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1 « ) 
A konyhasóról.*) 

1 . -A. l s z o n y - l i a s ó lrépz<5d.óeér<5l. 

A kősónak sajátságos tömzsalaku előfordulása,  valamint azon 
körülmény, hogy az mint töllcngülési képződmény a vulkánok 
környéken is található, a régibb geologokat arra a tévútra ve-
zette, hogy a kősó  iiizi eredetű  kőzet.  Charpentier  a bex-i kősóról, 
mely ott az anhydrit hézagait tölti ki, azt hitte, hogy az csak a 
nátrium és chlor íöllengülésének föltételéből  magyarázható ki. 

Ezen nézet ellen szel liischof  Gusztávnak  azon észrevétele, 
hogy ha a bex-i kősó csakugyan íöllengülési productum lenne, 
akkor ugyanazon tüneményeket mutatná, melyek a kemenczék-
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ben is észlelhetők, midőn a kőedényeket konyhasóval üvege-
sitik. Az a kősó mely a kráter belsejében képződik, nagy chlor-
kalium tartalmánál fogva  egészen más összetételű, mint az üle-
dékes képződményekben előforduló  kősó. Ennélfogva  ez semmi 
esetre sem sublimatiói termény. Karsten  a kősó tömzsöket ugy-
származtatja, mint melyek a már letelepült rétegeket feltörték-
szétnyitották, hogy a felületre  juthassanak Zettschner  a salzburgi 
alpokban lévő kősót eruptió eredményének tartotta Ujabb idő-
ben is: igy Abick  1856-ban még első és másodkori kősót kü-
lönböztet meg. Az első korbeli tiszta kősót a föld  belsejéből 
származtatja, mig a másodkorit, -- mely kénsavas sók által van 
tisztátalanitva, — annak feloldásából  keletkezettnek tekinti. 
Alberti  azt mondja, hogy a kősó eredetileg vizből — a föld 
magja és kérge közötti belső mélyedésekben — származott és 
hatalmas tömzsökben, — mely pépnemü volt — felül  kereke-
dett H.  Rose azon körülményből, hogy a természetes kősó az 
izzásnál nem mállik szét, ellenben a mesterségesen, oldatból 
készített kősó, mely üregeiben anyalugot tartalmaz, izzitásntU 
eld.urran: azt következtette, hogy a kősó nem lehet vizi ere-
detű kőzet. Azonban tudjuk azt, hogy a természetes kősó sok-
kal lassabban képződik, — és igy kevesebb anyalugot is tar-
talmaz, — mint a mesterségesen készített kősó; ennélfogva 
azon különbség, mely az izzitásnál mutatkozik, ebben talán 
meg is leli magyarázatát. Rose következtetése tehát nem nyug-
szik elég biztos alapon. 

A kősónak vizi uton való keletkezéséről Bischof  G. követ-
kezőleg nyilatkozik: .A tengervizében lévő és az abban felol-
dott alkatrészek között egyik sincs oly mennyiségben jelen, 
mjnt a kősó; a kősó képződésére anyag nem hiányzott sem az 
előbbi, sem a mostani korszakban. A ki nem kételkedik abban, 
hogy a hatalmas mésztelepek a tengerben feloldott  szénsavas 
mészből keletkeztek, noha ennek mennyisége csak mintegy 
0,0001: az. nem tagadhatja meg a kősónak — melynek meny-
nyisége 250 szer annyi és a mely üledékes kőzetekhen van le 
rakodva, — ugyanezen uton történt létrejöttét. Soha más al-
katrészek a kősóban nem találtattak, mint a melyek a tenger 
vizében előfordulnak;  eonéllogva a kősónak tengervízből való 
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képződését megtámadni nem lehet. A sónak a tengervizbő 
történt kiválását ug}' lehet elképzelni, hogy egyes nagy ten-
geröblök elzárva lesznek a nyilt tengertől; mert olyan nagy 
elpárolgást, hogy nyilt tengerből képződhessék, nem lehet fel-
tételezni; — ezen öblökből aztán a viz elpárolog s a só marad 
vissza. Azonban oly nagy sótelepck, minőket ismerünk, nem 
ülepedhettek lc a tengeröblökből ; mert akkor a stassfurti  ha-
talmas sótelepet legalább is egy 20,000 láb mély vizű öbölnek 
kellett létre hozni Kétségkívül m is mód szükségelt-tett, hogy a 
kősótelepek képződhessenek. Ennek legkönnyebb magyaráza-
tát következőleg találhatjuk meg : Tudjuk, hogy a sóstavak, me-
lyekben több-kevesebb só már lc is ülepedett, minden őszszel 
megtelnek vizzel ; mi a rákövetkező nyáron lolytonosan páro-
log, őszszel ismét megtelik, s nyáron aztán újból párolog s ez 
igy megy tovább. Minden évben tehát bizonyos mennyiségű 
sóréteg ülepedik le, melyből évszázadok, évezredek multán 
létrejönnek a sótelepek. 

