15 Klein Béla, Ternye
16 Knotz Károly, Budapest
17 Krizko Milutin, Körmöczbánya
18 Ladics Gyula, Gyula
19 Mayer Ferencz, Szombathely

20 Megay Ottó, Gyulafehérvár
21 Mezey Lajos. Budapest
22 Mizger Gyula, Szombathely
23 Ösztreicher Lipót, Szolnok
24 Pongrácz Alfréd, Losoncz
25 Ráth Jenő, Balassa-Gyarmat
26 Ratkovics Károly, Pécs
27 Rónay Béla, Jász-Ivisér
28 Schmidt János, Szeged
29 Schulhof Lipót, Rohoncz
30 Schweiger Ödön, Budapest
31 Soltész Gyula, Nyíregyháza
32 Szlávy Kálmán, N.-Várad 
83 Sztanik Árpád, Iglú
34 Sztankovics Ferencz, Tót-Megyer
35 Sztankovics Jenő, Tót-Megyer 
86 Weinberger Samu, D.-Ujfalu 
37 Zaborszky István, Síd

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

1889/90. iskolai év.
1 Asztalos István, Ó-Gyalla
2 Bakonyi Pál, Budapest
3 Berger Mór, Pápa
4 Bolgár Tivadar, Pécs
5 Braun Ármin, Rajecz
6 Diamandi József, N.*Várad

187 7 Eber Antal, Budapest
188 8 Édeskuty Jenő, Budapest
189 9 Egger Emil, Bécs
190 10 Gaszner Géza, Debreczen
191 11 Hajós Gyula, Ungvár
192 12 Halmi Béla, Szepsi



103
194
195
19Ö
197
198
109
200
201
202
203
204
205
206

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

252
253
254
255
256
257
258
259

201

13 Keszler Lajos, Pásztó 207
14 A.V.KlokocsánLajos Beszlerczc 208
15 Kohn Márkus, Ó-Tura 209
16 Künstler Ödön, Gyöngyös 210
17 Luka László, Puszta-Szántó 211
18 Mandel Sándor, N.-Kálló 212
19 Mahrer Aladár, Vácz-Szt. László 213
20 Martin István. Szegzárd 214
21 Mikula Aladár, Losoncz 215
22 M o s k o v ic z  Miksa, N.-Várad 216
23 Oesterreicher Emil, Z.-Egerszeg 217
24 Pap Imre, Volócz 218
25 Pausz Béla, Kassa 219
26 Pólya László, Kisújszállás 220

1890/91.
1 Bászel Jenő, Budapest 237
2 Herényi László, Szentes 238
3 Bieber Samu, Bábolna 239
4 Bukovics Miklós, Budapest 240
5 Dick Gyula, Kassa 241
6 Elszner Frigyes, Hainfeld 242
7 Gábor József, S.-A.-Ujhely 243
8 Guseo Ferer.cz, Bécs 244
9 Hirschbein Lázár, Baán 245

10 Hoepfner Gusztáv, Szép.-Váralja 246
11 KézmárszkyJózsef, Szep.-Váralja 247
12 Kohn Henrik. Gyulafehéivár 248
13 Kreutzer Károly, Budapest 249
14 Márky Béla, Békés-Gyula 250
15 Nagy Vilmos, Farkasd 251
16 Németh Zoltán, Bodr.-Keresztár

27 Preiser Miklós, Debrcczcn
28 Roth Ákos, Nyírbátor
29 Saxleliner Ödön, Budapest
30 Schleicher Ferencz, Budapest
31 Spiclmann Ervin, Kassa
32 Springer G. Ernő, Tokaj
33 Szentpáli Miklós, Halmi
34 Szikszay Elemér, Budapest
35 Szlávnits Lajos, Budapest
36 Tóth Béla, Hódmező-Vásárhely
37 Wallenstein Gyula, Sopron
38 Weisz Kornél, Felka
39 Zahumenszky Ferencz, Budapest
40 Zückler Rezső, Budapest

17 Naumann Gusztáv, Pa-Bcdcgli
18 Oravecz Pál, Budapest
19 Orth Ambrus, Uj-Arad
20 Panek Ödön, Gyöngyös-Pata
21 Pinfsich Oszkár, Budapest
22 Radakovics Ödön, Felső-Bükk
23 Radó Róbert, Budapest
24 Schilling Bernét, Szászváros
25 Schranz Béla, Lőcse
26 Seltenreich Kornél, Lőcse
27 Steiner Simon, Alsó-Kubin
28 Strausz Fiilöp, Benediko
29 Szontágh Sándor, Dobsina
30 Takách Gyula, Pomáz
31 Weinmann Géza, Nagyvárad

iskolai év.

1891/92. iskolai év.
1 Anion Károly, Vedrőtl 260
2 Augenstern Mór, Budapest 261
3 Benedict Ottó, Bécs 262
4 Brüll Oszkár, Budapest 263
5 Demkó Vidor, Nagy-Becskerek 264
6 Falvay Sándor, Budapest 265
7 Futtaky Árpád Budapest 266
8 Gombos Kálmán, Budapest 267

9 Hegyi Nándor, Budapest
10 Herzl Hugó, Budapest
11 K. Hoffmann Lajos, Stomfa
12 Iiorvát Árpád, Budapest
13 Inselt Jenő, Somodor
14 Juhász Kálmán, Szolnok
15 Keszler István, N.-Szt.-Miklós
16 Királyfi Gyula, Budapest
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268 17 Klein Sándor, Szt.-Erzsébet
269 18 Kohn Emánuel, Ungvár
270 19 Kohn Rikárd, Temesvár
271 20 Kosinszky Károly, Fel.-Bisztra
272 21 Lager Ármin, Temesvár
273 22 Landau Gusztáv, Budapest
274 23 Ligeti Lajos, N.-Kálló
275 24 Niki Imre, Kisújszállás
276 25 Panek István, Gyöngyös-Pata
277 26 Pollák Alfréd, Budapest

278 27 Reinitz Ármin, Szeged
279 28 Sennowitz Béla. Kassa
280 29 Szilády Károly, Kecskemét
281 30 Takács Béla, Esztergom
282 31 Trinks József, Kolozsvár
283 32 Turnovszky Andor, Budapest
284 33 Weissbach Lázár, Ungvár
285 34 Weissberger Zsigmond, Losóncz
286 35 Wonke Géza, Budapest

1892/93.
287 1 Adler Sándor, Trencsén
288 2 Baintner Barnabás, Budapest
289 3 Bartha János, Szolnok
290 4 Báthy Sándor, Felsőbánya
291 5 Bäck Béla, Budapest
292 6 Beclit Albert, Bonyhád
293 7 Becsey Lajos, Budapest
294 8 Berán Károly, Esztergom
295 9 Berczeller Bernát, Gács
296 10 Brauner Ignácz, Rév-Komárom
297 11 Büchler Jenő, Török-Kanizsa
298 12 Csajkovics Lajos Endre, Szatmár
299 13 Friedmann Emil, Budapest
300 14 Gross Aladár, Budapest
301 15 Halter Károly, Budapest
302 16 Holczer József, Mezö-Kászony
303 17 Kain Sámuel, Ibrány
304 18 Káig József, Rom.-Szárcsa
305 19 Kaufmann Izidor, Ungvár
306 20 Kiss Péter,Budapest
307 21 Klein Ignácz, S.-A.-Ujhely
308 22 Klein Lajos, Dlulia
309 23 Konyoviís Antal, Zombor
310 24 Koronczay György, Késmárk

1

311 25 Kovács Miklós, Rozsnyó
312 26 König Béla, Csörgő
313 27 Kricsfalussy Jenő, Darva
314 28 Krishaber Ottó, Budapest
315 29 Kunwald Pál, Budapest
316 30 Kurländer Győző, Budapest
317 30 Lamos József Elemér, Léva
318 32 Lányi Jenő, Lőcse
319 33 Lenk Adolf, Sopron
320 34 Lugmayer József, Pomáz
321 35 Pfeifer Jenő, Kecskemét
322 36 Politzer Géza, Budapest
323 37 Prozezinsky Vilmos Miskolcz
324 38 Schőja Aladár, Budapest
325 39 Stäuber Artur, Budapest
326 40 Stern Lajos, Liptó-Szt.-Miklós
327 41 Szarvasy Sándor Budapest
328 42 Ujlaky Ödön, Budapest
329 43 Valenta Gábor, Zakluki puszta 
320 44 Varga Ödön, Budapest
331 45 Virágh Károly, Ónod
332 46 Willnrotter Artur, Kassa
333 46 Winter Lajos, Jasszy

1893/94. iskolai év.
334 1 Áldássy I mre, Budapest
335 2 Babusnik Emil, Temesvár
336 3 Balassa Ödön, Budapest

337 4 Barna Gusztáv, N.-Tapolcsány

338 5 Berdin Kálmán, N.-Kanizsa
339 6 Bettelheim Frigyes, Budapest
340 7 Bródy Miksa, Ungvár
341 8 Chikán Pál, N.-Kála



342
343
344
345
346
347
348
349
350
851
352
353
354
355
356
357
358

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
339
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

203

9 Deutsch Gyula, Ó-*Kanizsa 359
10 Ehrenfeld Ottó, Budapest 360
11 Fissinger Jenő, Grácz 361
12 Franzl Károly, Sasvár 362
13 Fuchs Lajos, Budapest 363
14 Gábor Illés, Péczel 364
15 Goldberger József, Almás 365
16 Herritz Gyula, Beszterczebánya 366
17 Herz Alfréd, Poprád 367
18 Hevesi Sándor, Eger 368
19 Ilollósi Andor, Lengyeltóti 369
20 Ilolzschuh Lajos, Eger 370
21 Joó Károly, R.-Keresztúr 371
22 Königsberger Salam. Györszigct 372
23 Löwinger Mór, O-Kanizsa 373
24 Melczer Lajos, Budapest 374
25 Németh Ernő, Veszprém 375

26 Neuwelt Igu. Gyula, Beregszász
27 Oetl Aladár, Budapest
28 Pacsu János, N.'-Kikinda
29 Pajor Emil, Szeged
30 Pickler Soma, Beszterczebánya
31 Schümichen Ágost, Zichyfalva
32 Segesváry Béla, Alsó-Dabas
33 Singer Izidor, Győr
34 Siroky Ferencz, Gerencsér
35 Szabó Lajos, Budapest
36 Széli Zoltán, Szepes-Igló
37 Sziberth Bertalan, Zilah
38 Tánczos Béla, Budapest
39 Wátz Károly, Versecz
40 Wébel Ottó, Győr
41 Weinberger Mór, Ungvár
42 Zclcnka Samu, Sztaskó

1894/95. iskolai év.
1 Aigner Ernő, Szeged 401
2 Aigner Károly, Budapest 402
3 Bajusz Béla, Budapest 403
4 Bárdossy Kornél, N.-Szeben 404
5 Benczúr Vilmos, Kassa 405
6 Berger Jenő Ernő, Pápa 406
7 Bienerth Gusztáv, Versecz 407
8 Borbély György, Tisza-RolT 408
9 Conrad Arnold, N.-Szeben 409

10 Demkó János, Maldur 410
11 Deutsch Hugó, Lúgos 411
12 Diamant Jacques, N.-Szombat 412
13 Förster Oszkár, Körmöczbánya 413
14 Fränkl Miklós, Budapest 414
15 Freund Miklós, Budapest 415
16 Frivaldszky Zoltán, Budapest 416
17 Geröfi Gusztáv, Bécs 417
18 Giinsberger Jenő, Boglár 418
19 Ilarsányi József, Tisza-Füred 419
20 Iletycy Pál, Zsombolya 420
21 Janka Gyula, Barkaszó 42 L
22 Járos József, Zöeptau 422
23 Kelemen József, Szeged 423
24 Kerekréthy Miklós, Nyíregyháza 424
25 Kövér Kálmán, Budapest

26 Kunosy Ödön. Budapest
27 Läufer Zsigmond, Déva
28 Maibaum Artúr, Szepesv&ralja
29 Mannó Leonidas, Pancsova
30 Milot; György, Bécs
31 Mladoniczky Káint. Sopron
32 Mohr József, Szegvár
33 Nichodinescu Theofil, Galatz
34 Ordódy Sándor, Budapest
35 Plochmann Pál, Nyitra
36 Rottmann László, Jamnik
37 Sári János, Sárvár
38 Schlesinger Emil, Namesztó
39 Schönfeld Gyula, Nagyvárad
40 Secmayer Ferencz, Versecz
41 Streicher Simon, Nyír Lúgos
42 Szabó Alfréd, Szlanitza
43 Szlepcsevics Zsárkó, T.-Földvár
44 Újhelyi Jenő, Budapest
45 Valatin Andor, Budapest
46 Vizner Jenő, Veszprém
47 Wächter Kálmán, Ludbreg
48 Wciszenstein Ede, O-Tura
49 Zalán Gyula, Alsó-Dontború





IV .

Táblázatok és kimutatások.
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1. A z o s z tá ly o k  é s  a b e ir t ta n u ló k  é v e n k in t i k im u ta tá sa .

Isk o la i
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1857—58 1 23 1 43 2 66 ___ — ___

1868—59 2 32 1 44 1 32 — — — — 4 108 — — —
1 8 5 9 -6 0 2 46 1 30 1 27 1 17 — — 5 120 13 — —

1860 61 2 47 1 37 1 28 1 14 — - 5 126 11 — —

1861—62 1 45 1 41 1 21 1 10 - — 4 117 8 — —

1862—63 1 28 1 56 1 33 1 10 — — 4 127 10 — —
1863—61 1 51 1 43 1 38 1 19 — — 4 151 14 — —
186-1—65 1 46 1 67 1 32 1 27 - — 4 172 23 — —
18 6 5 -6 6 1 73 2 93 1 58 1 26 — — 5 250 21 — —

1866 — (>7 1 73 2 111 2 75 1 37 - — 6 296 32 — —
1867—68 1 68 2 115 2 105 1 37 — — 6 315 33 — —
18 6 8 -6 9 1 65 2 113 2 99 1 42 - — 6 319 36 — —
1869—70 1 60 2 139 2 120 1 62 — 6 381 52 — —

1870-71 1 63 2 116 2 116 2 78 — — 7 373 66 — —

1871—72 — — 3 144 2 102 2 68 — — 7 314 59 — —

1872—73 — — 2 105 3 148 2 68 — — 7 321 54 62 —
1 8 7 3 -7 4 — — 2 107 2 106 2 105 - — 6 318 44 104 —
1874—75 — — 2 89 2 101 2 85 1 34 7 309 52 64 —
1875-76 — — 2 97 2 113 2 76 1 57 7 343 52 45 —

1876-77 — — 2 105 2 107 2 78 1 42 7 832 34 23 —
1877—78 — — 2 91 2 104 2 84 1 47 7 326 40 32 —
18 7 8 -7 9 1 51 3 168 2 85 1 48 — — 7 352 44 33 —
1879—80 1 38 3 150 3 124 1 41 — — 8 353 35 46 —
1880 - 81 1 31 3 170 3 116 2 63 — — 9 379 58 21 —
1881—82 1 46 3 183 2 118 2 80 — — 8 427 68 23 _
1882 -8 3 1 37 4 218 3 147 2 81 — — 10 483 70 26 ___

18 8 3 -8 4 1 33 5 257 3 160 2 113 — — 11 563 101 15 36
1 884 -85 — — 4 204 4 212 3 128 — — 11 541 118 29 47
1885 -8 6 — — 4 183 4 161 4 152 - — 12 496 136 ___ 45
1 886 -87 — — 3 150 3 143 3 126 — — 9 419 117 ___ 43
1887—88 — — 3 144 3 135 3 113 — — 9 392 100 ___ 50
1 8 8 8 -8 9 - — 3 141 3 121 3 129 - — 9 391 116 ____ 62

Átvitel 23 9461 73 3751 | 66 30861 53 2017 4 180 üli) 098b| i 6L7 513 |á73



208

A b e ir t  t a n u l ó k  ó v e n k i n t i  k i m u t a t á s a  ( f o l y t a t á s ) .
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Áthozat 23 946 73 3754 66 3086 53 2017 4 ISO 219 9983 1617 513 273

1889—90 — — 3 130 3 118 3 106 — 9 354 103 — 50

1890-91 - — 3 129 3 115 3 97 — — 9 341 91 — 43

1891-92 — — 3 140 3 126 3 100 — — 9 366 96 — 52

1892-93 - — 3 115 3 127 3 107 — — 9 349 103 — 51
1893—94 — — 3 141 3 112 3 103 — — 9 356 99 — 59
1894- -  95 — — 4 181 3 126 3 91 . ... — 10 398 89 56

Összesen 23 946 92 4590 8 4  3 8 1 0 71 2621
1

4 180 27412147 2198 513 584

2. A beirt tanulók vallásfelekezete.
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1873-74 62 12 15 1 5 _ 223 318 19.5 3*8 4*7 0'3 ÍV, _ 70*i
1874-75 58 2 25 — 7 — 217 309 18*8 0*ü 8*i — 2*3 — 70*2
1875—76 72 9 18 — 4 — 1 240 343 21*o 2-c 5*j — 1*2 — 70*o
1876—77 72 11 17 — 2 — 230 332 21*7 3*3 5*1 — 07 — 69*2
1877-78 70 8 9 — 2 1 236 326 21*5 2*4 2-7 — 0*7 0*3 72*i
1878-79 80 7 11 - 4 1 249 352 22.8 1*0 3*1 — 1*1 0*3 70*8
1879-80 71 10 13 — 4 — 255 353 20-i 2*9 3-7 — 1*1 — 72*2
1880-81 60 8 11 — 3 — 297 379 J 5*8 2*i 2-9 — 0-8 — 78m

1881-82 56 12 20 1 3 — 335 427 13*i 2-8 4*7 0*2 0*8 — 78*4
1882 - 83 69 9 22 - 5 — 378 483 14-:$ 1-9 4*5 — 1*0 — 78*300i00X00 70 12 21 — 2 — 458 563 12*5 2-1 3-7 — 0-4 — 81*3
1884-85 81 6 21 — 3 — 433 544 14*9 1*1 3*8 — 0-ü 79-c
1885 86 79 8 24 — — — 385 496 16-o 1*6 4-8 — — — 77.6
1886-87 76 7 22 — 1 — 313 419 18-i 1*7 5*3 — 0.2 — 74*7
1887—88 84 8 20 — 2 — 278 392 21*4 2t 5*1 — 0*5 — 70*9
1888 -89 83 8 17 — 4 — 279 391 21*3 2-i 4*3 — 1*0 — 71*3
1889-90 74 9 16 — 3 — 252 354 20*9 2*5 4*6 — 0-9 — 71*2
1890 -  91 60 7 20 — 2 — 252 341 17*6 2*1 5*9 — 0-ü — 73*8
1891—92 58 11 15 — 2 — 280 366 15*9 3*o 4-i — 0*5 — 76y

1892—93 43 8 14 — 2 - 282 349, 12*3 2*3 4*o — 0-G — 80-8
1893 91* 50 8 11 — 2 — 285 356 14*o 2*3 3-i — 0‘G — 80-o
1894-95 59 8 14 — 2 — 315 398, 14*8 2-o 3*5 0 y> — 79.2
Összeg és 

átlag U87 188J376 2 64
1 aj 6472 8591

II
17*3 2*2

1
4m 0*o 0*s| 0-o, 75*3
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3. A beirt tanulók szülőhelyük szerint.
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1 Budapest 158 178 108 158 140 153 196 158 100 1481 44*0 1
2 Abauj - Torna vármegye 2 3 1 2 4 2 5 6 10 35 1*0 2
3 Arad » 1 — 2 3 3 2 3 4 2 20 0*6 3

4 Árva » 1 4 3 2 2 — - 6 7 28 0‘8 4

5 Bács-Bodrog » 10 16 14 9 7 13 11 13 13 106 3*2 5

6 Baranya » 7 6 2 1 5 6 0 5 8 40 1-4 6
7 Bars » 1 1 1 3 2 3 3 2 — 10 0*5 7

8 Békés » 12 9 8 6 0 3 3 2 1 50 l*r> 8
9 Bereg » 1 1 — — — 1 — 2 4 9 0*3 9

10 Bihar » 3 4 3 5 8 8 — 1 1 33 l-o 10
11 Borsod » 5 3 3 5 5 6 2 4 4 37 1*1 11
12 Brassó » 1 1 2 0*n 12
13 Csanád » 1 — 1 2 4 5 3 4 3 23 0*7 13
14 Csik » 1 1 0*o 14
15 Csongrád » 6 4 4 4 3 4 2 3 2 32 1*0 15

1(5 Esztergom » 4 2 — 1 — 2 1 1 — 11 0-3 16

17 Fejér » 11 7 4 3 5 8 4 8 10 60 1-8 17
18 Gömór » 5 2 — 1 1 1 — - — 10 0*3 18
19 Győr » 2 3 3 3 — 2 1 5 5 24 0*7 19
20 Hajdú » 1 1 1 - 2 3 — 2 10 0*3 20
21 Heves * 8 3 5 7 5 4 2 2 0 42 1*3 21
22 Ilont » 2 — 2 — 1 2 — 3 3 13 0*4 22
23 Huny ad * — — 4 1 2 2 — — — 9 0'3 23
24 J.-N.-K.-Szolnok » • 9 8 9 6 4 5 3 9 8 01 1*8 24
25 Kolozs 1 1 2 0*o 25
20 Komárom » 9 10 7 0 5 10 8 8 4 67 2-o 20
27 Krassó-Szörény » 1 2 3 2 1 3 5 3 2C> 0 -ü 27
28 Liptó 5 5 4■ 0 6 5• 2 3 6- 42! 1*3 28
29 Máramaros » - 1 9' 2 1 1 2 21 21 2C> 0*c 29
30 Maros-Torda » 2 1 1 4í 0*i 30
31 Moson » — — — 1 1 0*1 31

Átvitel 271273 2(il|238 227l2r,2|260259:274|2315 68-«i

Bricht, Bpesti Kcrcsk. Akad. tört.
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A b e ir t  t a n u l ó k  s z ü l ő h e l y ü k  s z e r i n t  ( f o l y t a t á s ) .
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Áthozat 271 273 261 238 227 252 260 259 274 2315 68*o
32 Nógrád vármegye 14 12 11 6 9 10 9 3 3 77 2*3 32

33 Nyitra » 16 10 18 7 9 7 10 15 17 109 3*2 33

31 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm. 28 17 9 15 16 16 9 14 20 144 4*:j 34

35 Pozsony vármegye 1 1 2 1 3 6 3 5 3 25 0*7 35
36 Sáros 1 — 4 3 4 4 2 2 2 22 0 ‘7 36
37 Somogy » 7 0 7 6 1 5 6 9 12 59 1-8 37
38 Sopron » 1 2 4 5 3 2 — 1 2 20 0'G 38
39 Szabolcs » 5 7 2 3 2 2 — 1 2 24 0-7 39

40 Szatmár » 3 2 — 3 3 4 3 2 3 23 0*7 40

41 Szeben y> — — 2 — — — — — — 2 0*0 41

42 Szépes » 1 — 4 — — — — 1 — 6 0*2 42
43 Szilágy 2 — — — 1 — — — — 3 0-1 43
44 Szolnok-Doboka y> — — — — — - 1 — — 1 0*o 44
45 Temes 7 8 2 2 1 3 3 — 3 29 0*í) 45
40 Tolna » 8 10 14 16 10 12 14 9 9 102 3*o 46

47 Toron tál » 4 3 4 4 9 5 5 5 10 49 l*r> 47

48 Tre nősén » 12 4 5 3 2 4 4 6 4 44 1-a 48
49 Turócz » 1 — — 1 1 1 — — — 4 0*1 49
50 Udvarhely » — — 2 — — — — — 1 3 0*i 50
51 Ugocsa 1 1 1 3 0*i 51

52 üng 3 4 5 1 — — — — 2 15 0 ’4 52

53 Vas » 3 4 3 1 — — 1 1 2 15 0*4 53

54 Veszprém 7 6 7 9 10 8 3 3 3 56 1*7 54

55 Zala 5 5 4 8 9 7 4 4 4 50 1*5 55

50 Zemplén » 8 10 5 7 6 6 3 5 7 57 1*7 56

57 Zólyom > 3 3 5 3 2 3 4 3 3 29 0*9 57

58 Horvát-Szlavonország 1 2 3 3 2 1 2 — 1 15 0*1 58

59 Bosznia-Herczegovina 1 — — — — — — — — 1 0*o 59

00 Osztrák császárság 4 3 8 9 11 8 3 7 8 61 1*8 60

01 Olaszország 1 — 1 0*0 61

02 S vájez 2 2 0*o 62

Összesen 419 3!>2|‘S91 354 341 366 :si9j:!r>o|:s!ts|:-i:«;(;| io o |
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4. A  beirt ta n u ló k  s z ü le ik  la k ó h e ly e  sz er in t.
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1 Budapest 22 í 215 207 190 194 190 202 220 1054 56*1 1
2 Abauj-Torna vármegye 2 2 5 6 3 5 3 8 34 1*2 2
3 Alsó-Fehér » — — 1 — — — — — 1 O-o 3
4 Arad » — 1 2 2 3 2 1 11 04 4
5 Árva » 3 3 2 2 — — 4 5 19 0*ű 5
0 Bács-Bodrog 11 9 8 7 11 11 12 9 78 2*7 6
7 Baranya 4 — 1 6 7 6 3 5 32 1*1 7
8 Bars 1 3 2 2 3 3 1 — 16 0*s 8
9 Békés » 9 7 4 3 3 3 2 — 31 l-i 9

10 Bereg » 1 1 2 0*1 10
11 Bihar » 3 1 1 2 2 — 1 1 11 0*4 11
12 Borsod » 5 4 4 4 6 2 3 2 30 1*0 12
13 Csanád * — 1 2 3 5 3 3 2 19 0*6 13
n Csongrád » 2 2 3 3 3 2 2 1 18 O-ö 14
15 Esztergom » 1 — — — 2 1 1 — 6 0*2 15
16 Fejér 2 4 4 1 5 4 7 6 33 1*1 16
17 Gömör » 1 — 1 1 1 — — — 4 0’i 17
18 Győr » 1 2 3 — — 1 4 5 16 0*6 18
19 Hajdú » 3 1 — 1 1 — — — 6 0*Q 19
20 Heves 5 6 10 6 4 — 3 9 43 1*5 20
21 Hont » — 1 — 1 1 2 2 3 10 0*3 21
22 Ilunyad » — — 1 1 1 — — — 3 0-i 22
23 Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 3 5 4 5 6 3 7 8 41 1*4 23
24 Komárom vármegye 9 8 6 6 9 8 7 4 57 1*9 24
25 Krassó-Szörény » 3 2 2 — 1 3 6 4 21 0*7 25
20 Liptó » 4 5 5 5 3 2 2 5 31 1-1 26
27 Máramaros » 2 3 3 8 0*3 27
28 Maros-Torda » 1 1 0*o 28
29 Moson » 2 2 0*i 29
30 Nógrád » 10 9 3 7 12 9 3 2, 55 1*9 30

Átvitel 3071290 28o|“2f>4

IQOO'S'l 27í)|“285 313 | 2293 77*8|
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A  b e ir t  t a n u l ó k  s z ü l e i k  l a k ó h e l y e  s z e r i n t .  (Fo ly tatás .)
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Áthozat 307 290 280 264 285 279 285 313 2293 77*8
31 Nyílra vármegye 6 10 5 7 5 10 9 10 62 2*i 31
32 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm. 14 16 13 15 13 9 9 18 107 3*g 32
3:1 Pozsony vármegye 1 — — 1 4 3 4 2 15 0*5 33
u Sáros » — 1 2 3 4 2 2 1 15 O’ö 34
35 Somogy * 6 5 5 1 4 6 6 5 38 1*3 35
36 Sopron * 2 2 1 — — — — 1 6 0*2 36
37 Szabolcs 4 4 2 2 1 — — 1 14 0-5 37
38 Szatmár » 1 2 2 3 4 3 — 2 17 0'G 38
39 Szepes » 2 2 4 0-1 39
40 Szilágy » — — — 1 — — — — 1 0*0 40
41 Szolnok-Doboka vm. — — — — — 1 — — 1 0*o 41
4a Temes vánpegye 4 2 2 1 3 3 2 3 20 0-7 42
43 Tolna » 10 16 13 9 11 14 8 10 91 3*i 43
41 Torontál » 2 5 3 8 4 5 5 9 41 lM 44
45 Trencsén » 4 4 3 2 2 4 6 5 30 1*0 45
46 Turócz » — — 1 1 1 — — — 3 0*i 46
47 Udvarhely » — 1 — — — — — — 1 0-o 47
48 Ung * 4 2 1 — — — — 1 8 0-3 48
49 Vas » 2 2 1 — — 1 2 2 10 0-3 49

50 Veszprém » 5 6 5 5 4 3 2 2 32 1-1 50
51 Zala » 4 4 4 6 5 4 2 3 32 1‘1 51

5 2 Zemplén » 10 10 6 6 7 3 6 6 53 1*8 52
53 Zólyom » 2 3 1 2 4 4 3 1 20 0-7 53
54 Ilorvát-Szlavonország 1 1 2 3 2 2 2 1 14 0*G 54
55 Bosznia-Herczegovina — 1 1 0-o 55

56 Osztrák császárság 3 4 2 1 3 3 2 — 18 0 G 56

Összesen 39213911354|841 |36fi|34.o| 356 398 29471 íool
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5. A  beirt ta n u ló k  é v v é g i á lta lá n o s  o sz tá ly z a ta .
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1870—77 16 51 106 67 40 52 332 4*8 15*4 31*9 20-2 12*o 15-7

1877—78 14 50 150 57 14 41 326 4-8 15*3 46*o 17*5 4*3 12*0

1878—79 18 35 140 83 34 42 352 5*i 10*0 39*8 23*0 9*g 11*9

1879—80 15 38 157 72 29 42 353 4*2 10*8 44*5 20*4 8*2 11*9

1880-81 12 37 166 83 39 42 379 3*2 9*7 43*8 21*9 10*3 11*1

1881—82 13 39 184 105 45 41 427 3-o 9-1 43*i 24*o 10*6 9*g

X X i Q0 20 29 256 83 48 47 483 4-i 6*o 53*o 17*2 10*o 9*7

1883—84 8 34 356 81 43 41 563 1*4 6*o 63*2 14*4 7*7 7*3

1884-85 6 43 275 113 62 45 544 1-1 8*o 50*8 20*7 11*4 8*o

1885—86 11 53 245 108 28 51 496 2*2 10*7 49*1 21*8 5*ü 10*3

1886—87 13 67 223 70 24 22 419 3*i 16*o 53*2 16-7 5*8 5*2

1887-88 14 56 214 67 17 24 392 3-5 14*4 54*6 17*1 4*3 6*1

1888—89 18 67 182 63 39 22 391 4*g 17*2 46*5 16*i 10*o 5*g

1889—90 21 55 198 49 13 18 354 5*9 15-« 55*9 13*8 3*7 5i

1890—91 17 70 164 54 15 21 341 5*o 20* ü 48*i 15*8 4-4 6*2

1891—92 16 65 181 63 24 17 366 4*3 18*o 49*4 17*2 6*5 4*6

1892—93 17 68 176 53 20 15 349 4*9 19*. 50*4 15-2 5*7 4*3

1893—94 16 74 176 49 21 20 356 4*r> 20*8 49m 13*8 5*9 5*g

1894—95 7 79 201 77 13 21 398 1*8 19*8 50*5 19*3 3*3 5*3
Összeg és 

átlag 272 1010 37501 1397

ccÍOLQ 624 7621Í3-(í 13*3 49-2 18*3 7*4 8*2
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6. Pénztári főbb tételek.

Isk o la i év

B e v é t e l e k Kifizetett
személyi

járandóságok

A tanári 
nyugdíj-alap 
növekedéseIskoIapénzbó'I Segélyezésekből

frt kr. frt kr frt kr. frt kr.

1857—58 7,430 _ 7,850 _ 9,580 __
1 8 5 8 -5 9 10,594 50 7,994 10 15,382 50 — —
1859—60 11,093 75 8,162 50 16,705 42 — —

1860—61 10,036 45 8,690 55 16,483 69 — —
1861—62 9,421 70 8,564 51 14,943 18 — —

1862—63 10,816 80 9,955 33 15,214 34 — —
1863—64 11,911 60 9,556 18 14,523 14 — —
1864—65 18,881 66 9,323 88 14,704 56 — —
1865—66 20,027 29 10,424 26 18,236 19 — —
1866—67 28,160 50 8,566 91 18,463 32 — —
1867—68 25,777 50 5,087 30 17,140 86 — —
1868—69 26,659 50 8,026 92 18,525 — — —
1869—70 34,581 75 18,248 38 22,455 81 — —
1870—71 28,077 25 13,062 31 25,954 — — —
1871—72 30,470 75 19,052 75 31,809 96 — —
1872—73 32,710 20 20,753 86 37,873 33 — —
1873—74 30,529 96 28,152 43 38,473 67 — —

1874—75 30,708 54 11,815 04 39,076 66 1,541 09
1875—76 34,729 28 10,545 39 32,788 76 5,058 32
1876—77 31,993 52 10,564 41 35,646 68 3,513 87
1877—78 31,658 46 6,578 65 36,328 86 4,269 70
1878—79 41,389 11 10,134 26 36,814 84 6,930 90
1879—80 40,862 73 6,507 45 40,679 72 8,500 07
1880—81 43,966 11 13,064 11 45,264 26 8,899 35
1881—82 50,002 87 9,664 11 39,796 01 8,340 30

00 X 1 X co 57,831 34 8,847 45 46,254 75 9,008 94
1883—84 71,686 10 10,733 90 54,125 01 9,408 15
1884—85 69,849 06 8,847 47 57,117 82 10,774 27
1885—86 61,074 54 12,306 66 55,559 17 9,394 58
1886—87 54,618 70 14,366 68 49,314 — 7,537 74
1887—88 52,780 — 9,155 — 47,987 49 7,568 46
1888—89 51,935 32 10,683 — 46,700 — 7,458 30
1 8 8 9 -9 0 48,245 96 7,835 — 47,359 18 7,792 58
1890—91 44,846 66 8,435 — 47,440 — 7,719 60
1891—92 49,140 — 7,235 — 47,575 — 8,547 23
1892—93 46,970 — 5,825 — 52,244 94 8,822 93
1893—94 48,388 67 5,825 — 52,266 90 8,913 73
1894—95 52,663 34 3,825 — 55,746 49 9,585 89

Összesen . . 1.362,521 47 391.,265 I75l| 1.312,655 51 159,586 —
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7. Az intézet állandó segélyezői.

I s k o l a i  é v

Pe
st

i 
ki

r.
 k

iv
. 

na
gy

ke
re

sk
ed

ői
te

st
ül

et Pesti polgári 
kereskedelmi 

testület

Á llam i
seg é ly ezés

Pe
st

i 
ha

za
i 

els
ő'

 
ta

ka
ré

kp
én

zt
ár

 
eg

ye
sü

le
t

Pe
st

i m
ag

ya
r 

ke
re

sk
ed

el
m

i 
ba

nk

E
ls

ő 
m

ag
ya

r 
ál

ta
lá

no
s b

iz
to

si
tó

 
tá

rs
as

ág

fit 1kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt |kr. frt kr.

