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I . 

A székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola  története 
1871—1893-ig. 

A székely-udvarhelyi m. kir. áll. főreáliskola  fenállásának  közel 
negyedszázados évében, 1893 május havának 1-ső napján juthatott 
azon szerencséhez, hogy a kor igényeinek teljesen megfelelő  díszes 
csarnokot nyerve, megülhette méltó ünnepségek között annak föl-
avatását. 

Magában az esemény nem bir ugyan szorosan véve országos 
fontossággal,  de inert oly intézetről van szó, mely küzdelmeiben, 
haladásában s fejlődésében  érdekes adatokat fog  majd szolgáltatni 
a hazai tanügy s különösen a székely közművelődési viszonyokkal 
behatóbban foglalkozó  törléneti munkához, mogérdemli figyelmün-
ket s a múltjába való bepillantást. 

Negyedszázad még egy nemzet történetében is számottevő 
időszak, mennyivel inkább az egy oly intézet életében, moly élén-
ken jelzi ama küzdelmeket, melyekkel a reálirányu képzésnek 
hazánkban szernbo kell vala szátlania, mig végre elérhette azt a 
helyet, melyet méltán foglalt  el a többi európai müveit nemzetek 
nél; mig kivívhatta ez irány is azon köteles tiszteletet, melyet 
joggal követelhot magának s a melyben nemes intentióinál fogva 
mindenütt részesül. 

Az európai müveit nemzetek, a franczia,  német és angol ré-
gen belátták, hogy a classikai műveltséget hirdető s terjesztő isko-
lák mellett elodázhatatlanul szükség vau olyanokra is, melyek 
a közéletre in specie az iparra s annak számtalan ágazatára készí-
tenek elő. 

Németország elől jár e tekintetben, s a XVIII-ik század ehő 
tizedében ott már működnek a reáliskolák. Nálunk Magyarországon 
az iskolügy terén a nemzeti reformkorszakban  rendkívüli haladás 
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történik. Nemzetünk belátta azt, hogy léte csak a többi müveit 
nemzetekkel való egyenrangú haladástól függ  s bámulatos erélyt 
fejtve  ki, vallási, kormányzati, politikai s műveltség tekintetében 
rövid félszázad  alatt százados mulasztásokat hozott helyre. Az 
1852-ik évben a magyar tanrendszer nagy változáson megy át, a 
magyar nyelv mind nagyobb tért hódit, 1000 számra nyílnak meg 
a magyartaimyelvü iskolák. De az iskolák tulajdonképpeni virág-
zás kora az 1807-iki évvel kezdődik. A magyar nemzeti kultura 
lánglelkü s fényes  tehetségű bajnoka br. Eötvös J. újra elfoglalja 
min. székét s a szabadságharcz idejében félbehagyni  kényszerült 
munkáját kettőztetett erővel s buzgalommal folytatja.  Pozsonyban 
megnyílik az első reáliskola. 

A tanügy ez apostolának figyelme  székelyföld  felé  fordult, 
a szabadság elassikus földjén  lakó nép felé,  mely évezreden át Szt. 
István birodalmának keleti határán, a székely nemzet rengeteg 
erdőségekkel körülhatárolt izolált helyzetében tartotta fenn  magát. 
A székely a magyar fajnak*  s a magyar állameszmének mindenha 
előharczosa volt, faji  tekintetben hivatását hazafiasau  töltötte be, 
mert az erdélyi részek pusztulásnak indult magyar vármegyéit 
életerős rajokkal népesítette be. 

S bizonyára Kossuth szavai lebeghettek a nagy tanügyi 
reformátor  szemei előtt: ^Székelyföld  Magyarország legerősebb 
védőbástyája, melyet műveltségi s anyagi tekintetben megerősíteni 
s gazdagítani mindnyájunk főkötelessége";  s Petőfinek,  a szabad-
ságharcz tyrteusának lángszavai csengettek füleibe  : „Csak nem fa-
jult el még a székely vér, minden kis csepje drága gyöngyöt ér", 
midőn mindenre kiterjedő figyelme  felismerte  a székelyföld  szük-
ségét s a székely ifjak  reálirányban való képzésének elodázha-
tatlan voltát. 

Nem vetem el a sulykot, ha azt merem állítani, hogy a haza 
egy része sem szorult annyira ez ujnevelésü irány meghonosítására, 
mint éppen a székelyföld.  Ott, hol iparról alig lehetett szó, hol 
a kereskedelem pangott, a természeti kincsekben gazdagon s dúsan 
megáldott föld  kiaknázatlanul hevert s a földbirtok  elaprósodása 
miatt a kivándorlás mind ijjesztőbb mérveket öltött; hol tanult 
magyar iparosok s kereskedők megfelelő  kiképzésben nem része-
sültek, ott létkérdés volt a reálírányu iskola felállítása. 



Ezért tűzte ki Eötvös az ilyfajta  iskolának egyik székhelyéül 
Székely-Udvarhely városát. A inegye s város értelmisége pedig 
nagy örömmel fogadta  az eszmét. 

A megye részéről megindult mozgalom élén mélts. Vargyasi 
Dániel  Gábor akkori főispán  állott, ki nagy buzgalommal inditotta 
meg a munkát a reáliskola létesítése érdekében. A kir. főkor-
mányszék a vallás és közokt. min. 10108- 1867. sz. leiratát kö-
zölvén a megyével, fölkéri,  hogy az iutézet létesithetése czéljából 
terjessze fel  az e czélra tett és ezután teendő alapítványokról és 
adományokról jogérvényes alakban kiállított okmányokat. 

Erre Udvarhelyváros tanácsa felajánlotta  a létesítendő inté-
zet részére a csonka-várat a rajta levő épület anyagokkal; továbbá 
50 szál cserefát  a város erdejéből, végül anyagi áldozatok hoza-
talára is késznek nyilatkozott. Felajánlott 10,000 frtot  s a Dávid 
Antal Mózes-féle  10,000 frtot  meghaladó alapítványt is hozzácsa-
tolva, az intézet felállítását  kérte. 

I8f)9-beu  Eötvös körutat tévén az erdélyi részekben, a vár-
megye küldöttségét a legelőzékenyebben fogadá  s megigéré a kö-
zönség óhajának teljesítését. 

A megye, hogy bebizonyítsa áldozatkészségét a következő 
ajánlatokat tette 1870-ben : 

I. Néhai Dávid Antal Mózes alapítványa felhasználandó 
egy Udvarhelyit felállítandó  reáliskolára, mely készpénzben és köt-
vényekben 10000 frtot  tett. 

II. Sz.-Udvarhely város ajánlatai: 
a) 10,000 frt  tőke 6°/0-os kamatja; 
b) a város tulajdonát tevő csonka vár helyisége az abban 

levő összes anyagokkal és építészeti szerekkel ; 
c) 50 szál cserefa  a város erdejéből. 

III. Udvarhelymegye közönsége ajánlatai: 
a) 10,000 frt  készpénz; 
b) kézi és igás napszám az építéshez, mely készpénzben leg-

alább 15,000 frtot  tesz. 
Összesen tehát 45,000 foriut  készpénz, helyiség, összes 

kőanyag és 50 szál cserefa. 
Fájdalom, a mozgalom egyelőre hajótörést szenvedett s a me-

gye áldozatkészségének még mindig nem lett kellő eredménye. 



Hogy a reálisk. felállításának  eszméje ily előkészület után sem 
haladhatott, annak oka főképp  azon szomorú eseményben rejlik, 
hogy Eötvös közokt.-ügyi minister 1871. febr.  2-áu a haza nagy 
fájdalmára  meghalt, félbehagyván  sok szép tervét, melynek meg-
valósításán oly bölcs előrelátással munkálkodott. 

Dr. Pauler  Tivadar ő nm. az elhunyt minister utódja egy 
lépéssel közelebb viszi a tervet megvalósulásához. 1871. jul 14-én 
elrendeli a főreáliskola  felállítását,  de azon feltétel  alatt, ha a me-
gye közönsége saját költségén állandó épületet létesít, azt beren-
dezi, további fentartását  biztosítja és ennek megvalósulásáig ide-
iglenesen helyiségről is gondoskodik; egyúttal tudatja, hogy a 
megnyitandó I-ső osztályhoz szükséges három tanári állomásra 
pályázatot hirdetett. 

A megye-habár ugy volt meggyőződve, hogy a magas kor-
mány a nagy áldozatokat tekintetbe nem véve, maga fog  egy mo-
numentális épületet fölállítani,  elfogadta  a föltételeket  s a kivitel 
módozataihoz fogott.  Elhatározták, hogy a min. kéressék fel  az 
állandó épület tervezetének elkészítésére, a Dávid Antal Mózes-
féle  alapítványnak ily czélra való átengedésére s végül bizottság 
neveztessék az I. osztály megnyitásához szükséges ideiglenes 
helyiségek megszerzésére. Az „udvarhelymegyei és udvarhelyvárosi 
reálisk. bizottság", melynek az első évben Ferenczi  Pál alkirály-
biró elnöklete alatt Tibdd  Antal, Török  Albert, Nagy  Lajos és 
Szent-Királlyi  Árpád voltak tagjai, a legbuzgóbb odaadással tel-
jesítő szép de nehéz föladatát. 

A bizottság a városon kívül a többi székely vármegyék 
törvényhatóságait is felszólitá  adakozásra, de kevés eredménye 
volt e törekvésnek. 

Ekkor érkezett le a min. 20,460 — 1871. sz. leirata, melyben 
a megye részéről tett ajánlatokat elfogadja  s megengedi, hogy a 
Dávid A. M.-féle  alapítvány, a mennyiben azt az alapítvány ter-
mészete megengedi, az építkezési költségek fedezésére  fordittassék. 
Ezzel egyidejűleg kinevezi a megnyitandó intézethez ideigl. igaz-
gatóul Fazekas Elek csorna-premontrei kanonokat s tanárokká 
dr. Szoinbathy Ignáczot. és Imrei Jánost. A kinevezettek helyei-
ket el is foglalták,  de az előadások helyiség hiánya miatt még 
uem voltak megkezdhetők a rendes időben. Gátló körülményül 



szolgálhatott még az is, hogy a Ferenczrendi szerzet kolostorá-
ban tantermül kinyert régi ebédlő szoba, nagyon elhanyagolt állapot-
ban volt, ki sem volt bútorozva. A közönség nem lévén teljesen tisz-
tában az uj iskola intentióival, eleinte közönynyel fogadta  a tö-
rekvéseket, s habár a „bizottság" által kiadott „Értesítésből" tu-
domást szerezhetett volna a beiratás körüli eljárásról, még okt. 
20-án sem volt az intézetnek beiratkozott hallgatója. 

Most látták csak valójában azokat a uehézségeket, melyek-
kel szembeszállani s megküzdeni nem kis feladat  lesz. A bizottság 
s tanerők azonban nem vesziték el türelmüket. A csekély számú 
pártfogók  annál nagyobb tevékenységet fejtettek  ki, minél eröseb-
ben nyilatkozott a közönség egy részéről a közönyösség, sőt egye-
sek részéről a roszakarat s féltékenység  is. 

A vezetők buzgalma sikerre vezetett s nov. 2-án 25 tanu-
lóval megkezdték a tanítást. A jég tehát meg volt törve. Lassan-
ként az év folyamán  a beirt tanulók száma 36-ra növekedett, de 
a tanulók az előképzettség hiánya s a nagy korkülömbségek miatt 
nem feleltek  meg annyira a várakozásnak, mint a hogy a tanár-
kar buzgalma megérdemelte volna. A beirt tanulók közül évközben 
kimaradt 9, s a megmaradt tanulók közül is csak 13 állotta ki 
a vizsgálatot, a többi megbukott. Az eredmény a körülményekből 
könnyen megmagyarázható lévén, a reáliskola hivei nem estek 
kétségbe. 1872/3-ban megnyílt a Il-ik osztály s helyiségről a város 
gondoskodván, e czélra a városház nagy termét engedte át. A ba-
jon természetesen igy sem volt gyökeresen segitve, de egyelőre bele 
kellett nyugodni a helyzetbe. A megye megsürgette az állandó 
épület emelésére tett ajánlatának figyelembe  vételét, de egyelőre 
bizony ez óhajtás puszta szóként hangzott el. 

Annak daczára azonban, hogy a folytonos  vándorlás s kellő 
helyiségek hiánya, a tanulók pontatlan beiratkozása, lehangoló 
hatással voltak a vezető egyénekre, biztak a nemes törekvésben, 
mely előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. 

A tanári kar egy uj taggal szaporodott, ekkor nevezték ki 
Hlathj  Miklóst, a természettan- számtani tanszékre, ki a bpesti 
tanárképzőben végezte tanulmányait s mint próbaéves tanár a 
róm. kath. főgymnásiumnál  működött. 

A második osztály megnyitása alkalmával a tanulók létszáma 



a helyett, hogy emelkedett volna még apadást mutat, ugy annyira, 
hogy a tanári kar azon szomorú tapasztalásra jutott, miszerint 
Udvarhelyt nincs jövője a reáliskolának. A tauári kar bőven 
megindokolt felterjesztést  intézett a miuisterhez, melyben föltárja 
az intézet szomorú sorsát s kéri a helyzet javítását. A hanyatlás 
főokát  a tanári kar a kellő tanépület hiányában leli s óhajtan-
dónak véli, hogy az iskolához tápintézet csatoltassék és a tanügyi 
czélokra tett ösztöndíjak közül némelyek az intézet részére en-
gedélyeztessenek, vagy a közadókból e czélra ujak rendszeresí-
tessenek. 

A min. erre a felterjesztésre  1873. jan. 15-én 32766. sz. a. 
kelt leiratában sajnálattal veszi tudomásul a hanyatlást s mint-
hogy annak főokául  az épület hiánya van föltüntetve,  fölszólítja 
a vármogye közönségét, hogy teljesítse ígéreteit. 

Udvarhelymegye 1873. május 10-én kelt feliratában  ujolag 
kimutatja a reáliskola szükségességét, átlátja az épület kérdésé-
nek nagy fontosságát,  tekintve azonban azt, hogy a város és 
megye több áldozatra nem képes, kéri a min. jóakaró intézkedését. 

A tanári kar az elszomorító körülmények hatása alatt sem 
szűnt meg a reáliránynak híveket szerezni, kötelességének telje-
sítése mellett nyilvános ingyenes felolvasásokat  s előadásokat 
rendezett, melyeken a természettan ujabb vívmányai is ismertetve 
lettek. 

A tanári karnak ilynemű lelkes törekvése sem vezetvén czél-
hoz, 1873. junius 4-én határozottan az intézet áthelyezését hozta 
a magas ministeriumnál javaslatba. A minister azonban még most 
sem adta fel  az intézet kérdését. 

Az 1873/4-ik tanév sem indult meg valami kecsegtető remé-
nyek között, mindazáltal a ministeriumnak s a megyének messzebb 
kiható intézkedései a megélhetés feltételeinek  alapját vetették 
meg s igy ez év némi forduló  pontot jelez az intézet életében. 

A tauári karban is változások történtek. Fazekas  Elek buzgó 
működésének elismerése mellett az igazgatói teeudők alól főimen-
tetvéu, helyébe igazgatóvá Héjjá  Endrét nevezték ki. Tanárokká 
pedig Pálffij  Károly, Csiszér  Péter, Fankovich  Gyula alkalmaztat-
tak. E változást két tanár áthelyezése és a III. osztály felál  litása 
tették szükségessé. 



A ministeriura, hogy a szegény, de jó igyekezetü, tehetséges 
székely ifjaknak  alkalmat adjon a reális pályán való kiképzésre, 
az iutézetet a tandíjfizetés  tekintetében kiváltságos helyzetűvé 
tette, s a tanulók nagy részét tandíjmentességbe részesítette. 

Nagyban elősegité az iskolának a javadalmazásokat illető 
versenyképességét az az örvendetes körülmény, hogy a ministerium 
a reálisk. bizottság elnökének fölterjesztésére  1874 —745!). sz. a. 
a Dávid A. M.-féle  alapból, mely a 10,000 frtot  fölülhaladta,  ösz-
töndíjakat rendszeresített. Az alap 600 frtot  tevő kamatjából a 
a székely származású, szegény és kiváló előmenetelt tanusitó ta-
nulók számára öt, egyenként 100 frtos  ösztöndíjat rendszeresít. 
A fenmaradt  összeg pedig évenként a tőkéhez lesz csatolandó, 
mindaddig, mig egy uj ösztöndíjra növi ki ma^át. A tanárkar 
kinyerte a minister magas beleegyezését arra nézve is, hogy te-
kintve a szegény tanulók nagy számát, a szegénységet s helyi vi-
szonyokat, az alapítvány összegeit 50, 25 és 12 frt  50 kros részekro 
oszthassa föl. 

Az eredményes tanitás mellett az iskola a javadalmazás terén 
is előnyöket biztosítván a tanulóknak, lassanként a többi intéze-
tekkel kivívta versenyképességét s a szülők hova-tovább sűrűbben 
keresték föl  az iskolát, különösen akkor, mikor megérthették annak 
üdvös hivatását. 

Az iskola pártolói azonban nem állottak meg a fele  úton, 
jól tudták azt, hogy az erdélyrészi középiskolák együttétkezési s 
együttlakási rendszerének behozatala, nagyban előfogja  segíteni az 
intézet tökéletességét s versenyképességét. 

Az iskola e percztől fogva  bontakozik ki a lét és nemlét 
kérdésének nyomasztó hatása alól s lép be életének második 
korszakába, a fokozatos  fejlődés  és virágzás korába. 

Az internatusi intézmény behozatala Tibád  Antalnak, a me-
gye volt királybirájának, jelenleg orsz. képviselőnek az érdeme, 
ki fáradságot  nem ismerő buzgalommal kieszközölte, hogy az in-
tézetben mintegy 60 tanuló bennlakást nyerjen. Az együttlakás 
berendezéséről is a reáliskolai bizottság gondoskodott. Fűtés és 
világítással is ugyanaz látta el, ini jelentékeny áldozatokat köve-
telt évenként. A felügyeletről  a tanárok eleinte ingyen fölváltva 
gondoskodtak, mig később e sok fáradsággal  és vesződséggel járó 



állásért a megye szabad lakást, fűtést,  világitást s ezen fölül  200 
frt  tiszteletdíjat biztosított a felügyelő  tanár részére. 

Trefort  Ágost, a nagyműveltségű kultusz minister, tiz évi mű-
ködése alatt a legnagyobb figyelmére  méltatta az egyetlen székely-
földi  főreáliskolát  s tőle kitelhetőleg annak megszilárdításán mun-
kálkodott. Örök hála illeti meg mltgs. Vargyasi Dániel  Gábor fő-
ispánt, Tibád  Antal buzgó alispánt s a később ugyané méltóságra 
emelt dr. Török  Albert vaskezü alispánt, kik a főráliskola  ügyét 
szivükön hordva, megmentették s virágzásra juttatták a sok ne-
hézségekkel küzdő intézetet. 

Trefort  Ágoston alatt a nevelés s tanügy örvendetes haladást 
mutat, számtalan uj monumentális épület keletkezik az ő közre-
munkálása következtében, különösen a főváros  örökre hirdeti az 
ő bölcsessége nagy alkotásait. 

A tanárok javadalmazásáról is atyailag gondoskodott Trefort  s a 
rendes tanárok fizetését  1200 frt  törzsfizetés,  200 frt  lakbérben 
állapítván meg, a tanári állást is némileg szilárddá tevé. 

Ez év eseményekben kiválóan gazdagnak mondható. Az in-
ternátus mellett a tanári kar rendkívüli szükségesnek látta a fő-
reáliskola mellett egy oly előkészítő osztály felállítását,  melyben 
a reáliskolához szükséges előismereteket a tanuló megszerezheti 
s melynek tehetségesebbjei lennének az I-ső osztály növendékeivé. 

Héjjá  Endre a tevékeny és jólelkű igazgató indítványára el-
határozta a tanári kar, hogy egy teljesen ingyenes előkészítő osz-
tályt állit fel  az elemi iskola és reáliskola közt levő űr áthidalása 
s a kellő előképzettség megadása tekintetéből; a tanárok pedig, 
hogy a kormányt uj áldozatokkal ne terheljék, közösen vállaltak 
óra többletet s ingyenes tanítást teljesítettek. 

Az előkészítő osztály fölállítása,  megengedtetvén 1874/5. tan-
év elején tényleg meg is nyilt. Ez osztályba a min. rendelet ér-
telmében oly tanulók vétettek föl,  kik: 1. tanulmányaikat a re-
áliskolában kívánják folytatui;  2. három elemi osztályt végeztek 
vagy 3. az első osztályra szükséges felvételi  vizsgátlatot nem ál-
lották ki. 

Az eszme üdvösnek bizonyult s ez osztály sok tehetséges if-
júnak adta meg a kellő alapot a további kiképzésre. 

Az 1874,5-ik tanév elején a ministerium Gyalokai  Mózes 



tanárt helyezi át Szegedről. Az időközben eltávozott Csiszér  Péter 
helyébe a mértani rajz és ábr. mértan tanszékére Hucsinszky  La-
jost, s a IV. osztály felállításával  megnyílt természetrajzi tanszékre 
Molnár  Károlyt nevezte ki a minister. 

A beirt tanulók száma ez évben 136-ra növekedett, tehát 
közel háromszorosa a megelőző évinek. E szaporodást az előké-
szítő osztály fölállításának  köszönhetni elsősorban. 

A felekezetekkel  eddig fennállott  békés egyetértést megza-
varta, habár rövid időre is a vallástanítás kérdése. Mindenik fe-
lekezetnek magának kelle gondoskodnia a vallás tanításáról. Az 
illető felekezet  püspökei meg is bíztak egyeseket e tárgy s tanítá-
sával. Az első és második évben a reálisk. helyiségében történt a 
tanítás; a harmadik évben a növendékek az illető felekezeti  inté-
zetek megfelelő  osztályaiba jártak. Ez sok kellemetlenségre adott 
alkalmat, vagy elkéstek, vagy egyéb súrlódások történtek a tanu-
lók között. Az 1874/5-ik tanévben ez azért sem volt kivihető, mi-
vel a reáliskolában a tanítás kezdete egy hóval később történt, 
másfelől  a reálisk. tanterv heti 1 órát állapított meg, holott e 
tárgyat a felekezeteknél  h. 2 órán át tanítják. A hittan tanárok, 
az unitárius lelkész csekély díját leszámítva, teljesen ingyen vé-
gezték a vallástanitást. 

1883/4 óta a tanulók újból az illető felekezetek  tanulóival 
együtt nyerik a vallásoktatást. 

A tanügy terén e tanév alatt nevezetes változások for-
dultak elé. A 12.283. sz. magas ministeri rendelet a reáliskoláknak 
8 osztályuakká tételével egyszerre elrendeli az érettségi vizsgála-
tok tartását a jövő tanévtől kezdve s egyszersmind megküldi a 
véglegesen megállapított reáliskolai tantervet. E rendelet kapcsá-
ban a minister a jövő tanévre két osztály (V. VI.) megnyitását 
rendelte el, oly formán,  hogy a III-ik és IV-ik osztály jobb tanu-
lóival osztály-ugratás történjék; t. i. a III. osztály jobb tanulói 
az V-be, a IV-ből pedig a VI. osztályba vétessenek föl.  Mivel e sza-
porodás után az iskola tanhelyiségei még czélszerütlenebbekké fog-
nak válni, ha mindjárt uj bérletek is történnek, mint a hogy eddig 
voltak s mivel alkalmas épületet e városban találni nem lehet; 
a tanári kar elhatározta, hogy az önálló épület felállítása  iránt 
való óhaját a magas kormány előtt újból kifejezésre  juttatja. 



Az 1875/G-ban megnyílt V. és VI. osztály miatt ujabb tan-
erőkre lévén szükség, a magas miu. a mennyiségtan és ábrázoló 
geometria tanszékre Suppan Vilmost, a magyarnyelv és irodalomra 
Váró  Ferenczet, a németuyelvre és irodalomra I/ann  Károlyt, a 
franczia  nyelvi tanszékre Újvári  Bélát nevezte ki. 

Az 1876-ik évben gyászba borult a nemzet. Egyik legnagyobb 
fiát  veszité el, a haza bölcsét Deálc  Ferenczet. Emlékét az intézet 
gyászünnepélylyel ülte meg, melyen Újvári  Bélától alkalmi ódát 
szavaltak, Váró  Ferencz és Héjjá  Endre alkalmi beszédeket tar-
tottak. 

Ugyanez évben a 25207 — 1875. számú min. rendelet értel-
mében megszüntetvén a ministeriummal való közvetlen összeköt-
tetés, az intézet az erdélyi tankerületi főigazgató  hatáskörébe 
rendeltetett. 

E tanév crvendetes eseménynyel végződött. Ekkor alapítta-
tott a tanulók között mai napig is dicsérettel működő zenekar. 
Alapját Hrobony Adolf  bányauagy ur 100 frtnyi  adománya vetette 
meg. A reálisk. bizottság buzgó elnöke is 135 frtot  gyűjtvén, az 
összeg már az első évben 270 frt  tőkével rendelkezett, mely 
ma már a másfélezer  forintot  jóval felül  haladja. A szép 
összeg, melynek kamatai egy részéből a zenekar kiadásai fedeztet-
nek, a tanárok, az ifjúság  adományából s a tanári kar által ren-
dezett műkedvelői előadások jövedelméből gyűlt össze. A zenekar 
mely jelenleg sextettet alkot, uyilvános hangversenyen és jótékony 
czélu előadásokon, valamint az iskola kebelében lefolyt  ünnepsé-
gek alkalmával is rendesen közreműködött. A zene tanicása három 
csoportban történik, a kezdők, haladottak és végül a zenekart al-
kotók csoportjában. A zenekar mintegy 50-szer működött nyilváno-
san s 100 darabot tanult meg fennállása  óta. 

Az első érettségi vizsgálat, megnyittatván a VII. és VIII-ik 
osztály is, 1876/7-ik tanév végén foly  le Páll  Sándor tank. főig. 
elnöklete s dr. Abt Antal min. biztos jelenlétében. A tanitás a 
reálisk. uj tanterv szerint történt; a módszeres tanácskozmányo-
kón a tananyagról, annak feldolgozásáról,  tárgyak kezeléséről stb. 
eszmecserék folytak;  a tanulók előhaladásának ellenőrzését az 
ellenőrző tanácskozmányok tették lehetővé s negyedévenként tar-



tattak. Az intézet ez évben érte el tanulóival a legnagyobb lét-
számot, 175-ön voltak. A következő években már apadás követ-
kezett be könnyen megmagyarázható okokból. Egyfelől  a reáliskola 
nyolcz osztályúvá tételével, a hat évi iskoláztatás előnyei meg-
szűntek. A latin nyelv miatt pedig a reálisk. tanulók pálya válasz-
tása korlátozva volt s végül, hogy egy 5600 lelket számláló vá-
rosban három középiskola működik, melyeknek növendékeit nagy-
részben a vidéknek kellett beszolgáltatnia. 

A főreáliskolává  emelt intézetnél három uj tanár nyert al-
kalmazást. A mennyiségtan-természettani tanszékre Iilatky  Miklós 
tétetett át az aradi kir. áll. reáliskolától, a chemiai tanszékre dr. 
Solymossi  Lajos, a földr.  történelmire Lankó Albert neveztettek 
ki. 

Ugyanez évben 1877. okt. 29-én, a min. a hatodik 100 frtos 
ösztöndíjat is engedélyezi, melyet az idő közben 12,000 frtra  nö-
vekedett D. A. M-féle  alapítvány kamatja fedez. 

A következő 1878/9-ik évben szomorú jelenséggel találkozunk, 
kiüt az egyiptomi szembetegség, mely miatt egy hónapig kell vala 
a tanításnak szünetelnie. Ily nagy mértékben többször soha sem 
lépett fel  a szembetegség, az intézet növendékeinél. 

Ehhez járult a tanári karban időközben történt sokféle  vál-
tozás. Laukó Albert Boszniába hivatott; Zerdahelyi  Ödön h. tanár 
a sümegi reáliskolához tétetett át s Gyalokai  Mózes betegsége mi-
att az órákat be kellett osztani. E helyzet könnyebbitésére Soly-
mosi Endre oki. tanárjelölt alkalmaztatott, ki 1881/2. tanévig mű-
ködött az intézetnél. 

1880. május 29-én Szász  Károly min. tanácsos látogatta meg 
az intézetet s közvetlen tapasztalatokat szerezvén magának min-
den irányban, kilátásba helyezte az állandó épület fölépítésének 
megvalósulását. A min. kötelékéből azonban kilépvén, hathatós 
támogatóját vesztette el benne intézetünk s az állandó épületek 
kérdése is egyelőre leszorult a napirendről. 

1881-ben a min. a 12525. sz. rendeletével megengedte, hogy 
az intézetben rendkívül tantárgyként a latin nyelv is tauittassék 
s az erre önként vállalkozók a bizottság előtt érettségi vizsgá-
latot is tehessenek s classifikálhatók  legyenek. 



Ez időtől fogva  tanítják a latin nyelvet az intézetnél, jelen-
leg I—IV. évfolyamban,  hetenként 13 órában. 

1879/80-ban a második tört. tanszékre Sinkovics  Józsefet  s 
s a következő évben az ábr. geom. és math. és tanszékre Kovcí-
liczky  Antalt nevezte ki a minister. 1881/2-ik évben Barabás 
Domokos h. tanár az együttlakás felügyeletével  bízatott meg, egy-
úttal az intézetnél is alkalmazást nyert. 

1882/3-ik tanévben Váró  Ferencz r. tanár a n.-enyedi Beth-
len collegium tanári állását fogadván  el, helyére dr. Vajda  Emilt 
nevezték ki. 

A zenei szép művészet iránti fogékonyság  fölkeltése,  a haza-
fias  érzés ébrentartása, s a nemzeti elem mellett a classicus iránti 
érdekeltség serkentése czéljából, ugyanez évben, dr. Vajda  Emil 
tanár, a tanuló ifjúság  között énekkart szervez, mely azóta veze-
tése alatt folyton  működik. Fenállása óta nyilvánosan szerepelt 
a dalárda 50-szer s betanult mintegy 80 darabot. 

Az énekkarnak 50—GO tagja van, kik vegyeskart alkotnak. 
A hanganyaggal s kellő zenei hallással biró tanulók két csoportra 
osztattak, kezdőkre és haladókra. A kezdők a zene és ének el-
méletét tanulták, a haladottak a karban vettek részt. 

A tanulók tehát az ének és zenéből is kellő kiképzést nyer-
nek. Az énekkarnak pénzalapja nincs, esetleges kiadásai az igaz-
gatói átalányból fedeztetnek. 