Vagy lássuk a képződésnek egy másik, neméi, midőn pl. 
egy tenger borította föld  egyes részei elszigetelődnek s igy ta-
vak képződnek, melyek vizöket elpárologtatván, a söréteseket 
alkotják. 

Ha egy tengeröblöt zátonyokkal ugy választunk el a ten-
gertől, hogy csak egy kis közlekedés maradjon köztük, akkor 
az öblökben a viz elpárolgása által sólerakodások keletkeznek, 
melyhez még a folyók  által bevitt más részek jutnak. Dagály 
alkalmával a tenger vize a zátonyon felül  is kerekedhetik s ily 
módon az elpárolgott vizet ujjal pótolja, minek folytán  a só-
lerakodások tovább tartanak mindaddig, mig az egész öböl a 
só és a folyóvízből  leülepedett anyag által meg nem telik. Ily 
módon, mint látjuk, igen terjedelmes és vastag sótelepek ke-
letkezhetnek. 

A szabálytalan, különböző vastagságú, konyhasó-telepek 
képződésére nézve igen jó lelvilágositást nyújt a Holt-ten-
ger. A kősó, mely itten a tenger fenekére  leülepedett és most 
is folyton  ülepszik, a feloldott  szénsavasmészszel együtt külön-
válik. Tavaszszal a folyók  jelentékeny befolyása  által a só oldat 
hígabb lesz és igy nem a só, hanem csupán a vizek által be-
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jutott agyag, mcsz stb. lerakodások képződnek. Csak később a 
meleg évszakban fog  a kősó és szénsavas mész leülepedni. Ha 
pedig ezen meleg évszakokban esős idő áll be, akkor a kősó 
lerakodások redukálódnak s ily módon — folytonos  változás' 
állván be — különböző szabálytalan vastagságú rétegek kelet-
keznek Erre szép példa a halli sótözs Tirolban 

Minthogy a Holttenger vize sok chlormagnesiumot tartal-
maz, melyben a széns.ivasmész nehezen oldódik, ennélfogva  a 
hozzájutott gypsz is vele együtt lerakódik. Ha most a tenger 
vize az elpárolgás következtében tömörebb lesz, akkor, mint 
hogy közelebb áll a gvpsszel való telitett állapothoz, mint a 
chlornatrium általihoz: az előbbi hamarább fog  leülepedni, 
mint a kősó. Ebből tehát az következik, hogy a sótelep alsó 
rétegének mindig gypsznek kell lennie 

Ennyit a konyhasó képződéséről. Lássuk már most annak 
az egyes geologiai korokban való elterjedését 

2 . -A- I s z o n y H a s ó g reo logr ia i b o r á r ó l . 
A konyhasóról mondhatjuk, hogy az földünk  történeté-

nek minden korszakából ismeretes. 
A silur  és devon  systemákban jobbadán csak sósforrások 

vannak, mig a sólerakodások hiányzanak. Silur rétegekből fa-
kadó sósforrások  találtattak Amerikában a Medison, Onejda, 
Ontaris, Omondaja, Seneca grófságokban  és meg igen sok helyen. 

Nagyobbára csak sósforrások  ismeretesek a koszén ben is. 
Ezek nagy valószínűséggel korábbi eredetűek; de nem lehe-
tetlen az is, hogy ezen források  a kősxénliegység sajátságos 
kősó telepeiből származnak. Angliából ismerünk sósforrások;it 
a kőszénből a durhámi széntdepben. Észak-Amerika kőszén-
hegységei is igen sok sósforrással  birr.ak. Hor/r r* szerint New-
River mellett hatalmas gypsz-telepek fordulnak  elő, melyek 
kősót tartalmaznak. Naumin a kősó itteni előfordulásának  bi-
zonyságául azt mondja, hogy a kőszén system sok helyen 
gypszet, agyagot és vörösmárgát tarul maz, mely közetekkel 
másutt kősó telepek szoktak előjönni. 

A dyas  systema már nemcsak sósforrásokban,  hanem 
sótelepekben is igen gazdag. Thüringiában a felső  dyasban 



Artere mellett (1837) egy hatalmas gypsz csoport alatt 986 lábra 
kősót találtak, s igen valószinü, hogy az itteni sok sósíorrás a 
kősó lerakódásokból veszi eredetét; úgyszintén As:Iiatfenburg 
környékén a tarkahomok-kő alatt előtörő források  is. Sósforrá-
sok és sótelepek vannak még Mertvisol mellett is a Kirgisek 
földjén  stb. 

