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Székely-Udavrhely ivóvizeinek vegyi vizsgálata. 
Dr. SolymosI Lajostól. 

A v i z , 
„Tales sünt aquae, quales terrae 

per quas fluunt." 
Plinins. 

Aligha van tost a természet háztartásában, mely az emberre 
s az összes szerves világra nézve fontosabb  volna, mint a viz! 
Háztartásunk körül bármit is könnyebben nélkülözhetünk, de a 
vizet nem. Tápszereink elkészitésére, ruháink fe  lakházunk tisztán-
tartására viz nélkül gondolni sem lehet. Az állat- és a növény-
ország közvetlen és közvetett tápszere; viz nélkül nincs élet! 
Mit nem adna a sivatagon elbágyadt karaván egy csepp vizért ? I 
Tán életét is odaadná! 

A viz fontosságát  ugy az ember, valamint az állatok is ugy-
szólva ösztönszerűleg felösmerték,  hajlékukat, társas tanyájukat 
olyan helyeken ütötték fel,  a hol viz volt, vagy legalább közel 
kaphattak vizet, mert életök fenntartásához  elkerülhetetlen szüksé-
ges. A mivelődés haladtával szükségessé vált az egymással való 
érintkezése a népeknek s most már közlekedésök egyedüli könnyű 
8 biztos ntjául a vizet ösmerték fel.  s a vizek mellett keletkeztek 
az első hatalmas kereskedő városok, melyek a kor haladásával a 
tudományok, művészetek és ipar központjaira nőtték ki magokat. 
Eltekintve a mult idők nevezetes városaitól, nézzük a jelenkorét 
s látni fogjuk,  hogy a világvárosok, valamint azok is, melyek 
nagyobb élettevékenységgel birnak, mind vagy tengerek mellett, 
vagy hatalmas folyamok  partjain fejlődtek  oda, a hol állanak. 
Budapest hazánk szemefénye  bizonyára nem lenne az a mi, ha a 
szőke Duna habjaiban nem nézhetné meg magát. 

Ilasznos-e 
a viz az 

' emberiségre 
nézve ? 



De minket nem az emberiség érintkezésére befolyó  hatáaa 
érdekel a víznek, hanem azon hatása, melyet mint ivóviz testünk 
jóllétére, annak egészséges táplálására s fejlesztésére  gyakorol. 

Az emberiség fejlődése  szorosan összefügg  annak jóllétével; 
csak ott láthatunk valódi fejlődést,  a hol a test és lélek egyaránt 
egészséges, mert csak in sano corpore lehet mens saua. A nagy 
nevü Libig a fejlődés  egyik criteriuma gyanánt azt tekintette, 
hogy mennyi a szappany-fogyasztás.  Azt a nemzetet tartotta ő 
miveltnek, mely aránylag legtöbb szapp^nyt fogyasztott.  Ma már 
oda haladt a világ, hogy nem csak a szappany-fogyasztás,  hanem 
a viz-fogyasztás  is ily criteriumnak tekintendő. S ha meggondol-
juk, nem oknélkül. 

A vízfogyasztás  mennyisége kérdésével, hogy egy bizonyos 
számú tagból álló családnak 24 órára mennyi viz szükséges, újabb 
időben behatóan foglalkoznak  orvosok és egészségügyi közegek. 

Különösen fontos  e kérdés eldöntése az oly népesebb váro-
sokra nézve, melyek vízszükségletüket mesterséges vízvezetékeken 
vezetett vizzel kell, hogy ellássák, mert csak ugy számithatják ki, 
hogy milyen mérvű legyen készülékük. E tekintetben a nézetek 
igen eltérők: némelyek egy család vízszükségletét személyenként 
40, mások 60, sőt 80 literre teszik. Ezen kívül tekintettel kell 
lenni az iparra alkalmazandó viz mennyiségére is, mit újból sze-
mélyenként 40—60 literre tesznek. Páris *) vízvezetéke 24 órán-
ként 124 liter vizet ád személyenként; a londoni 84—136 litert; 
Budapest 2) vízvezetéke 24 óra alatt 150 ezer köbláb vizet szol-
gáltat, miből személyenként 17*5 liter jut. Ez azonban oly kevés, 
hogy a szükségletet csak enyhíti, de nem pótolja s már meg is 
indult a mozgalom a vízvezeték nagyobbitása körül. 

A viz azon testek közé tartozik, melyeket kémiai nyelven 
összetett testeknek neveznek. Alkalmas eljárások segélyével két 
egymástól kémiai sajátságaikban tökéletesen eltérő légnemű testre 
bontható. E két test egyike a hydrogenium (köneny), másik az oxy-
genium (éleny). Mind a kettő olyan, hogy egyszerűbb testre bon 
tani nem lehet, az olyan testeket pedig, melyeket tovább bontaui 
nem lehet, elemeknek — egyszerű testeknek nevezik. Az é 1 e n y és 

*) Wilson. üandb. d. öff.  u. priv. Gesund. 
*) Szabó. Az ivóviz kérdése Budapesteu. 
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köneny ilyen egyszerű testek. A viz e két elem egyesülése foly-
tán keletkezett ö s s z e t e t t test 

Az elemek azon mennyiségét, mely a vegyület képződésnél 
egymással egyesül, p a r á n y n a k nevezzük s valamely összetett 
testnek azon mennyiségét, mely az egymással egyesült parányok-
ból keletkezett: t ö m e c s n e k . így az éleny paránya egyesüléséből 
a köneny két parányával egy tömecs viz keletkezik, melyet kémiai 
nyelven H20 kifejezéssel  jelöljük. H a hydrogeniumot, 0 az 
oxygeniumot jelenti, mert a kémiában az egyes elemek nevét nem 
szokás mindig leirni, hanem csak bizonyos jellel jelölni, mely jel 
rendesen az elem latin vagy görög nevének kezdőbetűje. 

A mint fennebb  kifejtettem,  a viz csupán két testből: hydro-
genium és oxygeniumból áll, s az ilyen viz kémiailag tiszta, de 
ilyen a természetben nem fordul  elő. A közéletben kristály-tisztá-
nak tartott viz sem tiszta. Egy igen egyszerű kísérlet meggyőz 
afelől,  hogy a legszilárdabb talajból előjövő viz sem tiszta; vegyünk 
csak e vizből néhány kb. ctmt. s egy óraüvegen pároljuk be. Ha 
tiszta viz, azaz semmi más alkatrészek nincsenek benne, mint a 
minőket felsoroltam,  ugy az óraüvegen semmi nyom sem marad 
vissza; a tapasztalat azonban meg fogja  mutatni, hogy ez nem 
így van, az üvegen több szilárd maradék fog  lenni, jeléül annak, 
hogy a viz csakugyan nem volt tiszta. E körülmény önkénytelenül 
e kérdést ébreszti fel  bennünk,-hogy honnan e maradék, holott 
oly tisztának látszott? 

Hogy e kérdésre megfelelhessünk,  néhány kísérletet kell 
tennünk, vagy legalább vissza kell gondolnunk több oly jelenségre, 
mely eddig figyelmünket  kikerülte, pedig bennök van a kérdé-
sünkre adandó felelet.  Ha cukrot, sót, vas- vagy rézgálicot stb. 
vízbe tettünk, mit tapasztaltunk? nemde azt, hogy a só tömege 
eltűnt, folyékonvá  lett s ilyenkor azt szokjuk mondani, hogy a 
vizben feloldódott.  Ha egy ily folyadékot,  melyben valamely test 
oldva volt, bepárolunk, az oldva volt test visszamarad, a viz el-
párolog. Épen ez történik a természetben is. A viz útjában, melyet; 
hosszas vándorlása alatt végez, sok mindenféle  testtel érintkezik 
s mint igen jó oldószer, többet kevesebbet a vele érintkezésben 
lévő testekből felold  s ez okozza tisztátalanságát. 

De neinesak a forrás-  vagy kutvizek ilyen tisztátalanok, ha-
nem az eső- és hóviz is. A forrásvíz,  a mint tudjuk csermelyé, 
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majd patakká, folyóvá  és végül folyammá  növi ki magát s ugy 
jut el a nagy vizmedenczékbe, tengerekbe vagy tavakba. Ezen 
útjában a változó hőmérséklet folytán  igen sok elpárolog belőle, 
mielőtt rendeltetési helyére a tengerekbe jutna; de legnagyobb 
ezen elpárolgás a forró  égövi tengereken. Az elpárolgott vízmennyi-
ség, mint finom  gőz, mindaddig a levegőben úszik, mig a hőmér-
séklet annyira csökken, hogy a gőz finom  cseppjei nehezebb s 
nagyobb tömegű cseppekké nem sűrűdnek, mikor aztán mint áldást 
hozó langy eső, vagy mint romboló zápor újból a földre  hull. Ha 
a hőmérséklet csökkenés oly nagy, hogy a gőzök nem csak csep-
pekké sűrűdnek, hanem megfagynak  s utjokban mind több-több 
vizrészek fagynak  a megfagyott  cseppekhez, akkor mint romboló 
jégzápor hull le. Télben, midőn a hőmérséklet csökkenés egyenle-
tes a cseppek szép s igen jól kifejlett  alakú hópelyhekké lesznek 
s jótékony takarója gyanánt a földre  hullanak. E vízcseppek, me-
lyek a messze vidékekről szállnak tova, utjokban a légnemű tes-
tekből, melyeknek szintén jó oldószere, meglehetős mennyiséget 
feloldanak,  s mig a forrásvíz  szilárd testekkel van tele, addig a 
hó- és esővíz légnemű testekben gazdag. Különösen szénsav, 
Ammónia és légecs vagy légenysavban bövölködnek. 

A mint fennebb  láttuk, a földünkön  levő viz nagy mennyi-
sége a változó hőmérséklet szerint lassabban vagy gyorsabban 
vízgőzzé alakul, mely újból a hőmérséklet változásával mint hó 
vagy eső földünkre  hull. A lehullott viz nagy része azonnal tova 
foly,  a lejtős oldalokról gyorsabban, mint a sík térről s visszakerül 
a honnan jött a folyókba  s végül a tengerekbe, hogy körútját 
újból kezdhesse. Nem épen jelentéktelen része azonban a lehullott 
viznek a földbe  szivárog, hol bizonyos mélységig hatol s a föld 
nedvességét okozza. A földrétegek,  melyek földünk  felületét  képe-
zik, a viz átbocsátását, tehát annak mélyebbre való jutását nem 
eszközlik egyformán.  A laza termőréteg, a homok vagy a homokos 
agyag igen könnyen átengedik a vizet, mig az agyag vagy£az 
úgynevezett agyagmárga makacsul ellentállanak. 

A lehullott esőviz egy jelentékeny része a földbe  szivárog 
(az év különböző szakaiban különböző mennyiségű, mely a talaj 
minőségétől is függ.  Dickinson *) homokos talajra tavaszszal 70%" 

Wilson Handb. d. őff.  u. pr. Gesund. 

Honnan lesz 
a forrás  ? 

Honnan kap-
ják kutaink 

a vizet? 



ra, nyárban csak 2%; rnig őszszel csaknem 100%-ra teszi). A 
beszivárgott viz mindaddig hatol befelé,  mig egy oly réteghez jut, 
mely már kevésbé bocsátja át, itt meggyül, egy víztartó medence 
képződik, melyből a felszínhez  közel álló részeken kitör s mint 
forrás  működik. Néha a meggyült viz medencéjéből csak hosszú 
földalatti  utakon juthat a fölszinre;  néha a keletkezett forrás  csak 
addig tart, mig a felületre  hulló viz bőségben van, mihelyt ez 
csökken, a forrás  is megszűnik, az ilyen forrásokat,  milyeneket 
bárki is láthatott, időszaki forrásoknak  nevezik. Ha a viz a leirt 
módon természetes uton nyit magának utat a felszínre,  akkor 
forrásnak  nevezzük, de a mint láttuk a forrásképződésre  a talaj 
kedvező fekvésére  van szükség, rendesen a lejtők aljában, hegyek 
lábainál kapjuk a bő s gyakori forrásokat.  A síkságon, hol a be-
szivárgott viz vízszintes helyzetben van, tehát könnyű kifolyása 
nem lehetséges, ott a víz az áthatatlan réteghez jutva, meggyül 
ugyan, de forrás  nem képződhetik. Az ilyen helyeken mesterséges 
uton nyitunk forrást,  azaz kutakat ásunk. A kut ásásánál mind-
addig kell befelé  hatolnunk, mig az áthatatlan réteghez jutunk, a 
hol vagy azonnal bő víztartóra bukkanunk, vagy pedig a mélyebb 
hely felé  az oldalokból összegyűl a viz. 

A kutakat mélységök szerint két csoportra oszthatjuk: mély 
és felszíni  kutakra. Az oly vidékeken, a hol a viz áthatatlan réteg 
csak 5—7 mt. mélyen van, az utóbbiakat ássák. 

A kutakról szólva, igen célszerűnek tartom némelyeket meg-
jegyezni, melyek a kútvíz tisztán tartására lényegesen befolynak. 

Oda kell törekedni, hogy a kutakat olyan helyeken ássuk, 
a hol legkevesebb 8—10 mt. távolban lehetnek emésztők, pece-
gödrök, istállók s több ily tisztátalan helyiségtől, mert a földréteg, 
mely ezeket egymástól elválasztja, idővel átázik s tisztátalanságát 
a kut vizének adja. Az építésnél ügyeljünk a talaj minőségére s. 
ha az nagyon laza, ugy a kut környezetét 2 mter mélyen és szé-
lességben ássuk ki s tömjük be jó keményen agyaggal; sőt ha 
az egész kut le a fenekéig  igy készül, annál biztosabbak lehetünk 
vize tisztasága felől.  A kész kutat emeljük a felszín  felé  legalább 
egy 0*5 mterre s kövezzük ki a környezetét ugy, hogy a viz gyors 
lefolyással  bírhasson. Ha a talaj televény föld,  a mely növényi és 
állati hulladékokban gazdag, ugy a legcélszerűbb kutainkat jó 
mélyen, egy második vizáthatatlan rétegig mélyesztenünk, mert igy 



a viz oly rétegek közt fog  meggyűlni, melyek az említett tisztáta-
lanságoktól mentek. Az ilyen kutak ásása különösen zsúfolt  lakos-
ságú városoknak való. 

A v i z k é s z l e t r ő l . 

Már fennebb  láttuk, hogy a viz milyen fontos  az emberiségre 
nézve s láttuk, hogy személyenként átalánosan 124 literre teszik 
24 óránként a vízszükségletet. Azt is említettem futólag,  hogy a 
nagy városok vízvezetékeket épitnek s így látják el magukat víz-
zel; de lássuk mit csinálnak azon vidéki kisebb-nagyobb helysé-
gek, melyek vízvezetéket nem építhetnek, s ha netán építhetnek, 
miből áll az. 

Természetes uton a nép vagy forrás-  és kútvizet használ, 
vagy pedig folyóvizet:  ha ezeket nélkülözi, vagy pedig a termé-
szetes uton nyert viz nem iható, ugy kényszerül mesterségesen 
segitni a dolgon. Ilyen mesterséges víz-ellátások: a c i s z t e r n a , 
a s z ű r t viz és a vízvezetéki viz. 

A ciszterna oly vidékeken alkalmaztatik, a hol forrás-  vagy 
kutviz igen kis mértékben, folyóvíz  épen nincsen. Lényegében 
nem más, mint az esővíznek nagy medenczékben való felfogása. 
Építését illetőleg vagy minden magános ember épit magának ud-
varán, ugy, hogy a házak, szóval az épületekről lefolyó  vizet mind 
oda vezeti s összegyűjti, hogy majd a szárazabb évszakokra le-
gyen ; vagy pedig községileg épitnek. Utóbbit csak olyan helyeken 
építik, hol egy nagy területről jövő vizet foghatnak  fel,  melyből 
csatornán a község különböző pontjaira elvezetik. 

A ciszternaviz hűvösön tartva, noha nem épen olyan üde 
mint a forrásvíz,  de élvezhető s vizszűk időken nagy jótétemény. 

Oly városokban, a hol a kutvizek nem ihatok s közelben 
folyóvíz  van, azt használják, de a folyóvíz  esős avagy hóolvadásos 
időben, sőt némely lassú s homokos helyen folyó  folyóvíz  mindig 
tele van iszappal s nem élvezhető: hogy iható legyen, meg kell 
szűrni. 

A szűrőkészülékek igen sokfélék,  egyik költségesebb a má-
siknál s csak olyan helyeken alkalmazhatók, a hol a vízszükség-
let olyan nagy, hogy a reájok fordított  költséget fedezhetik.  Egy 
igen egyszerű s mégis célszerű vízszűrő készülék, melynek leírását 
a „Természettudományi Közlöny" 1875. évi folyama  68. számából á 
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következőkben összefoglalva  adhatom elő: A készülék áll egy 
tetszés szerinti kádból, mely kettős fenékkel  van ellátva, még 
pedig olyformán,  hogy a két fenék  egymástól legfennebb  10 cmtre 
legyen. Az alsó fenék  ugy készítendő, mint rendesen a kádfenék 
készíttetni szokott; a második fenék  célszerűbb lesz, há jól talál 
a dongákhoz, mindazonáltal nem lesz beeresztve, hanem lábakon 
áll, hogy tetszés szerint kivehető legyen. E mozgatható fenék 
lehető sürün lécszegeresztő fúróval  fúrandó  meg, hogy legyen a 
viz hol lefolyhasson.  A kádba beállított második fenékre  jő a 
szűrő anyag, mely kavicsból, finom  homokból, faszénből,  vagy 
még jobb csontszénből, s végül úgynevezett szénsavasvasból, vas-
carbonatból áll; az utóbbi, mivel nem könnyen juthatni hozzá, 
el is maradhat. 

A fenékre  közvetlen a kavics, vagy ha van, a vas-carbonát 
jő, melyet vagy ugy szedünk össze, vagy pedig nagy darabokból 
törünk. A rendes nagysága diónyi lehet. A szedett s rendesen 
gömbölyű kavicsnál előnyösebb a törött. E réteg vastagsága körül-
belül 5—10 cmter kell hogy legyen. Erre jő a jól kiégetett ko-
vácsszén, vagy a mint emlitém még jobb a csontszén s még pedig 
20 cmter magasra, s e fölibe  újból aprószemü homok legfennebb 
5 cmter vastagon. A kád nyilását jól találó fedőfenékkel  kell el-
látni, hogy nehogy valami tisztátalanság a készülékbe hulljon. 

A felsőfenék  közepén egy négyszögű nyilás kell hogy legyen, 
legfennebb  6 cmter átmérőjű s 12 cmter hosszú, ebbe a csőbe jő 
egy második cső, de ugy, hogy a két cső közt legalább 1 cmter 
üreg legyen minden oldalon. A belső csőbe egy sodronyra felfű-
zött szivacs jő s a megszűrendő viz ebbe töltendő; megjegyzendő, 
hogy e csőnek nincs feneke.  A szivacsos csőbe öntött viz a sziva-
csokon áthaladva a lebegő tisztátalanságoktól megtisztul s a szé-
lesebb csőbe ömlik át, a melyben, miután nincs hol kifolyjon, 
fölemelkedik  jó magasra, egész színültig, azonban hogy a viz oly 
magasra ne emelkedjék, a tágcsöven minden oldalon, a fölső  nyí-
lástól mintegy 3—4 cmter mélyen több nyilás fúrandó,  hogy itt 
a viz minden irányba a szűrőkészülékben elömölhessen. így a 
szűrő rétegek legfelsőjére  ömlött viz leszivárog s tisztátalanságai-
tól, ugy a szilárd- valamint a légnemüektől megszabadulva a két 
fenék  közt lévő térben meggyül. A két fenék  közt lévő tér el van 
látva egy csappal, melyen a megszűrt viz kifolv;  e csapot soha 



sem kell zárni, hogy a viz ne gyűljön meg s esetleg a szürŐ-
készletet átjárja, miáltal újból tisztátalan lehet, vagy a meggyült 
viz megromolhat. 

Az igy felszerelt  készülék *) hűvös helyen, legcélszerűbben 
pincében tartandó, hol a viz mindig frissen  marad. Egyszeri fel-
szereléssel 2, sőt 4 hétig is lehet szűrni; ezen idő lejártával vagy 
ki kell mosni jól, vagy a mi még jobb, uj anyaggal kell fölszerelni. 
A szivacsokat gyakrabban melegvízzel ki kell mosni, de kicserélni 
nem kell. 

Ha a készülékbe alkalmazott szén csontszén, ugy azt kicse-
rélni, miután igen költséges, nem lehet oly gyakran, sőt nem is 
szükséges, hanem bizonyos idejű használat után a szén megmo-
sandó s egy zárt edényben kihevitendő, mely műtét után épp oly 
célszerűen használható, mint a friss  szén. 

Nagy városok, melyeknek ivóvize nincs jó, a fenn  előadott 
módon készített szűrőkkel, csakhogy az egész város szükségletének 
megfelelő  számú és terjedelmüekkel folyóvizet  tisztitnak az úgy-
nevezett vízvezetékeknél. Ide a szükséges vizet csatornákon egy 
nagy a földbe  ásott medenczében meggyüjtik s gőzgépek segélyé-
vel emelik fel  a rendesen oly magassan elhelyezett szürő-készü-
lékbe, a honnan a viz a város minden részébe, még a magasabb 
épületek felső  emeleteire is eljuthasson földalatt  vezetett csöveken. 
Budapest vízvezetéki épületei Kőbányán vannak felállítva  s onnan 
szétvezetve. 

A viz vegyi vizsgálata. 
A megelőzőkben láttuk, hogy a viz, mint igen jó oldószer, 

a szilárd, cseppfolyós  és légnemű testekből vándorlása folyamán 
igen sokat old s igy összetétele az eredeti egyszerűtől igen eltér. 
Az, hogy a különböző testek a szervezetre különfélekép  hatnak, 
t. i. vannak olyanok, melyek előnyére s megint olyanok, a melyek 
éppen kárára vannak, lelkiismeretes kutatások nyomán be van bi-
zonyítva. A vízben is előfordulhatnak  ezek s a jó vizet élvezhetet-
lenné, sőt éppen kártékonyá tehetik. 