1883-ik évben nyert szentesítést az uj középiskolai törvény, 
mely minden tekintetben nagy horderejű volt a tanügyre 
s tanférfiakra  egyaránt. A tank. főigazgatóságok  is újra 
szerveztetvén az erdélyi tankerület két részre oszlott, a kolozsvá-
rira és n.-szebenire. A sz.-udvarhelyi főreáliskola  az utóbbiba so-
roztatván, a tanári kar mély fájdalommal  vált meg Pál  Sándor 
főigazgatótól,  kinek 8 évi bölcs vezetése alatt az intézet szép ered-
ményeket mutatott föl.  Ugyanakkor egy tetterős férfiúról  gondos-
kodott a ministerium Elischer  József  kir. tanácsos és tankerületi 
főigazgató  személyében, ki a legnagyobb részletességgel tanulmá-
nyozta az intézet beléletét s minden egyes látogatása után eré-
lyesen és hathatósan sürgette jelentéseiben az állandó épület 
elkerülhetetlenül szükséges voltát. Többször érintkezvén a reálisk. 



bizottság elnökével ő is a „Székely-támad" várhelyiséget tartá 
legczélszerübbnek az uj intézet elhelyezésére s fölépítésére. 

1884-ben készült el a reáliskolai tanítás terve s a reá vo-
natkozó utasítások is ekkor jelentek meg. Nagy haladást jeleznek 
e dolgozatok a tanügy terén, komoly s átgondolt tervek, melyek 
kimerítően s behatóan foglalkoznak  tantárgy, tananyag, óraszám, 
olvasmányok, irásb. dolgozatok megállapításának módszerével, szó-
val apró részletességgel adnak felvilágosítást  mindama kérdésekre 
nézve, melyek a középiskolai tanítás keretében elő-fordulnak. 

Az 1883/4. tanév eseményeinél a gr. Nemes Ábrahám-féle 
ösztöndíj megnyerését említem még fel.  A kegyes alapító ösmer-
vén a székelyföld  helyzetét, átlátta a reálirányu nevelés szüksé-
gességét s 10 ezer forintot  hagyott egy Háromszéken felállítandó 
róm. kath. jellegű reáliskolára. E szép tett nem szorul dicséretre ! 

Hídvégi gr. Nemes  Ábrahám 1864. évben Bécsben kelt vég-
rendeletében, egy Háromszéken felállítandó  r. kath. reáliskolára 
10,000 frtot  hagyván, a felügyelettel  a magyar királyi kormányt 
bizta meg. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur 
1873. junius 24-én 18429—1872. sz. a. kelt leiratával az alapot, 
tekintettel annak szoros felekezeti  jellegére, az erdélyi róin. kath. 
statusnak engedté át s felhívta,  hogy az alapítvány ügyét tisz-
tázza, biztosítsa és az alapító czélzatáuak létesithetéséről gon-
doskodjék. 

1873-ban, midőn iskolánk megszilárdítása érdekében lázas 
tevékenységgel folyt  a munka, ezen alapítvány megnyerése iránt 
is tétettek lépések. A vallás- és közoktatásügyi minister ur ő 
nagyméltóságának 7540—1873. számú leirata, tekintettel arra, hogy 
az állam felekezeti  jellegű iskolát nem állit s hogy az alap ki-
csinysége a kegyes alapító czélzatáuak megfelelő  szellemben való 
felhasználását  lehetetlenné teszi : czélszerünek vélte, hogy abból 
a székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola  számára ösztöndíjak 
alapíttassanak: felhívta  tehát a reáliskolai bizottság elnökét, hogy 
ez irányban ugy a kath. statusnál, mint a kegyes alapító utódai-
nál a szükséges lépéseket tegye meg. Az ez irányban megindí-
tott tárgyalások végre eredményre vezettek. Az erdélyi róm. kath. 
status, gr. Nemes  János, mint a kegyes alapító jogutóda bele-
egyező nyilatkozatai után, hogy az alap rendeltetési czéljától bi-



zonytalan hosszú időre el ne vonassék s már jelenleg is gyümöl-
csöztethető legyen, 1879. évi gyűlésén a következő határozatot 
hozta: (14. jegyzőkönyvi pont.) 

„Addig is, mig a néhai alapitó kifejezett  akarata szerint 
az alapítvány jövedelmeit egy Háromszéken létesítendő kath. jel-
legű reáltanoda, háromszéki kath. növendékei és tanárai javadal-
mazására lehetne fordítani,  használtassanak fel  az alapítvány 
kamatai a székely-udvarhelyi állami reáltanodában tanuló három, 
oly háromszéki székely kath. ifjú  javadalmazására, a kik e java-
dalmazásból a sz.-udvarhelyi kath. finöveldében  bennlakva fognak 
teljes ellátást élvezni, ugy mint a finövelde  többi alapitványosai." 

E határozat nyomán 1883. márczius 18-án kiállított és a 
nm. vallás- és közoktatásügyi minister ur által 14769—1883. sz. 
alatt jóváhagyott alapitó levél főbb  pontjai a következők: 

1. Mig az alapítvány eredeti rendeltetésére lenne fordítható, 
kamataiból 400 frt  erejéig két 200—200 frtos  ösztöndíj alakit-
tatik, melyek „Hídvégi  gróf  Nemes  Ábrahám"  czímet viselnek. A 
jelenleg 17,000 frtból  álló tőke kamatjának többi része az alap-
hoz csatoltatik. 

2. Az ösztöndíj a székely-udvarhelyi állami főreáltanodát 
látogató tanulónak, a székely-udvarhelyi r. kath. finöveldében  sza-
bályszerű neveltetésre, ellátására, tanszerek beszerzésére stb. for-
dittatik. 

3. Az ösztöndíjat csak háromszékmegyei róm. kath. tanuló 
nyerheti el a reál-tudományokban való kiképeztetés végett, ha erre 
egyébként elegendő vagyonnal nem bir. 

4. A sz.-udvarhelyi reáliskolát végzett növendék megtart-
hatja ezen ösztöndíjat, a mig tanulmányait a műegyetemen jó si-
kerrel folytatja. 

5. A kegyúr a reáliskola felsőbb  osztályú növendékei ösz-
töndíját együttesen évi 600—600 frt  és a műegyetemet látogató-
két együttesen évi 1000 frtra  emelheti fel,  ha a tőke jövedelme 
ezt megengedi. 

E szerint az alapítványok s segélyezések tekintetében nem 
lehetett panasza az iskolának, az állandó épület kérdése azonban 
hova-tovább égetőbbé vált, különösen, midőn a kedvezőtlen la-
kás mellett három külön épületben folyt  a tanítás. Hogy ez álla-







potok tanárra s tanítványra egyaránt kellemetlenek voltak, elkép-
zelhető. 

Minthogy azonban az állandó épület érdekében még nem 
történt a min. részéről érdemleges határozat, Elischer  József  fő-
igazgató erélyes közbenjárásának — az állam és megye támoga-
tásával — sikerült legalább a legszükségesebb átalakításokat és 
változtatásokat kieszközölnie. így a helyiségek két épületbe vonattak 
össze; az együttlakás 8 uj, tágas szobával gazdagodott, a rajzte-
rem tágasabb helyiséget, az együttlakás szolgája is lakást 
nyert. Az egyes osztályok külön bejáratot nyertek. Az együttlakás 
udvara is alkalmassá tétetett nyári tornázásra, a téli tornahelyi-
ségül egy csűr szolgált, ennek helyébe egy modern tornacsarnok 
építését sürgette a főigazgató.  A szertárak nagy gyarapodást mu-
tattak. Az osztályok célszerű padokkal láttattak el. A leltára-
kat újra rendezték s a tanári kar a nyelveknél egységes termi-
nológiát állapított meg, hogy ez egyöntetű eljárás által a nyelvek-
nél kitűzött czél annál inkább megközelittessék. Az irásb. dolgo-
zatok javításánál is a külömböző nyelveket tanító tanárok egyön-
tetű jeleket állapítottak meg. Az irásb. dolgozatok és a tananyag 
ismétlések összetorlódását kikerülendő, a tanárkar egész évre szóló 
táblázatot állított össze, s a feltüntetett  idő betartását megköve-
telte. 

Szóval haladás van mindouütt, de az állandó épület még 
mindig piura desiderium, a torna tanítás egy csűrben történt s így 
a legnevezetesebb tantárgyak egyike mostoha gyermeke volt az 
iskolának. 

A megye és város mindent megtett a mi tehetségében állott, 
sőt nagy áldozatokat hozott, különösen az internátus évi fenntar-
tása érdekében. Az együttlakáson, a hol expo (együttétkezés) is 
szervezve volt 30—40 tanuló nyert otthont, mig később a tanulók 
számának növekedésével a fölvett  benlakók száma a 60-at rendesen 
meghaladta. 

Hogy a megye az iskola fenállása  óta mily áldozatokat ho-
zott, mutatja az a tekintélyes összeg, melyet évenként fentartá-
sára fordított.1  Ez pedig tesz 51,193 frt  2 7 k r t . Ehhez hozzá-

1 A főreáliskola  segélyezéséhez illetőleg föntartásához  Udvarhelym. és 
város a következő összegekkel járult: 



adva az épületre fölajánlott  20000 frtot;  továbbá a D. A. M.-féle 
12000 frtos  alapítványt, a vár helyiségén s az építészeti anyago-
kon kivül, a segélyezés a 80000 frtot  meghaladja. 

Ezzel szemben a kormány még mindig halasztotta az ügyet. 
Az 1887/8-ik év sok tekintetben akadályok között folyt  le. 

A tanulók egyrésze a járványszerüleg föllépett  ködhártyalob szem-
bajban szenvedett, ezért némelyeket hosszabb időre fel  kellett men-
teni a tanulás alól. A tanítás egyenletes menetét gátolta az idő-
közben történt tanári személyváltozás is. 

Laukó Albert az aradi főreáliskolához,  Barabás Domokos h. 
tanár a n.-kállói kir. áll. főreáliskolához  r. tanári minőségben, 
Rucsinszky  Lajos a budapesti I-ső ker. áll. elemi és polg. tanitó-
képezdéhez, helyeztettek át. Aldor  Imre a temesvári kir, áll. fő-
reáliskolától áthelyeztetett s Steuer  János h. tanári minőségben 
alkalmaztatott s az együttlakás felügyelői  állással is megbízták. 

Dr. Solymossi  Lajos r. tanárt — Héjjá  Endre igazgató be-
tegsége miatt — az igazgatói teendőkkel megbízzák. 

Az intézet, annak daczára, hogy 17 éves múltjával létjogát 
bebizonyitá, még mindig állandó épület nélkül volt, holott a kor-
mány Déván és Brassóban a nemzetiségi aspiratiók fészkeiben 
nagy költséggel főreáliskolát  építtet. 

Az elégületlenség, mely a kormánynak e nemzetiségi politi-
kája miatt támadt, mind erősebben nyilatkozott. Ennek kifolyásául 
tekinthető az a fulmináns  röpirat, melyet dr. Török  Albert alispán, 
a reálisk. bizottság elnöke bocsátott ki, s mely néhol erős hangon, 

1871 . . . 157 frt 61 kr. 1883 . . . . 2503 frt 01 kr. 
1872 . . . . 723 „ 56 „ 1884 . . . . 3400 03 „ 
1873 . . . 886 70 „ 1885 . . . . 2721 » 27 „ 
1874 . . . 1592 »» 20 „ 1886 . . . . 2398 „ 03 „ 
1875 . . . 1640 „ 90 „ 1887 . . . . 2667 „ 02 „ 
1876 . . . 3110 J» 88 '/,„ 1888 . . . . 3220 „ 17 „ 
1877 . . . 2644 >» 04 „ 1889 . . . . 2608 „ 83 „ 
1878 . . . 3159 „ 60 „ 1890 . . . . 3013 »> 21 „ 
1879 . . . 2644 » 36 „ 1891 . . . . 3024 H 26 „ 
1880 . . . 2177 » 84 „ 1892 . . . . 687 01 „ 
1881 . . . 3056 >> 57 „ Összesea 51193 27 
1882 . . . 2796 » 20 „ 



de tárgyilagosan mutatá ki, hogy a sz.-udvarhelyi főreáliskolára 
s állandó épületére a székelységnek feltétlenül  szüksége van. 

E röpiratnak s Elischer  főigazgató  évi jelentéseiben tett 
nógatásoknak köszönhető, hogy a magas min. 1888-59. sz. alatt 
egy modern követelményeknek megfelelő  uj épitési tervezetet kül-
dött le oly felhívással,  hogy azt a tanári kar paedogogiai és a 
helyi viszonyok szempontjából birálja el. E tervezet olyképpen 
volt keresztülvive, hogy a díszes tornacsarnok felépítése  azonnal 
megkezdhető lenne. 

188b/9-ik tanévben újból személyváltozás történik a tanári 
karban. Héjjá  Endre igazgató egy évre szabadságoltatván, helyébe 
dr. Solymossi  Lajost bizza meg a min. az igazgatói teendők veze-
tésével. Kohlbauer  Ferenczet az aradi kir. áll. főreáliskolához  helye-
zik át s helyébe Háhn  Adolfot  nevezik ki. Ugyanekkor Rados  Ig-
náczot a budapesti keresk. akad. h. tanárát r. tanári minőségben 
intézetünkhez helyezik át. 

Ez évben a magyar tanügyet újólag gyász éri. Fáradhatatlan 
tevékenységű s nagy müveltsegii ministerét Trefort-ot  veszti el, 
ki oly lázas buzgalommal dolgozott a magyar tanügy felvirágoz-
tatásán. Intézetünk a nagynevű alkotónak gyászemlékünnepélyt 
rendezett a városház nagy tarmében s részvétének jegyzőkönyvileg 
adott kifejezést.  A város nagyszámú értelmiségének részvételo mel-
lett, a következő műsorral folyt  le az ünnepély: 

1. Tannhauser. Ünnepi nyitány. Előadta az ifj.  zenekar. 
2. Gyászhangok. Zsaskovszkytól. Énekelte az ifj.  dalárda. 
3. Ave Mária. Vonós ötös, László Annától. Előadta az ifj. 

zenekar. 
4. Megnyitó beszéd. Tartotta dr. Solymossi Lajos, h. igazg. 
5. Trefort  emlékezete. Felolvosta Iláhn Adolf  h. tanár. 
6. Dalszabadság. Marschnertől. Énekelte az ifj.  dalárda. 
7. Hymuusz. Erkeltől. Előadta az ifj.  zenekar és dalárda. 

Ez évvel véget ér a sok küzdés s intézetünk 17 évi zsel-
léreskedés után eléri 3-ik korszakát, reformkorát. 

A min. elrendeli a vár helyiségében a díszes tornacsarnok 
felépitéséuek  megkezdését. Az épités Meixner  Károly budapesti 
építész tervei szerint történt, a kinek az állandó épület tervét is 
köszönhetni. 



1889/90-ik tanévben Héjjá  Endre igazgatót, 30 évi tanítói 
működés után, tekintettel megrongált egészségére, nyugalomba 
helyezték. A tanári kar tekintettel azon érdemekre, melyeket 16 
évi igazgatása alatt az iskola megszilárdítása és emelése körül 
szerzett, jegyzőkönyvileg fejezte  ki sajnálkozását távozása fölött 
s ezt az ünnepélyes búcsúvétel alkalmával át is nyujtá. 

Ugyanekkor dr. Solymossi  Lajos r. igazgatóvá neveztetik ki. 
Hálin  Adolf  h. tanárt a sz.-fehérvári  kir. áll. főreáliskolához  he-
lyezik át r. tanári minőségben. Helyére dr. Oláh  Béla bpestvidéki 
tank. főig.  tollnok neveztetik ki h. tanári minőségben. Az igaz-
gatói állás betöltésével üresedésbe jött tanszékre Valló  Vilmos 
temesvári f.  leányisk. igazgató neveztetetett ki r. tauári minő-
ségben. 

Ez évben fölépült  a díszes tornacsarnok, a kor kívánalmai 
szerint teljes felszerelést  nyert s a testgyakorlatok már az uj he-
lyiségben folyhattak.  Az első tornavizsgálatot óriási közönség nézte 
végig. A díszes épület hibátlan felépítése  Kelemen  György és Gal-
ter  J. építészeknek az érdeme. 

A min. az 1890-ik évi állam-költségvetésbe fölvette  az állandó 
épület fölépítését  is 80,000 frtos  tétellel. Az épités pedig Meixner 
műépítész tervei szerint meg is kezdődött azonnal. 

Az öröm mellé, melyet az állandó épületnek a közel jövőben 
való megvalósulása nyújtott, bánat is került. 1890. nov. 18-án 
Iléjja  Endre nyug. igazgató elhal. A tanári kar és ifjúság  az el-
hunyt érdemeihez méltó végtisztességgel fejezé  ki mély fájdalmát. 
A sírnál Áldor  Imre tartott megható búcsúztatót, a háznál az ifj. 
zenekara játszott gyászindulót, a temetőben és requiemeu az itj. 
énekkar énekelt meghatóan. 

Eltávozott a nélkül, hogy leghőbb óhaja teljesedett volna. Az, 
ki annyit fáradott  az intézet érdekében, nem élvezhette az uj 
épület kényelmét. 

A testgyakorlat rendszeres tanításának nemsokára fényes 
eredménye lőn. Gr. Csáky  Albin vallás és kö/.okt. min. figyelmét 
a testgyakorlatra is kiterjesztvén, országos tornaverseny megtar-
tását határozá el. A Bpesten, 1891. máj. 17- és 18-án, megtartott 
orsz. tornaversenyen tanulóink közül 23 vettek részt dr. Vajda 



Emil oki. tornatanár vezérlete alatt. Ez alkalommal két tanuló 
T'eJcete  Aladár és Neuivirth  Dávid ezüst érmet nyert. 

IIusz évi nyomorgás és czélszerütlen helyiségekben való küz-
dés után 1891. szeptember elején végre az uj és díszes palotában 
vette kezdetét a tanítás. 

Szerencsés véletlennek kell tulajdonitanunk, hogy az uj épü-
letet két nemzeti ünnep megtartása szenteli meg. Az egyik év ele-
jén, a „legnagyobb magyar" születésének 100-ik évfordulóját  ün-
nepli ; a másik, év végén, a „legelső magyar ember"-nek, a magyar 
király koronáztatása negyedszázados évfordulójának  volt szentelve. 
Az elsőn dr. Vajda  Emil tanár tartott alkalmi beszédet; a máso-
dikon Áldor  Imre tanár. Mindkét ünnepélyen az ifj.  zene- és 
énekkar is közreműködött. 

1891 -ik évben az erdélyi tankerület uj beosztásával, az in-
tézet a kolozsvárihoz csatoltatott. A tanári kar megható módon 
vett búcsút Elischer  József  kir. tanácsos és tank. főigazgatótól, 
ki 8 évi működése alatt oly sokat fáradozott  az intézet érdekében 
s az uj épület megteremtésében. A díszes búcsuiratot, mely Fan-
Tcovich  Gyula rajztanár mestermüve, a tanári kar megbízásából 
dr. Solymossi  Lajos igazgató és dr. Vajda  Emil tanár nyujtá át 
a főigazgató  székhelyén N.-Szebenben, 1891. decz. 15 napján. 

1891/2-iki érettségi vizsgálaton dr. Finály  Henrik a kolozs-
vári tud. egyetemen tanára elnökölt, ki ideiglenesen a főigazgatói 
teendőkkel bízatott meg. 

A tanári személyzetben újólag jelentékeny személyváltozás 
állott be. Kovaliczlcy  Antal a debreczeni főreáliskolához;  Valló 
Vilmos a kassai főreáliskolához;  Steuer  János a soproni főreális-
kolához helyeztettek át. Az áthelyezésekkel megürült tanszékekre 
kineveztettek : Koronczy  Imre a soproni főreáliskolától;  Eidley  Ist-
ván a franczia  tanszékre; Illés  Gyula hódmezővásárhelyi ev. ref. 
főgymnasiumtól.  Végül a latinnyelvi tanszékre, melylyel az együtt-
lakás felügyelete  van összekötve, Lehner Kristóf  tanárjelölt nevez-
tetett ki. 

Az 1882/3-ik tanév is személyváltozásokkal kezdődik: Aldor 
Imre a b.-bányai felsőleányiskoláboz;  Sinkovics  József  a fehértemp-
lomi gymnasiumhoz helyeztettek át. Helyeikre: Tompa  Árpád b.-
báuyai f.  leányisk. tanár és Pogány  Kornél lévai gymn. tanár 
neveztettek ki. 



Az 1893-ik év junius 5-én tartott érettségi vizsgálaton már 
az uj rendes tank. főigazgató  nsgs Kuncz  Elek elnökölt, kinek 
tudománya és bölcs vezetése nagy előnyére lesz iskolánknak. 

íme röviden, dióhéjban ismertetve az intézet közel negyedszá-
zados élete, bemutatva küzdelmeiben, fejlődésében  s virágzásában. 

Az intézet uj épületének fejlődésével  s építésének történeté-
vel részletesen foglalkozik  az a szép alkalmi beszéd, melyet dr. 
Solymossi  Lajos igazgató a május l én tartott fölavatási  ünnepé-
lyen mondott el, ép azért csak nagyjában érintém ezt, s mivel 
ismétlésekbe nem óhajték bocsátkozni, a fősúlyt  inkább azon ese-
mények kiemelésére helyezém, melyek iskolánk fejlődésére  befo-
lyással voltak. 

A tanári kar 22 év alatt sok változáson ment át. Érdekes-
nek tartom ezt e táblázatban feltüntetni: 
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A tanári kar első s legmagasztosabb feladatát  az iskola zárt 
falai  között mindig híven s lelkesedéssel teljesítette s az intézet 
érdekében terhes mellékfoglalkozásokra  is vállalkozott, milyenek pl. 
szertárak felügyelete,  rendezése, gondozása; ifj.  egyletek száma-
dásainak vezetése ; könyvtárnokság stb. 

E mellett a t.-kar az intézet hírnevét minden tekintetben emelni 
igyekezett. Az intézet első éveiben nyilv. felolvasásokat  tartott. 
A jótékony nőegylet munkaestélyeinek műsora adhatna számot; 
mily gyakran szerepeltek ez estélyeken a tanárok. 1875-ben rajz-
kiállítást rendezett az intézet. E rajzok a megyeház nagy termé-
ben is közszemlére voltak kitéve. Az orsz. rajzkiállitáson 256 drb 
szabadkézi 69 drb mértani rajzot mutatott be az intézet. Részt vett 
az 1885-ben tartott orsz. kiállításon is. 

1876-tól fogva  jótékonyczélu műkedvelői előadásokat, hang-
versenyeket, élőképeket rendezett a tarári kar, összesen mintegy 
40-et, melyek tekintélyes összeget juttattak első sorban az ifj. 
zenekar, a tápintézet, a székely múzeum, Valéria gyermekkert, 
vereskeresztegylet és népnevelési egylet javára. 

Fankovich  Gyula rajztanár buzgóságának köszönhető, hogy 
az intézetnek teljes színpadi felszerelése  van ; szebbnél szebb dísz-
leteit ugyanő festette  teljesen ingyen. A színpadi készlet s beru-
házás az 1000 frtot  meghaladja. A műkedvelői előadások rende-
zésében Fankovich  Gyula, dr. Vajda  Emil és Várró  Ferencz fá-
radoztak. Több izben szerepeltek a tanárok közül Fankovich  Gyula, 
Hlathy  Miklós, Kováliczky  Antal, Molnár  Károly, dr. Oláh  Béla, 
dr. Vajda  Emil, Váró  Ferencz. 

Dr. Solymossi  Lajos kir. igazgató indítványára az 1888/9-ik 
iskolai évben elhatározta a tanári kar, hogy az intézet szegény-
sorsú tanulóinak élelemmel való segélyezése végett, egy tápintézeti 
alap létesítésére kér engedélyt a magas ministeriumtól. A tanári 
kar nagy buzgósággal látott e munkához, lelkes fölhívásokat  bo-
csátott szét az egész országba s rövid néhány év alatt közel 3000 
frtos  alapot teremtett. 

A tanári kar csekély fizetéséből  minden évben tekintélyes 
összeget tevő anyagi áldozatokat hozott az iskolának. A tápinté-
zetet havi részletösszegek fizetésével  segélyezte. Az eddig adomá-
nyozott összeg 400 frtot  tesz. 



Riicsinszky  Lajosnak az ifj.  zenealap volt kezelőjének indítvá-
nyára, — tekintettel arra, hogy a havi részletekben történő segélye-
zés sok vesződséggel jár, s terhes is a tanárokra nézve— a tanári 
kar minden egyes tagja egyszer s mindenkorra negyobb összeggel 
járult hozzá a zenekari alap emeléséhez. E réven a tanári kar 
500 frtot  adományozott. Ezeken kiviil a tornavizsgák alkalmával 
díjakat adományoz s tiiz ki, a kiváló eredményt fölmutató  ta-
nulók jutalmazására. 

Mindeme anyagi áldozatok csekélyek azokhoz képest, melye-
ket a tanári kar a városi és orsz. egyletekkel szemben hoz. Azt 
hiszem nem merészség az az állításom, hogy nincs egylet, melyben 
a tanárok ingyen hivatalt ne viselnének, s ráadásul meg ne fizet-
nék a megtiszteltetést, tagsági díjukkal. A városon a jót. nőegylet, 
casino , tűzoltó-, iparos önképző és betegsegélyező-, dal és zene-, 
Valéria-, vörös kereszt-, Emke fiók-,  gazdasági s más kulturális 
egyletek mind megkövetelik a pártolást. Tagja a tanári kar ezen-
kívül az orsz. tud. egyleteknek és társulatokuak is. Középiskolai 
tanáregylet, Kárpát egylet, Zenetanárok orsz. egylete, Természet-
tud. és földtani  társulat, méhész egylet, Erdélyi muzeum egylet, 
Orsz. torna egylet stb. stb. mind önfeláldozó  pártolókra talál a 
tanárokban. 

Ráadásul föl  kell említenem, hogy nincs egyetlen tanár sem 
a karban, ki a maga művelésére napi lapot és tudományos 
folyóiratot  ne járatna s mai napság az ezerféle  gyűjtő ivek s 
segélykérések arany korszakát érve, kijut ebből is bőven a tanári 
karnak. 

Mindent egybevetve, szép összegre tehető az az anyagi 
áldozat, melyet évenként a tanári kar — irodalmi munkásságán 
kivül — a közművelődés elősegítése, a nemzeti érdekek támoga-
tása czéljából a magyar haza oltárára tesz. 

Ily körülmények között az állam sem hagyhatta figyelmen 
kivül az összes hivatalnokainak fizetés  felemelésénél  Magyarország 
egyik legtekintélyesebb karát, a középiskolai tanári kart. S habár 
híven teljesített nehéz kötelességükkel, áldozat készségükkel, az 
irodalom terén kifejtett  munkásságukkal nincs is megfelelő  arány-
ban az évi fizetésük,  nem zúgolódnak, hanem teljesítik tovább 
szerény de üdvös munkájokat. Talán eljön az idő, hogy fizetés 



tekintetében is az európai többi művelt nemzetek példájára lesz 
jutalmazva a középisk. tanárok munkássága. 

A tanároknak az anyagi áldozatok terén mntatott példái nem 
maradhattak hatás és nyom nélkül. A tanulók lelbuzditva lelkes 
vezetőik által, — tekintve azt, hogy az ének és zene tanítása díj-
mentes, — minden évben hozzájárultak a zenekari alap növeléséhez. 
Ezenkívül, hogy a tehetségeseket a zene müvelésére buzdítsák, 
jutalmak osztása czéljából, ifjúsági  zenejutalmazási alapot teremtet-
tek az 1888/89-ik tanévben, mely azóta közel háromszáz koronára 
növekedett. 

Nem hagyhatom emlitetlenül dr. Ráczhövy Sámuel ur nemes 
emberbaráti alapítványát sem. Az intézetben történő, lelkiisme-
retes s díjtalan gyógyításon kívül, a kormány részéről az utóbbi 
években megszavazott évi tisztelet díját, egy „Gyógytári költségek 
alap" javára adományozta már évek óta. Ez alap is a 300 koro-
nát fölülhaladja. 

Nagy hálára kötelezték magok iránt az intézetet még dr. 
Kassay  Albert, dr. Mezey  Ödön és dr. Szabady  Ferencz, kik éve-
ken át szintén teljesen díjtalanul részesítették az internátus tanu-
lóit üdvös gyógykezelésben. 

Csak rövid és főbb  vonásaiban óhajtanám, — főleg  a közönség 
tájékoztatása végett, — ismertetni ama tanárok életrajzát, képesíté-
seit, érinteni foglalkozásukat,  kik jelenleg a főreáliskolában  mű-
ködnek s kiknek kezébe van letéve a székelyföld  egyetlen reál-
irányu intézetének jövője. 

1. Az intézet kir. igazgatója dr.  Solymossi  Lajos. Torda-
Aranyos megyében Aranyos-Polyánon 1849. aug. 27-én született. 
Érettségit tett N.-Enyeden, 1873-ban. Tanári oklevelet nyert Kolozs-
várt a „Ferencz József  tud. egyetemen" 1877. jau. 19-én, a vegy-
tanból és természettanból. Bölcsészet tudorrá lett 1878. ápr. 17-én. 
1876-ban h. tanár a sz.-udvarhelyi főreáliskolában,  majd r. tanár 
1877-ben, végül r. igazgató 1889. szept. U-én. A vegytani szer-
tár őre, az udvarhelymegyei takarékpénztár részvénytársaság 
vezérigazgatója, a héjjasfalva-székelyudvarhelyi  helyiérdekű vasút 
igazgatóságának tagja, Udvarhelyváros iskolaszékének, az ev. ref. 



és felső  leányiskola székének, a Valéria gyermekkert b. tagja ; az 
Emke udvarhelymegyei és városi választmányának titkára. Az 
internátus berendezésére vonatkozó tapasztalatok szerzése végett 
Magyarország nevezetesebb városait s intézeteit tekintette meg. 
Az intézet vezetésén kivül különös gondját képezi az internátus 
rendben tartása. Tanit 17 év óta. 

A tanári kar tagjai: 
2. Fankovich  Gyula  r. tanár. Máramaros megyében M. Szi-

geten született 1845 márcz. 30-án. Gymn. tanulmányait a szath-
mári kir. kath. gymn. végezte. 1862-ben. Ezután Bpesten 4 évi jogi 
tanfolyamot  végzett. 1867-ben Máramaros aljegyzője; 1871-ben 
irodatiszt; 1872 törv. jegyző. 1874-ben r. rajztanárrá neveztetett 
ki a sz.-udvarhelyi főreáliskolához.  1884-ben a rajztanítás terén 
10 éven át tanúsított jeles és sikeres működéséért a 27111—884. 
sz. min. rendelettel törvényesen képesített tanárnak nyilváníttatott. 
A rajzszertár őre. Szabadkézi rajzot tanit a f.  leányiskolában és 
ipariskolában. Az arczképfestés  terén tünt ki különösen, habár 
más genreben festett  képei is figyelmet  ébresztettek. Sok fárad-
sággal s szorgalommal s hozzá díjtalanul, gazdag és szép díszlet-
tel látta el a főreáliskola  vagyonát képező színpadot. Tanit 20 
év óta. 