A hires stassíurti kősótelep Magdcburg mellett a tarka-
homok-kő  felső  rétegeiben jön elő. Ez Bischof  szerint az eddigi 
kutatások alapján 1035 láb vastagságú és vegyi összetétele sze-
rint 4 osztályba sorozható. A legalsó regióban a kősó 200 
méter vastag és sok anhydrit réteget tartalmaz; a második 
szintben már csak Gö mtr. a kősó vastagsága, polyhalit és más 
sók által van tisztátlanitva. Az ezután következő 120 láb vas-
tag réteg kősón kivül kieseritet is tartalmaz. Végre a leglelső 
80 lábnyi vastag sóréteg még magnesiumsók és olvadékony 
kálisók keverékéből áll Ezen régiók határait pontosan kijelölni 
nehéz, csak az egymásba való átmeneteket kisérhetjük figye-
lemmel. 

A felső  ausztriai, salzburgi és tiroli kősó-hegységek az 
alsó-alpesi  triashoz  tartoznak. Ugyanezen systemához tartoznak 
még a felső  Neckár- és Kocher melletti, valamint a würtembergi 
és badeni sótelepek. 

A keupcrbol  csak Angol- és Francziaországban ismerünk 
sólerakodásokat. 

A lias és jura syslemákban alig találunk kősó képződmé-
nyeket. A bex melletti (Schweizban) liaskoru. 

A krétában  csak igen csekély elöjövetelt konstatáltak biz-
tosan. így pl. Westfáliában  és Crouzet,  szerint déli Franczia-
országban. Nagyobb kiterjedésnek örvend a krétabeli kősó Al-
gier hyppurit mészköveiben. 

A harmadkor  ismét igen gazdag kősóban. Az alsó harmad-
korból való ama hires cardonai sóhegy Spanyolorságban, mely 
már a rómaiak idejében is ismeretes volt s melyről Plinim is 
megemlékezik. A sóhegy magasága 80 meternél is több, kerü-
lete pedig 5 kilométer. A kősó, melyet agyag és homokkő 
rétegek vesznek körül, szép fehér,  helyenkint átlátszó. Az ol-
dalokon hol az eső mossa kisebb-nagyobb gömbölyödött osz-
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lopokat képez. Maga a sótest oly annyira bemegy a földbe, 
hogy határát biztosan nem ismerik. Valószínűleg eocen korúak 
Kis-Ázsia, Sicilia és Örményország kósó telepei is A kárpátok 
kösó-lerakodás£»i is harmadkoriak. A hires wieliczkai telep, mely 
kelyenkint 1200 láb vastagságot is kitesz, felső  harmadkorinak 
tartatik. Az erdélyi kősótelepek geologiai korát illetőleg Posepny 
Ferencz  azt mondja, hogy azok a medencze szegélyén idő-
sebbek, mig a medencze belsejében fiatal  tertiiirek lennének. 
Ezen nézetet Dr. Koch  Antal  nem osztja s igen alaposan kimu-
tatja, hogy Posepny állítása a medencze szegélyét képező só-
lerakodások korára vonatkozólag téves. Dr Koch nemcsak a 
települési és petrographiai viszonyokból, — hanem a fossil  ma-
radványok tekintetbe vételével állitja fel  azon nézetet Posep-
ny vei szemben, hogy az összes erdélyi kősó telepek fiatal  3-ad 
koriak; tehát ifc/m-szal  egy álláspontot foglal  el, ki mint tudjuk 
az erdélyi sótelepeket a wieliczkaival azonosította. 

Még a negyedkorban  is találtatik kősó, sőt mai nap is foly-
tonosan képződik a sósforrásokból. 

3 . -A- lazony l i s i eó IE3rd.ól3r"beii. 
Erdélyben a kősónak oly általános és bő előfordulása  kis 

ország részünket e tekintetben nevezetessé teszi. A terület, me-
lyet elfoglal,  mintegy 450 mf.  Bemáth József  legujabbi (1880.) 
kimutatása szerint mintegy 310 községben van körülbelül 275 
sóskút, 778 sóslorrás és 38 községben 375 só-kibuvás. 

Ezen községek az egyes erdélyi megyékre következőleg 
oszlanak fel:  *) 

Szolnok-Dobokamegyében van 55 község, 
Maros-Torda „ 49 „ 
Kolozs „ 35 B 
Besztercze-Naszód 9 33 „ 
Udvarhely „ 29 
Alsó-Fehér „ 28 
Kis-Küküllő „ 23 , 
Nagy-Küküllü „ 17 , 

*) Bemáth J. közleménye után. 
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Torda-Aranyosmegycben van 15 község. 
Szebcn „ 12 
Fogaras „ 8 „ 
Hunyad „ 3 „ 

Csík-, Háromszék- és Szilágymegyékben van 1—1 kö/ség. 
E községek a megyének bizonyos részében többnyire kö 

zel egymáshoz feküsznek,  igy pl. Besztercze-Naszód délnyu-
goti-, Szolnok-Doboka délkeleti, Kolozs-, Torda- és Aranyos-
megyéknek keleti részében különösen sürüen találjuk egymás 
mellett. 