1 8 5 7 — 5 8 2 ,6 2 5 2 ,6 2 5 5 0 0
1 8 5 8 — 5 9 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 8 2 0 — — —
1 8 5 9 -G O 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 4 0 0 — 2 0 0 —
1 8 6 0 — 61 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 4 0 0 — 4 0 0 —
1 8 6 1 — 6a 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 4 0 0 — — —
1 8 6 2 — 63 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 4 0 0 — 3 0 0 —
1 8 6 3 — 6 4 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 4 0 0 — 3 0 0 —
1 8 6 4 — 65 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 3 0 0 — 4 0 0 — 4 0 0 —
1 8 6 5 — 66 2 ,6 2 5 — 2 ,6 2 5 — — — 4 0 0 — 4 0 0 — — —
1866—67 2,625 — 2,625 — — — 400 — 200 — 400 —
1867—68 2,625 — 2,625 — — — 400 — — — — —
1868—69 2,000 — 2,625 — — — 400 — 400 — 800 —
1869—70 1,200 — 2,625 10,000 — 100 — 400 — — —
1870—71 1,200 — 2,625 — 10,000 — 100 — 400 — — —
1871— 72 1,200 — 2,625 — 10,000 — 100 — 400 — 400 —
1872—73 1,200 — 2,625 — 10,000 — 400 — 400 — 400 —
1873—74 1,200 — 2,625 — 10,000 — 400 — 400 — 400 —
1874—75 1,200 — 2,625 — 5,000 — 400 — 400 — 100 —

1875—76 1,200 — 2,625 — 5,000 — 400 — 400 — 400 —
1876—77 1,200 — 3,8 l'5 — 5,000 — 400 - 400 — 400 —
1877—78 2,000 — 3,825 4,000 — 400 — 400 — 400 —

1878—79 2,000 — 3,825 4,000 — 400 — 400 — 400 —
1879—80 5,000 — 5,825 — 4,000 — 400 — 400 — 400 —
1880—81 2,000 — 3,825 — 4,000 — 400 — 400 — 200 __
1881—82 2,000 — 3,825 — 4,000 — 400 — 400 — 200 ___

1 8 8 2 -8 3 2,000 — 3,825 — 4,000 — 400 — 400 — 200 ___

1883—84 2,000 3,825 — 4,000 — 900 — 400 ___ 200 ___

1884—85 5,200 — 3,825 — 4,000 — 900 — 400 — 400 ___

1885—86 5,200 — 5,025 — 4,000 — 400 — 400 ___ ___ ___

1886—87 1,200 — 3,825 — 4,000 — 400 400 — 100 ___

1887—8S 1,200 — 3,825 — 4,000 — 400 — 400 ___ 300 ___

1888—89 1,200 — 3,825 — 4,000 — 450 ___ 400 ___ 300 _
1889—90 1,200 — 3,825 4,000 — 150 ___ 400 ___ 300 _
1890—91 1,200 — 3,825 — 2,000 — 450 ___ 400 _ _

1891—92 1,200 — 4,025 — 2,000 — 450 ___ 400 ___ 4001892—93 1,200 — 4,025 — 2,000 — 450 ___ 400 4001893—94 1,200 — 2,625 — 2,000 — 450 ___ 400 ___ 4001894—95 1,200 2,625 — 2,000 — 450 — 400 — 400 —

Összesen 78,675 j 193,750 — 197,000 | 16,550 — 14,690 — 10,500 —



8. A budapesti kereskedelmi akadémiának juttatott segélyek 
és alapítványok betűsoros jegyzéke.

frt
Állami segélyezések iSq5-ig  . . . 127,000
Budapest székes főváros közönsége

az épület telkén kívül . . . 2,049
Pesti polgári kereskedelmi testület 123,750 
Budapesti nagykereskedők és nagy

iparosok társulata . . . .  78,675
Pesti L loyd-társaság ...................... 35,000
Pesti hazai első takarékpénztár-

egyesület....................................... 16,550
Pesti magyar kereskedelmi hátik . 14,620
Első magyar általános biztosító tár

saság ............................................ 10,500
Ács és tá r sa i...................................  25
Ádám K ároly...................................  50
Adler A n t a l ...................................  200
Adler A. és f i a ............................... 420
Adriai biztosító társulat.................  200
Aebly A d o l f ................................... 300
Ágoston E le k ...................................  25
Államvasut-társaság cs. kir. . . . 525
Általános osztrák légszesztársulat

budapesti helyi igazgatósága . 2,000
Általános waggonkölcsönzö társ. . 100
Altstädter R u d o lf ..........................  100
Altstock S a la m o n ..........................  200
Angol-magyar b a n k ...................... 1,000
Angol-osztrák bank budapesti fiók

telepe .......................................  100
Angyal F erencz..............................  10
Aradi kereskedelmi testület . . .  315
Armbruster K ároly..........................  20
Árpád-gőzmalom részv. társ. . . . 200

Átvitel . . 413,934

frt
Áthozat . . 413,934

Árvay G y u la ................................... ,50
Athenaeum irodalmi r.-t.........  100
Auer D ávid..............................  . 25
Axmann . . . .  ..........................  10

Bánhegyi C. J............................ 100
Barber fiai .......................................  210
Barchó F e r e n c z ...............  50
Báron testvérek . . . .  . . 100
Basch Fülöp . j . . . . .  . 200
Basdeka testvérek ...................... 50
Bauer F e r e n c z .......................  15
Baumann J. és Schosberger B. . 100
Baumann K á r o l y ..................  100
Baumgarten Ferdinánd..........  2()0
Baumgarten I g n á c z ..............  200
Baumgarten Izrael és fia . . . 600
Beer H e n r ik ...........................  5
Beimel és H e r z .......................  150
Bernauer L a j o s .......................... • 25
Bemauer Móricz.......................  25
Bieber A n t a l ...........................  100
Bing Á r o n ................................ 600
Bischitz Ármin .   150
Bischitz D á v i d .......................  300
Bischitzky Ferencz................... 25
Blass Mór f i a i ...................... • 100
Blum B e r n á t ............................ 150
Blum és B reuer..........................  . 50
Böhm és K á n y a ................... 100
Bölcskey Adolf . . . . .  . . . ÍOO

Átvitel . . 417,924
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Áthozat . . 417,924
Bossert T ivadar............... 20
Brázay K á lm á n ..............................  100
Brettschneider Zsigmond . . . .  10
Breuer Alajos..........................  . 80
Bródy Ármin . . .    60
Brüll Gusztáv...................................  25
Brüll I g n d c z ...................................  200
IJüchler D ávid ...................................  10
Budai alagut-részv.-társ...................  100
Budai iparbank ............................... 250
Budai kereskedelmi testület . . . 525
Budai takarékpénztár............................1,200
Budapesti dunántúli keresk. társ. . 200
Budapesti keresk. és iparkamara . 1,000
Budapesti közúti vaspálya társaság 300 
Budapesti lánczhid részv. társ. . 700
Burgmann K á r o ly ..........................  300

Calderoni és társa ..........................  50
Club-társaság................................... 100
Csekeö A l a j o s ..............................  15
Csengeri M ó r ...................... . . 25

Darier G y u la .......................... • . 300
Dávid Károly...................................  250
Déli vaspálya-társaság.................  1000
Deutsch Gábor és József . . . .  500
Deutsch Antal és fia, Fehértemplom 10
Deutsch Ignácz és f i a .................  400
Deutsch József és társa . . . .  25
Deutsch S..................................  . 25
Deutsch és W ittenberg.................  25
Dietrich és Gottschlig . . .  . 50
Dietzl J ó z s e f ..................• . 100
Dona D ö m e .........................   100
Dorner és Schulek .................  50
Dörring József................................... 500
Drasche-félc téglagyár . . . .  200
Dreher A n ta l................................... 500
Dumtsa I g n á c z ............................... 400
>Duna«c biztosító-társaság . . . 200

Duschel J ó z s e f ............................... 15

Ebner N. . és f i a i ......................  500

frt
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Eckbauer és K unscli......................  50
Édeskuty L a jo s ............................... 100
Eger L.................................................  20
Egyesült budapesti fővárosi takarék-

pénztár ........................................3,800
Ehren stein L. fia és társa . . .  25
Első budapesti gőzmalmi r.-t. . . 4,800
Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási

tá r s u la t ...................................  500
Első es. kir. szab. Dunagőzhajózási

társulat ügynöksége . . . .  525
Első magyar gyapjumosó és bizo

mányi részvénytársaság . . . 2Ö0

Első magyar iparbank . . .  . 500
Első magyar serfüzöde részv.-társ. 700
Első magyar üveggyár részv.-társ. 50
Első újpesti szeszfinomító r.-t. . . 200
Engel M. A.......................................  100
Engländer H. és fiai .................. 400
Erzsébet-güzmalom társaság . . . 675
Északmagyarországi egyesített kő-

szénbánya és iparvállalat r.-t. 50
Esztergomi kereskedő testület . . 42

Fabriczius József G.......................... 400
Fähndrich S im o n ..........................  40
Farián Márton ..............................  5
Felső osztálybeli tanulók 1884-ből 500
Fex Mátyás................. • . . . . 12
Figdor Z sig m o n d ........................... 315
Filtsó testvérek ..........................  40
Fisch D........................................... . 20
Fischer J L. és fia i......................  30
Fischl L i p ó t ......................................... 1,000
Fischl testvérek . . . . . .  , 200
Fleischl D. és Sám son.................. 525
Fonciére, Pesti biztosító intézet . 300
Fonciére tisztviselőinek Schön ala-

p ítványa...................................  4,400
Fővárosi magánhivatalnokok köre 882
Frankl E. és f i a i ..........................  50
Freystädter A n t a l ..........................  500
Fried M ó r ic z ...................................  75

Friedmann Zsigmond......................  25

Átvitel . . 450,400
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Áthozni . . 450.400 Áthozat . 462.470

Fröhlich Frigyes • ................. . . 525 Fleckenast Gusztáv . . . . 200
Fuchs Antal özvegye . . . . . . 50 Hegner D.......................... • 30
Fuchs G..................................... . . 300 Heinrich A. és fia i.................. 200
Fuchs R e z s ő .......................... Helsinger M ór.......................... 400
Fuchs S im o n .......................... . . 300 Ilcrtzka Gusztáv...................... 25
Führer G u sztá v ...................... . . 100 Herz Á r m in .................  . 100
Fürst J. ................................... Flerzberg Simon . . • . . 100

Herzfelder Ármin . . . . 600
Ganz és társa vasöntöde és gépgyár llerzfelder D. és fia . . . 500

részv.*társ........................... Ilerzl Antal D. . . . . 400
Garai és Magaziner . . . . . . 100 Herzog R u d o lf .................. 100
Gaus D áv id ................. 200 Hirsch J a k a b .......................... 500
Geittner és Rausch . . . . 100 Hirsch Lipót és fia . . . . . 50
Gillming F e r e n c z .................. 150 Hirsch S a m u .......................... 200
Glatz József .......................... . . 300 Hirschkovicz Leó . . 20
Gold J ó z s e f .......................... . . 150 Hirschler L e ó n ................. 200
Gold Móricz és f ia ................. . . 400 llirschler Márkus és fiai . . 315
Goldberger S. F. és fiai . . 1.050 Hirschler Miksa . . . . . 50
Goldzieher E............................. . . 5 Iloffmann F rigyes................. . 2,400
Gomperz testvérek................. , . 100 Ilolitscher Baruch és fiai 150
Gottesmann Miklós . . . . . . 525 Hollósy B é l a .......................... 50
Grabovszky N....................... . . 250 Iloltzspach A. és fiai . . • . 200
Granichstädten Jakab . . . . 25 Holzer és Amizoni . . . . 200
Gross és W eiss...................... . . 25 Högl Ivassián.......................... 100
Grossmann M ór..................... 5 Ilöntz Sándor . . . . 25
Gruber Jakab és társa . . . . 400 Hubcr Antal . . . • 200
Grunwald és társa.................. . . 400 »Hunnia« .............................. 100
Grünwald Gyula...................... 15 Huginayer János Kázmér . 50
Grünzwcig és Jónás . . . . 25 Hugmayer és Mihailovits . . 100
Győri Gschwindt Mihály . . . . 1,000 Hürsch Ágoston . . . . 200
Gschwindt-féle szesz-, élesztő-., likőr

és rumgyár részv.-társ. . . . 300 Illits J á n o s .......................... . 10
Guda Demeter ...................... . . 25 Jálics A, F e r e n c z ................. 1,000
Guda Sándor és társa . . . . . 10 Jankovits Pál . . . . . 100

Jelűnek Mór . . . . . 81
Haas Fíilöp és f ia .................. . . 600 Jordán A lajos..................• . 100
Ilajduska L, M........................ Jordán K á r o l y ...................... 40
Halbauer és Roesner . . . . 200
llalbauer János G.................... . . 260 Kanitz D.................................... 10
Haris, Zcillinger és társa . . . . 100 Kanitz Ignácz.......................... 150
Harkányi F ü lö p ...................... . . 1,525 Kanitz M. L. és fia . . . . 315
llarrer és Schmollinger . . . . . 100 Kaim Á r m in .......................... 50
Hausner F. L............................. . . 100 Karczag testvérek . . . . 20
»Haza« biztosító társulat . .

oo

Keresked. akadémia első 25 évi tan. 3,000
Átvilel . . 462.470 Átvitel . 475.111
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Áthozat , . 475,111
frt

Kern Enoch S. f i a i ......................  525
Kern Jakab és társa . . . . .  315
Kerslinger I s tv á n ..........................  750
Kilián Frigyes...................................  100
KIcczár hagyatéka..........................  40
Klein K ároly ......................  . . 100
Knopp és Steiner . . . . . .  40
Köbeit és Hofenbcrg....................  30
Kochmeister Frigyes báró . • . 1,000
Kohen I. 1........................................  210
Kohen testvérek.............................  100
Köhler I. C....................................... 100
Kohn A d o l f ............................................100
Kohn L i p ó t ............................ 12!/2
Kohn és S t e r n .......................  60
Kohner Henrik és testvérei . . . 600
Koits L á z á r ............................ 25
Kollarits József és f i a i ..........  100
Koppély F ü lö p .......................  525
Koppstein S a la m o n ..............  100
Körmöczi kereskedelmi testület . 105
Kossuch János ..........................  100
Kőszegi kereskedelmi testület . 521/*
Krail Antal . . . .    50
Krail Pál özvegye . . . . • . 50
Kramer Fülöp özvegye . . . .  30
Krausz Maycr f i a i ..........................  200
Megyeri Krausz Mayer örökösei . 2,500
Krausz R.....................................  125
Kreische A n t a l ......................  500
Krön S. és f i a .................  . 15
Kühner I l l é s ...........................  500
Kulmiz A.............................. 100
Kunewalder testvérek...................... 210
Kunz és társa...........................  50

Lackenbacher G. R.................. 30
Landau Leon R........................ 55

Landauer Ignácz és fiai . . . . .  75

Lápossy J...................................  50
Laszk M óricz................................... 10
Latzkó és P o p p er ..................  200
Leipniker Manó és Gyula . . .  50
Leopold Ig n á cz ......................  525

frt
Athozat . 485,526 

Lévay Henrik . . . . . . . .  500
Liebmann A.......................................  25
Liedemann J. S. F. . . . . .  . 525
Lindenbaum B e r n á l ...........  25
Lipótvárosi takarékpénztár . . . 200
Loser testvérek . . . . . . . .  20
Löwy Áron . . . . .  . . 20
Löwy Gottlieb ...............................  100
Luczenbacher testvérek . . . .  500
Id. Luczenbacher P á l ............ 1,400
Luczenbacher Pál utódai . . . 100
»Luiza« gőzmalom részv.-társ. . 500
Lukács M ór.......................... • . . 169Va
Lyka Anasztáz D .................  500

Machlup Adolf örökösei . . . 1,000
Machlup Ede örök öse i............1,000
Macho és Fülöp ..........................  100
Magyar általános hitelbank . . . 2,000
Magyar-franczia biztositó r.-t. tiszt

viselőinek Moskovicz - alapít
ványa ............................... . . 2,000

Magyar gyarmatáru-keresk. orsz.
s z ö v e ts é g e ......................  500

Magyar leszámítoló és pénzváltó
bank ............................................  550

Magyar orsz. központi takarék
pénztár ............................................ 3,575

Magyar orsz. bank részv. társulat 200
Majorszky M ih á ly .................. 250
Malvieux C. I. .   525
Mannheimer B erto ld .............  25
Manschon M. F......................... . . 100
Marton A l a j o s ...................... 50
Mautlmer testvérek és társa . . . 300
Mayer Ferdinánd . . . . . .  20
Medetz József..........................  525
Menkes Mánuel . .   50
Modern és B r e itn e r ............. 100
Molnár Endre ..............................  50
Monasterly I s tv á n ............ 52'/2
Mössmer József . . . . . . .  200
Műnk M ó r ..............................  525
Murály Konstantin.................  300

Átvitel 485.526 Átvitel . . 504,108
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írt

Musiczky Jakab . . .  . . 100
Mutovszky T iv a d a r ..............  200
Müller Károly........................... 30

Nadler A d o lf ...........................  200
Nadler G u sztáv ....................... 300
Nadler János Vilmos ......................  80
Nádosy István ............................... 210
Nágel Á rm in ...........................  250
.Nágel és társa....................... 50
Nagykanizsai keresked, testület . 105
Nagyváradi kereskedelmi testület 315
Nemzeti C a sin o ....................... 3()0
Nemzeti biztosító társaság . . . • 200
Nemzeti kereskedelmi és közraktár

társulat..............................  7007*
Neruda N á n d o r ....................... 50
Neubauer Lipót . . . . . . .  30
Neustadt és Lackenbacher . . .  50
Neuvvelt Á r m in ....................... 100

Oetl A n t a l ...............................  20
Oppenheim B. örököse és Schwarz 25
Oppenheim S............................. . 50
Osvald A n ta l...........................  400
Osvald Mihály unokaöcscse . . 50
Osztrák hitelintézet cs. kir. . . . 1,000
Osztrák-magyar államvasul . . . 2,000
Osztrák-magyar bank................ 4,000
Osztrák nemzeti bank fiókintézete . 1,000

Pannónia gőzmalom társaság . . 700
Pannónia magyar viszontbiztosító

in tézet................................ 600
Peringer F e r e n c z ..............  10
Pester Vereinsbank................... 40
Pester vorstädt. Sparkassa . . . 210
Pesti favágó és fakézmüzet társ. . 525
Pesti Hengermalom-társaság . . . 2,025
Pesti Victoria-gözmalom . . . .  2,050
Pietsch Gyula...........................  20
Pirnitzer Z s ig m o n d ..............  400
Pokorny J.................................... 9
Pokupcsics J...............................  100

Áthozat . 522,6127-'
Polatschek Ign ácz ..........................  20
Poll J á n o s .......................................  50
Pollák 13. és társa .   25
Pollák J. és fia i..............................  500
Pollák M á r k .........................................1,050
Popper Á rm in.................  110
Popper F eren cz............................... 150
Popper L ip ó t................................... 310
Popper és V eitli..............................  10
Posner Károly Lajos . . . . .  105
Possert L a jo s ................................... 50
Prückler Ig n á cz ..............................  100
Pscherer M iklós....................................1,050

Quentzer és f i a ..........................  20

Rakovszky A lad ár..........................  25
Rehrich E ngelbert..........................  100
Reinitz L e w y ...................................  15
Reinitz S á m u e l............................... 80
Reinitz Z sig m o n d ..........................  20
Reisinger és R e in e r ...................... 25
Reitliuger M....................................... 20
Reilter József...................................  25
Reusz Károly................................... 500
Rimamurány-salgótarjáni vasmű

részv.-társ...................................  200
Romeiser F e r e n c z ..........................  100
Römer és Heckenast . . . . . .  25
Rosenfeld József L........................... 10
Rosenfeld M. L. és fia i.................  525
Rotschild S. M. báró...................... 200
Rubin és F ü r s t ............................... 190
Rust B en já m in ..........................  100
Ruszti Rust Bernát . . . . . .  1,100

Saager Jakab ...................................  200
Salgótarjáni kőszénbánya részv.-

társ...............................................  300
Salzmann S á m u e l..........................  25
Sárkány J. S...................................... 100
Saxlehner A n d r á s ..........................  600
Saxlehner András örökösei . . . 1,000
Schiller C .  A. és társa.................  200

frt
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Schindler M ó r ic z ..........................  50
Schindler és Ilertzka......................  25
Schlesinger L ip ó t ...................  10
Schlick-féle vasöntöde és gépgyár

részv.-társ. . . . . . . . 100
Schloss Alajos . . . . . .  . 50
Schneider és C z c id e sz ..........  800
Schneider J. és t á r s a ..................
Schneider József és neje . . . 1,000
Schnitzer és W eisz ................... 25
Schonfeld H...............................  50
Schopper I. G............................ 200
Schosberger S. W. és fiai . . . .  525
Schüler és Stern..............................  20
Schwab Lörincz..............................  600
Schwanfelder és Staffenberger . . 100
Schwarz Lajos és társa . . . . .  25
Schweiger Márton névtelenje . . 100
Sebastian i F r ig y es ..........................  100
Sebastiani K á r o ly ..........................  100
Semmelweiss I. II.....................  100
Sester H............................   25
Sieburger G y ö r g y ..................  100
Sina Simon G. báró . . . .  . 2,100
Singer Jakab és testvére . . .  100
Singer testvérek..............................  200
Siráky E. M. . . ..................  200
Sommer G y u la ......................  50
Spitzer Gerzson . . .  . . .  680
Spitzer M ó r ic z ........................  25
Spuller F eren cz.............................  100
Steden József.................................  25
Steiner Hermann és May . . . 800
Stern és S c h m id l......................  10
Stern Löwy A. . . . . . . .  . 100
Stern S...........................................  300
Strasser és K ö n ig ..........................  50()
Strobentz testvérek . . .  . . 350
Széher Mihály ügyvéd . . . . 210
Szekulesz és Stern .................. 20

Takarék- és hitelegyesület . . .  50
Tarczalowits A n ta l..........................  100
Taub Farkas és társa......................  50

Taub K á r o ly ...................................  10
Testory A ntal...................................  100

Átvitel . . 541,147l /a
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Thiel Á g o s t o n ......................
Thury F......................................
Tiszai vasut-társaság . . . . . . 200
Topits J ó z se f .......................... . . 50
Trieszti általános biztosító társ.

(G e n e r a li) ..................

oo

Tschögl János ...................... . . 200
Tüköry S á n d o r ...................... . . 300
Türsch F....................................
Uhl F. W..................... .... . .
Erényi Ullmann Imre . . . . . . 119
Ullmann K áro ly ..................... . . . 500
Ungar A n t a l ..........................

Vajda L a j o s .......................... . . 180
Vetsey Sándor.......................... . . 300
Visnyi D....................... • . . . . 30
Vük M. és f i a i ......................

Wahrmann M ór................. ..... . 11,000
Waldner A n t a l ......................
Wehrheim Fíilöp . . . . . . 100
Weisz Ábraham . . . . ,, . . 25
Weisz A d o l f ..........................
Weisz Adolf 11........................
Weisz Bernát Ferencz . . . . . 1,400
Weisz J ó z s e f ..........................
Weisz Károly . . . . . . . 500
Weisz és Liebermann . . . . . 20
Weiszhut A lajos.................. . . . 100
Weninger Vincze özvegye . . . 200
Wertheimer S. és fiai . . . . . 200
Weither Frigyes................. . . . 400
Winterstein B......................... . . . 60
Wittenbauer József . . . .
Wodiáner A lb er t.................. . . . 200
Wodiáner és f ia .................
Wodiáner Mór báró . . . . . 1,000
Wolfinger H .......................... . . 25
Wolfner G y u l a .................
Wolfner Zsigmond . . . . . . 150
Wottitz B aru ch .................

Zichy Jenő g r ó f.................
Zilzer Ármin . . . . .  10
Zsengery Mór .................. . . .  25

Összesen . . 564,061V»



9. A budapesti kereskedelmi akadémiában létező ösztöndíjak, 
alapítványok és tandíjmentes helyek az 1894/5 iskolai év végén.

A) Ösztöndíjak.
1. S t e i n  N á t h á n  Ö s z t ö n d í j a  (évcnkint 220 írt); alap

tőkéjét a nagyméltóságú m. kir. kereskedelemügyi minisztérium kezeli 
és az ösztöndíjat a vezérlő bizottság javaslata alapján ugyanez a mi
nisztérium adományozza. A pályázat kibirdettetik az intézet kebelében 
minden év deczember elején. A kérvények a Keresk. Akadémia titkár
ságánál nyújtandók be. Az ösztöndíj első felét az odaítélés idején, 
másik felét junius végén fizetik ki.

2. M e g y e r i  K r a u s z  M a y e r  ö s z t ö n d í j a  (100 írt.) 
Alaptőkéjét letétben kezeli a Kereskedelmi Akadémia pénztára. Even- 
kint deczember elején hirdetett pályázat alapján a Kereskedelmi Aka
démia vezérlő bizottsága adományozza.

3. M o s k o v i c z  L a j o s  ö s z t ö n d í j a  (évenkint 170 korona). 
Alaptőkéjét letétben kezeli a Kereskedelmi Akadémia pénztára, /vz ösztön
díjat a Magyar-franczia biztositó részvénytársaság tisztviselői vezérigaz
gatójuk, néhai Zempléni M o s k o v i c z  L a j o s  úr tiszteletére alapítot
t ák.  Az ösztöndíjat a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizott
sága adományozza. A folyamodványok deczember elején hirdetett pá
lyázat alapján a Kereskedelmi Akadémia titkárságánál nyújtandók be.

4. S c h ö n  V i l m o s  ö s z t ö n d í j a  (évenkint 120 korona). Alap
tőkéje letétben kezelve a Kereskedelmi Akadémia pénztáránál. Adomá
nyozza S c h ö n  Vilmos úr, a »Eonciére, Pesti biztosító intézet« vezér- 
igazgatója. A folyamodványok deczember elején közzé tett pályázat 
alapján a Kereskedelmi Akadémia titkári hivatalában nyújtandók be.

5. W o l f n e r  G y u l a  ö s z t ö n d í j a  (évenkint 85 korona). 
Alaptőkéjét letétként kezeli a Kereskedelmi Akadémia pénztára. A 
pályázatot az intézetben minden év deczember elején hirdetik ki. 
Az ösztöndíjat a titkári hivatalban benyújtott folyamodványok alapján 
a Kereskedelmi Akadémia vezérlő bizottsága adományozza.

6. Az 1882/3. é v i f e l s ő  o s z t á l y  a j á n d é k a .  Ebből az 
alapítványból még az 1896., 1898., 1900. és 1902. évben egy-egy szor
galmas, szegény sorsú és jó előmenetelő felső osztálybeli tanuló 160 ko
rona ösztöndíjat kap.
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7. Az 188 4. ovi a b i t u r i e n s e k  a l a p í t v á n y a .  Ebbö 
az 1895/6. iskolai évben 67 korona 50 fillér (írt. 88.75), azontúl 
m i n d e n  m á s o d i k  é v b e n  90 korona ösztöndíjat adományoz a 
Kereskedelmi Akadémia vezérlő bizottsága az intézet egy a l s ó  osztály
beli tanulójának. A folyamodványok deczember elején hirdetett pályázat 
alapján a titkári hivatalban nyújtandók be.

8. A » F ő v á r o s i  m a g á n h i v a t a l n o k o k  k ö r é n e k «  ösz
töndíja az 1895/6. iskolaév alatt még nem fog adományoztatni.

9. A M a g y a r  g y a r m a t á r u -  k e r e s k e d ő k  or sz .  s z ö 
v e t s é g é n e k  ö s z t ö n d í j a .  Alaptőkéje letétben kezelve a Kereske
delmi Akadémia pénztáránál. Az alapítvány kamatjaiból az intézet 
tanári testületé évenkint 25 korona, illetve 15 korona jutalomdíjat ad 
annak a két tanulónak, kik a m a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m  tanu
lásában a legnagyobb előmenetelt tanúsították.

ß) Alapítványi tandíjmentes helyek.
T a n d í j m e n t e s s é g e t  az intézetnél létező következő a 1 a- 

p í t v á n y i  h e l y e k  nyújtanak :
1. H o f f m a n n-féle alapítvány; adományozzák a vezérlő bizott

ság javaslata alapján az örökösök.
2. A Kereskedelmi Akadémiának D e á k  F e r e n c z  nevét viselő 

alapítványa. Erre pályázalot hirdet Budapest fő- és székváros Tanácsa 
minden év julius elején és ugyanaz adományozza a helyet. A folya
modványok a fő- és székvárosi Tanácshoz intézendők.

3. A Kereskedelmi Akadémiának F e r e n c z  J ó z s e f  és E r  
z s é h e t  nevet viselő alapítványa. A vezérlő bizottság javaslata alapján 
Budapest fő- és székváros Tanácsa adományozza.

4. A Kereskedelmi Akadémiának A r a n y  J á n o s  nevét viselő 
alapítványa. A vezérlő bizottság hármas jelölése alapján a Magyar föld
hitelintézet igazgatója, nagys. A r a n y  L á s z l ó  úr, adományozza.

5. A Kereskedelmi Akadémiának J á l i c s  A. F e r e n c z  nevet 
viselő tandíjmentes helye. Adományozza az illető családtagok meghal - 
gatásával a vezérlő bizottság.

6. A K e r e s k e d e l m i  A k a d é m i a  f e n n á l l á s á n a k  e l s ő  
25. é v é b e n  vo l t  n ö v e n d é k e i  a l a p í t v á n y a .  Adományozza a 
vezérlő bizottság. Különös figyelemben részesülnek a Kereskedelmi Aka
démia volt tanulóiuak gyermekei.

Q  Más testületek és intézetek alapítványai.
7. A P e s t i  k i r. k i v. n a g y k e r e s k e d ő i  t e s t ü l e t n e k  

F e r e n c z  J ó z s e f  és E r z s é b e t  n e v e t  v i s e l ő  a l a p í t v á n y a .  
Adományozza a vezérlő bizottság javaslata alapján a Budapesti nagy- 
kereskedők és nagyiparosok társulata.
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8. A P e s t i  p o l g á r i  k e r e s k e d e l m i  t e s t ü l e t n e k  Pe
r e n  ez J ó z s e f  es E r z s é b e t  n e v e t  v i s e l ő  a l a p í t v á n y a .  
Adományozza a vezérlő bizottság javaslata alapján az alapító testület.

9. A P esti p o l g á r i  k e r e s k e d e l m i  t e s t ü l e t n e k  Rudol f  
t r ó n ö r ö k ö s  n e v é t  v i s e l ő k é t  a l a p í t v á n y i  he l ye .  
Adományozza a vezérlő bizottság javaslata alapján az alapító testület.

10. A P e s t i  m a g y a r  k e r e s k e d e l m i  b a n k n a k  F e 
r ón  ez J ó z s e f  és E r z s é b e t  n e v e t  v i s e l ő  a l a p í t v á n y a .  
Adományozza a vezérlő bizottság javaslata alapján az alapító intézet.

11. A b u d a p e s t i  k e r e s k e d e l m i  és i p a r k a m a r a  négy 
egész (150 frt) és négy kétharmad (100 frt) tandíjmentes helye a ka
marai kerületben született vagy itt illetékes szegény sorsú és jeles elő
menetelő tanulók részére. Ezekre a pályázatot a kamara Írja ki és a 
folyamodványok is ott nyújtandók be. A helyeket a vezérlő bizottság 
meghallgatása után a kamara adományozza.

12. Az o s z t r á k  - m a g y a r  b a n k  két alapíványi helye saját 
hivatalnokainak fiai számára. Adományozza a bank budapesti igazgató
sága, melynél a folyamodványok benyújtandók.

13. A szab.  o s z t r á k - m a g y a r  á l l a  mva  s u t - t á r s a s  ág 
alapítványi helye, melynek élvezője évenkint csak a beiratáskor fizet 
50 frt tandíjat. Saját hivatalnokainak fiai számára adományozza a in. kir. 
államvasutak igazgatósága, melyhez augusztus elejéig a folyamodványok 
benyújtandók.

14. Az E g y e s  ü l t b u d a p e s t i  f ő v á r o s i  t a k a r é k p é n z t á r  
alapítványi helye. Adományozza az alapító intézet igazgatósága, mely
hez a folyamodványok augusztus 25-éig intézendők.

15. A M a g y a r  o r s z á g o s  k ö z p o n t i  t a k a r é k p é n z t á r  
alapítványi helye. Az alapító vagy más pénzintézet tisztviselőinek gyer
mekei javára adományozza az alapító intézet igazgatósága, melyhez 
a folyamodványok augusztus második felében intézendők.

16. S c h ö n  V i l mo s  alapítványi tandíjmentes helye. A Fonciére, 
Pesti biztosító intézeti hivatalnokok gyermekeinek elsőbbsége mellett 
adományozza S c h o n  Vi l mo s  úr, a nevezett intézet vezérigazgatója, 
kihez a folyamodványok augusztus 28-áig intézendők.

17. A P e s t i  L l o y d - t á r s a s á g  k o r o n á z á s i  a l a p í t v á 
nya.  A koronázási jubileum emlékére évenkint két tanulónak tandíj
mentességi ösztöndíjat juttat. A vezérlő bizottság javaslata alapján a 
nevezett társaság elnöksége adományozza.

D) Tandíjmentes helyek.
18. A vezérlő bizottság a fentemlített alapítványi helyeken kívül 

a fizető tanulók arányában t a n d í j m e n t e s  h e l y e k e t  adományoz. 
Folyamodhatni a t a n d í j  f e l é n e k  elengedéséért is.
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19. A B u d a p e s t f 5 - é s s z é k v á r o s  T a n á c s á n a k  ren
delkezésére fentartott 12 tandíjmentes helyre a pályázatot a fő- és 
székvárosi Tanács írja ki.

20. Egy-egy t a n d í j m e n t e s  helylyel rendelkeznek továbbá: a 
P e s t i  m a g y a r  k e r e s k e d e l m i  ba nk ,  a P e s t i  h a z a i  e l s ő  
t a k a r é k p é n z t á r  e g y e s ü l e t  és  az E l s ő  m a g y a r  á l t a l á n o s  
b i z t o s í t ó  t á r s a s á g .

E) Utasítások a folyamodásra nézve.
1. Az 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18. és 20. számok alatt 

említett alapítványi, tandíjmentes vagy féldíjas helyek elnyeréséért az 
apa (anya vagy gyám) által aláirt folyamodványok a »Budapesti Keres
kedelmi Akadémia tekintetes vezérlő bizottságához Budapesten (V. kér. 
alkotmány-utcza 11. szám)« czímezve ( m i n d e n  é v b e n  ú j bó l )  nyúj
tandók be, mindig augusztus l6-dika és 31-dike között. Augusztus 81. 
után érkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe.

2. A folyamodványhoz mellékelendő :
d) Szegénységi bizonyítvány;
b) A tanuló utolsó iskolai bizonyítványa;
c) Hiteles okmány a tanuló szüleinek polgári állása (foglalko

zása) felől.
d) Ha a tanuló atyja a Budapesti nagykereskedők és nagyiparosok 

társulatának (illetve a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testületnek) vagy 
a Pesti polgári kereskedelm testületnek tagja, vagy tagja volt, ezen 
minőséget igazoló okmány.

3. A folyamodványban kiteendő hogy a folyamodás mely meg
nevezett a l a p í t v á n y i  helyre, vagy általában nevet nem viselő t a n- 
d í j  m e n t e s  vagy f é 1 d í j a s helyre történik-e ?

4. A vezérlő bizottság határozatát a folyamodók az intézet 
titkáránál szeptember első felében tudhatják meg.

5. A folyamodványok feletti határozat hozataláig a folyamodók a 
Kereskedelmi Akadémiánál nem iratnak be, de a folyamodványok alapján 
előjegyzetteknek vétetnek. Kedvező határozat esetében a b e i r a t á s  
u t ó l a g o s a n  es z  k ö z l e n d ő .  A tandíjmentességet nem nyert folya
modók a tandíj lefizetése mellett utólagosan szintén beiratkozhatnak.

Bricht, Bpesti Keresk. Akad. tört. 15



10. A budapesti kereskedelmi akadémia Évi Jelentéseiben foglalt 
önálló czikkek kimutatása.

Barna Ignácz. 
Bogyó Samu.

» »
» »

Bricht L ipót.

» »

» »
y > »

Erdélyi J. Jenő. 

Földes (W eisz) Béla.

A váltóforgatmányról. 1893—94.
Az életbiztosítási számítások alkalmazása köt
vényekre. 1887—88.
Calculatio-tabellák és árúparitás. 1888—89.
A tanári és tanítói nyugdíjszámítás matema
tikai alapjáról. 1892—93.
Az uj iskolaépület létesítésére fölajánlott ado
mányok jegyzéke. 1885—86.
Az uj iskolaépület zárköve alá helyezett tör
téneti okmány. 1885—86.
A szacharin. 1889—90.
A budapesti kereskedelmi akadémia tantervé
nek története. 1894—95.
A levegőről, különös tekintettel iskolákra. 
1886-87.
A munkásmozgalom újabb irányzatáról.
1872—73.

»
»

»
»

»
»

Bevezetés a gazdaságtörténetbe. 1877- 78. 
Adalékok a nemzetgazdaságtan történetéhez.
1880-81.

» » »

Ghyczy Géza.

» »

»
» • »

Statisztikai tanulmányok a gabonaárak hullám
zásáról a XIX. században és a gabonadrága
ságok hatásairól. 1881—82.
Alkalmi beszéd az uj iskolaépület megnyitá
sára. 1885 — 86.
Üdvözlő beszéd Weisz B. F. 25 éves elnöki 
jubileumára. 1886—87.
Weisz B. F. emlékezete. 1887—88.
A kamatláb meghatározása a járadékszámí
tásban. 1889—90.
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Herich Károly. 
Koós Gábor. 
Körner F rigyes.

» »
» »

» »

» »

» »
» »

» » .

» » 

Lewin Jakab.

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

Szerbia. Közgazdasági tanulmány. 1879—80. 
A kávéról. 1890—91.
Zur Geschichte der Akademie. 1859—60. 
Rückblicke. 1860—61.
A kereskedelmi akadémiánál adandó oktatásnak 
feladata, czélja és szervezete. 1861—62.
A kereskedelmi akadémiának állása Magyar- 
ország nemzetgazdászati érdekei irányában.
1862— 63.
Rövid tudósítás a kereskedelmi akadémiáról, 
különös tekintettel annak anyagi viszonyaira.
1 8 6 3 -  64.
Iskola és család. 1866 — 67.
Általános műveltség és szakképzettség.
1867-68.
Felsőbb kereskedelmi tanodákban miképen 
kell a természettudományt és árúismét taní
tanunk ? 1868—69.
A kereskedelmi akadémia állása a magyar 
művelődéssel szemben. 1869—70.
A pesti kereskedelmi akadémia jövő szerve
zete s tantervéről. 1870—71.
A rokkantak nyugdíja és házassági hozomá
nyok biztosítása. 1871 — 72.
Vázlatos megjegyzések a politikai számtanhoz.
I. szakasz. 1874—75.
Jelentés a halandósági tabellák kiszámítása 
érdekében a statisztika részéről teljesítendő 
követelmények iránt. 1875—76.
Az iskolai takarékpénztár és a pedagógia, 
megtoldva az iskolai takarékpénztár legczél- 
szerűbb kezeléséről szóló utasítással. 1875—76. 
Megnyitó beszéd a keresk. akadémia »Deák«- 
ünnepére. 1876—77.
Adalékok a politikai számtanhoz. Uj sorozat 
1878-79.
Ünnepi beszéd Weisz B. F. arczképének le
leplezésére. 1880—81.

15*
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Lewin Jakab. A kereskedelmi akadémia története első 25 
éve alatt. 1882—83.

Luczenbacher Pál. Üdvözlő beszéd Weisz B. P\ 25 éves elnöki

Névy László.
jubileumára. 1886—87.
Ünnepi beszéd Deák Ferencz emlékére. 
1876—77.

» » 
Novák Sándor. 
Sebestyén Jenő.

» y>

Lewin Jakab emlékezete. 1884—85.
Jókai Mór. 1893—94.
A könyvvitelről és tanításáról. 1884—85.
A nemzetközi kereskedelemről. 1883—84. 
Széchenyi István gróf működése nemzetgazda
sági szempontból. 1891—92.

S imonyi Jenő. A magyar Alföld természetes főutjai és az 
alföldi városok helyzete. 1890—91.

Sonnenfeld V ilmos. A kereskedői haszonkémlet (spekuláczió) fo-

» »
galmáról és gazdászati befolyásáról. 1864—65. 
A nemzetgazdászati tanulmányok hasznáról a 
kereskedelmi oktatásra nézve. 1865—66.

Tóth Gábor. Kölcsönök és évjáradékkal törlesztendő érték
papírok százalékának kiszámítása, példákkal

V árnai Lajos.
megvilágosítva. 1870—71.
Üdvözlő beszéd a volt tanulók nevében az 
intézet huszonötéves jubileuma alkalmából. 
1882-83.

V ilághy Gábor. Üdvözlő beszéd az intézet tanulói nevében a

W ahrmann Mór.
huszonötéves jubileum alkalmából. 1882—83. 
Üdvözlő beszéd Weisz B. F. elnök 80. szü
letése napján arczképe leleplezése alkalmából. 
1880-81.