Ha a talaj szilárd, azaz homokkő, vagy éppen mészmentes, 
ugy oldott ásványos részek mennyisége is csekélyebb. Az olyan 

J) Hlatky Miklós tanár urnái egy ilyen készülék fel  van állítva. 
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rétegeken lévő forrás-  vagy kutvizek, melyek mészdúsak, vagy 
éppen televénvesek, nemcsak ásványos részekben lesznek gazdagok, 
hanem növényi és állati maradványokban, úgynevezett szerves 
anyagokban is. 

Rendesen az ivóvizekül használt forrás-  és kutvizekben a 
következő testek szoktak jelen lenni: 

Szilárd testek : chlorcalcium, kénsavasmész — gypsz — szén-
savasmész, chlornatrium — konyhasó — szénsavas vagy kénsavas 
magnesium; kálium és más fémek  csak alig meghatározható meny-
nyiségben. Nem ritkán az elősorolt fémek  mint légenysavsók is 
jelen vannak, különösen oly helyeken, hol emésztők, szemétdom-
bok, csatornák vannak a kutak közelében. 

Légnemüek : a légnemű testekből, kivéve a levegőt — az 
mindig jelen van — szénsav, mely a vizet élvezhetővé teszi, annak 
frissítő  hatását kölcsönzi s igen sok szilárd test könnyebb fel-
oldását elősegíti. 

Csaknem ugyanezen testek fordulnak  elő a folyóvizekben  is, 
de miután ezek utjokban sokáig és nagy felületen  érintkeznek a 
szabad levegővel, szénsavuk nagy részét elveszítik s igy szénsav-
sók is csekélyebb mennyiségben fordulnak  elő. 

A folyóvizek,  különösen melyeknek medrök mocsáros, posvá-
nyos vidéken húzódik végig, szerves anyagokban gazdagok, a 
mit szaporít a partokon fekvő  városokból beléjök ömlő tisztátalan 
csatornák tartalma is. 

A viz minősége egészségügyi szempontból igen fontos,  szám-
talan eset bizonyítja, hogy a viz fertőzményei,  a különben egész-
séges szervezetet megtámadták, s járványos betegségeket idéztek 
elő, vagy a már kiütött betegséget hathatósan terjesztették 

IVÓVÍZ gyanánt rendesen azt szokták mondani, hogy j ó, 
t i s z t a v i ze t k e l l v á l a s z t a n i ! Igen ám, de melyik az a jó 
viz? Minő kellékei legyenek annak? 

E kérdésekkel különösen az egészségügyi közegek foglalkoztak 
s foglalkoznak,  de még eddig egy egészen határozott megállapodásra 
nem juthattak. Akadályozólag hat e megállapodhatásra a vizek 
jelentékeny vegyi ingadozása. Hogy valamely vízről csak megkö-
zelithetőleg is elmondhassuk, hogy az jó, többször kéne elemezni 

*) Wilson, Handb. d. Öff.  u. priy. Geiundh. 



b mindig ugyanazon eredményeket nyerni. Ez azonban még igy 
se jutalmazna a várt eredménynyel, nem, mert az égalji viszonyok 
változása a viz összetételére nagyon befoly;  esősidőben a viz ke-
vésbé jó, mint szárazidőben. 

Hogy az alább közlendő elemezéseim nyomán ítéletet mond-
hassak az általam vizsgált vizekről, szükségesnek tartottam fel-
sorolni azon követelményeket, melyeket az ivóvizet illetőleg 1864-
ben a bécsi vizfeliigyelő  bizottság megállapított; melyek a kö-
vetkezők : 

1. A jó víznek tisztának, átlátszónak és szagtalannak kell 
lennie. 

2. Csak kis mennyiségű szilárd részeket tartalmazzon, szer-
ves testekből éppen semmit. 

3. A földes-fémek  - mész, magnesia — összes mennyisége 
egy literben ne legyen több, mint a mennyi Ó.18 grm. mésznek 
felel  meg. 

4. A vízben oldható testek csak kis törtei legyenek az egész 
víz tömegének, különösen ne legyen sok a légenysavas és kén-
savas só. 

5. A viz vegyi összetétele, hőmérséklete az év különböző 
szakaiban csak igen kis határok közt ingadozzék. 

6. Bárminemű hozzá folyó  tisztátalanitó anyagtól ment legyen. 
7. E fenn  elősorolt feltételeknek  csak a lágy viz — forrás  - — 

felel  meg, s csak ez alkalmas minden más viz között ivóvíznek. 
8. Az iparban csaknem ugyanezen feltételeknek  megfelelő 

vizre van szükség. 
9. Megszűrt folyóvíz,  ha az minden időben zavarodékától 

tisztán kapható, ipari czélokra alkalmas, de miután a 3 és 5 pon-
tok alatt emiitett követelményeknek nem felel  meg, ivóvíznek nem 
használható. 

10. Utcák tisztítására, öntözésére mindenféle  viz jó, csak ne 
legyen szagos, s ne tartalmazzon sok rohadó anyagot. 

A mint e felsorolt  követelmények mutatják, ivóvíznek, vala-
mint ipari célokra is csak a l ágy viz alkalmas. A vizek ha sok 
ásványos részt, különösen meszet és magnesiát tartalmaznak, főzés 
közben egész réteget raknak le belőle, mert a szénsav, mely oldva 

*) Kubcl-Tiemann. Anleit. zur Untcrs. v. Wasser. 
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tartá, elszáll, s kénytelen kiválni, az ilyen vizet keménynek ne-
vezzük. Mész minden vizben van, de ha nem tulbőségben, ugy a 
viz lágy lesz. Igen. könnyen meg lehet győződni, hogy vájjon lágy-e 
avagy kemény valamely viz, csak tapintanunk kell, vagy szappany-
oldattal összerázni, a lágy viz tapintata is az, szappanyoldattal 
nem ád turósodást, mig a kemény viz tapintata érdes, szappany-
oldattal dús csapadékot idéz elő s épen e tulajdonságánál fogva 
mosásra nem alkalmas, valamiut gőzgépekben a gőz előállitására 
sem jó, mert a sok mész leülepedik s az úgynevezett kazánká 
képződik, mely a gőzkazánt nagyon megrongálja. 

Kemény vizet igen könnyen lágygyá tehetünk, vagy az által, 
hogy hamut adunk bele, vagy még könnyebben, ha oltottmeszet; 
csak tudnunk kell, hogy egy bizonyos mennyiségű vizhez körül-
belől mennyi szükséges. 

A bécsi egészségügyi bizottság által kidolgozott pontokra 
csak akkor lehet feleletet  adni s csak ugy lehet eldönteni, hogy 
jó-e valamely kérdéses viz, ha azt elemezés alá vesszük. Az elem-
zés két irányú lehet s kell hogy legyen. Néha elég tudnunk, hogy 
minő testek vannak a vizben; de ez nem ád teljes felvilágosítást 
s akkor azt is meg kell határoznunk, hogy az illető testekből egy 
bizonyos mennyiségű vizben mennyi van. E két elemzés elsejét 
minőleges — qualitativ —utolsóját mennyileges — quantitativ — 
elemzésnek nevezzük, az első mindig meg kell hogy előzze az 
utóbbit. 

Az elemzési eljárás mindenik viznél ugyanaz s igy csak ok-
nélküli munka volna azt mindenik viznél ismételni; egy elemzés 
folyamát  egészen közlöm, a többiből csak a nyert eredményeket. 
Igv leirom a líarátokterén lévő kutvizzel eszközölt elemzést. 

A Barátoíterén  levő  hit  viz vegyi vizsgálata. 
X 

A kut mélysége vizszinig 4,7 mtr., fenékig  5,3 ratr. A viz hő-
mérséke 10° C. január hó 12-én mérve. Szin- és szagnélküli; íze 
nem kielégítő. A kut a tér közepén fekszik,  közvetlen közelében 
emésztő, vagy valamely hasonló minőségű helyiség nincsen. 

Minőleges elemzés. 
a) Szénsav. A szénsav kimutatására a frissen  merített 

vizet egy jól zárható palackban mészvizzel ráztam össze, a mire 

Elemzés. 



díis csapadék képződött, jeléül annak, hogy a vízben meglehetős 
mennyiségű szénsav van, mert a csapadék nem más, mint szén-
savas mész. v 

b) Chlor. Egy kémcsőbe vettem a megvizsgálandó vízből 
s kevés légenysavval megsavanvitva, légenysavas ezüst oldatot 
adtam hozzá, a mivel meglehetős dús, túrós csapadék keletkezett, 
az úgynevezett chlorezüst. E csapadék, hogy csakugyan clilor-
ezüst-e, meggyőződtem az által, hogy ammóniában tökéletesen fel-
oldódott. 

c) Kénsav . E sav jelenléte igen egyszerűen kimutatható 
volt, mert egy kémcsőbe vett viz sósavval megsavanyitva ammoni-
akális baryum oldattal azonnal finom  fehér  csapadékot adott, mely 
csapadék csak kénsav jelenlétében szokott a megsavanyitott vizben 
létrejőni. 

d ) L é g e n y s a v . A légenysav jelenléte több uton kimu-
tatható; de rendesen kettőt alkalmaznak, t. i. vagy a vasélecs 
élenyitését, vagy á brucin színváltozását. 

A vizsgálandó vízből néhány csepp egy porczellán-csészében 
szárazra párolva, a visszamaradt tömeg tömény-légenysav mentes 
kénsavval megnedvesítve s egy csepp brucin-oldattal érintve, a 
brucin, mely különben színtelen élénken megveresedik. A vasélecs-
só élenyitésével pedig következőleg mutatható ki: meglehetős 
mennyiségű viz szárazra, vagy jó sürüre párlandó, a száraz töme-
get, melyet előbb feloldunk,  vagy a sűrű folyadékot  hevítjük s 
meglehetős mennyiségű légenysav mentes kénsavval megsavanyit-
juk, hogy a kimutatandó légenysav vegyeiböl szabaddá tétessék; 
az így kezelt folyadékhoz  tiszta ferrumsulfat  Fe S04 oldatot adunk, 
de ügyelettel öntjük az elkészített folyadékhoz,  hogy lehetőleg 
külön rétegekben maradjanak. Az érintkezési helyeken, ha légeny-
sav van jelen, egy fekete  gyűrű képződik. Mindkét kísérlet hatá-
rozottan mutatta a légenysav bőséges jelenlétét. 

e) Mész. A mész kimutatására egy kémcsőbe vizet vet-
tem, melyet kissé sósavval megsavanyitva sóskasavas-ammonium 
oldattal kicsaptam, dús fehér  csapadék jött létre, mint sóskasavas 
mész. 

f ) M a g n e s i u m .  A Magnesium ugyanazon vizben mu-
tatható ki, melyben a mész kimutattatott. A képződött sóskasavas 
mész leszűrendő, a lefolyt  folyadékot  ammóniákkal és phosphor-



aavas-natriuminal kell kezelni, s ha rögtön nem is, de állás után 
fehér  csapadék, még pedig jegeces képződik, ugy a magnesium 
jelen van. E kísérletnél a leszűrt folyadék  azonnal mutatta az 
alkalmazott kémszerrel a csapadékot. 

g) K á l i u m és Ná t r ium. E két fém  rendesen a jó 
vizekben csak kis mennyiségben fordul  elő. Kimutatásukra 100 
kb. cm. vizet bepároltam egy negyedire s most tiszta mésztejjel főz-
tem, miáltal leválasztottam a vizben volt magnesiumot. Az oldat-
lan részektől megszűrt folyadékhoz  szénsavas-ammoniumot adtam 
az oldatban lévő mész leválasztására, most újból csapadék kelet-
kezett, melyről a folyadékot  leszűrtem s szárazra párolva, kiizzitot-
tam, hogy az ammoniumsó elszálljon. A száraz tömeget pár csepp 
sósavval megnedvesítettem s újból beszárítottam, a száraz tömeg-
ből színkép elemzés utján a Kálium és Nátrium jelenlétét sikerült 
kimutatnom. 

h) Ammónium. Az Ammónium az úgynevezett Nessler *) 
féle  oldattal mutattatott ki s még pedig meglehetős dúsan. 

i) Sz i l á rd - és s z e r v e s r é s z e k . E két alkatrész 
ugyanazon vízmennyiségből mutatható ki. Bizonyos mennyiségű 
viz szárazra párlandó s 120° C.-nál meg kell száritni, a száraz 
tömeg súlya adja a vett vizben foglalt  szilárd-részek mennyiségét. 
A lemért tömeg inost még magasabb, de egyenletes hőmérséklet-
nek vetendő alá s ha megbarnul s a barnulás huzamosabb hevítés 
után egészen eltűnik, szerves-testek, azaz növényi maradványok 
jelenlétére mutat. E kísérlet pontos végzésével kitűnt, hogy a 
vizsgált vizben nagymennyiségű szilárd-test és szerves anyag van. 

k) K e m é n y s é g. A viz keménységének meghatározása 
azon sajátságán alapszik, hogy bizonyos mennyisége — rendesen 
100 kb. cm. mennyi úgynevezett normális — szappanyoldatot igé-
nyel, hogy vélle állandó habot adjon. Egy keménységi fokkal  bir 
azon viz, melynek 100 kb. cmterében csak épen 1 mlgr. mész vagy 
magnesia van. A normális szappanyoldat ugy van készítve, hogy 
épen 45 kb. cm. 12 keménységi foknak  felel  meg. Ha valamely 
vizből 100 kb. cm. vettünk s ez 45 kb. cm. szappanyoldattal állandó 
habzást idéz elő, ugy az a viz 12 keménységi fokkal  bir. A vizs-
gált viz nagyon kemény, mert a jó ivóvíznek nem szabadna 18— 
25°-nál keményebbnek lenni, ez azonban 40° kemény. 

*) Ezen oldalról a mennyileges elemzésnél bővebben lesz szó. 



E fenn  elősorolt elemzési eljárás segélyével az udvarhelyi 
vizek mindenikében, csak igen kis eltéréssel, ugyanazou alkat-
részek találtattak, ugyanis: 

F é m e k k ö z ü l : Kálium, Nátrium, Ammónium, Magnesium 
és Calcium. 

N e m l e g e s a l k a t r é s z e k közü l : Clilor, szénsav, kénsav 
és légenysav. 

Szerves anyagot és szilárd alkatrészt mindenikben többet, 
mint a fennsorolt  pontok kivánják. 

Mennyileges elemzés. 
A mennyileges elemzést is csak e kutviznél irom le, a többi-

ből csak az eredményeket közlöm. 

a) Nem 1 egos a l k a t r é s z e k és t ű z á l l ó a l k a t r é s z . 
1. Vettem 100 kb. cm. vizet s ismert súlyú 1000 gr. 

platintégelyben szárazra pároltam, a száraz törne- vizben. 
get megmértem s 0,14901 gr. volt a súlya; most 
kihevitettem, mindaddig folytatva  a hevitést, mig 
súlyváltozás nem mutatkozott, újból megmértem, 
a súlyveszteség 0,01 gr. volt. 

Ezek szerint szilárd tűzálló rész van . . . 1,3901. 
Szerves anyag 0,1000. 

2. A chlor meghatározására vettem 100 kb. 
cm. vizet s kevés légenysavval megsavanyitva he-
vítettem, hogy legyen jó forró.  A csaknem fövő-
vizhez légenysavas-ezüst oldatot adtam mindaddig, 
a mig csak csapadék képződött. A csapadékot, 
mely Chlorezüst, leszűrtem s megszárítva ösmert 
súlyú tégelyben megolvasztottam, kihűlés után 
lemértem. A nyert Chlorezüst súlya 0,134 gr. 
volt s ebből Cl = 0,3315. 

3. 200 kb. cm. vizet sósavval savanyitva 
hevítettem; a forró  folyadékhoz  Chlorbaryum ol-
datot adtam s 16 órai állás után a nyert csapa-
dékot, mely Ba S04 — baryumsulphat — leszűrtem 
s jól kimostam. A megszárított tömeget gyengén 
kihevitettem s lemérve 0,1045 gr. volt; ebből . SOá = 0,2065. 



4. A légenysav meghatározására az alkalma- 1000 gr. 
Sasban lévő módszerek közül a Schulze *) eljárását vizben. 
követtem, mely a folyadékban  lévő légenysav 
élenyitő hatásán alapszik, Ha a légenysav, vagy a 
légenysavvegy oly anyagokkal jön érintkezésbe, 
melyek élenyülni képesek, élenyének nagy részét 
a&oknak adja, mialatt maga felbomlik  élenyre és 
légenyélegre. Az éleny egyesül az élenyülhető 
testtel, a légenyéleg szabaddá lesz s külön felfog-
ható s a nyert mennyiségből után számítás által 
meghatározható a bomlott légenysav mennyisége. 

Élenyithető anyag gyanánt a vaschlorur 
alkalmazható. 

Az eljárás röviden a következő: 
A vizsgálandó vízből, melyben a kérdéses 

sav jelenléte biáonyos, 200—300 kb. cmter bepár-
landó 20—25 kb. cmre. E sürü folyadékhoz  kell adni 
az előre elkészített vaschlorur oldatot s meglehe-
tős mennyiségű tömény-sósavat, de ugy, hogy a 
levegő hozzá ne férhessen.  Az igy kezelt folyadék 
hevítés után csakhamar fejleszteni  kezdi a légeny-
éteget, melyet, hogy a magával ragadott idegen 
anyagoktól megtisztítsunk, tömény-kálilug felett 
kell felfognunk,  még pedig térfogatokra  osztott 
csőben, eudiometer-ben. Ha a gázfejlődés  megszűnt, 
a csövet ügyelettel, hogy a nyílása zárva marad-
jon, hidegvíz alá sülyesztjük, hogy hüljen ki. 
Néhány órai állás után leolvassuk a térfogatot, 
meghatározzuk a viz hőmérsékletét és az uralkodó 
légnyomást. Ezen adatok segélyével kiszámítjuk 
a nyert légnemű test térfogatát  a normális hőmér-
sékletre és légnyomásra a következő képlet se-
gítségével : 

V ' = ^ ( f  (273+t) ^ a l e o ' v a s o t t térfogato-

*) Ezen eljárás részletesen le van irva Kubel-Tiemann Unters. v. Wass. 
és Keichardt hason minőségű müvében. 



kat jelenti kb. cmterekben, B *) a barométer állá- 1000 gr. 
sát, f  a gáz feszélyét  — tensio — t foknál,  273  a vizben. 
gázok tágulási együtthatója, 760  a normális baro-
meter állás; végül t az észlelt hőmérsék, V  pedig 
ezen számítás végeredménye. 

A felirt  képlet szerint megejtett számítás 
folytán  nyert légenyéleg térfogata  könnyen kifejez-
hető grammokban; e végre szoroznunk kell egy 
liter köneny súlyával a légenyéleg fajsúlyát,  s 
megkapjuk egy liter légenyéleg súlyát, melyből 
könnyű megtudni, hogy a nyert kb. cmter légeny-
élegnek mi a súlya. 

A felvett  vizből 100 kb. cmtert vettem s 
ebből nyertem 24,6 kb. cmter légenyéleget, mely-
nek súlya 0,0042 grm. Egy literben van 0,042 grm. 
E légenyéleg egyszerű számítás utján átszámítható 
légenvsavvá; tudva azt, hogy 30 súlyrész légeny-
éleg ád 62 súlyrész légenysavat. A számítás kö-
vetkező 30: 62=0,042: X s ebből X = 
Ezek szerint van légenysav N0a=0,3868. 

5. Szénsav. A frissen  merített vizből 200 
kb. cmter ammoniakális boryumchlorid oldattal 
csaptam ki. A képződött csapadékot néhány órai 
állás után leszűrtem s megszárítottam; a száraz 
tömeget Mohr-féle  szénsav meghatározó készülékbe 
adtam s savtartalmával együtt lemértem, súlya 
44,68 gramm volt. Most a savat a száraz tömegre 
bocsátottam, mely a lekötött szénsavat szabaddá 
tette s a szabad szénsav a készülékből elszállott. 
Miután az összes szénsav kiűzetett, a készüléket 
újból lemértem s 0,114 gramm veszteség mutat-
kozott. Ezek szerint a vett 200 kb. cmeterben 
0,114 gr., az egész literben pedig 0.570 gr. szén-
sav van C02 = 0,5700. 

B1) A barometer állás folytonos  ingadozásnak van alávetve, mely függ  az 
észleleti hely magassági fekvésétől  és a hőmérséklettől. 



bj T e v ő l e g e s a l k a t r é s z e k. 
6. Calcium. 200 kb. cmter vizet sósavval alig 1000 gr. 

megsavanyitva főztem  ; a fövővizhez  sóskasavas vizben. 
ammoniumot adtalft  addig, mig már több csapadék 
nem képződött. Az igy kezelt folyadékot  16 órai 
állás után megszűrtem ; a nyert sóskasavas-cal-
ciumot megszárítottam s azután gyengén kihevi-
tettem, miáltal átalakult Lszénsavasmészszé; mint 
ilyent lemértem s súlya 0,076 gr. volt. Egy liter-
ben van CaC03 = 0,380 gramm s ebből jut tiszta 
Calcium Ca = 0,1520. 

7. Magnesium. A Calciumról leszűrt folyadé-
kot, miután a benne lévő fölösleges  sóskasavat 
kevés sósavval szétbontottam, ammóniákkal és 
phosphorsavas-ammoniummal kezeltem. 24 órai 
állás után a képződött phosphorsavas-magnesium 
ammoniumot leszűrtem s megszárítottam. A szá-
raz tömeget keményen kiizzitottam, miáltal átala-
kult pyrophosphorsavas-magnesiummá s most le-
mértem, súlya 0,036 gr. volt. Egy literben van 
Mg2P207 =0 ,18 gr. s ebből Mg = 0,0441. 