A sóvizek vizbősége ismeretlen ugyan, de évenkint 601, 
323 köblábot nyújtanak azon községek lakóinak, kik haszná-
latára jogosultak. A sós vizek só tartalma igen ingadozó, 2— 
20 % közt. 

Czékelius  az erdélyi sósvizekről azt mondja : „Dcts Auftre-
teu der  Salzquellen  rielitet  sicli nield  nach den  Flussthülem"  vagyis, 
hogy a sósvizek nem a felyók  mentében fakadnak.  Mire nézve 
Bernáth .1. azt jegyzi meg, hogy ha ezen községeket egy tér-
képen kijelölnők, Czé/cel  iun állításának épen az ellenkezőjét t. i. 
azt tapasztalnók, hogy a források  legnagyobb része folyók  men-
tén, tehát csak völgyekben, létezik, különösen a Szamos, Sajó, 
Besztercze, Maros, Küküllö, Olt, Homoród, Korond stb. folyók 
és patakok partjai mellett levő sósvizzel biró községek egymás-
után következnek. Czekeliusnak 1854-ben megjelent jegyzéke 
szerint Erdély belső medenczéje 192 sóskutat, 5í)3 sósforrást 
és 40 községben konyhasót tartalmaz. Tehát ezen följegyzés  s 
a Bernáth által közölt u. n. Mosel-féle  jegyzék adatai tetemes 
különbséget tüntetnek fel*)  s ezt Bernáth a husz évi időközből 
— mely a két följegyzés  közt van — véli megmagyarázhat-
nak ugy, hogy ez idő alatt a természeti viszonyok változtak, 
azaz sok uj lorrás keletkezett, mig mások eltűntek, uj kutak 
ásattak és régi kutak beomlottak stb. 

Említenek még iszaphányókat (Salzen) is; azaz oly sós-
forrásokat,  melyek iszapot hoznak a felszínre;  ilyenek vannak 
Ladámosnál és Kis-Sárosnál; ez utóbbi határán a„Zug"-on és 
Báznán is gyúlékony szénkönenygáz fejlődik  a forrásból. 

*) Czékclius jegyzéke 1854-ben kelt; a Mosel-féle  pedig az 1873-ban esz-
közölt nyomozások alapján lett összefoglalva. 
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Sóslápok és posványok is jőnek elő Persánynál, Kolos- és 
Szeszármánál; továbbá Torda, Szerdahely stb. határában só-
puszták találtatnak. 

Dr. Koch A. 54 helyet közöl*) melyeknek határában a 
konyhasó részint őskori müveletek, részint ujabb vállalatok 
következtében fel  van tárva. Azonban a konyhasót tényleg csak 
Deésaknán,  Maros-  Újváron,  Parajdon,  Tordán  és Vízaknán  bányász-
szák. A széki  és kolosi  bányák mivelését fölhagyták. 

A sótelepek vastagsága Deésaknán és Marosujváron 84, 
Parajdon 82, Tordán 120 és Vízaknán 7G öl. A sórétegek egé 
szen át sincsenek fúrva;  tehát feküközete  ismeretlen, sőt nem 
is mernék egészen át ütni, nehogy vízre akadjanak, mely a 
bányát elöntse, mint Wieliczkán történt. 

A kősótömzsök általában nem nagy vízszintes kiterjedést 
mutatnak, s tulajdonkép nem egyebek, m'n1: valami erőbeha-
tás által összenyomott és kúposán feltolt  sórétegek. 

Igen szép s föltűnő,  hullámzatosan össze vissza hajtott ré-
tegzettséget tapasztalhatni a kősó-falakon  az erdélyi bányák 
mindenikében. Maros-Újváron pl. e redőzet oly sürü, meredek 
czik-czak vonalakat képez, hogy hosszúságúk vízszintes vetüle-
tűkhez gyakran = 30:1. Parajdon is igen szépen vana redő-
zet kifejlődve.  Deésaknán már kevésbbé complikált és kúpos 
kiemelkedést mutat. A kősónak ezen rétegessége arra enged 
következtetni, hogy az ki lett emelve és forgatva  eredeti víz-
szintes helyzetéből s kisebb nagyobb redőkbe összenyomatott. 
Ezen körülmény a kősó rétegeknek vízszintes irányban történt 
térfogat  nagyobbodását is mutatja, mely nem történhetvén ol-
dalt és lefelé,  tehát fölfelé  hatott s nemcsak a sórétegeket gyűrte 
redőkbe, hanem a fedőt  képező agyagot és tályagot is kúposán 
kiemelte. A sótömegben létre jött ily nagyszerű tömegmoz-
gásra még egyebek is nyújtanak bizonyságot igy pl egyes közet-