3. Ilann  Károly,  r. tanár. N.-Küköllő megyében Medgyesen 
született 1844 aug. 15-én. Érettségit tett 1865-ben Medgyesen. 
4 évi jogi tanfolyamot  végzett s államvizsgálatokat tett Kolozsvárt. 
Egy évi bölcseleti tanfolyamon  volt a bécsi és boroszlói egyete-
men. 1866—1872-ig gr. Bethlen Gábornak és Farkasnak házánál 
nevelő és uépisk. tanitó Kolozsvárt. 1875-ben tanári oki. nyert 
Kolozsvárt a német, latin és görögnyelvből s irodalomból. 1873-
ban h. tanár az udv. ev. ref.  collegiumban. 1875-ben r. tanárrá lesz 
a sz.-udvarhelyi főreáliskolában.  Beutazta Németországot és Schwei-
czot. Több éven át tanította a tatint s az összes ágost. vallású 
tanulóknak a vallást. Tanit 27 év óta. 

4. Illatky  Miklós,  r. tanár. Bács-Bodrogh megyében Szabad-
kán született 1848 decz. 3-án. Gymn. tanulmányait szülőhelyén 
végezte 1868-ban. 3 éven át bölcseleti tanfolyamot  hallgatott 
Budapesten, 2 évig a tanárképzőnek r. ösztöndíjas tagja volt. 



Tanári oki. nyert Bpesten 1873 máj. 5-én a mennyiségtan- és 
természettanból. 1871/2-ben a bpesti róm. kath. főgymnásiumnál 
próbaéves tanár. 1872-ben h. tanár a sz.-udvarhelyi főreáliskolá-
nál, 1873-ban u. ott r. tanárrá lesz. 1873-ban az újvidéki kir. 
kath. főgymn.  helyeztetett át. 1875-ben az aradi főreáliskolához 
1876-ban újból a sz -udvarhelyi főreáliskolához  s azóta megszak-
ítás nélkül működik ez intézetnél. A természettani szertár őre; a 
meteoroligiai észlelések vezetője. Az orsz. középisk. tanáregyl., a 
term. tud. társaság, a math. és phys. társulat tagja; az Emke ud-
varhelymegyei vál-, az udv. megyei népnevelési egyl.-, az erd. 
méhész egylet vál. tagja. Udv. megye törvh. biz.- és udvarhely-
városi képv. test. tag. Zálogkölcsönint. és betéti pénztár aligaz-
gatója. Éveken át tevékeny részt vett a gazdasági egylet választ-
mányában ; a népnevelési egylet pénztárosa volt. Az udvarhelyi 
méhész egylet eluöke. Évek óta a tanintézet pénzalapjainak keze-
lője. Tanit 22 év óta. 

5. Illés  Gyula,  r. tanár, tanított ez év április végéig. Fe-
hérmegyében Seregélyesen született 1858 nov. 27-én. A reáliskolai 
tanfolyamot  Budapesten a II. ker. áll. főreáliskolában  végezte. 
Felsőbb tanulmányait is Budapesten 1877/8-ban. 1878/9-ben tar-
talékos hadnagygyá lett a cs. és kir. 2. sz. hadmérnök ezredben ; 
jelenleg népfelkelési  tiszt. Tanári oki. nyert Bpesten 1882 máj. 
2-án, az ábrázoló-mértanból és mennyiségtanból; 1879/80—1884/5-
ig a debreczeni ev. ref.  főgymn.  h. tanár. 1885/6—1890/l-ig a 
hódmezővásárhelyi ev. ref.  főgymn.  h. tanár. 1891 a sz.-udvarhelyi 
kir. áll. főreáliskolához  r. t. helyeztetett át. A főreáliskola  tandíj 
kezelője volt. Ápr. végén áthelyezték a sz.-fehérvári  kir. áll. főreál-
iskolához. Tanit 14 óv óta. 

6. Koronczy  Imre.  r. tanár. Zalamegyében Nagy-Kanizsán 
született 1854. okt. 24-én. Érettségit tett 1874/5-ben a Kecske-
méti főgymnasiumban.  1879/80 és 1880/1 tauévekben a budapesti 
egyetem hallgatója volt. 1881-ben tanári oki. nyert Bpesten a ma-
gyarny. irodalomb, és bölcs. Az egyetemre beiratkozását megelőzőleg 
vizsgálatot tett a theologiából és gyorsírásból. Négyéven át (1875/6 
—1878/8) próbaéves tanár a sátoralja újhelyi és privigyei gymna-
siumoknál. 1881-ben nevelő volt Bpesten. 1882-től 1884-ig a cul-
tusministerium számvevőségénél napidíjas, majd gyakornoki minő-
ségben szolgált. 1884 aug. kineveztetett b.-bányai f.  leányiskolá-



lioz r. tanárnak. 1889 szept. 9-én a soproni áll. főreáliskolához 
s innen 1891 jul. 25-én a sz. udvarhelyi főreáliskolához  helyezték 
át. B.-bányán társadalmi lapot indított meg 1888 deczemb. hóban 
„Beszterczebánya és vidéke" cz. alatt, melynek 9 hónapon át 
szerkesztője volt. Fővárosi és vidéki lapokban és szépirodalmi 
folyóiratokban  több czikket irt. Az orsz. középisk. egyesület tagja, 
az ifj.  könyvtár őre. Tanit 13 év óta. 

7. Molnár  Károly,  r. tanár. Háromszékmegyében Felső-Tor-
ján született 1849. jan. 23-án. Érettségi vizsgát tett Sz.-Udvar-
helyt azev. ref.  collegiumban 1869-ben. Egy évi jogi tanfolyamot  hall-
gatott ugyanott, 3 évi bölcseleti tanfolyamot  Bpesten, mialatt a 
tanárképző rendes tagja volt. 1874-ben a nemzeti muzeumhoz 
ásványtani őrsegeddé nevezik ki. 1875-ben tanári oklevelet 
nyer a természetrajzból. 1874-ben h. tanár, később 1875-
ben r. tanár a sz.-udvarhelyi főreáliskolában.  A természetrajzi 
szertár őre. A ref.  leányiskolaszék alelnöke, a Kasino könyvtár-
noka; az udv. megyei takarékpénzt. igazgatóságának és a népne-
velési egylet választmányának tagja. A természettudományi, föld-
tani társulatnak, továbbá a tanáregylet, kárpátegylet tagja. Élénk 
munkásságot fejtettki,  mint a Kasino egylet titkára ; több éven át az 
Emke udvarhelym. és városi vál. pénztárnoka volt. Tanit 19 év óta. 

8. Dr. Oláh Béla,  r. tanár. Budapesten született 1861 ápr. 
12-én. Érettségit tett Bpesten. a II. ker. kath. főgimnasiumban 
1878-ban. Négy évi bölcseleti s 5 fél  évi jogi tanfolyamot  hall-
gatott Bpesten, 1882-ben tanári oki. nyer Bpesten a magyarból 
és törtérelemből. 1885—1889-ig irnok a bpestvidéki tank. főigaz-
gatóságnál. 1887-ben tanári oki. nyert a franczia  nyelvből és iro-
dalomból. Tudori szigorlatot tett Budapesten, 1883-ban. 1889 jul. 
24-én a sz.-udvarhelyi kir. áll. főreáliskolához  h. tanárrá nevezik 
ki. 1891/2-ben rendes tanárrá lesz. Két évig az együttlakás fel-
ügyeletével volt megbízva. A tanári tanácskozmányok jegy-
zője. Az Emke udvarhelymegyei választmányának s az orsz. kö-
zépisk. tanáregyesületnek tagja. Tanit 4 év óta. 

9. Pálff'y  Károly,  r. tanár. Udvarhelymegyében Tarcsafalván 
született 1849. nov. 11-én. Éretts. vizsgát tett Kolozsvárt az uni-
tárius főgymnásiumban  1870-ben. Két évig theol. tanfolyamot 
hallgatott. 1872 és 73-ban a kormány által, állami segélylyel, tanügyi 
tapasztalatok szerzése végett Németországba küldetett. Tanári oki. 



nyert Kolozsvárt 1875. május 1-én a német nyelvből irodalomból 
és mennyiségtanból. 1873-ban h. tanár a sz. udvarhelyi főreális-
kolánál. 1875 ugyanott r. tanárrá lesz. 10 éven át mint az ud-
varhelymegyei gazdasági egylet- és a népnevelési egylet titkára 
működött. Az orsz. középiskolai tanáregyesületnek-, a magyar 
unit. egyház főtanácsának-,  udvarhelym. törvhat. biz.- és az ud-
varhelymegyei takarékpénztári gazg. tagja. Több éven át tandíj-
kezelő és tanácsk. jegyző volt. Tanit 20 év óta. 

10. Pogány Kornél,  r. tanár. Hontmegyében N.-Kereskényeu 
született 1858. május 11-én. A főgymn.  tanfolyamot  Nyitráu be-
fejezvén,  felsőbb  tanulmányait Bpesten végezte 1881/2-ban. Tauári 
oki. nyert Bpesten 1884 május 20-áu a történelemből, magyarnyelv-
és irodalomból. 1878/9-ben egy éves önkéntes volt a cs. és kir. 
32. gyalogezrednél. 1882/3—1891/2-ig h. tanár volt a lévai k. r. 
kath. főgymnasiumban.  1892-ben r. tanári minőségben a székely-
udvarhelyi főreáliskolához  helyezték át. Tanit 11 év óta. 

11. Rados  Ignácz,  r. tanár. Budapesten 1859. május. 15-én 
született. Éretts. vizsgát tett a bpesti V. ker. főgymuásiuinbau 
1877-ben. Három évi bölcseleti és műegyetemi tanfolyamot  hall-
gatott Bpesten. Egy évig rendkiv. tagja volt a bpesti tanárképző 
gyakorló iskolájának. Tanári oki. nyert (1883) mennyiségtan- és 
természettanból, ujabban az ábr. geometriából is képesíttette ma-
gát. 1884 —1888-ig a bpesti keresked. akadémián h. tanár. 1888. 
aug. 8. a sz.-udvarhelyi főreáliskolához  helyezték át r. tanári 
minőségben. Népfelkelő  tisztjelölt. A geometria szertár öre, a kö-
zépisk. tanáregyesület, a rnath. és phys. társaság és a természet-
tud. társaság tagja. Tanit 9 év óta. 

12. Tompa  Árpád,  r. tanár. N.-Küköllő megyében Bürkösön 
született 1860 ápril. 14-én. Éretts. vizsgát tett M.-Vásárhelyt az 
ev. ref.  collegiumban. A bölcseleti tanfolyamot  végezte 1879 — 
1884-ig Bpesten. Tanári oki. nyert Bpesten 1883-ban a történe-
lemből és földrajzból.  1884 jul. 31-én a m.-szigeti f.  leányisko-
lához nevezték ki r. tanárrá. 1887-ben a b.-bányai f.  leányisko-
lához helyezték át. 1892 jul. 29-e óta a sz.-udvarhelyi kir. áll. 
főreáliskolb.  működik r. tanári minőségben. A Casino titkára. Tanit 
19 év óta. 



13. J)r.  Vajda  Emil,  r. tanár. Szebenmegyében N.-Szebenben 
született 1858 jan. 18-án. Éretts. tett Kolozsvárt az unit. főgym-
násiuraban 1876-ban. Négy évi bölcsészeti tanfolyamot  hallgatott 
Kolozsvárt, a „Ferencz József  tud. egyetem"-eu,ez idő alatt a 
tanárképezde rendes ösztöndíjas tagja volt. Végezte 4 év folyam-
ban a kolozsvári zeneconservatoriurnot. 1877—80-ig a kolozsvári 
nemz. színház zenekarának szerződött tagja volt; ez alatt az idő 
alatt magántanitással is foglalkozott.  1880 jun. 4-én tanári oki. nyer 
Kolozsvárit a német ny. s irodalomból és a magyar nyelvből s 
irodalomból. Tudori oklevelet nyer 1881 jun. 2-án; ugyanez évben 
nyert a zenéből és énekből képesítést. Tornatanári oki. nyer Buda-
pesten 1888 szept. 14-én. 1880/1—1881/2-ig segédtauár a főgym-
násiumban ; 1882 szeptemb. 17-én h. tanári minőségben a sz.-udvar-
helyi kir. áll. főreáliskolához  helyezték át; r. tanárrá lett 1884 
jul. 24-én. 1887/8 óta az alsófoku  ipar és keresk. isk. igazga-
tója. Szabadságolt állományú honvéd. Az iparos önképző kör al-
elnöke. A főreálisk.  és r. kath. főgymnásium  ének- és zeneka-
rának vezetője. A városi dalegylet karnagya. A tanári könyvtár 
őre. A népnevelési egylet titkára s az Emke udvarhelymegyei és 
városi választ, pénztárosa; a középisk. tanáregylet, erd. muzeum 
egylet, az orsz. dalárszövetség választmányának és az országos 
tornatanitói egyletnek tagja. Rendes munkatársa az „1848—49-iki 
történelmi lapok"-nak, „Zene"-lapnak. A „Székely Híradó" társ-
szerkesztője s r. levelezője több vidéki lapnak. Az okt. 6-iki és 
márcz. 15-iki ünnepély rendező bizottság eluöke. Erdélyrészi és 
Magyarország városaiban mintegy 60 jótékonyczélu hangversenyen 
működött, melyek közül felénél  többet személyesen rendezett. Ta-
nit 13 év óta. 

14. Léhner  Kristóf,  h. tanár. Csikmegyében Csík-Rákoson 
született 186b-ban decz. 2-án. 1886-ban éretts. vizsgát tett a cs.-
somlyói főgymnásiumban.  1887 —1890-ig a bölcseleti tanfolyamot 
hallgatta Kolozsvárt, ez idő alatt a tanárképezde rendkívüli tagja 
volt. 1886—87 a theologiai tanfolyamot  hallgatta Gy.-Fehérvárt. 
1889. decz. 18-án alapvizsgálatot tett a magyarnyelvből és iro-
dalomból és a class. philolgiából. 1891-ben a sz.-udvarhelyi kir. 
áll. főreáliskolához  nevezik ki h. tanári minőségben, egyúttal az 
internátus felügyeletével  bízták meg. Póttartalékos honvéd. Az 
orsz. középisk. tanáregylet tagja. Tanit 2 év óta. 



Í5. Bidley  István,  h. tanár. Budapesten 1845. szept. 5-én 
született. Tanulmányait magán úton végezte. Debreczenben, Bécs-
ben és Budapesten magántanitással foglalkozott.  Tanári vizsg. tett 
Bpesten 1887 május 31-én, a franczia  nyelvből- és irodalomból. 
1891. decz. 14-én a sz.-udvarhelyi kir. áll. főreáliskolához  nevez-
ték ki. Tanit 22 év óta. 

A tanároknak az intézetnél töltött évei alatt kifejtett  iro-
dalmi működését a következő kimutatás tünteti föl: 

1. Barabás Domokos. A sz.-udvarhelyi főreáliskola  története 
1871/2—1884/5-ig. (1884/5. Isk. értesitő.) Sz.-udvarhelyi czéhrend-
szabályok. (1887. évf.  II. f.  Tört. Tár.) Oklevelek Erdély törté-
netéhez Udvarhelymegye levéltárából. (1887. Tört. Tár.) A tatái-
rabok váltságdíja az 1657. szept. 2-iki szamos-ujvári partiális 
gyűlésen. (1887. évf.  V. f.  Századok.) 

2. Fazakas  Elek.  Tanügyi széttekintés. (1871/2. Isk. értesitő.) 
Udvarhelyszék nyelvjárása. (1872/3. Isk. ért) 

3. Gyalokay  Mózes.  Struense. Regény I k. (1876/7. Franklin 
társ. kiadása.) 

4. Háhn  Adolf.  A kivándorlás ügye Szepesmegyében. (1888. 
Pesti Hírlap.) Köuyvbirálatok. (1888. Phil. Közlöny.) Petőíi költ. 
népies kiadása. (1889. Athenaeum.) 

5. Héjjá  Endre.  Pár szó a reálisk. czéljáról. (1873/4. Athu.) 
Iskolánk Deák-gyászüunepélye. (1875/6. Athenaeum.) 

6. Hlatky  Miklós.  A meterologia elemei és Sz. Udvarhely 
város met. viszonyai. (1881/2. Athenaeum.) A középiskolai tör-
vényjavaslatról. (188l/2.Pesti Napló.) A tanterv revisiója. (1883/4. 
Isk. ért.) A legújabb reáliskolai tantervről. (1883/4. Közoktatás.) 

7. Kohlbauer  Ferencz.  A tanulók élelmezésének ügye a sz.-
uclv. főreáliskolában.  (1880/1. Isk. értesitő.) Tápintézet kérdése, 
(u. o.) A nép uralom Francziaországban. (Ford. Guizot után. 1885/6. 
Kéziratban.) Nemzetgazdászati fogalmak.  (II. Ioly. „Notious d' 
économie politique" cz. munkája után. 1886/7. Kéziratban.) Re-
formeszmék  a népoktatás terén. (1886. dec. 12. Egyetértés.) Az 
életbiztosítás kérdéséhez. (1887. jan. füz.  Orsz. Tanáregyl. Közi.) 
Könyvbirálat: Király Pál Magyar nyelvtana I. r. ismertetése. (1887.) 
Nézetek a magyar közép- és kisbirtokos osztály anyagi helyze-
tének javítása tárgyábau. (Szerző költségén nyomatott. 1888. 



Becsek D. könyvny.) Az erd. reformált  rendeknek 1741-iki n.-sze-
beni gyűlésekből: a kir. udv. kanczelláriához benyújtott panasza-
iknak jegyzőkönyve, vallási sérelmeik tárgyában. Fordítás latinból 
magyarra. A vargyasi Daniel-család levéltára számára. (1888. Kézir.) 

8 Koronczy  Imre.  Egyes czikkek, különösen társadalmiak. 
(Vidéki lapokban.) Alkalmi költemény. (1892/3. Isk. értesítőben.) 
A régi szombatosok és utódaik. 2 képpel. (1893 Magyar Szalon ) 

9. Laukó Albert.  Ratzel egy uj könyvének ismertetése. (1878/9. 
Külföld.)  A földrajz  tanitás és a földrajzi  terminusok. (1880/1. Isk. 
értesítő.) Jablonszky összeb. földr.  bírálata. (188J/3. Magy. Tanügy,) 
Földrajz a reáliskolában, (u. o.) Adatok a földrajz  tanitás mód-
szeréhez. (1883/4. Isk. értesítő.) Földrajz a reálisk. felsőbb  oszt.-
ban. (1883/1. Magyar Tanügy.) A sz.-udvarhelyi kir. áll. főreál-
iskola tanári közyvtáráuak jegyzéke. (1884/5. Az iskola kiadása.) 
Az osztrák-magyar monarchia földrajza  és Európa főbb  államainak 
ismertetése. (1884/5. Eggeuberger.) A nyelvek tanításáról. (I880/6. 
M. Tanügy XIII. k.) „Lacombe, Le patriotisme." (Fordítás. 1885/(5. 
Orsz. középisk. tauáregyl. könyv.) Lóczy „A kinai birodalom ismer-
tetése." (188G. M. Tanügy XIV. k.) Egyetemes földrajz  a reál-
isk. I. és II. oszt. számára. (1887. Eggeuberger.) A geographiai 
nevek helyesírásáról. (1887. Isk. értesítő.) 

11). Molnár  Károly.  A főreálisk.  előkészítő osztálya. (1874/5. 
Isk. ért.) Tusnád, a szt. Anna tó és a torjai kéubarlang. (1875/(5. 
U. 0.) Az előkészítő osztály. (U. 0.) Módszeres ásványtan és az 
ásványtan módszeres tanítása. (187(5/7. Magyar Tanügy ) Iskolai 
kirándulás a Hargitára. (1891/2. Isk. ért.) Észrevételek a reálisk. 
természetrajzi tanitás alsófokához  irt tankönyvekről. (1891. Magy. 
Tanügy.) 

11. Pálffy  Károly.  Lessiug mint epigrammista. (1874/5. 
Iskolai értesítő.) 

12. Rados  Ignácé.  Matheinatikai czikkek. (1892. Pallas Nagy 
Lexikona.) G. Veronese Fondamenti di geometria a piu dimeusi-
oni stbbi cz. munkájának ismertetése. (̂ 1892. A Math. és Phys. la-
pokban.) 

13. líucsinszky  Lajos. Reflexiók  a készülő reáliskolai uta-
sítások VIII. és IX. fejezetéhez.  ([Czikksorozat.j 1884/5. M. Tanügy). 
Az írásbeli feladatok  kitűzéséről. (1884. U. 0. XIV. k.) Feladatok 
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kidolgozása és kitűzése a math. |köréből. (1885. Hoffmann-féle 
„Zeitsch. f.  math. u. naturw. Unterricht." cz. lapban. [Aufg.  Repert.j) 
Zur Frage der irrtumlichen Auslegung einer Formai aus der aua-
lytischen Geometrie. (188(3. Kolbe „Zeitschrift"  jul. aug. füze-
tében.) 

14. Sinkovics  József.  Vizsgálódások Európa középkori intel-
lectuális és társadalmi állapota felett.  (1879/80. Isk. értesitő.) 

15. Dr. Solymossi  Lajos. Az oxisulphocarbominsav néhány 
sója. (1877/8. Tudori értekezés.) Székely-Udvarhely vizeinek vegyi 
vizsgálata (1878/9. Isk. értesitő.) A felső-rákosi  savanyuvíz és a 
sz.-udvarhelyi hideg sósfürdő  chemiai elemzése. (1879/80. Akad. 
Értekezések. IX. k.) A szejke forrásokról.  (Isk. értesitő.) A ho-
moródi vasas savanyuvíz források  chemiai elemzése. (1880/1. Akad. 
Értekezések.) Alkalmi beszéd az iskola fölavatása  alkalmával. 
(1893. Isk. értesitő.) 

1G. Dr. Szombathy  Ignácz.  A vágvidéki székelytelep. (1872/3. 
Isk. értesitő.) Udvarhelyszék és Udvarhelyváros. Honismei vázlat. 
(1873/4. U. o.) Az „Udvarhely" cz. hírlap szerkesztése. (1872—73.) 

17. Steuer  János.  A székely nyelv hangjai. (1887/8. Isk. ér-
tesitő.) Apróbb czikkek, (1888/9. M. Nyelvőr. 1889/90. Nyelvtud. 
közi. 1890/1. Egyet. Phil. közi.) 

18. Suppan Vilmos.  A középiskolai didaktika alapvonalai. 
(1875/G. Isk. értesitő.) Két könyvbirálat. (1876. M. Tanügy.) Egy 
milliomod másodpercz. (1870. Term. tud. közlöny.) A módszer fo-
galma. (1877. Tanáregyl. közlöny.) Ábr. geometria. (1877. Eggen-
bergernél.) A pedagógia alapfogalmairól.  (1877/8. M. Tanügy.) Ábr. 
geometria II. r. (1877/8. Eggenberger.) A hatványozás és gyökér-
vonás. (1887/8. Tanáregyl. közi.) A termiták államai és élete. 
(1877/8. „Természet") A méréstan a népiskolában. (1877/8. Nép-
tanítók Lapja.) Ábr. geometria III. r. (1878. Eggenberger.) Két 
méréstani mintaleczke. (1878. Néptanítók Lapja.) A műszók, kü-
lönösen az ábr. geom. műszók kérdéséhez. (1878. Tanáregyleti 
közi.) A nevelő oktatás elvei. (1878. M. Tanügy.) Könyvismerte-
tések. (1878. Műegy. Lap és Külföld.)  Kúp és henger felületek 
önálló ferde  vetítésben. (1879. Akad. Math. Értekezés. VII.) A 
körárnyék derékszögű tengelyeinek meghatározása. (1879. Tanár-
egyl. közlöny.) Uj módszer sugár-felületek  síkmetszeteinek mégha-



tarozására. (1879. U. o.) A szára vetés a népiskola felsőbb  osztá-
lyaiban. (1879. Néptauitók Lapja.) Könyvismertetések. Ausztria 
ipariskoláinak ügye. (1879. Magyar Tanügy.) 

19. Újvári  Béla.  Deák F. emlékezete. Óda. (1875/6. Isk. 
értesitő.) A franczia  nyelv reáliskolánkban. (1876/7. U. o.) Eredeti, 
francziából  és hollandból fordított  beszélyek. (1876/7. Életképek 
és Főv. lapok.) Tanulmányok Viktor Hugóról és a franczia  ro-
mantikusokról. (1876/7. Hon.) A két Dumas ; Sevigné asszony; Bal-
zacról. (1876/7. Főv. Lapok.) 

20. Valló  Vilmos.  Habsburg Rudolf.  Élet és jellemrajz az 
ifj.  számára. (1890. Lauffer  Vilmos.) 

21. Dr. Vajda  Emil.  Dr. Bergmann Fr. V. uj allitteratiói 
elméletének magyarázata, alkalmazása és jelentősége a magyar 
és ó germán nyelvek költészetében. (1882/3. Isk. értesitő.) Attila 
szereplése a Saemundar Eddában, a Waltharius és Nibeluug éne-
kében. (1885/6. Isk. értesitő.) Alkalmi költemények. ( Dániel 
Emléklapban.) Hat eredeti magyar népdal, szöveg és dallammal. 
(Bécs, Éberlénél.) A gyermeknevelés és ápolás. ( Szt. pol. 
Istv. társ.) Apróbb czikkek. (1886/7. Kolozsv. Közi., Kolozsvár cz. 
lapban.) A turin-párisi kirándulás. Tárczaczikkek. (1889. jul. 
Kolozsvár.) Zarándoklás Turinba. (1889. Kossuth Emléklap. Ko-
lozsvárt.) Tompa Mihály egy kiadatlan levele. ( 269. sz. Ko-
lozsvár. 322. sz. Egyetértés.) Brassai Sámuel, mint a kamara-zene 
kedvelője. (1890. 137. sz. Kolozsvár.) Ruttkayué és Kossuth nő-
véreinek szerepe a forradalom  idejében. Tárczaczikkek. (1890. 
Ellenzék szept. szám.) Gr. Zichy Géza és Liszt Ferencz Kolozs-
várt. Visszaemlékezés. (1891. márcz. sz.) Az Emke és a magyar 
zene. (1891. márcz. Zeuelap.) Széchenyi emlékezete. (1891/2. Isk. 
értesitő.) A négy ujju művész. (1891. Székely Nemzet karácsoni 
sz.) Okt. 6-ika és Damjanich, (leül. okt. ü. Ellenzék.) Emlékezés 
Lovassy Lászlóra. (18Ü2. Ellenzék 32—33. sz.) Dániel Album. 6-1 
1. 4°. (18Ü2. Becsek D. nyomd.) Márczius 15 és a székelyek. 
(18Ü2. Ellenzék 69. sz.) A székely anyaváros zenei élete. (1892. 
Zenelap 6. sz.) Kossuth Lajos. Élet és jellemrajz. 48 képpel, 8° 
273 lap. (1892. Franklin.) Kossuth Lajos jellemrajza. (1892. szept. 
15. Tört. Lapok.) Második zarándokiásom Turinba. (U. a.) Éle-
tem felejthetetlen  három napja. (1892. szept. 18. Kossuth Emlék-
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lap. Torda.) Olaszországi úti naplomból. ([Tárczaczikkek.] 1892. 
Zenelap 16—21. sz.) Kovács Mózes. Életrajz. (1892. nov. Tört. 
Lapok.) Az oczeán halottjáról. (Ivarády Ignácz a Kossuth fiuk 
nevelője. (1893. márcz. 15. Tört. Lapok.) Úti karczolatok. ([Tár-
czaczikkek.] 1892. Ellenzék aug., szept. sz.) A komáromi hős. 
Képpel. 8°. 220 lap. 1893. Franki.) A sz.-udvarhelyi kir. áll. főreálisk. 
története 1871—1893-ig ([Képekkel. 8°. 64 1.] 1893. Becsek D.) 
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B) S t a t i s z t i k a i t á b l á z a t a t a n u l ó k r ó l s z ü l e t é s ü k h e l y e s z e r i n t 
1871/2—1892/3- ig . 
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Udvarhelym. és) 
Sz.-Udv. város/ 
Háromszék m. 
N.-Küköllő m. 
Csik m. 
Maros-Torda m. 
Brassó m. 
Szeben m. 
Fogaras m. 
Kis-Kükiillö m. 
A.-Fehér m. 
Hunyad m. 
Bács-Bodrog m. 
Kolozs m. 
Besztercze-Na-

szód m. 
Bihar m. 
Turócz m. 
F.-Fehér m. 
T.-Aranyos m. 
Csanád m. 
Pest m. 
Szolnok-Doboka 

megye 
Szatmár m. 
Arad m. 
Temes m. 
Heves m. 
Szörény m. 
Bereg m. 
Szilágy m. 
Pozsony m. 
Jászkun-Szolnok 
Szepes m. 
Krassó m. 
Zólyom m. 
Bars m. 
Külföld 
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C)  Ösztöndíjak és más segé lyezések. 
1871/2. Sz.-Udvarhely város tanácsa a szegény tanulók szá-

mára jutaimi díjjul adományozott . . . . 20.— 
1873/4. A Dávid Antal Mózes-féle  alapból kiosztatott 8 

öszt.-díj; 1 —50 frtos,  2— 25 frtos,  5—20 frtos  összes. 200.— 
Több kegyes ügybarát adományából 1 cs. k. arany 
5—1 frtos  tallért és 3 ezüst húszast . . . 1 1 . — 

1874/5. A Dávid Antal Mózes-féle  alapból 16—50 forintos 
ösztöndíj 800.— 

1875/6. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 6—50 frtos  és 8—25 
frtos  ösztöndíj (összesen 14) 500.— 
Az udvarhelym. ált. népnevelési egyl. adományából 50.— 
Egyesek szíves adományából 1 arany, 12 — 1 frtos 
tallér és 2 tallér 18.— 

1876/7. A Dávid A. M.-féle  alapból 2 - 5 0 frtos  és 15-25 
frtos  ösztöndíj (összesen 17) 475.— 
Egyesek adománya 3 arany 2—1 frtos  tallér . 17.— 

1877/8. A Dávid A. M.-féle  alapból 24 ösztöndíj; 2 - 5 0 
frtos,  16-25 frtos,  6—12 frt  50 kros . . .587.50 
Egyesek adományából 11—1 frtos  tallér . . . 11.— 

1878/9. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 26 ösztöndíj; 2 - 5 0 
frtos,  18—25 frtos,  6—12 frt  50 kros . . . 625.— 

187780. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 26 ösztöndíj; 2—50 
frtos,  14-25 frtos,  10-12 frt  50 kros . . . 575.— 
Egy csikmegyei 200 frtos  és egy felső-fehérmegyei 
300 frtos  ösztöndíj 500.— 

1880/1. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 27 ösztöndíj; 3 50 
frtos,  13-25 frtos,  11 — 12 frt  50 kros . . 612.— 
Két csikmegyei 100—100 frtos  és egy felső-fehér-
megyei 300 frtos  ösztöndíj 500.— 
A népnevelési egylet adománya . . . . 10.— 

1881/2. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 28 ösztöndíj; 3—50 
frtos,  10—25 frtos,  15-12 frt  50 kros . . 587.— 
Az előkészítő osztály szorgalmasabb tanulói között 
ugyan ezen alapból 3, 2 és 1 frtos  részletekben . 25.— 
Két csikmegyei 100—100 frtos  és egy felső-fehér-
megyei 300 frtos  ösztöndíj . . . . . 500.— 



A népnevelési egyesület az E. oszt. számára . . 5.— 
1882/3. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 33 ösztöndíj ; 2—50 

frtos,  9—25 frtos,  32—12 frt  50 kros . . . 600.— 
Az E. oszt. tanulói közt jutalomdíj czimén . . 25.— 
Két csikmegyei 100-100 frtos  ösztöndíj . . 200.— 
A népnevelési egylettől 10.— 

1883/4. A Dávid A. Mózes-féle  alapból 35 ösztöndíj ; 1—50 
frtos.  8—25 frtos,  26—12 frt  50 kros . . 575.— 
Az E. oszt. tanulói közt jutalom díj czimén . . 25.— 
Három csikmegyei 100—100 frtos  ösztöndíj . . 300.— 
Egy 100 frtos  ösztöndíj az erdélyi rómán egylettől . 100.— 
A népnevelési egylet adománya . . . . 10.— 
Négy tanulónak növény- és rovargyüjteményért ju-
taimi díjul kiadatott 20.— 

1884/5. A Dávid A. Mózes-féle  alapból kiosztandó . . 600.— 
Három csikmegyei 100—100 frtos  össtöndíj . . 300.— 
Az erdélyi román egylet 100 frtos  ösztöndíja . 100.— 
Hídvégi gr. Nemes Ábrahám-féle  alapítvány . . 200.— 

1885/6. A D. A. Mózes-féle  alapból 600. -
Három csikmegyei 100—100 frt  ösztöndíja . . 300.— 
Az erd. román alapból 100.— 
Hídvégi gr. Nemes Ábr.-féle  alapítványból . . 200.— 

1886/7. A D. A. Mózes-féle  alapból 600.— 
Három csikmegyei 100—100 frtos  ösztöndíjból . 300.— 
Az erd. román egylet 100 frtos  ösztöndíja . . 100.— 
Hídvégi gr. Nemes Ábr.-féle  alapítványból . . 200.— 

1887/8. D. A. Mózes-féle  alapból 612.50 
Gr. Nemes Ábr.-féle  ösztöndíjból . . . . 500.— 
F.-fehérmegyei  árvái alapból 300.— 
Csikmegyei alapból 300.— 
A Ramonczay alapítványból 63.— 

1888/9. D. A. Mózes-féle  alapítványból . . . . 650.— 
Gr. Nemes Ábr.-féle  alapítványból . . . 600.— 
F.-fehérmegyei  árvái alapból . . . . 300. -
Csikmegyei tanulmány alapból . . . . 200.— 
Ramonczay alapítványból 63.— 

188790 D. A. Mózes-féle  alapítványból . . . . 606.50 



Gr. Nemes Ábr. alapból 
F.-fehérmegyei  árvái alapból 
Csikmegyei tanulmány alapból 
Ramonczay alapból 
Tápintézeti segély 
A pénzügymin. jövedék birs. alapból 
Udvarhelymegyei tkpénztár adom. . 
Székely egyl. első tkpénztár adománya 

1890/1. D. Antal M. alapból . 
Gr. Nemes Ábr. f.  alapból . 
F.-fehérmegyei  árvái alapból 
Csikmegyei tanulni, alapból . 
Pénz. jöv. birsági alapból 
Az udvarhelymegyi takarékpénztár adománya 
Tápintézeti segély . . . . 