8. Kálium és Nátrium. E két test meghatá-
rozására 200 kb. cmter vizet bepároltam ncgyedire, 
a sűrű folyadékot  tiszta calciumhydráttal — mész-
tej — főztem,  hogy a Magnesiumot leválasszam, 
A fölös  mennyiségű calciumhydrátról leszűrt folya-
dékból az oldott Calciumot szénsavas-ammonium-
mal választottam le. A megszűrt folyadékot,  mely-
ben a Káliumon és Nátriumon kivül még a szén-
savas-ammonium fölöslege  is benne volt, szárazra 
pároltam, a száraz tömeget kiizzitottam, hogy az 
ammónium szálljon el. A kiizzitott tömeget kevés 
sósavval megnedvesítve, beszárítottam s gyengén 
hevítettem, miután kihűlt, lemértem s súlya volt 
0,1508 gramm. E tömegben a Kálium és Nátrium 
együtt voltak jelen, mint chloridok, s most le kel-
lett választani a Káliumot. 

Evégre a nyert tömeget lehető kevés vizben 
oldottam, az oldathoz Platinchlorid oldatot s bor-



szeszt adtam. A Platinchlorid a chorkalium oldattal 1000 gr. 
— különösen borszesz jelenlétében — egy kettős vizben. 
sót képez, platinchlorid-chlorkaliumot K2PtCltí, mely 
vizben oldhatatlan. A képződött K2PtCl6 leszűrtem 
egy ösmert súlyú szürlepapiron, megszárítva lemér-
tem, s súlya 0,0331 gr. volt. Egy egyszerű számí-
tás utján meghatározható a nyert K2PtCl6-ban lévő 
Chlorkalium mennyisége; mert ha tudjuk, hogy 
egy tömecs, tehát 498,6 súlyrész Platinchlorid-
chlorkaliumban van 149,2 súlyrész chlorkalium, csak 
egy egyszerű hármas szabályt kell alkalmaznunk, 
jnelynek segélyével az ismeretlen mennyiség meg-
határozható. Ugyanis 498,6: 149,2 = 0,0331: X 
és ebből X = 0,0098 ; azaz a vett vízmennyiség-
ben van 0,0098 gr. KC1. s ebből K = 0,0253. 

Ha a nyert Chlorkalium súlyát az összes 
súlyból levonjuk, a maradék adja a chlornatrium 
súlyát : 0,1508 — 0,0098 = 0,1410. 

Tehát a vett vízmennyiségben van 0,1410 gr. 
Chlornatrium, egy literben 0,7050 3 ebből . . . Na = 0,2764. 

9. Ammónium. Az ammoninm a forrás-  és 
kutvizekben csak akkor fordul  elő, ha, amint már 
többször említtetett, növényi vagy állati hulladékok 
jutnak a vizbe, hol bomlást szenvednek, mely 
bomlás folyamán  a fehérnye  anyagok nitrogeniuma 
ammoniakká, vagy valamely más nitrogenium-
vegyületté alakul át. Legbizonyosabban előfordul 
az oly vizekben, melyekbe közvetlen, vagy közvetve 
trágyáié, csatorna s más hasonnemü tisztátalan 
helyiség tartalma j u t be. 

Az ammónium kimutatása s mennyileges meg-
határozása, miután az oly viz, mely általa fertőz-
tetve van, az egészségre jelentékenyen káros be-
folyású,  igen fontos.  Kiválóan két módszer van 
alkalmazásban: az egyik, melyet Frankland és 
Armstrong *) s a másik, melyet Wanklyn, Chap-
man és Smith 2) alkalmaztak legelőször. 

*) Kubel-Tieman Anl. z, Unts. v. Wass. Bestim. (1. Anrm. 
2) Smith a tápszerek. A viz. 

Wilson Handb. d. öff.  u. priv. Gessund. Analyse des Wass. 



Léuyegökbcn a két módszer egymással meg- 1000 gr. 
egyezik, csak kivitelökben tér el. Az első módszer vizben. 
szerint csak azon ammóniák határoztatik meg, 
mely a vizben mint olyan jelen van, mig az utóbbi 
meghatározza azon nitrogeniumot is, mint ammo-
niákot, mely a még el nem bomlott szerves-testek 
fehérnye  nemű anyagában foglaltatik  s mely idő 
folytán  szintén ammóniákká alakulna át. Az utóbbi 
eljárást alkalmazva, kétféle  ammóniák lesz az 
elemzési eredmények közt felsorolandó:  egyik a 
rendes ammóniák, másik a f ehé rny  éből nyert, 
a lbumin-ammonium. Elemzéseimnél az utóbbi 
módszert alkalmaztam. 

Az elemzés megejthetéséhez bizonyos normá-
lis oldatok szükségesek, miután nem súlyokban 
lesz az eredmény megállapítva, hanem azon szín-
változásból, melyet a Nessler-féle  oldat meghatá-
rozott mennyisége, bizonyos mennyiségű ammóni-
ákkal érintkezve szenved. Ezen oldatok a kö-
vetkezők *): 

a) Ness le r - fé le  o lda t . 35 gramm KJ 
jodkalium, 13 grm HgCl2 hydrargiriumchlorid 0,5 
liter párolt meleg vizben oldandó, az oldathoz 
még annyi HgCl2 oldatot kell adni, mig a szép 
vörös szinii csapadék, mely a folyadékok  össze-
öntésénél mutatkozik, állandó lesz; most 160 gr. 
KOH, kaliumhydratot 200 kb. cmter vizben oldva 
kell hozzá adni, az egészet feltöltjük  egy literre 
s állani hagyjuk. Ha netán egy kevés ülepedés 
lenne, arról leöntendő, s jól zárt edénybeu kell 
tartani. 

b) Ammóniák o l d a t . Oly ammóniák tar-
talmú folyadékot  kell készítenünk, melyből egy 
kb. cmterben egy milligramm ammóniák legyen; 
ezt elérjük ugy, ha egy liter párolt vizben 3,15 

*) Ezen ejárást Wilson többször emiitett müve nyomán közlöm; ilyen 
formán  van ez Smith — a tápszerek — müvében is, csak kis eltéréssel. 



gr. chlorammoniumot oldunk. Ez lesz az ugyneve- 1000 gr. 
zett tömény oldat. — A hígított oldat készítésére vízben, 
veszünk 5 kb. cmtert belőle s feltöltjük  0,5 literre; 
most olyan oldatot nyertünk, melyből minden kb. 
cmterben 0,01 milligramm ammóniák van. Ez a 
normális oldat. 

c) T e l i t e t t s z é n s a v a s-n á t r i u m ol-
dat . Közönséges szénsavas-natriumot oldunk viz- -
ben s jó töményre befőzzük;  ezen oldatból rendesen 
10 kb. cmtert kell egyszerre alkalmaznunk. 

d)  F ö l m a n g a n s a v a s - k a l i u m o lda t . 
8 gr. fölmangansavas-kaliumot  és 200 gr. KOH 
kell oldanunk 1 liter vizben s egy darabig főzni, 
hogy a netán benne levő ammóniák kiűzessék. 
Jól záró dugóval bedugaszolt edényben kell el-
tartani. 

A meghatározás a következő eszközökkel 
ejthető meg: 

Kell egy üvegdugóval ellátott retorta, körül-
belől egy literes; egy Liebig-féle  hűtő; néhány 
egyenlő magas és átmérőjű hengerüveg, melyeken 
az 50 kb. cmternek megfelelő  tér megjelölendő; 
egy büretta és egy pipetta. E készülékek mindig 
a lehető legtisztábban tartandók; kísérletek után 
előbb kénsavval s azután lepárolt vizzel jól kimo-
sandók. 

A megvizsgálandó vízből egy fél  litert (ha 
nagyon dús ammóniák tartalmú, akkor egy negyed, 
sőt egy tized is elegendő, de tiszta vizzel ki kell 
pótolni egy fél  literre) a görebbe öntünk s adunk 
hozzá 10—15 kb. cmter szénsavas-natrium oldatot; 
a görebet a lehetőségig keményen hevítjük, hogy 
jőjen gyorsan forrásba.  Az elszálló gőzöket, me-
lyekkel a szabad ammóniák is elszáll, meghütve 
egy szedőben felfogjuk,  még pedig csak 50 kb. 
cmtert az első edényben. A másodikban pedig 
150 kb. emetert. 

Igy összesen a két szedőben 200 kb. cmter 
viz fogatott  fel.  A tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
egy fél  liter vizben lévő összes ammóniák az első 
200 kb. cmter vizzel átpárolog, még pedig oly-
formán,  hogy az első 50 kb. cmterben éppen 3 
negyede, az utóbbi 150-ben pedig 1 negyede fog-
laltatik. A meghatározásnál nincs is szükség a 
150 kb. vízre, ezt elönthetjük, mert számítás 
utján meghatározható a benne volt ammóniák. 



A retortában maradt 300 kb. cmter vizben 1000 gr. 
van a fehérnye  anyag, melyből a légenyt, mint vizben. 
ammoniákot meg kell határozni. Evégre 50 kb. 
cmter fölmangansavaskali  oldatot adunk hozzá, 
főzzük,  s felfogunk  3-szor 50— 50 kb. cmteravizet; 
ennyi e meghatározáshoz elég. 

A felfogott  folyadékokhoz  külön-külön 2 kb. 
cmter Nessler-féle  oldatot adunk, miáltal a folya-
dék élénkebb, vagy sötétebb sárga szint ölt, a 
szerint a mint az ammóniák több vagy kevesebb 
benne. E szineződés szolgál alapul a meghatáro-
záshoz. Ugyanis egy hasonló hengerüvegbe öntünk 
pipetta segélyével 50 kb. cmter lepárolt ammo-
niákmentes vizet és ehez 2 kb. cmter Nessler-
oldatot s most a normális, azaz ösmert ammóniák 
tartalmú vizből annyi kb. cmtert, a mig a meg-
felelő  szin előtűnik. Az elhasznált ammóniák oldat 
mennyiség adja a vizben volt ammóniák meny-
nyiségét. 

Az általam vizsgált viz 0,5 literéből nyert 
50 kb. cmter lepárlathoz 2 kb. cmter Nessler-
oldatot adva, olyan sötét szineződés keletkezett, 
melyet G,2 kb. cmter normál-ammóniák oldattal 
sikerült előállitanom. 

A fehérnyéből  nyert ammóniák meghatározá-
sára 3-szor fogtam  fel  50—50 kb. cmter vizet s 
mindenikhez 2—2 kb. cmter Nessler-oldatot ad-
tam, a keletkezett szint az elsőnél 13, a második-
nál 5,8, a harmadiknál 2,4 kb. cmter normál 
ammóniák oldattal utánozhattam pontosan. 

A számítás a következő: 
A szabad amm. meghatározására elhasznál-

tam normális oldatot kb. cmterekben . . 6,2. 
í 1 . . . 13,0. 

A fehérnye  ammóniákra \ 2 . . . 5,8. 
1 3 . . . 2,4. 

Tudva, hogy 1 kb. cmter oldatban 0,01 mlgr. 
ammóniák van, súlyokban kifejezve  lesz: 

Szabad ammóniák 0,062 + = 0,0826 mlgr. 
| 1 =0,1300 „ 

Fehérnye amm. \ 2 = 0,0580 „ 
( 3 = 0,0240 „ 

Összes: 0,2120 „ 



De a meghatározás csak egy fél  literből tör- 1000 gr. 
télit, hogy megtudhassuk mennyi van egy literben, vizben. 
a nyert eredmény 2-vel szorzandó, s lesz: 

Szabad ammóniák =0,0826x2 = 0,1652 mlgr. 
Fehérnye „ 0,2120x2 = 0,4240 „ 

Grammokban kifejezve  egy literben van: 
Szabad ammóniák (NHJ 0,00016. 
Fehérnye „ „ 0,00042. 

A végzett elemzés folytán  a felvett  kutvizben a következő 
alkatrészek találtattak: 

1000 rész vizben : 
Calcium Ca = 0,1520. 
Magnesium Mg = 0,0441. 
Nátrium Na = 0,2764. 
Kálium K = 0,0253. 
Ammónium (NH4) = 0,0002. 
Fehérnye amin. „ = 0,0004. 
Chlor Cl = 0,3315. 
Kénsav S04 = 0,2065. 
Légenysav N03 = 0,0868. 
Szénsav C03 = 0,5700. 

Összesen: = 1,6932. 
Tűzálló anyag . . . 1,3901. 
Szerves „ . . . 0,1000. 

Ezen alkatrészek a vizben nem igy fordulnak  elő, hanem 
egymással egyesülve, sókat alkotva; a szokásos átalakítást és 
számítást megejtve a vizben foglalt  testek — sók — a következők: 

1000 rész vizben: 
Chlornatrium — konyhasó — NaCl = 0,5067. 
Chlorkalium KC1 = 0,0493. 
Kénsavas-natrium NaS04 = 0,2383. 
Kénsavas-magnesium MgS04 = 0,0568. 
Légenysavas-magnesium Mg2N03 = 0,1036. 
Szénsavas-mész CaC03 = 0,3800. 
Szénsavas-magnesium MgC03 = 0,0557. 
Légenysavas-ammonium (NH4) N03 = 0,0007. 

Összesen =1,3911 gr. 
Féligkötött és szabad szénsav van 0,242 gr. 

A következő két táblázat közül az elsőbeu az egyes alkat-
részek s azok mennyisége van összefoglalva;  a másodikban pedig 
az átszámított sók vannak kimutatva. 







A tizenkét vizén kivül, melyeknek mennyileges elemzését és 
az alkatrészek táblázatos kimutatását már közöltem, még meg-
vizsgáltam egy néhányat minőlegesen: pl. a Királyutcában lévő 
„Királykutat", a Bethlenutca végén lévő „Pistikutat" s Veszprémi 
ur kérésére a saját udvarán lévő kutat; valamint a Küküllő vizét 
a befolyásnál  és kifolyásnál.  Ezek közül a legjobb, mert legtisz-
tább a „Királykút", szilárd és szabad területen fekszik;  a városiak 
jelentékeny része a „Pistikutat" mindig ugy emlitette, mint a leg-
jobbat, pedig a vizsgálat éppen ellene mond. Hiszem, hogy jó viz 
volt, mert a szilárd alkatrészek mennyisége csakugyan nem sok, 
de sok az ammóniák, az a viz pedig elvetni való; régen nem 
volt tán fogadó  s nem volt annyi tisztátalanság a közelében, mint 
van most. 

A Küküllő vize igen jó volna, ha onnan meríthetné minden 
ember ahol befoly  s nem volna oly gyakori zavarodása. A város mal-
mától kezdve, a mint tudjuk, tele van a Küküllő nyers bőrökkel 
rakva, hogy megázzanak, partjain" foly  le a timár mesterség legna-
gyobb része s igy a viz tele van állati hulladékokkal s ennek 
következtéban ammóniákkal. 

A város vizeiről részletesen. • 
A vizről szólva, említettem volt, hogy a viz jósága különösen 

a talaj minőségétől fiigg,  melyen a viz elő jő. Szilárd talajon a 
viz tiszta, kevés benne az oldott anyag, de a mi fő,  egészen 
tiszta az állati és növényi alkatrészek bomlási terményeitől. Váro-
sunk vizeiről — fájdalom  — nem mondhatjuk, hogy éppen jók; 
vannak köztük, melyek ihatok, de legnagyobb részben nem hogy 
ivásra, de még ipari czélokra sem alkalmazhatók. 

A város a Küküllő balpartján, a különben is szűk völgy"egy 
még jobban összeszorult kis részébe van bele ékelve oly tömötten, 
hogy az udvarok utcákká vannak átalakítva; egy része felnyúlik 
a város hosszában, a Küküllő és a Homorod közt vízválasztót ké-
pező, nem nagyon magas hegy oldalaira. E hegynek magasabb s 
nagyobb tömegű részei homokkő, az alsóbb részei, különösen azok, 
melyekre a város jelentékeny része kiterjed, csupa conglomerat, 
laza mészdús homokkal, — mely a neogen képlethez tartozik. A 
kis tér, melyen a város fekszik,  televény; hisz vannak oly részei 
a városnak, a hol most egész utcák állanak, hogy ezelőtt csak 40 
évvel is mocsáros helyek voltak. 



Ily körülmények között nem csuda, ha a fenn  elősorolt kö-
vetelményeknek egyik viz sem felel  meg. 

Eső vagy hó olvadáskor a meglehetős nagy felületü  vizfogó 
hegyen igen jelentékeny mennyiség szivárog be a földbe;  s miután 
a vizáthatlan palásréteg alig fekszik  4—5 meter mélyen, a viz 
fennmarad  s folytonosan  azzal a laza, könnyen oldható anyaggal 
érintkezik, mely a felületet  képezi. 

A város vizét valósággal két irányból nyeri, a mit az elem-
zés is igen jól kitüntet, t. i. a végig vonuló hegyekből és a város 
alait elfolyó  Küküllőből. Azok a vizek, melyek a hegyek bizonyos 
magasabb pontjain fordulnak  elő, noha tisztábbak és jobbak, mint 
az aljában lévők, mégis dúsabb sótartalmuak, mint a Küküllőhöz 
közelebb fekvő  kutak vize. 

Ha figyelmesen  áttekintjük a táblázatot, melyben a város 
alsó részétől, tehát délnyugaton kezdve, vannak a vizek ugy fel-
sorolva, hogy egymásután mind azok vannak, melyek a végig hu^ 
zódó hegy lábánál, vagy magán a hegyen feküsznek  s a legntolsó 
3 kut pedig már inkább a sikságon van — lehetetlen, hogy sze-
münkbe ne tűnjék az a nagy emelkedés a viztartalmában befelé 
haiadólag. 

Az első kut a kórház kútja. E kut a Küküllő és Kuvar közt— 
ugyszólva a völgy közepén fekszik;  közte és a hegy közt vonul 
végig a kemény országút s igy a Kuvar által felfogott  talaj viz 
nehezebben juthat hozzá, sokkal könnyebben a Küküllőből felszi-
várgó. S hogy ez ugy van, arról többször meggyőződött mérések 
folytán  a kórház jeles orvosa Dr. Wohlrath ur. Különösen tapasz-
talta, hogy áradások alkalmával, a mint a Küküllő emelkedett, 
ugy emelkedett a kut vize is. Itt a talaj vékony réteg termőföld 
s kevéssel alább kavics. A viz jó, mert nem más mint természe-
tes uton szűrt Küküllőviz s még jobb volna, ha a kavicsréteg 
felett  levő humus helyett szintén csak kavics lenne, mert akkor 
még az a kis mennyiségű ammóniák sem fordulna  benne elő. 

Alig ezer méter távolra van ettől a laktanya kútja, itt a 
völgy a Kuvar és Küküllő által még jobban össze van szőritva s 
igy a kut kevésbé lehet megkímélve a Kuvarról jövő viz hozzá 
jutásától. 

Több is a szilárd alkatrész, máskülönben megegyez a fen-
nebbivel, miután az is jelentékenyebb részét a viznek a Küküllő-
ből kapja. — Mind a kettő jó iható viz. 



A táblázatban a harmadik helyen a „Szájdel-kut" áll; ez a 
Küküllőtől jó távol esik közvetlen a hegy aljában, vizét egész 
határozottan a felsőbb  területek által elnyelt csapadékokból nyeri, 
gazdagabb oldott anyagokban, de gazdag különösen ammóniák- és 
légenysavban, a mi éppen nem válik előnyére. Helyzete olyan e 
kútnak, hogy nem lehet csodálkozni, ha sok benne az emiitett két 
test; az udvar azon pontja, a hol a kut is fekszik,  sokkal maga-
sabban áll mint a kert, mely a megette elvonuló hegy lábánál 
fekszik.  Nemcsak, hogy a beszivárgott viznek nincs szabad lefo-
lyása, hanem a hegyről lefolyó  is e medencében meggyül s hosz-
szas állása alatt ugy az ásványos részekből, valamint a kertben 
bőségesen lévő növényi részekből bővön oldhat. A viz bősége idő-
szakonkint változik: esős időszakokban oly tele van az amúgy is 
csekély mélységű kut, hogy majd a felszinre  feljő  a viz. Sőt zava-
rodása is mutatja fennebbi  állitásom alaposságát. E viz már — 
dacára hogy jó viznek tartatik — az alig ihatok, sőt ha a köve-
telményeknek szigorúan meg akarunk felelni,  a nem ihatok közé 
tartozik. 

Ugyanabban a városrészben, csakhogy nem a térben, hanem 
a hegyen van a „Csereutcai kut". Ennek vize a szerves anyagok-
tól sokkal tisztább, meglehetős kemény, mert itt is a talaj, mint 
általán az egész hegy hosszában az emiitett conglomerat s tehát 
könnyen telitődhetik. Jóságát illétőleg, különösen mint ivóviz, ha-
tározottan felülmúlja  az előbbit. 

A város belsejébe hatolva a Botosutcában két nyilvános kut 
van: egyik a „Csillag" cimü fogadó  előtt, a másik fennebb  a 
főispán  ur háza előtt. E két kut már nemcsak a talaj minőségénél 
fogva  bir ihatatlan és semminémü ipari célra nem alkalmazható 
vizzel, hanem az utcákon bőviben lévő állati szeny hozzá jutása 
miatt is. E két kut vize legfennebb  öntözésre való. Oly dús am-
móniák tartalmú viz, mint e kettő, nincs is az egész városban ; 
a főispán  ur háza előtt lévő kutviz egy literében csaknem 0,3 
gramm ammóniák van. Az ily kutak használata közegészségügyileg 
lezárandó lenne s legfennebb  tüzeseteknél volna megengedhető 
a meritésök. 

Mind a kettő közel fekszik  a hegylábához, s ugy látszik, 
hogy itt e tájon egy ága kell, hogy elvonuljon azon sótartalmú 
teléreknek, melyek e vidéken áthúzódnak (a városhoz közel a Kü-



küllővölgyébon több jelentékenyen sós forrás  is van, melyek közül 
áz egyik kútnak van befoglalva  s vizét a lakosság nagy mérték* 
ben használja sózásra; kettő pedig fürdőnek  van beállítva, még 
pedig az egyik hideg, *) a másik meleg fürdőnek),  mert jelenté-
keny sótartalmuak. E kettőben a vasnak is kis nyomai észlelhetők, 
de véleményem szerint nem mint ásványos alkatrész jutott ez a 
vizbe, hanem a szivatytyu csője a jelentékenyen sósvizben igen 
könnyen rozsdásodik s ezen rozsda oldata kölcsönözi a viznek a 
vastartalmat. 