*) £ községek a következők: Ajtón, Alaó-Idecs, Alsó-Sófalva,  Bálványos-
Táralja, Bilak, Buzás-Bocsárd, Caepány, Czod, Deésakna, Dezsmér, Dögmező, Erdő-
Szakáll, Fehéregyháza, Felek, Felsó'-Sófalva,  Fclsó'-Zsuk, Garad, Cörgény-Sóakna 
Hermány, Homoród, Homoród-Szt.-Péter, H.-Szt.-Pál, H.-Szt.-Márton, Faad, Kajla, 
Keményfalva,  Kincse^ Kolos, Kötelend, Középfalva,  Lövéte, Libánfalva,  Márton-
falva,  Marosujvár, Mikeháza, Nagy Demeter, Nagy-Kájon, Nagy-Cserged, Oláh-
péntek, Pata, Parajd, Porumbák, Szász-Nyires, Sajó-Udvarhely, Schellenberg, Só-
idra, Somkerék, Sóvárad, Szék, Széplak, Szováta, Torda, Yizakna. 
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darabok bejutván a sótestbe s mert a térfogati  nagyobbodásban 
azzal együtt nem vehettek részt, ketté lettek szaggatva. 

A kősó tömegében — mint azt más közeteknél tapasz-
talhatni, — repedések, szakadások nincsenek ; s ha képződnék 
is repedés, idővel összeforr.  Ezen tünemény a kősó nagy plas-
ticitására vall. Úgyszintén ezt bizonyítják azon gödröknek be-
forrásai  is, melyek a sótestébe vájatnak az aknákban a geren-
dák befogadására;  mert idővel a kősó oly annyira összeszorul, 
hogy a gerendákat teljesen összesajtolja. 

Hogy a kősó kétségbevonhatlan térfogati  nagyobbo"dásának 
mi az oka? erre nézve különböző nézetek merülnek fel.  Egy-
részt az átkristályosodás következményének tartják ; de ez nem 
állhat meg, mert a só mindjárt kristályosan válik ki a vizből. 

Egy másik nézet, melyből a kősó térfogat  nagyobbodása 
kimagyarázható az, hogy az anhydrit vizet veszen fel  s átvál-
tozik gypsszé, mely a kősót kúposán feltolja.  De nálunk ezek 
aránylag igen alárendelten jőnek elő, s igy nem igen alkal-
mazható az erdélyi viszonyokra; de ha azt a föltevést  is meg-
engedjük, hogy a sótömzs feküjét  gypsz vagy anhydrit képezi, 
mely mint fentebb  láttuk még ismere len, akkor sem állhat az, 
hogy valami erő alulról felfelé  hatott, mert a sótestben észlelt 
tünemények (pl. rétegzés) arra utalnak, hogy magában a sóbai 
kellett változásoknak létre jönni vagyis ezen erő a sótestben 
mintegy lakozott s annak térfogat  nagyobbodásában jelentkezett. 

Van még egy vélemény Volgertől  a kősó térfogat  nagyob-
bodásának megmagyarázására, t. i. különböző oldhatósággal 
biró sók ha találkoznak, a könnyebben oldható kivitetik, azaz 
a nehezebben oldhatók a könnyebb oldékonysággal biró sók 
helyébe lépnek. Vájjon ekkor térfogat  nagyobodás áll be ? 
Volger  a stassfurti  sótelepeket veszi elé ennek bizonyítására s 
igenlöleg felel.  Ezen nézet fogadható  el legnagyobb valószínű-
séggel a mi sótelepeink térfogat  növekedésére nézve 

A kősó nálunk Erdélyben agyag, tályag és márgarétegek 
közé települt. E rétegek gyakran dácittufa  és conglomerát pa-
dokkal váltakoznak. Koch  szerint ezen tuffák  legtömegesebben 
a felső  mediterráni rétegek aljában a sótelepek alatt jőnek elő, 
gyérebben pedig ezen rétegek s a sótelepek fölött  is találtat-
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nak az erdélyi mcdenczén belül. Előfordulnak  néha a kősó 
kisérőjeképen gypsz telepek is, sőt a sótestben is kaptak ki-
sebb gypsz fészkeket  Maros-Ujváron és Vízaknán. Ezen gypsz 
fészkek  bensejében Posepny még polyhalit és anhydrit nyomo-
kat is említ Vízaknáról, melyek a gypszfészkek  bensejében ta-
láltatnak. 