Weisz Bernát F. Deák Ferencz a nemzetgazdaság terén. 
1876-77.

» y> Alkalmi beszéd a kereskedelmi akadémia

» »
huszonötéves jubileumára. 1882—83.
Alkalmi beszéd az intézet alkotmány-utczai 
épületének zárkő-ünnepélyén. 1885—86.





1. A helytartótanács engedélyező rendelete

An die beiden Handelsgremien in Pest. 

112'24.

Das hohe k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht hat laut 
Erlass vom 17. d. Mts Z. 5125 mit grossem Wohlgefallen die erfreulichen 
Bemühungen des Pester Handelsstandes für eine zeitgemasse Bildung 
seiner jungen künftigen Geschäftsgenossen ersehen, und dieser k. k. 
Statthalterei-Abtheilung den angenehmen Auftrag ertheilt, den Vorstän
den der beiden Handelsgremien die volle Anerkennung Sr. Excellenz 
des Herrn Unterrichts-Ministers zu eröffnen.

Der mit didaktischer und pädagogischer Einsicht abgefasste Orga
nisations-Entwurf ist mit nachstehenden Bemerkungen genehmigt worden.

Die Handelsakademie besteht dem Entwürfe zufolge aus zwei, 
zwar unter derselben Direktion stehenden, jedoch wesentlich von 
einander verschiedenen Abtheilungen, nämlich aus: a) der höheren 
Handelsschule und b) aus der Sonntags* und Abendschule für Lehr
linge und Praktikanten.

Es ist ganz sachgemäss, dass die unmittelbare Leitung der 
Gesammtanstalt in die Häude der Direktion gelegt und ihre mittelbare 
dem Schulcomité anvertraut ist.

Was die Aufsicht von Seite der Staatverwaltung betrifft, so ist sie, 
bezüglich der höheren Handelsschule, durch die k. Verordnung vom 
27. Juni 1850 über den Privatunterricht (R. G. Bl. von 1850 Pag. 1271.) 
normiert, welches Gesetz (§ 3.) auch die, das österr. Staatsbürgerrecht 
des Rektors i nd der Lehrer betreffenden Bestimmungen enthält, ferner 
werden auf Grund der §§. 19. 5 und 6 dieses Gesetzes der Direktor 
und Lehrer dieser Handelsschule erst nach eingcholtcr Genehmigung 
der Regierung anzustellen sein, diese Genehmigung ist unter Vor
legung eines Curriculum vitae und der vorhandenen Beweise der Be
fähigung zum kandidierten Amte bei dieser k. k. Statthalterei- 
Abtheilung anzusuchen, welche den, mit den erforderlichen Erhebungen 
ergänzten Akt an das h. Ministerium für Cultus und Unterricht zur 
Schlussfassung zu leiten hat; es ist daher im Organisations-Entwürfe 
(§ 62. b) beizufügen, dass auch die Wahl der Lehrer der Genehmi
gung der Regierung zu unterziehen sei. Da nach § 12 u. 13 des 
angeführten Gesetzes die Regierung, krafc der ihr zustehenden Ober
aufsicht, alle ihr geeignet erscheinenden Auskünfte über den Zustand 
der Schule fordern kann, so wird auf das oftgenannte Gesetz hin
gewiesen und der Vorstellung der Iiandelsgreraien insbesondere auf-
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getragen, am Ende eines jeden Schuljahres einen Bericht über den 
Zustand der Lehranstalt zu erstatten.

Die spezielle Aufnahme dieser Bestimmungen in die Statuten 
als ohnehin durch die Oberaufsicht der Regierung involviert, erscheint 
überflüssig.

Ebenso ist es nicht angezeigt, die Aufnahmsprüfung der Kandi
daten der höheren Handelsschule, welche sich über die, mit gutem 
Erfolge absolvirte dreiklassige Unterrealschule oder das Untergymna- 
siutü nicht aus weisen können, durch die Beibringung eines Zeugnisses der
4-ten Hauptschulklasse zu beschränken, wobei man die sichere Erwartung 
ausspricht, dass diese Aufnahmsprüfungen mit der gehörigen Strenge 
vorgenommen werden, wovon man sich in vorkommenden Fällen durch 
die entsprechenden Organe überzeugen wird, und zugleich nicht umhin 
kann, den Handelsgremien bemerklich zu machen, wie sehr der Erfolg 
des Unterrichtes von der gehörigen Vorbereitung der Schüler abhängt, 
und wie leicht sich durch eine, nicht mit gehöriger Strenge vor- 
genomraene Aufnahmsprüfung die Lehranstalt der Gefahr aussetzt, Zög
linge von sehr verschiedener Bildung zu erhalten, woraus die grössten 
Nachtlieile für die Lehranstalt selbst entspringen würden, indem ein 
solcher Zustand nur ungünstig auf das Gedeihen und den Ruf der Anstalt 
wirken, und weder im eigenen Interesse des Handclsstandes, noch in 
jenem des Staates gewünscht werden kann.

Was die 2-t.e Abtheilung der Handelsakademie, nämlich die 
Sonntags- und Abendschule für Lehlinge betrifft, so wird ihre U n terte i
lung in eine Abend- und die eigentliche Sonntagsschule, mit den für selbe 
vorgelegten Statuten, die mit den durch hochortigenErlass vom 8. Juni 1852. 
Z. 5453, für die Sonntagsschule genehmigten übereinstimmen, hiemit bewil
ligt, wobei nur bemerkt werden muss, dass die Abendschüler den mit den 
Sonntagsschülern gemeinschaftlichen Religionsunterricht nicht bloss wäh
rend der G-monatlichen Dauer des Abendkurses, sondern durch das ganze 
Schuljahr zu besuchen haben, und dass auch die Abendschule, als den 
sonntäglichen Wiederholungsunterricht für Lehrlinge und Praktikanten 
ersetzend, sowie die Sonntagsschule, der Oberleitung der städtischen 
und Distriktsschulbehörde zu unterordnen ist.

Da ferner nach dem für Ungarn bestehenden provisorischen Gesetze 
über die Handels- und Gewerbeverhältnisse, der Grad der Vorbildung 
welchen die Lehrlinge und Praktikanten schon bei ihrer Aufnahme 
als solche auszuweisen haben, nämlich der genossene Unterricht i-i 
den Elementargegenständen, schon festgesetzt und jeder Handels
lehrling oder Praktikant zum Besuche der Gremial-Sonutagsschule ver
pflichtet is t: so erscheint eine verschärfte Bestimmung über die Auf
nahme in die Abendschule, das ist der Ausweis der mit Erfolg gehörten 
4-ten Hauptschulklasse umsoweniger angezeigt, als die Gesammtzahl der 
während eines Jahies im Abendkurse und an der Sonntagsschule 
bestehenden Unterrichtsstunden gleich ist, und der Lehrling zum Abend
kurse nicht gezwungen werden, sich daher der beantragten Bedingung 
durch seinen Uebertritt an die Sonntagsschule entziehen kann.

Endlich fordert der § 6 des oben angeführten Gesetzes über 
den Privatunterricht, bezüglich der Subsistenzmittel einer Anstalt den 
Nachweis, dass sie für eine Reihe von Jahren mit einem hohen Grade 
von Wahrscheinlichkeit gedeckt sind, da diese Nachweisung, wie aus 
den Vorlagen der beiden Gremial-Vorstehungen zu ersehen ist, geliefert
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dieser Anstalt.

In den vorgelegten Organisations-Entwurf, welcher zurückfolgt, 
sind die weniger nothwendigen Ergänzungen, dein Gesagten zufolge 
nachzutragen, und wird bezüglich der ungarischen Sprache noch das 
Beifügen gemacht, dass dieselbe nur f  ür diejeiligen obligat sein kaim, 
deren Muttersprache sie ist, oder welche die auf andere Weise 
erworbene Kenntniss derselben schon mitbringen.

Unter Voraussetzung dieser Regelung wird nunmehr die Eröffnung 
der Handelsakademie in Pest mit Beginn des kommenden Schuljahres 
1857/8 mit dem Beifügen genehmigt, dass von den modificierten Orga
nisations-Entwürfe im Falle er in Druck gelegt wird, 10 Exemplare, 
sonst in Reinschrift 3 Exemplare dom h. k. k. Unterrichtsministerium 
vorzulegen sein werden, und wird den Vorständen, der Handels 
Gremien schliesslich die volle Anerkennung von Seite des hohen k. k. 
Unterrichtsministeriums eröffnet.

Ofen, den 30-ten April 1857. Anguss m. p.

2. A Pesti Kereskedelmi Akadémia első szervezeti szabályzata, 
melyet a cs. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1857. évi 

április 17-én 5,125 sz. alatt hagyott jóvá.

Allgemeine B eStimmungen,
g. 1. Der Zweck der Handelsakademie is t: a) Jünglinge, welche 

sich dem Handel widmen wollen, auf den Grundlagen allgemeiner 
Bildung für den kaufmännischen Beruf in gediegener Weise vorzu
bereiten, und dieselben noch vor dem Eintritt ins Geschäftsleben so 
vollständig als die Schule dies nur vermag, auch in praktischer Be
ziehung auszubilden. — Mit diesem Zwecke verbindet die H.-A. noch 
die Aufgabe : b) den Pester Handelslehrlingen Gelegenheit zur Er
werbung derjenigen Kenntnisse, welche die Gegenwart von einem ge
bildeten Kaufmanne fordert, darzubieten und durch angemessenen Unter
richt dahin zu wirken, dass die Intelligenz in der bezeichneten Sphäre 
der Praxis geweckt und gefördert werde.

§. 2. Dieser doppelten Aufgabe zufolge umfasst die Handels- 
Akademie zwei Hauptabtheilungen: I. Die höhere Handels-Lehranstalt.
II. Die Schulen für Handelslehrlinge.

I. Die höhere Handels-Lehranstalt.

§. 3. Diese Abtheilung bildet den Stamm der Handelsakademie; 
ihr Zweck ist ira §. 1 unter a) angegeben.

Diesem gemäss wird die Lehranstalt dahin streben, dass die 
sittliche und intellektuelle Bildung der Zöglinge gekräftigt und weiter 
entwickelt werde, insbesondere aber, dass dieselben sich all* die Kennt
nisse und Fertigkeiten aneignen, welche beim Betriebe des Handels, 
selbst in dessen höheren Branchen nöthig oder nützlich sind.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Lehranstalt ihre Wirksam
keit in mancher Beziehung nicht auf den Bereich der Schule beschrän-
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ken, sondern auch der häuslichen Beschäftigung der Zöglinge ihre volle 
Aufmerksamkeit zuwenden und besonders die moralische Erziehung 
der fremden Zöglinge überwachen.

§. 4. Die höhere Handels-Lehranstalt besteht aus drei Klassen, 
deren jede einen Jahreskurs bildet.

Lehrplan . Unterrichtssprache.

§. 5. Im Allgemeinen wird der Unterricht in deutscher Sprache 
ertheilt, nur die Theorie des Styles und die Erläuterungen bezüglich 
desselben werden in derjenigen Sprache gegeben, in welcher die Styl
übungen selbst stattfinden.

Unt erricht sgeg enstlinde.
§. 6. Der Unterricht in der höheren Lehranstalt umfasst folgende 

Gegenstände: 1. Religion. 2. Sprachen, u. z .: a) die deutsche, b) die 
ungarische, c) französische, d) italienische und e) die englische.

Selbstverständlich umfasst der Unterricht in den Sprachen auch 
den Styl im Allgemeinen, insbesondere aber die Merkantil-Korre- 
spondenz.

3. Arithmetik, allgemeine und kaufmännische. 4. Geometrie. 5. 
Naturgeschichte. 6. Physik und Mechanik. 7. Chemie. 8. Handels
geschichte, Geographie und Statistik. 9. Buchhaltung und Kontorarbeiten.
10. Handels-, Wechsel- und Seerecht, Gewerbs- und Privilegiengesetz, 
Zoll- und Staatsmonopols-Ordnung, 11. Handelslehre und National- 
Oekonomie. 12. Waarenkunde. 13. Technologie. 14. Zeichnen. 15. Kalli
graphie.

Obige Lehrgegenstände sind mit Ausnahme der englischen 
Sprache für alle Zöglinge obligate Gegenstände.

VertJieilung der Lehrgegenstände.

§. 7. 1. Klasse. Religion, Sprachen: die deutsche, ungarische 
und französische, Arithmetik. Geometrie, Naturgeschichte, Geographie 
und Statistik, Buchhaltung und Kontorarbeiten, Handels- und Wechsel
recht, Zoll- und Staatsmonopols-Ordnung, Zeichnen und Kalligraphie.

2. Klasse. Religion, Sprachen : die deutsche, ungarische, franzö
sische und italienische, Arithmetik, Naturgeschichte, Physik und Mecha
nik, Chemie, Geographie und Statistik, Buchhaltung und Kontorarbeiten, 
Wechselrecht.

3. Klasse. Religion, Sprachen : wie im zweiten Jahrgange, Han
delsgeschichte, Geographie und Statistik, Handelslehre und National- 
Oekonomie, Handels-, Wechsel- und Seerecht, Gewerbs- und Privilegien- 
Gesetz; Zoll- und Staatsmonopols-Ordnung, Waarenkunde, Technologie.

Die englische Sprache als freier Gegenstand durch alle drei 
Klassen.

§. 8. Ueb ersieht der Lehr gegenstände nach Eint hei hing und 
Stundenzahl.
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Wöchentliche Stundenzahl 
fúr die Klasse 

1 11 111

1 Religion
2 Sprachen, Styl- und Merkantil Korrespondenz :

a) deutsch
b) ungarisch
c) französisch
d) italienisch

3 Arithmetik
4 Geometrie und geometrisches Zeichnen
5 Naturgeschichte (Zoologie, Botanik und Mineralogie)
6 Physik und Mechanik
7 Chemie
8 Allgemeine und Handels-Geographie, Statistik,

Handelsgeschichte
9 Buchhaltung und Kontorarbeiten

10 Handels-, Wechsel- und Seerecht, Zollordnung,
Gewerbs- und Privil.-Gesetz

11 Handelslehre und National-Oekonomie
12 Waarenkunde
13 Technologie
14 Zeichnen
15 Kalligraphie

Englische Sprache als freier Gegenstand
35
3

o
3
3
3
3

4 
4 
4

34
3

3
3

2
3
3
3

33
3

Behandlung der Lehrgegmstände im Allgemeinen.
g. 9. Bei dem speciellen Zwecke der Anstalt wird mit Rücksicht 

auf die Anforderungen allgemeiner Bildung extensiv bei Unterrichts- 
Gegenständen dasjenige hervorgehoben und behandelt, was für den 
Kaufmann wichtig und wissenswerth is t; intensiv genommen wird aber 
der Unterricht so beschaffen sein, dass die Theorie nur als Grundlage 
für die richtige und klare Auffassung der praktisch wichtigen Ergebniss 
der Wissenschaft diene, und die nöthige Sicherheit bei deren Anwen
dung und Benützung gewähre.

Behandlung der einzelnen Lehr gegenstände.
§. 10. Religion. Der Unterricht hierin wird durch die p. t. Seelsorger 

der verschiedenen Glaubensbekenntnisse ertheilt, und gemäss den Vor
schriften der bezüglichen hohen Behörden eingerichtet.

§. 11. Die Sprachen. Ziel: Gewandtheit und Korrektheit im münd
lichen und schriftlichen Gebrauche der Sprache ; insbesondere eine für die 
verschiedenartigsten Fälle vorgeübte Fertigkeit in der Korrespondenz 
und in der Abfassung der im Geschäftsleben vorkommenden 
Aufsätze.

Deutsche Sprache. 1. Klasse. Gründliche Entwicklung des Sprach
baues. Geltung der Wort- und Satzformen. Der Ausdruck in logischer 
und sprachlicher Beziehung. Die allgemeinen Erfordernisse des guten



Styls mit Hervorhebuug der logischen Schürfe, der Klarheit, Bündigkeit 
und der Mannigfaltigkeit des Ausdruckes, zugleich mit Hinweisug auf 
die Fälle, in denen zumeist Verstösse gegen obige Anforderungen sich 
ergeben. —- Die Formen der wichtigsten Geschafisaufslitze mit Angabe 
der gemeinrechtlichen Bestimmungen, welche sich auf dieselben be
ziehen. Der kaufmännische Briefstyl, dessen Eigenthümlichkeit und Aus
artung, die kaufmännische Terminologie, soweit es die Vorbildung der 
Zöglinge zulasst.

Bei dieser theoretischen Grundlage ist das Verfahren im Unter
richte vorwiegend praktischer Richtung. Sowohl die Lehrsätze der 
Grammatik als die Eigenschaften des Styls werden an zweckmässig ge
wählten Lehrstücken entwickelt und nachgewiesen und die Zöglinge im 
mündlichen und schriftlichen Vortrage ihrer Gedanken unablässig geübt. 
Die Themata sind vorerst allgemeinen Inhaltes, späterhin dem Ge- 
schäfcslehen entnommen; Fallbestimmungen für leichtere Briefe, welche 
sich namentlich auf das in dieser Klasse buchhalterisch auszuführende 
Geschäft beziehen können.

2. Klasse. Die Schönheit des Ausdruckes im Allgemeinen. Die 
verschiedenen Darstellungsweisen in Hinsicht auf Tonart, Würde und 
Vorstellungskräfte ebenfalls an klassischen Lesestücken erläutert und 
nachgewiesen. Diesfällige Beschränkungen bezüglich des Geschäftsstyls 
und der kaufmännischen Korrespondenz. Die Ausarbeitungen umfassen 
grössere Aufsätze beschreibenden, erzählenden und abhandelnden Inhalts.

Die Korrespondenz behandelt schwierigere Fälle, vorzüglich die
jenigen, welche im Geschäftsplane der diesjährigen buchhaltung V o r 

kommen.
3. Klasse. Weitere Entwicklung des im zweiten Jahrgange vor

getragenen Lehrstoffes, Korrespondenz und Geschäftsaufsätze im prak
tischen Kontor des zweiten Semesters.

Die ungarische sowie die fremden Sprachen werden in derselben 
Richtung und Weise vorgetragen, natürlich mit denjenigen Modifika
tionen, welche einerseits von den Vorkenntnissen der Zöglinge, ander
seits durch die Vertheilung und Einreihung des Gegenstandes bedingt 
werden.

§. 12. Allgemeine und Merkantil-Arithmetik. Ziel: Sicherheit 
und Fertigkeit in allen den Rechnungen, welche beim Handel in dessen 
verschiedenen Zweigen und Arten Vorkommen, mit voller Begründung 
des Verfahrens. Die Algebra nur in dem Umfange, den die klare 
Einsicht in die Zahlenverhältnisse, die Begründung und Durch
führung gewisser Rechnungen fordert.

1. Klasse. Die allgemeine Entwicklung des dekadischen Systems 
als Grundlage für die Richtigkeit im Zifferrechnen und für die klare 
Auffassung der Operationen. Die Theilbarkeit der Zahlen, der grösste 
gemeinschaftliche Divisor und der kleinste gemeinschaftliche Dividend. 
Brüche (gewöhnliche und Decimalbrüche). Die Zerfällungsrechnung 
(wälsche Praktik), Verhältnisse und Proportionen, deren Anwendung 
auf die im Geschäftsleben vorkommenden Fälle, als zur Berechnung 
von Kommissionen, Sensarien, Assekuranzprämien, der Interessen, des 
Diskonts, Agios, des Gewinnstes und Verlustes etc. etc. Die zweck- 
mässigsten Methoden, Abkürzungen und Vortheile bei der Auflösung 
dicsfälliger Aufgaben. Konto-Korrents nach deutscher und französischer 
Art, mit Interessen und mit Diskont. Theilrechmmg; Alligation, Münz
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rechnungen und Wechselreduktionen mit Angabe der Münzen und 
Masse der vorzüglichsten Länder und Plätze Europas.

Die Einführung algebraischer Zeichen, die Haupirechnungsarten 
mit angezeigten Operationen dienen, im geigneten Zeitpunkte vorgetragen, 
als Vorbereitung zur Algebra, aus welcher die vier Hauptrechnungs
arten, die Gleichungen des 1. Grades und wenn es die Fortschritte 
der Zöglinge zulassen, die Potenzen, Wurzeln und die quadratischen 
Gleichungen vorgenomtuen werden.

Der Vortrag wird dahin zielen, dass die Zöglinge bei gehöriger 
Auffassung des Rechnuugsverfahrens in praktischen Aufgaben auch 
eine klare Einsicht in die Geschäftsverhältnisse erlangen, welche den 
Rechnungen zu Grunde liegen. Die Rücksicht auf die Fertigkeit fordert 
die Ausarbeitung möglichst vieler, von leichten zu schwierigen fort
schreitenden Aufgaben, welche zugleich als Mittel dienen sollen, die 
Urtheilskraft der Zöglinge zu entwickeln und zu schärfen.

2. Klasse. Potenzeu, Wurzeln, Kombinationen, Progressionen, 
Logarithmen und deren Benützung. Weitere Entwicklung und fort
gesetzte Uelmngen in den praktischen Rechnungen des 1. Jahrganges 
Konto-Korrents, zugleich nach holländischer und englischer Art ; die 
Theilrechnung; Durchschnitt- und Termin-Rechnung ; Alligation, Gold- 
und Silber-Rechnungen, ausführlicher als in der 1. Klasse. Kours- und 
Wechselrechnungen, namentlich Wechselrechnungen über Zwischen- 
plätze, Wechsel-Kommissionen, Arbitragen. Ausführlichere und mehr 
umfassende Darstellung der Münzen und Masssysteme. Zinzeszinsen- 
rechnungen ohne und mit Anwendung der Logarithmen. Behandlung 
und Vortrag wie in der 1. Klasse.

3. Klasse. Fortgesetzte Uebungen aus dem bisher vorgetragenen. 
Die auf Staats- und Kreditpapiere bezüglichen Rechnungen. Erläute. 
rungen über die, auf den wichtigsten Börsen negocirten Papiere; Be
rechnungen über und bei verschiedenen Börsengeschäften, als : Stellage, 
Prämien-, Report- etc. Geschäften. Renten und Lotterie-Rechnungen. 
Grundzügc der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

§. 13. Geometrie. Ziel: Kenntniss der geometrischen Formen, 
ihrer Beziehungen und Gesetze durch konstruktive Beweise begründet.
1. Classe. 1. Semester. Planimetrie und die Hauptsätze der Trigono
metrie. — 2. Semester. Elemente der Stereometrie, der deskriptiven 
Geometrie und der Perspektive.

§. 14. Naturgeschichte. Ziel: Wissenschaftlicher Ucberblick der 
drei Naturreiche als Grundlage und Vorbereitung zur Waarenkunde. 
Sicherheit in der Erkennung und Bestimmung der Naturgegenstäude 
nach ihrer systematischen Eintheilung, insbesondere aber nähere 
Kenntniss bezüglich der im Handel vorkommenden oder zu Gewerbs- 
zwecken verwendbaren Naturprodukte. 1. Klasse. Zoologie und Botanik.
2. Klasse, Mineralogie.

§. 15. P hysik und Mechanik. Ziel: Klare Erkenntniss der Natur- 
Erscheinungen, erzielt auf dem Wege der Experimente. Kenntniss der 
Gesetze, nach denen die Kräfte wirken, sowie derjenigen Modalitäten 
und Bedingungen, welche bei Benützung und Anwendung der Natur- 
kräfte zu berücksichtigen sind.

2. Klasse. Statik und Dynamik fester, tropfbarer und ausdehn- 
samer Körper mit steter Rücksicht auf deren Anwendung, insbesondere 
der Anwendung im Maschinenwesen.
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ln der Hydrostatik wird die Areometrie mit Bezugnahme auf die 
hierüber bestehenden Gesetze einer mehr ausführlichen Behandlung 
unterzogen, als dies gewöhnlich in den Lehrbüchern geschieht. Die 
Lehre von dem Magnetismus, der Elektricität, der Wärme und dem 
Lichte in praktischer Richtung mit Beseitigung dessen, was gegen
wärtig nur in wissenschaftlicher Beziehung wichtig ist. Mehr als ge
wöhnlich werden hervorgehoben die elektrische Telegraphie, die Mik
roskopie als Mittel zur Erkennung der Waarenverfälschungen. Grund
züge der verschiedenen Beleuchtungs-, Heizungs- und Ventilations
systeme, besonders für grössere Etablissements. Grundzüge der Mete
orologie. Die Physik der Erde.

§. 16. Chemie. Ziel: Erweiterte Kenntniss der wichtigsten Lehren 
der Chemie und specielle Auseinandersetzungen der Anwendungen 
der Chemie auf verschiedene Gewerbszweige und zur Hervorbriniung 
der im Handel vorkommenden Produkte und Präparate. Genauere 
Demonstration der Reaktion der Körper als Grundlage praktisch analy
tischer Uebungen, welche im Laboratorium mit besonderer Rücksicht 
auf die Anforderungen der Waarenkunde vorgenoinmen werden.
2. Klasse. Unorganische und organische Chemie, Uebungen und Ver
suche im Laboratorium ergänzen und vervollständigen das Vor
getragene.

§. 17. Allgem eine und Handelsgeographic, S ta tistik , Handels- 
geschickte. Ziel: Uebersichtliche Kenntniss der Erdoberfläche nach 
ihrer natürlichen Beschaffenheit und politischen Eintheilung, insbeson
dere aber nach ihrer für Handel und Gewerbe wichtigsten Beziehungen. 
Kenntniss der in Zahlen ausdrückbaren staatlichen und gesellschaft
lichen Verhältnisse und Einrichtungen. Vergleichung derselben nach 
verschiedenen Ländern. Ursachen der Differenzen, die Einwirkungen 
derselben auf Handel und Industrie. Kenntniss der Zustände des 
Handels und der Industrie in ihrer Entwicklung und ihren Fortschritten, 
Kenntniss der Begebenheiten, welche den Handel in verschiedenen 
Epochen umgestaltet, verändert oder überhaupt einen wesentlichen 
Einfluss auf den Verkehr ausgeübt haben.

1. Klasse. 1. Semester. Gedrängte Wiederholung der allgemeinen 
Geographie. — 2. Semester. Ausführliche Beschreibung des österreichi
schen Kaiserstaates mit Angabe der wichtigsten Natur- und Kunst
produkte, der bedeutenderen Handels- und Fabriksorte, der Anstalten 
zur Beförderung des Handels, überhaupt derjenigen Daten, welche für 
Handel und Gewerbe wichtig sind. Gedrängte Geschichte des Kaiser
staates, Staatsverfassung, Staatsverwaltung mit vorwiegender Berück
sichtigung der auf den Handel bezüglichen Einrichtungen.

2. Klasse. Beschreibung der Länder Europas in der vorangege
benen Weise. Der gegenseitige Verkehr derselben, besonders aber die 
Handelsbeziehungen zur österreichischen Monarchie und zu den ein
zelnen Handelsplätzen. Die Beförderungsmittel, Erleichterungen, 
Hindernisse und Schwierigkeiten hinsichtlich dieser Handelsver
bindungen.

3. Klasse. 1. Semester. Die Handelsgeographie von Asien, Afrika, 
Amerika, Australien in der oben angegebenen Weise. 2. Semester: 
Allgemeine Handelsgeschichte.

§. 18. Waarenkunde. 3. Klasse. Kenntniss der Rohwaaren und 
derjenigen Kunstprodukte, welche zur Hervorbringung anderer Waaren
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dienen oder als Materiale in den Gewerben Anwendung finden. Kennt- 
niss der verschiedenen Qualität und Merkmale dieser Verschiedenheit 
der Echtheit, der Verfälschungen, der Art und Weise, die Waaren zu 
prüfen und die Verschlechterung oder Verfälschung zu erkennen ; 
ferner Kenntniss der Gewerbe und der Zwecke, für welche und bezüg
lich in denen die verschiedenen Waaren Anwendung finden.

Kenntniss der Bezugs- und Absatzorte. 1. Semester. Die Landes
produkte, namentlich die Rohwaaren aus dem Thier- und Pflanzen
reiche. 2. Semester. Waaren aus dem Mineralreiche, Säuren, Farben, 
chemische Präparate.

§. 19. Buchhaltiing und Kontor arbeiten. Ziel: Kenntniss der 
Grundsätze der Buchhaltung und ihrer Anwendung in und an ver
schiedenen Geschäften. Nettigkeit und praktische Fertigkeit in der 
Ausführung buchhalterischer Arbeiten.

1. Klasse. Begriff der Buchhaltung: Grundsätze, Erfordernisse 
uud gesetzliche Bestimmungen bezüglich derselben. Terminologie. Ein
fache Buchführung Haupt- und Nebenbücher, Einrichtung, Fortführung 
und Abschluss der Bücher. Doppelte Buchhaltung. Unterschied zwischen 
der einfachen und doppelten Buchhaltung in Hinsicht auf Behandlung 
und Ergebnisse. Die Lehre von den Konten, die wesentlichen und Hilfs
bücher. Durchführung eines Geschäftes mit weniger verwickelten Ver
hältnissen. Die einschlägigen Kontorarbeiten, Korrespondenz, Rechnungen, 
Frachtbriefe, inventarien etc.

2. Klasse. Die doppelte Buchhaltung in ihrer Anwendung auf 
mehr komplicirte Geschäfte nach französischer und italienischer Art. 
Weitere Entwicklung der Lehre über die Konti. Durchführung eines 
Geschäftes von grösserer Ausdehnung, mit schwierigeren Fällen, mit 
Wechsel, Lieferungs-, Pahicipations- etc. Geschäften, dazu die ein
schlägigen Kontorarbeiten und Korrespondenzen.

3. Klasse. Anwendung der Buchführung bei Banken, Fabriken, 
Actiengesellschaften, Sparkassen, bei der Landwirthschaft.

Im 2. Semester wird ein praktisches Komptoir errichtet, in dem 
die Schüler in mehrere Sektionen getheilt, Handelshäuser auf ver
schiedenen Plätzen darstellen, und ebenso viele fingirte Geschäfte mit 
möglichster Annäherung an die Praxis durchführen.

§. 20. Handels-, Wechsel- und Seerecht. Gewerbs- und Privi- 
legicn-Gesetz. Zoll- und Staatsmonopols-Ordnung. Ziel: Gründliche 
Kenntniss des Wechselverfahrens und der hierauf bezüglichen Gesetze. 
Kenntniss der für den Handel und für die Handelsleute als solche 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der Nonnen und Anordnungen 
in Gewerbs- und Privilegien-Angelegenheiten uud bezüglich der Asso- 
ciationeu. Kenntniss der See- und Schifffahrtsgesetze der vorzüglichsten 
Länder Europas und der Verhältnisse, auf welche sich dieselben 
beziehen. Kenntniss des Zollwesens und des Verfahrens in Zollange
legenheiten.

1. Klasse. Das Wechsel verfahren und die Grundzüge des österreichi
schen Wechselrechtes. Anleitung zur Abfassung der Zolldeklarationen, 
das Verfahren bei der Verzollung der Waaren. 2. Klasse. Weitere Ent
wicklung des Wechselrechtes, die Gesetze und Verordnungen, welche 
Handel und Gewerbe, Aktien- und Handelsgesellschaften betreffen. Das 
Privilegien Gesetz. 3. Klasse. Vergleichende Zusammenstellung der 
wechselrechtlichen Bestimmungen anderer Staaten. Die Handels- und
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gewerbsrechtlichen Bestimmungen und Institutionen in andern europäi
schen Ländern. Oesterreichs Handelsverträge mit fremden Staaten. Der 
österreichische Kaufmann im Auslande. Das Seerecht. Die Gesetze und 
Usancen im Assekuranzwesen. Die Zollordnung Oesterreichs und anderer 
Staaten.

§. 21. Handelslehre und National-Oekonomie. Ziel; Kenntniss 
der Elemente und Bestandtheile des National-Vermögens, derjenigen 
Kräfte, welche die Vermehrung oder Verminderung desselben bewirken, 
insbesondere der Einwirkung des Handels auf den Bestand des National
vermögens. Gediegene Auffassung der für den Betrieb des Handels 
im Allgemeinen, sowie für die besonderen Arten und Zweige des 
Handels geltenden Principien.

3. Klasse. Begriff der National-Oekonomie; die bisherigen Systeme. 
Grundlinien dieser Wissenschaft. Die Güter und deren Werth, Ver
mögen, Wirthschaft, Erwerb, Produktion. Erfolg des Ertrags der Pro
duktion. Die Natur als Güterquelle. Die allgemeinen Gesetze der pro
ductiven Wirksamkeit der Natur. Die Arbeit als Faktor der Produktion 
und des Erwerbes; die Bedingungen einer zweckmässigen Wirksamkeit 
der Arbeit. Das Kapital etc. Die Güter als Waare. Das Geld etc. etc., 
Theorie und Politik des Handels. Arten und Zweige des Handels, 
Propre-, Kommissions-Waaren und Papierhandel etc. etc. Die beim 
Betriebe geltenden Grundsätze. Beförderungsmittel des Handels. Anstal
ten zur Beförderung des Geldumlaufes etc. etc. Die Bedeutung des 
Handels für National-Oekonomie.

§. 22. Technologie. Ziel: Kenntniss des Verfahrens und der Mittel, 
wodurch die Gewerbsthätigkeit die Naturprodukte zur Befriedigung 
verschiedener Bedürfnisse umgestaltet; Kenntniss der Fabrikate und 
der zweckmässigen Beschaffenheit derselben.

1. Semester. Erklärung der Maschinen und Werkzeuge, gegründet 
auf die in der Physik abgehandelten Lehren der Statik und Dynamik. 
Anwendung derselben in Spinnereien, Webereien (Leinen-, Bauimvolle- 
und Schafwolle-) Mühlwerken, Beschreibung der Einrichtung und des 
Verfahrens bei den wichtigsten technischen Gewerben.

2. Semester. Chemische Technologie, Beschreibung der Wein
produktion, Geistbrennerei, Bierbrauerei, Essigsiederei, Zuckersiederei, 
Thonwaarenfabrikation, Glaslrennerei, Färberei etc. etc.

Zur Veranschaulichung des Vorgetragenen werden tlieils geeignete, 
in grösserem Massstabe ausgeführte Zeichnungen dienen, tlieils werden 
so viel möglich unter der Leitung des Professors Besuche in Fabriken 
und Werkstätten veranstaltet.

§. 23. Zeichnen. Ziel: Erwerbung des Formensinnes und Uebung 
in der Auffassung und Gewandtheit in der Wiedergabe der Formen.

1. Klasse. Freies Handzeichnen, theils nach komplicirteren Vorlagen, 
tlieils nach plastischen Vorbildern, wie Ornaraente, Kapitale, Vasen, 
Köpfe etc. Das Linearzeichnen folgt und ist in Verbindung mit dem 
Unterrichte aus der Geometrie ; es erstreckt sich auf die Projektion, 
Scliattenkonstruktion und die Elemente der Perspektive.

g. 24. K allig raph ie . Ziel; Aneignung einer schönen und fertigen 
Hand in der deutschen und englischen Kurrentschrift, auch Einübung 
in gezeichneten Schriftarten.

§. 25. Lehrm ittel. Zur Unterstützung der Vorträge dienen Lehr
mittel-Sammlungen. u. z. : 1. Für die Naturgeschichte: Ein dem spe-
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delien Zwecke der Anstalt genügendes zoologisches Kabinet und zoolo
gische Atlanten, eine Mineralien- und Krystall-Modellen-Saramlung, nebst 
Apparaten zu Versuchen. 2. Für die Physik, Mechanik und die Techno
logie : Ein mit den nöthigen physikalischen Istrumenten und Apparaten 
gehörig ausgestattetes Kabinet; ferner Werkzeuge, Modelle und Abbil
dungen in grösserem Massstabe. 3. Für Chemie: Ein wohleingerichtetes 
Laboratorium. 4. Für Geographie: Ein Tellurium, Globen, Wandkarten, 
Special-Atlas. 5. Für das Zeichnen: Vorlagen und Modelle. 6. Für die 
Waarenkunde: Eine Waaren-Sammlung. 7. Zur allgemeinen Förderung 
des Unterrichtes : Eine den Bedürfnissen der Lehrer und Zöglinge ent
sprechende Bibliothek.

§. 26. Lehrbücher. Kein Gegenstand soll ohne Lehrbuch vor
getragen werden. Ueber die Wahl entscheidet innerhalb der von der 
hohen Regierung bemessenen Grenzen die Lehrer-Konferenz und unter
breitet die getroffene Wahl der p. t. Schulbehörde zur Genehmigung. 
Der Vortrag halt sich an das Lehrbuch derart, dass in Folge des Vor
trages das Lehrbuch erst zu häuslichen Repetitionen brauchbar wird.

§. 27. D auer des Jahrganges. Der Unterricht in einem Jahr
gange dauert volle 10 Monate; das Studienjahr beginnt mit dem 1. Okto
ber und endet mit dem Juli. Die Einschreibungen, sowie die Vor
prüfungen beginnen am 15. September.

§. 28. Schulferien. Die jährlichen Ferien dauern analog mit den 
öffentlichen Lehranstalten durch sechs Wochen. Für wöchentliche Ferien 
sind ausser den Sonn- und Feiertagen zwei halbe Tage, nämlich der 
Nachmittag am Mittwoch und am Sonnabend bestimmt.

§. 29. Schulgeld. Das Schulgeld beträgt für einen Jahrgang 
100 fl. C.-M.. hievon wird die erste Hälfte beim Beginne, des Schul
jahres, die Andere Hälfte mit dem Beginne des zweiten Semesters 
entrichtet. Ausserdem bezahlt jeder Zögling an Einschreibgebühr 2 fl. 
C.-M. Erwiesen arme Zöglinge, die an der Lehranstalt bereits ein 
Semester vollendet haben, können für den Fall, dass sowohl ihr Betragen 
lobeuswerth, als ihre Leistungen ausgezeichnet waren, wegen Ent
hebung vom Schulgelde durch den Lehrkörper der Schulkommission 
empfohlen werden, doch darf die Zahl der vom Schulgelde Befreiten 
in keiner Klasse das 7io der das Didaktrum zahlenden Schüler 
überschreiten.

g. 30. Bedingungen der Aufnahme. Um in die höhere Lehranstalt 
aufgenommen zu werden, muss: a) der aufzunehmende Zögling das
14. Lebensjahr erreicht, darf aber das 18. Jahr nicht überschritten 
haben; b) muss er entweder einen vollständigen Curs an einer Unter- 
realschule von 3 Klassen oder die 4-te Gymnasialklasse mit gutem Erfolge 
vollendet haben. Bei Mangel eines Zeugnisses hierüber ist er gehalten, 
sich einer Vorprüfung zu unterwerfen, und wird nur dann aufgenommen, 
wenn er befriedigende Vorkenntnisse, wenigstens aus der Religions
lehre, der deutschen Sprache, der Arithmetik, Geographie und Ge
schichte darlegt, c) Zum Eintritt in eine höhere Klasse befähigt nur 
das günstige Ergebniss einer strengen Prüfung aus allen Gegenständen 
der vorhergehenden Klassen.