1891/2. D. A. Mózes-féle  alapból 
Gr. Nemes Ábr. f.  alapból 
Csikmegyei alapból 
Udvarhelym. tkpt. adom. 
Székelyegyl. takarékpt. adománya . 
Tápintézeti segély . . . . 
Pálfi  Ferencz adománya 
Ismeretlen jótevő . . . . 

1892/3. D. A. Mózes-féle  alapból 
Gr. Nemes Ábr. alapból 
Csikm. alapból . . . . 
Székelyegyl. takarékpénztár . 
Udvarhelzmegyei takarékp. . 
Tápintézeti segély . . . . 

Összesen 42,316.75 
Az A. B. C.-vel jelölt kimutatásból kitűnik, hogy az isko-

lánál tauitó tanárok közül, annak feuállása  óta 21-en működtek 
irodalmilag is, irván 124 drb művet. Ezek közül 40 önálló mű, 
84 tanulmány, dolgozat, értekezés, tárezaczikk v. alkalmi költe-
mény között oszlik meg. 

Érdekes tudni, hogy iskolánkat szép számmal látogatták a 
szász fiuk  is. Ide jönnek a magyar szóra s hogy tiszteségesen el 



is sajátítják, mutatja azon körülmény, hogy az érettségi vizsgán 
is megfelelnek  a követelményeknek. Iskolánk keletkezése óta szá-
zakra megy a száma ama szásztanulókuak, kik a magyar nyelvet 
tökéletesen elsajátították. 

A tanulókra fordított  segélyezés az intézet fenállása  óta 
42,310 frt  75 krt tesz, mi eléggé mutatja, hogy a szegény, szor-
galmas székely tanulókról, a jótevők részéről, igen jól van gon-
doskodva. 

Az intézet  uj épületének  fölavatási  ünnepélye. 
A fölavatási  s ezzel kapcsolatosan rendezett ünuepélyek ápr. 

30 án és május 1-én folytak  le. A tanári kar nagy előkészülete-
ket tett az ünnepély sikere érdekében. Fölszólítá hírlap útján a 
volt tanítványokat, kik az iskolát közel negyedszázas fenállása 
óta látogatták, hogy jelentkezzenek s értesítsék az iskola igazga-
tóságát lakóhelyükről s társadalmi állásukról; továbbá a vallás és 
közoktatásügyi ministert s főbb  hivatalnokait egy küldöttség kérte 
fel  a részvételre, 

Előlévén a két napra szóló ünnepély kellően készítve, nem 
csoda, ha fölülemelkedett  a chablonszerü ilynemű ünnepségek fö-
lött s a közönség s a város miudenrangu polgárának óriási érdek-
lődése s részvétele mellett folyt  le a nagy naphoz méltó jelentő-
séggel. Az ünnepély sikerére jelentékeny volt a pompás időjárás 
is, mely egy perezre sem zavará meg annak lefolyását,  a meg-
állapított érdekes s számot tevő műsor keretében. 

A távolból jövő vendégek ápr. 30-án a délutáni vonattal ér-
keztek, kiket a tanári kar élén dr. Solymossi  Lajos igazgató 
üdvözölt. 

A tulajdonképpeni fölavatási  ünnepélyt megelőzte egy érde-
kes hangverseny, mely a tágas tornacsarnok helyiségében fölállí-
tott színpadon folyt  le, a közönség teljes megelégedésére. A kö-
zönség soraibau ott volt a városszíne java s gyönyörű hölgyközön-
ség. A vezérférfiak  közül ott voltak : dr. Török  Albert főispán.  Ug-
rón Gábor orsz. képv., dr. László  Mihály orsz. képv., Jung-Cseke 
Lajos apát stb. Az intézetek összes elöljárói, a hivatalok főnökei 
stb. A hangverseny a következő műsorral folyt  le : 
1. „Tannháuser." Nyitány Wagnertől. Előadja az ifj.  zenekar. 
2, „Ébresztő." Szövege Bajzától; dallama Golltól. Énekli az ifj.  vegyeskara 

Foltiu Gusztáv zongora kísérete mellett. A darabban előjövő sólókat éneklik 



Mártiili Adolf  (soprán), Szolga István (alt), Weisz György (tenor), Hillner 
János (bassus). 

3. „Duos concertans." Danclától, hegedii duett, zongora kisérettel. Előadják 
Reinbold Béla és Hillner János. A zongora részt Reinbold Klotild k. a. játsza. 

4. Népdalegyveleg, előadja az ifj.  vegyeskara. 
5. Magyar Ábránd. Hubaytól. (Húzzad czigány .. stb.) Op. 1. Hegedűn játsza 

dr. Vajda Emil; zongorán kiséri Foltin Gusztáv. 
6. Trió Fesotól Op. 12. E moll. Andante, allegro. Előadják dr. Vajda Emil 

(hegedű), Nagy Gyula (gordonka), Foltin Gusztáv (zongora). 
7. Vonós négyes. Schuberttől: A lányka és a halál. Beethoventől: Finale. Elő-

adják dr. Vajda Emil (I. hegedii) Iloffmann  Sándor (11. h.) Kohn Ármin 
(viola) Nagy Gyula (violoncello). 

8. „Bánkbán"-ból egyveleg, Erkeltől. Előadja az ifj.  zenekar. 

Befejezésül  a főreáliskola  minden ablaka fényesen  ki volt vi-
lágítva, a fényárban  uszó impozáns épület a távolból tündéri 
látványt nyújtott, a város minden irányáról. 

Hangverseny végeztével ösmerkedési estély volt Schnapek 
„Budapest" szállodájának éttermében. Sokan voltak együtt az ün-
nepélyt megtisztelő társintézetek küldöttei s régi tanítványai kö-
zül. A többek között ott láttuk: Rombauer Emil igazg. (Brassó), 
dr. Székely István (N.-Szeben), Kerekes Sámuel (M.-Vásárhely), 
Gombos Sámuel (Sz.-Keresztúr), Wolf  Theobald igazg. (Kőhalom), 
Kasper János (Kőhalom), Kiss Dániel (Kolozsvár), Schuszter Já-
nos (Budapest) stb. Ezenkívül számos szülő, kik a környékből 
sereglettek be az ünnepélyre. 

Az ünnepélyességek hivatalos része május l-én d. e. 10 óra-
kor folyt  le a díszesen berendezett tornacsarnokban. Az ünnepély 
megkezdése előtt az ifjúság  a főreálisk.  udvarán sorakozott, itt 
várta be a tanári karral, élén dr. Solymossi  Lajos igazgatóval a 
megye tisztikarát, mely Ugrón  János alispán vezetése mellett 
testületileg jelent meg. Az igazgató üdvözlésére az alispán felelt, 
megköszönvén a meleg óvátiót s biztosítván az intézetet a megye 
ezutáni jóindulatáról is. bevonult a testület a tornacsarnokba az 
ifjúság  lelkes éljenzése mellett. 

Innen az ifjúság  a főreálisk.  főlépcsője  elé vonult, sorfalat 
alkotott s várta a min. biztost, dr. Török  Albert főispánt,  ki néhány 
perczczel 10 óra után pompás 4 lovas fogatán,  huszárjával, meg-
érkezett. Az intézet igazgatója fogadá  s iidvözlé lelkesen. Mire a 
főispán,  köszönő szavai után, az ifjúság  lelkes éljenzése mellett, 
bevonult a terembe. 



A terem gyönyörűen volt feldíszítve  s zsúfolásig  telve a leg-
előkelőbb közönséggel. Fankovich  Gyula rajztanár képei, melyek 
a királyt, gr. Csáky Albin és br. Eötvös J. min., id. Vargyasi 
Dániel Gábor és dr. Török Albert főispánt  ábrázolják életnagy-
ságban, általános feltűnést  keltettek művészi kivitelük által. 

A fölavatási  ünnepély dr. Vajda  Emil tanárnak ez ünnepre 
irt fölavatási  indulójával kezdődött, melyet az ifj.  zenekar adott 
elő. 

Erre a díszmagyarban levő dr. Török  Albert főispán  min. biztos 
tartott egy talpraesett beszédet a tőle megszokott ékesszólással. A 
beszéd a következőleg hangzik: 

Tisztelt  közönség! 
Részemre jutott az a kiváló szerencse, hogy gr. Csáky  Albin 

m. kir. közoktatásügyi minister ur ő nagyméltóságának felhatal-
mazása alapján a székely-udvarhelyi áll. főreáliskolát  felavatásá-
nak ünuepélye alkalmából a m. kir. kormány nevében a nagy 
közönségnek, a nyilvánosságnak és a magyar nemzeti nevelésnek 
használatába, a mai napon átadjam. 

ő császári és királyi Felségének és a magyar törvényhozás-
nak beléegyezésével a magy. királyi kormány meghozta a maga 
áldozatát és Magyarország keleti védbástyájának a székelyföldnek 
szívében a tudománynak, a felvilágosodásnak  és a reálirányu ha-
ladásnak azon díszes csarnokát felépitetto;  megértette a kor intő 
szavát Udvarhelymegye és Udvarhelyváros hazafias  közönsége is, 
midőn aránylagosan ők is részt vettek az építkezés költségeiben. 

Ezen, a székely nemzet történelmének emlékei által megszen-
telt helyen, hol mi ebben az ünnepélyes pillanatban jelen vagyunk, 
őseink évszázadokon át egy hatalmas várnak sánczai — bástyái 
és falainak  védelme alatt — pihenték ki harczias fáradalmaikat, 
és fegyverrel  kezökben vonultak ki védeni a magyar hazát. Az 
idők azonban változtak és igy nemzeti életünk fentartásának  esz-
közei, módozatai és taktikája is szükségképpen változott. 

Jövőben ha azt akarjuk, hogy állami életünket a második 
ezredévre is biztosítsuk, mindenek előtt, és feltétlenül  magyar 
nemzeti  jeleggel  biró nevelésre  van első  sorban szükségünk.  Ebben 
találja tehát igazolását az a tény, hogy Székely-Udvarhelyen a 
m. k. állami főreáltanoda  felépíttetett.  A mi gyermekeinknek, és 



a jövő nemzedéknek a tudomány ezen felszentelt  hajlékából kell 
kivonulnia a czivilisalt népek versenyébe, hogy ezen veszélyes 
küzdelemben az ész és tudomány fegyverével  harczolva, a magyar 
haza iránti szeretet és ragaszkodás által lelkesítve résztvehessenek, 
és ezen küzdelemből nemzeti aspirátióinkat és magyar fajunk 
jellegét megmenthessék. 

Ma, midőn állami életünk ezred éves határkövéhez eljutot-
tunk, ezen a helyen találkozik a mult az ő emlékeivel, és a jövő 
az ő biztató reményeivel. Midőu az úgynevezett „Székelytámadt 
vár" romjai a magyar nemzeti kultura templomává átalakíttattak, 
meghagyattak tanúságul két régi bástyának romjai, hogy idők 
folyamában  lássa a fiatalság  és ne felejtse  soha, hogy a magyai-
hazáért fegyverrel  harczolni és meghalni a magyarnak kötelessége. 

És most igen tisztelt Igazgató ur! és tisztelt Tanári kar! 
az uj tanintézetet teljes felszerelésével  a magyar királyi kormány 
nevében önöknek nyilvánosan át adom. Ugy a nemzet, mint annak 
felelős  kormánya meg van arról győződve, hogy ezen cultur inté-
zet kipróbált jó kezekre bízatott és hogy ebbeli reményeikben 
csalatkozni nem fognak  : mert Önök bár eddigelő szerényebb vi-
szonyok közök működtek, még is olyau megnyugtató eredménye-
ket mutattak fel  a múltban, mely kétségtelen eredmények a jö-
vőnek biztos zálogát képezik. 

Tisztelt közönség! ebben az ünnepélyes pillanatbau fohász-
kodjunk a gondviseléshez, hogy ezt az uj tanintézetet, tanárainak 
működését és az abban tanuló ifjúságot  az idők folyamán  min-
denkor áldásaival kisérje ! Amen ! 

Lelkes, szűnni nem akaró éljenzés követte a főispán  szavait. 
Az ifjúság  vegyeskara rázendité a Hymnuszt, zenekar kísérettel, 
melyet állva hallgatott végig a közönség. 

Ezután dr. Solymossy  Lajos igazgató lépett elő s megtartá eszmék-
ben gazdag szép alkalmi beszédét. Az alapos körültekintést nyújtó 
beszéd nagy hatást tett a közönségre. A beszéd a következőleg 
hangzik: 

Méltósáqos  ministeri  képviselő  ur! 
Nagyérdemű  közönség! 
Kedves  kartársak,  kedves  ifjak! 

Nagy és nevezetes ünnepet ül ma iskolánk! íme uj hajlékot 
kapott a tudományok müvelésére! Öröm és hála tölti el minuyá-



junk kebelét, hogy a mindenható megérnünk engedte e napot, 
melyen e díszes, a kor igényeinek megfelelő  épületet nyilvánosan 
is bemutathatjuk mindazoknak, a kik működésűnk iránt érdeklő-
déssel viseltetnek s velők egyetemben kérhetjük rá a mindenható 
Isten megszentelő lelkét! 

Hálás köszönettel fogadom  a magam s kartársaim nevében 
Ű méltósága a vallás és közoktatásügyi ministerium képviselőjé-
nek buzditó, lelkesítő szavait s Ígérjük, hogy valamint eddig a 
nyomasztó helyzetben és viszonyok között se csüggedtünk el, ha-
nem egész odaadással igyekeztünk feladatunknak  megfelelni,  jövőre 
se fogunk  lankadni, ellenkezőleg, fokozott  erővel igyekezünk a 
reánk bízott ifjúság  nevelését, kiképzését munkálni. 

Mielőtt azonban az intézetet legmélyebb hálám kifejezése 
mellett e helyen is gondozásom alá venném első s legfőbb  köte-
lességemnek tartom, őszinte és hálás köszönetet mondani mind-
azoknak, a kik szíves megjelenésükkel ünnepélyünk fényét  és je-
lentőségét emelni kegyeskedtek. Hálámat fejezem  ki mindenek 
előtt a mindenben jó és szépért lelkesülni tudó hölgyeknek, a 
távolból idejött mélyen tisztelt vendégeinknek s a társiutézetek 
tanártestületeinek és azok képviselőinek. 

S most bátor leszek rövid vonásokban intézetünk keletkezé-
sének s uj hajlékunk építésének történetét vázolni, kérve a nagy-
érdemű közönség becses türelmét s elnézését. 

.Általános érvényű igazság, axióma, hogy csak annak a nem-
zetnek biztos a fenmaradása,  csak az a nemzet tarthat igényt a 
nagy és müveit nemzetek simpatiájára, a mely nemzet kulturké-
pes, a mely nemzetnek vau saját nemzeti műveltsége s meg van-
nak benne mind ama képességek, melyek a nálánál haladottabb 
és műveltebb nemzetek fejlődésének  figyelemmel  kíséretére szük-
ségesek, van józan és világos esze, hogy a saját fejlődésére  czél-
szerüekuek mutatkozókat elsajátítsa s a maga előnyeire értéke-
sítse. 

Szerencsés, a gondviselés által gazdagon megajándékozott 
tulajdonsága nemzetünknek éppen e vonás! Könnyen tanul, szíve-
sen átveszi más nemzetektől a jót, igyekszik a miveltebb nemze-
tek színvonalát megközelíteni s magát azok concertjében fen 
tartani. 



Biztos, megtámadbatatlaii bizonyítékaink vaunak arra nézve, 
hogy nemzetünknek ezredéves múltja kezdetén is volt, még pedig 
igen tisztességes műveltsége. Jeles és fenkölt  gondolkozású kirá-
lyaink, nagyjaink mindig bőkezűen támogatták a művelődés ter-
jedését és fejlődését  munkáló intézményeit. Számos példát lehetne 
erre említeni, de elég lesz, ha a sok közül István, első királyunkat 
s a dicső Mátyásunkat emlitem. 

S ki tudná megmondani, hol állana ma a magyar nemzeti 
műveltség s az ezzel kapcsolatos jóllét, ha annyi vész és meg-
próbáltatás s oly sok viszály nem emészti erejét. 

Tény az, hogy nemzetünknek már a legrégibb időkben is 
voltak iskolái. Hogy ez iskolák nem lehettek más irányúak, mint 
a minők a más, vele szomszédos nemzeteké volt, az természetes 
dolog. Olyanok voltak ez iskolák, a milyeneket a kor igényei kö-
veteltek. A külömböző iskolákból hosszas processus után kristá-
lyosodott ki, szilárdult meg a mai gymnasium. Még a mult szá-
zadban is, mikor a természettudományok helyes tanulmányozása 
még csak kezdetén volt, mikor egészen más alapon taníttattak, 
mint ma, mikor a tanítás súlya az okoskodásra s nem az észle-
lésre, megfigyelésre  volt fektetve,  akkor jogosan foglalta  le maga 
részére a tért a gymnasium s ragadhatta magához a vezérlő sze-
repet, melyet mai napig meg is tudott őrizni. A régi gymnasium 
azonban lényegesen külömbözött a maitól, a természettudományok 
vagy egyátalán nem is tárgyaltattak, vagy ha igen, akkor nagyon 
kezdetlegesen s szük korlátok között Legnagyobb súlyt az ó clas-
sikus nyelvek müvelésére helyezett. A XVII. században s még 
jelentékenyebben a XVIII-ban a természettudományok müvelésére, 
helyes úton való tárgyalása óriási lépéssel haladott előre s nem-
csak tudományos szeny>ontból vívnak ki az előtt még csak nem 
is sejtett eredményeket, hanem a közéletben is. A társadalmat 
alapjaiban átalakították: Montaigne,  Bacon, Comeniús,  Leíbnitz 
tanai s törekvéset nem maradhattak eredménytelenek, az iskolák 
is kénytelenek voltak az uj tudományoknak tért engedni s maguk 
a gymnasiumok is felvették  tantervükbe a természettudományokat, 
de kétségtelenül nem oly mértékben, a mint azt ezek megkí-
vánták. 

A természettudományok haladása s a mint emWtém annak 



a társadalmi élet átalakítására való befolyása  az életpályákat is 
megváltoztatta. Uj foglalkozási  terek nyíltak, melyek betöltésé-
hez természettudományi ösmeretek kellettek elsősorban. így kelet-
keztek azon ujabb irányú iskolák, melyek a közéletre s mondhatnám 
az ipari pályára készítettek elő s melyeket czéljuk és irányuk 
után reáliskolának neveztek el. 

Az első ily irányú iskolák Németországban keletkeztek, 1706-
ban nyílt meg a Hallei, 1747-ben a berlini stb. Ausztria csak a 
jelen század közepén szervezi ez irányú iskoláit. Nálunk a reál-
iskolák egy időben alapittatnak az ausztriaiakkal s főképpen  azok-
ban a városokban, melyeknek lakossága tulnyomólag német. A 
lakosság minőségén kívül ez iskolák elhelyezésében minden esetre 
nagy befolyása  volt az akkori politikai helyzetnek is. 

Nem lehet a jelen ünnepély alkalmával feladatom  az intézet 
keletkezésének, fejlődésének,  küzdelmeinek történetét részletesen 
tárgyalni, elég lesz megemlítenem, hogy a felállítás  elhatározta-
tott, vármegye és város siettek az intézet részére emelendő épü-
letre jelentékenyebb összeget biztosítani, a kormány pedig igére-
tét beváltani. Fájdalom, az intézet megnyitását, annak tervezője 
nem érhette meg. Utóda alatt 1871-ben nyilt meg az intézet. 

Mint minden uj intézménynek, ugy iskolánknak is nagy küzdel-
met kelle kiállania, sokan voltak, a kik iránya miatt nem szeret-
ték s sokminden mellékes körülmény folyt  be arra, hogy első 10 
évében működése nein volt zavartalan s nem lehetett olyan ered-
ményű, mint várni lehetett. 

Csak a tanártestület kitartásának s a megye tekintélyes 
férfiainak  nagyrabecsült támogatásának lehet köszönni, hogy a mai 
napon fenn  áll s ha szükkörben is, de teljesíti hivatását. 

Intézetünk fejlődéseért  nagy hálával tartozik főispánja  mélts. 
Dániel  Gábor urnák, a megye volt királybirája, jelenlegi ország-
gyűlési képviselő Tibád  Antal urnák, a kik lelkes pártfogásukkal 
a vármegyénél és városnál kieszközölték, hogy intézetünkbe járó 
60 szegényebb sorsú növendék benulakást, internátust, kapjon s 
megvetették alapját, a ma már meglehetősen kifejlett  iuternatusi 
intézményeknek. Tibád  királybíró ur után a vármegye ügyeinek 
vezetését később mint alispán, jelenlegi mélyen tisztelt főispánunk 
mlts. dr. Török  Albert vette át s a lehető legmelegebben pártolta 



ügyünket, bátran kimondhatom, ő volt az a ki megmentette, s 
neki köszönhetjük, hogy az ügyet nem engedte elnémulni s hogy 
ma e díszes hajlékban ünnepelhetünk. 

Intézetünk első éveiben való elhelyezéséről nem szólhatok, 
akkor még nem voltam itt, de meglepett nem csak engem, hanem 
mindenkit, az a czélszerütlen elhelyezés, melyben 20 évig kelle 
nyomorognia. Nem is csak 2 helyre, hanem sokszor három 
külön álló épületbe kelle tanárnak és tanítványnak naponta — 
néha többször is vándorolnia. 

E tarthatlan állapotok javítása ügyében a tanárkar több 
ízben kérelmezett, de kérelmük csak akkor vétetett komolyabban 
figyelembe,  mikor az 1883. évi XXX. t.-cz. értelmében ujonan 
szervezett tankerület élére Elischer  József  hivatott meg, a ki eré-
lyesen sürgette az intézet más és czélszeiiibb elhelyezését. 

Többszöri kérésünkre, támogatva a vármegye férfias  és őszinte 
fellépése  által, elhatározta a magas ministerium, hogy intézetünk-
nek uj, a kor igényeinek megfelelő  épületet emeltet. A mint már 
fennebb  emlitém az épület részére heljségül a város ajánlott fel 
telket, az úgynevezett csonka várat. Eleinte sokan kétségbe von-
ták a felajánlott  helység czélszerüségét, a min annál inkább nem 
lehet csodálkozni, mivel egy katonai bizottság egész határozot-
tan kimondotta, hogy laktanyának nem való. 

A vallás és közoktatásügyi ministerium szakemberének, né-
hai Veber  műépítésznek kelle a helyszínén tett észleletei és ta-
nulmányozása után döutenie. Veber  műépítész a helyet kitűnőnek 
találta s egész lelkesedéssel fogott  a tervezéshez, de munkáját 
nem végezhette be, időközben meghalt. I)e az elhelyezés kérdése 
el volt döntve, kimondatott, hogy az intézet itt, a csonka várban 
fog  épülni. 

A nagy érdemű közönség engedelmével megkísérlem néhány 
szóval e vár történetéről elmondani egyet-mást. 

Hogy e vár helye, mely köznéven „Csonka vár" név alatt 
volt ismeretes, eredetileg mi volt, arra nézve csak homályos ada-
taink vannak. Az építkezések alkalmával olyan alapok is tárattak 
fel,  melyek a vár keletkezése előtt itt székelt szerzetesek kolos-
torainál jóval régibb épületek maradványai voltak. Azt hiszem 
nem tévednek azok, a kik állítják, hogy az itt létezett római 
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castrum ide is kiterjedt. Hogy római épületek voltak s hogy itt 
erődítményük is volt, azt kétségtelenül igazolták azon nyomok, 
melyekre a inai barompiacz rendezése alkalmával találtak. Abban 
az időben e vásártér egy összefüggő  egészet alkotott a szomszé-
dos magasabb fekvésű  helyekkel, a sáncz mesterségesen ásatott. 

A római hatalom bukása után, a kereszténység foglalta  le 
maga czéljaira a castrum helyét s állítólag a 14 század elején 
már a keresztesek birtokában volt. A 16. században, János  Zsig-
mond korában 1562 és 1565 között alakították át várrá, a szé-
kelység fentartása  czéljából. Az akkori zivataros időkben többször 
rongáltatott meg s állították újból helyre, mig utoljára a 18-ik 
század elején, a Rákóczi-féle  szabadságharcz idejében annyira 
megrongáltatott, hogy végleg megszűnt vár lenni. Szilárdan volt 
építve, alig lehetett a százados falakat  ledönteni s még most is 
szilárdon állanak azok a bástyák, melyek nem esvén az építkezés 
útjába, megmaradhattak. 

A vár és hozzátartozói, hol adományozás, hol vásárlás útján 
többször cseréltek tulajdonost, mig végre az ötvenes években a 
város szerezte meg s a város adományozta iskolánknak. 

A vár múltja s a most rajta lévő intézet jelenben, a Soly-
mossy névvel is szoros összeköttetésben áll. 1572. julius 6-án, Gyu-
lafehérváron  egy adomány levél kelt, aláírva Báthory  István er-
délyi fejedelem  s gr. Forgách  Ferencz által, mely adomány levél 
szerint a fejedelem  több birtokkal ajándékozza meg Solymossy 
Mátyás várkapitányt. Tehát ezelőtt 300 évvel ott, a hol most egy 
humánus intézet emelkedik, egy Solymossy  őrködött a béke felett, 
s most 300 év múlva annak a Solymossy-nak  egyik dédunokája 
vezeti a szellemi munkálkodásokat. Mily különös, de mindenesetre 
megemlítésre méltó játéka a sorsnak ! 

De térjünk vissza e kis episod után, oda a honnan kitér-
tem volt. 

Abban az időben a vallás és közoktatásügyi ministerium 
élén Trefort  Ágoston ő excellentiája állott. Az ő ministersége alatt 
kezdették meg 1889 tavaszán a tornacsarnok építését, mint a 
helyre a helyszínén a legnagyobb szükség volt. A főépület  épí-
tését már nem érhette meg. 

Utódja gr. Csáky  Albin ő excellentiája a magyar kulturának 
4 



fáradhatatlan  harczosa, lelkes pártolója lett. Ügyünk a változás 
miatt hátrányt nem szenvedett, ellenkezőleg előnyösebb stadiumba 
jutott. 