A nyilvános kutak közül a Barátokterén lévő és a Várutcá-
ban lévő két kut a Küküllőtől, valamint a hegylábától is majdnem 
egyenlő távolságban fekszik  s ugyanazon viszonyok között; vizök 
nagyon hasonló, de jóknak éppen nem mondhatók. Némely házi 
szükségletekre alkalmas, de ivásra, főzésre  vagy mosásra határo-
zottan nem. 

A felsorolt  kutak mind a város derekát képező vonalban 
fekszenek,  csak annyi változattal, hogy némely helyt e vonalhoz 
közelebb nyomul majd a hegy, majd a Küküllő, a minek a vizekre 
gyakorolt jelentékeny befolyását  láttuk. Lássuk hogy áll a dolog 
azokkal a kutakkal, melyek határozottan magasabban feküsznek, 
hogysem a Küküllő vize befolyással  lehetne reájuk. 

E kutak a „Szentimrének" nevezett városrészben fekszenek. 
Ide tartoznak a szentimrei kettős kut, közel a patakhoz, a „Sán-
dor-kut" 2), „Kovács-kut" s végre a „Királykút." E kutak, miután 
itt a talaj már kötöttebb, agyagosabb, tisztábbak s az ásványos 
részek nem oly'jelentékenyek mint pl. a Barátokterén lévő kútban. 
Ammoniákot azonban mindenikben találtam, valamint légenysavat is 
e ez a jó ivóvíznek nem előnyös. Különösen a Sándor- és Kovács-
kútban, meg az úgynevezett kettős-kutban jelentékeny mennyiség-
ben. A két magán kútban az ammóniák jelenlétét a kutak közelé-
ben lévő tímár-gödrökből hozzájok jutható átszivárgásoknak tulaj-
donítom. A kettős kut pedig fekvésénél  s nem elég figyelmes 

*) A hidegfürdő  vizét, mely a Solymosi János ur tulajdona, elemeztem 
• ugy találtam, hogy a gazdag jódtartalmú sósvizek közé tartozik. Az elemzési 
eredményeket annak idején valamelyik természettudományi folyóiratban  közleni 
fogom. 

2) Sándor- és Kovács-kut nem nyilvános kutak, hanem magán telkeken 
lévő kutak; azonban általánosan használtak s a fennhasznált  néven ösmeretesek 
tulajdonosaik után. 



gondozásánál fogva  nincs megvédve az esős vagy hóolvadásos 
időben a belefolyható  utcai ronda víztől. A patak is közel van, a 
talaj itt kövecses, tehát a patak vize felnyomul  s az útjában lévő 
szerves hulladékok oldatával fertőzteti  vizét. 

Legtisztább s legjobb a „Királykút", mert ennek környezete 
szabad, a kut meglehetős magas, tehát az idegen viz belejuthatá-
sától meg van védve. 

Térjünk le újból a hegy lábához s szóljunk arról a két kút-
ról, mely a legnagyobb használatnak örvend, értem a „Jézus-
kutat" és a „ Csorgó t." 

A „ Jézus-kut" a Bethlenutca végén, azon a kis teren fekszik, 
a hol a bejövő ut kétfelé  válik, a Bethlenutcára és Várutcára. 
Környezete szilárd s közvetlen közelben nincs semmi emésztő, 

* vagy hasonló tisztátalan hely. Vize meglehetős bő s hogy ennyire 
jó, mint a milyen, főképp  annak tulajdonitható, hogy naponta igen 
nagy mennyiségű vizet hordanak el belőle ivó s más házi célokra 
való viz gyanánt, mert azáltal a forrás  folytonosan  működhetik, a 
viz nem gyűlhet meg s a mi fő,  igy nem is lesz — legalább arány-
lag — oly dús idegen anyag tartalmú, mint lenne ellenkező eset-
ben. Azon körülmény is, hogy a város igen jelentékeny része 
használja, a mellett tanúskodik, hogy vize élvezhető. 

Ugylátszik a szokás az embernél és az állatnál is csakugyan 
természetté válik, mert oly viszonyokat tart jóknak, a melyek 
valósággal éppen károsak reá nézve. Igy van ez azon városrész 
lakóival is, kik az úgynevezett „Tó"-ban laknak. „Uram Isten!" 
kiáltaná el magát egy nagy városi ember, a ki egy szép tiszta s 
egészséges pontján lakik városának, „hogy lehet itt lakni!" Az a 
nedvesség, az a mocsáros hely!? Hisz az magában már egészség-
telen ; a házak oldalainál, néhol a házak alól vízforrások  fakadnak 
elő s itt lakni! — Most már képzelhető, hogy ilyen helyen milyen 
lehet a kutviz! 

Mikor ott jártam, hogy vizet vettem, minden ember dicsérte 
milyen jó ! Bennem már a fekvése  gyanút keltett s csakugyan nem 
alaptalanul. E viz poshadt szagú; az elemzés jelentékeny ammó-
niákat tüntetett fel,  tehát mind igazolták azon elfogadott  nézetet, 
hogy mocsáros helyen, vagy annak közvetlen közelében egész tiszta 
vizet nem lehet kapni, mert a posványos, ingoványos helyek tele 
vannak növényi hulladékok rohadó részeivel, melyek a vizet fer-



tőztetik* Ásványos alkatrész nincs benne sok, Ugy hogy kevesebb 
Van, mint a Jézus-kutban, de a fennebbi  tulajdonságánál fogva, 
határozottan megette áll, sőt ki lehet mondani, hogy nem jó. 

Ezzel befejezem  az egyes kutakról mondott nézeteim s álta-
lánosan ki kell mondanom, a mint már fennebb  is emiitettem, 
hogy Udvarhely várossá nem dicsekedhetik ivóvizeivel. Oly iparág 
nincsen a városon, kivéve az egyedüli szeszfőzést,  melynél nagy 
mennyiségű lágyvizre volna szükség, mert akkor azon gyárhelyisé-
gek csakis a Küküllő vizét alkalmazhatnák, a mint teszik is a 
szeszgyárak, melyek a partjaira vannak épitve. A borkészítéshez, 
mely jelentékeny iparát képezi városunknak, a kemény vizek is 
alkalmazhatók, főleg  azon részeiben, a melyekhez kisebb mennyi-
ségü viz is elegendő; a mosás, áztatás, az ugy is a Küküllőben 
történik. Hogy a város ivóvizei nem elég jók, bizonyitja azon kö-» 
rülmény is, hogy a majdnem egy órára fekvő  „Szejke" savanyu 
vizét hordatják s azt használják; pedig ennek élvezhetéséhez is 
szokás kell! 

Aránylag a legjobb vizek következők: a kórház kútja, a lak-
tanya kútja, a Kovács-, Sándor-, Király- és Jézus-kut; kevésbé 
jók: Szájdel-kut, szt-imrei kettős-kut, Csorgó; egészen használ-
hatatlanok a botosutcai, Barátokterén lévő s várutcai kutak. 

Ezennel befejezem  értekezésem azon megjegyzéssel, hogy 
jelenleg végzett elemzéseim csupán tájékoztatásul szolgálhatnak, 
mert arra, hogy véglegesen meglehessen állapitani, hogy egy város 
vizei közül melyik a legjobb, nem egy elemzést kell megejteni, 
hanem legalább minden hónapban egyet, mikor aztán ki lehet azt 
is mutatni, hogy az éghajlat változása is minő befolyással  van 
valamely kútra, mert ez szintén jelentékeny tényező. Időm s elfog-
lalta,tásom azonban nem engedte, hogy egy kut vizét egyszernél 
többször elemezzem ; azonban e részben hiányos munkának is meg 
van az a haszna, hogy legalább reá mutathattam azon okokra, 
melyek vizeinket kevésbé élvezhetőkké teszik. 

£2^* A 9. lapon a második bekezdés második sora igy olvasandó: 
. . . „legfennebb  6 cmter átmérőjű s ebbe jő egy cső; körülbelől 
12 cmter hosszú, ebbe a csőbe jő" . . . 



Értesítő t i z l e n t n j e i 
az Igazgatóság által. 

A) A tanításnak ez évi tárgyai iskolánkban. 

Az előkészítő osztályban. 
Magyarnyelv,  hoti 5 órán. Gáspár János M. olvasókönyve 

IV. része — népiskolák számára — olvasmányain gyakoroltatott 
a helyes olvasás, a könyvnélkül is megtanult versek elmondásánál 
a hangsúlyozás és hanghordozás. Olvasmányokban : a beszédrészek, 
s a közönségesebb nyelvtani alakok fölismerése.  Hetenként egyszer 
helyesírás gyakorlása tollbamondás utján. Tanította Di\ Solymosi 
Lajos, r. tanár. 

Németnyelv,  heti 4 óráu. Felsmann olvasókönyvének I. részét 
használva, olvasás és helyesírás. Az olvasmányokban előforduló 
legfontosabb  szavak tanultatása. Rövid mondatok alakítása. Taní-
totta H a n n Károly , r. t. 

Földrajz,  heti 3 órán. A láthatár, a föld  alakja, s az ide 
sorakozó előismeretek. Világtájak. Tájékozódás a térképen. A 
magyar királyság Királyhágón túli része; az uj felosztás  szerint 
kiindulva Udvarhely város és megyére vonatkozó földrajzi  isme-
retekből. Tanította H1 a t k i Miklós , r. t. 

Természetrajz,  heti 2 órán. 24 állat- és 20 növéuyfaj  leírása, 
tekintettel a terminusok elsajátíttatására, csoportosítás nélkül, 
csupán előfordulásuk  helyei szerint rendezve. Tanította M o l n á r 
Károly, r. t. 

Számtan,  heti A órán. A szám- és méterrendszer együttes 
ismertetése; a négy alapmüvelet egész számokkal és tizedes tör-
tekkel ; a közönséges tört értéke. Főbeli számítás Brassai Számító 
Sokratese III—VIII. részeiben lévő példákon gyakoroltatott. Taní-
totta Dr. So lymos i La jos . o i) 



Itaj.z,  heti 3 órán. Egyenes és görbe vonalok; egyenes —• 
aztán görbe, — aztán egyenes és görbe vonalú idomok; bonyolul-
tabb idomok negyede, hatoda előrajzolva s a tanulók által kiegé-
szíttetve. Görbe vonalú idomok, egyenes vonalú — fokonként  egy-, 
két- s háromféle  — árnyalással. (Táblán való előrajzolás utján.) 
Tanitotta F a n k o v i c h Gyula , r. t., ez osztály vezetője. 

Ütenyirás,  heti 2 órán, Lövényi szerint. Kis és nagy betűk. 
Gyakoroltatás közmondások, történeti mondatok taktusos Íratásával. 
Tanította F a n k o v i c h Gyula. 

Az I. osztályban. 
Történet,  heti 2 órán. Magyar történet az Árpádház kihaltáig: 

a honszerzés; a keresztyénség Magyarországban; keresztes hadak; 
a tatárjárás. Tanköny Horváth Mihálytól, a tanuló itjuság számára. 
(9. kiad.) Tanitotta Váró F e r e n c , r. t. 

Magyarnyele,  heti 5 órán. Kármán M. olvasókönyve I. köteté-
ből: „Apollon", „Hermes", „Poseidon és Athéné", „Páris", „Akhil-
lóus", (görög mythosi és hősmondai) — továbbá: „Ilunor és Ma-
gyar", „A hunok bejövetele", „Etele király", „Etele udvarában", 
(Priskos Rhet.) 14 sz.: „Ebéd Etelénél", „A magyarok bejövetele", 
„A magyarok kalandos" hadjáratai", „Lehel kürtje", (magyar tör-
téneti és mondai) prózai elbeszélő olvasmányok és „A gonosz 
mostoha", „Pcege a csodaszarvasról", „Kevoháza" s „A magyarok 
Mózese" könyvnélkül is megtanult költői elb. olvasmányok s ezek 
szövegei alapján (Simonyi Zs. M. nyelvtanának I. része szerint) 
mondat és mondatrészek; ez alapon : beszédrészek, az ige- és név-
szók teljes alaktana; szóképzés : az élőképzők. Hetenként egy-egy 
Írásbeli dolgozat. Tanitotta Pálff i  Károly , r. t. 

Németnyelv,  heti 4 órán. Jónás János Németnyelvi tan- és 
olvasókönyvéből az, I—XXIII. leckékben eléjövő prózai és költői 
olvasmányok (ez utóbbiak könyvnélkül is betanittattak) alapján : 
egyszerű mondat részei; fő-  és mellékmondat; szórendjeik; de-
clinatio és motio; az ige folyó-cs.  és elbeszélő alakjai; személy-
ragozásaik.; számnevek; a jelzők ragozása. Az olvasmányokhoz 
tartozó szótanüláson fölül  szótanulás tárgyi csoportokban. Heten-
ként egy-egy Írásbeli dolgozat. Tanitotta Pálff i  Károly , r. t. 

Földrajz,  heti 2 órán. Dr. Hunfalvi  „Földrajz a középiskolák 
használatára" cimü tankönyvének első kötete szerint a magyar 



korona tartományainak, a Balkán félszigetnek,  Előázsiának, Ázsia 
északi partvidékének, a pyreneusi és appenini félszigetnek  termé-
szeti és állami viszonyai. Tanította So lymos i End re , h. t. 

Természetrajz,  heti 3 órán. Téli félévben  állattan, nyáriban 
növénytan. Kriescli „A természetrajz elemei" cimü tankönyvét is 
használva, megismertetett 56 emlős állat, s több velők rokon rö-
viden, csoportosítás kíséretében. A 15 emlősrend összeállítása 
családjaikkal együtt. A növények közül tárgyaltatott 56 virágos 
növény részben a tűlevelűek, részben az egy- és kétszikűek osz-
tályából ; fenyők,  pálmák, polyvák, kardos levelüek, kosbor, csalán, 
gyertyánfa,  ebtej, kankalin és burgonya félék;  ajakasok, érdes-
levelüek, fészkesek,  ernvősök, alma, rózsa s mandula félék;  pil-
langósok, mályvák, keresztesek és a szironták félék  családjaiból. 
A leirt 56 növényen kivül röviden említtetett mintegy 50. Általá-
nos áttekintés a növény külső tagoltságán. Tanította M o l n á r 
Károly , r. t., ez osztály vezetője. 

Számvetés,  heti 4 órán Tizedes szám és méterrendszer ismer-
tetése. Számsorok leírása. A négy alapmivelet egész, tizedes és 
közönséges törtszámokkal. A gyakorlatoknál a külön nevezetüség-
ből eredő átalakítás, az oszthatóságnak ismertetője, a tényezőkre 
bontás, a közös többes és osztó keresés, a közönséges törtnek 
tizedes alakra való átalakítása beékelten taníttatott. Tankönyv: 
Dr. Lutter Számtana. Tanította H é j j á Endre , igazgató t. 

Geometria  és  geometriai  rajz, heti 4 órán. Síkalaktan össze-
kötvo geometriai díszitmények rajzolásával. A tanítás a rajzolásra 
alapíttatott; gondosan kiválasztott díszitmények rajzoltattak, elem-
zésekből levezettettek a geometriai alakok. A nyert ismeretek ki-
emelve az oktatás eredményeként folytonosan  kiszélesedő rend-
szerbe szedettek s tovább alkalmaztattak. A rajzolás vonalzóval 
és körzővel törtéit; a szemmérték gyakorlására külön gond for 
dittatott. Elvégeztetett: A szögek fogalma  és nemei. Mellékszögek, 
csúcsszögek. Idomok: háromszögek, négyszögek, sokszögek. Kör 
fogalma,  osztása. Szögmérés. A háromszög, négyszög és sokszögek 
szögösszege. Háromszögek és négyszögek szerkesztése adott alkotó 
részekből. Az összevágóság fogalma.  Területmérés : a területmérték 
megismertetése, egyenes vonalú idomok területének kiszámítása.— 
A tanulók negyedrét nagyságú füzetekbe  rajzoltak; tankönyvet 
nem használtak, hanem a tételeket a tanár ellenőrzése alatt füze-
tekbe jegyezték. Tanította S u p p a n Vilmos, r. t. 



A II. osztályban. 
Történet,  heti 2 órán. A magyarok története 1301—1526-íg, 

Tankönyv: Horváth M., kis kiadás. Tanította K o h l b a u e r Fe-
r e n c z, r. t. 

Magyarnyelv.  Olvasmányok (Kármán Mór M. Olv. K. II. r): 
Lykurgos, Solon; A persák és hellének háborúiból; Szent István 
legendája (prózaiak); Harangszó, Kenyérkő, Diós-Györ, Szent László 
füve,  Szent László, Tatárjárás, Galamboskő (költőiek; könyvnélkül, 
szavalmányokul is). — Nyelvtan (Simonyi Zs. M. Nytan II. r.): 
a nevezetesebb határozók tana; összetett mondatszerkezet. 

Németnyelv.  Jónás János Németnyelvi tan- és olvasókönyve 
II. részéből az I—XIII. szakaszok teljes megmunkálása. A prózai 
olvasmányoknak kivonatos elbeszéltetése németül, a költőieknek 
könyvnélkül megtanulása. 26 etymologikus szócsoport. 

Francianyelv.  (Mager-Hofer  Nyelvtan I. r.; Iíofer  Olv. k. I. r.) 
Az egyszerű mondatban: az indicatifbeli  ige teljes ragozása; a fő-
név és article alakjai; a melléknév nem szerinti változása. — 
Olvasmányok: Le Petit Chaperon Rouge (németre is fordíttatva), 
Le Petit Poucet; L'Oraison dominicale (németül is). Elboszélés, 
könyvnélkül tanulás. 

Mind a három nyelven hetenként egy-egy Írásbeli gyakorlat.- -
Mind a három nyelvet tanította Y ár ó F erenc, r. t., ez osztály 
vezetője, hetenként összesen 11 órán, melyek közül a magyar-
nyelvre általában négy, német- és franciára  harmadfél-harmadfél 
esett. 

Földrajz,  heti 2 órán. Hunfalvi  Földrajzának II. kötete nyo-
mán az ausztriai birodalom, német császárság, Franciaország, 
Svájc, Belgium, Hollandia, Nagy-Brittánia, Skándinávia és az orosz 
birodalom fekvése,  — határai, — nagysága, — hegy- és vízrajza, — 
terményei, — ipara, — kereskedelme — népessége és politikai viszo-
nyai. A hegy- és vízrajz szabadkézrajzi vázlatban is gyakoroltatott. 
Tanította S o l y m o s i Endre , h. t. 

Természetrajz,  heti 2 órán. A téli félévben  50 állat ismerte-
tése által bevégeztetett a madarak, kétéltűek, hüllők, halak osz-
tálya, s ekkor az osztályok is jellemeztettek. A puliányok, ízlábuak, 
tüskebőrüek, ürbelüek és elsőkék közül is fogyó  mennyiségben 
egyének ismertettek meg, s ekkor a gerinces" és „gerincetlen" 



kifejezés  is értelmcztetctt. Az alsóbb köröknél csak a főbb  osztár 
lyok nyertek egyes képviselőkben jellemzést. A nyári félévben  22 
növény és 22 rovar tárgyaltatott. A növények többsége a virág-
talan növényosztályokból vétetett, a nevezetesebb osztályokra való 
tekintettel. Végre a növények a mult éviekkel csoportosíttattak és 
osztályonként áttekintettek. Segédkönyv: Kriescli „Természetrajz 
elemei." Tanitotta Molná r Károly , r. t. 

Számvetés,  heti 3 órán. Törtekkel való szorzás és osztás. — 
Kettős tételre tartozó feladatok  megfejtése  az egységre való hoza-
tal szerint. 

Geometria,  heti 3 órán. Karácsonyig a síklapu téralaktan. 
Ezentúl heti egy órán a köbtartalom-számolás és a henger, gula 
és gömb ismertetése. A más két órán kemény papirosból készült 
modellek (hexaadcrekből készült csoportok) után-rajzolása. 

A számvetést s a geometriát tanitotta l i u c s i n s z k i La-
jos, r. t. 

Szabadkézrajz,  heti 2 órán. Görög, római, mór és byzanti 
stylü egyszerűbb síkdiszitmények Jakobsthal „Grammatik der Or-
namente" mintáiról, nagyobbára színezve; Wittmann-féle  egysze-
rűbb gvpsminták után való rajzolás, ónnal. Tanitotta F a n k o v i c h 
G v u 1 a, r. t. 

A III. osztályban. 
Történd,  heti 2 órán. Magyarok története a mohácsi vésztől 

a legújabb korig. Tankönyv: Horváth Mihályé, kis kiadás. Tani-
totta S o 1 y m o s i E n d r e , h. t. 

Magyarnyelv,  heti 4 órán. Kármán M. olvasókönyve III. kö-
tetéből olvastatott: Periklés, Alkibiadés (Plutarch) és Sokratés 
(Xenoph.). Sokratés és a költői olvasmány: Arany „Daliás idők" 
I. és II. éneke szövegében, mely utóbbi könyvnélkül is megtanul-
tatott, a tropusok és figurák  magyarázata. A nyelvtan rendszeres 
áttekintése : Mondattan : főmondat:  alanytest, feje,  tagjai; állit-
mánytest, feje,  tagjai; mellékmondat a főmondat  tagozatában. A 
tagok ízei: alaktan. A szók és alakok elemei: hangtan. A hang-
tanból kiindulva, s az olvasmánybeli (hexameter) példákat, s mult 
évi költői olvasmányokat felhasználva  : magyar prozódia. 34 (ebből 
9 iskolai) Írásbeli dolgozat. Tanitotta Pálff i  Károly, r. t., ez 
osztály vezetője. 