§. 31. DisQiplin. Die höhere Plandels-Anstalt würde ihrer Aufgabe 
nur einseitig genügen, wenn sie blos dahin strebte, ihre Zöglinge durch 
gediegenen Unterricht zu befähigten und zu tüchtigen Männern ihres 
Faches heranzubilden. Um ihrem Zwecke voll zu entsprechen muss die

Bricht, Bpcsti Keresk. Akad. tört. 16
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Anstalt noch auf einem andern, erhabenen Felde ihre Thätigkeit geltend 
machen, dies ist das Feld der sittlichen Erziehung. Und es soll in 
der Lehranstalt diese Seite ihrer Aufgabe jene hohe Würdigung finden, 
welche die Wichtigkeit des Gegenstandes mit vollem Rechte erheischt.

Die Anstalt wird unablässig und undverdrossen dahin wirken, 
dass die sittlich-religiöse Bildung ihrer Zöglinge gekraftigt und gehoben 
werde, damit dieselben nicht nur ihre Wohlfahrt auf solider Basis empor
heben, sondern auch zur Selbstständigkeit gelangt, in dieser Beziehung 
ebenfalls einen wohlthätigen Einfluss in weitern Kreisen zu üben 
befähigt seien.

Ausser dem, dass das sittliche Moment bei jedem Unterrichte, 
wo es thunlich ist, hervorgehoben wird, regeln auch das Benehmen dei 
Zöglinge Disciplinar-Vorschriften, welche im Sinne des § 66 des orga
nischen Entwurfes abgefasst werden. Diese haben die Bestimmung, 
dass dadurch die äussere Ordnung regelmässig gewahrt, und die sitt
lichen Anforderungen des Gehorsams, der Aufmerksamkeit, des Fleisses 
zur Geltung gebracht werden.

Auf Ordnung und Zucht innerhalb einer jeden Lehrstunde zu 
halten, ist die Pflicht des Lehrers, dem die Lehrstunden übertragen 
werden.

Für den pünktlichen und regelmässigen Besuch der Schule wird 
dadurch gesorgt, dass die Namen der zu spät Gekommenen oder 
Fehlenden in das Klassenbuch eingetragen und so dem Klassenlehrer 
bekannt werden, welcher über die Fälle von Versäutnniss nach Mass- 
gabe der folgenden Bestimmungen zu entscheiden hat.

§. 32. Schulversäumniss. Wegen eines Schulversäumnisses hat 
jeder Schüler, wenn er dazu besonders veranlasst wird, unter Vor
zeigung einer schriftlichen Erklärung der Eltern oder ihrer Stellvertreter 
sich die Erlaubniss von seinem Klassenlehrer, und soferne der Urlaub 
sich auf länger als einen Tag erstrecken soll, noch die des Direktors 
zu erbitten.

Liess sich das Versäumniss nicht Vorhersehen, so hat der 
Schüler sich nachträglich unter Vorzeigung eines von den Eltern 
oder von deren Stellvertretern schriftlich ausgestellten Entschuldigungs
zettels zu rechtfertigen.

Ueber Versäumnisse, welche nicht auf diese Art gerechtfertigt 
sind, hat der Klassenlehrer ernste Rügen oder Strafen zu verhängen 
und dieselben gleich zur Kenntniss der Eltern oder Stellvertreter zu 
bringen.

§. 33. Beziehungen zwischen der Lehranstalt und den Eltern. 
Da ein günstiger Erfolg in der sittlichen Bildung der Zöglinge nur 
dadurch erzielt werden kann, dass Schule und Haus für diesen Zweck 
gemeinschaftlich Zusammenwirken, so wird die Lehranstalt zu diesem 
Beliufe mit den Eltern der Zöglinge in Verbindung treten, ihnen bei 
jedem Seraesterschlusse das Urtheil des Lehrkörpers sowohl über sitt
liche Haltung als über wissenschaftlichen Fortgang zur Kenntniss brin
gen, auf Anfragen in dieser Beziehung auch im Verlaufe des Semesters 
bereitwillig Auskunft ertheilen — insbesondere aber jedesmal, wenn 
der Zögling zu einer stärkeren Rüge oder Strafe Veranlassung gegeben 
hat, die Eltern hievon benachrichtigen.

§. 34. Auswärtige Zöglinge. Um auswärtigen Eltern, welche 
ihre Söhne der Lehranstalt zur Ausbildung anvertrauen, die möglichste
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Beruhigung bezüglich ihrer sittlichen Erziehung zu verschaffen, wird die 
Lehranstalt gebildete und in ehrenhaftem Rufe stehende Familien 
empfehlen, von denen auswärtige Zöglinge in Kost und Pflege ge
nommen, als Glieder der Familie betrachtet und sich unter steter Auf
sicht und Leitung befinden werden.

Damit die Pflege-Eltern in ihrem verantwortlichen Berufe auch 
durch die Lehranstalt unterstützt werden, wird ihnen das Hausregulativ 
mitgetheilt, und zugleich dem Klassenvorstande die Pflicht auferlegt, 
für die genaue Befolgung des Regulativs gewissenhaft Sorge zu tragen.

Auch in dem Falle, wenn Eltern oder Vormünder für die Unter
kunft ihrer Söhne und bezüglich ihrer Mündel ohne Vermittlung der 
Direktion die nöthigen Anordnungen treffen, werden die von den Eltern 
gewählten Stellvertreter oder Pflege-Eltern zur Befolgung des Haus
regulatives aufgefordert und ihnen, sowie den Eltern selbst die Be
achtung derselben dringend empfohlen.

Für den letzteren Fall dienen daher noch inbesondere folgende 
Bestimmungen: ä) Die Eltern sind verpflichtet den von ihnen gewähl
ten Stellvertreter, dem sie die Obhut und häusliche Beaufsichtigung 
ihrer Söhne übertragen haben, der Direktion namhaft zu machen, 
damit die Lehranstalt sich besonders in disciplinarischer Beziehung an 
denselben wenden könne, b) Eine Aenderung in der Wahl des Stell
vertreters steht auch in letzterem Falle nur den Eltern, nie den 
Zöglingen zu und es ist Obigem gemäss eine solche Aenderung eben
falls der Direktion sogleich anzuzeigen, c) Hat der Lehrkörper gegründete 
Ursache, eine häusliche Aufsicht für unzureichend oder gar für schädlich zu 
halten, so ist die Direction berechtigt, eine Aenderung der getroffenen 
Wahl zu fordern, und wenn dieselbe Seitens der Eltern nicht auf ge
nügende Weise erfolgt, mit Zustimmung des Lehrkörpers den Zögling 
von der Lehranstalt auszuschliessen.

§. 35. Strafen. Als Schulstrafen dienen die Rüge, die Zurück
behaltung eines Zöglings nach der Lehrstunde, der Karcer und die 
Entfernung aus der Lehranstalt.

Körperliche Züchtigung darf in keinem Falle stattfinden.
In der Anwendung der Schulstrafen sind die Grundsätze mass

gebend, welche der Organisations-Entwurf für Gymnasien §. 71. aufstellt.
§. 36. Das Klassenbuch. In jeder Klasse der höheren Lehranstalt 

wird ein Klassenbuch geführt; dieses enthält: d) Für jede Lehrstunde 
die Angabe der fehlenden Schüler, b) Die Angabe der über Schüler 
der Klasse während der Lehrstunden oder ausserhalb derselben ver
hängten Schulstrafen, c) Die Bemerkungen der Lehrer über das Ver
halten der Schüler. Die ordentliche Führung des Klassenbuches 
beaufsichtigt »der Klassenvorstand.

§. 37. Prüfungen und Zeugnisse. In jeder Klasse der Handels- 
Lehranstalt findet jährlich eine Versetzungs- und eine öffentliche Prü
fung statt.

Die Versetzungs-Prüfungen dienen zur Ergänzung des Urtlieils 
über die Leistungen des Schülers und dessen Fähigkeit, in die höhe
ren Klassen überzutreten. Die Versetzungs-Prüfungen werden in Gegen
wart des Direktors und der Mitglieder des Schulkomité’s abgehalten.

Am Ende des ersten Semesters findet zwar keine Prüfung statt, 
es werden jedoch Zeugnisse den Schülern ertheilt, welche sich auf 
das von den Lehrern im Laufe des Unterrichts gewonnene Urtheil gründen

16*
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Das Semestral-Zeugniss enthält das aus den Urtheilen der ein
zelnen Lehrer geschöpfte, vom Direktor im Vereine mit dein Klassen
lehrer redigirte Urtheil über das sittliche Betragen des Schülers, über 
seine Aufmerksamkeit in der Lehrstunde, über seinen häuslichen Fleiss, 
über die äussere Form und Nettigkeit seiner schriftlichen Arbeiten, 
sowie über dessen Schulbesuch, ferner das Urtheil der einzelnen Lehrer 
über des Zöglings Leistungen in den Lehrgegenständen.

Die Urtheile der Lehrer werden in bezeichnenden Worten sowohl 
allgemein als auch durch besondere Bemerkungen über Vorzüge und 
Mängel ausgderückt; aus diesen wird das Urtheil über den gesammten 
wissenschaftlichen Standpunkt des Schülers im Verhältnisse zu den 
Forderungen der Klassenaufgabe festgestellt und im Zeugnisse eben
falls angegeben.

Dieses Urtheil über die Gesammtbildung des Schülers wird durch 
die üblichen Fortschrittsklassen bezeichnet, und zwar: erhalten die erste 
Klasse mit Vorzug diejenigen Zöglinge, deren Leistungen in den meisten 
wichtigsten Fächern ausgezeichnet sind; die erste Klasse wird Denjenigen 
ertheilt, welche die befriedigenden Fortschritte gethan haben ; die 
zweite Classc erhalten solche Schüler, deren Leistungen zwar nicht 
ganz befriedigt haben, ohne dass man darum die Hoffnung aufgegeben, 
dass es ihnen möglich wäre, bei längerem Studium und mehr ange
strengtem Fleisse das Erforderliche zu leisten; endlich wird die 3. 
Klasse Denjenigen ertheilt, deren Leistungen durchaus nicht befrie
digen und deren Besserung in dieser Hinsicht kaum gehofft werden 
kann. Für diesen Fall wird vom Direktor mit Zustimmung des Komitees, 
das sich früher die nöthige Ueberzcugung verschafft, den Eltern oder 
Vormündern des Schülers dessen Entfernung nachdrücklich angerathen, 
und zwar sowohl im Interesse des Schülers, als um die Schule von 
einer hemmenden Last zu befreien.

Schüler, welche sämmtliche drei Jahrgänge der höheren Lehr
anstalt mit gutem Erfolge beendet haben, können auf ihr Verlangen 
einer allgemeinen umfassenden Prüfung unterzogen werden und erhalten 
b<‘im günstigen Erfolge derselben ein empfehlendes Abgangszeugniss.

II. Die Schulen für Handels-Lehrlinge.

§. 38. Allgemeine Bestimmungen. Der Zweck dieser Schulen ist 
im §. 1. Punkt b) angegeben.

Sie werden demzufolge die Praxis unterstützen, die Fachkennt
nisse, welche von den Lehrlingen im Betriebe des Geschäftes erlangt 
werden, vervollständigen und denselben durch systematisches Vor
gehen (*inc solide Grundlage bieten, ausserdem aber in sittlich-religiöser 
Beziehung bildend und erhebend auf die Lehrlinge einwirken.

§. 39. Unterrichtssprachen. Die Unterrichtssprache ist auch in 
dieser Abtheilung die deutsche, mit der im Lehrplane der höheren 
Lehranstalt angegebenen Modifikation.

§. 40. Eintheilung der Schulen für Lehrlinge. Um allen Lehr
lingen eine nach Massgabe ihrer Zeit benützbare Gelegenheit zu ihrer 
Ausbildung darzubieten, wird diese Schule zwei Abtheilungen um
fassen, nämlich: A) Die Abendschule mit täglichen Vorträgen, Sonn- 
und Feiertage ausgenommen. B) Die Sonntagschule mit Vorträgen an 
Sonn- und Feiertagen.
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A) Die Abendschule.
§. 41, Unterrichtsgegenstände. Unterrichts- gegenstände in der 

Abendschule sind: Religion; deutsche, ungarische und französische 
Sprache; Arithmetik ; Buchhaltung und Kontorwissenschafc; Handels
und Wechselrecht; Zoll- und Monopolsordnung; Handels-Geographie.

§. 42. Eintheilung der Abendschule. Der Unterricht wird erlheilt 
in 3 Klassen, deren jede einen 6monatlichen Kurs vom 1 Oktober bis 
Ende April in sich begreift. Die Vorträge finden wöchentlich an 5 
Tagen statt und zwar von G bis 8 Uhr Abends. Der Abend des Don
nerstags ist zur häuslichen Wiederholung bestimmt. Den Unterri cht in 
der Religion und in der Kalligraphie gemessen die Zöglinge dieser 
Abtheilung gemeinschaftlich mit den Schülern der Sonntagsschule.

§. 43. Vertheilung der Lehrgegenstände nach Klassen. 1. Klasse : 
Religion; deutsche, ungarische und französische Sprache; Arithmetik, 
Geographie, Buchhaltung, Kalligraphie. 2. und 3. Klasse, obige Gegen
stände-, dazu Wechselreedit.

Veher sicht der Lehr ge genstände nach Eintheilung und Stundenzahl,
Stundenzahl fiir die Klassen

I II. III.
1 Religion j an gonn. und Feiertagen
2 Kalligraphie )

1
1

1
1

1
1

3 Deutsche und ungarische Sprache,! und Korrespondenz
4 Französische Sprache j

2
3

2
2

2
2

5 Arithmetik 3 2 2
6 Buchhaltung und Kontorwissenschaft 1 2 2
7 Handels- und Wechselrecht, Zollordnung — 1 1
8 Geographie 1 1 1

Zöglinge, welche eine gute Handschrift besitzen, können von 
dem Unterrichte in der Kalligraphie dispensirt werden.

§. 44. Behandlung der Lehrgegenstände. Im Allgemeinen wird 
bei den Vorträgen in der Abendschule die für die höhere Lehranstalt 
angegebene Richtung und Behandlungsweise befolgt, nur ist der 
Unterricht wegen der geringeren Stundenzahl in engere Grenzen ge
schlossen. Insbesondere werden die Algebra, die Renten-Lotterie, 
Wahrscheinlichkeits- etc. Rechnungen weggelassen, dagegen stufen
weise die für das Geschäftsleben wichtigsten Rechnungen gründlich 
durchgenomraen, und dabei mit gehöriger Rücksicht auf die praktische 
Fertigkeit dahin gewirkt, dass die Zöglinge schon wegen der Fähigkeit, 
sich nothigenfalls durch Selbststudium weiter auszubilden, auf eine 
gediegene Einsicht in die Zahlenverhältnisse und den Gang der 
Rechnungsoperati onc;n  ̂erlangen.

In gleicher Weise werden die Sprachen, die Buchhaltung und 
die übrigen Gegenstände behandelt.

§. 45. Aufnahmsbedingnissc. Um in die Abendschule aufgenommen 
zu werden, muss der Lehrling wenigstens eine zweiklassige Unterreal
schule oder eine derselben'gleichstehende öffentliche Lehranstalt mit 
gutem Erfolge besucht haben und sich hierüber mit einem legalen 
Zeugnisse ausweisen.
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Beim Mangel eines derartigen Zeugnisses entscheidet eine Vor
prüfung über die Aufnahme.

Diejenigen, welche in eine höhere Klasse eintreten wollen, ohne 
die vorhergehenden besucht zu haben, müssen sich ebenfalls einer 
Prüfung aus den Gegenständen der vorhergehenden Klassen unter
ziehen, um das geforderte Mass der Vorkenntnisse zu erweisen.

§. 46. Schulgeld. Das Schulgeld beträgt für einen Kurs 15 fl. C.-Mze.
§. 47. Prüfungen. Die Prüfungen so wie die Disciplin sind in 

der Abendschule gleich denjenigen in der Sonntagsschule.

8) Sonntagsschule.
§. 48. Soll die Soimtagsschule ihre Aufgabe möglichst vollständig 

lösen und den mit so verschiedenem Masse an Vorkenntnissen ins 
Geschäft eintretenden Lehrlingen geeigneten Bildungsstoff darbieten, 
so ist eine mehrseitige Gliederung uuausweichbar. Es genügt für den 
Zweck der Sonntagsschule schon aus dieser Rücksicht die stufenweise 
fortschreitende Eintheilung in Klassen nicht, da bei solcher Eintheilung 
mehr vorgebildete Lehrlinge wohl in eine höhere Klasse versetzt 
werden können, aber bei der gewöhnlich mehrjährigen Dauer ihrer 
Lehrzeit selbst bei guten Fortschritten dieselbe wiederholen müssten, 
was in diesem Falle, andere Nachtheiie nicht in Anschlag gebracht, 
für sie einen nicht unbedeutenden Zeitverlust nach sich zöge. Um der 
angegebenen und auch durch andere Gründe gestützten Anforderung 
Rechnung zu tragen, wird die Sonntagsschule 2 Abtheilungen umfassen, 
nämlich die :

1- te Abtheilung mit 3 Klassen für Lehrlinge, welche nur die 
nöthigsten Elementarkenntnisse besitzen;

2- te Abtheilung ebenfalls in 3 Klassen für mehr vorgebildete 
Lehrlinge.

Jede Klasse bildet einen Jahreskurs, der mit dem Oktober be
ginnt und Mitte August endigt. Mit Ausnahme der hohen Feste der 
katholischen Kirche, wird der Unterricht an Soun- und Feiertagen 
Vormittags von 10—12, Nachmittags von 2!/2 bis 5y2 Uhr ertheilt.

Unteirichtsgegenstände.
§. 49. In beiden Abtheilungen der Sonntagsschule verden vor

getragen :
Religion ; deutsche und ungarische Sprache; Arithmetik; Buch

haltung und Kontorwissenschaft, Handels- und Wechselrecht; Geographie, 
Handelswissenschaft und Kalligraphie.

Vertheilung und Behandlung der Lehrgegenstände.

I. A b t h e i 1 u n g.
§. 50. Die Religionslehre wird durch alle Klassen von den p. t. 

Herren Seelsorgern der verschiedenen Konfessionen vorgetragen.

I. K l a s s e .
Deutsche und ungarische Sprache, und zwar die Elemente der 

Grammatik, Orthographie, womit Uebungen im mündlichen und 
schriftlichen Vortrage der Gedanken verbunden werden.
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Arithmetik. Die 4 Hauptrechnungsarten in abstrakten, benannten 
und gebrochenen Zahlen.

II. K 1 a s s e.
Sprachen. Fortgesetzte grammatische und orthographische 

Uebungen; leichtere Geschäftsaufsätze.
Arithmetik. Wiederholung der Brüche; Decimalbrüche; wülsche 

Praktik; Verhältnisse und Proportionen und deren Anordnung in der 
einfachen und zusammengesetzten Regel de tri; Kettenrechnung.

Geographie. Allgemeine Vorbegriffe. Geographie des österrei
chischen Kaiserstaates.

III. Kl a s se .
Sprachen. Fortgesetzte Uebungen in den Geschäftsaufsätzen und 

in der Korrespondenz.
Arithmetik. Uebungen in den Prozenten-Rechnungen; die 

Theilrechnungen ; Termin-Wechsclrechnungen in so weit, als die Fort
schritte der Zöglinge es gestatten.

Wechselrecht. Das Wechselgeschäft, die wichtigsten Bestimmun
gen des Wechselrechtes.

Geographie. Gedrängte Uebersicht der übrigen Staaten Europas 
und der anderen Welttheile.

Buchhaltung. Die einfache Buchführung mit den einschlägigen 
Koniorarbeiten. Grundzüge der doppelten Buchführung. Die Kalli
graphie in allen 3 Jahrgängen.

II. A b t h e i 1 u n g.
Religion wie in der ersten Abtheilung.

I. K l as s e .
Sprachen. Deutsche und ungarische Sprache. Die Erfordernisse 

des guten Styles nachgewiesen an mustergiltigen Lesestücken; der 
Geschäftsstyl; — Geschäftsaufsätze und die darauf bezüglichen privat- 
rechtlichen Bestimmungen.

Arithmetik. Gedrängte Wiederholung der gemeinen und Decimal
brüche, der Verhältnisse und Proportionen ; Uebungen in der wälschen 
Praktik und in den Prozentrechnungen. Münzen, Gold- und Silber- 
Rechnungen. MünzeD, Maasse und Gewichte der wichtigsten Plätze 
Europas, Konti korrenti nach französischer Art.

Wechselrecht. Ausführlichere Entwickelung desselben.
Geographie. Der Kaiserstaat mit besonderer Berücksichtigung 

der auf den Handel bezüglichen Verhältnisse.
Buchhaltung. Die doppelte Buchhaltung nach französischer Art 

in ihrer Anwendung bei einfacheren Verhältnissen ; die einschlägigen 
Kontorarbeiten.

II. K 1 a s s e.
Sprachen. Korrespondenz mit Bezug auf die in der Buchführung 

behandelten Geschäfte.
Arithmetik. Weitere Entwickelung der im vorhergehenden Jahr

gange behandelten Rechnungen. Konti-korrenti nach englischerJund 
holländischer Art. Wechselrechnungen. Zinses-Zinsenrechnungen.
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Buchhaltung. Anwendung der Doppik nach italienischer Art mit 
mannigfaltigeren Fallbestimmungcn ; die einschlägigen Kontorarbeiten.

Geographie. Die Staaten von Europa.

III. Kl a s s e .

Sprachen. Weitere Uebung in der Korrespondenz. Wiederholungen 
in Bezug auf die Geschäftsaufsätze.

Arithmetik. Fortsetzung der in der 2-ten Klasse behandelten 
Rechnungen.

Buchhaltung. Anwendung der Doppik in Wechsel- und Bank
geschäften.

Geographie. Asien, Afrika, Amerika, Polynesien.
Die Handclsivissenschaft in ihren Grundzügen.
Diejenigen Schüler, welche bereits eine gute Handschrift besitzen, 

können vom diesfälligen Unterrichte enthoben werden.
Anmerkung. Da der vorstehende Lehrplan auf der Voraus

setzung beruht, dass Lehrlinge verschiedener Qualification die Sonn
tagsschule besuchen werden, so kann derselbe auch nur dann aus
geführt werden, wenn die ausgesprochene Voraussetzung sich verwirk
licht. Sollte aber dieser Fall nicht eintreten und sich für die höheren 
Klassen der 2-ten Abtheilung keine fähigen Schüler einfinden, so 
müsste diese Abtheilung aufgelassen, dagegen aber an der ersten 
Abtheilung Parallelklassen eingerichtet werden.

Prüfungen und Fortschrittsklassen.
§. 51. An der Sonntagsschule findet jährlich nur eine Prüfung 

in jeder Klasse statt. Die Fortschritte werden in derselben Weise 
4 bezeichnet, wie in der höheren Lehranstalt. Um aber solchen Lehr

lingen, welche während des Schulkurses ihre Lehrzeit vollenden, im 
Fortkommen nicht hinderlich zu sein, werden noch für die freizuspre
chenden Lehrlinge im Verlaufe des Schuljahres drei Prüfungen ab
gehalten.

Bestimmungen bezüglich der Schüler der Sonntagsschule.
§. 52. Zum regelmässigen Besuche der Sonntagsschule ist in 

Folge höherer Verordnungen jeder Handelslehrling oder Praktikant 
in Pest verpflichtet.

Aus diesem Grunde wird jeder aufgenommene Lehrling oder 
Praktikant bei dessen Einzeichnung in das Protokoll des Gremiums 
auch dem Schulkomité und dem Direktor angezeigt, damit der Lehr
ling in die Zahl der Schüler der Sonntagsschule eingereiht werde.

Von der Pflicht die Sonntagsschule zu besuchen, können nur 
diejenigen Lehrlinge enthoben werden: d) welche die Abendschule 
besuchen; b) diejenigen, welche durch eine Prüfung sich darüber 
ausweisen, dass sie die in der Sonntagsschule vorgetragenen Gegen
stände vollkommen inne haben; jedoch sind auch diese Lehrlinge 
gehalten regelmässig dem Religionsunterrichte beizuwohnen.

§. 53. In welche Abtheilung und Klasse der Lehrling einzutreten 
habe, dies bestimmt mit Rücksicht auf die Vorbildung und die Kennt
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nisse des Lehrlings das Schulkoraité in Gemeinschaft mit dem Direktor. 
Die Vorbildung wird durch Zeugnisse öffentlicher Lehranstalten nach
gewiesen oder im Mangel derselben durch eine Vorprüfung ermittelt. 
Der Uebertritt in eine höhere Klasse kann nur dann stattfinden, wenn 
der Zögling wenigstens die 1-te Fortgangsklasse sich erworben hat 
und dadurch für den weiterschreitenden Unterricht sich befähigt 
erweist.

§. 54. Kein Lehrling, mit Ausnahme der im §. 52 unter b) er
wähnten, kann freigesprochen werden ohne dass er den vollständigen 
Kurs au der Abendschule mit gutem Erfolge beendet oder wenigstens 
die 3-te Klasse der 1-ten Abtheilung der Sonntagsschule besucht, und 
sich aus sämmtlichen Gegenständen dieser Abtheilung eine gute Fort
gangsklasse erworben hat.

§. 55. Die Zöglinge der Sonntagsschule haben an den zum 
Unterrichte bestimmten Tagen regelmässig und pünktlich in der Schule 
zu erscheinen. Versäumnisse und das nicht pünktliche Erscheinen wird 
stets dem Lehrherrn angezeigt und in den Katalogen bemerkt.

Wenn Krankheiten oder andere triftige Gründe eine Versäumniss 
verursachen, müssen die Zöglinge sich durch Zeugnisse ihrer Lohn
herren darüber legitimieren.

§. 56. Die Ordnung und Disciplin in den Schulen für Lehrlinge 
wird nach den Vorschriften aufrecht erhalten, welche vom Direktor 
und dem Schulkomite entworfen, zur Genehmigung den Handelsgremien 
und den Schulbehörden unterbreitet werden. Insbesondere haben sich 
die Schüler an das ihnen übergebene Regulativ zu halten, demgemäss 
sich gesittet und ruhig zu betragen, den Vorträgen mit Aufmerksam
keit zu folgen, ihre Aufgaben sorgfältig auszuarbeiten und rein ge
schrieben dem Lehrer zu übergeben. Lehrlinge, welche den Unterricht 
aus eigener Schuld öfters versäumen, sich während des Vortrages un
anständig benehmen, die Ruhe und Aufmerksamkeit der übrigen 
stören, sich gegen ihre Lehrer und Vorgesetzten unehrbietig benehmen 
und den Anordnungen derselben während der Lehrstunden nicht 
Folge leisten, werden vorerst vom Direktor ermahnt, bei höherem 
Grade der Schuld dem Komite zur Rüge und Bestrafung angezeigt; 
in dem Falle aber, dass selbst auf wiederholte Ermahnungen und Rügen 
keine Besserung erfolgt, wird die Ausweisung solch unverbesserlicher 
Schüler unter Anzeige an den IIandelsstand durch das Komitó ange
ordnet.

Beziehungen der Sonntagsschule zu den Mitgliedern der Handels-
gremien.

§. 57. Da ein günstiges Ergebniss an den Sonntagschulen nur 
durch die vereinte Wirksamkeit des Lohnherrn und der Schule er
zielt werden kann, so nehmen die Mitglieder beider Gremien fol
gende Verpflichtungen auf sich :

a) Ist in Folge höherer Verordnung jedes Mitglied der Gremien 
verpflichtet, seine Lehrlinge oder Praktikanten zum regelmässigen 
Besuche der Sonntagsschule anzuhalten, die Fälle ausgenommen, dass 
die Lehrlinge und Praktikanten entweder die Abendschule besuchen, 
oder dass dieselben in Folge einer Prüfung sich hinreichend ausgcbildet 
erweisen, und demnach von der Pflicht, die Sonntagsschule zu be
suchen, durch das Komité ausdrücklich enthoben werden.
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b) Wird einem Mitgliede der Gremien eine Schulversäumniss, 
Verspätung oder das ungebührliche Betragen seines Lehrlings angezeigt, 
so ist er verpflichtet den Fehlenden zu ermahnen oder ihn auch zu 
strafen.

c) Soll der Lehrling freigesprochen werden, so ist dessen Prin
zipal verpflichtet dem Vorstande des Schulkomités hievon Anzeige zu 
machen, damit der Lehrling geprüft und überhaupt erwiesen wird, 
dass derselbe den im §. 54 aufgestellten Bedingungen entsprochen hat.

d) Für den Unterricht an der Sonntagsschule entrichtet der 
Prinzipal im Vorhinein für jeden Lehrling oder Praktikanten jährlich 
5 fl. Münz an das mit der finanziellen Gebahrung betraute Mitglied 
des Schulkomités.

Für die Befolgung dieser Verpflichtungen ist jeder Prinzipal ver
antwortlich, und ein solches Mitglied des Gremiums, das gegen diese 
Bestimmungen verstösst, wird vorerst durch das Schulkomité dem 
betreffenden Gremium angezeigt, um zur Ordnung gewiesen oder zur 
Strafe gezogen zu werden. Im Falle einer Widersetzlichkeit erstattet 
das Gremium die Anzeige an die städtische Behörde, damit gegen das 
angezeigte Mitglied im Sinne der allerhöchsten Vorschriften verfahren 
werde. Die Strafbeträge werden dem Fonde des Merkantilspitals zu 
Gute kommen.

§. 58. D ie Leitung der  H andelsakadem ie. Die oberste Auf
sicht und Leitung der Handelsakademie steht selbstverständlich den 
hohen Schulbehörden zu.

§. 49. Die mitielbare Aufsicht über die Anstalt wird schon im 
Sinne der höheren Anordnungen durch die beiden Gremien geführt, 
welche sie durch ein zu diesem Zwecke gewähltes Schul-Komité 
ausüben.

§. 60. Die unmittelbare Leitung der Akademie führt der 
Direktor, dem die Lehrer-Konferenz theils berathend, tlieils beschlies* 
send zur Seite steht.

§. 61. D a s Schul komité. Das Schulkomité besteht aus 10 hiesigen 
Kaufmännern, die aus den Mitgliedern beider Gremien zu gleichen 
Theilen auf 3 Jahre gewählt werden. Der Vorstand des Komité's wird 
aus und von dessen Mitgliedern ernannt.

§. 62. Die Aufgabe des Komité’s besteht in Folgendem:
Im Allgemeinen vertritt das Komité die Handels-Gremien und ver

mittelt die Beziehungen zwischen denselben und der Lehranstalt; insbe
sondere aber ; a) wählt es den Direktor der Handels-Akademie, unterbrei
tet aber die Wahl den Handelsgremien und der Schulbehörde zur Ge
nehmigung. b) Im Einverständnisse mit dem gewählten Direktor beruft 
und ernennt das Komité die Lehrer, die es auch unter den weiter zu 
bestimmenden Modalitäten ebenfalls im Einverständnisse mit dem 
Direktor entlassen kann, c) Es prüft die Vorschläge des Direktors und 
der Lehrer behufs der Anschaffungen für die Anstalt und überwacht 
nach ertheilter Genehmigung die Ausführung, d) Es übernimmt, ver
wendet und verrechnet durch ein aus seiner Mitte hiezu gewähltes Mit
glied die für das Institut bestimmten und eingeflossenen Geldbeträge,
e) Es überwacht die Leistungen der Anstalt, unterstützt die Wirksam
keit des Direktors, namentlich in der Aufrechthaltung einer kräftigen 
Disciplin, und befördert ein fruchtbares Zusammenwirken der Schule 
mit der häuslichen Erziehung, f) Schliesslich erstattet das Komité an
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c!|e Gremien halbjährig einen umständlichen Bericht über den Zustand 
der Anstalt.

§. 63. Um obiger Aufgabe zu entsprechen, ha t: a) das Komité 
und jedes Mitglied desselben das Qecht und zugleich die Verpflich
tung, die Lehrstunden zeitweilig zu besuchen, wobei aber vorausgesetzt 
wird, dass sich dieselben streng passiv verhalten und jede Störung 
des Unterrichts vermeiden ; b) wird der Vorstand und mehrere Mit
glieder den Prüfungen beiwohnen und ersterer auch die Abgangszeug
nisse der Schüler mit unterfertigen; c) wird die Kommission mit Ende 
jedes Monats und in dringenden Fällen auch zu anderen Zeiten mit 
dem Direktor und den hiezu gewählten Lehrern zusammentreten, um 
sich über die Angelegenheiten der Schule zu berathen, die Berichte 
und Anträge des Lehrkörpers entgegenzunchmen, darüber zu entscheiden, 
und über ein gemeinsames Wirken, wo es nöthig ist, Übereinkommen.

§. 64. Zu den Sitzungen des Komité’s werden die Mitglieder* 
von dem Vorstande berufen, unter dessen Vorsitz dieselben auch 
stattfinden.

Bei diesen Sitzungen haben die Mitglieder und der Direktor je 
eine Stimme. Zur gütigen Fassung eines Beschlusses ist die Anwesen
heit von wenigstens 6 Mitgliedern einschliesslich des Vorstandes noth- 
wendig.

Ueber die Sitzungen werden Protokolle in Duplo geführt, von 
den Anwesenden unterzeichnet, und ein Exemplar dem Direktor über
lassen, der es zur Einsicht der Schulbehörde unterbreitet.

§. 65. Der Direktor/  Der Direktor, welcher ein Lehrer der 
Handelsakademie sein muss, ist der nächste Vorgesetzte der gesumm
ten Lehranstalt, hat für die unmittelbare Leitung derselben zu sorgen, 
und ist für die Gesammtwohlfahrt sowohl in wissenschaftlicher, wie 
in disciplinarer Hinsicht verantwortlich. Insbesondere h a t: a) der 
Direktor für die Ausführung der allgemeinen Schulgesetze zu sorgen, 
und der besondem, von der Schulbehörde an ihn zu richtenden und 
von ihm geordnet im Archive aufzubewahrenden Verfügungen Sorge 
zu tragen, und ist hiefür verantwortlich. Er führt das Geschäfts
protokoll. b) Für die Lehrer ist er der nächste Vorgesetzte, dem diese 
in allen die Schule berreffenden Angelegenheiten Gehorsam schuldig 
sind, c) Der Direktor ist der Vorsitzer der Lehrer-Konferenzen, welche 
über alle den Unterricht und die Zucht der Schüler betreffenden 
Fragen und Einrichtungen berätli, nach Stimmenmehrheit beschliesst, 
und diese Beschlüsse dem Sehulkomité zur Krnntniss bringt oder zur 
Genehmigung vorlegt. Kommen hiebei Fälle vor, wo er der Majorität 
des Lehrkörpers entgegentreten und gegen deren Ansichten eine 
Massregel zum Wohle der Schule sofohrt ausführen oder sistiren zu 
müssen überzeugt ist, so hat er hiezu die Befugniss, aber ist zugleich 
verpflichtet, dem Komité oder nach Umständen auch der Schulbehörde 
hierüber unter Beilegung der motivirten Erklärung der Majorität des 
Lehrkörpers Bericht zu erstatten, d) Für die Anstalt hat der Direktor 
die Verpflichtung, sich stets in genauer Kenntniss über ihren Zustand 
im Unterrichte sowohl als in der Disciplin zu erhalten, und ist 
für Mängel derselben in der Art verantwortlich, dass er dieselben

* Dieser §. sowie diejenigen über Klassenlehrer und Konferenzen sind bei
nahe wörtlich dem Organisations-Entwürfe für Gymnasien entnommen, der überhaupt 
in den meisten Bestimmungen zum Anhaltspunkte gedient hat.
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breiten verpflichtet ist. Es steht dem Direktor zu, Schüler, bei Befolgung 
der hierüber geltenden Bestimmungen aufzunehmen, denselben läugeren 
Urlaub zu ertheilen und sie zu entlassen, e) Ueber die Lehrmittel
sammlungen der Anstalt hat der Direktor die Oberaufsicht, fj Er hat 
dafür zu sorgen, dass die Diener ihrer Pflicht pünktlich nachkommen. 
g) Dem Publikum, namentlich deu Eltern und Pflege-Eltern der Schüler 
gegenüber ist er der Verlreter der Anstalt.

§. G6, D er Klassenlehrer. Für jede Klasse bestimmt der Direktor 
einen ordentlichen Lehrer derselben, in der Regel den, welcher die 
meisten Unterrichtsstunden in ihr hat, zum Klassenlehrer.