Néha a sótelepek közt bythumendus márgák íordulnak 
elő, melyek fodrosán  össze vannak hajtva, ezt Koch  a dcés-aknai 
sóban észlelte. Az ilyen só, ha szét üttetik a bythumen szag-
igen jól érezhető, s emellett a só fehér  lesz, mert a szénköneny-
vegyület, melyben a deésiknai só igen gazdag, az ütés követ-
keztében képződött repedéseken elillan. Ujabban Tordán még 
sziksó kivirágzások is ismeretesek az altárna boltozatán. 

Dr. Koch  Antal  saját megfigyelése  alapján az erdélyi bányák 
ban fejtett  kősóról következőképen nyilatkozik: A deésaknai 
kősó a legnagyobb szemű és csupán bythunenes illó anyag által 
van füst  szürkére festve,  csak ritkán vonulnak végig benne bythu-
menes-márga és gypszrétegcsék. A tordai só igen hasonlit hozzá, 
gyakran szenült fadarabokat,  magvakat (Carya costata. Ung.) zár 
magába. A marosujvári valamivel apróbbszemü és szénköneny 
vegyületeken kívül kevés agyagot, továbbá fehér  gypszgumocs -
kákát tartalmaz. A vízaknai só aránylag a legtisztátlanabb, finom 
agyagrétegtől, továbbá bythumenes márga és gypsz fészkektől 
és gumóktól; gyakran szenült fadarabokat  is körül zár. A pa-
rajdi só aránylag igen tiszta, nem ritkán idegen kőtörmeléket 
zár magába. Igen szép, de ritkábban, forciui  elő Parajdon vö-
röses sárga vagy vérpiros, rostos kősó, minő Erdély többi bá-
nyáiból nem ismeretes. Ezekből a só tisztaságának különböző 
volta világos, s bár a Kripp  által végrehajtott vegyelémzési vizs-
gálatok szerint az erdélyi só tisztaságára nézve a következő 
sorrend áll: M-Újvár, Torda, Vizakna Deésakna, Parajd, tehát 
szerinte a marosujvári só a legtisztább (90.57 chlornatriummal) 
s a parajdi a legtisztátalanabb, (98.28 NaCl) tényleg a fentebbi 
Koch-féle  megfigyelések  után nem fogadható  el. 

Az erdélyi kősó előfordulása  különösen a medeneze belső 
szegélyét követi. Fichtel  azt mondja, hogy a kősótömzsök Oláh-
országból a verestoronyi szoroson át vonulnak Erdélybe. 
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Beudant  szerint pedig Mármarosból a rodnai szoroson ke-
resztül húzódnak át. Mindkét nézet azonban téves, s hogy a 
kősó csakugyan nem Oláhországból húzódik át Erdélybe, bi-
zonyítja azon körülmény, hogy a verestoronyi szoros csillám-
pala hegységeihez északról az erdélyi, délről pedig az oláh-
országi kősó támaszkodik. Ellent mond a kősó ezen átvonulá-
sának az Erdély északi és északnyugoti részén levő sósforrások 
és Trachyt képződmények elterjedése is. 

A kősó igen érdekes kristályokban fordul  elő Erdélyben. 
Ezek általában csak mint utólagos képződmények foglalnak 
helyet a sótest üregeiben és repedéseiben. Legszebb és leg-
tisztább kősó koczkák találtattak Deésaknán egy víz állal mosott 
üreg falaiban.  A legszebb csoportokat a lépcsőzetesen összenőtt 
(a trigonalis tengely szerint) koczkák alkották. A kristályok 
gyakran sűrű sorokban elhelyezett sóoldattal és légbuborékok-
kal telvék. Azon kivül apró gypszszemcsezárványok is tűnnek 
föl.  Hasonló körülmények között, de csak homályos kristályok 
fordultak  elő Koloson is. 

Tordán nagyon ritkán fordulnak  elő kősó kristályok.*) 
Maros-Ujváron a kristályok nem ritkák; itt a koczkák a trigo-
nális tengely irányában nőttek egymásra, majd táblás alakok 
is jönnek elő, sőt egy, vasrozsdától sárgára festett  kristály 
csoporton alárendelten az oktaéder lapjai is észleltettek. Ujab-
ban egy elhagyott aknaíalain a krystallótektonikai viszonyokat 
szépen feltüntető  tökélytelen kristályok csoportjait találták. Az 
alegyének apró koczkák, melyek atngonális tengelyek irányában 
sorakoztak, s igy a legkülömbözőbb utánzó alakok, úgymint: 
buzogány alakú palezika, ágbogas, négyzetes, tölcséralak stb. 
képeztettek. 