Németnyelv,  heti 3 órán. Felsmann Olvasókönyve III. köteté-
ből fordíttattak:  Das Thranenkrüglein, Die Entstelumg der Welt 
und die Götter, Zeus und die Giganten, Der junge Siegfried.  Die 
drei Freunde, Die goldene Kepetieruhr, Das Schneeglöchen, Aus 
China, Handelsreisen in Nordsibirien, Alexander der Grosze, 
Alexander und Diogenes, Alexander der Groszc in Gordium, 
Alexander der Grosze und sein Arzt Philippus, Edelmuth Alexan-
ders des Groszen, Alexander der Grosze bei Gangamcla, Enthalt-
samkeit Alexanders des Groszen, Alexander der Groszc und Klitus, 
Alexanders des Groszen Tod, Die sieben Wunderwerko der altén 
Welt prózai és Die Katzen und der Hausherr, Der Perser und 
seine drei Söhne, Das Gewitter, Andreas Hofer  és Glockengusz 
zu Breslau költői olvasmányok (a költemények könyvnélkül is). 
Nyelvtan: A mellé rendelt mondatok és kötőszavaik; az alárendelt 
mondatok és kötőszavaik; a többszörösen összetett mondat és a 
körmondat. Az összetett mondatok elemzése alapján ismételtetett 
röviden az egész alaktan, kiegészíttetett a szóképzéstan s figyelem 
fordíttatott  a sajátos német kifejezésekre  és synonymákra. Heten-
ként egy-egy Írásbeli dolgozat. Tanitotta Pálffi  Károly, r. t. 

Francianyelv,  heti 3 órán. Kézikönyv Hófcr  Károly „A francia-
nyelv módszeres nyelvtana" II. r. és ugyanannak olvasókönyveiből 
az I. r. Végeztettek a beszédrészek általán; befejeztetett  elmélet 
és gyakorlat kapcsában a rendes igék hajlitása s kiegészíttetett 
a gyakoribb használatú rendhagyó igék hajlitásával. Az egyes lec-
kék fordítási  gyakorlatai szó- és irásbelileg vétettok át. Az olvas-
mányok köréből: „Cendrillon" és „Notions Géographiques" dol-
goztattak föl  és emléztettek. — T. K o h l b a u c r Fe rencz , r. t. 

Földrajz,  heti 2 órán. Kézikönyv: Hunfalvi  földrajza,  III. k. 
Ázsia és Áfrika  földrajza  a földközi  tenger partján eső vidékek 
kivételével. A földségek  horizontális és vertikális tagozata, az 
ethnographiai és politikai viszonyok. A physikai földrajzból  azon 
tényezők, melyek az egyes földségekre  befolyással  vannak. A 
mathematikai földrajzból  a legszükségesebbek (földrajzi  széles-
ség, hosszúság: tropikus-poláris öv stb). Tanitotta So lymos i 
Endre , h. t. 

Természettan,  heti 4 órán. A testek sajátlagos tulajdonságai-
ból összeállittattak a közös, kül és bel tulajdonságok. A hő mint 
térfogat  és halmaz állapot változtató; a hő mennyisége, a hő mint 



feszítő  erő, mint mozgató, s mint a nedvesség okozója. A delejek 
ismertetése, s a föld  mint delej. A dörzsölési, érintési és beveze-
tett villanyosságnál a ható erő fokozása  (süritők), a villanyerő-
mérők ; csoportosíttattak az élet, vegy, hő, fény  és delejes tüne-
mények s a közhasználatban levő villanykészülékek. A fénynek 
foka  és mérése, a fényváltozatok  közül a visszaverődés, törés, 
szinszórás; ezen változatoknak alkalmazása az optikai eszközöknél. 
A sugárzó hő. Kézikönyv: Piskó-Aujeszki természettana az alreál-
iskolák részére. Tanította H é j j á End re , ig. t. 

Számvetés,  heti 3 órán. Összetett hármasszabályi feladatok 
oldása, egységre való hozatal, egyszerű és összetett aránylatok, 
vonásmódszer. A percent fogalmának  kibövitése s alkalmnzása. 
Kamatszámítás. Határidőszámolás. Arányos osztás, egyszerű és 
összetett társaságszabály, elegyitésszámolás. A felsoroltakat  ki-
merítő tárgyi magyarázatok kisérték; a kidolgozott példák tárgy-
körök szerint csoportosíttattak. Egyúttal ismételtettek a megelőző 
években tanult rendszeres ismeretek, s nagy gond fordíttatott  a 
biztos és gyors számításra (különösen fejben).  Tankönyv: Lutter, 
Közönséges számtan III. rész. Tanította H l a t k y Miklós, r. t. 

Geometria,  heti 2 órán. Egyenes hasábok s azokból képezett 
csoportok vízszintes és függélyes  képei. — A képsíkok egyikére 
merőleges vagy avval párhuzamos egyeneseknek s a pontnak ké-
pei. — Alaprajz, felrajz,  keresztmetszet. Tanította R u c s i n s z k i 
L aj o s, r. t. 

Szabadkézrajz,  heti 4 órán. Dór, ion, korinthi, római, mór 
és byzanti stylü összetettebb síkdiszitmények, Jakobsthal „Gram-
matik der Ornamente" mintáiról, színezve, s Wittmann-féle  össze-
tettebb gypsminták után való rajzolás, ónnal. Másolás Racinet 
polyehromejai után; díszmüvek és ékítmények tollrajzban, tussal. 
Tanította F a n k o v i c h Gyula, r. t. 

A IY. osztályban. 
Történet,  heti 3 órán. Világtörténet a legrégibb kortól Krisz-

tus születéseig. Tankönyv Somhegyitől. Tanította S o l y m o s i 
Endre , r. t. 

Magyarnyelv,  heti 4 órán. Névy László stilistikája alapján 
az egyszerű és szép irály kellékei, levonva az egyes olvasmányok-
ból. Továbbá a Greguss Á. magyarázta „Arany balladái" alapján 
a románc ballada s regekép elmélete, miután előbb Névy stilisti-
kája alapján a vers technikájával együtt néhány lyrai költemény-



fajta  (dal, óda) ismertetett. írásbeli dolgozatok: 1. Udvarhely vi-
déke ; 2. A legrégibb népek ipara, kereskedelme s tudománya; 3. 
Körmondatok készítése felvett  egyszerű mondatokból; 4. Nyugtat-
ványok; 5. Végrendelet; 6. Házbéri szerződés; 7. Erdély népei; 
8. A korcsolyázás; 9. A farsang;  10. Az Egyesült államok népe; 
11. A tavasz; 12. A tavasz hirdetői; 13. A növényzet fejlődésének 
akadályai; 14. Észak-Amerika folyói  és álló vizei; 15. Búcsú az 
iskolai évtől. .Tanitotta L a u k ó Alber t , r. t. 

Németnyelv,  heti 3 órán. Felsmann Olvasókönyve IV. részé-
ből tárgyaltattak: „Prinz Argyl", „Der Argonantenzug", „Der 
Einsiedler und der Bár", „Kindesdank", „Der Sklave und der 
Löwe", „Der reiche Mann", „Die Pacifikeisenbahn",  „Christoph 
Columbus", prózai és „Schafers  Sonntagslied", „Der Knabe", 
„Hans*Euler", „Die Krenzschau" és „Selbstüberwindung" költői 
olvasmányok s ezek alapján a német nyelvtan rendszeres áttekin-
tése. Az olvasmányokban eléjövő szólásmódok, synonymák és tro-
pusok folytatólagos  magyarázása. Versek betanulása könyvnélkül 
a magánszorgalomnak engedtetett át; mindenik tanuló betanult 
legalább négyet; ezek között „Hans Euler", „Erikönig", „Die 
Bürgschaft",  „Der Sanger", „Die Kraniche des Ibikus", „Die 
Sonne bringt es an den Tag" stb. s ezek, valamint a tárgyalt 
költői olvasmányok alapján: a verstan elemei. Hetenként egy-egy 
Írásbeli dolgozat. Tanitotta Pálffi  Károly, r. t. 

Francianyelv,  heti 3 órán. Kézikönyv: Hófer  Károly „A francia-
nyelv módszeres nyelvtana", III. r. és ugyanannak olvasókönyvei-
ből az I. r. A beszédrészek és jelesen az igék tanának gyakorlati 
átvétele után, tüzetesen tárgyaltattak a rendhagyó igék; az igék 
és melléknevek vonzatai; az idővonzat. Az olvasmányok köréből: 
„Forme de la terre", „Le jour, la nuit et les heures", „L'année 
et les mois", „Races d'hommes", „Différents  degrés de civilisation", 
„Les Hirondelles" dolgoztattak föl  és emléztettek. Tanitotta Kohl-
ba u e r F e r e n c z, r. t. 

Földrajz,  heti 2 órán. Ausztrália és Amerika, tekintettel a 
természeti és ethnographiai viszonyokra, továbbá a fölfedezések 
és gyarmatosítások történetére is. Tankönyv: Hunfalvi  János föld-
irata, IV. r. Tanitotta H a n n Károly, r. t. 

Természettan,  heti 2 órán. A súlyosak természettanából: az 
erők különbözősége ; az eredő ; a gépeken az egyensúly; a mozgás 



minősége és nagysága az egyszerű és összetett erőkre nézve. A 
cseppfolyósoknál  a felszín,  a nyomás, a közlekedő csövek, úszás 
és a sűrűség meghatározása. A légnemüek feszítő  ereje és súlya, 
ezeknek mérése; a feszítő  erő mint mozgásokozó, úszás a levegő-
ben és a légnemek szétömlése. A rezgés mint hullámzó mozgás, 
mint hangébresztő és terjesztő. A hang erőssége és magassága, 
a magasságmérők, a hangvisszaverődés, a közhasználatú hangtani 
készülékek, a hang és hallószerv. Kézikönyv: Piskó-Aujeszki ter-
mészettana az alreáliskolák részére. Tanította H é j j á Endre , 
igazgatótanár. 

Vegytan,  heti 3 órán. Árvány-szervetlen vegytan. A viz fel-
bontása utján az egyszerű és összetett testek fogalma.  Elemek s 
az elemek vegyülése. Parány és tömecs, parány és tömecssúly. 
A vegybontás és vegyalkotás mibenléte. Tárgyaltattak a fontosabb 
nemleges és tevőleges elemek, különös tekintettel azon vegyeikre, 
melyek az iparban szélesebb alkalmazásnak örvendenek. Kézi-
könyv : Haydu, A vegytan és ásványtan kézikönyve. Tanította 
Dr. So lymos i L a j o s , r. t. 

Mathematika,  heti 3 órán. Algebra: alapfogalmak;  a négy 
alapmivelet absolut számokkal; hatványok; egy- és többtaguak, 
valamint tizes számrendszerbeli számok második hatványra eme-
lése; a nemlegesség fogalma;  az alapmiveletek viszonyos számok-
kal; egy ismeretlennel biró elsőfokú  egyenletek. Tankönyv: Lutter, 
Betiiszámtan. Tanította S u p p a n Y i 1 m o s, r. t., ez osztály ve-
zetője. 

Szerkesztő  geometria,  heti 2 órán. Merőlegesek és párhuzamo-
sak szerkesztése. Szögek másolása, szerkesztése, osztása. Három-, 
négy- és sokszögek szerkesztése adott feltételekből.  Szabályos sok-
szögek szerkesztése a körben s adott oldalból. Összevágó, hasonló, 
affin  és collineár alakok szerkesztése. Idomok egyenlő területű 
idomokká való átalakítása. A helyszínrajz elemei ^ a földmérés 
egyszerűbb tételei. Minden tanuló átlag 8 lap szerkesztést s 2 
helyszínrajzot készített. Ajánlott tankönyv : Schrőder, mértani szer-
kesztéstan. Tanította S u p p a n Vi lmos , r. t. 

Szabadkézrajz,  heti 4 órán. Emberi fejrészek;  összetételük; 
egész emberi fejek  marquirozott árnyalással. A testrészek. (Bargue 
síkmintái s utóbb gypsminták után.) Racinet polyehromejai után 
való másolás. Díszmüvek és ékítmények tollrajzban, tussal. Görög 



és római diszitmények í> drezdai műegyetemi gypsöntvények után. 
Tanitotta F a n k o v i c l i Gyula, r. t. 

Az Y. osztályban. 
Történet,  heti 3 órán. Világtörténet Krisztus születésétől 

Amerika felfedezéséig.  Tankönyv: Somhegyié. Tanitotta Solymosi 
Endre , h. t. 

Magyarnyelv,  heti 3 órán. Névy L. stilistikájának második része 
alapján a kisebb irásmüfajok  elmélete, elvonva a könyvhöz mellé-
kelt olvasmányokból. A Névy magyarázta „Shakespeare Coriolánja" 
alapján a dráma szerkesztésének belső és külső kellékei. írásbeli 
dolgozatok: 1. A villámhárító. 2. Egy nyári vihar. 3. Mivel tarto-
zik a gyermek szüléinek? 4. Udvarhely téli tájképének leirása. 
5. A mohácsi csata. G. A barátság. 7. A középkori municipalis 
városok Olaszországban. 8. A fösvény  (jellemkép). 9. A féltámadás 
(életkép). 10. A medve és farkas.  11. Ölyv és veréb (mesék). 12. 
Krocsus bukása (elbeszélés). 13. Társadalmi állapotok a 17-dik 
században (korrajz). 14. „Salamon" Vörösmartytól (mümagyarázat). 
15. Elmélkedés az iskolai év lefolyása  felett.  16. A csapadék (ér-
tekezés). tanitotta L a u k ó Alber t , r. t. 

Németnyelv,  heti 3 órán. Az eddig elsajátított nyelvtani isme-
retek ébrentartása, tekintettel a magyar nyelvi szerkezettani ok-
tatásra, következő olvasmányok alapján eszközöltetett: „Die Nibe-
lunge" (Uhland). „Wahrheit und Dichtung IV." (Göthe). „Ueber 
Steppen und Wüsten" (Humboldt). „Der Spaziergang" (Schiller). 
„Der Mensch ist zu feinere  Sinnen, zur Kunst und zur Sprache 
organisirt" (Herder). 15 Írásbeli dolgozat. Tanitotta Hann Ká-
roly, r. t. 

Francianyelv,  heti 3 órán. Kézikönyv: Hófer  Károly „A 
francianyelv  rendszeres nyelvtana : Alaktan." Olvasmányul Fénelon 
Télémaque-ja. Elvégeztetett elmélet és gyakorlat kapcsában az 
egész alaktan; olvastatott és részben emléztetett „Télémaque" 
IX. és XII. könyve. Tanitotta K o h l b a u e r F e r o n c z , r. t. 

Földrajz,  heti 2 órán. „Európa államainak politikai földrajza, 
a magyar-ausztriai monarchia kivételével." Politikai s társadalmi 
(vallás, népsűrűség, foglalkozás,  közművelődés) viszonyok, részle-
tes topographia. Tankönyv: Requinyi Géza Európa földrajza  V-dik 
osztály számára. Tanitotta H a n n Károly, r. t. 



Természetrajz,  licti 2 órán. A Kriesch-Sirakovics növénytanát 
használva: a növényrendszertan ismertetése a bonctani ismeretek-
kel kezdve. A sejtek ismertetésével párhuzamosan a telepnövények 
mint sejtnövények osztályai. Ezekkel kapcsolatosan élettani viszo-
nyaik, elterjedésük és alkalmazásuk; a szövetek, szervek ismertetése 
után az edényes kryptogam osztályok, a virág, gyümölcs megis-
mertetése után a virágos növényosztályok. Röviden a Linné rend-
szere ; áttekintés a növények földrajzára  és életére. Tanitotta 
Molná r Károly, r. t. 

Vegytan,  heti 2 órán. Szénenyvegyek vegytana. A széneny-
vegyek fogalma.  Azon fontosabb  vegyületek, melyek a közéletben 
igen elterjedt alkalinazásuak. A szeszek, a borszesz gyártása. 
Ecetsav, az ccetgyártás. A cukorfélék,  a cukor, vagy szeszes erje-
dés. Glukosidák, alkaloidák és gyanták. A sejteny- és keményítő-
féléknél  terjedelmesebben tárgyaltatott a növények táplálkozása s 
fejlődésükre  megkívántató körülmények. Tankönyv: Sajóhelyi: „A 
vegytan elemei." Tanitotta Dr. S o l y m o s i L a j o s , r. t. 

Mathematika,  heti 5 órán. a) Algebra. A számok osztható-
sága, számok és algebrai kifejezések  tényezőkre való bontása; a 
legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes; a törtek 
szorzása, osztása, összeadása és kivonása. Az arányok és arányla-
tok, alkalmazásuk. A hatványozás és gyökérvonás, a hatvány- és 
gyökérmennyiségekkel való müveletek. A számok felosztása  ratio-
nalis, irrationalis, reális és imaginár számokra. Elsőfokú  egyisme-
retlennel biró egyenletek feloldása.  Tanköny: Dr. Lutter Betü-
számtana. — b) Geometria: Alapfogalmak  és tantételek. Két, há-
rom stb. egyenes helyzete a síkban, s az ezekből keletkezhető 
idomok. A szögek nemei és mérésök módja. A szögekről szóló 
tételek. A három- és sokszögek egybevágósága. A sugarak, sugár-
rendszerek, ezeknek párhuzamosokkal való metszése; hasonlóság. 
Az egyenes vonalú alakzatok területe; a hasonló alakok területé-
nek aránya. A kör. Egy egyenes és a kör egymáshoz való hely-
zete, szögek a körben és a körön kivül; két kör egymásiránti 
helyzete, két kör közös érintői, hasonlósági pontjai. Tankönyv: 
Dr. Lutter Mértana. Tanitotta R u c s i n s z k i L a j o s , r. t., ez 
osztály vezetője. 

Szerkesztő  geometria,  heti 2 órán. Szerkesztések. A kört érintő 
egyenesek. Két kör közös érintője. Körök érintése. Kúpszeletek szer-



kesztése. Cykloisok. — Miuclegyik tanuló átlag 8 rajzlapot készített. 
Tanitotta R u c s i n s z k i L a j o s , r. t. 

Szabadkézrajz,  lieti 4 órán. Mellképek és egész alakok, görög 
és római díszitmények, mint a IV. osztályban. Tanitotta Fanko-
v ich Gyula , r. t. 

A YI. osztályban. 
Történet  heti 3 órán. Világtörtéuet Amerika felfedezésétől  a 

francia  forradalomig.  Tankönyv Somhegyitől. Tanitotta Solymosi 
E n d r e , h. t. 

Magyar  irodalom,  heti 3 órán. A történet irók s történet 
irás a magyar irodalomban Toldy Ferenc irodalom története alap-
ján : a rhetorika s értekező Írásművek s mindkettő történeti fejlő-
dése a magyar irodalomban; részben Névy László rhetorikája 
alapján. Az egyes szakok történeti fejlődéséhez  szükséges olvasmá-
nyok Toldy irodalmi olvasókönyvéből vétettek. írásbeli dolgozatok: 
1. Nándor-Fejérvár elveszésének okai. 2. Bethlen Gábor jelleme. 
3. A magyar történetírás fejlődése.  4. Kölcsey Ferenc életrajza. 
5. A szenvedélyek, s az azokra való hatás. 6. Politikai tényezők 
(1825—1848-ig), melyek a magyar szónoklatra befolytak.  7. A 
drámai jellemek Shakespeare Corioláuusában. 8. Nevezetesebb 
magyar politikai szónokok. Tanitotta Laukó Albe r t , r. t. 

Németnyelv,  heti 2 órán. Folsmann „Tan- és olvasókönyve" 
I. részéből: „Wichtigkeit und Wesen der Cliemie" (Liebig), „Gren-
zen der Maierei und Poesie" (Lessing), „Aus den Reden an die 
deutsche Nation" (Ficlitc), „Nicht der Schule, sondern dem Leben 
soll man lernen" (Herder), „Aus Schiller und Göthes Briefwechsel" 
cimü olvasmányok tárgy altattak, tekintettel a szerzett nyelvtani 
ismeretek ébrentartására s azon olvasmányok megértéséhez szük-
ségelt irodalomtörténeti ismeretekre s a magyar nyelvi oktatás 
körére. — 15 Írásbeli dolgozat. Tanitotta I lann Károly , r. t. 

Francianyelv,  heti 3 órán. Kézikönyv Hófer  Károly „A francia-
nyelv rendszeres nyelvtana" és ugyanannak olvasókönyveiből a II. 
r. Átvétettek a beszédrészek elmélet és gyakorlat utján; az olvas-
mányok közül „L'histoire de la conquéte de Constantinople" Geoffroi 
De Villehardonin után és Prevost Paradoltól „Génié De Romé 
IV". Tanitotta K o h l b a u e r F e r e n c z , r. t. 



Földrajz,  heti 2 órán. Az osztrák-magyar monarchia földrajza 
lehetőleg részletezve; a monarchia verticalis tagozata, klimatológiai 
viszonyok; ipar, kereskedelem s ezek eszközei, társadalmi s poli-
tikai viszonyok, részletes topographia (Steinhauser „Geographie 
von Oesterreich-Ungarn" módszerét követve). Tankönyv: Ivuttnér 
földirata  III. rész. T. Hann Káro ly , r. t., ez oszt. vezetője. 

Természetrajz,  heti 3 órán. Állattan. Dr. Thome-Paszlavszki 
tankönyve II. része szerint, eltanittatott az állatok rendszertana 
bonc- és élettani alapokon. A tankönyvtől eltérés a következőkben 
történt: ahol a tankönyv utal az első részre, mely az embert tár-
gyalja, ott a tárgy előadatott; ahol oly ismereteket közöl, melyek 
megértésére magasabb bonctani ismeret kell, az kihagyatott. — 
Tanitotta M o l n á r Károly , r. t. 

Vegytan,  heti 3 órán. Ásványszervetlen vegytan. A vegytan 
fogalma  és köre. A vegyületek és keverékek különbsége. Az olda-
tok s tulajdonságaik, különösen a légnyomással és hőmérséklettel 
szemben. A folyadékok  gázelnyelő képessége. Vegybomlás s vegy-
alkotás. A viz felbontása  által nyert alkatrészekből az elemek fo-
galma, tulajdonságaik. A Gay Lussac és Mariotte Boyle-féle  tör-
vények az itt nyert eredményekből a parány- és tömecssűly 
megállapítása. Kísérletekből lovezettetett a vegyértékek — pará-
nyosság — fogalma.  Aljak, savak és sók. 04 elem. Ezek közül a 
terjedtebb alkalmazásuak, valamint vegyeik bővebben tárgyaltattak. 
Tankönyv: Roscoe-Lengyel, „A vegytan alapvonalai." Tanitotta 
Dr. So lymos i La jos , r. t. 