Ein Lehrer kann nur in einer Klasse Klassenlehrer sein; er hat 
die Aufgabe, den Einheitspunkt für die seiner speciellen Obhut anver
trauten Klasse; in wissenschaftlicher und disciplinarer Hinsicht zu bil
den. Diese Aufgabe enthält folgende; Verpflichtungen:

a) Für die an derselben! Klasse; mitwirkenden Kollegen ist e*r das 
Organ de;r Vermittlung zu einem übereinstimmenden Zusammenwirken. 
Er veranlasst daher, nothwendig zu Anfang eines jeden Semesters und 
spater so oft hiezu ein besonderer Anlass ist, Besprechungen und Ver
abredungen über das Mass der in den einzelnen Lehrgegenständen 
aufzugebenden Arbeiten, um dadurch ebensosehr der Ueberbürdung 
der Schüler oder der Häufung der Arbeiten auf denselben Tag als 
einem erschlaffenden Mangel an häuslicher Beschäftigung vorzubeugen, 
ferner über das Ineinandergreifen derjenigen Lehrgegenstände, welche; 
eine Beziehung aufeinander zulassen, und über die gleichmässige 
Handhabung der Disciplin. Er zieht ferner im Laufe des Lehrganges 
von seinen Kollegen die; Mittheilungen über wissenschaftlichen Fortgang 
und sittliche Haltung sämmtliclier Schüler seiner Klasse ein; dies muss 
in den unterstem Klassen alle Wochen, in den mittleren und oberen 
alle* zwei Wochen geschehen.

b) Dem Schülern gegenüber ist es der Klassenlehrer vornehmlich, 
der das Gesetz, aber auch die erziehende Autorität der Schule zu 
vertreten hat. Er hat daher die Pflicht, die Entschuldigungen der 
Schüler über vorgekommene Versäumniss der Lehrstunden entgegen
zunehmen, über welche er, ohne; weitere Anzeige der einzelnen Lehrer, 
aus dem Klassenbuche Kenntniss erhält, und das Recht, zum Weg
bleiben von einzelnen Stunden, wo dasselbe das Mass eines Tages 
nicht überschreitet, auf hinreichende Gründe Erlaubniss zu ertheilen. 
— Er vereinigt in sich die Kenntnisse über das sittliche Verhalten 
und die wissenschaftlichen Leistungen der Schüler in sämratlichen 
Lehrgegenständen, wozu er nicht nur die oben a) bezeichneten Be
sprechungen mit den Kollegen zu benützen, sondern auch nach Ver
lauf eines jeden halben Semesters sämmtliche schriftliche Arbeiten der 
Schüler aus diesem Zeiträume zu einer allgemeinen Revision, beson
ders auch ihrer äusseren Ordnung wegen, sich hat einliefern zu las
sen. Daher hat er diejenigen Rügen an die Schüler auszusprechen, 
welche sich nicht blos auf einen speciellen Lehrgegenstand oder eine 
einzelne Lehrstunde beziehen, und hat von jeder, durch (‘inen andern 
Lehrer verfügten Strafe Mittheilung zu erhalten. Er hat den Eltern 
seiner Klassenschüler oder den von den Eltern ernannten Stellver
tretern erforderlichen Falls über den Zustand der Schüler, ohne beson
dere Veranlassung seitens jener Mittheilung zu machen oder auf
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derartige Anfragen der Eltern jederzeit schriftliche wie mündliche 
Auskunft zu ge ben. Endlich für die Zeugnisse hat er nach den schrift
lichen Urtheilen der einzelnen Kollegen in der Klasse die Redaktion 
der allgemeinen Rubriken des Zeugnisses nach Besprechung mit sei
nen Kollegen zu übernehmen, und für die Ausfertigung zu sorgen.

§. 67. Lehrer-Konferenz, a) Regelmässig alle vier Wochen zu 
einer festgesetzten Zeit, ausserhalb der Lectionszeit, und ausserdem 
ausserordentlich so oft er selbst dazu einen dringenden Anlass findet,- 
oder 2 ordentliche Lehrer darauf antragen, beruft der Direktor die Kon
ferenz ein. b) Mitgliederder Konferenz sind die sammtlichen Lehrer und 
Nebenlehrer der Anstalt. Sie sind verpflichtet bei der Konferenz zu 
erscheinen, jede Abwesenheit eines derselben ist nebst ihrer Ursache im 
Protokolle zu bemerken. Die Stellung des Direktors als Vorsitzender 
in der Konferenz ist im §. 65 bezeichnet.

§. 68. Nothwendige Gegenstände jeder Konferenz sind : a) Der 
Direktor thcilt die für das Lehrerkollegium gehörigen Verordnungen 
der Schulbehörde mit, soferne nicht deren Inhalt ein unmittelbares 
Circuliren bei den einzelnen Lehrern erheischt hatte, b) Er fragt 
nach dem Staude des Unterrichts und der Zucht jeder Klasse, sowohl 
im Allgemeinen als im Einzelnen, zu welch’ letzterem Zwecke er nach 
Beendigung des allgemeinen Unheils über jede Klasse die Namen 
der Schüler dieser Klasse verliest. Jeder Lehrer, vorzugsweise jedesmal 
die in der fraglichen Klasse durch Unterricht unmittelbar beschäftigten, 
hat seine Bemerkungen über die sittiche Haltung und den wissen
schaftlichen Fortgang sowohl der ganzen Klasse, wie der Einzelnen 
rückhaltslos auszusprechen. Rügen und Strafen über ganze Klassen 
oder über einzelne Schüler, welche sich bei dieser Diskussion als die 
allgemeine oder überwiegende Ansicht der Lehrer einer Klasse erge
ben, werden in das Konferenz-Protokoll aufgenommen, und an einem 
der folgenden Lectionstago vom Direktor demgemäss in der betref
fenden Klasse ausgesprochen, c) Ausserdem hat in jeder Konferenz 
zuerst der Direktor, dann aber auch jeder Lehrer das Recht und die 
Pflicht, Gegenstände, welche das Wohl der Schule oder einzelner 
Schüler betreffen, in Anregung und zur Diskussion zu bringen, d) Fer
ner ist über die für die Schule oder zur Kompletirung der Samm
lungen nothwendigen Anschaffungen in der Konferenz zu berathen, 
der Beschluss zur Genehmigung dem Komite vorzulegen, die Anschaf
fung selbst aber durch den Lehrer, der als Kustos die Sammlung 
überwacht, zu bewerkstelligen.

§. 69. Nothwendig müssen in der Konferenz zur Verhandlung 
kommen, ohne desshalb ein regelmässiger Gegenstand jeder Konferenz 
zu sein: a) jede Frage über den Lektionsplan der Anstalt, betreffe sie 
nun die Ausführung und speciellere Abmessung der Lehrgegenstände 
u. dgl. innerhalb der durch den vorgeschriebenen Lehrplan bestimmten 
Grenzen, oder betreffe sie dem Komite und der Behörde zu machende 
Anträge auf Aenderungen und Modifikationen in demselben. Es ist in 
diesen Fällen gleichgiltig, ob der Direktor oder ob ein anderer Lehrer 
diese Gegenstände in Anregung gebracht h a t; b) die allgemeinen 
Zeugnissklassen, die Rangordnung, Versetzung, die Ausschliessung eines 
Schülers, e) Am Ende eines jeden Semesters hat die Konferenz sich 
mit einem an das Komitó und den Schulrath abzustattenden Schluss- 
berichte über den Zustand von Unterricht und Disciplin in der Anstalt
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während des verflossenen Semesters zu beschäftigen; in diesem Berichte 
ist die Frage ausdrücklich zu beantworten, ob Aenderungen im spé
ciében Lehrplane gewünscht und welche vorgeschlagen werden. Diesem 
Schlussberichte hat der Direktor in seiner Einbegleitung diejenigen 
Bemerkungen und Anträge in Betreff der einzelnen Lehrer beizufügen, 
welche er im Interesse der Schule und der Lehrer für nothwendig 
erachtet.

§. 70. a) Hilfs- und Nebenlehrer haben eine beschliessende 
Stimme nur in den Fällen, wo es sich speciell um ihren Lehrgegen
stand oder um ihre Schüler handelt, im Uebrigen haben sie, wenn sie 
zugegen sind, eine berathende Stimme, b) Der Direktor hat als Lehrer 
bei jeder Abstimmung eine Stimme, und wenn Stimmengleichheit ein- 
tritt, hat die Meinung den Vorzug, welcher er sich angeschlossen.

§. 71. Ueber die Verhandlungen jeder Konferenz wird durch einen 
der Lehrer ein Protokoll aufgenommen, und von sämmtlichen Mit
gliedern unterfertigt. Der Direktor hat jedes Protokoll unmittelbar 
darauf im Originale an das Kornité einzureichen. Die Protokolle eines 
jeden Schuljahres sind mit fortlaufenden Zahlen zu bezeichnen.

§. 72. Vertheilung der Lehrgegenstände und die n'óthigen I^ehr- 
kräfte . Die Vertheilung der Lelirgegenstände lässt mehrere Combina- 
tionen zu und es kann in dieser Beziehung vorläufig nichts festgestellt 
werden, da die erwähnte Vertheilung von der verschiedenartigen Be
fähigung der Professoren abhängt. Nachstehende Kombination dürfte 
jedoch ausführbar sein und kann jedenfalls zur Richtschnur bei der 
Entscheidung der Frage dienen, wie viel und welcher Art Lehrkräfte 
die Anstatt nach dem vorstehenden Entwürfe benöthige.

Der Direktor übernimmt Geographie, Geschichte in den zwei 
obern Klassen der höheren Lehranstalt, ferner Handels- und Wechsel
recht, National-Oekonomie und Handelswissenschaft in allen 3 Klassen 
derselben Abtheilung, ferner 3 Stunden Geographie an der Sonntags- 
schule und hat wöchentlich 15 St. 1 Professor übernimmt Arithmetik 
und Buchhaltung in der höheren Lehranstalt 18 St. 1 Professor die 
deutsche Sprache und Korrespondenz in der höheren Lehranstalt, in 
der Abend- und Sonntagsscliulc, nebstdem Buchhaltung in der Abend
schule 18 St. 1 Professor ungarische Sprache in allen Abteilungen 
und Geographie in der Abendschule 18 St. 1 Professor Physik, Geometrie 
in der höheren Lehranstalt, Arithmetik in der Abendschule 16 St. 1 Professor 
Naturgeschichte, Waarenkunde in alleu Klassen, Geographie in der 
1. Klasse der höheren Lehranstalt 15 St. 1 Professor Chemie und 
chemische Technologie, Geographie in der Sonntagsschule 11 St. 
1 Professor der französischen Sprache für die höhere Lehranstalt und 
Abendschule 18 St. 1 Professor für die italienische Sprache 6 St. 
Ausser der Religionslehre blieben nach dieser Vertheilung zu besetzen : 
Zeichnen mit 3 St. Kalligraphie mit 5 St. und für verschiedene Fächer 
in der Sonntags-und Abendschule 17 St. — Anmerkung. Es ist absolut 
nicht nothwendig, dass der Direktor die im Entwürfe zugewiesenen 
Gegenstände übernehme, wenn er sich für andere Fächer entscheidet, 
so kann von der Stundenzahl derselben für seine Person etwas abge
nommen, dagegen dem weniger belasteten Lehrer zugegeben werden, 
wodurch das Ergebniss in Hinsicht auf den Bedarf der Lehrkräfte nicht 
geändert wird.

§. 73. I^ohalitäten. An Räumlichkeiten werden erforderlich sein :
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Hörsäle 6 Zimmer, Physikalisches Kabinet und Laboratorium 2 Zimmer, 
Waarensammlung und naturhistorischeg Kabinet 1 Zimmer, Gemischtes 
Laboratorium 4 Zimmer, Konferenz-Zimmer 1 Zimmer. Zusammen 14 
Zimmer. Die Hörsäle zu 20 D° gross.

Berechnung der Einrichtungskosten. Für die Hörsäle. 50 Bänke für 
5 HÖrsale per Stück 15 fl. Zusammen 750 fl. 10 Bänke für den Hörsal der 
Physik per Stück 22 fl. Zusammen 220 fl. 20 Tische für den Zeichnungsaal 
per Stück 14 fl. Zusammen 280 fl. 60 Stühle per Stück 2 fl. Zusammen 
120 fl. 7 Katheder samint Podium, Tisch, Stuhl und Tafel per Stück 
50 fl. 350 fl. 1 Kasten zur Aufbewahrung der Zeichnungen 38 fl. 
Zusammen 1758 fl. Für die Sammlungen und Kabineté. Vorlagen uud 
Modelle zu Zeichnungen 400 fl. Naturhistorische Atlanten und Bilder 
150 fl Naturhistori8che Sammlungen sammt Apparaten zu Unter
suchungen 500 fl., bezüglich 1000 fl. 3 Kasten für Waaren- und Natu
raliensammlung per 150 fl. Zusammen 450 fl. 1 Arbeitstisch sammt Stuhl 
34 fl. 1 kleinerer Arbeitstisch sammt Stuhl 8 fl. Waarensammlung sammt 
Gläser 500 fl. Physikalische Apparate, technologische Sammlung, Instru
mente 3000 fl. 3 Kasten zur Aufbewahrung 114 fl. 2 Tische zum Labo- 
riren 32 fl. 2 kleinere Tische sammt Stühlen 16 fl. Chemisches Labora
torium 4000 fl. 2 Kasten für die Bibliothek 100 fl. Geographische Sammlung 
und Atlanteu 200 fl. 1 Dotation der Bibliothek 600 fl. 1 Konferenz-Tisch 
45 fl. 1 Schreibtisch 32 fl. 18 Stück Stühle 36 fl. 1 Kasten für Akten 
24 fl. Zusammen 10.741 fl. Zusammen für die Einrichtung höchstens 
12.499 fl.

Voranschlag der jährlichen Ausgaben. Lokale 3000 fl. Gehalt des 
Direktors 2000 fl. Gehalt für 7 Professoren á 1200 fl. 8100 fl., Gehalt für den 
Professor der franz. Sprache 800 fl. Gehalt für die Professoren des Zeich
nens, der Kalligraphie und der italien. Sprache a. 500 fl., 1500 fl. Honorare 
an die p. t. Seelsorger der verschiedenen Konfessionen für den Religions
unterricht 1200 fl. Honorar für die Hilfslehrer an der Sonntagsschule 
1000 fl. Besoldung für 3 Schuldiener 900 fl. Heizung, Beleuchtung, 
Kanzleispesen 1000 fl. Dotation für Physik, Chemie, Waarcnkunde 
1000 fl. Für unvorhergesehene Auslagen 500 fl. Summe der jährlichen 
Auslagen 21.300 fl.

Pest, im Juli 1856.
Wilhelm Fritsch , m. p. K a r l  Conlegner, m. p.

3. A helytartótanács engedélyező rendeletének pótléka.

An das k. k . priv . Grosshandlungs-Gremium in Pest.
1 6 ,7 3 1 .

Ueber die unterm 13 v. M. hieher eingebrachten und dem h.
k. k. Unterrichts Ministerium unterbreiteten Vorstellungen der Handels- 
Gremien bezüglich Abänderung, beziehungsweise Erläuterung mehrerer 
Punkte des Erlasses des h. k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht 
dto 17. April 1. J. Z. 5125. mit welchem die Koncession zur Errichtung 
der Handelsakademie in Pest ertheilt wurde, fand hoclulasselbe 
folgendes zu erinnern.
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Mit der sich vorbehaltenen Genehmigung des Direktors und der 
Lehrer dieser Anstalt wolle sich die Regierung keineswegs ein förm
liches Ernennungsrecht, sondern nur das Recht der Ausschliessung 
der Kandidaten, im Falle sich Bedenken gegen ihre Befähigung oder 
ihr moralisches Verhalten ergeben sollten, reservieren, daher die 
eventuelle Gebrauchnahme dieses Rechtes nur die Verpflichtung zur 
Vornahme einer neuen Wahl und Anzeige des neuen Kandidaten für 
das Schul-Komité nach sich ziehen würde.

Die beiden Gremien mögen übrigens versichert sein, dass die 
Erledigung über die fraglichen jeweiligen Anzeigen mit thunlichster 
Beschleunigung erfolgen u. sich nicht über die zur gehörigen Beurtheilung 
und Entscheidung erforderliche Zeit verzögern werde. Die Verpflichtung 
zur Theilnahme am Religionsunterrichte in der Abendschule kann sich 
selbstverständlich nicht auf Kommis, Buchhalter, jüngere selbstständige 
Kaufleute oder sonstige diesem Unterrichte schon entwachsene Leute, 
sondern nur auf die diese Schule besuchenden, noch zum Wieder
holungunterrichte und der Christenlehre gesetzlich verpflichteten Schüler 
erstrecken ; insoferne mm Letztere an dieser Schule theilnehraen, können 
auf Grund der bestehenden Vorschriften die Abendschule bezüglich 
solcher Schüler der Oberleitung der städtischen und Distrikts-Schulbe
hörde nicht entzogen werden. Ofen, am 23-ten Juni, 1857. Augtiss m. p.

4. A budapesti kereskedelmi akadémia alkotmány-utezai épü
letének zárköve alá helyezett okmány szövege.

Első Ferencz József ausztriai császár és apostoli magyar király 
dicsőséges uralkodása alatt, az Úr születése utáni 1883. évben a Pesti 
királyi kiváltságos nagykereskedői testület és a Pesti polgári szabadal
mazott kereskedelmi testület által, a fővárosi kereskedői körök áldozat
kész közreműködésével, az 1857-ik évben alapított budapesti kereske
delmi akadémia vezetésével Weisz Bernát Ferencz, kir. tanácsos úr 
elnöklete alatt a nevezett két alapító testület által kiküldött következő 
urak voltak megbízva: Aebly Adolf, domonyi Brüll Miksa lovag, 
Deutsch Simon, Fuchs Rezső\ Gold Zsigmond, győri Gschwindt 
Mihály, Heinrich Ferencz, Jálics Kálmán, Kerstinger Istvány 
Kochmeister Frigyes báró, Kreische Antal, Kunewalaer L. M., 
Kunz J. J .y Luczenbacher Pál, Mössmer József \ Neuwelt Ármin, 
Romeiser Ferencz, Rust Bernát, tornyai Schosbcrger Zsigmond, 
Schweiger Márton, Spuller Ferenczy Strasser Alajos és Wahrmann 
Mór; ugyanekkor az intézet igazgatója az időközben elhalt Lewin 
Jakab volt.

E vezérlő bizottság meggyőződvén, hogy a kereskedelmi akadé
miának 1870-ben emelt épülete sem kiterjedés, sem berendezés tekin
tetében nem felel meg többé az intézet örvendetes emelkedésének és 
a haladó kor fokozott igényeinek, elhatározta, hogy a budapesti keres
kedelmi akadémiának új, minden irányban megfelelőbb épületet emel.

Ily végből mindenekelőtt egy alkalmas telek megszerzéséről kell- 
vén gondoskodni, a bizottság a főváros közönségének a culturális 
czélok előmozdítása körül mindenkor fényesen nyilvánuló nagylelkű
ségéhez folyamodott.
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Budapest fővárosnak főpolgármestere ez időben Ráth Károly, 
polgármestere Kamermaycr Károly. első alpolgármestere Gerlóczy 
Károly, második alpolgármestere Kada Mihály úr volt.

A főváros közönsége áthatva a kereskedelmi akadémia hivatása 
fontosságának tudatától és méltányolva a vezérlő bizottságnak törek
vését, 1883. évi raárczius hó 7-én és 8-án tartott közgyűlésében hozott 
határozattal azon 3,516 négyszögméternyi telket, melyen e ház áll — 
iskolai czélokra — a kereskedelmi akadémiának ajándékozta.

Az emelendő épület tervének elkészítésére pályázat íratott k i; a 
bíráló bizottság, mely Ybl Miklós lovag, műépítész úr elnöklete alatt, 
egyrészt a magyar mérnök- és építész-egylet, másrészt a vezérlő bizottság 
kiküldötteiből alakult, az első díjat Cziglcr Győzd műépítész tervének 
ítélte oda; ezt a tervet a vezérlő bizottság, némi módosítással, a ki
vitelre is elfogadta.

Az építés ügye ily módon előkészítve lévén, a vezérlő bizottság 
1883. október hó 5-én tartott ülésében az építés ügyeinek vezetésére, 
saját kebeléből Luczcnbacher Pál kir. tanácsos úr elnöklete alatt álló 
szőkébb bizottságot küldött ki, tagokul megválasztván domonyi Brüll 
Miksa lovag, kir. tanácsos, győri Gschzvindt Mihály, Jáilics Kálmán 
és Schweiger Márton urakat. A főfelügyelet gyakorlására, mint e 
szőkébb bizottságba meghívott tag, Ybl Miklós lovag úr kéretett fel 
az építés vezetésével pedig Cziglcr Győzd úr bízatott meg; kikül
detett a szőkébb bizottságba néhai Lewin Jakab igazgató úr és mint 
jegyző Jónás János úr, a kereskedelmi akadémia akkori titkára, kik
nek helyébe léptek később a jelenlegi igazgató, dr. Ghyczy Géza s a 
jelenlegi titkár Bricht IJpót.

A föld- és kőműves-munkák Kanser Gyula építőmesternek 
adattak át s az építés az 1884-ik év junius havában tényleg megkez
detett, 1885. szeptember havában pedig befejeztetett.

Ezen időben a magyar országgyűlés főrendiházának elnöke kis- 
sennyei báró Sennyey Pál és képviselőházának elnöke pécsújfalusi 
Pcchy Tamás volt; az alkotmányos magyar kormány élén borosjenői 
Tisza Kálmán miniszterelnök és egyúttal belügyminiszter állott; Ő 
Felsége személye körüli m. kir. miniszter báró Orczy Béla, m. kir. 
pénzügyminiszter gróf Szápáry Gyula, közmunka- és közlekedésügyi 
m. kir. miniszter báró Kemény Gábor, földmívelés-, ipar- és kereske
delemügyi in. kir. miniszter gróf Széchenyi Pál, vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter dr. Trefort Ágoston, igazságügyi m. kir. miniszter 
dr. Paul er Tivadar, honvédelmi m. kir. miniszter báró Fejérváry 
Géza, Horvát-Szlavou- és Dalmátországok m. kir. minisztere Bedekovich 
Kálmán volt; a budapesti kereskedelmi akadémia két alapító-testüle
tének élén és ugyan: a Pesti királyi kiváltságos nagykereskedői 
testület élén Fuchs Rezső elnök, a Pesti polgári szabadalmazott 
kereskedelmi testület élén Strasscr Alajos elnök állott.

Az új épület zárkövéuek letétele és megnyitásának ünnepe a 
kormány, a fővárosi hatóság és a budapesti kereskedelmi testületek 
képviselőinek és számos vendégnek jelenlétében a mai alólirt napon 
tartatott meg, átadatván ezzel az épület rendeltetésének.

Isten áldása legyen a nevelés és a kereskedelmi szakoktatás 
ügyének szentelt ezen művön és alkotóin.

Kelt Budapesten, 1885. évi október hó ll-én.
Bricht, Bpesti Keresk. Akad. tört. 17



5. A budapesti kereskedelmi akadémia alapszabályai.

1 §. A budapesti kereskedelmi akadémia a »Pesti kir. kiv. nagy
kereskedők testületé« és a »Pesti polgári kereskedelmi testület« által 
egyes intézetek, testületi tagok s mások anyagi hozzájárulásával léte
sített alapítvány, melynek czélja a felsőbb kereskedelmi szakoktatás.

2. §. A budapesti kereskedelmi akadémia székhelye Budapest.
3. §. A budapesti kereskedelmi akadémiának saját alapítványi 

vagyona van; a jelen alapszabályok keretén belül önállóan szerezhet 
jogokat és vállalhat kötelezettségeket s ezentúl is a Pesti kir. kiv. nagy- 
kereskedők testületé helyébe lépett »Budapesti nagykereskedők és 
nagyiparosok társulata« és a »Pesti polgári kereskedelmi testület« ellen
őrzése alatt áll.

4. §. A budapesti kereskedelmi akadémia vagyonát képezik az 
ez idő szerint már meglévő, valamint jövőre szerzendő ingó és ingat
lan értékek; a 3. §-ban említett kereskedelmi testületek, valamint 
mások netaláni évi segélyei; az általa szedendő tanpénzek, valamint a 
neki juttatandó ajándékok és hagyományok.

5. §. A budapesti kereskedelmi akadémia ügyeit vezérlő bizott
ság vezeti, mely 24 tagból áll.

A vezérlő bizottság tagjai felerészben a Budapesti nagykereskedők 
és nagyiparosok társulata, felerészben a Pesti polgári kereskedelmi 
testület által hat évre választatnak. Az első három év leteltével sors
húzás utján állapíttatik meg, hogy mindegyik alapító testületnek mely 
hat képviselője lépjen ki, azontúl pedig mindig azok lépnek ki, kik a 
szabályszerű hat évet már kitöltötték.

A kilépett tagok azonban újra választhatók.
6. §. A vezérlő bizottságban netalán beállott időközi üresedéseket 

is az a kereskedelmi testület tölti be, melynek tagjai a vezérlő bizott
ságból kiváltak. Az így kiküldött tagok megbízása csak arra az időre 
szól, a melyre a helyettesített tagoké terjedt. A két testület választottjai 
között az egyenlő számarány mindenkor megtartandó.

7. §. A mely tag megszűnik azon testület tagja lenni, mely őt a 
vezérlő bizottságba kiküldötte, az a vezérlő-bizottságból is kilépettnek 
tekintendő s helye más tag által töltetik be.

8. §. A vezérlő bizottság saját kebeléből három évre elnököt és 
elnökhelyettest választ.

Mindkettő lelépés esetén újból megválasztható.
9. §. A vezérlő bizottság a hozzá tartozó ügyeket bizottsági ülések

ben látja el, melyekre a vezérlő bizottság minden tagját a tanácskozás 
tárgyainak közlése mellett az elnök, esetleg elnökhelyettes megbízása 
folytán a titkár Írásban meghívja.

10. §. Hat bizottsági tag kivánatára bármikor rendkívüli bizottsági 
ülés hivandó egybe.

11. §. A vezérlő bizottság tanácskozásaiban az intézeti igazgató 
és titkár is részt vesznek, de szavazati joggíil nem bírnak. A szemé
lyüket illető ügyek tárgyalása tartamára azonban a tanácskozási termet 
elhagyják.

12. §. A vezérlő bizottsági ülés, a 25. §. utolsó bekezdésének 
esetét kivéve, akkor határozatképes, ha legalább hét tagja van jelen. 
Határozatait szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség esetében az ülés 
elnöke dönt.
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13. §. A vezérlő bizottsági ülés tanácskozásait az elnök vagy 
elnökhelyettes, mindkettejok akadályoztatása esetében az elnöklésre a 
megjelentek által felkért bizottsági tag vezeti.

A bizottság üléseiről jegyzőkönyv vezetendő, melybe a megje
lentek nevei, a tanácskozás tárgyai és a hozott határozatok felveendők.

A jegyzőkönyv a bizottsági ülés elnöke, az ülésben erre kijelölt 
két tag és az intézeti titkár által aláírandó.

14. §. A vezérlő bizottság: a) vezeti a budapesti kereskedelmi 
akadémia összes ügyeit, képviseli az intézetet harmadik személyekkel 
szemben; b) kezeli annak vagyonát; ellenőrzi a pénzkezelést, ügy- és 
számvitelt, megállapítja és a két alapító testülettel közli az intézet évi 
kölírégelöirányzatát; megvizsgálja és a két alapító testület tudomására 
hozza az évi számadást, mérleget és jelentést; c) indítványt tesz azokban 
az ügyekben, melyek fölött ezen alapszabályok 22. §-a szerint a keres
kedelmi testületek határoznak; d) felügyel az iskola vezetésire; e) ki
nevezi az igazgatót, a rendes és helyettes tanárokat, az intézeti tiszt
viselőket és a szolgaszemélyzetet; megállapítja a személyzet járandó
ságait; eljár a tanárok és a tisztviselők fegyelmi ügyeiben; a fennálló 
nyugdíjszabályzat szerint kezeli a tanárok nyugdíjalapját és határoz a 
nyugdíjigények felett; határoz az akadémia tantervét illető ügyekben 
és gondoskodik arról, hogy a tanterv a vallás- és közoktatásügyi raagy. 
kir. minisztériumnak a keresk. iskolák szervezetére vonatkozó rende- 
lete1’ szellemében és oly színvonalon legyen tartva, hogy az akadémiát 
végző tanulók képzettsége a keresk. középiskolákban elért képzettség
gel legalább is felérjen; f )  őrködik az iskolai rend és fegyelem felett; 
g) határoz új tanfolyamok, tanszékek és párhuzamos osztályok felállí
tása és megszüntetése, iutézeti gyűjtemények beszerzése és kiegészítése 
tárgyában; h) megállapítja az évi tandíjat és határoz a tandíj mentességi 
kérvények felett; i) kezeli az iskolai alapítványokat és az egyes ala
pítványi levelek értelmében betölti az alapítványi helyeket; k) a tanári 
kar megokolt javaslata alapján határozatot hoz egyes tanulók netáui 
kizárása felett; megalkotja saját ügyrendjét, a pénzkezelési, ellenőrzési 
és egyéb szabályzatokat; szóval: határoz, eljár és intézkedik mindazok
ban az ügyekben, melyeket ezea alapszabályok sem a két kereskedelmi 
testület hatáskörének nem tartottak fönn, sem a budapesti kereskedelmi 
akadémia tanügyi közegeihez nem utasítottak.

15. §, Az intézeti igazgató feladatához tartozik, hogy az intézet 
összes tan- és fegyelmi ügyeit a fennálló tanügyi szabályzatok és ren
deletek, valamint a vezérlő bizottságnak ezekkel egybehangzó utasításai 
és határozatai szerint vezesse, ezen működéséért az igazgató úgy a 
tanügyi hatóságnak, mint a vezérlő bizottságnak is felelős.

Az igazgató a hatáskörébe tartozó Összes ügyekben a vezérlő
bizottság üléseiben mint előadó szerepel; egyéb intézeti kérdésekben 
pedig indítványozási és tanácskozási jogot gyakorol.

Tanügyi hatóságokkal szemben a budapesti kereskedelmi akadé
miát az igazgató képviseli, tartozik azonban az illetékes tanügyi ható
ság minden fontosabb intézkedését a vezérlő bizottságnak tudomá
sára hozni.

16. §. Az intézeti igazgatót, valamint esetleg helyettesét a vezérlő 
bizottság nevezi ki és e kinevezésről ügy a vallás- és közoktatás- 
ügyi inagy. kir. minisztériumot, mint a két kereskedelmi testületet 
értesíti.

17*
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17. §. A rendes tanárok és tisztviselők a vezérlő bizottságtól kine
vezési okmányt nyernek. A helyettes tanárok csak egy-egy év tartamára 
alkalinaztetnak.

A tanári testületben beálló iniuden személyváltozás a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. ministerium képviseletével megbizott buda
pesti kir. tanfelügyelőnek vagy jogutódjának bejelentendő.

18. §. A vezérlő bizottság összes fogalmazói teendőit, a pénztár, 
valamint az ingatlan és ingó vagyon kezelését a titkár, esetleg a 
vezérlő-bizottság által megbízandó más közeg látja el.

19. § A vezérlő bizottság háromévenként saját kebeléből egy, 
két tagból álló eilenőrző bizottságot választ, mely a pénzkezelést és 
könyvvitelt ellenőrzi s a vezérlő bizottságnak évenként jelentést tesz.

20. §. A pénzkezelés, ellenőrzés és elszámolás módozatait a 
vezérlő bizottság külön szabályzatban állapítja meg.

A vezérlő bizottság határozza meg azokat a pénzintézeteket, me
lyeknél a budapesti kereskedelmi akadémia pénzei és értékei elhe- 
lyezendők.

A számadási év mindenkor az iskolai évre, ez idő szerint szeptem
ber 1-től augusztus 31-ig terjed.

21. §. Minden számadási év végével mérleg készítendő, melyet 
az ellenőrző bizottság megvizsgálás és hitelesítés után a vezérlő bizott
sághoz juttat.

22. g. Azon ügyek, melyekben a végeldöntést, illetőleg a ve
zérlő bizottság által javasolt határozat jóváhagyását a »Budapesti nagy- 
kereskedők és nagyiparosok társulata« és a »Pesti polgári kereskedelmi 
testület« önmaguknak tartották fenn, a következők: 1. az alapsza
bályok módosítása; 2. az intézet megszüntetése feletti határozat és
3. az intézet megszüntetése vagy feloszlatása esetében az intézeti 
vagyonnak hova fordítása feletti határozat.

23. §. A vezérlő bizottság a 22. §-ban felsorolt ügyekben a szük
séges intézkedések iránti indítványokat és határozatokat előkészíti s 
mindkét kereskedelmi testülethez külön-külön Írásban jóváhagyás végett 
felterjeszteni tartozik.

24. §. A 22. g. esetében hozandó határozatok a testületeknek közös 
tanácskozásaiban készíttetnek ugyan elő, de helybenhagyottaknak csak 
akkor tekinthetők, ha mindkét kereskedelmi testületnek közgyűlései 
azokhoz külön-külön is hozzájárulnak.

25. §. Hatóságokkal szemben rendszerint az elnök, illetőleg 
elnökhelyettes képviselik a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő 
bizottságát.

A budapesti kereskedelmi akadémiát kötelező okmányokat az 
intézet nevében ennek czímbélyege előnyomása mellett az elnök vagy 
elnökhelyettes és két vezérlő bizottsági tag Írják alá.

Telekkönyvi átírások eszközlése, ingatlanok megterhelése és köl
csönök felvétele czéljából azonfelül a vezérlő bizottságnak oly ülésben 
hozott határozata is mutatandó ki, melyben a bizottság tagjainak leg
alább kétharmada jelen van.

2»3. §. A két kereskedelmi testületet a jelen alapszabályok szerint 
megillető jogok tőlük még azon esetre sem vonhatók meg, ha a buda
pesti kereskedelmi akadémia vagyoni emelkedése az általuk eddigelé 
fizetett évi járulékot idővel nélkülözhetővé tévén, azt a budapesti ke
reskedelmi akadémiának többé nem is szavaznák meg.
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27. §. A budapesti kereskedelmi akadémia netaláni terheiért 
vaoy kötelezettségeiért csakis annak önálló alapítványi vagyona vehető 
igénybe s azokért a két kereskedelmi testületet semmi néven nevezendő 
vagyoni felelősség vagy jótállás nem terheli.

28. §. Ha az intézet czétja többé elérhető nem volna, valamint 
akkor is, ha az intézet bármely előre nem látott okoknál fogva fel- 
oszlanék: a terhek levonása után fenmaradó intézeti tiszta vagyon 
valamely kereskedelmi érdekű más czélra lesz fordítandó ; ezt a czélt 
a vezérlő bizottság indítványára a két kereskedelmi testület közgyűlései 
állapítják meg, ez iránti határozatukat azonban foganatosítás előtt a 
magas kormány elé terjesztik.

29. §. A két kereskedelmi testület fentartja magának, hogy fel
oszlásuk esetére kijelöljék azon kereskedelmi közeget vagy testületet, 
melyre az őket a jelen alapszabályok szerint megillető alapítói jogokat 
ruházni kívánják.

Ezen jogát a feloszló kereskedelmi testület közgyűlésén gyako
rolja ; hozott határozatát foganatosítás előtt a másik kereskedelmi tes
tülettel közli és a magas kormánynak bemutatja.

30. §. A vezérlő bizottság tagjai a jelen alapszabályok és a sza
bályrendeletek megtartásáért felelősek.

31. §. Jeleu alapszabályok a két kereskedelmi testület közgyűlései 
által elfogadtatván, a magas kormánynak bemutatandók. Hasonlóképen 
lesznek az alapszabályok módosítása iránti esetleges közgyűlési határo
zatok is mindenkor a magas kormánynak bemutatandók.

32. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. elnöki sz. a kelt belügy
miniszteri szabályrendelet 9. pontja értelmében a . kereskedelmi aka
démia az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, 
illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben 
további működésének folytatása által az állam érdeke veszélyeztetnék, 
haladéktalanul fölfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő sza
bályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy 
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni felosz
latás terhe alatt köteleztetik.

Budapesten, a Pesti polgári kereskedelmi testület 1888. évi már- 
czins hó 6-án tartott közgyűléséből. Aebly s. k., a közgyűlés elnöke. 
Britz Péter, s. k. a közgyűlés jegyzője. Hitelesítésül: Nagel Annin 
s. k. Waldhäuser Adolf s. k. Budapesten, a budapesti nagykereske
dők és nagyiparosok társulata 1888. évi raárczius hó 10-én tartott köz
gyűléséből. Tornyai Schosberger Zsigmond s. k. a közgyűlés elnöke. 
Dr. Ulhnann Sándor s. k., a közgyűlés jegyzője. Hitelesítésül: Marké 
Albert s. k. Rust Bernát s. k. — 15.167. szám, Jóváhagyatik. Budapest,
1888. április hó 18-án. A miniszter helyett: Gönczy Pál s. k., állam
titkár. (P. Pl.)

6. A budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának
ügyrendje.

I. SZAKASZ.
A  vezér lő  b iz o t t sá g  m ű k ö d ése .

1. §• A budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának 
működését a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium részéről



1888. évi április 18-án 15.167. sz. alatt jóváhagyott alapszabályokon 
kívül ez az ügyrend szabályozza.

2 §. A bizottsági ülésekre az elnök — vagy ennek akadályoz
tatása esetében az elnökhelyettes — utasítására a kereskedelmi aka
démia titkárja a bizottság minden tagját a napirend közlése mellett, 
lehetőleg három nappal az ülés előtt, Írásban meghívja.

A titkár az alapszabályok 10. §-ában érintett rendkívüli ülésre is 
elnöki (elnökhelyettesi) utasításra küldhet szét meghívókat. Ezen szabály 
alól kivételnek csak abban az esetben van helye, midőn úgy az elnök
nek, mint az elnökhelyettesnek távolléte vagy akadályoztatása esetében 
a rendkívüli ülést szorgalmazó hat bizottsági tag felszólítása közvetlenül 
a titkár kezeihez jut. Ily esetben azonban a titkár az elnököt vagy az 
elnökhelyettest az ülés egybehivásáról sürgősen és lehetőleg olykép érte
síti, hogy az még az ülés megtartása előtt esetleg utasítást küldhessen 
az ülés tárgyában.

3. §. A bizottsági üléseken rendszerint csak a vezérlő bizottság 
tagjai, a kereskedelmi akadémia igazgatója és titkárja lehetnek jelen : 
egyes esetekben azonban a napirend valamely pontja fölötti szakvéle
mény kifejtése végett az elnök idegeneket is meghívhat az ülésre.

4. §. A vezérlő bizottság érvényes határozatait az alapszabályok
12. §-ában megszabott módon hozza.

A napirenden levő tárgyakhoz a bizottsági tagok az elnöknél tör
tént jelentkezésük sorrendjében szólnak.

A szavazás rendszerint felállás által történik; három bizottsági 
tag kívánatéra azonban az elnök névszerinti vagy szavazó lapokkal esz- 
közlendő szavazást rendel el. Az elnök a szavazás eredményét és a 
határozatot kihirdeti, minek megtörténte után az elintézett tárgyra 
ugyanabban az ülésben újból visszatérni nem lehet.