Ezekben kívántam e szükkeretü „Ertesitő" határain belül 
a t. olvasó közönséggel és a tanuló ifjúsággal  megismertetni a 
közéletben is annyira fontos  kőzetet, s ha közleményem azáltal, 
hogy a t. olvasó kissé bővebben megismerkedhessek hazánk-
nak is ezen áldásával, czéljait elérte, ugy teljes megnyugvással 
zárom soraimat Dr. Medgyesy Béla, 

fögymn.  tanár. 
*) A kolozsvári tuti. egyetem gyűjteményében van egy kristály csoport, 

mely egészen a k o l o s i előforduláshoz  hasonlít. 
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Iiuets F. Jákó tb. főesperes  és főgymn.  igazgató 

ekem jutott a kiváló szerencse, ezen mai ünnepélyes 
alkalomból gyenge szóval és tollal vázolnom egy jeles 

tanférfiu  25 éves tanári áldásos működését; méltányolnom 
azon mozzanatokat, melyekben ezen nemes keblii hazafi,  ki-
tünó'tanár és buzgó papélete oly gazdag; végre méltányolnom 
benne a nemzeteért rajongó székelyt, ki a csiksomlyói rk. 
főgymnasinmnak  ez anyaintézetnek emelésén sokat fáradozott 
és igen sokat tett arra, hogy azt a hazában fennálló  és 
virágzó középtanodákkal egy szinvonalra emelje és bár-
melyikkel is minden tekintetben versenyképessé tegye. 
Ha it-t-ott a valónál halványabb lenne a kép, szíveskedje-
nek azok, kik őt talán régibb idők óta és nálamnál job-
ban ismerik, leikökben e hiányt kiegészíteni. 

Ünnepeltünknek vázlatos hodograpliiája következő' 
Imets Fülöp Jákó, született Tusnádon, Csikmegyébcn, 

1837. november 12-én, akkori közjogi megnevezés sze-
rint, nemes lófő  (priniipillus) székely szülőktől. Állhat róla 
Horatius mondata: hogy születésénél a Múzsa reája 
mosolygott. v Quem tu Melpomene  nascentem sernél  placido 
lumine  videris";  mert a midőn 1845. év őszén nemes gon-
dolkozású szülői a szép tehetségű, de még alig 8 éves 
gyermeket Csík-Somlyóra, a Múzsák e kies székhelyére 

25 éves tanári működésére. 
(Felolvastatott az 1887. âpril 25. Csik-Somlyőn 

megünnepelt jubileumon.) 

„Pro Deo et patria." 
„Elire, (lem Elire gebührt1 u 
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felhozták,  tanítói: P. Hozó Bernárd, Bács Valérián és György 
Angyal, kiktől elemi kiképeztetését nyerte, azonnal fölis-
merték és évről évre mindinkább átlátták, hogy egy szerény 
magaviseletű, széptehetségü és nagyreményű tanuló ifjút 
karoltak fel  benne, kit a professzorok  már mint normális-
tát gyakran vittek be a felsőbb  gymn. osztályba, hogy 
ott a principistákat corrigálja; s ki az első eminentiáért, 
mig a normális és algymnasiumi osztályokban tanuló-társak 
voltak, mindig nemesen versenyzett földijével,  az oly szép 
állásokra jutott dr. Éltes Károlylyal, a jelenlegi kolozs-
vári apát-plebánossal. 

Az algymnasiumot hasonlóképpen Csik-Somlyón vé-
gezte Bodó Sebestyén, Antalfi  Károly, Szonntagh József, 
Vákár János, Fejér József  és Bors Lázár jeles tanárok 
vezetése alatt, állandólag kitiinő érdemjegy mellett. 
Kedves tanítványa volt tanárainak ; az anyakönyvek ta-
núsága szerint, neve mellett gyakran olvashatjuk az ilyes 
megjegyzéseket: „Dicséretes  magaviseleté-  és  nagy szorgal-
máért  meg jutalmaztatott  s ösztöndijat  méltán  érdemel.u  E 
kitüntető jegyzetet leginkább jeles magyar, német és gö-
rög dolgozataiért nyerte. 

Az 185V&. tanévre a székelyud varhelyi főgymnasi-
umba ment, hol az V. és VI. osztályt első kitiinő calculussal 
végezte. Görög, latin és kiváltképpen megyar dolgozatai-
val itt már annyira kitűnt, hogy Csíki Péter, a magyar 
nyelv tanára, némely prózai és kivált költői kísérletét, 
mint feltűnő  jót, a lapokba is szánta. 

Szülőinek óhajtását és saját szive vonzalmát követve, 
1856-ban papnövendékké lett a károlyfehérvári  papnövel-
dében. hol az I-ső évi theologiai tanfolyamot  szép siker-
rel fejezte  be, noha csaknem egész esztendőu keresztül be-
tegeskedett. Ugyan e betegség miatt a Ií-ik theol. évet 
mint. lábbadozónak otthon és a kies tusnádi fürdőn  szülői 
gondozás alatt kellett töltenie. 