Mathematika,  heti 5 órán. a) Geometria. A körtan, trigono-
metria, s a szögletes testek stereometriája. Lutter tankönyve sze-
rint. — b) Algebra. A logarithmusok, első és másodfokú  határozott 
egyenletek több ismeretlennel, transcendentális egyenletek (kitevő -
leges és Lutter mértanában előforduló  egyenletek trigon. függvé-
nyekkel), sorok (számtani, mértani), kamatok kamatjának számí-
tása, lánc- és közelitőtörtek, elsőfokú  határozatlan egyenletek több 
ismeretlennel. Császár tankönyve szerint. — Tanitotta H l a t k y 
Miklós , r. t. 

Ábrázoló  geometria,  heti 3 órán. Yetitéstan. Vetités egy kép-
síkon ; az alapfogalmak  és a stereometriából szükséges tételek 
szemléleti uton való kifejtése.  Vetités két képsíkon: a pont, egye* 
nes és sík ábrázolása. Az egyenes forgatása  és lefektetése;  hajlás-



szögei. Sík hajlásszöge. Síkok metszése. Egymásra merőleges síkok 
és egyenesek. A síkbeli alakzat képei között fennálló  affinitás.  A 
symmetria és koincidencia síkja. A síkbeli alakzat lefektetése; 
affin  rokonság. Síkok és egyenesek hajlásszögei. Térbeli rendsze-
rek forgása  tengelyek körül. Uj képsíkok haszilálata. Minden tanuló 
8 rajzlapot készített. - - Tankönyv : Suppan, Ábrázoló geometria I. 
Tanitotta S u p p a n Vi lmos , r. t. 

Szabadkézrajz.  heti 2 órán. Emberi alakok mell- és egész 
képei (krétarajz), llacinet nagyobbszerü polychromjainak másolása. 
Görög és római díszitmények a drezdai műegyetemi gypsöntvények 
után. Tanitotta F a n k o v i c h Gyula, r. t. 

A YII. osztályban. 
Történet,  heti 3 órán. Világtörténet a vestfáli  békétől a leg-

újabb korig. Tankönyv Somhegyitől. A legújabb kor a tanár ma-
gyarázatai után. Tanitotta L a u k ó Alber t , r. t. 

Magyar  irodalom,  heti 3 órán. Verstan. Költői remekmüvek 
elemzése poétikai, — méltatása irodalomtörténeti nézőpontból. A 
költői fajok  elmélete. Költői irodalmunk fejlődésének  főbb  korszakai. 
Jelesebb költői í.k. Kézikönyvek : Erődi Béla Költészettana, Toldy 
írod. Tört. Olv. k.; magánolvasmányoklioz: Toldy Magy. költ. 
kézikönyve s jelesebb magyar költők különböző kiadásai. — A 
tauitás tüzetesebb tárgyaiból vett írásbeli feladatok  : 1. Mik teszik 
a verset verssé? 2. A Zrinyiász III. énekének taglalása. 3. Zalán 
Futása érdekesebb részeinek taglalása. 4. Szilágyi és Ilajmási 
históriája a Szcndrői Névtelennél és Vörösmartynál. 5. A parabola, 
allegória és apolog viszonya a similitudo, metafora  és metonimiá-
hoz. 6. Tanulmány Faludi lírájáról. 7. Berzsenyi nevezetesebb 
hazafias  ódáiról. 8. A görög és a keresztény dráma kifejlődéséről. 
Tanitotta Váró Fe renc , r. t. 

Németnyelv,  heti 2 órán. Költői és prózai olvasmányok: „Aus 
dom Nibelungenliede", Aus „Hermann und Dorothca" (Göthc), 
„Der Fischer" (Göthe), „Der Iling des Polykrates" (Schiller), 
Aus „dem Liede von der Glocke" (Schiller), „Heidenröslein", 
„Mignon", „Trost in Thriinen" (Göthe), „Klage der Ceres" (Schil-
ler), „Die Macht des Gesanges" (Göthe). Olvasókönyv: Felsmann 
„Deutsches Lehr- und Lesebuch II." — 10 Írásbeli dolgozat. Ta-
nította H a n n K á r o 1 y, r. t. 



Francianyelv,  licti 2 órán. Kézikönyv : Hófer  Károly „A 
francianyelv  rendszeres nyelvtana", Olvasókönyv ugyanattól II. r. 
A nyelvtan feldolgozása  mellett és annak alapján feldolgozva  és 
részben emlézve lön: „Sur le style", „Le cheval", „Le loup" 
Buffontól;  továbbá : „L'automne" és „Adieux au collége de Belléy" 
Lamartinetól. — Tanitotta K o l i l b a u e r F e r e n c z , r. t. 

Földrajz,  heti 2 órán. Egyetemes összehasonlitó phvsikai 
földrajz:  A szárazulat viszonya a vízfelülethez.  A szárazulat el-
helyezkedése, alakulata. Analógia az oceánok között. A földségek 
partfejlődése;  a partok sajátságos alakulata, százados emelkedése 
és sülyedése. A szigetek képződése. A földségek  verticalis tago-
zata : Alföldek  (részletesen tárgyalva, kiindulva a Yiscaja öböltől). 
Plateauk (a puszták és sivatagok theoriája). Hegységek (a hegyek 
keletkezése s sajátságos képződése a közetek szerint, völgyképző-
dések, a hegyek osztályozása, a glecscserek; aequatorialis és me-
ridionalis irányú hegységek részletesen ismertetve). Hydrographia 
(források  s folyók):  a földségek  folyóhálózata  (deltaképződések). 
Európa, Ázsia déli félszigeteinek  s Közép-Amerikának részletes 
tárgyalása (horizontalis-verticalis tagozata, klimatológiai viszonyai). 
Európa, Ázsia egyéb tagjainak részletes ismertetése. Európa, 
Ázsia, Észak-Amerika törzse. Kelet- és nyugat-indiai szigetvilág. 
Dél-Amerika, Áfrika,  Ausztrália részletes ismertetése. Nevezetesebb 
physikai viszonyok: a tengervíz szerkezete, felszínének  és belsejé-
nek hőmérséklete, tengeráramlások, árapály, hullámzás, vilódzás. 
Légáramlások (passátok, hideg és forró  szelek, monsumok, torná-
dok s szárazföldi  forgó  szelek). Vulkanismus (vulkánok, solfatárák, 
földrengések,  hévvizek, geysirek). Tankönyv hiányában a tanulók 
a tauitásközben csinált jegyzeteiket kiegészítették a tanár által 
közrebocsátott írott ivekből. Tanitotta L a u k ó Albe r t , r. t. 

Természetrajz,  heti 3 órán. Ásvány-, kőzet- és földtan  Dr. 
Roth S. tankönyve nyomán. Az ásványtani általános tulajdonságok 
előrebocsátása után mintegy 100 ásvány, vegytani rendszer szerint, 
tekintettel alkalmazásukra és hazánkban való előfordulásaikra.  A 
kőzettanból a főbb  összetett kőzetek, továbbá képződési és telpü-
lési viszonyaik. A vulkanismus és viz működése s eredménye. A 
földtanból  a föld  képződésének rövid elmélete; a képletek főbb 
növényeik- és állataikkal, tekintettel hazánkra s arra is, hogy 
melyik képlet idejében minő eruptív kőzet képződött. Tanitotta 
M ° 1 " ár Káró l v, r. t. 



Természettan,  heti 4 órán. A testek általános tulajdonságaí-
nak rövid ismertetése után az erőkről szóló tan, a szilárd, csepp-
folyó  és légnemű testek nyugvás- és mozgástana; a fontosabb 
rezgéstani törvények — a rezgések nemei, a hullám keletkezése, 
terjedése, visszaverődése, eközben létrejöhető megfordulása,  töréso 
és elhajlásának ismertetése után hang- és fénytan.  Tankönyv : Fehér 
Ipoly Kisérleti természettana. Tanitotta H1 a t k y Miklós , r. t. 

Vegytan,  heti 2 órán. A szénenyvegyek fogalma;  a széneny 
négy vcgyértéküségéből stb. levezethető vegyületek képződésének 
átnézete. A szerves testek elemzéséből nyert százalékokból a ta-
pasztalati képlet felállítása;  a százalékból levezetett képlet javítása 
a gőzsűrűség meghatározásával. A különböző képletek magyará-
zata. Isomeria, polymeria és metameria. A részletes részből: teli-
tett szénkönenyek s az ezekből levezethető chlor, jod és brom 
helyettesítési termények; az egy, két és három vegyértékű alkoho-
lok ; aldehydek és savak. A telítetlen szénkönenyek — gyökök — 
vegyületei a légenycsoport elemeivel. Szénhydratok, erjedésök, 
szeszes és saverjedés. Glükosidák, aromaticus vegyek. Tankönyv: 
Roscoe-Lengyel: „A vegytan alapvonalai." Tanitotta Dr. Solymosi 
L a j o s, r. t., ez osztály vezetője. 

Mathematika,  heti 4 órán. a) Algebra. Kapcsolástan. Newton 
kéttagú képlete igenleges, nemleges s tört kitevőkkel. Magasabb 
rendű arithmetikai sorok. A funkció  fogalma  s geometriai jelen-
tése; végtelen sorok s összehajlóságukra vonatkozó tantételek. 
A regula falsi.  Tankönyv: Császár: Algebra. — b) Geometria. A 
gömbölyű testek (henger, kúp, gömb) stereometriája. Spharikus 
trigonometria. Tankönyv: Lutter: Mértan II. Tanitotta Rucsinszki 
La jo s , r. t. 

Ábrázoló  geometria,  heti 2 órán. A szabályos testek ábrázo-
lása. Hasábok s gúlák ábrázolása, síkkal való metszése s áthatása. 
Görbe felületek  : henger s kúpfelületek  fogalma,  ábrázolása; érintő-
síkok s metszetek szerkesztése. A hengercsavarvonal s érintői; 
kifejthető  csavarfelület.  A torzcsavarfelületek  s csavarok. Forgás-
felületek  fogalma  s ábrázolása; érintősíkok és metszetek. Burkolá-
suk kúppal s hengerrel. — Minden tanuló átlag 7 rajzlapot készí-
tett. Tankönyv : Suppan ábrázoló geometria II. Tanitotta S u p p a n 
Vi lmos, r. t. 

Szabadkézrajz.  mint a VI. osztályban. 



A VIII. osztályban. 
Magyarország  oknyomozó története,  heti 3 órán. A nagy ter-

jedelmű tananyagban különös figyelem  fordíttatott  azon esemé-
nyekre, melyek a hazai történetben korszakot alkotnak s a többi 
anyag ily pontok körül csoportosíttatott, megkönnyítve az egésznek 
átnézetét. Kézikönyv: Horváth Mihály, Magyarország története 
(közép kiadás). Tanitotta L a u k ó A l b e r t , r. t. 

Magyar  irodalom  történetének áttekintése, heti 2 órán; kézi-
könyv: Toldy F. Irodalomtörténete és Olvasókönyve. — Bölcselet, 
heti 3 órán: a lélek fejlődésének  főtörvényei;  logika, lélektani 
alapon fejtegetve,  Brassai Sámuel könyve alapján. Az irodalom és 
a bölcselettanitás tüzetesebb tárgyaiból vett Írásbeli feladatok: 
I. Az eszmetársulás törvénye, mint a beszélni-, olvasni-, irni-
tanulás alapja. 2. Szondi története, mint költői tárgy, Tinódinál, 
Cucornál és Aranynál. 3. A magy. nemzeti irod. tört. korszakainak 
áttekintő jellemzése (iskolai fdt.)  4. Az alanyi költés fogálma  logi-
kánk nézőpontjaiból. 5. Analysis  és  syntliesis  szók különböző jelen-
tései. 6. Tanulmány valamely szabadon választott tárgyról. 7. Érett-
ségvizsgálatra: Mi volt az elégia eredetileg, tovább fejlődésében, 
és mi ma? Tanitotta Váró F c r e n c , r. t. 

Németnyelv,  heti 2 órán. Prózai olvasmányok a német tudo-
mányos nyelv ismertetésére: Nutzen der Geschichte (Rotteck), 
Kari V. (Ranke), Ludwigs des XIV. Flucht (Schlosser), Die Natur-
Avissenchaften  der Alton und Neuen (Göthe), Ueber das Erhabene 
(Schiller). Olvasókönyv: Felsmann „Deutsches Lehr- und Lesebuch 
II." 9 írásbeli dolgozat. Tanitotta H a n n Káro ly , r. t. 

Francia  nyelv,  h. 2 óra. Kézikönyv Hófer  Károly „A francia 
nyelv rendszeres nyelvtana". Olvasókönyv ugyanattól II. r. A nyelv-
tan átismétlése és gyakorlati feldolgozása  után és annak alapján 
vétetett: „Charlemagne et son gouvernement" Guizottól és „La 
Féodalité" Luruy-tol. Tanitotta K o h l b a u e r F e r e n c z , r. t. 

földrajz,  heti 2 órán. Egyetemes összehasonlító politikai 
földrajz.  Európa s Amerika kulturállamainak nemzetgazdasági, tár-
sadalmi s politikai viszonyai. Ugyancsak Amerika, valamint Ázsia, 
Áfrika  s Ausztráliánál kiindulási pontul az ethnographia vétetett, 
s a népek műveltsége alapján kimutattatott a népek önálló és alá-
rendelt helyzete, a gyarmatok viszonya az anyaországhoz. Segéd-
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könyvül szolgált a Haucke-Környei-féle  egyetemes földrajz;  a hé-
zagokat a tanulók jegyzetekkel egészítették ki. Tanította L a u k ó 
A l b e r t , r. t. 

Természetrajz,  heti 2 órán. Anthropologia. Dr. Tliomé-Pasz-
lavszky „Az ember testének szerkezete és élete" cimii kézikönyve 
nyomán az emberi test bonctani,- górcső segélyével lehetőleg szö-
vettani szerkezete. Ezzel kapcsolatosan a szervek élettani mű-
ködése, épségben való tartása, bővítve a tankönyvet Huxley 
elemi élettanából. Végül az embernek, mint egyénnek élete; az 
emberi nem történelem előtti ideje (bővítve a tankönyv ezen ré-
szét Lubbock „Történelem előtti idők" c. munkájából) és a fajokra 
való felosztás  elveinek rövid ismertetése után, Blumenbacli szerint, 
fajokra  osztása. Az év végén: rövid összehasonlító áttekintés a ter-
mészet három országán. Tanitotta M o l n á r Károly , r. t. 

Természettan,  heti 5 órán. a) Természettan. A delejes alap-
tünemények és megfejtésük  a delejesség anyagelméleto segélyével; 
a delejek készítése; a delejes erők mérése, a távolhatás törvényei, 
a földdejesség.  A villamos alaptünemények, összehasonlítva a de-
lejes alaptüneményekkel, a villamos távolhatás törvénye, a villa-
mosság székhelye és beosztása. Villamos készülékek. Villammu-
tatók, villamgépek, villamgyüjtők; a villamos kisütés tüneményei. 
A vegyváltozások, mint villamébresztők, a galvan elemek és lán-
cok, a villamosság, ho, fény  és vegyrokonság, mint a tömecsmoz-
gás különböző nyilatkozatai, a köztük mutatkozó összefüggés.  A 
villamrohamok, továbbá a villamrohamok és delejek kölcsönös 
egymásra hatása, a delejesség villamos elmélete, a delejes alap-
tiineményeknek ez elmélet segélyével való megfejtése;  a villam-
rohamnak delejező hatása, ennek alkalmazása különböző készülé-
kekre; a villamos és delejes indítás, ezeken alapuló készülékek. 
A testek delejes maguktartása, tengelyirányos és keresztdelejesség. 
A hő, továbbá az életműködés, mint viliaminditok. A hő és foka, 
forrásai,  különös figyelemre  méltatva az erőmüvi és vegyi forrá-
sokat ; a hő munkaegyenértéke; a hő terjedési törvényei; a hő és 
térfogat,  továbbá a hő és halmazállapot közti összefüggés.  A hő 
mérése. A párolgással együtt mutatkozó tünemények és az azokra 
vonatkozó törvények. Az egész természettannak összefoglaló  ismét-
lése az erély megmaradása, illetőleg átalakulásának feltüntetésére. 
— b) A csillagászat elemei. A látkör. Az ég és égi testek látszó-



lagos napi mozgásaik. A különböző összrendezői rendszerek az 
égi testek helyének meghatározására, az égitestek parallaxisa. 
Az égitestek osztályozása mozgásaik szerint; a nap és a nap-
rendszer bolygói, Ptolomeus és Kopernikus rendszere, kiválólag a 
nap, föld  és hold, — mozgásaik és a reájok vonatkozó egyéb is-
meretek. A természettanban már előbb tárgyalt, de idevonatkozó 
törvények — nehézkedés, központi mözgás, fénytörés  és fényaber-
ratio — ismétlése. Tankönyv: Dr. Pisko-Aujeszky-féle  Természet-
tan. Tanitotta H l a t k y Miklós, r. t., ez osztály vezetője. 

MathematUca,  heti 3 órán. Algebrai kifejezések  szerkesztése; 
geometriai feladatok  algebrai megoldása. Elemző geometria a sík-
ban: az összrendezőrendszerek; a pont s pontra vonatkozó fel-
adatok ; az egyenes egylete s feladatok  az egyenesről; a kör; 
egyenes és kör; ellipsis, parabola, hyperbola középponti s sark-
egyenletei ; az érintők és deréklők egyenletei; az érintéselemek. 
Az írásbeli érettségi vizsgálatra ezen feladatok  adattak: 1) Határoz-
zuk meg azt a hegyes szöget másodpercnyi pontessággal, melynél 
a tangens egyenlő a cosinussah 2) Mily szögek alatt kell három 
erőnek, melyek közül p=1245 kg., 9=464 kg. és r=907 kg., egy 
pontban működnie, hogy egyensúlyban maradjanak.— Tankönyv: 
Lutter, Mértan II. Tanitotta S u p p a n Vi lmos, r. t. 

Ábrázoló  geometria,  heti 3 órán. Árnyéktan: Pont, egyenes, 
kör, síkidomok, gula, hasáb, kup, henger, gömb és forgásfelületek 
saját- és vetett árnyékai. A kup, henger és gömb egyenlő világú 
vonalai. Perspektíva: a centrál vetités elemei; distánc- és osztás-
pontok használata; síkidomok, kör, polyederek, kup és henger 
perspektivikus ábrázolása. Egy lépcsőzet perspektívája. Minden 
tanuló átlag 5 lap szerkesztést és egy műszaki rajzot készített. 
Tankönyv nem volt Tanitotta S u p p a n Vilmos, r. t. 

Szabadlcézrajz,  heti 2 órán, Racinet-féle  összetettebb poly-
chrom minták után. Tanitotta F r a n k o v ich Gyula, r. t. 

Valamennyi osztályban. 
Hittan  tanítást  heti 1—1 órában eszközöltetni az illető val-

lásfelekezetek  felsőbbségének'  állott jogában. 
A főtisztelendő  erd. r. kath. püspökség a r ó m a i ka tho -

l i k u s növendékek hittanitásáról akép méltóztatott gondoskodni, 
hogy a VIII. és VII. osztálybeliek tanításával n. tiszt. Koródi 
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Endre r. kath. főgynin.  tanár urat, — a VI. és V. osztálybeliekével 
n. tiszt. Bándi Vazul r. kath. főgynin.  tanár urat, — a IV. és 
III. osztálybeliekével n. tiszt. Flóri József  városi főkáplány  urat, 
— a II. I. és előkészítő osztálybeliekével n. tiszt. P. Lukács 
Ádám szentferencrendi  áldozárt és másodházfőnök  urat méltatta 
megbízni. 

Helvét  hitii  növendékeink hittanitását, a sz.-udvarhelyi ev. 
ref.  kollégium mélt. elöljáróságának intézkedése folytán,  a VIII—V. 
osztályban tiszteletes Zajzon Ferencz lelkész ur, — a IV—II. osz-
tályban tiszt. Illyés István senior ur, — az I. osztályban tiszt. 
Szabó Géza köztanitó ur méltatta teljesíteni. 

Iskolánk imitárius  vallású növendékeit tiszt. Kisgyörgy Sán-
dor ur, kénosi pap szívesen részesítette hittanitásban. 

Más  felekezetű  vagy vallású  növendékeink hittanitásáról szü-
lőik gondoskodtak. 

Iskolánk Igazgatósága, áthatva attól a meggyőződéstől, hogy 
a józan erkölcsös nevelést a vallásos tudat fölébresztése  és ébren-
tartása hivatva van még termékenyebbé tenni: őszinte köszönetet 
mond mindazoknak, akik növendékeink hittanitásáról jogszerüleg 
gondoskodván, egyházuk érdekeivel egyetemben a társadalom ér-
dekeit is előmozdították. 

Torna-tanításban mindenik osztály heti 2—2 órán részesült, 
a tornahelyiségek alkalmatlan — s e miatt felszereletlen  volta 
folytán  több kevesebb akadálylyal. A tanitást Móric Gyula, r. kath. 
főgymn.  tanár folytatta. 

B) Iskolánk tamirkara. 
Héjjá  Endre,  végzett technikus, rendes tanár; 6 év óta ez 

intézet igazgatója; az udvarhelyvárosi iskolaszék — s az udvar-
helymegyei állandó népnevelési bizottság tagja; Udvarhely váro-
sának tiszteletbeli mérnöke ; 22 év óta tanit. 

Fankovich  Gyula,  végzett jogász, r. t., a rajzszertár keze-
lője; az előkészítő osztály vezetője; 6 é. t. 