5. §. Ha szabályszerűen egybehívott ülésre a bizottság tagjai nem 
jelentek meg határozatképes számban, a jelenlevők értekezletté alakúi
hatnak, melynek határozatai azonban csak az által válnak érvényesekké, 
ha a fölvett jegyzőkönyv az értekezlet után a bizottság minden tagjának 
aláírás végett bemutattatott és ez alkalommal az egész bizottság több
sége részéről lielybenhagyatott.

6. §. Kivételes esetekben, midőn valamely folyóügy sürgős elin
tézést igényel, a nélkül, hogy bizottsági ülés tartására egyéb tárgy is 
okot szolgáltatna, az elnök utasítására a titkár a kérdéses ügynek rész
letes ismertetése mellett a bizottság határozatát körözött levélre jegyzett 
szavazatok alakjában is megszerezheti. Az ily körlevél útján hozott hatá
rozat a legközelebbi bizottsági ülés jegyzőkönyvébe foglalandó.

II. SZAKASZ.

A vezérlő  b iz o t tsá g  a lb izo ttsá g a i .

7. §. Részletesebb tárgyalást igénylő ügyek behatóbb tanulmányo
zására a vezérlő bizottság saját kebeléből külön albizottságokat létesít 
és egyes ügyeket határozathozatal előtt véleményezés végett ily albizott
sághoz utasíthat.

8. §. Az albizottsági ülésekre az illető tagokat a vezérlő bizottsági 
elnöknek, vagy az albizottság elnökének utasítására a titkár hívja meg.
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Az albizottságok határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák és 
a bizottsági ülés elé terjesztik. Az albizottsági ülésen kisebbségben 
maradt javaslatot az indítványozó megokolt különvélemény alakjában 
szintén a vezérlő bizottság elé terjesztheti.

Az albizottságok tanácskozásaiban az intézeti igazgató és a titkár 
is részt vehetnek.

9. §. Sürgős esetekben a bizottsági ülés meghatalmazhat bármely 
albizottságot, hogy hozott határozat alapján a bizottsági elnök hozzá
járulásával végérvényesen intézkedjék.

10. §. A vezérlő-bizottság albizottságai ez idő szerint: A ) az elő
készítő albizottság, B) a tandíjmentességi albizottság, C) a gazdasági 
albizottság, D) a számvizsgáló albizottság.

E/.en albizottságok tagjai a vezérlő bizottságnak  ̂ háromévenkint 
ismétlődő megalakulásakor szintén három évre terjedő megbízatással 
választatnak. A vezérlő bizottság azonban egyes ügyek részletes meg
világítására bármikor külön albizottságot állíthat egybe.

11. §. Az előkészítő albizottság, melynek a bizottsági elnök és 
elnökhelyettes állásuk alapján mindig tagjai, ezekkel együtt hat tagból 
áll. Ennek az albizottságnak ügyköréhez tartozik: a kereskedelmi 
akadémia tiszti állásainak szervezése, üresedések esetében az állomások 
betöltésére alkalmas egyének kijelölése,a kereskedelmi akadémia alkal
mazottainak illetményei és nyugdíjigényei körül fölmerülő kérdések 
véleményezése, a személyzet fegyelmi ügyeinek és tanulók kizárásáról 
szóló indítványoknak tárgyalása, nagyobb jelentőségű elvi kérdésekre 
vonatkozó javaslatok és szabálytervezetek előkészítése.

12. ij. A tandíjmentességi albizottság a vezérlő bizottság három 
tagjából áll. Ez az albizottság az iskolaév elején átvizsgálja a tandíj- 
kedvezmény ügyében érkezett folyamodványokat és kijelöli azokat a 
tanulókat, kiket a kedvezmény elnyerésére érdemeseknek talál. Indít
ványát sokszorosíttatva, az e tárgyban határozó bizottsági ülés előtt a 
vezérlő bizottság minden tagjának kézbesítteti.

13. §. A tandíjmentességi albizottság javaslatát a következő elvek 
szerint szerkeszti:

a) Tandíjkedvezmény engedélyezése ügyében csak oly folyamod
vány vehető tekintetbe, melynek mellékleteiből a tanuló iskolai elő
menetelén kívül szüleinek polgári állása és vagyoni állapota is kiderül.

b) Az elengedhető tandíjak maximuma a beirt fizető tanulók számának 
ti/, perczentjében állapíttátik meg ; ebbe a 10°/o-ba beszámítandó!; azonban 
a vezérlő bizottság saját alapítványi helyein lévő tanulók, valamint a 
mások rendelkezésére álló oly alapítványi helyek is, melyek alaptőkéje 
gyanánt a kereskedelmi akadémia pénztárába nem fizettetett be teljes 
háromezer forint. A tiz perczentnyi maximum csak abban az esetben 
töltetik be, ha a folyamodók a kedvezényre minden tekintetben méltók.

c) Tandíjkedvezmények csak egész vagy fél tandíjmentesség alak
jában adományozhatok, még pedig rendszerint csak a kereskedelmi 
akadémiai három évi tanfolyam tanulóinak. Az egyéves kereskedelmi 
szaktanfolyam hallgatóinak csak kivételes esetekben adományozható tan
díjmentesség és csakis olyanoknak, kik egyéb különös figyelemreméltó 
körülményeken kívül az érettségi vizsgálaton kitűnő (jeles) vagy ezt 
legalább megközelítő végeredménynyel feleltek meg.

d) Tandíjmentességre csak a Pesti kir. kiv. nagykereskedői testü
let, az ennek helyébe lépett Budapesti nagykereskedők és nagyiparosok
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társulata és a Pesti polgári kereskedelmi testület elszegényedett tag
jainak gyermekei tarthatnak határozott igényt, ha iskolai bizonyítványuk 
a fölvételi föltételeknek megfelel.

e) A tandíjkedvezményben részesített tanulók rendszerint a keres
kedelmi akadémiának mind a három évfolyamán keresztül kedvezmé
nyük élvezetében megmaradnak, ha az egyes osztályokat legalább átlag 
jó eredménynyel végzik. Az oly tandíjmentes tanulók ügyében, kik az 
átlagos jónál gyöngébb, de általános osztályzatában elsőrendű bizonyít
ványt kaptak, a vezérlő bizottság a fönforgó körülmények figyelembe 
vételével egyenkint külön határoz; oly tanulók pedig, kik a követelmé
nyeknek nem feleltek meg, vagy csak javító vizsgálat után juthatnak a 
következő magasabb osztályba, tandíjkedvezményöket elvesztik.

f) Oly tanulók, kik javított elégtelen bizonyítványnyal folyamod
nak, valamint olyanok, kik csak fölvételi vizsgálat kiállása után vehetők 
fel az intézetbe, végre azok, kik más kereskedelmi tanintézetben meg
kezdett tanulmányaikat a budapesti kereskedelmi akadémia középső vagy 
felső osztályában kívánják folytatni, tandíjkedvezményt nem kaphatnak.

g) A tandíjmentesek kijelölése czéljából a d) és e) pontok alá 
tartozó folyamodványokon kívül a többi kellően fölszerelt kérvény három 
csoportba osztatik : I. általános jeles, II. átlag jó és III. átlagos jónál 
gyöngébb bizonyítványúak. Ezen csoportokon belül a folyamodók a kö
vetkező sorrend szerint veendők figyelembe: 1. budapesti illetőségű 
kereskedők és üzleti alkalmazottak gyermekei, 2. budapesti tanárok, 
tanítók, lelkészek'vagy egyéb’foglalkozásúak gyermekei, 4. vidéki tanárok,, 
tanítók, lelkészek gyermekei, 4. vidéki kereskedők, üzleti alkalmazottak, 
végül egyéb foglalkozású vidékiek gyermekei.

h) H l valamely tandíjmentes tanuló rossz magaviselet vagy föl
tűnő hanyagság által tandíjkedvezményére érdeinetlennek bizonyul, a 
vezérlő bizottság az igazgató előterjesztésére a tandíjmentességet évköz
ben is bármikor megvonhatja tőle.

i) Egész vagy fél tandíj lefizetése mellett beirt tanuló elvállalt 
fizetési kötelezettsége alól az iskolaév folyamában rendszerint nem 
menthető fel.

14. §. A gazdasági albizottságot a vezérlő bizottság három tagja 
alkotja, kik a kereskedelmi akadémia ingatlan és ingó vagyonának 
vétele vagy eladása körül fölmerülő kérdéseket és esetleg az építési 
vagy bérleti ügyeket véleményezik.

15. §. A kereskedelmi akadémia szára- és ügyvitelének ellenőri
zésére az alapszabályok 19. §-ában rendelt számvizsgáló albizottság a 
vezérlő bizottság két tagjából áll. Ezen albizottság egyik tagja havon- 
kint átvizsgálja a titkár részéről hozzá küldött »vegyes kiadások« köny
vét valamint esetleg negyedévenkint a házbér-kimutatást, és a bejegyzett 
tételeket az eredeti okmányokkal egybevetve, az összegezést vagy egy
szerű láttamozással rendben levőnek igazolja, vagy esetleg kifogásait 
vagy észrevételeit odajegyzi. Időközönkint a számvizsgálók próbamérleg 
alapján megvizsgálják az iskolaév lefolyt részének könyvelését és ered
ményeit, egybevetik a kereskedelmi akadémia értékeit őrző pénzintézet 
folyószámla-kivonatait a titkári hivatal részéről vezetett főkönyv meg
felelő számláival és ellenőrzik a titkár kézi pénztárának készleteit.

lü. §. A számvizsgáló albizottság az iskolaév végén készült zár
számadás és mérleg tételeit legkésőbb a rákövetkező iskolaév második 
hónapja (október) folyamán beható vizsgálat tárgyává teszi, az ügyviteli



könyvekkel és számadási okmányokkal egybeveti, a vezérlő bizottság 
határozatainak megfelelő leírásokat ellenőrzi és ha mindent rendben 
talál, a kivonatokat a vizsgálat napjának odajegyzése mellett hitelesíti. 
A zárszámadás és mérleg mindig három egyenlő példányban a titkár 
aláírásával és a számvizsgálók hitelesítésével látandó el és a bizottsági 
ülésben történt jóváhagyás után a bizottsági elnök részéről is aláiratik. 
E példányok közűi az egyik a Budapesti nagykereskedők és nagyipa
rosok társulatához, a második a Pesti polgári kereskedelmi testülethez 
küldetik (Alapszabályok 14. §. 6), a harmadik pedig az intézet irattárá
ban őriztetik.

17. §. A számvizsgáló albizottság minden üléséről jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely a vezérlő bizottság legközelebbi ülése elé ter
jesztendő.

III. SZAKASZ.

A  b izo t tsá g i  e ln ö k  h atásköre .

18. §. A vezérlő bizottságot hatóságok és személyekkel szemben 
az elnök képviseli és ennek raegfelelöleg a vezérlő bizottság összes 
kiadványait is az elnök a titkárral együtt Írja alá.

19. §. Az elnök hivatja egybe a vezérlő bizottsági üléseket, ö 
állapítja meg a bizottsági ülések napirendjét és az ügyrendnek meg
felelően vezeti az üléseket.

20. §. Az ügymenet gyorsítása érdekében az elnök egyes ügyeket, 
még mielőtt a bizottsági ülés elé terjesztetnének, előleges tárgyalás és 
véleményezés végett valamely albizottsághoz utasíthat.

21. §. Az elnök minden albizottság tárgyalásaiban szavazási joggal 
résztvehet.

22. §. Oly ügyekre nézve, melyek nem elvi természetűek, vagy a 
melyek a vezérlő bizottság részéről megállapított elvi határozatok alá 
esnek, az elnök szükség esetében önállóan is intézkedhetik.

23. §. A kereskedelmi akadémia szolgáit a titkár előterjesztése 
alapján az elnök fogadja föl és bocsátja el.

24. § Az elnökileg elintézett ügyek, valamint az íilési tárgyalást 
nem igénylő. lényegesebb átiratok a vezérlő bizottságnak a legközelebbi 
ülésben bejelentetnek.

25. §. Az elnök akadályoztatása esetében az akadályoztatás tar
tama alatt az elnök egész hatáskörében egyenlő jogokkal az elnök- 
helyettes intézkedik.

IV. SZAKASZ.

P é n z k e z e l é s .

26. §. A kereskedelmi akadémia pénze és értékei, az alapszabályok
20. §-a szerint, a fővárosban levő és a vezérlő bizottság által e czélra 
kijelölt valamely pénzintézetnél helyeztetnek el. Ehhez a pénzintézet
hez küldi be a titkár a nála befolyt összegeket, mihelyt pénzkészlete 
ötszáz forintot meghalad ; erre az intézetre szóló chéque által egyen
líti ki a száz forintot meghaladó számlákat és ettől veszi fel a száz 
forinton aluli számlák kiegyenlítésére, az illetmények és intézeti adók 
fizetésére szükséges összegeket.



A kereskedelmi akadémia letétéből — az intézetet kötelező ok
mányok kiállítására az alapszabályok 25. §-ában megszabott módon 
kívül — az igazgató és a titkár részéről együttesen aláirt és az intézet 
czímbélyegével ellátott chéque vagy elismervény alapján vehető fel pénz 
vagy más érték.

27. §. A tandíjakon kívül a kereskedelmi akadémia pénztárába 
befolyó minden más összegről a titkárnak oly nyugtatványt kell adnia, 
mely a megelőző §. szerint a ehéijue számára szükséges aláírásokon 
kívül még a bizottsági elnök aláírásával is el van látva.

28. §. A kereskedelmi akadémia számára befolyt adományok és 
segélyek a vezérlő bizottság legközelebbi ülésében bejelentendők és a 
körülményekhez képest az újságokban is közlendők.

Oly adományok vagy segélyek, melyekhez a kereskedelmi akadé
miát bármely irányban kötelező feltételek kötvék, rendszerint csak a 
vezérlő bizottság előleges hozzájárulása után vehetők fel.

29. §. Oly összegekből, melyek nem egy meghatározott czélra 
való segélyezés vagy alapítvány, hanem szabad használatra rendelt ado
mány gyanánt fizettetnek a kereskedelmi akadémia pénztárába, egy- 
harmad rész mindig a tanári nyugdíjalap tőkéjéhez csatolandó. Szint
úgy a tandíjak czíme alatt befolyt összegeknek is egy tizenotödrésze a 
tanári nyugdíjalap javára írandó.

30. §. A tandíjakat a titkár kötött szelvénykönyvből kivágott és a 
maga részéről aláirt nyugtatványok ellenében szedi be. A szelvénykönyv 
minden egyes lapja összegezendő és az összeg átvitel alakjában a kö
vetkező lapra jegyzendő olyképen, hogy az utolsó lap összege egyúttal 
valamennyi kiadott tandíj-nyugtatvány főösszegét tüntesse fel. Ezt a 
főösszeget az igazgató a beirt tanulók számával, a tandíjmentes és az 
alapítványi helyen levő tanulókra, valamint az évközben kilépettekre 
eső tandíjösszegek levonása utján ellenőrizi és erre vonatkozó részletes 
kimutatását évenkint a számvizsgáló albizottság elé terjeszti.

31. §. A kereskedelmi akadémiai tandíjat a tanulók három egyenlő 
részletben tartoznak befizetni, még pedig az első részletet a beiratás- 
kor, a másodikat deczember első három napján, a harmadikat márczius 
első három napján. Egyes kivételes esetekben az igazgató megenged
heti, hogy a tanuló havi részletekben fizesse a tandíjat; a részletek azonban 
úgy állapítandók meg, hogy az illető tanuló három hónap alatt a tandíj 
esedékes harmadrészét okvetlenül törleszsze. Ha a havi részletekben 
fizető tanuló ezen kötelezettségének pontosan meg nem felel, az igaz
gató a havi részletek kedvezményét megvonhatja tőle.

32. §. A tanulók tandíj-fizetésének ellenőrzése czéljából a titkár 
az intézetbe beirt összes tanulókról az iskolaév elején betűsoros név
jegyzéket készít, melybe úgy a történt fizetéseket, mint a netáni tan díj- 
mentességet bejegyzi, úgy, hogy e bből a névjegyzékből a hátralékosok 
bármikor kimutathatók legyenek.

33. §. Kellő gond fordítandó arra, hogy a tandíjak az esedékes 
határidőkben lefizettessenek. A mennyiben egyes tanulók a tandíjat 
annak idején le nem fizetnék, a titkár a késedelraezöket kötelességük 
teljesítésére felszólítja; utóbb a hátralékosok névsorát az igazgatónak 
adja át, ki raegintés és újabb határidő kitűzése után azokat, kik köte
lezettségük teljesítését elfogadható mentség nélkül elmulasztották, a 
tandíj lefizetéséig az előadások látogatásától eltilthatja. Ez irányban 
szükségessé vált intézkedéséről az igazgató az illető tanuló szüleit vagy



gyámját haladék nélkül értesíti és a vezérlő bizottság legközelebbi ülé
sében jelentést tesz.

Ha valamely tanuló tandíj-hátralék miatt az előadásokat agy 
héten túl elmulasztja, az igazgató a vezérlő bizottságnak az illető tanuló 
végleges kizárását javasolhatja.

34. §. A kereskedelmi akadémia pénztárába befizetett esedékes 
tandíj csak a vezérlő bizottság külön határozata alapján fizethető 
vissza.

V. SZAKASZ.

J á ra n d ó sá g o k  k if ize tése .

35. §. A budapesti kereskedelmi akadémia összes személyzeté
nek járandóságait a vezérlő bizottság minden iskolaév elején folyósítja. 
A járandóságok folyósításáig a véglegesen alkalmazottak és a szolgák 
csak törzsfizetésök havi részletét kapják, a többiek pedig fizetést egy- 
átalán nem kaphatnak. Az illetmények folyósítására következő hónap 
elsején úgy a véglegesítetteknek, mint az ideiglenesen alkalmazottak
nak illetményei utólagosan, az új iskolaév már elmúlt idejére is pó
toltatnak.

36. §. A tiszti személyzet illetményeit havi elŐleges részletekben, 
a szolgákéit pedig havi utólagos részletekben minden hónap elsején a 
titkár fizeti ki. Ha valamely hónap elseje oly napra esik, melyen elő
adások nem tartatnak, a titkár az illetményeket már az azt megelőző 
napon fizetheti ki.

37. §. Az ideiglenesen alkalmazott tanárok járandóságai rend
szerint ugyanoly havi előleges részletekben fizettetnek, mint a rendes 
tanárokéi; a mennyiben azonban ily ideiglenes tanár az iskolaév folya
mában az intézettől megválnék, fölvett illetményei utólagosan olykép 
egészíthetők ki, hogy az intézetnél működésben töltött minden hónapra 
évi járandóságainak egy-egy tizedrésze jusson.

38. §. A véglegesen alkalmazott tiszti személyzet a havi részle
tekben esedékes törzsfizetésen kívül az intézet részéről külön szállás- 
bért is kap, mely a jogosultakat a fővárosban dívó házbér-negyedeknek 
megfelelő negyedévi előleges részletekben illeti meg.

Az újonnan véglegesített tanár vagy tisztviselő csak a véglege
sítést követő fővárosi házbér-negyed beálltával lép a szállásbér élve
zetébe.

39. §. Az illetmények kifizetésére a titkár bekötött és lapszá
mozott könyvet vezet, mrlyben a járandóságok személyenkint és egyes 
cziraek szerint vannak föltüntetve. Ugyanebben a könyvben mutatan- 
dók ki az illetményekből bélyegilleték, adó és egyéb czímek alatt 
történt levonások, valamint végül azon összeg is, melyeket kiki készpénz
ben fölvett. Az illetmények átvételét mindenki a könyv megfelelő rova
tában sajátkezű aláírásával bizonyítja és ugyanakkor a titkár akarásá
val ellátott »kifizetési lapot« kap, melyen úgy az illetmények, mint a 
történt levonások czímenkint részletezvék.

Az illetmények könyve hónaponkint összegezve lezáralik és a 
titkáron kívül az igazgató részéről is aláiratik.
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VI. SZAKASZ.

A z  ü gy ren d  érv én y e  é s  m eg v á lto z ta tá sa .

40. §. Egyes kivételes esetekben a bizottsági ülés az ügyrendtől 
eltéri) határozatot is hozhat, ilyenkor azonban az intézkedés kivóte- 
lessége az ülés jegyzőkönyvében megemlítendő.

41. §. Az ügyrend megváltoztatása csak akkor eszközölhető, ha 
a változást czélzó indítvány előleges bejelentés alapján a meghívókon 
közölt napirendbe fölvétetett és a bizottsági ülésben legalább tizen
három bizottsági tag részéről elfogadtatott.

Elfogadta a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága 
Budapesten, 1890. évi raárczius 18*án tartott ülésében. B. Kochmeister 
Frigyes s. k., elnök. Bricht Lipót s. k., titkár. A jegyzőkönyv hitele
sítői : H'uttl Tivadár s. k., Jálics Kálmán s. k., vezérlő bizottsági 
tagok.

7. Nyugdíjszabályzat a budapesti kereskedelmi akadémia 
tanári testületé számára.

A budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága az alap
szabályaiban részletezett hatáskör alapján az ez intézetnél működő igaz
gató és rendes tanárok nyugdíjazása, illetőleg ezek hátrahagyott özve
gyeinek és árváinak ellátása iránt a következőket határozza:

1. §. A jelen szabályzatban megállapított nyugdíjakra jogosultak : 
a \ églegesen alkalmazott igazgató, valamint a külön oklevéllel véglegesen 
alkalmazott rendes tanárok. Rendes, véglegesen alkalmazottnak csak az 
tekinthető, á ki alkalmazási oklevele értelmében tevékenységét egészen 
a kereskedelmi akadémia rendelkezésére bocsájtja, tehát a vezérlő 
bizottság engedélye nélkül a kereskedelmi akadémián kívül nyilvános 
állást nem foglal el és máshol tett szolgálataiért nyugdíjra igényt nem 
tart, és a ki, a tanórák kiszabott maximumára köteleztetvén, a tényleg 
adott tanórák számától független, állandó évi fizetésben részesül. Minden 
véglegesen alkalmazott köteles magát jelen Dyugdíj-szabályzatnak alá
vetni és a nyugdíjalaphoz járulni.

2. §. A nyugdíjalapból fizetett ellátási díjak a következők:
a) Tulajdonképi nyugdíj (Ruhegehalt) (3. §.) b) Rokkantsági díj (Inva
lid it'átspension) (4. §.) c) Ideiglenes nyugalmazási díj (Quiescentenge- 
halt) (6. §.) d) Özvegyi díj (9. §.) e) Árvák nevelési díja (12. g.) E 
nyugdíjak bármelyikének tényleges élvezésére csak a tizedik szolgálati 
év letelte után következik- be a jogosultság.

3. g. A harminczadik szolgálati év leteltével a kereskedelmi aka
démián működött nyugdíjra jogosultak bármelyike, tekintet nélkül testi 
vagy “szellemi szolgálatképességére, a szolgálatot elhagyhatja és tulaj
donképi nyugdíj élvezetébe léphet. E nyugdíj élethossziglan járó évi 
díj, mely az utolján élvezett állandó évi fizetésnek kilenczven százalé
kát teszi és havi előleges részletekben fizettetik,

4. §. A rokkantsági díj csak akkor élvezhető, ha a nyugdíjra 
jogosult a harminczadik szolgálati év letelte előtt testileg vagy szelle
mileg szolgálatképtelenné vált, mit az illetőnek ebbeli folyamodványá
hoz csatolt orvosi bizonyítvány által kell bebizonyítania.j



A vezérlő bizottság e folyamodványt az igazgató és a tanári kar 
véleményadása, valamint részéről szabadon választott orvosok és szak
értők meghallgatása után intézi el. Az esetre, ha a rokkantsági cl íj t 
fénylő a vezérlő bizottság visszautasító elintézésébe bele nem nyugszik, 
akkor a 19. §. szerint járandó el.

5. §. A rokkantsági díj, az utolján élvezett állandó évi fizetés 
után számítva: 10, azaz liz szolgálati év után 40, azaz negyven száza- 
leköt; 11, azaz tizenegy szolgálati év után 421/2* azaz negyvenkét és 
ml százalékot; 12, azaz tizenkét szolgálati év után 45, azaz negyvenöt 
százalékot stb. tesz évenkint, és így minden további szolgálati év után 
fokozatosan 2 ]/2, azaz két és fél százalékkal emelkedik egészen az utolján 
elvezett állandó évi fizetés 90, azaz kilenezven százalékáig, mely utóbbi 
határon túl a nyugdíj már nem emelkedhetik. A rokkantsági díj is 
clőleges havi részletekben fizettetik.

6. §. A nyugdíjra jogosultak az ideiglenes nyugalmazási díj élve
zésébe lépnek: a) hosszadalmas betegség esetében, ha a gyógyulás még 
remélhető ; b) ha az intézet szervezetében történő változások egyúttal a 
személyzetben is szükségessé teszik a változást és ez által egyik-másik 
nyugdíjra jogosult tanár disponibilissé válik. Ez esetben az ideiglenes 
nyugalmazási díj az 5. §. fokozata szerint határozandó meg.

7. §. Rokkantság miatt nyugdíjazott vagy ideiglenesen nyugal
mazottaknak (6. §.) szabadságukban áll egészségi állapotukhoz képest 
az intézeten kívül valami állást elfoglalni. Ha azonban olyannak egész
sége, ki harminczadik szolgálati éve előtt nyugdíjaztatott, vagy ideigle
nesen nyugalmaztatott, utóbb annyira javult, hogy ismét képessé válik 
az intézetben működni, a vezérlő bizottság újra meghívhatja őt előbbi 
állása elfoglalására. Ez esetben a nyugdíjas vagy elfogadja a meghívást, 
vagy ha nem fogadja el, elveszti a nyugdíjat.

8. §. A már élvezett rokkantsági vagy nyugalmazási díj elveszt
hető, ha a nyugdíjas a) valamely bűntett miatt jogerejü büntető ítélet 
által elítéltetett; b) ha nem alapos okokból vonakodik az előbbi állá
sára való visszahivatást elfogadni (7. §.) s az ezen ügy érdekében elren
delt orvosi vizsgálatnak alá nem veti magát.

 ̂ 9. §. A nyugdíjra jogosultnak özvegye, ki férjével legalább a férje 
halálát megelőző három éven át törvényes házasságban együtt élt, 
özvegysége tartamára négyszáz forintnyi évi díjban részesül, mely elo- 
loges havi részletekben fizettetik. — E tekintetben nem tesz különb
séget, vájjon férje a halála bekövetkezésekor még tényleges szolgálat
ban, vagy már nyugdíjazva volt-e.

10. §. Minden özvegyi díjra jogosult özvegy a következő eredeti 
okiratokat tartozik folyamodványához mellékelni: a) az esketési bizo
nyítványt ; b) férje halotti bizonyítványát; e j  az illetékes lelkészi hiva
taltól vagy hatóságtól kiállított bizonyítványt arról, hogy férjével, ennek 
halálát megelőzőleg, legalább három éven át törvényes házasságban 
együtt élt, és hogy mint özvegy erkölcsös életet él.

21. §. Az özvegynek nincs igénye a nyugdíjra, illetőleg a már 
élvezettet elveszti: a j  ha férje ellen az özvegyi díj folyósítása előtt 
oly vétségek merülnek fel, melyek miatt férje, ha életben volna, hiva
talát vagy nyugdíját vesztené el ; bj ha a házasság férjével már akkor 
köttetett, midőn ez már nyugdíjazva volt és a nyugdíjas előbbi állásá
nak elfoglalására újra meg nem hivatott; c) ha a házas állapot az 
intézet vezérlő bizottságának a férj életében bejelentve nem volt. E



270

bejelentés megtörténtéről a bizottság az illetőt jegyzőkönyvi kivonattal 
értesíti; d) ha erkölcstelen életmód által méltatlanná teszi magát a 
segélyre; c) ha az özvegy oly bűntettért ítéltetett el, melyet még férje 
életében követett e l; f )  ha új házasságra lép.

12. §. A nyugdíjra jogosultak hátrahagyott, törvényes házasság
ból származott árvái a betöltött 18. azaz tizennyolczadik életévig fejen - 
kint 100, azaz egyszáz forintnyi évi díjban részesülnek, mely előleges 
negyedévi részletekben fizettetik. Az illető árvának mindegyik részlet 
felvételekor be kell bizonyítania, hogy még életben van, és 18, azaz 
tizennyolczadik életévét be nem töltötte.

13. §. A nyugdíj élvezetébe helyezett a bel- vagy külföldön bár
hol lakhalik.

14. §. A 2. §-ban irt ellátási díjak bármelyikére való igény meg
szűnik : a) ha az illető önként lemond állásáról, vagy azt önkényesen 
elhagyja; b) ha hivatalából kötelességeinek elhanyagolása miatt elbo- 
csáttatik ; c) ha a vezérlő-bizottság engedélye nélkül nyilvános állást 
foglal el. Ez esetekben az általa a nyugdíjalapba befizetett összegek 
(15. és 17. §.) visszanyerésére semmi igényt nem támaszthat.

15. §. A jelen nyugdíjszabályzatban megállapított nyugdíjakra való 
jogosultság csak úgy szereztetik meg, ha az illető, az 1. §-ban irt kel
lékek bírásán kívül: a) a végleges alkalmazására következő első évben 
000, azaz hatszáz o. é. forintot egyszersmindenkorra 12 havi részletben 
a nyugdíjalapba befizet; és b) ha minden fizetésfelemelósnél az ezt 
követő első évben a többlet felét egyszersmiiKlenkorra 12 havi rész
letben befizeti.

16. §. A rendes fizetés után járó ötévi pótlék nem fizetés-feleme
lésnek, hanem személyes pótléknak tekintetik, és mint ilyen, a nyugdíj 
mérvének megszabására nem foly be.

17. §. Ha a véglegesítés alkalmával a vezérlő bizottság kivételesen 
valakinek a kereskedelmi akadémiánál ideiglenes minőségben már 
eltöltött működési idejét is a nyugdíjigénybe beszámítandónak hatá
rozza, az illető a 15. §-ban a) alatt írt befizetésen kívül még ez összeg
nek öt százalékos egyszerű kamatját tartozik a nyugdíjalapba befizetni 
a működése megkezdésétől egészen véglegesítéséig letelt időre, és 
pedig olyktpen, hogy a 600 frt befizetése után évi fizetésének 5, azaz 
öt százalékát fordítja erre mindaddig, mig a kamattartozás törlesztve 
nincs. A véglegesítést rendszerint megelőző egy próbaév azonban utó
lagos kamatpótlás nélkül is betudható a nyugdíjigénybe.

18. §. A 15. §. és 17. §-ban írt befizetéseken kívül a nyugdíj
alapba még folynak: 1. A budapesti kereskedelmi akadémiának jutta
tott adományok harmadrésze, kivéve a netaláni államsegélyt és ama 
segélyt, melyben az alapító két kereskedői testület részesíti a budapesti 
kereskedelmi akadémiát, valamint a meghatározott más czélra befolyó 
segélyösszegeket és alapítványokat. 2. Az alapító két kereskedői tes
tület részéről e nyugdíjalapnak külön adományozott és adományozandó 
évi segélyezések. 3. Netaláni egyéb, a nyugdíjalapnak külön szánt ado
mányok, hagyományok stb. 4. Az ekkép begyült összegek kamatjai.

19. §. A nyugdíjra jogosultak, illetőleg a nyugdíjt igénylők és a 
kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága között eredhető peres kér
dések vagy viszályok választott bíróság utján döntetnek el. E végből 
mindegyik fél két tagot jelöl ki, kik közösen általános szótöbbséggel 
egy ötödik személyt elnöknek választanak. Ha a tagok bizonyos elnök



ben jiieg neni egyeznének, úgy az elnök a budapesti kereskedelmi és 
Vditotörvényszék által neveztetik ki. — Határozat általános szótöbbség
űül hozaiik. Szavazatok egyenlősége esetén az elnök szava döut. A 
választott bíróság legjobb tudta és lelkiismerete szerint, esetleg szak
ito k  meghallgatása mellett, Ítél. A választott biróság határozata jog- 
ervényes Ítélet végleges erejével bir.

20. §. Jelen nyugdíjszabályzat a kereskedelmi akadémia vezérlő- 
bizottsága és a nyugdíjra jogosult közt kötött szerződésnek tekintetik. 
Ezért p szabályzat mindannyiszor két példányban állítandó ki és mind
két példány úgy a kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága jegyző- 
könyvi megbízásából a vezérlő vizottság elnöke által, valamint az illető 
nyugdíjra jogosult által aláírandó. E két aláirt példány egyike a nyug- 
dijra. jogosultnak kézbesítendő; másika a kereskedelmi akadémia irat
tarába letéteményezendő.
y Elfogadta a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága 

-Budapesten, 1890. márczius 18-án tartott ülésében. B . Kochmeister 
Frigyes s. k , elnök. Bricht Lipöt s; k., titkár. A jegyzőkönyv hitele
sítői : Fiút ti Tivadar s. k., Jálics Kálmán s. k\, vezérlő bizottsági 
tagok.

8. A Wahrmann Mór-féle könyvtár-alapítvány'.

129 — 1892/3. szára.
Alapító oklevél. Örök emlékére annak a meleg érdeklődésnek és 

önzetlen munkásságnak, melyet néhai Wahrmann Mór, mint a buda
pesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának tagja, főpénztárosa 
s utóbb elnökhelyettese, ez intézet szellemi és anyagi felvirágoztatása 
érdekében harminezegy éven át tanúsított, végrendeletének végrehajtói 
a hagyaték azon összegéből, mely közérdekű alapítványokra volt ren
delve, a budapesti kereskedelmi akadémiának örök alapítványul 10,0Q0 
forint, azaz Tízezer osztr. ért. forintot adtak át, mely összegnek hova- 
jordítása tárgyában az alulirt napon tartott vezérlő bizottsági ülés a 
következőket határozta:

1. Ezen tízezer o. é. forintnyi összeget, mint örök alapítványt, a 
budapesti kereskedelmi akadámia kizárólagos örök tulajdonul veszi át.

2. Ezen alapítvány jövedelmét a budapesti kereskedelmi akadémia 
vezérlő bizottsága kizárólag az intézet tanári könyvtárának gazdagítására 
íoörja fordítani, úgy hogy e könyvtárt — az iskola tanítási tervének 
szemmel tartása mellett — a hazai és külföldi irodalomban megjelenő' 
szakmunkák és szaklapok megszerzésével évenkint és állandóan szapo
rítani fogja.

3. Az intézet tanári könyvtára Örök időkre A budapesti keres
kedelmi akadémia » Wahrmann Mór« könyvtára nevét viseli és ugyan- 
!v köriratu bélyegzőt használ. Ennek megfelelőleg a könyvtári helyiség 
ls mindenkorra »Wahrmann Mór-könyvtár« felirattal lesz ellátva.
, 4. A Wahrmann Mór-könyvtár évenkinti gyarapodását az intézet
évi jelentése mindenkor részletesen fogja feltüntetni.

Minek hitelére ezen alapító oklevelet két egyenlő példányban 
mállítjuk és az egyiket a budapesti kereskedelmi akadémia okmány-



oj2

tárába teszszük, a másikat pedig dr. Weintnann Fülöp kir. közjegyző 
úrnál helyezzük el.

Kelt a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának 
1893. évi április 10-én tartott öleséből. Br. Kochmeister Frigyes s. k.. 
elnök. Bricht Lipót s. k., titkár. A jegyzőkönyv hitelesítői: Goid Zsig- 
mond s. k., Markó Albert s. k., vezérlő bizottsági tagok.

9. Fegyelmi szabályok a budapesti kereskedelmi akadémia 
tanulói szám ára.

i. A  tamilok kötelességei általában.
1. §. Minden tanuló köteles erkölcsiség, illő magaviselet és szor

galom által becsületet szerezni az intézetnek. A házi és iskolai életben egy
aránt kerülnie kell tehát mindent, mi az erkölcstelenség, neveletlenség 
vagy durvaság bélyegét sütné jellemére. Az erkölcsös élethez tartozik a 
vallás buzgó gyakorlása is.

2. §. Társai irányában minden tanuló barátságos, békés indulatú, 
előzékeny s minden tekintetben türelmes legyen s iparkodjék minden 
olyast kerülni, mi az egyetértést megzavarhatná. Ha a tanuló bármely 
módon társaitól sértve vagy károsítva érezné magát, a tanárhoz vagy 
az intézet igazgatójához forduljon; magának elégtételt vennie nem szabad.

3. §. Oly egyénekkel, kiknek társasága a tanuló becsületére vagy 
erkölcseire nézve káros, vagy akármiképen veszedelmes befolyást gya
korolhatna az ifjúságra, tilos az érintkezés. Tilos tehát a társalgás az 
elbocsátott vagy kizárt tanulókkal is.

4. §. A legszigorúbb büntetésre méltó azon tanuló, ki vétkes 
gondolkozásmódjának és érzületének nyilvánítása által társai erkölcseit 
rontja, vagy ezeket erkölcstelen cselekvésre, hazugságra, engedetlenségre 
csábítja

5. §. A kereskedelmi akadémia tanulói elé kitűzött czél csak kitartó, 
megfeszített szorgalommal érhető el. A tanuló szorgalma tehát ne csak 
külső legyen s ne csupán feladatai teljesítésére szorítkozzék, hanem 
mélyebb kötelességérzetből eredjen s az idő és a művelődésére nyújtott 
eszközök lelkiismeretes felhasználásában nyilvánuljon.

6. §. Az illem és tisztesség iránti érzék minden tanulóban feltételez- 
tetik. Társaival és más személyekkel való érintkezésben törekedjék 
a tanuló szerény, illendő magaviseletre s használjon müveit emberhez 
méltó beszédmódot. Öltözete és egész viselete legyen egyszerű és tiszta.

7. §. A tanuló az igazgatónak, az intézet minden tanárának és a tit
kárnak úgy az iskolában, mint azon kívül, engedelmességgel és tiszte
lettel tartozik.

Midőn a tanár a tanterembe lép, úgyszintén mikor távozik, vala
mennyi tanulónak fel kell állnia.