A tornacsarnok felépitése  után következő 1890-ik év költ-
ségvetésébe Meixner  Károly műépítész tervei és költség számításai 
alapján a főépület  szükséglete is fölvétetett.  S hála a tanügy iránt 
mindig oly melegen érdeklődő parlamentünknek, az előirányzott 
szükségletet készségesen rendelkezésére bocsátotta a ministeriumnak. 
1890 junius utolsó napjaiban hozzá is foghatott  a helybeli Kelemen 
és  Galter  vállalkozó czég a munkához, társulva később a segesvári 
építőmesterrel, Linhard  Károlylyal. 

A munka elösmerésre méltó gyorsasággal haladt előre a 
tervező műépítész főfelügyelete  s Draskócsi  Jenő kir. mérnök ur 
szakavatott ellenőrzése mellett. Egy rövid év alatt készen állott 
az 56 helyiséget magába foglaló  épület, az 1891/2. tanévet már 
itt nyithattuk meg. Ugy a tervezőt, mint az ellenőrző mérnököt, nem 
külömben a vállalkozó urakat nagy elösmerés illeti s nem késem 
e helyen is nekik az intézet nevében köszönetemet nyilvánítani. 

Épületünk már majdnem 2 évvel ezelőtt készen volt, de hi-
ányzott a felszerelés  s azért kelle máig várnunk a nyilvános meg-
nyitással, t. i. a mig az épülethez méltó, a gyűjteményeknek meg-
felelő  bútorokat is kaptunk. 

Az épület, beleértve a kapcsolatos internátust is, 120 ezer 
forintba  került, melynek legnagyobb részét az állam fedezte.  De 
jelentékeny összeggel, mint egy 28 ezer forinttal  járult hozzá a 
vármegye, a város pedig helységet és 13 ezer frtra  menő összeget adott. 

Hálás köszönetemet nyilvánítom mindazoknak, akik anyagi 
és szellemi erejökkel áldoztak s fáradtak  intézetünk érdekében. 
Legmélyebb hálánkat és köszönetünket ő excellentiája gr. Csáky 
Albin minister urnák, mint a tanügy s iskolánk legnagyobb párt-
fogójának.  Köszönetünket ő méltóságának az államtitkárnak, Bersevi-
csy Albert urnák, Klamarik  J. ministeri tanácsos urnák, kik mind-
ketten a legnagyobb jóindulattal voltak a múltban s vannak a 
jelenben intézetünk iránt. Őszinte és hálás elismeréssel adózunk 
Eliseher  József  kir. főigazgató  urnák, kinek majdnem 10 évig 
tartó bölcs és tapintatos vezetése alatt szilárdult meg intézetünk. 



Hálás köszönetünket nyilvánítom a nemes vármegye és vá-
ros közönségeinek nagylelkű adományukért s 21 évig az intézet-
nek tanhelyiségekkel, fűtési  anyaggal való ellátásáért. Vajha kár-
pótoltatnék azon fiaiban,  kik ez intézet kebelén nyerték s fogják 
nyerni kiképeztetésüket. 

S most kedves ifjak  hozzátok szólok ! 
Igyekezzetek egész életeteken át azok iránt, a kik ez inté-

zet jóitevői voltak, hálások lenni, szeressétek az intézetet s tet-
tekben is mutassátok ki, majd ha férfiakká  lettetek, iránta érzett 
szereteteteket! 

Jertek, kérjük a királyok királyát, hogy árassza az iskolára 
megszentelő kegyelmét, áldja meg annak minden egyes homok 
szemét, hogy nagy és fontos  hivatásának megfelelhessen!  Áldja 
meg tanárait s azok buzgó fáradozását,  világítsa meg a ti elmé-
teket, nemesítse szíveteket, hogy 'legyetek a hazának derék fiai! 

Kérjük, hogy áldja meg az ő kimeríthetetlen javaival felsé-
ges Urunkat, dicsőségesen uralkodó I.  F.  J.  királyunkat, kinek 
atyai uralkodása alatt épült és alapíttatott intézetünk, áldja meg 
az egész felséges  királyi házat. 

Éljen a hazai éljen a király! 
Nagyérdemű  közönség!  most már feltárulnak  intézetünk ajtai, 

méltóztassék programmunk befejezése  után a mi működésünk 
terét s gyűjteményeinket megtekinteni. 

A hatalmas tapsok lecsillapultával Erkel F. „Hattyúdalát" 
adá elő az ifj.  zenekar, melynek befejeztével  Szabó Domokos VIII. 
o. t. szavalta el Koronczy  Imre tanárnak szépen és lelkesen meg-
irt alkalmi ódáját. A költői lendülettel irt óda nagy hatást tett s 
addig nem szűnt meg a kihívás, mig a szerző az emelvényen meg 
nem jelent. A költeményt alább közöljük. 

A szép ünnepélyt a Rákóczy-iuduló zárta be méltóan, melyet 
az ifjúság  vegyeskara a város első zenekarának kísérete mellett 
adott elő. Leírhatatlan a hatás, melyet Zimay átirata ezúttal is 
tett a közönségre. A zenekart és énekkart dr. Vajda  Emil ve-
zette. 



Fölavatás  ünnepén. 
(1893. május 1.) 

Vár  állott  itt,  a rég  letűnt  időkben, 
Szabadság,  ellened  épült  fel  az! 
Láncokra vertek  s szenvedéseidben 
Gyönyörködtek.  De mert szent volt  s igaz 
Az ügy, melyért  a jobbak harcolának, 
Kivívták  lassanként  győzelmedet. 
A küzdelmek  sok bátor  bajnokának 
Legyen ezért  hálás  emlékezet! 

Mi  már csak romjait  láttuk  a várnak ; 
Homok  mondták,  regéigették  nekünk: 
Mily  rettentő  testvérharcok  valának 
S miattok  mennyit  szenvedt  nemzetünk. 
A székely  nép  a gyászos szolgaságot 
Mindegyre  unván, gyakran síkraszállt, 
Hogy  karddal  visszanyerje  ős  jogát  ott 
A harcmezőn,  vagy leljen  hőshalált. 

A harcból  végre,  mini győzők  tértek  meg, 
Szabaddá  lett  a föld,  mélyen  lakunk; 
Kik  a szabadságért  úgy lelkesedtek, 
Megszerzek  azt, áldása  van rajtunk. 
Apáink hosszú harcai jutalmát 
Mi  élvezzük,  miénk  a győzelem; 
Ök gondos  kézzel  elültették  a fát, 
A mély  gyümölcsöt  most nekünk terem. 

Múzsáknak  épült  szép  díszes  hajlék  itt 
A régi  „Székely-Támad"  vár helyén; 
Feledtet  cz sok szenvedést  s kibékít 
A múlttal  a békés  kor kezdetén. 
Korunkban  már főképp  a tudománynak 
Látjuk  becsét,  s mit  egykor fegyverek 
A nemzeteknek  bőmben  adának, 
Azt mostan a tudomány  adja  meg. 



Megszentelt  épület  ezért  köszöntlek! 
Várunk  vagy te, erős  várunk nekünk; 
Falaid  közt  lesz  sok szép  ismeretnek 
S erkölcsöknek  hatalma  fegyverünk. 
A nemzetek  ily  fegyver  birtokában 
Hatalmasak  és  rendszerint  nagyok; 
Szabadság  is azoknál  van valóban, 
Kik  szellemi  kincsekben gazdagok. 

Megérté  lelkes  szózatát  korunknak, 
Megérté  a magyar elég  korán; 
Minden  téren  serényen  fáradoznak, 
Becsülve van nálunk  a tudomány. 
Ez iskolát  is ennek épité  fel 
A nemzet, mely sok áldozatra  kész; 
Az egyez meg legszentebb  érdekével, 
Hogy  mivelödjék  itt:  a szív  s az ész. 

Eléri  célját  iskolánk,  eléri; 
Jó  földbe  húll  a mag, bőven  fizet, 
így  a Székelyföldnek  — lehet  remélni  — 
Áldása  lesz  soká ez épület. 
Ebben tanuljuk  meg hiven szeretni 
Magyar  hazánkat  és  a nemzetet, 
S királyunkat  szivünkből  ugy tisztelni, 
Mint  kell  a legelső  magyar embert. 

Megszentelt  épület,  újból  köszöntlek, 
E helynek  dísze  vagy s kedves  nekünk; 
Derült  hangján a legnagyobb  örömnek 
Benned szól  és  féléd  száll  énekünk: 
Hints  áldást  itt  a Székelyföld  szivében, 
Falaid  közt  sok számos ezreket 
Neveljenek  a jóra, s mindegyikben 
Erős  legyen  a hazaszeretet! 

Koroncsy  Imrei 



A főreáliskola  félszerelése. 
A közönség az ünnepély után a reáliskolai épületet nézte 

meg részletességgel. Kövessük mi is őket s álljanak itt az épület 
leírására s berendezésére, e mű elején közölt szép kivitelű képek 
magyarázatára a következő sorok: 

A főreáliskola  épülete (1. az 1. képet) iskolára különösen al-
kalmas, közlekedéstől távol eső telken, a régi „Székely-Támad" 
vár helyén épült fel.  A telek beépített részének területe 823 m2, 
a négyszögalaku épület közt levő belső udvar területe pedig 826 m2. 

Az egyemeletes, 9 meter (a risalit 14) magas épület, tekinté-
lyes külsejével és a telek magas fekvésénél  fogva  jelentékenyen 
kiemelkedik szerény környezetéből. Főhomlokzata, melynek hossza 
63.65 int., (a m. homlokzatoké 44-80) délnyugotnak van. Előtte 
nagy tér terül el, mely fákkal,  cserjékkel és virágokkal van be-
ültetve. Az épület minden oldalról szabadon áll; észak-keletre 
fekvő  tornacsarnoka mellett különösen jókora tér fekszik,  mely 
nyári tornahelyül és játszó helyül szolgál. 

A főbejárat  a homlokzat közepére alkalmazott lépcsőházba 
vezet. A kocsiközlekedés stb. számára a tornacsarnok mellett jobb-
ról és balról egy-egy kapu épült. A főbejárón  áthaladva, azonnal 
a lépcsőházban vagyunk. A kapun belől, balfelöl  az oldalfalon  egy 
ízlésteljes emléktábla vonja magára a figyelmet.  A márványtábla 
felirata  a kővetkező: 

I. FERENCZ JÓZSEF 
AUSZTRIAI CSÁSZÁR ÉS MAGYARORSZÁG 

APOSTOLI KIRÁLYÁNAK URALKODÁSA ALATT 

GRÓF CSÁKY ALBIN 
vallás és közoktatásügyi minister kormányzása 

idejében állami költségen, 
Udvarhelymegye és Székely-Udvarhely 

városának hozzájárulásával 
ME1XNER KÁROLY épitész tervei szerint, 

az állami főreáliskola  czéljaira 
1890—1891-ben épült. 

A főbejáratot  keresztezve jobbra és balra egy-egy folyosó  rész-
let látszik, melyekbe szélfogó  ajtókon át jutunk. Ezen folyosókkal 
derékszöget képezve pedig a szárnyépületek folyosói  húzódnak 
végig. A szárnyépületek mindegyikében szintén van egy-egy lépcső-
ház. 

A földszinten  vannak az összes (kilencz) osztálytermek ; eze-
ken kivül a vegytani előadó terem, laboratórium, vegytani szertár 
és tanári dolgozó szoba; továbbá a természettani szertár, vele 
kapcsolatban egy tanári dolgozó szoba, természettudományi előadó 
terem, a természetrajzi gyűjtemény terme és hozzá egy harmadik 



tanári dolgozó szoba. A lépcsőház szomszédságában van egy kis 
szoba, mely az iskola-szolga nappali szobája; ettől jobbra egy 
ajtó, melyen át az udvarra jutunk, hová mindkét szárnyépület 
végéről is eljuthatunk. 

A tornacsarnoknak egy fő-  és egy mellékajtaja van. A csar-
nok ablakai (összesen tiz) 2 m. magasak és 130 cm. szélesek. 
Két nagy Meidinger-féle  kályhával fűthető.  A terem hossza 18 
m., szélessége 9 m. Magassága 475. Tetőzet magassága 7-96. Űr-
tartalma 1000 m2. A felszerelés  81(5 frt.  Maga a tornacsarnok 
12000 frtba  került. A nyári tornahelyiség hossza 41 m., széles-
sége 13 meter. Minthogy a tornateremből a tornaszerek nagyobb 
része bármikor rövid idő alatt és könnyen eltávolítható, eléggé 
pótolja a díszterem hiányát. A csarnokkal kapcsolatos kis szoba 
öltöző szoba, mellette pedig egy másik a szertár helyisége. Föld-
szinten van még az iskola szolga családi lakása, mely a torna-
csarnok közvetlen szomszédságában foglal  helyet, s egy szobából, 
kamrából és konyhából áll. 

Az emeleten, a főhomlokzatban  van a tanári tanácskozó te-
rem és az igazgatói Írószoba. Ettől balra esik az igazgató lakása. 
A baloldali szárnyépületben foglal  helyet a szabadkézi rajzterem, 
s a mértani rajzterem és a kettő között a rajztanár szobája. Ezen 
termek folyósóját  derékszög alakban egy átjáró motszi, mely az 
ifjúsági  könyvtár helyiségébe vezet. Az alaprajz szerint, kezdetben 
a tornaterem karzatának volt szánva. 

A tanári tanácskozó szobától, hol a tanári könyvtár van el-
helyezve, jobbra eső termek és a jobboldali szárnyépületben levők 
az internátus helyiségei. Internatusi szoba, 65 tanulóra számítva, 
öt van. A szobákban ágyakon, asztalokon és székeken kívül más 
bútor nincs. Ruhaszekrények és mosdóasztalok a folyosón  vannak 
elhelyezve. Az ágyak vert vasból valók és'tölgyfa  szinüek. Minden 
ágygyal együtt jár a belé való farost-matrácz  és egy pokrócz. Egyéb 
ágynemiieket a tanulók hoznak magukkal. Az asztalokban minden ben-
lakó részére egy-egy fiók  van. A székek kemény fából  valók s hátasak. 

A folyosó  télen át füttetik.  Itt mosdanak reggelenként az 
internatusbeliek. A folyóson  van elhelyezve 11 mosdó asztal, mind-
egyiken 2—2 mosdótál és vizes kancsó. A folyosón  állanak a ru-
haszekrények, melyek három-három személy részére, egymástól 
elkülönített s külön zárható három-három részre oszlanak. A szo-



bák és a folyosó  is körlángu petróleum lámpákkal világittatnak. 
A tanulók szobái közé van ékelve a felügyelő  tanár bebutorozott 
szobája. 

Az internatusban jelenleg 64 tanuló van. Az ellenőrzést az 
igazgató és felügyelő  tanár gyakorolják. A közönséget meglepte a 
rend és a tisztaság, mely az intézetben uralkodik. Egy-egy tanuló 
150 frt  díj mellett vétetik föl;  tiz jobb tanuló díja a magas kor-
mány által évenkiut engedélyezett 500 frt  segélyből 100 frtra  szál-
líttatott le. A fenti  díjért a tanulók teljes ellátásban részesülnek. 
A tanulók ellátása egészen házilag történik az igazgató felügye-
lete alatt. Végzik pegig ezt: egy gazdasszony, szakácsnő, kenyér-
sütőnő, két mosónő, egy konyhaszolgáló és egy kisegítő szolga. 
A takarítást, a fűtést  és a világítás rendben tartását egy, külön 
e czélra alkalmazott szolga végzi A mosásnál meg kisegítők al-
kalmaztatnak. Fizetésüket, mely évonkint majdnem 1000 frtra  rug' 
mind a felvételi  díjakból kapják. 

Az internátus mellett vau egy szoba 4 ágygyal, mosdó-asz-
tallal és fogassal  felszerelve,  könnyű beteg tanulók részére; egy 
kettős szoba, mely a másiktól egészen el vau különítve, az eset-
leg ragályos betegségbe eső tanulók számára. 

A szárnyépületek végét az emeleten és a földszinten  az 
árnyékszékek foglalják  el. 

A pinczehelyiségekben vau az internátus ebédlője, konyhája, 
kamarája. Azokban van egy szolga-lakás, mosókonyha és két fás 
pincze. 

A bútorok az osztályokban ujak s czélszerüek. A régibb bú-
torokból csak a jobbak tartattak meg. A romlott levegő eltávo-
lítására légcsatornák vanuak a termekben Az osztálytermek mind 
kívülről füttetnek.  Több terem és a szolga szobája egymással 
villanyos jelzővel vau összekötve, továbbá a főkapu  a szolga 
lakásával. 

Az iskola udvarában van egy kút, melynek vize meszes, de 
azért iható ; mosásra azonban kevésbbé alkalmazható. 

Hogy végül az intézet szertárainak gazdagságáról fogalmat 
alkothasson magának a közönség, nagy vonásokban felemlítem  a 
főbb  összegeket: 

1. földrajzi  szertár:  81 drb. (399 frt  28 kr értékkel.) 2. Ter-
mészettani:  343 drb eszköz. (Ért. 2957-20) 3. Szabadk.  rajz, ca. 



1000 rajzlap, figura.  (398-05.) 4. Természetrajzi:  1031 drb. (1625-
04.) 5. Kémiai:  400 drb. (155929.) 6. Geometriai:  200 drb. 
(500-75.) 7. Házi  bútor:  702 drb. (7943-04.) 8. Torna:  265 drb. 
(812.62.) 9. Érem gyűjtemény:  59 drb. (5.—) 10. Történelmi  mu-
zeum: 38 drb. (117 80.) 11. Internátus  felszerelése:  687 drb. (4949-
24.) 12. Tanári  könyvtár:  2994 k. 738 fűz.  (949295.) 13. Ifjú-
sági könyvtár:  1146. drb.( 1137-20.) 
Össes eszkőzök, anyagok, s felszer.  drb száma 4806, ért. 21,267 31. 
A két köuyvtár állása „ , 4878, „ 10,630-15. 
Összes szertárak és könyvtárak „ „ 9684, „ 31,897'46. 

A főreáliskolát  részletesen megtekintő közönség különösen 
a szépen rendezett szertárak, az internatusban uralkodó rend az 
iskola tisztasága s czélszerü berendezése fölött  szólott dicsérőleg. 
A közönség az iskola épületét csak 1 óra után hagyta el. 

Az ünnepélylyel kapcsolatosan a „Budapest" szálloda ké-
nyelmesebédlőjében 100 teritékü fényes  bankett volt. Schnapek  ven-
déglős ezúttal is derekason kitett magáért. A bankett kitűnő hangulat-
ban folyt  d. u. 5 óráig. Toasztokat mondottak: dr. Török  Albert, a 
királyra és családjára; dr. Solymossi  Lajos, a kormányra és annak 
megbízottjára; Molnár  Károly a megyére s élén álló főispánjára; 
Hlatky  Miklós, a városra és polgármesterére; Pálfy  Károly, a két 
testvérintézet gondnokaira, igazgatóira, tanáraira; Gönczi  Lajos, 
a reálisk. tanuló ifjúságára;  Soó Gáspár, a cs. és k. hadseregre; 
dr. Vajda  Emil, id. Dániel Gábor főispánra  és Elischer József 
kir. tanácsos és tank. főigazgatóra;  dr. Solymossi  Lajos, Kuncz 
Elek kolozsv. főigazgatóra,  majd a körünkben időző vendégekre; 
Kerekes  Sámuel, versekben a nőkre ; dr. Székely  István a nagy-
szebeni gymn. üdvözletét adja át; Jung-Cseke  Lajos, a bírákra; 
Tamás  Albert. László M. képviselőre; Rombauer Emil, a tanár-
testületre; Bod  Károly, az apákra és anyákra; Szabó Albert, 
Kerekes Sámuelre; dr. Solymossi  Lajos, Meixnerre, Kelemen, Gal-
ter és Draskóczyra, a főreáliskola  mérnökeire és építészeire 
stb. stb. 

A bankett folyamán  dr. Solymossi  és dr. Vajda  táviratokat 
s leveleket olvastak fel,  melyek arról tanúskodnak, hogy az inté-
zet örömében nagyon sokan osztozkodnak a távolból is. Egész 



halmaz, szebbnél szebb távirat és üdvözlő levél érkezett. Távira-
tot küldtek: Berzeviczy  A. államtitkár (Sajnálom, hogy hivatalos 
elfoglaltság  miatt a mai ünnepélyen meg nem jelenhetek, távolból 
küldöm szívélyes üdvözletemet és kívánom, hogy a ma felavatandó 
iskolábau a hazatiasság és tudomány egyaránt virágozzék ) Botsa 
J. főispán  (A székely művelődés uj csarnoka felavatási  ünnepén 
fogadják  üdvözletem.) Szász  Domokos ev. ref.  püspök. (A mai föl-
szentelés gyöuyörü ünnepén lélekben én is jelen vagyok s együtt 
örülök az örülőkkel. A díszes uj épületből az évek hosszú során 
át áradjon szét világosság az elmékbe, melegség a szivekben, s 
legyen a tanintézet a magyar nemzeti cultura megvívhatlan erős-
sége.) Elischer  József  kir. tanácsos, tank. főig.  (Felavatási ünnep-
ségükön egyik legforróbb  vágyam lélekemelő megtestesülése alkal-
mából az időszerint legyőzhetetlen távolból küldöm legőszintébb 
szerencse kivánataimmal együtt legmelegebb üdvözletemet. A gond-
viselés áldó kegyelme őrködjék megifjodott  intézetünk felett,  hogy 
terjedjeu benne mindenha kifogyhatatlanul  mélyreható tudomány, 
nemes erkölcs és lángoló hazaszeretet ) 

Táviratokat küldtek még: Gyertyánffy  I. és Rucsinszky  L. 
(Bpest.) László  M. (Erzsébetváros.) Bándi  Vazul igazg. (Csiksomlyó.) 
Áldor  Imre tanár. (B.-Bánya.) Király  Béla tanár. (Soprou.) Ke-
rekes Sámuel. (Marosvásárhely.) Laukó A. tanár. (Arad.) Kova-
liczky  Antal tanár. (Debreczen.) Bálffy  Gyula állatorvos. (M.-Vá-
sárhely.) stb. 

Levélben küldtek még üdvözletet: D. Georg Dan. Teutseh 
püspök (N.-Szeben.) Dr. Felméri  Lajos egyet, tanár. (Kolozsvár.) 
Dr. Lindner  Gusztáv egyet, tanár. (Kolozsvár.) Szentiványi  Zsig-
moud főmérnök.  (Vágzellye, Nyitramegye.) Újvári  Béla tanár. (Sop-
rou.) Szabó Albert bányamérnök. (Rónaszék, Mármarosm.) Kiss 
Dániel táv. ellonőr. (Kolozsvár.) Dr. Török  István ev. ref.  collég, 
igazg. (Kolozsvár.) Kisgyörgy  Sándor vargyasi unit. esperes. Zieg-
ler  Joh. pap. (Erked.) Farczády  K. László távíró tiszt s tanár. 
(Eger.) Benedek  Endre. (Kis-Márton, Soproumegye.) László  And-
rás. (Bpest.) Proliaszka  Lajos. (Soómező.) László  Domokos. (Bpest.) 
s még számosan a tanítványok közül. 

Esti 7 órakor újból a legszebb közönség gyűlt össze a fő-
reáliskola tornacsarnokában, hogy a jóhirü műkedvelőket meghall-
gassa. Sziure került Bérezik  Árpád „Nézd meg anyját" cz. vígjátéka. 



Az előadásban, mely a közönség általános ítélete szerint sikerült volt, 
részt vettek a férfiak  közül: Molnár  Károly, dr. Oláh  Béla, dr. 
Vajcla  Emil, Embery Árpád. A nők közül: Molnár  Ivárolyné, Ma-
darász  Veronika, Győrfy  Anna, Király  Frida, Hann  Pepi. Az elő-
adás rendezője dr. Vajda  Emil volt. 

A darab előadását megelőzte a Fankovich  Gyula tanár által 
rendezett gyönyörű élőkép, melyben 16 bájos leány vett részt. Az 
élőké]) eszméje a „Tudomány ünneplése" volt. Részt vettek a tab-
leauxban : Jakab  Erzsi (tudomány). Reinbold  Klotid (hazaszeretet). 
Reinbold  Ella (erény). Zakariás  Róza (daemon). Gyenes Sarolta 
(béke). Jakab  Ilona (költészet). Győrfy  Anna (klio). Jakab  Mariska 
(zene). Ilann  Pepi (technika). Győrfy  Erzsi (gazdászat). Novált 
Eliz (bányászat). Bod  Irén (gépészet). Vánki  Viola (posta és tá-
vírda). Bodrogi  Sarolta (építészet). Kristófy  Mariska, László  Ilona 
és Gergely  Róza a tudomány dicsőitői. 

így végződött s igy folyt  le az emlékezetes ünnepély A za-
jos napok után a komoly munka ismét elfoglalá  régi helyét s az 
intézet a rendes mederben folytatja  áldásos működését. 

Szerény munkám czélja volt megismertetni egy közel félszá-
zad óta működő intézet beléletét, küzdelmeit, fejlődését  s virág-
zásra jutását oly terjedelemben, mint a hogyan azt a rendelkezé-
semre álló tér megengedé. Elértem-e czélomat, nem tudom. Eset-
leges hiányait pótolja ki a viszonyokat jól ismerő közönség szives 
jóakarata. 

Közös óhajunk, hogy álljon fönn  soká ez intézet, legyen a 
hazaszeretet védbástyája, a tudomány jótékony terjesztője, neveljen 
minél több derék hazafit  drága hazánknak, hogy igy, megfelelve 
igaz hivatásának, betöltse a székelyek közt méltó rendeltetését s a 
hozzá fűzött  reményeket megvalósítva, a szép mult találjon méltó 
folytatást  a késő jövőben. 

Dr. Vajda  Emil. 



IT. 
/ 

Adatok az iskola történetéhez. 

Iskolánk uj épületét, mely a magas ministerium atyai gon-
doskodása következtében egészen uj bútorokkal szereltetett fel, 
folyó  évi május 1-én nyitottuk meg nyilvánosan. A minister ur ő 
excellentiája fontos  és sürgős teendői miatt részt nem vehetvén, 
képviseltetésével Dr. Török Albert urat, vármegyénk főispánját 
bizta meg. Ünnepélyünk ő méltósága jelenlétében, a vármegye 
és város, a helybeli társintézetek, hivatali testületek s több kö-
zépiskola küldötteinek kitüntető érdeklődése mellett folyt  le. (Le-
írása a megelőző fejezetben  egész terjedelmében olvasható.) 

Tankerületünk (a kolozsvári) élére Kuncz Elek, volt nagy-
váradi tankerületi főigazgató  ur neveztetvén ki. ő nagyságához 
a tanév folyamában  két izben volt szerencsénk. Első ízben április 
17., 18. és 19-ik napjain, mikor intézetünk működését és felsze-
reléseit beható vizsgálat alá vette s szerzett tapasztalatairól 20-án 
tartott ülésen mondotta el észrevételeit és utasításait s fejezte  ki 
általános megelégedését. 

Másodízben junius 5-én, az érettségi vizsgálat alkalmával volt 
intézetünknél. 

Az 1892/93 tanévre a beiratások szept. 1.. 2. és 3-ik nap-
jain eszközöltettek. 

Beíratott az előkészítő osztálylyal együtt 132 tanuló, ezek 
között reáliskolai tanuló 120. A beirt tanulók száma 4-el volt több, 
mint a megelőző évben. Az év folyamán  kilépett 10 tanuló, ezek 
közül reáliskolai 9. Meghalt 1 tanuló. Reményik Gábor jóreményü 
VlII-ik osztályos tanulót ifjúsága  legszebb éveiben ragadta el a 
halál. A kérlelhetlen tüdővész nem kimélte a szorgalmas, tanárai s 
tanuló társai által egyaránt szeretett tanítványt s társat; 1891. 
október hó 28-án kisértük öröknyugalomra. Legyen áldott emléke-
zete. 
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A tanév szept. 5-én nyittatott meg az igazgató által az ifjú-
sághoz intézett beszéddel, mely után a tanulók saját osztályaikba 
menvén, osztályfőnökeik  által figyelmeztettek  az iskolai szabályokra 
és közöltetett velük az órarend. A tanítás még az nap délután 
megkeződött s minden akadály nélkül folyt  junius végéig. 

Tanári testület. A tanári testületben jelentékeny változás 
volt. 579. f.  i. és 21940. m. sz. a. Áldor Imre a beszterczebányai 
felsőleányiskolához,  Sinkovics József  a fehér-templomi  állami fó-
gymnasiumhoz helyeztettek át. 

Az áthelyezésekkel megürült tanszékre áthelyeztettek, illető-
leg kineveztettek ugyanazon sz. a. Tompa Árpád r. tanár a besz-
terczebányai állami felsőleány  iskolától; csebi Pogány Kornél lévai 
helyettes tanár rendes tanárrá. 

A latinnyelv tanításával e tanévre is 424. f.  i. és 25049. m. 
sz. a. ujolag Lehner Kristóf  helyettes tanár bízatott meg. 

Évközben, a harmadik időszak elején 245. f.  i. és 9335. m. 
sz. a. Illés Gyula rendes tanár saját kérelmére a székesfehérvári 
kir. állami főreáliskolához  helyeztetett át. Tanszéke a jövő tanév 
elejéig betöltetlen maradt, tantárgyai évvégéig a tanárok közt 
beosztattak s a tanszék betöltésére pályázat hirdettetett. 

A fegyelmi állapot az egész iskolai év alatt jó volt. 
Az egészségi állapot kitűnő volt. Nagy része lehet ebben 

annak a körülménynek, hogy tanulóinknak majdnem fele  a minden 
tekintetben kitűnő internatusban lakott s kapott rendszeres ellá-
tást. Az intézet összes növendékeit, de kiválólag az internatusban 
levőket ez évben is Dr. Ráczkövy Sámuel gyógykezelte. Az igaz-
gató e helyen is hálás köszönetet mond az orvos urnák lelkiis-
meretes fáradozásaiért. 

Az előirányzott tananyag befejeztetett. A négy felső  osztály 
tanulói közül ltí-au tanulták a latinnyelvet négy tanfolyamban, 
Lehner Kristóf  h. tanár vezetése mellett. 

A gyorsírást Rados Ignácz r. tanár tanította heti egy órá-
ban, a Gabelsberger-Markovits-féle  r e n d s z e r szerint. A tanfolyamon 
14-en vettek részt a 3 felső  osztály tanulói közül. Az évi díj 1 
f  tban volt megállapítva, a befolyt  összeget Rados tanár ur egészen 
az intézet tápintézeti alapjának engedte át. Nemes tetteért fogadja 
az igazgatóság és a tanuló ifjúság  elismerését és köszönetét. 
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A zenét és éneket Dr. Vajda Emil vezetése alatt ez évben 
is elösmerésre méltó buzgalommal és eredménnyel mivelték tanu-
lóink. A zenekarnak 18 működő és 6 előkészülő tagja volt. Az 
énekkar 62-t számlált 

Az évzáró vizsgálatok junius 19—26 közt tartattak meg. A 
VIII osztályt végzettek osztály-vizsgálata május 15-én volt. Az 
érettségi Írásbeliek május 16, 17, 18 és 19. napjain folytak  le. A 
szóbeli érettségi vizsgálat nagyságos Kuncz Elek tankerületi Fő-
igazgató elnöklete alatt junius 5-én tartatott meg. 