Gyalokay  Mózes,  végzett jogász, r. t,. az országos iparegye-



sülét tiszteletbeli tagja; 16 é. t. (Az isk. év utolsó harmadában 
betegeskedése miatt szabadságon volt.*) 

Hann  Károly,  r. t., a VI. osztály vezetője; 9 é. t. 
Hlathy  Miidós,  i\ t., a természettaui szertár kezelője, a VIII. 

osztály vezetője; 8 é. t. 
Kohlbaner  Ferenc,  r. t , 6 é. t. (1879 elejére neveztetett ki 

iskolánkhoz rendes tanárnak.*) 
Laukó Albert,  r. t., a földrajzi  gyűjtemény kezelője; 3 é. t-
Molnár  Károly,  r. t., az udvarhelyvárosi iskolaszék tagja; 

az udvarhelymegyei tanítóegyesület udvarhelyjárási körének el-
nöke; a természetrajzi szertár kezelője; a tanulók együttlakásá-
nak felügyelője;  az I. osztály vezetője; 5 é. t. 

Palffi  Károly,  r. t., az unitárius egyház főtanácsának,  s az 
udvarhelymegyei állandó népnevelési bizottságnak tagja; az udv.-
megyei ált. népnevelési egyesület titkára; a tanári tanácskozmá-
nyok jegyzője; a III. osztály vezetője; 6 é. t. 

Rucsinszlcy  Lajos, r. t., az V. osztály vezetője; 6 é. t. 
Solymosi  Endre,  okleveles helyettes tanár; az utolsó idő-

szakban a tanulók együttlakásának felügyelője;  1 é. t.*) 
Dr. Solymosi  Lajos, r. t., a könyvtár s a vegytani szertár 

kezelője; a VII. osztály vezetője; 3 é. t. 
Suppan Vilmos,  r. t., az udvarhelymegyei állandó népneve-

lési bizottság tagja: az iskolai zenekar felügyelője;  a mértani 
szertár kezelője; a IV. osztály vezetője; 4 é. t. 

Váró  Ferenc,  r. t., az udvarhelymegyei állandó népnevelési 
bizottságnak, s a Valéria-gyermekkert-bizottságnak tagja és jegy-
zője ; a sz.-udvarhelyi jótékony nőegyesűletnek jegyzője; a tanulók 
olvasókönyvtárának kezelője; a II. osztály vezetője; 4 é. t. 

Zerdahelyi  Ödön,  h. t., 5 é. t. (Az isk. év elején áthelyez-
tetett a sümegi reáliskolához.*) 

*) Lásd iskolánk ez Ovi történeti adatait F) alatt. 



C) Tanulóink névsora.f) 
ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY. 

*Bencze Miklós, 1867. ref.  Bágy.» 
Boros Domokos, 1867. ref.  Sz.-Udvarliely. 
Dékáni Gusztáv, 1869. ref.  Borbánd. 
*Fodor Gábor, 1866. ref.  Oláh-Andrásfalva. 

5 * Jakab  Antal,  1879. r. katb. Farkaslaka. 
Kain Henrik, 1869. mózes vall. Brassó. 
*Kálnoki Imre, 1868. r. katb. Sz.-Keresztur. 
Klein Henrik, 1869. mózes vall. Lonyó. 
*Kovács István, 1865. ref.  Telekfalva. 

10 *Kövecsi Ábel, 1867. ref.  Agyagfalva. 
Loschdorfer  Béla, 1868. r. katb. Gy.-Szt-Miklós. 
Nirschi Antal, 1867. r. katli, Budapest. 
*Orbán Ferencz, 1867. ref.  Bágy. 
Simén Endre, 1869. unit. N.-Solymos. 

15 *Tolán Vikincia, 1865. g. kath. A.-Boldogasszonyf. 
Waad János, 1865. ágost. Mirkvásár (rendkivüli t.) 

I. OSZTÁLY. 

Balázs János, 1866. r. kath. Sz.-Udvarhely. 
Benedek Endre, 1868. ref.  Brassó. 
Bodrogi Áron, 1867. ref.  Sz.-Udvarhely. 
*Fazakas Sándor, 1866. unit. Sz.-Ábrahám. 

5 Gergely Tamás, 1867. r. kath. Sz.-Udvarhely. 
Kénosy István, 1867. unit. Ócfalva. 
Kocián János, 1868. r. kath. K.-Vásárhely. 
Kociuba János, 1868. r. kath. Segesvár. 
Sándor Béla, 1868. unit. Sz.-Keresztur. 

10 *Tutter Adolf,  1867, r. kath. Cs.-Delne. 
Veress Ferencz, 1868. r. kath. Sz.-Udvarhely. 
Zeyk János, 1867. ref.  Cikmántor. 

A *-gal jegyzettek fölvétettek  az együttlakásra; a cursiv bellis  neviiek 
az év folytában  kiléptek az iskolából. A tanuló neve után születése éve, val-
lása, születése, helye van jegyezve. 



II. OSZTÁLY. 

*Balint Imre, 18G4. r. katli. Oroszbegy. 
*Biró István, 1866. ref.  A.-Sófalva. 
Diémár Ernő, 1868. r. kath. N.-Enyed. 
*Gábos Áron, 1863. ref.  Ócfalva. 

5 Gallea Jakab, 1863. g. katb. Pallos. 
*Hajdu András, 1862. r. katb. Oroszbegy. 
Jeszenszki Sándor, 1866. ág, liitv. Tót-Próna. 
•Káli Károly, 1866. ref.  A.-Sófalva. 
*Kassai Gábor, 1867. ref.  Fenyéd. 

10 *Kisfaludi  Ferenc, 1864. ref.  Kecset. 
Kocsis Domokos, 1864. ref.  Márktisfalva. 
Kohl Ferenc, 1865. r. kath. Szeredahely. 
Kohl József,  1867. r. kath. Szeredahely. 
*Kósa Zsigmond, 1865. unit. Énlaka. 

15 *Kovács Dénes, 1866. r. kath. Oroszhegy. 
Rác Gyula, 1867. ref.  Sz.-Udvarhely. 
Szabó Endre, 1868. r. kath. Szombatfalva. 
*Szentgyörgyi Árpád, 1865. ref.  Szolokma. 
*Szigyártó Albert, 1865. ref.  Agyagfalva. 

20 *Tamás Péter, 1864. r. kath. Oroszhegy. 
*Zsigmond Béla, 1864. ref.  Parajd. 

III. OSZTÁLY. 

*Bencze Zsigmond, 1863. ref.  Bágy. 
Benedek Béla, 1863. ref.  Brassó. 
Breckner János, 1864. ág. hitv. Szt.-Ágotha. 
^Buzogány Samu, 1863. ref.  Ujszékel. 

5 Flórián Theophil, 1866. g. kath. Naszód. 
*Hosszu Jenő, 1864. ref.  Kézdi-Vásárhely. 
Ilügel Gyula, 1864. ág. hitv. Szt.-Ágotha. 
Jenei Béla, 1865. ref.  Maros-Vásárhely. 
Klein József.  1864. ref.  Erdő-Szt.-György, 

10 Kociuba Emil, 1866. r. kath. Segesvár. 
*Kovács Albert, 1864. ref.  Fel-Torja. 
*Kovács János, 1862. ref.  Telekfalva. 
Máftei  János, 1860. gör. kel. Pálos. 



Parsche Gyula, 1866. r. kath. Gy.-Fejérván 
15 *Sándor Lajos, 1865. ref.  Dálya. 

Surdu Valér, 1865. g. kath. Tatárlaka. 
Szabó István, 1863. r. kath. Gy.-Szárhegy. 
*Szonda Lajos, 1861. ref.  Márkosfalva. 
*Tóth Vilmos, 1865. unitár. Abásfalva. 

20 Ugrón Zoltán, 1865. ref.  Szt.-Mihály. 

IV. OSZTÁLY. 

Balla Dénes, 1862. r. kath. Szováta. 
*Balla Gyula, 1863. r. kath. M.-Vásárhely. 
*Bodor Károly, 1862. ref.  Lécfalva. 
*Csiszár Pál, 1863. ref.  K.-Vásárhely. 

5 Dániel Béla, 1864. r. kath. Vargyas. 
Farcády Lajos, 1863. ref.  Sz.-Udvarhely. 
Flórián János, 1865. g. kath. N.-Szeben. 
Góró Lajos, 1864. ref,  Demsus. 
*Gyarmathy Mózes, 1864. unit. Ujszékel. 

10 Hosszú Lajos, 1863. ref.  K.-Vásárhely. 
*Jeddi Tamás, 1863. ref.  Rugonfalva  (ismétlő.) 
Joó István, 1862. ref.  Hidvég. 
Kis Dániel, 1864. ref.  Sz.-Udvarhely. 
•Kovács Béla, 1863. ref.  Felső-Torja. 

15 Molnár Gábor, 1864. ref.  Tamásfalva. 
Rác Albert, 1865. ref.  Sz.-Udvarhely. 
*Solymosi Lajos, 1863. ref.  Bögöz. 

V. OSZTÁLY. 

*Babós József,  1863. ref.  Árapatak. 
*Bartha Dénes, 1863. unit. Tarcsafalva. 
*Bartha Lajos, 160. unit. Tarcsafalva. 
Bartha Zsigmond, 1863. ev. ref.  Bardóc. 

* 5 Bogády Lajos, 1861. r. kath. Csik-Szt-Tamás. 
*Farkas József,  1862. ref.  Agyagfalva. 
Héjjá Endre, 1865. r. kath. Szabadka. 
Iléjja István, 1863. r. kath. Szabadka. 
*Hermann Sámuel, 1864. móz. vall. Kezdi-Vásárhely. 



10 Kis János, 1860. r. kath. Dicső-Szt-Márton. 
*Lárenc Béla, 1864. r. kath. Csik-Mindszent. 
Pál Tamás, 1861. r. kath. Gyergyó-Szt-Miklós. 
Szabó Mór, 1861. ref.  Sz.-Udvarhely. 
Szentes József,  1863. ref.  Sz.-Udvarhely. 

15 Tankó János, 1862. r. k. Moha. 
Veszprémi József,  1864. ref.  Sz.-Udvarhely. 
* Zsigmond  Albert,  1861. ref.  Parajd. 

VI. OSZTÁLY. 

Gáspár Ferenc, 1862. unit. Martonos. 
Gáspár Tamás, 1859. unit. Martonos. 
Nagy György, 1861. ref.  Olasztelek. 
Prochaska Lajos, 1862. r. kath. Brassó. 

5 Török György, 1862. r. kath. Kadicsfalva. 
Zeyk István, 1860. ref.  Cikmántor. 

VII. OSZTÁLY. 

Dékáni Árpád, 1861. ref.  Alsó-Jára. 
*Kovács Mózes, 1859. ref.  K.-Vásárhely. 
Pál Árpád, 1860. r. kath. N.-Várad. 
Schaffberger  Gusztáv, 1861. r. kath. Sz.-Udvarhely. 

5 Szentiványi Zsigmond, 1860. ref.  Nyárád-Gálfalva. 
*Vajna Lajos, 1862. ref.  Tamásfalva. 

VIII. OSZTÁLY. 

Becási Gyula, 1859. r. kath. Sz.-Udvarhely. 
Borosnyai György, 1859. ref.  Fogaras. 
Góró Ferenc, 1859. ref.  Demsus. 
Pfeiffer  Péter, 1859. r. kath. Füle. 

5 Rác Károly, 1861. ref.  Sz.-Udvarhely. 
Szekeres Albert, 1858. ref.  M.-Vásárhely. 
Teitelbaum Adolf,  1859. móz. vall. Déva. 
Wonnesch Miksa, 1861. r. kath. Tarnopol. 
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D) Statisztikai táblázatok. 



Születésök helye E. I. Í I L III. IV. 
l 

V. VI. 
1 

VII. VIII. Ö
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Alsó-Fejér-megye . 1 
1 

1 1 
1 í 

1 1 4 
Bács-Bodrog „ . . l . • 2 2 
Bereg „ . . l! . i . 1 
Beszterce „ . . • 1 . Í . j . 1 
Bihar „ . . 1 1 
Brassó „ . . lj 1 1 í 1 4 
Budapest . . . . l! ! 1 
Csik „ . . i| 1 1 3 . G 
Fogaras „ . . . i í 1 1 
Háromszék „ . . . j i G 3 2 , 1G 
Hunyad „ . . 1 2 3 
Kis-Küküllő „ . . -M í 1 1 . 4 
Maros-Torda „ . . • í 2 2Í .. 1 G 
Nagy-Kükíillö-megye 1; 1 1 4 . 1 8 
Szeben „ • j 2 . 1; • 3 
Turóc „ 1 j 

• 1 • j 
1 

Udvarhely-megye . 10 7 15 6 7j 7; 4 1 3 60 
Galícia . . . . 1 

1 
! í í 

I ! 
1 i 1 

1 1 

b) A tanítás  és  tanulás  eredményéről. 
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c) A tanítás  és  tanulás  eredményéről. 
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E) Iskolánk gyűjteményeinek ez évi gyarapodása, 
1. Az intézd  könyvtárának  gyarapodása.  A j á uclék: F r a n k-

l i n - t á r s u l a t t ó l : Heinrich G. „Német ball. és rom." Krisz 
F. „Szerkesztő síkmértan." Jablonszki F. „A magy. bir. és a földk. 
tenger mellékének leírása." Jónás J. „Németnyelvi tan és olv. 
könyv." I. r. Krisz F. „Elemi ábrázolástan." Mangold L. „Leg-
ujabbkor története." Márgai K. „Német gyak. könyv." Schwiedland 
Fr. „Franczianyelvt." Dr. Ring A. „A minőleges elemzés alapv." 
E g g e n b e r g e r k ö n y v k i a d ó t ó l : Borbás V. „A növények 
term.-rajza." Simonyi „Rendszeres m. nyelvtan." S z e r z ő k a j á n -
déka : Mangold L. „Világtört. középkor." Dr. Ribári F. „Európa 
áll. polgári földrajza."  Suppan V. „Ábrázoló geom." I. és II. rész. 
Xantus János „Természettani földrajz."  Hintz : „Blatter für  Handel 
und Gewerb." Az orsz. s t a t i s t i k a i h i v a t a l t ó l : Az 1870-iki 
népszámlálás eredményei. — Hivatalos statistikai közlemények: 
I. évf.  5 füz.;  II. evf.  1., 2., 4., 5. füzet;  IV. évf.  1—3. füzet; 
V. évf.  1—5. füz.;  VI. évf.  1—G. füz  ; VII. évf.  1—G. füz.;  Magy. 
statistikai évkönyv II. évf.;  IV. évf.  9. füzet.  — Czilcher, Po-
zsonymegye leirása. — Keleti, Honismertető. — Keleti-Beötky, 
Magyarország statistikája. 

Vé te l u t j á n : Horváth „Magy. tört." 3 f.  Gmelins „Or-
ganische Chem." 54.81 f.  Ludvig „Algebra d. chem." 2.40 f.  Lut-
ter „Módszeres vezérkönyv a számtanb." 1.60 f.  Ribári „Legujabb-

*) 1 kereskedelmi, 1 gazdasági, 2 erdoszeti pályára. 



kor törtenete" 1.70 f.  Putz „Földrajz" 1 f.  Requinyi „Földraj/" 
0.80 f.  Névy ^Stilisztika" L II. 2.00 f.  Tokly „Irodalomtört. olvasó 
könyv" 2.50 f.  Staudige „Relifperspective"  1.50 L Scherling „Axo-
metrie" 0,70 t Mathessen „Algebra" 13.0 f.  Miiller „Ebene Geom." 
2.27 f.  Müller „Stereometrie" 1. rész, 1.20 f.  Friscliauf  „Elemente 
d. Geom. 1.30 f*  Schröder „Opera tionskreis" 0.08 f.  Erdmau 
„Axiome d. Geom*" 3.20 f.  Ilelmholz „Die Tliatsaclien in der 
Wahrneliung" 1.20 f.  Gretscliel „Lelirb. d. Kartenprojection" 420 f. 
Hunfalvi  „Ég és föld"  2.50 f.  Ziller „Jahrb. d. WissentschaftL 
Padagog. 1877/8" 0.0 f.  Drobisch „Die Fortb. d. Pliilos." 0.00 f. 
Drobisch „Mathem. Phsvcholog." 3.0 f.  Drobisch „Logik" 3.0 f. 
l)r. Sclimid „Encyclopiidie" 09.84 f.  Musset „Coinédies" 4.20 f. 
Histoire de Romantisme 2.50 f.  P. Corneille „Ocuvres completes" 
5.25 f.  Gylden „Astronomie" 4.20 f.  Bibliothéque des merveilles 
3.50 f.  Balzac „Oeuvres compl." 0 0 f.  Balzac „Théátre" 1.50 f. 
Gauthier „Portrait" 2.10 f.  Lareaux „Dictionnaire" 3 f.  Boissiére 
„Dictionnaire suppl." 12.90 f.  Leclaire „Grara. de la langue fran§." 
9.51 f.  Fresenius „Qualitative Analys." 0.00 f.  Fresenius „Quan-
titativ" I. r. 8.50 f.  Akadémiai Alm. 1 f.  Eötvös „XIX. század 
eszméi" 0.80 f.  Petőfi  Reliquiák 0.80 f.  Haberern „Aristoteles 
Etkikája" 1 f.  Brassai „Logikai tanúim." 0.20 f.  Abaíi nemzeti 
könyvt. 1—19. 5.70 f.  Fuchs „Wulkane u. Erdb." 4.20 f.  Korner 
„Zrinyi" 0.40 f.  Gyulai „Kemény Zs. tanulni." 3.0 f.  Szabó K. 
„Régi m. könyvt." 4 f.  Torkos „Költészettan" 1 f.  Brassai „Fran-
cianyelvtan" 1 f.  Mátrai „Magy. Énekek" 1 f.  Salamon „Közok-
tatásunk" 2 f.  Herbart „Nevelés" 1.00 f.  „Cent bons livres" 0.03 
f.  Brachet „Diction. Etymol." 5 f.  „Dráma és Válfajai"  3. Bá-
nócy „Révay élete" 1.80 f.  Abafi  „Figyelő" I—V. 20 f.  „Akadem. 
értés." 4.40 f.  Wersényi „Aestht. haz." 0.50 f.  Váradi „Magyar 
tört. irás" 0.40 f.  Piitz „Vergleich. Erd. u. Volk. Kundé." 0.92 f. 
„Channing művei" I—V. 0 f.  Brassai „Laelius" 0.50 f.  „Világ-
irod. polygl. ktár." I—III. 3.00 f.  Tretau „Elemi rajziskola" 1 f. 
Folyóiratok, évkönyvek: „Magy. könyvszemle" 2.40 f.  „Figyelő" 
8 f.  Scblömilch „Zeitsckr. für  Math." 10.80 f.  „Budapesti Szemle" 
12 f.  „Stádel Jahresbericlite d. rein. Chem." 7.80 f.  „Magy. tan-
ügy" 0 f.  „Hellas und Rom." 1—3. füz.  2.85 f.  Petermann „Mit-
theilungen" 11.40 f.  „Annál, scientifiques  1879." 21.00 f.  „Egyetem, 
pkilolog. Közlöny" 5 f.  „Természetrajzi füzetek"  3 frt.  „Ivözépisk. 



tanáregyl. Közi." 4 f.  „Külföld"  5 f.  „Magyar Nyelvőr" 5 f.  „Nép-
szerű tcrmészettiul. előadások gyűjt. II. köt." „Akadémiai könyv-
kiadó vállalatból az irodalmi s történelmi sorozat." 

2. A tanulók  könyvtárának  gyarapodása.  Vétel  utján: 
„Olcsó könyvt." 40 sz. 0.50 f.  Cox „Mitologia" 1.40 f.  Schlatter 
„Zrinyiász" 0.70 f.  Verne „Utazás a fd.  kptja felé"  1.20 f.  Csen-
geri „Történetírók" 1.40 f.  „Ifjúsági  ktár" 1—6. sz. 3 f.  Verne 
„Servadoc utazása" 2 f.  „Petőfi  összes költ." 2 pd. 4 f.  Toldy 
„Magy. költ. kézikönyve" 10 f.  Laboulay „Páris Amerikában" 1 
f.  Dickens „Twist 0." 1.40 f.  Verne „Prémek hazája" 2 f.  „Arany 
kisebb költ." 2 pd. 4 f.,  „Költ. elbeszélései" 3 pd. 6 f.  Eötvös 
„Magy. irók és államf."  1.60 f.  — G y e r t y á n ffy  G á b o r ur 
a j á n d é k á b ó l : „Teschedik Önéletir.", György deák „Nagy Ma-
gyarország", Napoleon „Julius Caes." I. II. (bevégzetlen.) 

3. Természetrajzi  szertár  gyarapodása.  Vé t e l u t j á n : 12 
db. jegeclemez turmalinfogóhoz  30 f.  1 db. ásványtani kalapács, 
üllővel 1.17 f.  20 pár üvegszem állattöméshez, 2.93 f.  Egy élő 
nagyfülü  bagoly (tömés végett) 1 f. 

A j á n d é k u t j á n : 31 db. ásvány Hann Károly tanártól. 
Egy mésztuffabokréta  Flórián János törv. elnök úrtól. 1 db. mam-
muth zápfog  Hann Károly tanártól. 1 db. nagyfülü  denevér bor-
szeszben Wohlrath József  ezredorvos úrtól; 1 db. foetus  szeszben 
szintén tőle. Egy zöldbéka szeszben, Molnár Károlytól. Egy búbos 
vöcsök Diemár Károly főügyész  úrtól. Egy kisgém, Gottschling 
Frigyes hadnagy úrtól. Egy erdei bagoly, Molnár Károlytól. Egy 
kerti sármány, széncinke és zöldike, Joó István IV. oszt. tanuló-
tól. Egy édesvízi tekenős rák, Kovácsi Mózes VII. oszt. tanulótól. 
A madarakat ajándékban tömte ki Joó István IV. oszt. tanuló. 

4. Földrajzi  gyűjtemény  gyarapodása.  Kiepert, Alt Griechen-
latid 12 f.  Chavanne, Afrika  8 f.  Posner, Magyarország politikai 
térképe 1.50 f.  Ausztria földabrosza  2.00 f.  Budapest térképe 0.50 
f.  Graap, Nordamerika 7.50 f. 