Kötelesek a tanulók az iskolaszolgák irányában is illően viselni 
magukat s ha ezek tisztjüket teljesítik, kötelesek nekik engedelmeskedni,

2 . A tanulók kötelességei az iskola iránt.
8. §. Minden tanuló köteles az előadásokat pontosan látogatni, az 

iskolakönyveket és szükséges szereket magával hozni. Oda nem tartozó
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dolgok, a mennyiben a velők való foglalkozás a tanulók figyelmét az 
előadástól elvonná, elkoboztalak. Tartoznak egyszersmind iskolai sze
reiket, könyveiket, füzeteiket rendben és tisztán tartani. Az iskolai épü
letben felejtett tárgyakat a szolgák a titkári hivatalnak adják át, hol 
azokat a tulajdonosok kellő igazolás mellett visszakapják. Minden egyes 
talált tárgy után a tulajdonos az ifjúsági segélyalap javára 10 kr. vált
ságdíjat tartozik fizetni.

9. §. Az előadási órák elmulasztása csak b e t e g s é g  által és pedig 
csupán orvos, a szülék vagy azok helyetteseinek bizonyt'tványávali gazolható, 
betegség által okozott kimaradások a szülék vagy azok helyettesei által 
mindig a z o n n a l  bejei entendők. Midőn a tanuló újra iskolába jő, 
köteles a mulasztást az osztálytanárnál hiteles bizonyítványnyal igazolni. 
Ha a bejelentés nem történt meg, s a tanuló egy hétig kimarad, az isko
lából kilépettnek tekinthető s a  névsorból kitörölhető. Ugyanazon eljárás 
követtetik, ha a tanuló nem egymásután mulasztott, összesen 20 órát 
nem igazolt. Az órák látogatását illető kötelezettség kiterjed azokra a 
nem kötelezett tantárgyakra is, melyeknek látogatására a tanuló az év 
elején jelentkezett. Az ilyen tanfolyamból való kilépés az igazgató és 
szaktanár beleegyezése nélkül tilos.

10. §. A felügyelet gyakorolhatása végett tartoznak a tanulók 1 a k á- 
s u k a t, esetleg annak évközben történt m i n d e n  v á 11 o z t a t á s á t, 
s azon egyént, kinek gondviselése alatt állnak, a t i t k á r n a k  és a z  
o s z t á l y t a n á r n a k  bejelenteni.

11. §. A tanóra előtti második csengetésre minden tanuló tartozik az 
előadási terembe menni, helyét csendben elfoglalni és kellő magatartással 
bevárni a tanár belépését. Előadás alatt csend és figyelem követelte- 
tik ; mindennemű zavarás, ideértve a kijárkálást is, tiltva van. Szellemileg 
minden tanuló együtt dolgozzék a kikérdezésnél ; felelni azonban csak 
a kérdezettnek szabad; a súgás vagy közbeszólás szigorúan tiltva van,
A dolgozatokat minden tanuló önállóan készítse e l; mással együtt dol
gozni, mástól a feladatot leírni s általában bárminemű csempészetet 
elkövetni tilos.

12. §. Óraközökben az illem határai közt meg van engedve a tár
salgás, azonban a futkározás és a zajongás a leghatározottabban tiltatik.

13. §. Csoportosulás, valamint dohányzás az intézet előtt és annak 
falai között, továbbá sétabotok hozatala az intézetbe szigorúan tiltatik.

14. §. Mindennemű kár, melyet a tanulók az iskolaszerekben vagy 
egyéb tárgyban tesznek, az illetők által, és ha azok ki nem tudódnának, 
az egész osztály által megtérítendő. Ha a kártevés rosszakaratból vagy 
pajzánságból történt, a vétkes fegyelmi büntetés alá is esik.

15. §. Egyleteket művelődés czéljából alakíthatnak a tanulók az 
igazgatóság engedélyével; az iskolán kívül álló társulatoknak azonban 
tagjai nem lehetnek, sem pedig az igazgató engedélye nélkül más tan
intézetbe nem járhatnak.

lő. §. A szülék vagy helyetteseik engedelme nélkül könyvek vagy 
más tárgyak elárúsítása tilos ; épen úgy tilos az adósságcsinálás. Pénzt 
gyűjteni az intézet növendékei között bárminemű czélra csak az igaz  ̂
gató engedelmével szabad.

j .  Fegyelmi büntetések.
17. §. A fentebbi pontok tiltó szabályai ellen elkövetett tények 

büntetés alá esnek. Az iskolán kívüli viselet hasonlóképen a fegyelmi
Bricht, Bpesti Kcresk. Akad. tört. jg
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törvények alá tartozik; e szerint minden, az iskola czéljávai és méltó 
ságával ellenkező cselekvény, pl. nem önálló növendékeknél a kávé
házak és korcsmák látogatása, szigorúan fenyíttetik.

18. §. A fegyelmi szabályok áthágására mérendő büntetések fokozat 
szerint a következők:

a) raegintés, illetőleg megdorgálás az illető tanár által;
b) a tanulónak elkülönített helyre való ültetése, illetőleg ki

állítása ;
c) nyilvános megfeddés az osztálytanár által;
a) élesebb feddés az igazgató által a tanári szék előtt;
e) vétségek ismétlése esetében a kizárással való fenyegetés;
f)  kizáratás az intézetből. Ezeken kívül alkalmazható a körülmé

nyekhez képest egyéb büntetés is, úgymint vagy az iskolában való be
záratás, mi azonban csak szabad napokon történik és ^felügyelet alatt 
végzendő komoly szellemi munkával köttetik össze, — miről esetről-esetre 
a szülék értesíttetnek; — vagy házi fogság, melynek kiálltáról a tanulónak 
a szülék vagy e^ek helyettesei részéről bizonyítványt kell bemutatnia.

19. §. A büntetés az osztálykönyvben s majdan a bizonyítványban 
feljegyeztetik, a szülék vagy azok helyettesei kellő időben értesíttetvén 
az esetről.

Tandíjmentes tanulók, ha oly vétséget követnének el, mely a 
kizáratással való fenyegetést vonja maga után, elvesztik tandíj-kedvez
ményüket.

Végső megjegyzések.
20. §. Ezen fegyelmi szabályoknak az intézet minden növendéke alá 

van vetve s alólok senki, a szülék sem, menthetik fel őket.
21. §. A fegyelmi szabályok ezen szövege egy-egy példányban 

minden tanulónak kézbesíttetik, mely példány a szülék aláírásával ellátva 
az osztálytanárnak visszaadandó ; azonfelül a tanév kezdetén nyilvánosan 
felolvastatik s azok nem ismerése mentő ürügyül el nem fogadtatik.

22. §. A fegyelmi hatalmat az igazgatóság a tanári karral együtt 
gyakorolja.

10. Rend- és fegyelmi szabályzat a középiskolát végzettek 
egyéves kereskedelmi szaktanfolyam ának hallgatói részére.

I. Az egyéves szaktanfolyam hallgatói.
1. §. A középiskolát végzettek egyéves szaktanfolyamának hall

gatói lehetnek, kik valamely gymnasiumban, vagy reáliskolában az 
érettségi vizsgálatot sikerrel letették, vagy olyan mezőgazdasági vagy 
ipari szakiskolát végeztek, melynek végbizonyítványa egyéves önkéntes
ségre képesít.

II. A  szaktanfolyam hatóságai.
2. §. Az egyéves szaktanfolyam hallgatóival szemben a budapesti 

kereskedelmi akadémia igazgatója, a tanfolyam osztályfőnöke, s a tan
folyamban előadó tanárok testületé képezik a közvetlen iskolai ható
ságot.
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1IL A  hallgatók fe lvétele .
3. §. Az egyéves szaktanfolyamra a beiratások és felvételek min

denkor a budapesti kereskedelmi akadémia utolsó évi jelentésében 
közlött határnapokon (rendesen szeptember 9 — 14.) történnek.

A beiratás alkalmával minden hallgatónak iskolai bizonyítványa, 
melynek alapján fölvétetett, az igazgatónál marad, ki azt az iskolai év 
végéig megőrizi. Ennek következtében ajánlatos, hogy beiratkozás előtt 
a hallgatók évközben való használatra a jelzett okmányról közjegyzőileg 
hitelesített másolatot szerezzenek.

IV . A tandíj.
4. §. A tandíj ezen szaktanfolyam hallgatói számára ez idő szerint 

300 korona, mely összegnek első részlete (100 k.) a beiratáskor, második 
részlete (100 k.) deczember 1 —3-ig és harmadik részlete (100 k.) 
márczius 1—3-ig fizetendő le a kereskedelmi akadémia pénztáránál.

V. A z  előadások látogatása .
5. §. A hallgatók az előadásokat pontosan tartoznak látogatni, 

az előadásokhoz tartozó Írásbeli gyakorlatokat szorgalmasan elvégezni 
és a tanárok részéről e tekintetben adott utasításokat követni.

6. §. A látogatás ellenőrzésére szolgál az osztálykönyv.
7. §. Megbetegedés esetében a hallgató erről az osztályfőnököt 

legkésőbb az elmaradás harmadik napján köteles értesíteni. Az osztály
főnök a bejelentéseket a beérkezés sorrendjében az osztálykönyvbe 
bevezeti, és csak ezen feljegyzések alapján láttamozza annak idején az 
igazolásul előterjesztett orvosi vagy egyéb hiteles bizonyítványokat, 
melyek nála maradnak. Ha a megbetegedésről az osztályfőnökhöz nem 
érkezett jelentés, a bemutatott igazoló bizonyítvány láttamozása meg
tagadható, miért is a hallgatóknak érdekükben áll, hogy a bejelentést 
biztos úton eszközöljék.

8. §. Ha pedig a hallgató egyes órákban, vagy egyes napokon 
más, mellőzhetetlen körülmények miatt akadályozva van az előadásokon 
megjelenni, elmaradására az osztályfőnöktől előlegesen engedélyt kérni, 
illetőleg azt utólagosan, legfeljebb három nap alatt kellőképen igazolni 
köteles.

9. §. Azon hallgatók, kik az év végén a szaktanfolyam elvégezé
séről bizonyítványt akarnak nyerni, évközben az előadó tanárok min
den fölhívására felelni, a házi dolgozatokat rendesen elkészíteni, az év 
végén pedig minden előirt tantárgyból vizsgálatot tenni kötelesek.

10. §. Vizsgálatra nem bocsátható :
a) azon hallgató, ki évközben minden feleletére elégtelen osztály

zatot kapott, vagy az olyan, ki az előbbi szakaszban foglalt kötelezett
ségeknek meg nem felelt ;

b) az, ki az előadások látogatásában nagyobb mérvű mulasztást 
tanúsított.

11. §. Az egyes tanárok a hallgatók feleleteinek eredményét és 
az írásbeli dolgozatok osztályzatát esetről-csetre az osztályozó könyvbe 
bejegyzik. Az osztályfőnök ezen adatok alapján szerez magának tájé
kozást az egyes hallgatók szorgalmáról és előmeneteléről.

12. §. Ha ezen osztályzatok szerint valamely hallgató hanyagságot 
tanúsít, az osztályfőnök őt maga elé szólítja és meginti; ismételt hanyag

18*
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ság esetében pedig figyelmezteti, hogy ha tanulmányait ezentúl sem 
folytatja szorgalmasan, vizsgálatra nem bocsátja és erről a hallgató 
szüleit vagy ezek helyettesét értesíti.

13. §. Az egyéves szaktanfolyamban működő tauári testületet a 
kereskedelmi akadémia igazgatója, ki egyszersmind a szaktanfolyam 
igazgatója is, évenkint legalább háromszor, saját maga által megha
tározandó időben értekezletre hívja; az utolsó értekezlet a felett is 
határoz, vájjon egyes hallgatóktól megtagadandó lesz-c a vizsgálatra 
való bocsátás.

14. §. Az egyéves szaktanfolyam hallgatói, ha már felvétettek is 
a hadseregbe, ezen tanév lefolyása alatt nem végezhetik egyszersmind 
önkéntességi szolgálatukat. Olyan hallgatók azonban, kik a szeptemberi 
beírások idejében tényleges katonai szolgálatban állanak és szeptember 
30-án a tényleges szolgálatból kilépnek — ha egyébként rendes idején 
beiratkoztak — október 1-jéig az előadások látogatásától föl vannak 
mentve.

V I  A fegyelem.
15. §. A szaktanfolyam hallgatói már ezen minőségüknél fogva 

is illedelmes magaviseletre és az intézeti hatóságok rendeletéinek és 
utasításainak megtartására kÖtelezvék. Azok, kik ez ellen vétenek, külö
nösen, kik a rendet és csendet feltűnően megzavarják, vagy a tanítás 
czéljaira szolgáló intézményeket, eszközöket vagy gyűjteményeket meg
károsítják ; továbbá, kik folytonos hanyagság, vagy illetlen magaviselet, 
erkölcstelen vagy boszantó tények által közbotrányéi szolgálnak; kik az 
intézet bármely hatóságát, vagy a rend érdekében működő közegeket, 
vagy saját tanulólársaikat megsértik, kihágásukhoz mérten fegyelmi 
eljárás alá vonatnak.

16. §. Ha valamely hallgatót a fennálló köztörvények áthágása 
miatt \)z intézeten kívül álló valamely hatóság vonná vizsgálat alá, az 
ily kihágásoknak az intézeti rendre vagy az intézet becsületére való 
kihatásához képest, az igazgatóság a tettes ellen a fegyelmi eljárást a 
maga körében is megindítja.

17. §. Fegyelmi kihágásokra a vétség nagyságához és esetleges 
ismétlődéséhez képest következő büntetések szabhatók :

á) megintés és figyelmeztetés az osztályfőnök által egyedül, vagy 
súlyosabb esetben az osztályfőnök által az igazgató előtt, vagy ez által 
a tanári testület előtt és pedig vagy egyszerűen, vagy súlyosbítva azzal a 
kijelentéssel, hogy ismételt, habár kisebb nemű kihágás esetében, az 
intézetből való elutasítás fog bekövetkezni;

b) az intézetből való elutasítás, mi a vezérlő bizottságnál tett 
javaslat alapján történik.

18. §. A 17. §. b) pontjában foglalt büntetés alkalmazása eseté
ben, erről az illető hallgatónak atyja vagy törvényes gyámja azonnal 
értesítendő.

19. §. Az igazgató a tanári testülettel egyetértve, a fegyelem 
érdekében a körülmények szerint szükségesnek mutatkozó intézkedéseket 
tesz és fegyelmi rendszabályokat bocsát ki.

20. §. A fegyelmi hatóságot az igazgató és a tanári testület 
gyakorolja, mely a kihágás fokai szerint a 17. §. a) és b) pontjaiban 
foglalt büntetéseket kiszabhatja.
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VIL Az intézet házirendje.
21. §, Az igazgató, az osztályfőnök és az egyes tanárok részéről 

a hallgatókhoz intézett hirdetések a fekete táblán tétetnek közzé, 
vagy a tanteremben olvastatnak föl. Minden hallgató köteles ezen 
hirdetések tartalmáról tudomást szerezni, annyival inkább, mivel az 
lyen hirdetések tartalma a hallgatóra oly kötelező erővel bir, mintha- 
az neki személyesen hozatott volna tudomására.

22. §. Egyesület szervezése az intézeti hatóság tudta és bele
egyezése nélkül tilos és az intézeten kívül levő bármi néven nevezendő 
egyesületnek is az igazgató engedélye nélkül senki sem lehet tagja.

23. §. A tanteremben, a gyűjteményi helyiségekben, a folyosókon 
és általában az egész épületben mindennemű lárma, illetlen maga
viselet, valamint a d o h á n y z á s  is szigorúan tiltatik.

24. §. Az intézeti helyiségek minden néven nevezendő bemocsko- 
lása, a padok helyeinek önkényes megváltoztatása, a felszerelés meg
rongálása, a kísérletekre szolgáló tárgyak meg nem engedett érintése, 
a légszesz-csapok kinyitása szigorúan tiltatik és bárminemű károsítás 
megtérítendő; ha a kártevő nem jelentkeznék, az egész hallgatóság 
együttesen tartozik a kárt megtéríteni.

25. §. Az intézetből a tanórák befejezte előtt csupán az igaz
gatótól, vagy a tanárok valamelyikétől nyert eltávozási engedély fel
mutatása mellett távozhatik valamely hallgató.

26. §. A hallgatók lakásuk netáni megváltoztatását kötelesek leg
később három nap alatt az intézet titkári hivatalában bejelenteni.

27. §. A 21 — 26. §-okban foglalt szabályok megszegése a fegyelmi 
eljárást vonja maga után.

28. §. Jelen szabályzat minden hallgatónak két két példányban 
kézbesíttetik, mely példányok egyikét miheztartás végett magánál 
tartja, másikát pedig, miután azt saját aláírásával ellátta, az osztály
főnöknek átadja. A szabályzat nem ismerése mentségül nem szolgálhat.

11. A Pesti polgári kereskedelmi testület »Rudolf« alapítványa.
Stiftbrief. Wir gefertigten Vorstand und Schriftführer des privi- 

liegirten bürgerlichen Handelsstandes der kön. freien Stadt Pest erklären 
hiemit für uns und unsere Nachfolger im Einvernehmen mit dem Vor
stande der Handelsakademie zu Pest Nachstehendes:

1. Der bürgerliche Handelsstand der kön. freien Stadt Pest 
errichtet in Ausführung des in seiner am 11. September 1858 abge
haltenen Generalversammlung eintsiminig gefassten Beschlusses aus 
Anlass und zur Vereinigung des beglückenden Ereignisses der höchsten 
Geburt des durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf zwei Unterrichts- 
Stiftungsplätze an dér PÍandelsakaderaie zu Pest für immerwährende 
Zeiten.

2. Diese Stiftung führt in Geraässhcit der an das hochlöbliche 
Statthalterei-Abtheilungs-Präsidium in Ofen gelangten Eröffnung des 
hohen k. k. General-Gouvernements für Ungarn dto 14. April 1859. 
Z. 2398 über die mit allerhöchster Entschliessung vom 30. März 1859. 
allergnädigst erfolgte Bewilligung den Namen des durchlauchtigsten 
Kronprinzen: »Rudolf-Stiftung«.
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3. Der Genuss dieser Stiftung besteht darin, dass für immer
währende Zeiten für zwei mittellose, befähigte, fleissige und gut gesit
tete Zöglinge an der Handelsakademie zu Pest ohne Unterschied 
des Religionsbekenntnisses — das jährliche Schulgeld von 220 fl. C. 
M. oder 231 fl. öst. Whg. an die Akademie entrichtet wird, der 
Stiftling somit durch den Genuss der Stiftung von der Selbstzahlung 
des Schulgeldes befreit ist.

4. Zur Erreichung dieses wohlthätigen Zweckes widmet der 
stiftende Handelsstand in Gemässheit der auf Grund des Protokolls 
der Generalversammlung vom 11. September 1858. ausgefertigten Wid
mungsurkunde aus seinem Vermögen einen Fond im Betrage von 
4400 fl. Conv. M. oder 4620 fl. oesterr. Whrg. bestehend aus nach
stehenden, aus dem Gremial, Vermögen ausgeschiedenen, auf den Namen 
der »Kronprinz Rudolf Stiftung an der Handelsakademie zit Pest« vin- 
kulirten Staatsschuldverschreibungen des Anlehens vom Jahre 1854, 
(National Anlehen) und zwar:

Nr. 67.955 dto 1. October 1858 pr........................  4.400 fl. CM.
ä 5% saramt Zinsen-Coupons und Talons und daher mit dern jähr
lichen Zinsenbetrage von 2l0 fl. CM. welcher Fond hinfort ein selbst
ständiges Eigenthum der Stiftung bildet.

5. Der stiftende Handelssiand behält sich die Verwaltung des 
Stiftungsvermögens, beziehungsweise die Erhebung der Zinsen und die 
Verwendung derselben als Schulgeld im Sinne der Stiftung, sowie die 
gemeinschaftliche Verwahrung mit dem Gremial-Vermögen unter dem 
besondern Namen der Stiftung — durch seine jeweilgen Vorstände 
vor und verpflichtet sich für die ungeschmälerte Erhaltung des 
Stifiungsfondes und die zweckentsprechende Verwendung des Erträg
nisses Sorge zu tragen.

6. Die jeweilige Erledigung der Stiftungsplätze wird im vor- 
schriftsm'assigem Wege öffentlich kundgemacht werden.

7. Anspruch auf den Stiftungsgenuss haben nur mittellose, be
fähigte, fleissige und gut gesittete Jünglinge ohne Unterschied des 
Religionsbekenntnisses, welche sich in ihren Bewerbungsgesuchen 
sowohl hierüber als auch über ihre Vorkenntnisse durch den Anschluss 
glaubwürdiger Zeugnisse ausweisen werden.

8. Die gehörig instruirten Gesuche sind bei dem Vorstande des 
bürg. priv. Handelsstandes zu überreichen, das Handelsgremium wählt 
den oder die Würdigsten und unterbreitet diesen Vorschlag der hohen 
Landesstelle zur Bestätigung.

9. Der Genuss dieser Stiftung kann nur während des Besuches 
der drei akademischen Klassen dauern, jedoch kann derselbe auch 
vor Ablauf dieser drei Jahre entzogen werden, wenn der Stiftling einen 
unmoralischen Lebenswandel führt, in der Schule sich wiederholt 
excessiv benimmt oder sich der »ersten Klasse mit Vorzug« nicht ver
dient macht.

10. Sollte die jetzt bestehende Handelsakademie zu Pest auf
gelöst werden, so behält sich der stiftende Handelsstand das Recht 
vor, im Sinne des in der Ausbildung zweier Zöglinge im Handelsfache 
bestehenden Stiftungszweckes, nach eingeholter Genehmigung der h. 
Stiftungsbehörden, eine geeignete entsprechende Verfügung mit dem 
Stiftungsfondserträgnisse zu treffen, und selbes einer andern, den glei
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chen oder einen ähnlichen Zweck aiistrebenden Anstalt gegen gleiche 
Verbindlichkeit zuzuwenden.

11. Das leitende Komité der Handelsakademie übernimmt für 
sich und seine Nachfolger für immerwährende Zeiten die Verpflichtung, 
die ernannten beiden Stiftlinge gegen den aus der Handelsstandskassa 
in halbjährigen Raten zu beziehenden Betrag der Stiftungsfondsinte
ressen im Betrage von 220 fl. CM. oder 231 fl. öst. Whrg. am Un
terrichte an der Akademie den Statuten der Anstalt gemäss theil- 
nehmen zu lassen, und ist bereit, dem Handelstande alljährlich die 
Zeugnisse über den Fortschritt und das Wohlverhalten der Stiftlinge 
abgesondert mitzutheilen.

12. Von diesem gegenwärtigen Stiftbriefe sind drei Exemplare 
ausgefertigt worden, wovon eines bei der h. k. k. Statthalterei-Abthei- 
lung in Ofen, das zweite bei dem stiftenden Handelsstande, das dritte 
bei der Handelsakademie hinterlegt wurde.

Urkund dessen wurde dieser Stiftsbrief von dem Vorstande und 
Schriftführer des privilegirten bürgerl. Handelsstandes, sowie von dem 
Comité der Handelsakademie zu Pest eigenhändig unterschrieben und 
von zwei Herren Zeugen mitgefertigt. Pest, den 11. September 1858. 
N . Pscherer m. p. erster Vorstand. Vincén* Weinzierl m. p. zweiter 
Vorstand. Friedrich Kochmeister ,m. p. subst. Präsident der Pester 
Handelsakademie. Josef Amtmann in. p. Schriftführer.

12. A Pesti magyar kereskedelmi bank »Ferencz József és 
Erzsébet« alapítványának alapító levele.

Stiftbrief! Die k. k. Statthalterei Abtheilung in Ofen als oberste 
Stiftungsbehörde in ihrem Verwaltungsgebiete bekennet Kraft des gegen
wärtigen Stiftbriefes : Es habe aus Anlass der beglückenden Anwesen
heit seiner k. k. apostolischen Majestät, unseres allergnädigsten Kaisers 
und Herrn und Ihrer Majestät der Kaiserin im Jahre 1857. zu Pest die 
ungarische Kommercialbank daselbst (mit der Urkunde dedto 5. Juni 
1858, und den Nachtragserklärungen vom 12-ten Februar, und 3*tem 
Mai 1859) ein Kapital von zweitausend Gulden Bankvaluta bestehend 
in einem Stück Grundentlastungsobligation Nr. 489 dedto Ofen, dem 
1. November 1854 verzinslich zu 5°/o vom 1-ten Mai 1859 zur Begrün
dung einer Stiftung bei der Pester Handelsakademie unter dem 
Namen »Franz Josef und Elisabeth-Stiftung« mit der Bestimmung 
gewidmet, dass die vom obigen Stiftungskapital entfallenden 5°/o Inter
essen einem armen Zöglinge an dieser Lehranstalt auf die Dauer des 
ganzen Lehrkurses alljährlich als Lehrgeld in Dekursivraten zugewendet 
werden sollen, dass aber dieser weitere Stiftungsgenuss jedem Stipen
disten wegen unbefriedigenden Fortschritten in den Lehrgegenständen, 
oder wegen schlechter Auffürung sofort entzogen und einem anderen 
würdigen Zöglinge derselben Akademie verliehen werde. Das dies- 
fällige Präsentationsrecht und die Betheiligung des präsentirten und 
gesetzlich von der hiesigen obersten Stiftungsbehörde bekrätigten Stift- 
lings mit dem Stiftungsgenusse soll der Direktion der ungarischen 
Kommercialbank in Pest Vorbehalten werden, welche zwischen Kompé-
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teilten der Stadt Pest ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses den 
Würdigsten zu wählen hat.

Nach Auflösung der ungarischen Kommercialbank aber übergeht 
das diesfallige Benennungsrecht ausschliessend an die hohe k. k. 
Statthalterei-Abtheilung in Ofen, oder an jene Behörde die an ihre 
Stelle getreten sein sollte. Sollte jedoch die Pester Handelsakademie 
aufhören, so kommt diese Stiftung jener Schule unter obigen Bedin
gungen zu Gute, welche nach der Wahl ihrer Lehrgegenstände die 
Interessen des Handels am meisten berücksichtiget. .

Nachdem nun mit allerhöchster Entschliessung vom 26-ten Sep
tember 1.857 allergnädigst gestattet wurde, dass die diesfallige Stiftung 
den Namen »Franz J o se f und Elisabet-Stiftung«  führen dürfe, daher 
ferner die oben bezeichneten Grundentlastungsobligation auf den 
Namen der Pester Handelsakademie als Franz Josef und Elisabedsches 
Stiftungskapital vinkulirt und bei der genannten Kommercialbank für 
diese Stiftung zu dem Ende hinterlegt worden ist, dass die hievon 
entfallenden jährlichen Interessen per 100 fl. C M. oder 105 11. ö. W. all
jährlich auf die oben angeführte Weise verwendet werden, so geneh
miget die k. k. Statthalterei-Abtheilung in Ofen hierait die Stiftung in 
ihrem ganzen Umfange und verordnet, dass dieselbe zu allen Zeiten 
aufrechterhalten und genau in Erfüllung gebracht, so wie für die 
ungeschmälerte Erhaltung des Stiftungskapitals stets Sorge getragen werde.

Urkund dessen hier von diesem Stiftbriefe drei gleichlautende 
Exemplare ausgefertiget werden, wovon eines der Pester ung. Kom
mercialbank, das zweite der Handelsakademie in Pest ausgefolgt wird, 
das dritte aber bei der k. k. Statthalterei-Abtheilung verbleibt.

Ofen, den 22-ten November 1859. Für die Pester ungarische Kom
mercialbank Baron Ladislaus Podmaniczky m. p. Bankpräses, Jalics 
m. p. Präses-Stellvertreter, Bergmann m. p. Bankdirektor, Ludwig Rosa 
m. p. Bankdirektor, N. Pscherer m. p. Bankdirektor, J. Friedrich Liede
mann m. p. Bankdirektor, Johann G. Haibauer m. p. Bankdirektor, 
Bernhard Franz Weisz m. p. Bankdirektor, Ign. Berger m. p. Bank
direktor, Leon Hirschler m. p. Bankdirektor, Jakob Kern m. p. Bank
direktor, B. D. Ignatz Stern m. p. Bankdirektor, Gerson Spitzer m. p. 
Bankdirektor, Anton Oswald m. p. Bankdirektor. 37227. Bestätiget von 
der k. k. Statthalterei-Abtheilung Ofen, am 17-ten Jänner 1860. Cseh 
m. p. (L. S.)

13. A Stein-féle ösztöndíj alapító levele.

Földművelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter 12.034. szám.

Stein J. Náthán pesti kereskedő folyó évi június 11-én háromezer 
forintnyi összeget azon kérelem mellett nyújtott át nekem, hogy ezen 
összeget a hazai kereskedelmi érdekek fejlesztésére belátásom szerint 
felhasználjam.

Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi szaknevelés emelése keres
kedelmi viszonyaink mellett felette fontos, s e végből a szegényebb 
sorsú és törekvő ifjak anyagi támogatására igen czélszerü, a neve-
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zctt Összeget egy a pesti kereskedelmi akadémia számára, az adomá
nyozó nevét viselő ösztöndíj alapítására fordíttatni határoztam akkép, 
hogy ezen összeg évi kamatai egy a kereskedelmi akadémia ügyeit 
vezető bizottság által kijelölt akadémiai rendes hallgatónak évenkint 
szolgáltassanak ki.

Felhívom ennélfogva a Tekintetes urat, miszerint az említetteket 
hozza a bizottság értésére, hogy igy a bizottság részéről a kijelölésre 
szükséges intézkedések annak idején megtétessenek.

A bizottsági kijelölés folytán általam arra érdemesnek Ítélt egyén 
számára, az annak idején tett jelentés után, a vezetésemre bízott minisz
térium részéről az évi kamatok az adóhivatalnál folyóvá fognak tétetni. 
Kelt Pesten, 1870. julius hó 15-én. Szlávy József s. k.

Tekintetes Weisz B. F. úrnak, a pesti kereskedelmi akadémia 
ügyeit vezető bizottság elnökének Pesten.

11. A kereskedelmi akadémia »Deák Fcrencz« alapítványa.

A lap ítván yi ok ira t. Budapest főváros közönsége ezennel kijelenti, 
hogy a budapesti kereskedelmi akadémia, boldogult nagy hazánkfiának, 
Deák Ferencznek nevét s emlékét megörökíteni kívánván, 1876. évi 
február 2-án tartott bizottmányi ülésben hozott határozatához képest 
»Deák Ferencz alapítvány« név alatt örök időkre oly czélu alapítványt 
tett, mely szerint egy — a fővárosi tanács által kijelelendő, budapesti 
születésű, jó erkölcsű és vagyontalan, felvételre az intézeti szabályok 
értelmében képesített tanuló, a budapesti kereskedelmi akadémiában 
ingyen, azaz tandíjmentesen nyerendi kiképeztetését a kereskedelmi 
pályára, — megállapittatván, hogy az egyszer kijelelt tanuló, ha szor
galmas, jó erkölcsű és jó bizouyítványt nyer, ezen alapítványi helyet, 
akadémiai tanulmányai befejezéséig, azaz négy egymás után következő 
tanéven át megtarthatja, egyéb szükségleteit (könyv, lakás, élelmezés) 
önmaga tartozván fedezni; továbbá, hogy ha az illető érdemesített ala- 
pítványos tanulmányait a 4-ik osztálylyal bevégzi, az intézet részéről a 
fővárosi Tanács egy másik egyén kijelölésére fel fog kéretni.

Minek hiteléül és örök emlékezetéül jelen alapítványi okirat úgy a 
budapesti kereskedelmi akadémia, mint a főváros részéről aláíratván, 
négy eredeti példányban kiállíttatott, melynek egyike a nagyméltóságu 
magyar királyi belügyminisztériumhoz, másik a nagyméltóságu magyar 
királyi Ipar- és kereskedelmi Minisztériumhoz felterjesztetett, harmadika 
a budapesti kereskedelmi akadémiának kiadatott, negyediké pedig Buda
pest főváros levéltárába elhelyeztetett. Weisz Bernát Ferencz s. k., a 
kereskedelmi akadémia elnöke.

511. közgy. Budapesten, 1876. évi augusztus 9-én. Budapest fő
város nevében : Karaermayer Károly s. k., polgármester, P. PL

46432. szám. Magyar királyi belügyminiszter.

»Egyetértőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral, jóvá
hagyóm.« Budapest, 1876. évi október hó 9-én. A miniszter helyett: 
B. Kemény s. k., államtitkár. P. H.
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15. A Pesti kir. kiv. nagykereskedői Testület »Ferencz József 
és Erzsébet« alapítványa.

A lap ítván yi oklevél. A Pesti kir. kiv. Nagykereskedői Testület 
1879. Február 22-én tartott közgyűlése azon határozatot hozta, miszerint 
Ő Felségeik Ezüst Menyegző-Ünnepélyének megörökítése végett a buda
pesti kereskedelmi akadémiánál egy szegénysorsu ifjú tandíjmentes 
kiképeztetésére »Ferencz József és Erzsébet« alapítványt tesz.

Minthogy a testület ezen határozatát magában foglaló hódolati 
felirat O Felségeik által a Belügyminisztériumnak 1879. május 2-án 
3009. szám alatt kelt és a Főpolgármesteri Hivatal által, ennek 1879. 
május 7-én 379. szám alatt kézbesített leiratával legkegyelmesebben 
tudomásul vétetett: a pesti kir. kiv. Nagykereskedői Testület, a buda
pesti kereskedelmi Akadémia vezérlő bizottságával egyetértőkig, követ
kező alapítványi rendszabályokat állított fel :

I. A pesti kir. kiv. Nagykereskedői Testület egy »Ferencz József 
és Erzsébet« alapítványt tesz, melynek czélja örök időkön át egy szegény- 
sorsú szorgalmas ifjúnak, tekintet nélkül vallásfelekezetére, de kiváló 
tekintettel budapesti elszegényedett kereskedőktől való származására 
a budapesti kereskedelmi akadémiánál tandíjmentes kiképeztetését 
lehetségesíteni.

II. a z  alapítványi töke áll háromezer forintnyi készpénzből, mely 
a budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának kezelésébe 
átadatván, annak átvételét az, jelen okmány aláírásával elismeri, viszont 
arra kötelezvén magát, miszerint az alapítványi tőke évi kamataiból 
évenkint egy szegénysorsu ifjúnak a budapesti kereskedelmi Akadémiá
nál való kiképeztetését örök időkön át tandíjmentesen fogja eszközölni.

III. Az alapítványi helynek évenkinti betöltését, a budapesti 
kereskedelmi akadémia kettős kijelölésére való figyelemmel, a Pesti 
kir. kiv. Nagykereskedői Testület mindem tanév elején maga gyakorolja.

A budapesti kereskedelmi akadémia ehhez képest minden tanév 
végén évi jelentésében a pályázati hirdetést kibocsátja s azt egyéb, a 
beiratkozásra vonatkozó hirdetményeiben is köztudomásra hozza, a 
beérkezett kérvényeket vizsgálat alá vonja és tekintet nélkül vallás
felekezeti különbségre, kiváló tekintettel azonban szegénysorsu buda
pesti kereskedők gyermekeire, ezek szorgalmára s jó magaviseletére, 
az érdemeseknek találtak közűi kettőt a Pesti kir. kiv. Nagykereskedői 
Testületnek ajánlatba hozza s folyamodványaikat ehhez átteszi.

IV. Az alapítványi hely jelen okmány értelmében első betöltése 
az 1879/80-iki tanévnek 1880. február 1-én kezdődő második felére s 
ez egy esetben kivételképen egy fél tanévre fog történni.

V. Ha egy vagy másik tanévben megtörténik, hogy ezen alapít
ványi hely elnyeréséért senki sem jelentkeznék, akkor a pesti kir. kiv. 
Nagykereskedői Testület a kereskedelmi akadémia vezérbizottságával 
egyetértöleg, a rendelkezésre álló kamatoknak az alapítványi rendsza
bályok keretén belüli hovafordítása iránt intézkedik.

VI. A budapesti kereskedelmi akadémia megszűnése esetére az 
alapítványi tőke hovafordítása iránti intézkedés a pesti kir. kiv. Nagy- 
kereskedői Testület közgyűlését illeti, mely az alapítványi töke vissza
vétele és annak más közhasznú kereskedelmi czélokra leendő fordítása 
iránt határoz.
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Jelen alapítványi oklevél két egyenlő példányban kiállíttatván, 
az a pesti kir. kiv. Nagykereskedői Testület nevében annak kiküldöttei 
által egyrészt, a budapesti kereskedelmi akadémia nevében annak 
elnöke által másrészt, helybenhagyatott s aláíratott.

Kelt Budapesten, 1880. évi január hó 30 án. Puchs R udolf s. k., 
Gse kivin dt M ihály s. k. — W eisz B ern á t Ferencz s. k. mint a Bpesti 
kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának elnöke.

16. A Pesti polgári kereskedelmi testület »Ferencz József és Erzsébet«
alapítványa.

Alapítványi oklevél. O Felségeik I. Ferencz József apostoli magyar 
király és Erzsébet királyné menyegzője negyedszázados évfordulójának meg
örökítésére a Pesti polgári kereskedelmi testület által 1879. évi már- 
czius hó 1-én tartott közgyűlésében alkotott alapítvány létesítése tekin
tetében a testület választmánya az említett közgyűléstől nyert meghatal- 
mazvány alapján következőleg intézkedik:

1. §. A« alapítvány czélja: U Felségeik 1. Ferencz József apostoli 
király és Erzsébet királyné menyegzője negyedszázados évfordulóját, 
az az: az 1879. évi ápril hó 24-ét egy jótékony tettel megörökíteni.

2. §. Az alapítvány neve: O cs. és apostoli királyi Felségének 
1879. évi augusztus 21-én kelt legkegyelmesebb engedélye folytáu 
»I. Ferencz József apostoli magyar király és Erzsébet királyné ala
pítvány.«

3. §. Ezen alapítvány rendeltetése az : hogy a Pesti polgári keres
kedelmi testület egy tanulónak a budapesti kereskedelmi akadémiában 
leendő kiképeztetésével Összekötött tandíjat viselendje.

4. §. A 3. szakaszban érintett évi kiadás fedezésére azon 2000 
forintnak, azaz kétezer forint tőkének 6°/o kamatai aranyban szolgálnak, 
melyet a Pesti polgári kereskedelmi testület a mai napon tartott választ
mányi ülésében »a magyar korona országai 6°/o-kal aranyban kamatozó 
járadék kölcsön-kötvényeiben« e czélra felajánlott.