Helyi ösztöndijak. A nm. vall. és közokt. min. urnák 4520 
—1893. sz. a. rendeletével a Dávid Antal Mózes-féle  alapból 600 
forintot  utalványozott, mely összegből a következő székely szár-
mazású szegény, szorgalmas és jó magaviseletű tanulók részesültek. 
50 frtot  kaptak : Gál József  Vll-ik; Asztalos és Szabó Domokos Vili. 
osztályos tanulók. 25 frtot  kaptak: Kolumbáu József,  Pásztor Vil-
mos, Séra István és Séra Kálmán Vl-ik; Máthé József  és Szolga 
Ferencz VII ik oszt. tanulók. 20 frtot  kaptak : László Gyula, Máthé 
István, Páll Sándor és Szolga István IV-ik ; Fodor Boldizsár V-ik 
oszt. tanulók. 15 frtot  kaptak: Keresztes Sándor 1-ső; Gagyi Mi-
hály, Kányádi Dénes, Szabó Domokos és Szakács József  11-ik; 
Bokor Mózes, Filep Dezső, Gáspár Pál, Kovács Dénes és Szabó 
János III-ik; Bekő Ferencz IV-ik és Joó Gábor Vik oszt. tanulók. 

Idegen ösztöndíjak. A gr. Nemes Ábrahám-féle  alapból Staibl 
Andor Vl-ik osztályos tanuló kapott 300 frtot.  A csikmegyei ta-
nulmányi alapból 150-150 frtot  kaptak: Márton Ferencz III-ik 
és Balázs Ernő Vl-ik oszt. tanulók. A székelyegyleti első taka-
rékpénztár 20—20 frtot  adományozott Nagy Endre II. és Szávuj 
Gyula Vl-ik oszt. tanulóknak. Az udvarhelymegyei takarékpénztár 
Szőcs Ferencz I-ső osztályú tanulónak 15 és Ferenczy Géza szin-
tén I-ső oszt. tanulónak 10 forintot  adományozott, 

Tápintézeti segélyben részesöltek: Szávuj Gyula VI ik; 
Beke Mózes, Godra Mihály és Simó Pál V-ik; László Gyula IV-
ik ; Kovács Dénes és Szabó János III-ik és Szabó Domokos Il-ik 
oszt. tanulók. 

A segélyezettek az internátus konyhájáról láttattak el ebéd-
del, mely rendesen két tál ételből és kenyérből állott. Az ellátás 
díia 200 frtban  állapíttatott meg az elmúlt évre. Ez összeg fede-



zéséhez a tanári kar 78 írttal járult; névszerint Rados Ignácz a 
gyorsírásért járó díjat 20 frtot,  engedte át; Dr. Solymossy Lajos 
15; Hann Károly, Molnár Károly, Pálffi  Károly, Dr. Oláh Béla, 
Tompa Árpád, Pogány Kornél, Hlatky Miklós 5-5 frtot,  Riedley 
István 4 frt  50, Illés Gyula 3 frt  50. 

Az internatusi intézmény ez évben lényeges átalakuláson 
ment át. Az állandó épület tervszerüleg ugy épült, hogy ott 65 ta-
nuló egy tanár felügyelete  alatt lakást és convictusi ellátást kap-
jon. A vármegye és város abban a véleményben, hogy — miután 
az építkezésre felajánlott  kötelezettségeinek eleget tettek, többel 
már nem tartoznak — az internátus segélyezését egészen beszün-
tette. A magas ministerium fedezet  hiányában állami kezelés alá 
nem vehette s igy az igazgató belátására maradt, hogy népesítse 
be a hogy tudja s lássa el a hogy a rendelkezésére álló anyagiak 
megengedik. Segélyképpen 32618. sz. a. utalványozott 5C0 forint 
segélyt, kijelentvén azonban, hogy az internátust nem veszi át s 
felügyeletet  is csak annyiban fog  gyakorolni, amennyiben azt, más 
hason irányú intézetekkel szemben is tenni szokta. 

Ily körülmények közt támaszkodva szerzett tapasztalataira, 
az igazgató közhirré tétette lapok és felhívások  utján az inter-
nátusba való felvételi  hirdetéseket, még pe'dig egyszerre mind a 
65 helyre. Az egész évi ellátási díjt 150 frtban  állapítva meg. A 
150 frt  díjért a felvett  tanulók teljes ellátást, mosást, fűtést  és 
világítást kaptak. Azonban nem minden felvett  tanuló fizette  a 
150 frt  díjt. 10 tanuló díja %-ra szállíttatott le a harmadik V3 a 
ministerium által engedélyezett 500 írtból egészíttetett ki. E ta-
nulók a következők voltak: Fekete Aladár, Szabó Domokos Vili-
ik; Máthé István, Páll Sándor IV-ik; Bokor Mózes, Gáspár Pál 
III-ik ; Kányádi Imre II.; Gábor Frigyes, Kányádi Dénes I-ső és 
Kalli Albert előkészítő oszt. tanulók. 

A nagyméltóságú v. k. minister ur 1559/eln. sz. a. a Röck-
Szilárd-féle  alapból internatusunk részére is kegyes volt 150 frtot 
juttatni, ebből az összegből 5 tanulónak 100 frtban  megállapított 
díja 75 —75 frtra  mérsékeltetett, névszerint: Fodor Boldizsár V-ik, 
Séra István, Séra Kálmán és Pásztor Vilmos Vl-ik, Szolga Fe-
rencz VH-ik osztályos, végül Páll Sándor IV-ik osztályos tanulóé. 



A berendezés czélszerünek, jónak bizonyult s bizonyára igen-
sok szüle adná készségesen ide fiát,  a hol aránylag ilyen olcsón 
s mégis felügyeletet,  egészséges lakást és táplálékot, s rendes tisz-
tát kaphat. De sajnos 65-nél többre terjeszkedni nem lehet, csak 
ennyi tanulóra van berendezve. 

Erkölcs és hitoktatásban tanulóink közül a róm. kath. és 
ev. ref.  vallásúak a helybeli középiskolák megfelelő  osztályaiban 
részesültek. Az unitárius vallásúak ellenben, az unitárius egyház -
tanács által e végett megbízott Vári  Albert  kénosi unit. lelkész 
által oktattattak, hetenként 1 órában. 

Az ágostai hitvallású növendékek Hann  Károly  főreáliskolai 
rendes tanártól, az izraelita hitvallásuak Stern  Adolf  helybeli rabbi 
helyettestől nyertek hitoktatást az intézet helyiségében. 

Iskolánk igazgatósága azon meggyőződésből, hogy a józan 
erkölcsös nevelés a vallásos tudat fölébresztésére  és ébrentartá-
sára van hivatva, őszinte köszönetei mond mindazoknak, a kik 
növendékeink hitoktatásáról gondoskodva, egyházuk érdekeivel 
egyetemben a társadalom érdekeit is előmozdították. 

A tanév folytán a kővetkező fontosabb rendeletek érkeztek: 
424. főig.  25049. m. sz. a. kelt rendelet értelmében Léhner 

Kristóf  h. tanár az 1892/3. első felére  is alkalmazást nyer az 
iskolában. 

460. főig.  23982. m. sz. a. megküldetik a vallás és közokt. 
min. által kibocsátott „Utasítás" a középiskolai rendkívüli tan-
tárgyak tanítása érdekében. 

554. főig.  1559. eln. sz. a. kelt renaelettel az internátus 
részére 150 frt  segély utalványoztatik. 

566. főig.  sz. a. az internátus részére kért 3750 frt  segélyt 
a m. min. nem adta meg. 

594. főig.  32778. m. sz. a. Dr. Vajda Emil tanár az 1891/2-
tanévre az ének tanításáért 50 frtot  kap. 

496. főig.  28639. m. sz. Illés Gyula r. tanárt véglegesitik. 
645. főig.  35469. m. sz. A tandíj mentességet több tanulótól 

megvonták. 
211. Unit. E. K. Tanács átirata. Az unitárius hitoktatást 

kénos-sz.-udvarhelyi lelkészre, Vári Albertre bizták. 



1469. Csikvárniegye törv. hat. Balázs Ernő VI. és Márton 
Ferencz III. oszt. tanulóknak 150-150 frtos  ösztöndíjt adományoz. 

748. tőig. Nsgs Kuncz Elek kir. főigazgató  tudatja, hogy a 
főigazgatóság  vezetését átvette. 

801. főig.  41121. m. sz. A magántanulóktól könyvtári díj 
nem szedhető. 

829. főig.  32618. m. sz. A min. az internátust állami keze-
lésbe át nem veheti, de annak segélyezésére a f.  évre 500 frt 
államsegélyt utalványozott s ugyanily összegű segélyt a jövő évre 
is kilátásba helyez. 

849. főig.  Igazgatóság értesíttetik, hogy kérje ki a nm. min. 
jóváhagyását arra nézve, hogy a 4 alsó osztályos tanulóktól is 1 
frt  könyvtári dijt szedhessen. 

867. főig.  38126. min. sz. fűtési  czélokra 400 frtot  enge-
délyez. 

43303. sz. a. min. megküldi sz intézet részére a Várdai-féle 
rajzmintákat egy példányban. 

349. sz. Igazgató bejelenti, hogy Dr. Ráczkövy Sámuel orvos 
a gyógytári alapra ujabban 100 frtot  adományozott. 

914. főig.  44977. min. sz. Léhner Kristóf  h. tanár fizetését 
utalványozzák. 

974. főig.  53534. m. sz. a tanulók figyelmeztetendők,  hogy 
csakis a maga idejében s az igazgatóság utján folyamodhatnak. 

999. főig.  sz. Elrendeltetik a min. által kiadandó hivatalos 
közlöny megrendelése. 

66312. A földmivelési  min. ajándékul megküldi Bedő Albert 
„A magy. állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása" 
cz. müvet. 

85. főig.  2920. m. sz. Vári Albert lelkész, hitoktatói minő-
ségben való alkalmazását elfogadják. 

101. főig.  3750. m. sz. A tandíjmentességüket vesztő tanulók 
névjegyzését leküldik. 

269. bgy. Csikvármegye alisp. Balázs Ernő VI. és Márton 
Ferencz III. oszt. tanulók ösztöndíját megküldi s kéri az illetők 
nyugtáját. 

121. főig.  4520. m. sz. A Dávid A. Mózes-féle  ösztöndíjat 
utalványozzák. 

Ö 



131. főig.  50328. m. sz. Megengedik, hogy jövőben a tanu-
lóktól 1 frt  könyvtárdíj szedessék. 

144, főig.  7013. min. sz. Megengedik, hogy a délelőtti 12 
óráig terjedő tanításon kívül délután is tartassék leczkeóra. 

196. főig.  sz. Az igazgatóság felhivatik,  hogy a mellékelt 
köszönő iratot Dr. Ráczkövy Sámuel helybeli orvosnak kézbesítse. 

298. főig.  A tandíjmentességért folyamodó  tanulók kérvényei 
további eljárás végett visszaküldetnek. 

245. főig.  Illés Gyula r. tanárt Székesfehérvárra  helyezik át. 
Igazgató jelentést tesz a tanszék betöltését illetőleg. 

329. főig.  15461. m. sz. A g. kel. vallású tanulók, kik más 
jellegű intézetekbe járnak, az 1891. évi 52266. sz. min. rendelet-
ben megjelölt ünnepeken kivül, a g. kel. nagypéntekről is föl-
mentendők. 

362. főig.  Az 1893. IV. t.-cz. alapján rendezett fizetések 
utalványoztatnak, az érdekeltek külön kiadványban értesíttettek. 
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1 

Dr Solymossy Lajos. 
kir igazgató, tanit 17 év óta; 

a ehem szertár őre; az ev ref.  és 
a felsőbb  leányisk. isk. székének 

és a Valeria-gyermekkert b.tagja; 
az udvarhelymegyei takarékpénzt 
vezérigazgatója, a székely vasút 
igazg. tagja; az EMKE udvarhely-

megyei és városi vál. titkára. 

Veeytant IV—VI. heti 7 órán. 
Rajz. geometriát a 3-ik harmad-

ban nt 2 ó. 

7 

2 

2 
Fankovich Gyula, 

r. tanár, tanit 20 év óta; a sza-
badkézi rajzszertár őre. 

R. geometriát a II. o.-ban h. 5 
órán. 

müirást u. o. h. 1 órán. 
Szabadkézi rajzot a I I I—VI I I . 

heti 12 órán. 

18 

3 Hann Károly, 
r. tanár, tanit 27 év óta. 

NémetnyelvetIV. V. VI. VII. VIII. 
12 órán. 

Szépírást az I. o. 1 órán. 
líajzot az E. 4 órán. 

Vallást az ág. vall. h. 2 órán. 

17 

2 

Hlatky Miklós, 
r tanár, tanit 22 év óta; VIII. o. 
főnöke;  a természettani szert őre; 
a meteorol. észlelések vezetője. Az 
orsz. középisk. tanáregyl, a term 
tud. társ, a math. és phys. társ. 
tagja; az EMKE udvarhelymegyei 
vál.-, az udv.-megyei népnevelési 
egyl.-, az erd. méhész egy], vál. 
tagja. Udvarh. megye törv. hat. 
biz. és udvarhelyvárosi képv. test. 
tag. Tanit a helyb felső  leányis-
kolánál számtant és természettant. 
Zálogkölcsönint. és betéti pénztár 

aligazgatója. 

4 

Hlatky Miklós, 
r tanár, tanit 22 év óta; VIII. o. 
főnöke;  a természettani szert őre; 
a meteorol. észlelések vezetője. Az 
orsz. középisk. tanáregyl, a term 
tud. társ, a math. és phys. társ. 
tagja; az EMKE udvarhelymegyei 
vál.-, az udv.-megyei népnevelési 
egyl.-, az erd. méhész egy], vál. 
tagja. Udvarh. megye törv. hat. 
biz. és udvarhelyvárosi képv. test. 
tag. Tanit a helyb felső  leányis-
kolánál számtant és természettant. 
Zálogkölcsönint. és betéti pénztár 

aligazgatója. 

Természettan VIII. 5, VII. 4, III. 
3 órán. 

Rajzoló geometria I. 5. 
Mathem. a 3-ik harm.-ban V. 5. 

17 
5 
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5 
Illés Gyula, 

r. tanár, tanit 14 év óta; a IV. 
o. főnöke.  Tanított április végéig. 

Számtant III. h. 3 ó. 
Mennyiségtant V. 5. VII. 4. 

Rajzoló geometriát III. 2. 
Ábrázoló geometriát V. 2. VII. 2 

18 

6 

Koronczy Imre, 
r tanár, az országos középisk. 
tanáregyesület tagja, tanit 13 év 
óta. az ifj.  könyvtár őre, a II. 

o. főnöke. 

Magyar nyelvet II. 5 ó. 
Német nyelvet II. 4 ó. 

Magyar ny. irodalmat VI. 3 ó. 
VIII. 3 ó. 

15 

7 
Lehner Kristóf, 

h. tanár, tanit 2 év óta; az inter-
nátus felügyelője,  az orsz. közép-

isk. tanáregyesület tagja. 

Latinnyelvet 1—IV. tanfolyam-
ban heti 13 órán. 

/ 

13 

8 

Molnár Károly, 
r. tanár, tanit 19 év óta; a VI. 
o. főnöke;  a természetrajzi szer-
tár őre. A ref.  isk. szék alelnöke 
a kasino könyvtárnoka, az udv. 
megyei takarékpénzt, igazgató-
ságának és a népnevelési egylet 
választmányának tagja A term. 
tudományi földtani  társ., tanár-

egylet-, kárpátegylet tagja. 

Földrajzot az I. 3. 
Természetrajzot I. 2, 11. 2, V. 

2, VI. 3, VII. 3. 
15 

9 

Dr. Oláh Béla, 
r. tanár, a III. o. főnöke,  tanit 
4 év óta; az EMKE udvarhely-
megyei választmányának s az 
orsz, középisk. tanáregyesületnek 
tagja ; a tanári tanácskozmányok 

jegyzője. 

Magyarnyelvet III. 3. 
Német nyelvet III. 3. 

Franczia nyelvei IV. 5, VI. 4. 
15 

10 

Pálffy  Károly, 
r. tanár, tanit 20 év óta; az I. 
o. főnöke;  az orsz. középisk. ta-
náregyesületnek-, a magy. unit. 
egyház főtanácsának-,  L'dvarh.-
megyei törvhat. biz - és az ud-
varhelym. takarékpénztár igazg. 

tagja. 

Magyar nyelvet I. 5 ó. 
Német nyelvet I. 5. 

Számtant I. 3, II. 4, A 3-ik 
harmadban számtant III. 3. 

17 

3 
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11 Pogány Kornél, 
r. tanár, tanit 11 év óta. 

V. 3, VI. 3, VIII. 3 történelmet 
Elők. 2 földrajzot. 
Élők. 6 számtant. 17 

12 

Rados Ignácz. 
r. tanár, tanit 9 év óta, a IV. 
o. főnöke  és a geometria szertár 
őre, a középisk. tanáregyesület, 
a math. és phys. társaság és a 

természettud. társaság tagja. 

Mathematikát IV. 4, VI. 4, VIII. 3. 
R.geometriát IV. 2. 

Ábr. geometriát VI. 2, VIII. 2. 
és húsvét óta a Mathem. VII. 4. 

Ábr. geom. V. 2, VII. 2. 
Gyorsírást h. 1 órán. 

17 

8 
1 

13 Ridley István, 
tanár, tanit 22 év óta. 

Franczia nyelv III. 5. V. 4. Vll 3 
VIII. h. 3 órán. 15 

14 Tompa Árpád, 
r. tanár, tanit 9 év óta. 

Magyar nyelvet E. 6. ó. 
Földrajzot II. 3. IV. 3. 
Történetet VII. 3. III. 3. 

18 

15 

Dr. Vajda Emil, 
r. tanár, tanit 13 év óta; a VII. 
o. főnöke,  a tanári könyvtár őre, 
a kir. főreálisk.  és róm kath. 
főgymn.  ifjúsági  ének és zenekar 
vehetője; az udvarhelyi dalegylet 
karnagya; az ipar és keresn. isk. 
igazgatója; a népnevelési egylet 
titkára; az iparos önképző és 
betegsegélyező egylet alelnöke; 
az EMKE udvarhelymegyei és 
városi vál. péuztárnoka; a kö-
zépiskolai tanáregyesület, az erd. 
muzeum egylet, az orsz. dalár-
szövetség választmányának tagja. 

Magyarnyelvet a IV. 3, V. 3.VII 3 
Bölcseletet a VIII. 3. 

Szépírást az E. 4. 
Testgyakorlatot az E.—VIII. 8. 

16 

8 



IV. 

A tanárok irodalmi működése. 

Koronczy Imre. Egyes czikkek, főleg  társadalmiak. (Vidéki 
lapokban,) Alkalmi  költemény.  (Ezen Értesítőben.) A régi  szom-
batosok és  utódaik,  2 képpel. (Közlésre elfogadta  a Magyar Szalon.) 

Rados Ignácz. Mathematikai czikkek a Fallas  nagy lexico-
nában és G. Veronese  Fondamenti di geometria a piu dimensioni 
stbbi cz. munkájának ismertetése a Math. és Phys. lapokban. 

Dr. Vajda Emil: 
1. Kossuth  Lajos jellemrajza.  (1848—49-iki tört. lapok. 1892. 

szept. 15. sz.) 
2. Második  zarándokiásom  Turinba.  (u. ott.) t 
3. Életem  felejthetetlen  három napja. (Kossuth Emléklapban. 

Torda 1892. szept. 18.) 
4. Olaszországi  úti  naplómból.  (Zenelap. 1892. évf.  16—21. 

számának tárczáiban.) 
5. Kovács  Mózes.  Életrajz. (Tört. lapok. 1892. nov. 1.) 
6. Úti  karczolatok.  (Az Ellenzék 1892. aug. és szept. szá-

számainak tárczáiban.) 
7. Az oczeán halottjáról.  Karády Ignácz a Kossuth fiuk  ne-

velője. (Tört. lapok. 1893. márcz. 15.) 
8. A komáromi hös. (Franklin társulatnál 1893. Sajtó alatt.) 
9. A sz.-udvarhelyi  kir.  áll.  főreáliskola  története  1871 -1893-ig. 

(Sz.-Udvarhelyt. Becsek D.-nél. Különlenyomat az évi értesitőből.) 
Ezenkívül apróbb czikkek a Székely Hiradó, Ellenzék, Ko-

lozsvár, Zenelap s Tört. lapokban. 



Y. 

B e v é g z e t t t a n a n y a g . 

Előkészítő osztály. 
Osztályfő:  Pogány Kornél. 

Magyarnyelv,  6 óra. Gáspár János „Magyar Olvasókönyv" 
IV. r. Helyes és értelmes olvasás tárgyi magyarázatokkal. A nyelv-
tanból • beszédrészek és mondatrészek ismertetése. Költemények 
betanulása. Tompa Árpád . 

Földrajz,  2 óra. Tankönyv; „Sárospataki kis földrajz."  A 
család, község, lakóhely, szülőföld.  Tájékozás szabadban és a tan-
teremben. Tér, térkép s annak rajzolási módja. A község leirása. 
A község határa, (síkságok, emelkedések, vizek, völgyek), az ottan 
található termények. Térkép olvasás. P o g á n y Korné l . 

Számtan,  6 óra. Tankönyv: Orbók-Mo<jnik, Számolókönyv 
4. füzet.  A szám- és méterrendszer ismertetése fokozatosan.  A 
négy alapmüvelet egész számokkal. Gyakorlati példák megfejtése 
fejben  és írásban. P o g á n y Kornél . 

Szépírás,  4 óra. A magyar és német folyóirás  kis és nagy 
betűi. Dr. V a j d a Emi l . 

-Rajz, 4 óra. Rajzolás szabad kézzel, pontozott fűzetekbe. 
Szalag és kvadrátba rajzolt díszítmények. A zárt geometriai ala-
kok nemei, hosszúsági és terület mértékek. Hann Károly . 

Torna,  2 óra. a) Szabadgyakorlatok. Állások, karlendítések, 
karlökések és körzések; fej-,  törzs- és lábgyakorlatok, b) Rend-
gyakorlatok. c) Szergyakorlatok. Dr. V a j d a Emi l . 



I. osztály. 
Osztályfő:  Pálffl  Károly. 

Magyar  nyelv,  5 óra. Dr. Szinnyei József  „Magyar olvasó-
könyv" és „Iskolai magyar nyelvtan" I. r. Olvasmányok : Nép-
mesék, hűn, magyar és görög mondák, elbeszélések, leírások, az 
olvasókönyv prózai szemelvényeiből válogatva. Szavalmányok. Két-
hetenkint egy Írásbeli dolgozat. Pá l f f i  Káro ly . 

Német  nyelv,  5 óra. Jónás J. Németnyelvi tan- és olvasó-
könyvének I. részéből I—XX. és XXIX. szakaszok prózai és köl-
tői olvasmányai (ez utóbbiak könyvnélkül is betanittattak). Két-
hetenkint egy-egy írásbeli dolgozat készítése. Pálff i  K á r o l y . 

Földrajz,  3 óra. Tankönyv : Laukó Albert Egyetemes föld-
rajz I. r. A földgömb  megismertetése és azon a geographiai alap-
fogalmak  (világtájak, szárazföldek,  tengerek, szigetek, félszigetek 
stb.) megmagyarázása. Térkép olvasás. Európa államai Magyaror-
szágból kiindulva, kiváló tekintettel természeti viszonyaikra. 

M o l n á r K á r o l y . 
Természetrajz,  2 óra. Tankönyv: Paszlavszki „Állattan" I. 

k. Dr. Borbás Viucze. „Növénytan" I. k. Főbb gyümölcsfajok,  16 
honi, 14 mediterrán vidéki növény. 30 állat az emlősök és ma-
darak közül. M o l n á r Káro ly . 

Számtan,  3 óra. Tankönyv: Suppan Vilmos „Számtan" I, r. 
A tizedes számrendszer alapján a métermértékek ismertetése; a 
négy alapmüvelet egész számokkal és tizedes törtekkel; A ténye-
zőkre való bontás, a legkisebb közös többes és legnagyobb közös 
osztó kikeresése; a közönséges törtekre vonatkozó általános tör-
vények ; a közönséges törtekkel való négy művelet. 

Pálffi  Káro ly . 
Rajzoló  geometria,  5 óra. Tankönyv: Suppan Vilmos Ábrá-

zoló Geometria I. r. Planimetriai alaktan; a legegyszerűbb sík-
idomok leírása. A congruentia, symetria és hasonlóság fogalmá-
nak megállapítása. Az egyenes vonalú idomok területe. Geomet-
riai díszitmények a táblára rajzolt minták után adott méretek 
szerint körzővel és vonalzóval; utóbb megfelelő  szabadkézi rajz. 

H l a t k y Miklós. 
Szépírás,  1 óra. Magyar és német folyó  írás, előírás szerint. 

I l ann Káro ly . 



Torna,  2 óra. a j Szabadgyakorlatok: Állások, fej-,  kar , kéz-, 
törzs- és lábgyakörlatok ; támaszfekvések.  Járások, futás,  verseny-
futás;  társas szabadgyakorlatok; labda és más társas játékok, b) 
Rendgyakorlatok. (A katonai rendgyakorlatok a „Gyakorlati sza-
bályzat" szerint voltak vezetve.) c) Szergyakorlatok. 

Dr. V a j d a Emi 1. 

II. osztály. 
Osztályfő  : Koronczy Imre. 

Magyar  nyelv,  4 óra. Tankönyv: Dr. Szinnyei „Magyar ol-
vasókönyv" I. r. Isk. nyelvtan I. r. Olvasmányok: elbeszélések, 
leírások ; az olvasókönyv magyar és görög történeti szemelvényei. 
Szavalmányok. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat készítése. Ösz-
szesen 20. K o r o n c z y l m r e . 

Német  nyelv,  5 óra. Jónás J. Németnyelvi tan- és olvasó 
könyve II. részéből a I —XV. szakaszok teljes feldolgozása,  fordí-
tások magyarról németre. írásbeli dolgozatokul szolgáltak a könyv-
ben C betii alatt közölt magyar gyakorlatok, melyek németre for-
díttattak. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Összesen 19. 

K o r o n c z y I. 
Földrajz,  3 óra. Tankönyv: Laukó Albert. Egyetemes föld-

rajz II. r. Európán kivül a többi földrész  ismertetése, kiváló te-
kintettel népeikre és terményeikre. T o m p a Árpád . 

Természetrajz,  2 óra. Tankönyv: Kriesch-Simkovich Termé-
szetrajz I. és II. r. 40 állat, a madarak, hüllők, kétéltűek és ha-
lak osztályából s a puhányok, izlábuak. tüskeberüek, ürbelüek és 
véglények köreiből. 7 virágos, 7 virágtalan s több idegen növény. 
A növények összeállítása. A műnyelv összefoglalása.  Linné rend-
szerének rövid ismertetése. M o l n á r Káro ly . 

Számtan,  4 óra. Tankönyv : Suppan Vilmos Számtan II. r. 
Számolási rövidítések. Kettős tétel. A viszonyok és arányok. Egy-
szerű kamatszámítás. Az egyszerű hármas szabály. 

Pá l ff  i Káro ly . 
Rajzoló  geometria,  5 óra. Tankönyv, a Suppan Vilmos, „Ábr. 

geom." II. r. A síklapu téralaktan koczka, hasáb. A henger, gula, 
kúp és gömb ismertetése. A szabályos test és a jegeeztan kiválóbb 



alakjai. A mértani testek felszínének  és köbtartalmának kiszámí-
tása. F a n k o v i c h G y u l a . 

Szépírás,  1 óra. Ronde-irás. F a n k o v i c h Gyu la . 
Torna,  2 óra. a) Szabadgyakorlatok. Állások. A tag- sza-

badgyakorlatokból egyszerű és összetett csuklógyakorlatok; kézi 
szerek ezen gvakorlatokuál, botok és súlyzók. Rendes és müjárá-
sok. Birkozások. Kitartó futás  5 - 6 perczig. Versenyfutás.  Társas 
gyakorlatok. Labda- és más társas-játékok, b) Rendgyakorlatok. 
A katonai rendgyakorlatokból a „Gyakorlati szabályzat" I. f.  2, 
4, 5, 6. és II. f.  14, 18. §§-ban tárgyalt gyakorlatok, c) Szergya-
korlatok. Dr. V a j d a Emil . 

III. osztály. 
Osztályfő:  Or. Oláh Béla. 

Magyarnyelv,  3 óra. Tankönyv: Szinnyei J. Olvasókönyv 
III. r. Szinnyei J. Rendszeres magyar nyelvtan. Mondattan a tan-
könyv olvasmányai felhasználásával.  A polgári ügyiratok fontosabb-
jai. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat, iskolai és házi válto-
gtava. Ösz-szesen 19. Dr. Oláh Bé la . 

Német  nyelv,  3 óra. Tankönyv : J. Jónás Deutsches Sprach 
und Lesebuch. III. és IV. r. Prózai és költői olvasmányok. Két-
hetenkint egy iskolai Írásbeli dolgozat, iskolai és házi váltogatva. 
Összesen 19. Dr. Oláh Béla . 

Franczia  nyelv,  5 óra. Hofer  Károly módszeres franczia 
nyelvtan. I. r. A franczia  olvasás szabályai. írás és Írásjelek. Az 
egyszerű és bővített mondat alapján a beszédrészek. Prózai és 
költői olvasmányok. R i d l e v I s t v á n . 

Történelem,  3 óra. Tankönyv : Horváth Mihály, Magyarország 
története. (Kis kiadás.) A magyar nemzet törtenete a honfogla-
lástól 1848-ig. T o m p a Árpád . 

Természettan,  3 óra. Tankönyv: Dr. Schmidt Ágoston: Fi-
zikai földrajz.  A testek főtulajdonságai.  Az erő és munkája. A 
vegyrokonság fogalma.  A nehézségi erő és ennek hatása szilárd, 
cseppfolyós  és légnemű testekre. A hő, fény.  delejesség és villa-
mosság alaptüneményeinek ismertetése. A föld,  mint világtest. A 
föld  forgása,  keringése és ezeknek eredményei. A hold. A föld 



felszíne;  függélyes  és vízszintes tagozata. A földgömb  vizei, lég-
köre és melege. A légkör fény  tüneményei. A föld  belseje. 