5. Természettani  szertár  gyarapodása.  Halcsont métermérték 
1 f.  1 db. háromélü, 1 db. gömb. és egy db. félgömb,  reszelő 0.66 
f.  2 db. aspirator 2.70 f.  üveg összekötő csap 1.50 f.  8 db. hen-
gerüveg 1.35 f.  3 db. üvegtőltsér 0.51 f.  1 klgr. üvegcső 1.50 f. 
30 db. kémcső 1.50 f.  3 db. üveggömb 2 nyílással 0.90 f.  4 db. 
színes üveglemez 0.72 f.  3 db. porczelláu lepárló csésze 0.38 f. 



Steveoskop 12 f.  camera magica 25.50 f.  kocka tükör 1.50 f.  hegyre 
futó  kettős kúp 0.50 f. 

Hlatky Miklós tanár készítményei: Hangtalálkozási asztal. 
Mariotte-féle  palack. Készülék Archiinedes törv. kimutatására. 
Heron-kút üvegből. Inga állv. G db. ingával. Készülék a légmoz-
tani képtelenség kitüntetésére. 2 db. sodronyminta szappanoldat-
hártyák emelésére. 

G. Geometriai  szertár  gyarapodása*)  18G4/5. tanévben: mé-
termérték-gyüjtemény táblázattal 5.20 f.  Forgatható rámapár 1 
f.  Távolati készülék 3.40 f.  1875/6. tanévben : mérőasztal (Falke 
systema) állványnyal, beosztott körrel és irányzóval 32 f.  Mérő-
lánc két rúddal 8 f.  Táblavonalzó és táblaháromszög 5.20 f.  Tábla-
körző 5 f.  Összerételhető métermérték 1.20 f.  80 db. fakocka  40 
kr. 1876/7. tanévben gömb, henger, kúp testminta fából  3 f.  11 
db. test fából,  egymásba forgatható  képsíkok fából,  4 modell az 
ábrázoló geometriához, kifejthető  csavarfelület  modellje, 9 nagy 
testminta kartonból (készitette Suppan Vilmos), kerültek 2.66 f. 
23 db. rajzlap épitési és géprészekkel Petit „Constructeur"-jéből 
13.80 f.  4 helyszínrajzi terv (Suppan Vilmos aj.) 1877/8. tanévben: 
vízszintes háromoldalú hasáb keresztültörve hasáb által 2.80 f. 
Henger keresztültörve henger által 1.68 f.  Henger ferdén  áttörve 
henger által 2.20 f.  Henger derékszög alatt áttörve kúp által 2.20 
f.  Henger és kúp ferde  állású tengelyekkel 2.20 f.  Gömb keresztül 
törve hasáb által 4 f.  Gömb keresztül törve henger által 2.20 f. 
Gömb kérésztől törve kúp által 2.20 f. 

7. Chemiai  szertár  gyarapodása:  Egy vizdestilláló készülék 
hozzátartozóival 20.50 f.  2 db. Kettősnyilásu gömb 0.70 f.  Egy 
szári tó üveg 0.50 f.  7 db. csavaros szoritó 1.05 f. 

8. Szabadlcczrajz'szcrtár  gyarapodása.  10 lap Julién tanul-
mány-fej  4 f.  14 lap Julién tanulmány-fej  két krétában 9.80 f. 
22 lap francia  ékítmények két krétában 11 f.  3 füzet  renaissance 
ékítmények 6 f.  12 füz.  Taubinger ékítmények 3 f.  1 füz.  Taubin-
ger tanulmány-fej  3.50 f.  2 mintafüzet  tanulmány-fej  4.50 f.  2 
mintafüzet  ékítmény 3.Ö0 f.  1 mintafüzet  Koopmann alakrajz 2.50 f. 

*) Megelőző évekről elmaradt kimutatás. 



F) Egyéb íidatok iskolánk ez évi történetéhez. 
Az iskola helyiségei ez évben is ugyanazon két külön épü-

letben voltak, melyekbe az előbbi években rendeztettek be, s me-
lyeknek öt évi bérletéből most a harmadik év jár le. 

A tanitás a beiratási késedelmezések folytán  csak szeptem-
ber 6-dikán kezdődött meg.Az isk. év folyamában  a rendtartásnak 
megfelelő  szüneteken kivül pünköst harmad- sőt negyednapján, s 
országos vásárok napjain is — a helyi szokások és viszonyokhoz 
alkalmazkodva — szünetelnie kellett a tanításnak. Továbbá, mint-
hogy a helyszínén s tanulóink között is jelentékeny mértékben föl-
lépett az egyiptomi szembetegség;: 1879. február  22-dikétől 2G-dikáig, 
a termek takarittatása végett félbeszakadt  a tanitás; a húsvéti 
szünet pedig a biztos gyógyulás érdekében április 1-től 20-ig, 20 
napra, terjesztetett ki. A szembaj a tanulóknak mintegy fele  szá-
mát támadta meg, farsang  végétől húsvétig dühöngött, s miatta 
az Írásbeli foglalkozás  és a rajzolás hat hétig pangott. Ez aka-
dályok magokban is eléggé háborították a tanitás rendes mene-
tét. De hozzájok járultak a tanárkar munka elosztásában történt 
több rendbeli változások is. Laukó Albert tanár az isk. év kez-
dete előtt hadi szolgálatra hivatott be, Bosniába rendelt ezredé-
hez; az ő tárgyainak tanítását október elejéig tanártársai magok 
közt felosztották;  október elején Zerdahelyi Ödön, a francianyelv 
h. tanára, saját kérelmére áthelyeztetvén a sümegi reáliskolához, 
a tanárkarban uj hézag támadt; ekkor Solymosi Endre okleveles 
tanárjelölt szíveskedett ajánlkozni e hézagok részben való betöl-
tésére ; ajánlkozása a ngs. főigazgatóság  által elfogadtatván,  Soly-
mosi Endre a Laukó A. földrajz-  és történelem óráit vállalta el, 
mig a Zerdahelyi Ö. francia  órái egyenként más tárgyakkal töl-
tettek be. November G-dikára Laukó A. hazabocsáttatván, a francia-
nyelvet tanitotta ideiglenesen, mignem Kohlbauer Ferenc a tren-
cséni kir. kath. gymn. h. tanára iskolánkhoz a francia  nyelv ren-
des tanárává kineveztetetvén, 1879. január 17-dikén e tárgy 
tanítását átvette, Laukó Albert pedig megkezdte az eredetileg őt 
illetett tárgyak nagyobb részének tanítását; némely tárgyai azon-
ban a már is túlságosan sok cserélgetés elkerülése végett, továbbra 
is Solymosi Endre által (tanittattak, ki egyszersmind átvett né-
mely tárgyakat Gyalokay Mózes tanártól is, kinek torhnibete-



geskedése miatt, könnyíteni kellett. Mig végre Gyalokaynak, kí 
egyébiránt is egészségi tekintetből a jövő isk. évre, saját kérel-
mére a nagy-kállói reáliskolához helyeztetett már át: egészsége 
annyira megrendült, hogy april. 21-dike óta többé nem tanithatott, 
s a tanitás kötelezettsége alól föl  is mentetett. Ekkor a tanárkar 
a Gyalokay tárgyainak a tanitásán osztozott meg; nagyobb része-
ket Laukó Albert mellett Solymosi Endre vállalta el, ki e szerint 
1878. október óta az isk. év végéig buzgóan osztozott a tanárkar 
minden teendőiben, s 1878. okt. 1-sejétől 1879. január 17-dikéig, 
továbbá apr. 21-dikétől junius végéig a tanárkar egy-egy hiányzó 
tagjának a helyét töltötte be. 

Ily viszonyok közt megtörtént, hogy a legtöbb osztályban 
főkép  a francianyelv,  történet és földrajz  tanítását ez év folytá-
ban három tanár is folytatta,  a mi minden esetre kockáztatta az 
eredmény teljességét; mindazonáltal az év végén az előzmények-
hez képest elég kedvezőnek mutatkozott az eredmény. 

Az évvégi vizsgálatok junius 17-dikén kezdődtek meg, s 27-dikéu 
lejeztettek be. Közben, jun. 23. és 24-dikéu megtartatott a szóbeli 
erettségvizsgálat a VIII. osztályt végzett ifjakkal,  kik az évi osz-
tályvizsgálatot, s Írásbeli érettségvizsgálatot május elején állották 
vala ki. Az érettségvizsgálaton elnökül ngs. Páll  Sándor  erdélyi tan-
kerületi főigazgató  ur, ministeri biztosul ngs. dr. Abt Antal  ko-
lozsvári tud. egyetemi tanár ur szerencséltették intézetünket je-
lenlétökkel, s egyszersmind intézetünk állásáról tüzetesebb ta-
pasztalatokat szerezni méltattak. 

Tanulóink magokviselete általában véve jó. szorgalmok ki-
elégítő volt. Jó magaviselet- és szorgalomra ösztönző dijban ré-
szesültek a Dávid Antal Mózes-féle  alapból a következő székely 
származású szegény sorsú tanulók: Bartha Dénes (V. oszt.) és 
Bodor Károly (IV. o.) 50—50 frtban  ; Gáspár Ferenc, Török György 
(VI. o;), Kis János, Lárenc Béla, Pál Tamás, Szabó Mór (V. o.), 
Hosszú Lajos, Molnár Gábor (IV. o.), Benedek Béla, Bence Zsig-
mond, Buzogány Samu, Szabó István (III. o.), Bálint Imre, Gábos 
Áron, Kocsis Domokos. Kósa Zsigmond, Szigyártó Albert és Zsig-
mond Béla (II. o.) 25—25 frtban;  Rác Albert (IV. o.), Tóth Vil-
mos (III. o.), Hajdú András, Kisfaludi  Ferenc, Tamás Péter (II, 
o.) és Bodrogi Áron (I. o.) egyenként 12 frt  50 krban. 



Szegényebl) sorsú tanulók részére az idénre is szervezve volt 
az együttlakás. Szervezetét alább, G) alatt láthatni. Az együtt-
lakásra fölvettek  nevei fenebb,  a névsorban [C)] jelezve vannak ; 
számuk 40 volt; közülök 9 fizető.  A felügyeletet  — díjtalanul — 
az év két első harmadában Molnár K á r o l y tanár, az utolsó 
harmadban S o 1 y m o s i E n d r e tanár folytatta,  kiknek az Igaz-
gatóság hálás köszönetet mond. Hálás köszönetet mond az Igaz-
gatóság dr. Mezei Ö d ö n és dr. S z a b a d y F e r e n c orvos 
uraknak is, kik az együttlakás betegeit díjtalanul orvosolni mél-
tatták. A hetekig dühöngött egyiptomi szembetegség alkalmából 
pedig nemcsak az együttlakás — hanem egész iskolánk nevében 
lekötelezettje lett az Igazgatóság dr. M e z e i Ödön urnák, ki nagy 
önmegtagadással, naponta ismétlődő huzamos fáradozással  a bajt 
teljes sikerrel legyőzte. 

A tanulóknak 1875-ben szervezkedett zenekara S u p p a n 
Vi lmos tanár vezetése alatt az idén is a legszebb sikerrel foly-
tatta működését. 14 működő tagja volt, névszerinti Szekeres Al-
bert, Rác Károly (VIII. o.), Vajna Lajos, Kovácsi Mózes (VII. o.), 
Kis János, Veszprémi József  (V. o.), Flórián János, Csiszár Pál, 
Joó István, Kiss Dániel, Balla Dénes (IV. o.), Flórián Teofil,  Ko-
ciuba Emil, Benedek Béla (III. o.). Ezek Kozák M á r t o n kar-
mester ur vezetése alatt a mult évben tanult zenedarabok néhá-
nyának begyakorlásán kívül, az idén 7 uj zenedarabot tanultak, 
köztük „Air de Louis XIII.", „Talpra magyar" (csárdás), „Nép-
dalok a sárga csikóból". Öszhangzó játékukkal több izben meg-
nyerték a közönség elismerését és tetszését. A zenekar költségei-
nek fedezésére  a tanárok az idén összesen 42 frtot  adtak. A ta-
nulók közül is többen pártolták pénzzel a zenekart; e cimeu fize-
tett: Wonnesch Miksa 40 kr, Borosnyai György 1.40 f.  Góró Fe-
renc 40 kr, Teitelbaum Adolf  20 kr, Szentiványi Zsigmond 1.40 f., 
Kovácsi Mózes 1.40 f.,  Dékáni Árpád 20 kr, Zeyk István 2 f., 
Prochaska Lajos 80 kr, Gáspár Tamás 45 kr, Nagy György 40 
kr, Babos József  1 f.,  Flórián János 1.00 f.,  Balla Dénes 1.40 f., 
Balla Gyula 1 f.,  Joó István 1.40 f.,  Csiszár Pál 80 kr, Kis Dá-
niel 35 kr, Benedek Béla 90 kr, Flórián Teofil  1.00 f.,  Ugrón 
Zoltán 1 f.,  Jcney Béla 80 kr, Kociuba Emil 00 kr, Diémár Ernő 
1.80 f.,  Szabó Endre 80 kr, Kénosv István 10 kr, Veres Ferenc 20 
kr, Gergely ^Tamás 00 kr. Összesen fizettek  25 frtot.  Ezeken 
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kivül kapott a zenekar több tanár, s lelkes közreműködők ál-
tal 1879. február  l-jén javára rendezett, táncmulatsággal egybe-
kötött műkedvelő-előadás tiszta jövedelméből 75 frt  3 krt, s a 
tulajdonát képező színpad és díszletek használatáért Szacsvay, 
kolozsvári színész úrtól 15 frtot;  úgyhogy összes idei jövedelme 
teszen 157.67 frtot.  A karmester fizetése  93 frt  volt; más apró 
kiadással az idei kiadás összege: 98 frt  78 kr. Marad tehát a 
jövő évre 58 frt  89 kr. Fogadják a műkedvelőelőadás sikerének 
részesei, nők és urak, továbbá azon tanárok s tanulók, kik szives 
adakozásaikkal a zenekar fenállását  lehetővé tették, az Igazga-
tóság forró  köszönetét. 

A tanárok irodalmi működésének adatai: L a u k ó Albe r t -
t ő l : Ratzel egy uj könyvének ismertetése („Külföld");  dr. Soly-
mosi L a j o s t ó l : Udvarhely ivóvizeiről (ezen Értesítőben); 
S u p p a n V i l m o s t ó l : „Ábrázoló Geometria" III. r. (Eggen-
berger kiad.); „Két méréstani mintalecka" („Néptan. Lapja"); „A 
műszók, különösen az ábrázoló geom. műszók kérdéséhez" („Kö-
zépt. t. e. közi."); „A nevelő oktatás elvei" f„M.  Tanügy"); 
könyvismertetések a Műegyetemi L., M. Tanügy és Külföldben. 
V á r ó F e r e n c t ő l : „A helyes olvasás tanításáról" (felolv.  az 
udvarhelymegyei néptanítók 1878. okt. 2-diki nagygyűlésén); „Az 
elkényeztetett nő," drámai tréfa  (előadta Boér Emma asszony 
1879. máj. 18.). A helybeli jótékony nőegyesület téli fillérestvélyein 
több tanár tartott felolvasásokat. 

A megye müveit közönségének iskolánk iránti érdeklődéséről 
ez évben is hálával emlékezik meg az Igazgatóság. 

G) Értesítések a jövő isk. évre. 
I . A székely-udvarhelyi állami főreáliskolában  a jövő tanév 

szeptemberhó első napján kezdődik; a tanulók az intézetbe aug, 
hó 31-én vétetnek fel.  Az igazgatóság indíttatva érzi magát a t. 
szülőket és gyámokat kiválóan kérni arra, hogy a be í r a t á s r a 
k i t ű z ö t t n a p o t m e g t a r t s á k , s gyermekeik beiratására a 
lehetőségig s z í v e s k e d j e n e k s z e m é l y e s e n m e g j e l e n n i . 

A magán- és ismétlő-vizsgálatok a beiratás napján tartat-
nak. Egyébiránt a felvétel  a mult évi isk. bizonyítványok alap-
ján történik. Feljebbviteli vizsgálatot kizárólag azok tehetnek, a 



kiknek csak egy t á r g y b ó l van elég te len osztályzatuk. Az 
előkészítő osztályba a tanulók vizsgálat alapján vétetnek föl  az 
elemi és népiskolákból. 

Az előkészítő osztályba való felvétel,  s benne a tanitás tel-
jesen díjtalan. A reáliskola osztályaiba lépők egyszer mindenkorra 
2 frt  10 kr beiratás diját fizetnek,  s ezen fölül  évenként 1 frtot 
a „tanulók könyvtára" számára. A tandíj egész évre 12 frt,  mely 
két részletben, félévenként  előre fizetendő  be. A szegénysorsu 
tanulók, ha kellő magaviseletet s a tanulásban jó igyekezetet 
tanúsítanak, kérelem folytán,  a nm. kormánytól tandíjmentességet 
nyernek, melyre mindaddig számot tarthatnak, mig ugyanilyen 
tanulói minőségökben megmaradnak. A mult isk. évben a tandíj 
minden illetékes kérelmezőnek elengedtetett. 

A székely szülők figyelmét  fölhívja  az igazság arra is, hogy 
a reáliskola nyolcadik osztályát végző tanulók é r e t t s é g v i z s -
g á l a t o t állván ki, felsőbb  tanintézetekbe (műegyetem, bányász-, 
erdősz- s gazdasági akadémiába, a tudományegyetem némely tan-
folyamaiba)  lépésre képesittetnek. 

A szülők megkeresésére, kik gyermekeiket az intézetbe szán-
dékoznak adni, az igazgatóság szívesen ad körülményesebb érte-
sítéseket. 

I I . A nmélt. m. kir. vall. és közokt. ministeriumnak 1874. 
évi 14434. sz. intézvénye folytán  a székely-udvarhelyi állami fő-
reáliskolánál a Dávid Antal Mózes-féle  alap kemataiból az 1879/80. 
isk. évben is 600 forint  fog,  50—, 25—és 12 forintos  ösztön-
dijakul kiosztatni,e melyekre ezennel pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak tehát azok, a kik ilyen össztöndijat elnyerni 
óhajtanak, hogy a) székely származásukat, b) szegénységüket és 
c) a reáliskola osztályai akármelyikének látogatásához megkíván-
tató tanulmányaikat igazoló okiratokkal felszerelt,  s a nm. m. 
kir. vall. és közokt. ministeriumhoz címzett folyamodványukat 
f.  év szeptemberhó l-ig a székely-udvarhelyi állami főreáliskola 
igazgatóságához nyújtsák be, az elkésve érkező folyamodványok 
csak különös figyelmet  érdemlő okokból vétethetvén tekintetbe. 

H é j j á Endre , s. k. 
a sz.-udvarhelyi kir. állami reáliskola 

igazgatója. 



I I I . Udvarhelymegye, s beléje kebelezett Udvarhelyváros 
törvényhatóságai a székely-udvarhelyi állami főreáliskolába  járó 60 
szegénysorsu tanuló számára az 1879/80. iskolai évre is ingyen-
lakást ajánlanak föl,  melyben a tanulók ágyfával,  asztallal, szék-
kel és fűtéssel  ingyen láttatnak el; a világitás s egyéb apróbb 
közös szükségek költségeit a lakásra fölvett  tanulók közösen vi-
selik. Nevelői felügyeletről  a reáliskola tanárkara gondoskodik. 

Ezen javadalomért az 1879/80. isk. évre csakis a reáliskola 
I—VI. osztályába lépő oly szegénysorsu tanulók folyamodhatnak, 
a kinek isk. bizonyítványuk e l égséges , erkölcsi magokviselete 
pedig jó; folyamodhatnak  továbbá az e l ő k é s z í t ő osztályba a 
népiskolákból jövő szegénysorsu tanulók is, hogyha az év elején 
felvételi  vizsgálatot kiállanak. A folyamodványok  „az udvar-
l i e l y m e g y e i és u d v a r h e l y vá ros i r e á l i s k o l a i b i z o t t -
sághoz" intézendők, mely az isk. igazgatóság ajánlatai szerint 
eszközli a fölvételeket.  A folyamodványokhoz  okvetetlenül hozzámel-
lékelendő a szülők vagyoni állapotának kimutatása is. Oly folya-
modók, a kik netalán jobb vagyoni állapotuknál fogva  teljes in-
gyenességet nem vehetnének igénybe, fölvétethetnek  ugyan, de 
csak 5 o. é. frt  évi díjért. A folyamodványok  f.  év augusztushó 
elejéig a fennirt  bizottsághoz benyújtandók. 

A kik a lakásra fölvétetnek,  hogy helyöket megkaphassák, 
szeptemberhó elsején jelentkezni kötelesek az együttlakásra kö-
zetlenül felügyelő  tanárnál, M o l n á r K á r o l y urnái, az együtt-
lakás helyiségében. 

M e g j e g y z é s e k . Az együttlakással együttétkezés (ekspó) 
ismeretes rendszere van kapcsolatban, melyben 10—12 legszegé-
nyebb tanuló ingyen nyer részt; ezek a világítási és más közös 
apró költségek fizetése  alól is fölmentetnek.  Ezért viszont kötele-
sek lesznek a közös ebédeket behozni, valamint a lakószobákat 
a szükséges vizzel ellátni. A lakószobák napi tisztántartását szo-
ros felügyelet  mellett az összes lakók kötelezetten eszközlik vagy 
eszközöltetik. A tisztaság fenntartása  a lakószobákon kivül (udva-
ron, lépcsőn stb.) részben az ingyenesen együttétkezőknek lesz 
kötelességök, részben azok Költségére fog  eszközöltetni, a kik ne-
talán az együttétkezésben részesek lenni egyáltalában nem akar-
nak, s a kik ezért helyök elfoglalásakor  egyenként 1 frt  50 krt 
fizetnek  lc a felügyelő  tanárnál. 
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15 o. é. frt  díjért az előkészítő vagy a liat alsó osztályba 
lépő bármely jó magaviseletű tanuló fölvétethetik  — kívánat foly-
tán — az együttlakásra, kivétel nélkül ugyanazon jogok és köte-
lességek mellett, mint a szegénysorsuak. Ezeknek is a fennirt 
bizottsághoz kell juliushava végéig bejelenteniük kívánságukat. 

Dr. Török Albert, s. k. 
alispán, a reáliskolai bizottság elnöke. 
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