5. §. Az alapítvány élvezetére vallás és nemzetiségre való tekin
tet nélkül első sorban a testület egyik tagjának fia tarthat igényt, 
ennek nem létében más budapesti kereskedőnek, végre ilyennek nem 
létében bármely budapesti honpolgárnak, s ha ilyen sem jelentkeznék, 
bármely vidéki kereskedőnek vagy honpolgárnak fia, — mindannyira 
nézve azonban feltételül köttetett ki, hogy szegény sorsú, de képesített, 
szorgalmas és jó magaviseletíí legyen.

6. §. Az alapítvány jótéteményét az illető az általa végzendő keres
kedelmi akadémiai tanfolyam egész ideje alatt élvezni jogosítva van.

7. §. Az alapítvány foganatosítására a budapesti kereskedelmi 
akadémia igazgató tanácsa van hivatva és pedig oly módon, hogy arra 
az intézetben történendő kihirdetés folytán záros határidőre pályázatot 
tűz ki, s a pályázók valamelyikét szavazattöbbséggel hozandó határozat 
utján részesíti az alapítvány jótéteményében. Ugyan ezen testület kezeli 
az alapítványi tőkét is, tartozik azonban annak mikénti biztosításáról, 
gyiimölcsöztetéséről és kiosztásáról az alapító testületnek évenkint jelen
tést és számadást tenni.
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8. §. A budapesti kereskedelmi akadémia igazgatója jelen oklevél 
aláírásával az alapított 2000 frtot magyarországi arany-járadék kölcsön 
kötvényekben az alapítvány czéljának elérésére elégségesnek kijelenti; 
s azt elfogadván, magát annak rendeltetésszerű kezelésére kötelezi.

9. §. Ezen alapítvány tartalma örök időre határoztatik ugyan, — 
ha azonban a budapesti kereskedelmi akadémia megszűnnék, a Pesti 
polgári kereskedelmi testület, illetve ennek jogutóda fentartja magának 
a jogot az alapítványi tőkét hasonló jótékonyczélra fordítani.

10. §. Ennek hiteléül jelen oklevél 3 eredeti példányban, egy a
magas m. k. belügyi minisztérium, egy a budapesti kereskedelmi aka
démia és egy a pesti kereskedelmi testület számára kiállíttatván mind 
a három példány a pesti kereskedelmi testület elnöke, alelnöke és jegy
zője által, valamint a budapesti kereskedelmi akadémia igazgatósági 
tanácsának elnöke által sajátkezüleg aláíratott és a testületi, valamint 
az akadémiai pecséttel elláttatott. Kelt Budapesten, 1879. szeptember 
hó 9-én. A Pesti polgári kereskedelmi testület nevében: Strasser
Alajos s. k., elnök. Aebly s. k., alclnök. Dr. Eberling Gusztáv s. k., 
jegyző. A budapesti kereskedelmi akadémia nevében: Weisz Bérnát 
Ferencz, elnök.

33,231/1879. sz. Jelen alapító levél azzal hagyatik jóvá, hogy 
annak egyik példánya nem a m. kir. belügyminisztérium, hanem a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium irattárában fog őriztetni. 
Budapesten, 1880. évi január hó 7.-én, A miniszter meghagyásából: 
Gönczy Pál s. k., miniszt. tanácsos. P. h.

17. A kereskedelmi akadémia »Ferencz József és Erzsébet«
alapítványa.

Cs. és kir. apostoli Eelségtek! Mint bércztetőrÖl a ragyogó öröm- 
tüz, úgy sugározza be fényével az egész tág birodalmat az a magasz
tos családi ünnep, melyet a szív legforróbb érzelmével szeretett és 
tisztelt felséges Királyunk és Királynénk ma ünnepel, s mely egyszers
mind örömnapja minden egyes alattvalójoknak.

Ez érzelemtől áthatva, járulunk mi is a fenséges trón zsámolyá
hoz, hogy legalázatosabb hódolatunkat és szivünk mélyéből fakadt sze
rencse kivánatuukat kifejezzük, és forró imát mondjunk azon milliókkal 
együtt, kik igy esdenek az Éghez:

Isten áldd meg s védd és tartsd meg O Felségeiket és fenséges 
családjukat évek hosszú során át boldogan és hű népeik boldogítására !

Ilogy pedig mi, kiknek szent feladata tudományosan képzett és 
hazafias kereskedőket nevelni, e magasztos ünnep alkalmából a késő 
nemzedék számára is maradandó emléket állítsunk, bátorkodtunk Fel- 
ségtek dicső nevéről »Ferencz József és Erzsébet« czímen egy alapít
ványt tenni, mely intézetünkben egy szegény, a budapesti fővárosi 
tanács által választandó tanulónak díjmentesen biztosítja ldképeztetését.

Mire nézve a legmagasabb jóváhagyásért esedezve vagyunk leg
mélyebb hódolattal a kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága nevé
ben az elnök: Weisz B ernát Ferencz s. k,, királyi tanácsos és a magas 
Ferencz József-rend lovagja.



Alapítványi okirat. A budapesti kereskedelmi akadémia ezennel 
adja tudtul mindenkinek, a „kit illet, hogy a legmagasabb királyi ház 
iránti loyalitástól indíttatva Ö Felségeik, a magyar Király és Királyné 
ezüst menyegzője alkalmából legmélyebb hódolatának s örömteljes 
érzelmeinek tettekben is kifejezést adandó, 1879. évi január 27-én tar
tott rendes ülésében egy budapesti illetőségű, erkölcsös és vagyontalan 
ifjúnak ingyenes kiképeztetése czéljára a budapesti kereskedelmi aka
démián egy alapítvány felállítását határozta el.

Miután O császári és apostoli királyi Felsége, legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy ezen alapítvány O Felségeik nevéről 
elneveztessék, ennélfogva

1. ezen alapítvány örök időkre »Ferencz József és Erzsébet ala
pítványinak fog neveztetni.

2. Az alapítvány élvezetét egy budapesti illetőségű, erkölcsös és 
vagyontalan ifjú nyerheti el, a ki a budapesti kereskedelmi akadémiá
nál ingyen nyerendi teljes kiképeztetését a kereskedelmi pályára.

3. Az alapítványi hely bármily okbóli megürülésekor a buda
pesti kereskedelmi akadémia nyilvános pályázati felhívást fog leg
alább egy budapesti hírlapban kibocsátani az alapítványi hely elnye
résére.

-1. A pályázókat, kiknek a 2-ik pontban kitett kellékeken kívül 
még a budapesti kereskedelmi akadémiánál fennálló szabályokhoz 
képest a felvételre alkalmasoknak kell lenniök, a kereskedelmi aka
démia vezér-bizottsága Budapest főváros tanácsának kinevezés végett 
előterjeszti.

5. Budapest főváros tanácsa az előterjesztett ifjak közül egyet 
kinevezem! és ekként az alapítványi helyet betöltendi.

6. Az egyszer kinevezett tanuló, ha szorgalmas, jó erkölcsű és jó 
bizonyítványt nyer, az alapítványi helyet akadémiai tanulmányai befe
jezéséig tartja meg.

7. Pia a kinevezett tanuló az alapítványi hely élvezetére hanyag
sága, rossz magaviseleté vagy más ok miatt a főváros tanácsának Ítélete 
szerint is érdemetlenné válnék, a kereskedelmi akadémia vezér-bizott
ságának ebbeli okadatolt jelentésére tőle az alapítványi hely élvezetét 
elvonandja, és ez esetben, valamint minden más esetben, ha a hely 
bármi okból megürülne, a hely újbóli betöltésének a 3., 4., 5. pontok 
értelmében lesz helye.

Minek hiteléül ezen alapítványi okirat három egyenlő példányban 
kiállíttatott és aláíratott.

Kelt Budapesten, 1880. február 3. Weisz Bernát Ferencz mint 
a budapesti kereskedelmi akadémia elnöke.

165/1880. kgy. sz. Budapest főváros közönsége a jelen alapítvá
nyi oklevéllel a főváros tanácsára ruházott felügyeleti, kinevezési és 
elmozdítási jogot elfogadván, ezen jogot a jelen oklevélben megálla
pított módon gyakorolandja.

Kelt Budapest, a főváros törvényhatósági bizottságának 1880. 
évi márczius hó 3-án tartott közgyűléséből. Kamennaycr Károly s. k. 
polgármester. P. h.

11.435. szám, Jóváhagyom. Budapest, 1880. ápril 30-án. A val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: Trefort. s. k. P. h.
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18. Az intézet fennállásának első 25 évében volt tanítványok 
jubileumi alapítványa.

Alapítványi oklevél. Mi alólirottak, mint a budapesti kereskedelmi 
Akadémia fennállásának első 25 éve alatt volt tanítványainak meg
bízottjai, azon kívánságtól áthatva, hogy ezen intézet 25 évi jubileuma 
alkalmával hálás elismerésünknek maradandó kifejezést adjunk, ezennel 
örök időre háromezer forinttal alapítványt alkotunk következő feltételek 
mellett:

1- ször. Az alapítvány neve: »A kereskedelmi akadémia fenn
állásának első huszonöt évében volt növendékei alapítványa.«

2- szor. Ezen alapítvány czélja, az alapítványi összeg kamatjaiból 
egy vagy több szegénysorsu gyermeknek a kereskedelmi akadémia 
tandíjmentes látogatását lehetővé tenni.

3- szor. Az alapítvány ezen czélnak megfelelő kezelését a keres
kedelmi akadémia igazgató választmányára bízzuk, valamint a tandíj- 
mentes hely betöltését is. Ez utóbbi tekintetben azonban világosan fel
említjük határozott kívánságunk gyanánt, hogy a mennyiben a folya
modók között oly egyén is jelentkeznék, ki egy elszegényedett volt 
akadémiai tanuló gyermeke, ennek, ha a kellő minősítése különben 
megvan, elsőbbsége legyen.

4- szer. Ezen alapítványunk, ha a kereskedelmi akadémia valaha a 
magyar állam kezelésébe átmenne, a fenti feltételek épségben tartása 
mellett, szintén az állam kezelésébe megy át.

Ha azonban a kereskedelmi akadémia bármely okból megszűnnék, 
vagy megszűnnék tiszta magyar tanintézetnek lenni, akkor ezen alapít
vány egy hasonló budapesti felsőbb kereskedelmi magyar iskolának lesz 
átadandó.

Ezen utóbbi intézet megjelölését, valamint az alapítvány átvételét 
és átadását már most, jövőre, Budapest város törvényhatóságára bízzuk.

Minek hiteléül jelen okiratot mai napon kiállítottuk és aláírtuk
Kelt Budapesten, 1882. évi november hó 26-ik napján. Dr. Várnai 

Lajos s. k.y Lobmayer János Ferencz s. k., Herzmann Bertalan s. k.f 
Császár Jenő s. k.y Ullmann Adolf s. k , Deutsch Antal s. k.

19. Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár alapítványa.

Alapítványi oklevél. Az alóljegyzett pénzintézet ezennel tudatja 
mindenkivel a kit illet, hogy »Egyesült budapesti fővárosi takarék- 
pénztár alapítványi helye« czime alatt a budapesti kereskedelmi aka
démiánál tandíjmentességi alapítványt létesít a következő módozatok 
mellett:

I. Ezen örökös alapítvány tőkéje fejében az egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztár 3000, szóval háromezer forint névértékű 5°/o 
magyar papirjáradék kötvényt fog a budapesti kereskedelmi akadémiá
nak örök tulajdonul átadni.

II. A budapesti kereskedelmi akadémia ennek ellenében örök 
időkre azon kötelezettséget vállalja magára, hogy ezen alapítványi töke
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kamatai fejében egy a kereskedelmi pályára készülő kellő mínősítvénynyel 
bíró jó erkölcsű, szorgalmatos és jó előmenetelű ifjút az akadémia 
tanulói közé felfogad, a nélkül hogy az a megállapított tandíj fizetésére 
köteleztetnék.

III. Az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár igazgatósága 
fentartja magának a jogot, hogy ez alapítványi helyet vallás és nemze
tiség különbsége nélkül bárkinek, ki a II. pont alatti kellékeknek meg
felel, szabadon adományozhassa ; ez alapítványi helyre a folyamodványok 
azért az alapító takarékpénztárnál minden évben augusztus hó első 
felében benyújtandók.

IV. Ezen alapítványi hely mindig csak egy évre adományozta tik, 
s évenként újból be fog töltetni, azon tanuló azonban kinek az ala
pítványi hely egyszer adományoztatott, ha a követelményeknek meg
felel, mindaddig míg az akadémiai tanfolyamot elvégezte, más folya
modók felett elsőbbséggel bir.

V. Ezen alapítványi oklevél két példányban fog kiállíttatni, melyek 
közül egy példány a kereskedelmi akadémiának fog kiadatni, a máso
dik példány pedig az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár levél
tárába fog letétetni.

Budapesten, 1887. augusztus hó 24-én. Egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztár. Aebly s. k., Bűn s. k.

81 — 1887/8. Az 1887. szeptember 10-én tartott vezérlő bizottsági 
ülés jegyzőkönyvének 8. pontja értelmében az ezen oklevélben körülirt 
alapítvány köszönettel fogadtatik, és az »Egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztár alapítványi helye« a budapesti kereskedelmi akadémia 
örök időkre létesített alapítványai közé iktattatik. Kelt Budapesten 1887. 
szeptember 19-én. Weisz B. F. s. k. elnök. Bricht Lipót s. k. titkár.

20. A Magyar gyarmatáru-kereskedők országos szövetségének
alapítványa.

A fennállott Magyar gyarmatáru-kereskedők országos szövetségé
nek feloszló közgyűlésén elhatároztatott, hogy az alapszabályok rendel
kezéséhez képest fenmaradt vagyonát a t. keresk. akadémiának juttatja.

Miután a feloszló közgyűlés ezen határozata a kereskedelemügyi 
miniszter ur ő nagyméltóságának 37,068/VI. — 90. számú leiratával jóvá
hagyatott, a szövetség vagyonát ötszáz (500) forintra kikerekítve, illetve 
kiegészítve ugyanily összegű névértékű magyar papirjáradékban van 
szerencsénk a tekintetes kereskedelmi akadémiának mellékelve azon 
tiszteletteljes kérelemmel átszolgáltatni, miszerint ezen összeget a magyar 
gyarmatáru-kereskedők országos szövetségének alapítványaként kezelni 
méltóztassék. Az alapítvány kamatainak hovafordítása iránt azon kérel
met terjesztjük elő, illetve azon óhajunknak adunk kifejezést, hogy az 
alapítvány 25 frtot tevő kamatjából évenként két, vagyis egy 15 frtos 
és egy 10 frtos ösztöndíj létesíttessék és hogy ezen két ösztöndíj éven
ként a t. akadémiát látogató két oly szorgalmas tanuló részére juttassák, 
a kik a magyar nyelvből és magyar irodalomból való előmenetel tekin
tetében magukat kitüntették.
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Azon biztos reményben, hogy a tekintetes igazgatóság ebbeli 
kéréseinket teljesíteni szives leend, maradtunk Budapesten, 1890. szep
tember 19-én hazafiui üdvözlettel a feloszlott Magyar gyarmatáru-keres
kedők országos szövetsége nevében Ilegcdüs Sándor s. k. v. elnök. 
dr. Schreyer Jakab s. k. v. titkár.

21. A Magyar országos központi takarékpénztár alapítványa.

A lapítványi oklevél. Az aluljegyzett Magyar Országos központi 
takarékpénztár részvényesei 1883. évi február 25-én tartott tizenegye
dik rendes közgyűlésen az igazgatóság indítványához képest következő 
határozatot hozták :

»A budapesti kereskedelmi akadémia javára felvett 300 frt tekin
tetében határoztatik, hogy a jótékony czélokra szánt összegből a neve
zett intézetnek mindaddig fog évenként 300 frt adományoztatni, mig 
ezen utón egy 3,000 frtos alapítvány fog egybegyülni. Ezen alapítvány 
egy növendék ingyenhelyénrk létesítésére alapíttatik, melynek betöltése 
a Magy. orsz. központi takarékpénztár igazgatóságától fog függni, úgy, 
hogy ezen betöltésnél első sorban az intézet tisztviselőinek fiai lesznek 
tekintetbe veendők, ilyeneknek nem létében pedig a vidéki pénzintéze
tek tisztviselőinek fiai.«

Ezen határozat folytán évi részletekben a kereskedelmi akadémia 
pénztárába az előirányzott o. é. háromezer forintot már befizetvén, 
az alapítványt »A Magyar Országos Központi Takarékpénztár alapít
ványi tandíjmentes helye« czím alatt ezennel létesítjük és annak módo
zatait következőkben állapítjuk meg :

I. A befizetett 3000 frt alapítványi tőke a megállapított ezímen 
a budapesti kereskedelmi akadémia (V. Alkotmány-utcza 11. sz.) tulaj
dona és általa saját czéljaira gyümölcsözőleg kezelendő.

II. Ennek ellenében a budapesti kereskedelmi akadémia Örök 
időkre elvállalja azon kötelezettséget, hogy egy a kereskedelmi pályára 
készülő, kellő minősítvénynyel biró, jó (erkölcsű, szorgalmas és jó elő
menetelő ifjút az akadémia tanulói közé befogad és azt a megállapí
tott tandíj fizetése alól fölmenti.

III. A Magy. Orsz. központi takarékpénztár igazgatósága fön- 
tartja magának azon jogot, hogy ezen alapítványi helyet vallás- és nem- 
zetiség-kiilörabségre való tekintet nélkül bárkinek, ki a II. pontban 
felsorolt kellékeknek megfelel, szabadon, de mégis akként adományoz
hassa, hogy első sorban saját intézete tisztviselőinek gyermekei, másod
sorban vidéki pénzintézetek tisztviselőinek gyermekei vétessenek figye
lembe. Ehhez képest ezen alapítványi helyre a folyamodványok minden 
év augusztus hó első felében az alapító takarékpénztárnál nyújtandók be, 
mely határozatát évenkint szeptember hó 3-ig a budapesti kereskedelmi 
akadémia vezérlő bizottságával közli.

IV. Ezen alapítványi hely mindig csak egy évre adományoztatik 
és évenkint újból töltetik be; azon tanuló azonban, ki egyszer az 
alapítványi hely élvezetébe lépett, mindaddig, mig a kereskedelmi aka
démiai tan folyamot el nem végezte, más folyamodók fölött elsőbbség
gel bir, de csak akkor, ha a tanév végével minden tekintetben meg
felelő bizonyítványt nyert és ha oly folyamodó nem versenyez vele,
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kit az előző szakaszhoz képest elsősorban vagy másodsorban kell figye
lembe venni.

V. Ezen alapítványi, oklevél két példányban kiállíttatván, első 
példánya a budapesti kereskedelmi akadémia, másodpéldánya az 
alapító intézet okmánytárába tétetik. Kelt Budapest, 1891. junius 6-án. 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár. Szitányi Ernő s., k., 
Grötschl Imre s., k.

22. A Pesti Lloyd-társaság két tandíjmentességi ösztöndíj
alapítványa.

Van szerencsém a tisztelt vezérlő bizottságot értesíteni, hogy a 
Pesti Lloyd-társaság választmánya 1892. május 3-án tartott ülésében azt 
határozta, miszerint a koronázási jubileum alkalmából ama történelmileg 
nevezetes nap emlékének megörökítésére a budapesti kereskedelmi 
akadémiában két ingyen helyet alapít »koronázási alapítványi hely« 
czírae alatt. A Pesti Lloyd-társaság ezen helyeknek betöltését magának 
tartván fenn, tisztelettel kérem ezen mélyen tisztelt vezérlő bizottságot, 
hogy annak idején ezen alapítványi helyek betöltésére két, erre alkal
mas és méltó ifjút javaslatba hozni méltóztassék. Budapesten, 1892. 
május 5-én. Kiváló tisztelettel Wahrmann Mór s. k., a Pesti Lloyd- 
társaság elnöke.

23. A »Formiere« tisztviselőinek Schön Vilmos-alapítványa.
Alapító oklevél. A »Fonciére, Pesti biztosító intézet« hivatalnoki 

kara kifejezéséül annak az őszinte tiszteletnek és hálás ragaszkodásnak, 
melyet az intézet nagyérdemű vezérigazgatója, Schön Vilmos úr iránt 
érez, s egyúttal elismerve érdemes vezérigazgatójának a hazai kereske
delem felvirágoztatására irányzott törekvéseit, elhatározta, hogy Schön 
Vilmos úr szolgálatának huszonöt éves jubileuma alkalmából s ennek 
örök emlékére a Budapesti kereskedelmi akadémiában egy »Schön Vil
mos tandíjmentességi alapítványt« és egy »Schön Vilmos ösztöndíjat« 
létesít a következő módozatok mellett:

I. A »Fonciére, Pesti biztosító intézet« hivatalnoki hara e két 
örökös alapítványának tőkéje gyanánt 4.400 szóval, Négyezernégyszáz 
osztr. ért. forint névértékű, 5°/o-kal kamatozó, magyar papirjáradék 
kötvényt ad át a Budapesti kereskedelmi akadémiának szabadon keze
lendő örök tulajdonúi.

II. A Budapesti kereskedelmi akadémia ennek ellenében örök 
időkre elvállalja azt a kötelezettséget, hogy^

a) egy, , a kereskedelmi pályára készülő, kellő előképzettségű, jó 
erkölcsű, szorgalmas és jó előmenetelü ifjút a kereskedelmi akadémia 
rendes tanulói közé befogad és azt a megállapított tandíj fizetése alól 
fölmenti.

ó) az intézet kiváló szorgalmú, jó erkölcsű, vagyontalan rendes 
tanulói részére évenkint deczember hóban pályázatot hirdet egy »Schön 
Vilmos ösztöndíjra«, melynek magasságát 1.400, azaz Ezernégyszáz o. é. 
forint névértékű, 5°/o magyar papirjáradék, vagy konverzió esetében az

Bricht, Bpesti Keresk. Akad. tört. j 19
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ennek helyébe lépő uj magyar járadékkötvénynek egy-egy egész évi 
szelvény értékében állapítja meg és fizeti ki.

III. Az alapító hivatalnoki kar Schön Vilmos ur számára föntartja 
azt a jogot, hogy a nevére alapított tandíjmentes helyet, vallásra és 
nemzetiségre való tekintet nélkül bárkinek, ki a II. pont a) bekezdése 
alatt felsorolt kellékeknek megfelel, szabadon, de mégis akként ado
mányozhassa, hogy a »Fonciére, Pesti biztosító intézet« vagy esetleg ez 
intézet jogutódja hivatalnokainak gyermekei, illetve volt hivatalnokai
nak árvái első sorban vétessenek figyelembe. Ehhez képest ezen alapít
ványi helyre a folyamodványok minden év augusztus hó 28-áig Schön 
Vilmos úrhoz intézendők, ki határozatát évenkint szeptember hó har- 
madikáig a Budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságával 
közli. Ha azonban Schön Vilmos ur a jelzett határidőig az alapítványi 
hely iránt nem intézkednék, azt a Budapesti kereskedelmi akadémia 
vezérlő bizottsága a fönt megállapított elsőség szemmel tartásával saját 
hatáskörében töltheti be.

IV. A »Schön Vilmos ösztöndíj«-ra beérkezett pályázati kérvé
nyeket a Budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottsága a három 
legérdemesebb pályázó kijelölésével évenkint Schön Vilmos úrhoz juttatja, 
ki az ösztöndíjat a három jelölt valamelyikének szabadon adományozza.

V. Úgy az alapítványi hely, mint az ösztöndíj adományozásának 
joga Schön Vilmos urat hivatalos állására való tekintet nélkül, élet
hossziglan megilleti, halála után azonban a Budapesti kereskedelmi 
akadémia vezérlő bizottságára száll át.

VI. A »Schön Vilmos alapítványi tandíjmentes hely«, valamint a 
»Schön Vilmos ösztöndíj« mindig csak egy-egy évre adományoztatván, 
reá évenkint uj pályázat hirdetendő ; annak a tanulónak azonban, ki 
egyszer az alapítványi hely élvezetébe lépett, mindaddig, mig a keres
kedelmi akadémiai tanfolyamot el nem végezte, más folyamodók előtt 
elsőbbség biztosíttatik, de csak akkor, ha az iskolai év végével minden 
tekintetben megfelelő bizonyítványt nyert és ha oly folyamodó nem ver
senyez vele, kit a 111. pont értelmében nálánál előbb kell figyelembevenni.

VII. Ezen alapító oklevél három példányban kiállíttatván, első 
példánya a Budapesti kereskedelmi akadémiának, második példánya 
Schön Vilmos vezérigazgató úrnak adatik át, harmadik példánya pedig 
a »Fonciére, Pesti biztosító intézet« okirattárába tétetik.

Budapest, 1892. junius 18-án. A »Fonciére, Pesti biztosító intézet« 
hivatalnoki kara nevében: Polgár Ignácz s. k., Pauszig IIngó s. k.

118—1891/2. sz. Az 1892. évi junius 20-án tartott vezérlő bizott
sági ülés jegyzőkönyvének 5. pontja értelmében az ezen oklevélben 
ben körülirt alapítványokat a Budapesti kereskedelmi akadémia köszö
nettel elfogadja és az alapítványi tőke átvételének elismerése mellett a 
»Schön Vilmos alapítványi tandíjmentes helyet« és a »Schön Vilmos 
Ösztöndíjat« a Budapesti kereskedelmi akadémia örök időkre létesített 
alapítványai közé iktatja. Budapest, 1892. junius 24. B. Kockvieistcr 
F rigyes s. k., elnök. B richt Lipót s. k. titkár.

24. Az 1883. évi abituriensek alapítványa.
»A budapesti kereskedelmi akadémia 1883. évben végzett hall

gatói« 10 év leforgása után f. évi május 29-én összejövetelt rendeztek.
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Ezen alkalommal megemlékezve azon intézetről, melynek nevelésüket 
köszönhetik, annak szegénysorsu tanulói részére egy kis segélyt kíván
tak adni. Van szerencsénk tehát a tekintetes igazgatóságnak mellékel
ten az 1882/3. évi felső osztály megbízásából egy 400 írt. azaz négy
száz osztrák értékű forintról szóló betéti könyvet átszármaztatni, kérve, 
kegyeskednék ezen összegnek az alább említett módon való elosztását 
elvállalni.

1. Az ajándék ezime : »Az 1882/3. évi felső osztály ajándéka.«
2. Az 1894. évtől kezdodőleg minden második évben, tehát 1894,,

1896., 1898., 1900. és 1902. években, egy-egy szorgalmas, szegény 
sorsú és jó előmenetelü felső osztálybeli tanuló 80 írt, azaz nyolczvan 
forintnyi ösztöndíjat kapjon.

3. Az összes kamatokat az intézet segélyegylete élvezi.
Budapesten, 1893. junius 10-én. Teljes tisztelettel Krausz Zisg-

mond s. k.. Kinsky Ármin s. k.«

25. A Fővárosi magánhivatalnokok körének alapítványa.
»Alulirt, mint a feloszlott »Fővárosi Magánhivatalnokok Köre« 

végrehajtó bizottságának elnöke, bátorkodom a tekintetes Vezérlő 
Bizottsághoz a következőkkel fordulni. Nevezett végrehajtó bizottság a 
kör 881 Irt 94 krnyi vagyona hováfordításának megállapítása czéljából 
tartott utolsó ülésén elhatározta, hogy ezen összeget a budapesti keres
kedelmi akadémiának adományozza, oly föltétel mellett, hogy ezen 
összeg mindaddig kamatoztassék, mig lüOO frtra felszaporodik. Ezen 
1000 frt azután a »Fővárosi Magánhivatalnokok Köre« alapítványaként 
kezeltessék és évi kamatja minden évben egy az igazgatóság részéről arra 
érdemesnek talált, szegényebb sorsú tanulónak adassék ösztöndíjképen.

Ezen 881 frt 94 krnyi összeg kamatoztatás végett 1892. november 
19-én a »Fővárosi Magánhivatalnokok Köre« czímén a belvárosi taka
rékpénztárba tétetett be, az erről szóló betétkönyvet pedig nagyságos 
dr. Ghyezy Géza igazgató úrnak Hirsch Nándor volt körpénztáros és 
Schön Zsigmond bizottsági tag urak jelenlétében 1893. deczeraber 17-én 
átszolgáltattara.

Ezek után azon tiszteletteljes kérelemmel bátorkodom a tekintetes 
Vezérlő Bizottsághoz fordulni, méltóztassék ezen 881 frt 94 kr., illetve 
az erről szóló betétkönyv átvételéről — az előadott rendeltetés kitün
tetésével — elismervényt hozzám juttatni. Budapest, 1893. dcczember 
19-én. Kiváló tisztelettel Steiner József, s. k.«

26. A Megyeri Krausz Mayer-féle ösztöndíj.
Néhai Megyeri Krausz Mayer úr örökösei annak a komoly érdek

lődésnek emlékére, melyet boldogult atyjuk a hazai kereskedelem fel
virágoztatására szolgáló intézmények iránt mindenkor tanúsított, 1894. 
november 19-én 2,500 forint készpénzt adtak át az intézetnek azzal á 
rendeltetéssel, hogy ez összeg kamatjait a vezérlő bizottság évenkint a 
budapesti kereskedelmi akadémia egy szorgalmas, jó erkölcsű, vagyonta 
lan tanulójának fizesse ki »Megyeri Krausz Mayer ösztöndíja« czímén.

19*
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27. Az 1883/4. cvi abituriensek alapítványa.

Az 1883/84. tanévben a budapesti kereskedelmi akadémiában 
érettségi vizsgálatot tett hallgatók, akkori megállapodásunk értelmében 
folyó évi junius hó 16. és 17-én ismét egybegyülvén, érettségi vizs
gálatunknak, valamint az intézet elhagyásának 10-ik évfordulóját ünne
peltük.

Ez alkalommal az intézet iránt táplált szeretetünk és a hálaérze
tünk kifejezése gyanánt 500 frtot tettünk össze azon szándékkal, hogy 
ezen összeg gyümölcsozöleg fordíttassék oly czélra, mely úgy az intézet 
czéljainak megfelel, valamint szegénysorsu hallgatókon segíteni és őket 
a munka és a helyes magaviselet útjaira buzdítani alkalmas.

Ezért elhatároztuk, hogy az említett összegből, melyet időközben 
felszaporddott kamataival együtt az idecsatolt 41/2°/o*os záloglevél (a 
Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja 1. sorozat 000.162 sz.) 
beszerzésére fordítottunk, »Az 1881. évi abituriensek alapítványa« 
czím alatt egy oly örökös alapítványt alkotunk, melynek szabályai és 
feltételei a következők volnának :

1. Az alapítványtőkének, mely maga érintetlen marad, kétéves 
kamataival, melyek az idei szeptemberi szelvény hiányozván, 1896-ban 
csak 33 forint 75 krajczárt, illetve 67 korona 50 fillért, azontúl pedig 
45 frtot, illetve 90 koronát tesznek ki, az 1897-ik évtől kezdve minden 
második évben egy megosztatlan ösztöndíj alakjában az »alsó osztály« 
egy jeles előmenetelü és kifogástalan magaviseletü, szegénysorsu hall
gatójának valláskülönbség nélkül kérjük kiadni.

2. Az ezen díjra való pályázat a kereskedelmi akadémia egyéb 
ösztöndíjpályázataival egyidejűleg hirdettetik ki és jut eldöntésre.

3. A díj odaítélése felett a tanári kar hármas jelölése alapján a 
tekintetes vezérlő bizottság határoz.

4. A pályázó vagyontalansága nem bizonyítandó szegénységi bizo
nyítványnyal, hanem annak megítélése a tek. tanári kar bölcs belátására 
bizatik.

5. A mennyiben a díj egy évben akár mert reá méltó pályázó 
nem akadt, akár más okból ki nem adatnék, e díj a következő, soron- 
kívüli évben adatik ki.

6. Ha ezen alapítvány fennállásának lehetősége bármily okból 
megszűnnék, a tőke hovafordítása felett az igazgató ur elnöklete alatt 
a tanári kar három választott tagja és az itt alólirottak (megbízottaik 
nevében) határoznak.

7. Arra az esetre, ha bármikor újabb Összejövetelünk alkalmával 
ezen alapítványi tökét szaporíthatnék, föntartjuk magunknak azt a jogot, 
hc£y a töke nagyobbításával esetleg ezen alapító levél egyes határoz- 
mányait is módosíthassuk.

Ezek alapján alázatos kérelmünk oda irányul, miszerint a tekin
tetes Vezérlő Bizottság ezen alapítványunkat elfogadni és azt ezen kér
vényünkben foglalt szabályok szerint kezelni kegyeskedjék.

Kelt Budapesten, 1894. évi szeptember hó 2l-én.
Az 1883/84. tanévben érettségi vizsgálatot tett hallgatók nevében: 

Kitűnő tisztelettel Ifj. Heinrich Feréncz s. k., Kanitz Jakab s. k.t 
Kreutzer Lipot s. k., Pollák Gyula s. k.
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28. Machlup Adolf és Ede alapítványai.

Néhai Machlup Adolf úr végrendeletének végrehajtói a hagyaték 
kőzúzóinkra rendelt összegéből 1895. február 15-én 1000 frtot adtak 
át a kereskedelmi akadémia pénztárának oly rendelkezéssel, hogy 
ezt az összeget »Machlup Adolf alapítvány« czímén kezelje, évi kamat
jait pedig vagyontalan tanulók között kiosztandó iskolakönyvek beszer
zésére fordítsa.

Ugyanily rendelkezéssel néhai Machlup Ede, vezérlő bizottsági 
tag úr örökösei is 1895. május 11 -én tOOO irtot fizettek a kereskedelmi 
akadémia pénztárába egy »Machlup Ede alapítvány« alaptőkéjéül. 
A vezérlő bizottság mindkét alapítvány tárgyában azt határozta, hogy a 
kamatokat évenkint az »Ifjúsági Segélyalap« javára fogja kifizetni, hogy 
ez alap kezelője évi elszámolás mellett a vásárolt iskolakönyveket sze
gény sorsú tanulók között oszsza szét.





T A R TA L O M .

I. Az intézet története.
1. A kereskedelmi akadémia megalapítása és fejlesztése ..................... 1
2. Weisz B. F. elnöksége — — — -................ — — — 11
3. Kochmeister Frigyes báró újabb elnöksége.............................................. 27

II. Az intézet tantervének története.
1. A kereskedelmi akadémia megnyitásától Körner nyugdíjazásáig ... 35
2. Lewin Jakab igazgatósága  43
3. A jelenlegi tanterv  53

III. Személyi viszonyok.
1. A vezérlő bizottság 1895 90-ban 05
2. A tanári kar 1895 - 90-ban ...............................................................  00
3. Az 1895—90. iskolai évre beirt tanulók névsora .............................  69
4. A vezérlő bizottság előbbi és mostani tag ja i............................. ... 70
5. A tanári kar előbbi és mostani tagjainak életrajzi adatai....................  83
6. A kereskedelmi akadémia sikerrel végzett tanulói és azok mostani 141

állása ................... . ................................................................................
7. Az egyéves kereskedelmi szaktanfolyam sikerrel végzett hallgatói _ 198

IV. Táblázatok és kimutatások.
1. Az osztályok és a beirt tanulók évenkinti kimutatása..................... 207
2. A beirt tanulók vallásfelekezete ...............................................................  208
3. A beirt tanulók szülőhelyük szerin t......................................................  209
4. A beirt tanulók szüleik lakóhelye szerint ....................    211
5. A beirt tanulók évvégi általános osztályzata....................    213
G. Pénztári főbb tételek ............................................................................... 214
7. Az intézet állandó segélyezői .............................................     215
8. A budapesti kereskedelmi akadémiának juttatott segélyek és alapít

ványok betüsoros jegyzéke ........................................................................  210
9. A budapesti kereskedelmi akadémiában létező ösztöndíjak, alapítvá

nyok és tandíjmentes helyek az 1894—95. iskolai év végén _ 222
10. A budapesti kereskedelmi akadémia Évi Jelentéseiben foglalt önálló

czikkek kimutatása ................................................................................  220



296

V. Függelék. Szabályzatok és oklevelek.
1. A helytartótanács engedélyező rendelet? ..............................................  231
2. A pesti kereskedelmi akadémia első szervezeti szabályzata............  233
3. A helytartótanács engedélyező rendeletének pótléka ..................... 255
4. Az alkotmányutczai épület zárköve alá helyezett okmány..................... 25(3
5. A budapesti kereskedelmi akadémia alapszabályai.............................  258
0. A budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságának ügyrendje 201
7. Nyugdíjszabályzat a budapesti kereskedelmi akadémia tanári testületé

számára ...................................    268
8. A Wahrmann Mór-féle könyvtár-alapítvány ......................................  271
9 .  Fegyelmi szabályok a budapesti kereskedelmi akadémia hallgatói

számára .. .  .......................................................  ...  ___ ..................... 272
10. Rend- és fegyelmi szabályzat a középiskolát végzettek egyéves ke

reskedelmi szaktanfolyamának hallgatói részére......................................  271
11. A Testi polgári kereskedelmi testület »Rudolf«-alapítványa............  277
12. A Pesti magyar kereskedelmi bank »Ferencz József és Erzsébet«

alapítványa ..................................................................................................  279
13. A Stein-féle ösztöndíj alapító levele.............................    280
14. A kereskedelmi akadémia »Deák Ferencz«-alapítványa ..................... 281
15. A nagykereskedői testület »Ferencz József és Erzsébel«-alapítványa 282
10. A polgári keresk. » » » » * 283
17. A bpesti keresk. akadémia » » » » 284
18. Az intézet fennállásának első 25 évében volt tanítványok jubileumi

alapítványa ..................................................................................................  286
19. Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár alapítványa............  28(3
20. A Magyar gyarmatáru-kereskedők országos szövetségének alapítványa 287
21. A Magyar országos központi takarékpénztár alapítványa..................... 288
22. A Pesti Lloyd-társaság két tandíj mentességi ösztöndíj-alapítványa 289
23. A »Fonciére« tisztviselőinek Schön Vilmos-alapítványa ..................... 289
24. Az 1883. évi abituriensek alapítványa ...    290
25. A fővárosi magánhivatalnokok körének alapítványa.............................  291
2G. A Megyeri Krausz Mayer-féle ösztöndíj.............................  — 291
27. Az 1883—84. évi abituriensek alapítványa... ...   292
28. Machlup Adolf és Ede alapítványai.......................................................  293