H l a t k y Mik lós . 
Számtan,  3 óra. Tankönyv: Suppan Vilmos, Számtan III. r. 

Összetett hármasszabály. Kamatszámolás köznapi és kereskedelmi 
alkalmazásokkal; határidő számolás ; lánczszabály ; arányos osztás ; 
elegyitési feladatok  ; a legfontosabb  külföldi  pénznemek átszámítása ; 
értékpapír és váltóleszámolás. Pá l f f i  K á r o l y . 

Rajzoló  geometria,  2 óra. Tankönyv: Kriesz Ferencz, Szer-
kesztő síkmértan. I. r. Az egyenes vonalra és szögre vonatkozó 
alapvető szerkesztések. Egyenes vonalú idomok szerkesztése és 
másolása a congruentia és hasonlóság alapján. I l l é s Gyu la . 

Szabadkézi  rajz, 2 óra. Stilizált levelek és virágok, mint diszit-
ményi motívumok, jelesen: a borostyán, tölgyfa,  szőlő, akanthus, 
pálma levele, gyps után. Görög síkdiszitmények színezve, tömeges 
tanításban. F a n k o v i c h Gyula . 

Torna,  2 óra. Tananyag, mint a II. osztályban. 
Dr. V a j d a Emi l . 

IV. osztály. 
Osztályfő:  Rados Ignácz. 

Mayyar  nyelv,  3 óra. Tankönyv: Névy László, Stilisztika, 
I. r. Az irály lényege és módozatai. írásművek. Bel- és külalak. 
Tényezőik. Verstan. Rhytbmus. Hangsúlyos és időmértékes verse-
lés. Rimtan. Olvasmányok: A kézikönyv szemelvényei. Kétheteu-
kint váltakozva egy-egy iskolai és házi irásb. dolgozat az elem-
zett tananyag és olvasmányokkal kapcsolatosan. Összesen 19. 

Dr. V a j d a Emil . 
Német  nyelv,  3 óra, Tankönyv : Jónás J. Deutsches Sprach-

uud Lesebuch III.—IV. r. Olvasmányok: prózaiak. A költőiek 
könvvnélkül is. Rendszeres alak- és mondattan. Sajátságos német 
verstan. Ügyiratok szerkesztése. Kéthetenként egy iskolai és házi 
írásbeli dolgozat, számuk 19. Hann Káro ly . 

Franczia  nyelv,  5 óra. Tankönyv: Hofer  K. A franczia  nyelv 
módszeres tankönyve II. és III. r. Hofer  K. Franczia olvasmányok. 
I. r. Prózai olvasmányok. A költőiek könyvnélkül is. írásbeli he-
tenkint egy iskolai. Dr. Oláh Béla . 



Földrajz,  3 óra. Tankönyv: Laukó Albert „Az osztrák ma-
gyar monarchia politikai földrajza  és Európa államainak ismer-
tetése." T o m p a Árpád. 

Mathematika,  4 óra. Tankönyv: König Gyula, Algebra I. Az 
algebra jelei. A uegativ számok. Alapmüveletek positiv és nega-
tív egész és törtszámokkal. A legnagyobb közös osztó és a leg-
kisebb közös többes. A kéttaguak négyzetének és köbének képe-
zése s a véges geometriai haladvány, mint osztási eredmény. Az 
első fokú  egyenletek egy ismeretlennel. Rados I g n á c z . 

liajzoló  geometria,  2 óra. Tankönyv : Kriesz Ferencz „Szer-
kesztő Síkmértan." II. r. A kör ismertetése s érintőinek szer-
kesztése. Az ellipsis, parabola, hyperbola s érintőiknek szerkesz-
tése. rykloisok és csigavonalak szerkesztése. I l l é s Gyula . 

Vegytan,  2 óra. Tankönyv : Balló Mátyás Elemi vegytan. A 
levegő és a viz összehasonlítása alapján a testeken észlelhető kü-
lömbségek. A jegecztanból annyi, a mennyi a tárgyalás folyamán 
olőfordult  foutosabb  jegeczalakok meghatározásához szükséges. A 
nem fémek  közül azok, melyek a közéletben alkalmaztatnak s 
ezek fontosabb  hydrogén és oxygén vegyei. A fémek.  A fémek-
kel egyidejűleg az aljak; vegyek fogalma. 

Dr. S o l y m o s s y L a j o s . 
Szabadkézi  rajz, 2 óra. Egyszerűbb domború ékítmények gyps 

után. Görög, arab, pompei és renaissance diszitményok sík lapok 
után színévé. F a n k o v i c h Gyu la . 

Torna,  2 óra. a) Szabadgyakorlatok. Állások, műjárások. 
Futás 5 - 1 0 perczig. Tagszabadgyakorlatok botokkal és súlyzók-
kal. Társas és birkózó gyakorlatok; húzás, tolás botokkal. Tag-
szab-, botgyakorlatok, b) Rendgyakorlatok. A I osztályban gya-
koroltakon kivül kettős rendekbe fejlődés  és rendekre szakadozás. 
A katonai rendgyakorlatok 14, 16, 18, 19, 20 és 21. §§. megfe-
lelőleg. c) Szergyakorlatok. Dr. V a j d a Emi l . 

V. osztály. 
Osztályfő  : Hann Károly. 

Magyar  nyelv,  3 óra. Névy L. Iíhetorika és olvasináuyok a 
Rhetorikához. A történet- és regényírás elmélete és történeti fej-
lődése. Az értekezés elmélete es fajai.  A dráma szerkezetének 



megismertetésére olvastatott és elemeztetett Shakespeare „Corio-
lanus"-a. Dr. V a j d a E m i l . 

Német  nyelv,  3 óra. Tankönyv: Heinrich G. Német nyelvi 
tan- és olvasókönyv I. r. Rhetorika: Elbeszélés, leirás, értekezés, 
szónoki beszéd, levél. H a n n K á r o l y . 

Franczia  nyelv,  4 óra. Hofer  Károly: Rendszeres franczia 
nyelvtan. Feugére L. Morceaux choisis des prosateurs et poétes. 
Egyes prózai és költői szemelvények. R i d 1 e y I s t v á n . 

Történelem,  3 óra. Tankönyv : CsudayJenő: Világtörténelem 
I. r. Az ó-kor története, különösen a görög és római történet a 
nyugatrómai birodalom bukásáig. A műveltség és tudomány fej-
lődése, nyomon kisérve az ó-koron át. A korszakot alkotó esemé-
nyek. A római császárság. A keresztyénség alapítása és emel-
kedése. P o g á u y K o r n é l . 

Természetrajz,  2 óra. Tankönyv : Iíriesch-Simkovich, Növény-
tan és Simkovics Lajos „Növényhatározó". Növéuytau : rendszeres 
növénytan bonctani és élettani alapon. Áttekintés a növények 
földrajzi  viszonyain és a főbb  növénytani rendszereken. 

M o l n á r Káro ly . 
Mathematika,  5 óra. Tankönyv: König Gy. Algebra 2. füzet 

és Lutter mértan, a) Algebra: A mult évi tananyagnak rövid 
átismétlése után az elsőfokú  egyenletrendszerek. A kéttaguak 
magasabb positiv egész hatványainak meghatározása a Pascal-féle 
háromszög felhasználásával.  Számtani haladvány, négyzet gyök és 
az ismeretlennek kiszámítása a másodfokú  egyenletben ; köbgyök 
és számolás gyökjeleket tartalmazó kifejezésekkel,  b) Geometria: 
Az egész planimetria. H l a t k y Miklós . 

Ábrázoló  geometria,  2 óra. A pont, vonal és síkra vonatkozó 
stereometriai tételeknek rövid átismétlése után, a pont, egyenes 
vonal, síkidomok, koczka, hasáb és gula egy és ket síklapon való 
ábrázolása orthogonalis projectioban. R a d o s I g n á c z. 

Vegytan,  2 óra. Tankönyv: Say Mór: A kísérleti vegytan 
alapvonalai. Dr. S o l y m o s s y La jos . 

Szabadkézi  rajz, 2 óra. Mértani testek és ékítmények termé-
szet után rajzolása. Az emberi fej  és test rajzolások kezdete. Bar-
gue I. r. Színezett síklapok Andel-után. F a n k o v i c h Gy. 

Torna,  2 óra. Tananyag, mint a harmadik és negyedik osz-
tályban. Dr. V a j d a E m i l . 



VI. osztály. 
Osztályfő:  Molnár Károly. 

Magyar  nyelv,  3 óra. Tankönyv: Greguss Ágost. Magyar 
kóltészettan. Névy, olvasmányok. Széptani fogalmak.  A költésről 
általában. A költemény bel- és külalakja; A költői nyelv. Vers-
tan. Műfajok  : eposz, lyra, dráma. Válfajaik.  Olvasmányok: köl-
tőiek és prózaiak. K o r o n c z y Imre . 

Német  nyelv,  2 óra. Tankönyv: Ileinrich G. Német tan- és 
olvasókönyv II. k. Poétika: epikai, lyrai és drámai költészet tár-
gyalása megfelelő  olvasmányok alapján. H a n n Káro ly . 

franczia  nyelv,  4 óra. Tankönyv : Hofer  K. Rendszeres fran-
czia nyelvtan. Olvasmányok: Fénelon Lettre á 1' académie, Buffon 
Discours sur le style. Ezek alapján a nyelvtan főbb  részeinek, a 
stilustannak, valamint a verstannak beható tárgyalása. Ezenkivül 
a L. Feugere Morceaux choisis classe de fixiémeből  prózai olvas-
mányok. A költemények s az életrajzok nagyobb része könyvnél-
kül is. Dr. Oláh Béla. 

Történélem,  3 óra. Tankönyv: Csuday Jenő, Világtörténelem 
II. k. A germán népek megtelepedése a római birodalom területén 
375—500. A görög császárság és az arab hatalom 500— 800. A 
Karolingek és a pápai szék. A középiskolai intézmények virágzása. 
Képzőművészetek. A középkori intézmények bukása. 1260—1500. 
Újkor. 1500-1648. P o g á n y Korné l . 

Természetrajz.  3 óra. Tankönyv: Thome-Paszlavszki. Az ál-
lattan kézikönyve. Állattan. Rendszeres állattan boncz- és élettani 
alapon. Molná r K á r o l y . 

Vegytan,  3 óra. Tankönyv: Say Mór, A kísérleti vegytan 
alapvonalai. A szénenyvegyek fogalma:  a széneny négy vegyér-
téküségéből levezethető vegyületek és képződésük. A szerves testek 
elemzése; az elemzési ereuményekről a vegyület tömecsképletének 
levezetése és annak correctioja a gőzsűrűség alapján. A különböző 
képletek. Isomeria, matemaria és polymeri. Szénhidrogének; teli-
tett és telítetlen szénhidrogének. A szénhidrogének hallogen és 
nitro származékai. A szénhidrogének hidroxil származékai — al-
koholok. Aldehidek és ketonok. Szerves savak. Egyszerű, kevert 
és összetett étherek. Szénhidrátok. Glykosidok. Aromás testek — 



bensői és származékai. Illó olajok és gyanták. Kenőanyagok. 
Cyanvegyek. Alkaloidok. Protein anyagok. 

Dr. S o l y m o s s y L a j o s . 
Mathcmatika,  4 óra. Tankcnyv: König Algebra III. és IV. 

f.  és Lutter Mértan, a) Algebra. A hatványozás általánosítása : 
Negatív kitevők alkalmazásuk a tizes számrendszerben ; srámrend-
szerek; törtkitevők. Logaritmus fogalma,  egyszerű algebrai kife-
jezések logaritmusai. Logaritmusok kiszámítása és számitások lo-
garitmusok segítségével. A geometriai haladványok és alkalma-
zásuk ; kamatos kamatszámítás; kölcsönök törlesztése, b) Geomet-
ria. Stereometriából. A térbeli elemek és testszögek. A polyde-
rek. Trigonometria. R a d o s Ignácz . 

Ábrázoló  geometria,  2 óra. Tankönyv : Suppan Ábrázoló ge-
ometria. A pont, egyenes és sík ábrázolása a négy téruegyedben. 
Két pont távolsága és az egyenes hajlásszöge. Párhuzamos és egy-
mást metsző síkok. Az egyenesnek síkkal való metszése. A meg-
világítás viszonyai és a pontnak és egyenesnek a projectio la-
pokra vetett árnyéka. A projectio lapoknak helyváltoztatása. A 
síkra merőleges egyenes, távolságok és hajlásszögek. A síkidom 
ábrázolása és affinitás  ezen képek, továbbá a kép és síkidom kö-
zött. A síkidom árnyéka a képsíkra, és tetszőleges síkra, affinitás 
ezen árnyékok és képek között. R a d o s I g n á c z . 

Szabadkézi  rajz, 2 óra. Domború ékítmények rajzolása teljes 
árnyékolással gypsről. Emberi fejek,  törzsök, mellképek síklapok 
után. Bargue I. és II. rész. Díszitmények színezve Andel után. 

F a n k o v i c h Gyu la . 
Torna,  2 óra. a) Szabadgyakorlatok. Az alsóbb osztályokban 

tanult gyakorlatok és azok összetételei kéziszerekkel és azok 
nélkül. Futás 8—10 perczig. Birkózás, b) Rendgyakorlatok. A ka-
tonai rendgyakorlatokból: A szakasz felállítása  és beosztása; iga-
zodások, sornyitás ; arczvonal mozdulatok, rendek és kettős rendek 
alakítása és mozdulatai; fejlődés  rendekből és kettős rendekből. 
Hatos és nyolczas sorok és sortestek alakítása; külömböző vonu-
lások rendes és futólépésben,  c) Szergyakorlatok. 

Dr. V a j d a Emil . 



VII. osztály. 
Osztályfő  : Dr. Vajda Emil. 

Magyar  nyelv és  irodalom,  2 óra. A magyar irodaiam tör-
ténete a legrégibb kortól Kisfalndy  Ivárolyig. Az egyes korszakok 
jelleme, emlékei, irói és alkotásai, ezen időszaki vagy messzebb-
ható jelentőségének szabatos meghatározásával. Végül : Az egész 
tananyag csoportosítása 1) nyelvészeti, 2) szorosb értelemben vett 
irod. történeti szempontból és osztályozással. Olvasmányok : A kézi 
könyv összes szemelvényei. Dr. V a j d a Emi l . 

Német  nyelv,  2 óra. Tankönyv: Heinrich G. Német tan- és 
olvasókönyv II. k. Olvasmányok: szemelvények és teljes müvek. 

H a n n Káro ly . 
Franczia  nyelv,  3 óra. Feugére L. Morceaux choisis de prose 

et de vers des classiques frangais.  Egyes szemelvények és önálló 
müvek olvastatása. R id l ey I s t v á n . 

Történelem,  3 óra. Tankönyv: Csuday Jenő Világtörténelem. 
III. k. Mangold L. Legújabb kor története. Egyetemes történet 
a vesztfáli  békétől napjainkig. A legújabb kor történetével kap-
csolatosan, Európa és Amerika államai politikai földrajzának  rövid 
ismertetése. Tompa Árpád . 

Természetrajz,  3 óra. Tankönyv: Roth Samu, Ásvány- és 
földtan.  Ásvány-, kőzet- és földtan.  Az ásványok természettani és 
vegytani tulajdonságai; 65 ásványfaj  leirása. Az összetett kőzet-
fajok;  képződési és települési viszonyaik. A vulkán is viz hatása 
a föld  kérgére, földrengések,  emelkedések és sülyedések. A föld-
tani képletek, jellegző állati és növényi maradványaikkal — te-
kintettel hazánk viszonyaira. Molná r Károly . 

Természettan,  4 óra. Tankönyv: Fehér Ipoly: Kísérleti ter-
mészettan. A testek általános és különös tulajdonságai ; a szilárd, 
cseppfolyós  és légnemű testek erőműtana ; a fontosabb  rezgéstani 
törvények és alkalmazásuk a hang- és a fénytani  tünemények 
megmagyarázására. II1 a t k y Miklós . 

Mathematika,  4 óra. Tankönyv: König Algebra, IV. füz.  és 
Lutter Mértan, a) Algebra: A másodfokú  függvények  és másod-
fokú  egyenletek elmélete kapcsolatban a complex számokkal. Re 
dukálható felsőbb  fokú  egyenletek megoldása. Végtelen geometriai 



haládvány. A kapcsolástan elemei és a binomiális tétel positiv 
egész kitevőkre, b) Geometria: Görbe felületek  által határolt tes-
tek (henger, kúp, gömb stb.). Gömbháromszögtan és alkalmazása. 
A pont derékszögű coordinátai. Az egyenes és a kör egyenlete. 

Rados I g n á c z . 
Ábrázoló  geometria,  2 óra. Tankönyv : Suppan, Ábrázoló geo-

metria. A szögletes testek ábrázolása; síkkal és egymással való 
metszésük: árnyszerkesztéseik. A henger-, kúp-, gömb-, ellipsoid és 
gyürü felület  ábrázolása és érintő síkjaik; egyenessel, síkkal való 
metszésök; árnyszerkesztéseik. A fényéi  és a fénypont  megha-
tározása. Rados I g n á c z . 

Szabadkézi  rajz, 2 óra. Domború ékítmények, stílszerű osz-
lopfők,  párkányok gypsről. Emberi fejek  féldomboru  mintákból. 
Diszitmények színezve Racinet és Audél után. 

F a n k o v i c h Gyu la . 
Torna,  2 óra. Tananyag, mint a Vl-ik osztályban. 

x Dr. V a j d a Emil . 
VIII. osztály. 

Osztályfő:  Hlatky Miklós. 
Magyar  irodalom,  3 óra. Tankönyv: Beöthy Zs. A magyar 

nemzeti irodalom történeti ismertetése. I—II. A régibb korok és 
az újkor ismétlése és összefoglaló  áttekintése után a magyar nemz. 
irod. fejlődése  tárgyaltatott 1820-tól napjainkig. A kor jellemzése 
és művelődés tört. viszonyok megismertetésén kivül, különös gond 
fordíttatott  arra nézve, hogy az ifjak  valamely költői műfaj  egyes 
remekein kivül, az illető műfaj  fejlődési  történetét is képesek 
legyenek a legrégibb időktől napjainkig levezetni. A remekmüvek 
elemzése alkalmával az előző osztályban eltanultak ébrentartása 
czéljából rhetorikai, poétikai és nyelvtani kérdések tétettek foly-
vást- K o r o n c z y Imre . 

Bölcsélet,  3 óra. I. Logika. Fogalom, Ítélet, következtetés. 
A gondolkodás főtörvényei.  Meghatározás, felosztás,  bebizonyítás. 
Módszerek, — II. Tapasztalati lélektan. Test és lélek kölcsönha-
tása. A képzetek előidézése és visszaidézése. Az értelem. Érzel-
mek és indulatok. A törekvés. Dr. V a j d a Emil. 

Német  nyelv,  3 óra. Tankönyv: Heinrich G. Németnyelvi tan-
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és olvasó könyv III. rész A német tudományos nyelv ismertetése, 
kapcsolatban a megfelelő  irodalom történetének ismertetésével, a) 
Olvasmányok: Ueber Lesen und Bücber. Richelieue Aus den Rei-
sebildern. Der Zigennerhabe im Norden. Die Braut von Messina. 
Die drei Indianer. b) Magánolvasmány: Gütz von Berlichingen. 
Iphigenie auf  Tauris. H a n n Káro ly . 

Franczia  nyelv,  3 óra. Tankönyv: L. Feugére: Morceaux 
c.hoisis des écrivains contemporains. Hofer  K. Franczia prózai ol-
vasmányok. Az ujabb franczia  irodalom főbb  képviselőinek folyt, 
ismertetése, tekintettel a tudományos irodalomra is. Havonként 
egy önálló Írásbeli dolgozat. A franczia  nyelvtan rendszeres átte-
kintése. R i d l e y I s t v á n . 

Történelem,  3 óra. Tankönyv: Mangold Lajos. A magyarok 
oknyomozó történelme. Őskor. Honfoglalás.  A keresztény monarchia 
megalapítása. Arany bulla. Átmenet a hűbériségbe. Renaissance. 
Mátyás kora. A köz- és főnemesség  küzdelme. Az ország hanyat-
lása. Nemzeti és vallási ellentétek. A forradalmak  kora. A nem-
zőt és a dynastia kibékülése. Reformtörekvések,  kísérletek, küz-
delmek és ezek végeredménye az 1848-iki alkotmányban. 

P o g á n y Korné l . 
Természettan,  5 óra. A melegről, mágnességről, elektromos-

ságról. Az egész természettannak főbb  vonalaiban való átismétlése. 
A föld  alakja, tengelye körüli forgása,  nap körüli keringése: az 
ezekből származó tünemények. Valamely pont helyének meghatá-
rozása a földön  és az- éggömbön. Az álló és bolygó csillagokra 
vonatkozó általános tudnivalók. Paralaxis. A nap és a holdra vo-
natkozó fontosabb  csillagászati ismeretek. Időszámítás. 

II1 a k y Mik lós . 
Mathematika,  3 óra. Tankönyv: Lutter Mértan. Analitikai 

geometria, Coordinata rendszerek transformatiója  és az egyenesre 
vonatkozólag tanultaknak kibővítése. Geometriai helyek. Az ellipsis, 
hyperbola és parabola, mint geometriai helyek, tulajdonságaik 
kutatása és ide vonatkozó feladatok  megoldása. 

R a d o s Ignácz . 
Ábrázoló  geometria,  2 óra. Tankönyv: Suppan Ábrázoló ge-

ometria. A centralis vetités alapelvei. A pont-, az egyenes-, sík-
és síkidomok centralis ábrázolása. A hasáb-, gula-, henger-, gömb, 



s ezen testek összetételeinek távlati ábrázolása s árnyékszerkesz-
téseik. A gömb orthogouális és centrális képének felhasználása  a geo-
graphiai fokhálózatok  készítésénél. Rados I g n á c z . 

Szabadkézi  'rajz,  A VII-ik osztály tananyagának folytatólagos 
fejlesztése.  Műszaki rajzok. F a n k o v i c h Gyu la . 

Torna,  2 óra. Tananyag, mint a VI. osztályban. 
Dr. V a j d a Emi l . 

írásbeli dolgozatok. 
a) Magyar nyelv. 

V-ik  osztály.  1. A XVI. és XVII. század történetíróinak fel-
fogása  s nyelvezetük sajátságai. (Az oiv. alapján). 2. Mikes Ke-
lemen mint prózaíró. (Az olvasott levelek s a tanár magyarázata 
alapján.) 3. Hunyadi János és Mátyás rövid jellemzése. (Salamon 
műve nyomán.) 4. Kölcsey P. J. mellett tartott védelmi beszéde, 
a szónoki beszéd szerkezete szempontjából méltatva. 5. A magunk, 
a mások s főleg  hazánk iránti kötelességeink. (A Parainesis alap-
ján.) Életelvek. (Parainesis alapján.) Szabad választás, ti. Gyulai, 
Eötvös J. br. felett  tartott emlékbeszédének vázlata. 7. A hála-
adás a szív egyik legszebb nyilatkozata. 8. A vas és alkalmazása. 
9. Julius Ciesar. (Jellemzés,) 10. A dráma belső és külső szer-
kezete. (Példákkal.) 

VI-ik  osztály.  1. A vásár. (Életkép.) 2. A valószínűség a 
költészetben, Arany János „Vojtiua ars poétikája" c. költeménye 
nyomán. 3. Tompa „Tornácomon" című elegiájának széptani mélta-
tása. 4. Szabadon választott tárgy. 5, A csodás elem a Zrinyiász-
ban. 6. Az élet korai. (Fordítás németből.) 7. Szabadon választott 
tárgy. 8. A „Tetemre hívás" ismertetése és a ballada kellékei. 9. 
Antigoné jelleme és tragikuma. 10. Szabadon választott tárgy. 

VII-ik  osztály.  1. Az ó magyar nyelv lényeges sajátságai. 
(A halolti beszédből s a königsbergi töredékből vett példák se-
gítségével.) 2. A legrégibb históriás ének tartalma, alakja és nyel-
vezete. 3. Balassi költészetének jellemzése. 4. A Zrinyiász mélta-
tása, a főbb  egyének jellemzése tekintetében. 5. A népies iskola 
hatása és érdemei, ti. Csokonay „Földi" sírhalma fölött  v. Kölcsey 
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„Igazság" c. ódájának asztb. méltatása. 7. A mese jellemzése, 
feladata,  jelentősége a kiválóbb magyar meseirók feltüntetésével. 
8. Mohács. (Elmélkedés.) 9. A magyar Lessing érdemei. 10. Sza-
badon választott tétel kidolgozása. 

VlII-ik  osztály.  1. Az ember különböző éghajlat alatt. 2 
Kisfaludy  K. „Irénéjének" tárgya és tragicuma. 3. A mythologia 
Vörösmarty „Zalán futásában."  4. Szabadon választott tárgy. 5. 
Petőfi  Sándor élete költeményeiben. 6. A hő forrásai.  7. Szabadon 
választott tárgy. 8. Napoleon beszéde katonáihoz. (Fordítás fran-
cziából.) 9. Szabadon választott tárgy. 

b) Német nyelv. 

V-ik  osztály.  1. Dorf  und Stadt. 2. Die Wander-Zigeuner. 3. 
Ein Sturm. 4. Walter Fürst Wobnung. (W. Teli. I. 3.) 5. Die 
Weihnachten. Der Ilandschuh. 7. Die Nationalspiele der Griechen. 
8. Der Nutzen der Metalle. 9. Der Einfiusz  der Walder auf  das 
Klíma. 10. A jó orvosság. 11. Az óriás leányka. 12. A konyhasó. 
13. A tölgy. 14. A törpe lakodalma. 15. A három jó barát. 16. 
Az oroszlán. 17. A vásár. 18. Az aratás. 19. A hízelgő. 

VI-ik  osztály.  1. Der Sitngers Fluch und der Sánger von 
Göthe. 2. Das Lied vom braven Mann nach Inhalt und Form. 3. 
Der Kreislauf  des Wassers in der Natúr. 4. Charakteristik der 
Personen in Hermann und Dorothea. 5. Das Schlosz Boneourt. 
6. Volkstallade und Volksromanze 7. Der Grischen Ileimkehr. 8. 
Leben und Tod. (Inhalt.) 9. Vor und Nachlheile der Flüsse. 10. 
Die Charaktere im Epos und im Drama. 11. Edward. 12. A ke-
zesség. 13. Sebus Johanna. 14. Karácsonéj. 15. Buda halála. 16. 
Reinecke Fuchs. 17. Polycrates gyűrűje. 18. Oberon. 19. Cid. 20. 
Tristan und Izolde. 

VII-ik  osztály.  1. Az orleansi szűz. (Schiller után.) 2. Ueber 
das Eisen und dessen Bedeutung. 3. Nathau der Weise (Ideengang 
des Dramas.) 4. Ideengang in Schiller's Glocke. 5. Von der Stirne 
heisz, rinnen musz der Scbweisz. 6. Lessings kritische Wirksamkeit. 
7. Charakteristik der Stürmer und Dránger. 8. Charakteristik der 
Personen in Minna von Barnhelm. 9. Aesthetische Analyse von 
Göthes „Mignon." 10. Die Folgen der französischen  Revolution. 



VlII-ik  osztály.  1. Wallenstein. 2. Die ungarische Verfassung 
unter den Arpaden. 3. Richelieu (Charakterbild). 4. Die Wirkung 
der W árme. 5. Charakteristik der romantischen Schule. 6. Die 
Anvendung des Pendels in der Wissenschaft  und im gewöhnlichen 
Leben. 7. Historische Grundlage von Göthés Iphigenie auf  Tauris. 
8. Göthe als dramatischer Dichter. 

c) Franczia nyelv. 

V-ik  osztály.  Fordítások magyarból francziára,  melyek a sza-
bályokra vonatkoznak: 5 házi, 15 iskolai dolgozat. 

VI-ik  osztály.  10 iskolai s 10 házi. Az iskolaiak a nyelvtan 
és stilustan köréből, költeménynek emlékezetből leírása, tollbamon-
dott irás és fordítás  francziára.  A háziak : Tropes et figures  dans 
la Lettre a 1' Académie. Combat du Cid (en prose). Vie de Lafon-
taine. Le bon historien. L' hiver (description). Le liévre et la tor-
tue (en prose). Le bean style. Le grillon (en prose). Le printemps 
(description). Charles XII. roi de Suéde. 

VII-ik  osztály.  5 iskolai és 5 házi: Les précienses ridicules ; 
Le maiadé imaginaire; Le Cid; a si kötszó szabályai alkalma-
zására 2 dolgozat; a rendhagyó igékről 2 dolgozat; az ige ineg-
egyeztetéséről (magyarból francziára)  1 dolgozat. Eloge de la cam-
pagne. L' hiver. 

VIII-ik  osztály.  4 iskolai, 3 ,házi dolgozat: Sujet de Ruy 
Blas. Sujet de 1' aváre. Sujet de Zaire. Deux traductions du hon-
grois sur les subjonctifs.  Deux de mérne sur les Participes pánes-

d)  Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei. 

a) Magyar  nyelvből:  1. Hunyadi János. (Történeti jellemkép.) 
2. A vulkán és geologiai hatása. 3. A nemzetek hatalmának alapja 
a jó erkölcs. — Az elsőt 1, a másodikat 5 tanuló választotta. 

b) Német  nyelvből:  1. Fordítás: Ibycus darvai. 2. Szabad 
dolgozat: Stephan des Heiligen kulturhistorische Bedeutung. 

c) Franczia  nyelvből:  Beöthy Zsolt Nemzeti irodalom törté-
netéből: „Deák Ferencz", fordítás  magyarból francziára. 

d) Mathematikából: 
1. Két fenn  egy vízszintes élben találkozó lejtő hossza a és 



b, valamint azok közös magassága m, ismeretes. Ha egy pont 
mozgását e kezdősebességgel kezdve az a hosszúságú lejtőn felfelé 
mozog, mily kezdősebességgel kell egy másik pontnak ugyanabban 
a pillanatban a másik lejtőn mozgását felfelé  megkezdenie, hogy 
a vízszintes élt ugyanabban a pillanatban érje el mint az előbbi 
pont? 

Mi lesz az eredmény, hogy ha 
u=250m, &=200m, m=78'48, c=49-05" 

és a föld  nehézségi ereje által előidézett gyorsulás 
0=3*81 

2. Valamely ellipsis egyenlete: 
9x2+25y2 = 225, 

meghatározandók : 
a) az ellipsis focusainak  coordinátái; 
fi)  az ellipsis ama pontjainak coordinátái , melyekben az 

érintők az X tengelylyel 45°-nyt szöget képeznek ; 
y) mi lesz ama hyperbola egyenlete (vonatkoztatva az ellip-

sisnél használt coordináta rendszerre), melynek csúcsai az adott 
ellipsis focusai  és focusai  ugyanannak az ellipsisnek csúcsai; 

8) mily nagy szöget képeznek az így mehatározott hyperbola 
asymptotái. 



VI. 

A szertárak 1892/3. évi gyarapodása. 

A. Tanári  könyvtár. 
A jelen tanévben a tanári könyvtár gyarapodott 184 művel, 

326 kötet s 12 füzetben;  1008 frt  22 kr értékben. A jelen évi 
gyarapodással együtt a tanári könyvtár az 1893-ik év végén áll: 
3153 kötetből, 739 füzetből,  10031 frt  59 kr értékben. 

B. Ifjúsági  könyvtár. 
E tanévben az ifjúsági  könyvtár gyarapodása ötvenként mű, 

63 kitet és 1 füzetben.  Ezekből ajándék 8 munka (7 kötet, 1 fü-
zet). A beszerzett művek cziinei térszüke miatt nem közölhetők. 
Az ötvenkét műnek értéke százhat frt.  A jelen évben szerzettek-
kel együtt van a könyvtárban 1142 kötet, 4 füzet;  1137 frt  20 
kr értékben. 

C.  Érem gyűjtemény. 
4 drb Kongó állami rézpénz. Ajándékozta Kiss Lajös zilahi 

ügyvéd. 
I).  Földrajzi  szertár. 

5 drb fali  abrosz 28"70. 
E. Természettani  szertár. 

Egy 10 elemből álló chromsavas telep 60 forint. 
F.  Szabadkézi  rajzszertár. 

Várday Szilárd-féle  fali  minták. 92 darab. Értéke 92 forint. 
Min. ajándéka. 

G. Geom. rajzszertár. 
Körzők, vonalzók és modellek 24'50. 

H.  Bútorzat. 
Az intézet és iuternatus tejles uj felszerelést  kapott. É. 12,892-28. 



VII. 
Az intézet kezelése alatt álló alapok számadásai. 

1. Táptntézet i a lap . 
Forgalmi  kimutatás  1892-lb93-ról. 

Bevétel Kiadás 
I Vagyon áthozatal 1891/92-röl . . . 2382 47 

k Tanárkar adománya* 85 4.-
a Udvarhelymegyei tkp. adom. 5 ik 20%-a 200 — 

4 Értékpapírok kamatja 65 — 

0 Takarékbetétek kamatja 56 58 
6 Fried Eskeles adománya 15 
7 1892. koronázási emlékünnep jövedlm. 40 50 
8 Az uj épület felavatási  ünnep jöved. . 50 -

9 Értékpapírok convertálásából . . . 35 
10 Nyugta bélyeg 63 
11 7 tanuló segélyezésére 200 — 

12 Egyenleg mint vagyon 2729 40 
Összesen: 2930 03 2930 03 

Vagyon  kimutatás. 
1 3000 krna névért. Magyar járadék köles. 

kötv. és pedig A) 023.963; 023,964; B) 
056.497; 056.498; 056,499; 056,500 D) 
205,356; 205,357 1417 50 

2 Betét az udvm. tkp.-nál 842. sz. könyvön 1000 -

4 Betét a zálogkölcs. int. és bet. péntárnál 311 90 4 
Összesen: 2729 4Q 

II . CíyAgytítri költségek a lapja . 
(Alapítva dr. Ráczknvy Sámuel ur által ) 

1 Áthozat 1891/2 105 08Í ! 

2! Dr. Ráczkövy Sámuel ur ujabb adom. 50 
31 Kamat 1892. dee. 31-ig 6 46 
4| Egyéni, mint vagyon 550. sz. udvm.tkpn 161 54 

összesen: 161 54)| 161 54 

* A tanárkar 85 frt  48 kr adományához járultak Rados Ignácz ?0 frt. 
Pr Solymossy Lajos 15 frt.  Molnár Károly 750. Pálffi  Károly 7 50. Hlatky 
Miklós «50. Hann Károly 5 44 Dr. Oláh Béla JW4. Tompa Árpád 5 —. Po-
gány Kornél 5 — Ridley István 4 60. Illés Gyula 3-50. Uj adomáuv : Fried Es-
keles 15 frtja. 



I I I . Zenekari a lap . 

Forgalmi  kimutatás. 
1 Vagyon áthozatal 1891/2-ről . . . . 1479 60 
2 Kamat 1892-re 91 69 
3 Tanulók adománya* 109 20 
4 Sinkovics József  tanár 25 f.  adom. u. r. 5 -

Vizsgadíj felesleg — 05 
6 Zenedarabokért 32 19 
7 Hangszerjavitás 6 30 
8 Vegyes kiadás 17 90 
9 Tanításért dr. Vajda Emil tanárnak . 120 

10 Egyenleg mint vagyon 1509 15 
Összesen : 1685 54 1685 54 

Vagyon  kimutatás. 
1 1 Udvni. tkpnál betét 918 sz. k.-re . . 617 — 

2 Zálogkölcs. int. és bet. pénzt, betét 374 892 15 
Összesen : 1509 15 

IV. Zenejutalniaziigi a lap. 

1 Áthozatal 1891/92-ről 102 88 
2 Kamat 1892-re 5 78 
3 Egyéni, mint vagyon 753. sz. az udv. tkp | 108 66 

Összesen: | 108 66 108 66 

Székely-Udvarhely, 1893. junius hó 15. 
Hlatky  Miklós, 

Az intézet mind a négy alapját megvizsgáltuk; a számadá-
sokat rendben találtuk. 

Sz.-Udvarheiy, 1893. junius hó 16. 
Rados  Ignácz. 
Pálffl  Károly. 

* A taunlók 109 í. 10 kr adományához járultak: I. oszt. 1810, II-oszt. 
8-75. III. o. 17.10. IV. o. 12-90. V. o. 9 85. VI. o. 25 50. VII. o. 11—, VIII. 6-—. 



VIII. 

Rendkívüli tantárgyak. 

a) Latin nyelv. 
I.  Évfolyam.  Hetenként 4 óra. Tanár: Lehner Kristóf.  Tk. : 

„Latin nyelvtan reáliskolák számára." Irta: Pirchala Imre. — 
Kéthetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat: fordítás  a végzett tan-
anyaggal párhuzamosan magyarból latinra. 

II.  Évfolyam.  Hetenként 3 óra. Tanár: Lehner Kristóf.  Tk. : 
Pirchala Imre „Latin mondattan olvasmányok- s gyakorlatokkal". 
Irálygyakorlatok. Szógyűjtemény. Kéthetenként egy iskolai Írásbeli 
dolgozat magyarból latinra. 

III.  Évfoly  am. Hetenként 3 óra. Tanár: Lehner Kristóf. 
Tk: Holub „C Sallusti Cripsi de conjuratione Catilime et de 
bello Jugurthino." Köpesdi „M. Tullii Ciceronis in L. Sergium 
Catalinam orationes quatuor." Veres Ignácz „P. Vergilius Maro 
Aeneise" — Tauanyag: A Jugurthai háborúból 30 fejezet.  A Ca-
tilina elleni I. beszéd. Aeneisből I. könyv 1—493 hexameter. 
Irodalomtörténeti és régiségtani adatok, vers-, alak- és mondat-
tani fejtegetések.  Szógyűjtemény. Kéthetenként egy iskolai Írásbeli 
dolgozat. 

IV.  Évfolyam.  Hetenként 3 óra. Tanár: Lehner Kristóf. 
Tankönyv: Dr. Heinrich G. „Cato Major." Ring Mihály „C. Cor-
nelii Taciti Agricola." Müller L. „Q. Horatii Flacci Carmina." 
Tananyag: Cato maiorból 1—9. 19—23 fejezet.  Tacitus Agrico-
lájából 1 — 17 fejezet;  Horatiusból I. könyv 1, 3, 4, 13, 14, 37. 
II. könyv 3, 10, 14, 20. III. könyv 9. 30. IV. könyv 7. sz. ódája, 
2, 4, 7, 9 sz. epodosz s az ars poeticából 1—294 hexameter. 
Irodalomtörténeti és régiségtani adatok; alak-, mondat- és vers-
tani fejtegetés.  Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. 

Latin nyelvet tanultak névsora és osztályzata: 
I.  Évfolyam.  1) Binder András 3. 2) Fodor Boldizsár 3. 

3) Galter János 2. 4) Mezey Zoltán 3. 5) Kolumbán József  2. 
6) Török László 3. 



II.  Évfolyam.  1) Balázs Ernő 1. 2) Pásztor Vilmos 1. 3) 
Séra Kálmán 2. 4) Wáchter Richárd 2. 5) Weisz György 2. 6) 
Zerbes János 3. 

III.  Évfolyam.  1. Gál József  2. 2) Máthé József  2. 
IV.  Évfolyam.  Hilner János 2. 

Az ifjúsági  zenekarban Dr. Vajda Emil vezetése alatt a kö-
vetkezők vettek részt: Hillner János és Steiuburg Ottó (viol. 1.) 
Balázs Ernő, Biuder András (viol. '/2 do ) Spéter Farkas (fuvola.) 
Weisz György (viola). Mezey Zoltán, Staibl Andor, Galter János 
(viol. 2. do.) Schuller Péter, Pissel Károly, Gáspár Ernő (viol. 
a. 3). Pásztor Vilmos (violon). Ezenkívül kezdő volt 8, haladott 
4. A zenekar vonós hatost alkotott s az évfolyamán  16 darabot 
tanult be. 

A zenekar működött a fölavatási  ünnepélyen és a záró ün-
nepélyen. 

Az ifjúsági  vegyeskarnak Dr. Vajda Emil tanár vezetése 
mellett 62 működő tagja volt. Az énekkarba csak azok osztattak 
be, kik ugy a hangjegyek ismeretében mint az énekben kellőleg 
gyakoroltak voltak. 

Évfolyamán  az énekkar 12 darabot tanult be. 
Az énekkar szerepelt nyilvánosan a fölavatási  ünnepélyen 

és iskolai záró-iinnepélyen. 

Tanította Rados Ignácz rendes tanár hetenként egy órában. 
I. évfolyam.  Tananyag: Levelező írás Gabelsberger-Markovics 
rendszere szerint. A résztvevők és tanúsított eredményük a követ-
vetkező : 

b) Ifjúsági zenekar. 

c) Ifjúsági énekkar. 

d)  Gyorsírás. 

Pásztor Vilmos VI. o. t. 
Séra Kálmán VI. o. t. 
Séra István VI. o. t. 
Staibl Andor VI. o. t. 
Török Mihály VI. o. t. 

Weiss György VI. o. t. 1. 
Wáchter Frigyes VI. o. t. 1. 
Zerbes János VI. o. t. 1. 
Jánosi József  VII. o. t. 1. 
Máthé József  VII. o. t. 1. 



Steinburg Ottó VII. o. t. 1. 
Szolga Ferencz VII. o. t. 1. 
Fekete Aladár VIII. o. t. 1. 

Friedraann Sándor VIII. o. t. 1. 
Ilolzscbuch Lajos VIII. o t. 1. 

Jelentés a tornavizsgálatról. 
A tornavizsgálat jun. 25-én tartatott meg diszes és nagy 

számú közönség jelenlétében. Az ifjúság  kettős rendekben vonult 
föl,  midőn az ellenvonulás befejezést  nyert s a tanulók 3-as arcz-
sorba fejlődtek,  igazgató, a közönséget üdvözölvén, kijelenti, hogy 
e dísztornászat verseny-tornázással lesz összekötve s a versenyzők 
legjobbjainak jutalmazására a tanárikar és egyesek szives adomá-
nyából, pénzbeli jutalmak tűzettek ki, melyeknek odaítélésére egy 
verseny bíráló bizottságra lévén szükség, Holzschuch Lajos ny. 
alezredes, Dr. Tarnovszky Géza, Ciora főhadnagy,  Steinburg Ottó, 
Pogány Kornél és Dr. Vajda Emil (tornatanár) urakat kéri fel  e 
bizottság tagjaiul. A bizottság az igazgató felkérésére  megalakul-
ván, fölhívja  a tornatanárt a vizsgálat megkezdésére. Erre a ta-
nálók szabadgyakorlatokat mutattak be. E gyakorlatok után követ-
keztek a versenyek és pedig : a nyújtón, korláton, gyűrűhintán, 
mászópózuán; továbbá futásból,  sulydobásból, magas- és távol 
ugrásból; végül a bakkon és lovon bemutatott néhány gyakorlat 
után a körhintával fejeződött  be a disztornászat. Az igen sikerült 
gyakorlatok befejeztével  a bíráló bizottság a dijakat állapította 
meg. I. oszt. dijat 5 koronát kaptak : Fekete Aladár, Máthé Jó-
zsef,  Szolga Ferencz. II. oszt. dijat 3 koronát nyertek: Balázs 
Ernő, Solymossi Béla, Zerbesz János, Zeides György. III. oszt. 
dijat, 1 koronát nyertek: Binder András, Bokor Mózes, Flórián 
János, Hillner Alfréd,  Máthé István, Martini Adolf,  Pissel Károly. 
Ezenkívül 18-an dicsérő oklevelet kaptak. 

A jutalmak kiosztása után igazgató megköszönte a bizottság-
nak szives közreműködését és a közönségnek meleg érdeklődését. 

A jutalomdijakhoz hozzá járultak : Holzschuch Lajos ny. al-
ezredes 4 koronával, Solymossi János 4, Dr. Tarnovszky G. 4, 
Ciora főhadnagy  2, Steinburg 0. 2, Kőniges 2 koronával. A tanári 
karból: Dr. Solymossy Lajos igazgató 5, Dr. Vajda Emil 4, 
Molnár Károly 2, Pálffy  Károly 2 és Hann Károly 2 koronával. 

Fogadják a nemes szivü adakozók e helyen is az igazgató-
ság hálás köszönetét. 



IX. 

N é v - é s é r d e m s o r o z a t . 

1. Az érdem sorozatban használt számjegyek értelme: 
a) Előmenetelre nézve 1 = jeles, 2 = jó, 3 — elégséges, 4 — elégtelen. 
b) Magaviseletre nézve 1 = jó, 2 = szabályszerű, 3 = rossz. 

2. Egyéb rövidítések magyarázata: 
Ism. — ismétlő, tm. = tandíjmentes, ftm.  = féltandíjmentes,  fm.  = felmentetett, 
* — internatusbeli, r. k. — róm. kath., g. k. = görög kath. ev. ref.  evangelikus 
református,  ág. ev. = ágostai evangelikns, unit. — unitárius, izr. = izraelita vallású. 

Előkészítő osztály. 
Osztályfő:  Pogány Kornél. 
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Ádám Dezső ev. ref. 2 3 2 2 2 2 3 1 

Dombi István unit. 3 2 2 3 2 3 3 1 
Derzsi Dezső unit. k i m a r a d t 
Galter Vilmos ág. ev. 2 2 1 1 1 2 2 1 

5 Horváth .Rezső r. k 1 2 2 2 2 2 3 1 
Káli Albert ev. ref.* 3 2 2 3 1 2 3 1 

Keresztes Mihály ev. ref. 1 2 1 1 2 2 3 1 
Nirschi Lipót r. k.* 4 4 3 3 3 3 2 2 
Reithoffer  Károly r. k.* 3 3 2 3 1 1 2 1 

10 Scbuszter Arthur ág. ev. 2 3 3 3 2 2 3 1 

Szabó Ignácz ev. ref. 1 2 2 2 2 2 2 1 

Szállási Péter r. k. ism. 3 3 3 2 1 1 3 1 



I. osztály. 
Osztályfő:  Pálffi  Károly. 
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Dávid Mózes izr. 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 
Fereuczi Géza r. k. ftm.  öszt. 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 
Fogarascher Márton ág. ev. * 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

Gábor Frigyes ág. ev. tin. * 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 

5 Galter Frigyes ág. ev. ftm. 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 

Haliász János ág. ev. * 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

Káli Albert ev. ref. k i 11) a r a d t 
Kányádi Imre ev. ref.  * 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 

Keresztes Sándor ev. ref.  tm. öszt. 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 

10 Koncza Lajos ev. ref.  * 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
Koncza László ev. ref.  * 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
Mánglicz Ferencz r. k. * 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
Nagy Gyula ev. ref.  ftm.  ism. 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 
Orbán Bodog br. unit 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

15 Rápolti Lajos ev. ref. 3 3 4 3 2 3 3 1 2 1 

Sándor Albert ev. ref. k i 111 a r a d t 
Scholler Rudolf  r. k. tm. 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 

Schuller Gusztáv ág ev. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

Schuller Viktor ág. ev. ftm. 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 

20 Schuller Vilmos ág. ev. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Szflcs  Ferencz g. k. ftm.  öszt. 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 
Zimmermann Richárd ág. ev. * 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 



II. osztály. 
Osztályfő:  Koronczy Imre. 
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Daraghi Béla r. k. 2 3 3 2 2 2 2 2 1 . 2 
Gagyi Mihály ev. ref.  tro. őszt. * 1 2 3 3 3 2 3 2 2 . 2 
Gáspár Ernő r. kat. * 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 
Gáspár Gyula r. k. * 1 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 

5 Gircsis József  ev ref.  ftm. 2 3 3 2 2 2 2 2 3 . 2 
Kállai Endre ev ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . 2 
Kányádi Dénes ev. ref.  ftm.  őszt.* 1 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 
Kiss Domokos ev. ref. k i m a r a d t 
Köuiges Rezső ág. ev. * 1 3 2 2 3 2 3 2 3 . 2 

10 Mánglitz Gyula r. k.* 3 3 2 3 3 2 3 2 1 . 2 
Nagy Dénes ev. ref. k i m a r a d t 
Nagy Endre ev ref.  tm. őszt. 1 2 2 2 1 2 2 2 á 2 i 
Neuwirth János r. k. tm 1 2 1 1 2 1 2 2 2 . 1 
Pissel Károly ág. ev. * 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 

15 Plutz Endre r. k. * 3 3 3 3 3 1 4 2 3 2 2 
Reiner Frigyes ág. ev. 2 2 1 3 3 2 2 2 3 . 1 
Stolz Gusztáv ág. ev. * 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 
Sucher Ábrahám izr. * 2 •3 2 3 3 3 4 3 3 . 2 
Szabó Domokos ev. ref.  tm. oszt. 2 2 2 3 3 3 2 2 2 . 1 

20 Szakács József  ev. ref  ftm.  őszt. 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 
Várterész Jenő r. k tm. * 1 3 3 2 2 2 2 2 2 . 2 



- 90 -

III. osztály. 
Osztályfő:  Dr. Oláh Béla. 
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Bokor Mózes ev. ref.  tm. öszt.* 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 
Budik László gör. k. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
Farkas Ödön r. k. 4 3 3 4 3 3 3 a 3 2 2 2 
Fernengel Samu ág. ev. * 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 . 1 

5 Filep Dezső ev. ref. k i m a r a d t 
Flórián János r. k. * 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 
Gáspár Pál ev. ref.  öszt. * 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 . 2 
Jakobi Mihály ág ev. tm. * 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
Kováts Dénes unit. tm. öszt. 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 . 1 

10 Lurcz János ág. ev. tm. * 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 
Márton Benedek r. k. tm * 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 . 2 
Márton Ferencz r. k. tm. öszt. * 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 
Mátéfi  Ferencz unit. k i m a r a d t 
Schuster Osvald ág. ev. 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 . 1 

15 Szabó János ev ref.  öszt. 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 
Székely Lajos ev ref. 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 . 1 
Walter Frigyes ág. ev. * 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
Zeides György ág. ev. * 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 . 1 

IV. osztály. 
Osztályfő:  Rados Ignácz. 
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Bekő Ferencz ev ref.  tm őszt. 
Drasser Frigyes ág. ev. * 
Hillner Alfréd  ág. ev. * 

1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 . 1 
1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 . 1 
1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 
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Izsák Sándor izr. 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 . 1 
5 Krall András r. k. * 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . 2 

László Gyula unit tm. öszt. 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 . 1 
Mártini Adolf  ág. ev. 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 
Máthé István unit. tm. öszt.* 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 
Páll Sándor ev. ref.  tm. öszt. * 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 

lORehberger Mór izr. 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 . 1 
Schuller Péter ág. ev. * 1 3 1 2 8 3 2 3 3 2 2 2 
Stepper Károly r. k. * 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Szobovits Jenő r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . 1 
Szolga István unit. tm öszt. * 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 

15 Zimmermann Gy. ág. ev. tm. : 1 2 1 o 
Mj 

1 2 2 2 1 3 . 1 

Osztályfő:  Hann Károly. 
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Beke Mózes unit. 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 1 
Binder András ág. ev. * 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
Bliitterbauer Béla r. k. * k i m a r a d t 

1 

Ferenczi Endre ev. ref. k i m a r a d t 
Fodor Boldizsár ev ref.  tm.öszt.* 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
Galter János ág. ev. tm. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Gotlra Mihály unit. 1 3 3 4 2 1 Q 

o 
2 2 2 3 1 

Joó Gábor ev. ref.  öszt. * 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 
Mezey Zoltán r. k. * 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Simó Pál unit. öszt. 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 
Solymossi Béla ev. ref.  * 1 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 
Speter Farkas izr. 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 
Szállási János r. k. * 3 3 3 4 2 2 3 3 3 1 2 2 1 
Török László r. k. * 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
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VI. osztály. 
Osztályfő:  Molnár Károly. 

Balázs Ernő r. k. öszt. * 
Dobre János g. k. 
Illyés Tibor ev. ref.  ism. 
Kolumbán József  ev. r. tm. öszt.* 

5 Pásztor Vilmos r. k. tm. öszt * 
Séra István ev. ref.  tm. öszt. * 
Séra Kálmán ev. ref.  tm. öszt. * 
Staibl Andor r. k. öszt. 
Szávuj Gyula ev. ref.  öszt. 

10 Török Mihály r. k. * 
Zerbes János ág. ev. tm. * 
Wáchter Richárd ág. ev. tm. 
AVeisz György ág. ev. tm. * 

VII. osztály. 
Osztályfő  : Dr. Vajda 

1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 • 1 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 # 2 
1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 • 1 
1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 
3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 . 2 
2 2 3 4 3 4 3 3 3 1 é 2 1 
1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 Í 1 1 
1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Gál József  r. k. tm. öszt. 
Holzschuch Sándor r. k. 
Jánosy József  r. k. * 
Máthé József  ev. ref.  tm. öszt.* 

5 Nagy Károly ev. ref.  * 
Rápolthi Vilmos ev. ref. 
Steinburg Ottó ág. e\. 
Szolga Ferencz unit. tm. öszt. * 
Tolvaly Ferencz ev. ref. 

1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
2 2 1 3 3 2 4 4 3 1 2 2 1 
2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 
2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 
2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
3 3 3 4 4. 2 3 3 3 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 2 . 1 
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4. Az internátusba felvett  növendékeknek az intézetet a meg-
szabott sétákon kivül lehető ritkán s csak a szülők vagy helyet-
tesük kérelmére s kíséretében hagyhatják el. Látogatásokat a szü-
lőktől s ezek által megnevezett egyénektől kedd, csütörtök és va-
sárnap fogadhatnak  el a felügyelő  tanár tudtával. 

5. A felvett  növendékek részére lakás, fűtés,  világítás, élel-
mezés, mosás, időnként fürdés  és felügyelet  jár. Minden egyéb 
költség: tandíj, tankönyvek, rajz- és Íróeszközök, ruházat, gyógy-
tári számlák s egyébb apró költségek a szülők által teljesíttetnek. 
Az ezen kiadások fedezésére  szolgáló összegek, valamint az I—IV. 
osztályba járó növendékek zsebpénzei, a felügyelő  tanárnak adan-
dók át, aki elszámolás mellett veszi gondozás alá. Az élelmezés 
következő: reggeli tej kenyérrel, ebéd három tál étellel, vacsora 
egy tál,étellel (rendesen sült); délelőtt 10 órakor, délután 5 órakor 
egy-egy szelet kenyér. 

G. Minden tanuló a belépéskor a következő felszerelést  köte-
les magával hozni : a) egy-egy a téli és nyári időszakra szolgáló 
tisztességes ruházatot, téli köpenyt és kabátot és főre  valót; b) 
legalább két pár czipőt; c) ágyfelszerelést  és pedig : 1 párnát, 
80 cm. hosszú, 00 cm. széles, 1 paplant gombokkal, 2 paplanlepe-
dőt gomblyukkal, 2 alsó lepedőt, 2 párnahéjat; d) 6 inget, 6 lábra-
valót, 2 hálóinget, 6 zsebkendőt, G pár harisnyát (fuszekli),  4 
törülköző kendőt, 1 ruha-és 1 togkefét,  fésűket.  A fehérnemüekre 
előre ráhimzendő a tanuló vezeték neve, s az összes kellékekről 
pontos leltárt kell hozni. 

7. Az internátus élvezete megszűnik, ha a tauuló a szülők 
által előre be nem vallott ragályos, vagy más veszélyes betegségben 
szenved, rossz magaviseletet s folytonos  szorgalomhiányt tanusit 
s az elöljáróság intézkedéseinek ellenszegül vagy bármely, -az 
intézet rendszabályaiba ütköző kihágást követ el. 

8. Az internátus házi és társalgási nyelve magyar, s ez alól csu-
pán külön megszabandó ideg. nyelvű társalgó órák képeznek kivételt. 

9. Az intézet minden növendéke kártérítéssel tartozik a fe-
gyelmi büntetésen felül  a felszerelésben  okozott rongálásokért. 

A szülők becses figyelmébe  ajánlja az igazgatóság az 
internatusra vonatkozó hirdetést. 
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.ealiskola tankönyvei az 1893-94. tanévben. 
lt osztály. 

Dr. Szinnyei József  „Iskolai magyarnyelvtan", mondattani alapon, 
I. rész. 

Dr. Sziunvei József.  „Magyar olvasókönyv" I. r. 
Jónás János : Németuyelvi tan- és olvasókönyv I. r. 
Laukó Albert: Egyetemes földrajz.  I. r. 
Paszlavszky „Állattan" I. r. 
Borbás V. „Növénytan" I. r. 
Suppan Vilmos: Számtan a középisk. I. o. számára. 
Suppan Vilmos : Szemléltető geometria, I. r. 

II . osztályo 
Dr. Szinnyei J.: Iskolai magyarnyelvtan, mondattani alapon, II. r. 
Dr. Szinnyei J . : Magyar olvasókönyv, 11. r. 
Jónás János: Németuyelvi tan- és olvasókönyv, II. r. 
Laukó Albert: Egyetemes földrajz,  II. r. 
Paszlavszky : Állattan. 11. r. 
Borbás V. Növénytan, II. r. 
Suppan Vilmos : Számtan a középiskolák II. oszt. számára. 
Suppan Vilmos: Szemléltető geometria, II. r. 

III . osztály. 
Dr. Szinnyei J. Rendszeres magyarnyelvtan. 
Dr. Szinnyei J. Magyar olvasókönyv III. r. 
Jónás János: Németnyelvi tan- és olvasókönyv III—IV. r. 
Hofer  Károly: A franczianyelv  módszeres tankönyve I. r. 
Horváth Mihály : Magyarország története. 
Dr. Schmidt Ágoston : Fizikai Földrajz. 
Suppan Vilmos: Számtan a középisk. III. oszt. számára. 
Krisz. Ferencz : Szerkesztő síkmértan I. r. 

IV. osztály. 
Néfy  László : Stilisztika I. r..Irálytan. 
Jónás János: Németuyelvi tan- és olvasókönyv III— IV. r. 

(Ugyanaz, mint a III. oszt ) 
Hőfer  Károly: A franczianyelv  módszeres tankönyve II. és 111. r. 
Hofer  Károlv : Franczi olvasókönyv I. r. 
Laukó Albert: Az osztrák-magyar monarchia földrajza  és Európa 

államainak ismertetése. 
Ivőnig Gyula: „Algebra." I. r. 
Balló Mátyás : Elemi vegytan. 
Kiisz Ferencz ^Szerkesztő síkmértan II. r. 

V. osztály. 

Névy László : Rhetorika és Olvasmányok a Rhetorikához. 
. Heinricb G. : Deutsches Lebr- und Lesebuch L B. 



Hofer  K. : A franczianyelv  rends'fcjy/es  tankönyve I—II. i*. 
Fénelon: „Fables" Feugere, Moreeáux choisis, classe éléin. 

.Csuday Jenő: „Világtörténelem" I. k. 
Kriesch-Simkovich : Növényfan. 
Simkovich Lajos: Növényhatározó. 
Sav Mór: A kísérleti vegytan alapvonalai (áld. HankŐ V.) 
Kőnig Gyula : Algebra. 2.Jjizet. 
Lutter Nándor: Mértan. •* • , 
íjfjl  VI os?.MIy. 

Greguss Ágost: Magyar koltészettan, és Né?y Olvasmányok a poe 
tikához. 

Heinuich G.: Doutscbes. Lebr und Lesebuch II B 
Hofer  K: : Rendszeres franraianyelvtan.  Feugere, Morceaux choisis 

classe de Vl e. . ' 
Féuelou: Lettre sur les occupations de F Ac-adéinÁ* franijaise. 
Csúday Jeiiö : Világtörténelem 2. és .">. kötet 
Tliome-Paszlavszky: Az állattan kézi könyve. 
áa^Jiár: A kísérleti vegytan alapvonalai (átd. Hankó V.). 
Lutter Nándor : "Betüszámtan. v 

„ „ Mértan. : -
Suppsfi^'ilmos:  „Ábr. geotflRria"  I. rész. / 

Vllffrszt&ly. 
Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti inulalomtörténet/jsmertetése. 
Heinricb G.: Deutsches Lehr- uud I^esebueh , r* Bi 
Boileau : „Oeíjvres poétiques." '* 
Molere: „Fes fammes  savantes." 
Varga Ottó : „Politikai földrajz." 
Csuday Jenő: Világtörtétielem.'3 , <-4. r. 
Roth Samu : Ásvány- és földtan. 
Fehér Ipoly : Kísérleti természettan. 
Lutter Nándor: Betüszámtan. 

„ „ Mértan. 
Suppan Vilmos: Ábrázoló geometria. II. r. 

VIII . osztály* 
Beöthy Zsolt: A m. n. írod. tört. ismertetése. 
Heinricb G. Dcntsches Lehr- und Lesebuch Üí. B. 
Dr. Klamarik János : Logika. 

l'sychologia. ..•••"* 
G. Feugere: Écrivnins rontemporai'ns (Classe*&upéripiire). 
llofer:  Franczia prózai olvasmányok. 
Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó története. 
Fehó'r. Ipoly : Kísérleti természettan. 
Lutter Nándor: Betüszámtan. 

„ „ Mértan. 
Suppan Vilmos: Ábrázoló geometria. III. r. 