1858. szeptember 18-án Haynald  Lajos bibornok-ér-
sek ur ő emja, akkor erdélyi püspök, Imetset a pesti  köz-
ponti  papnöveldébe küldötte, hogy hátralévő theologiai ta-
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nulmányait ott fejezze  be. Ezen id© alatt buzgó tagja, 
könyvtárnoka és jegyzője volt a magyar egyház-irodalmi 
iskolának, melynek önkiképeztetése ügyében talán legtöb-
bet köszön ; mert annak nemes, hazafiason  feltörekvő  ifjú 
szelleme a lelkes ifjúnak  hatalmas ösztönt, gazdag könyv-
tára pedig bő anyagot szolgáltatott előszeretetei űzött ön-
álló buvárlataihoz a magyar és különösön az erdélyi ré-
szek történelmének mezején. 

Már itt látjuk költészeti munkálkodásának is első nyo-
mait. Ugyanis 1859-ben Peitler Antal váczi püspök szék-
fo<*lalása  alkalmából és Szcitovszki János bibornok-herczegf-

O O 
primás aranymiséjére ódákat zengett. 

A „Tanodai lapok"-ban 1859. julius  13. jelent meg Imets 
F. Jákótól egy Massi által irt latin s általa magyarra for-
ditott óda: „Halászok üdvözlete" czim alatt; mi is nyilvá-
nos irodalmi működésének kiindulási pontjául tekintendő. 

Pesti tanulótársai,— kiknek egy részével ámult 1886. 
évi augusztus második felében  25 évi jubiláris összejövetelt 
tartott, — nagyon szerették nyilt keblű, nemes törekvésű 
és tiszta magyar jellemű székely pályatársukat; ellenben 
itteni elöljárói s némely tanárai részéről előítéletekkel is 
kellett küzdenie. 

Daezára folytonosan  gyönge egészségi állapotának, mely 
miatt munkakedvét fékeznie  kellett, a II.—IV. évi theol. 
tanfolyamot  a budapesti egyetemein igen jó eredménynyel 
bevégezvén: püspökének, ki az akkori országgyűlésen örök-
fényű  beszédeit tartotta, kegyes rendeletével pappá szentel-
tetés végett a magyar Sionra, Esztergomba küldetett; és 
ottan 1861. julius 28-án b. e. Scitovszky  János bibornok-
herczegprimás által föl  is szenteltetett. 

Az ország szivéből sok hasznos ismerettel, sőt már ta-
pasztalatokkal is — mint a szorgalmas méh megra-
kodva — érkezett vissza az ujáldozár szűkebb hazájába, és 
illetőleg rég nem látott szülőföldjére. 

Itt ugyanezen 1861. évi augusztus 25-én, a esiktus-
nádi plébánia anyatemplomában, mutatta be a Mindenha-
tónak első zsenge vérnélkiili áldozatát; mikor is telette 
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Nagy Lajos főesperes-kanonok,  csikszentgyörgyi plébános, 
most már aranymisés áldozár ő nsga tartott igen re-
mekelő, nagyhatást tett primitialis beszédet, és vezette 
be mint mannductor Imetset a szentek szentélyébe. 

Ezalatt aug. 22-én 1626. p. sz a. kelt rendelettel ta-
nárrá neveztetett ki a gyulafehérvári  főgymnasiumhoz,  még 
pedig igen terhes kötelesség-tételre, amennyiben tanári 
teendői mellett félfelől  az ottani plébánia segéd-lelkészi te-
endőit, székesegyházi szónoklatokat és a normális iskolai 
katechesist is kellett végeznie. Sokféle  kötelmeit lángoló 
buzgósággal teljesitette. A segédlelkészi teendők alól azon-
ban — kivévén az elemi iskolai hittanitást, melyet meg 
akart tartani, — saját kérelmére következő évben gyenge 
egészségi állapota miatt fölmentetett. 

A tanári  hivatás  eszményképe teljes fényben  lebegett Imets 
előtt és hatalmasan forrott  keblében a vágy, hogy annak 
mennél derekasabban megfelelhessen.  Érző szivet, szilárd 
akaratot, erős meggyőződést, elfogulatlan  itélo képességet 
és sokoldalú ismeretet hozott ő e terhes feladathoz.  Dol-
gozott, fáradozott,  tanult és lelkesedéssel csüngött tárgyain. 
Vonzó, zamatos magyarságu, a figyelmet  lekötő előadásáért és 
humánus bánásmódjáért, nemcsak őt magát, hanem tár-
gyát is megkedvelték ; azért tanitása mindig sikeres volt. 

Azonban az iskolai kötelességek pontos teljesitésével 
tettvágya nem elégedett meg; hanem tekintettel az ot-
tani iskolák nyelvi viszonyaira is, fáradhatlan  szorga-
lommal tanulta a német és román nyelveket; és irodal-
milag is folytonosan  dolgozott. Ugy is, mint uj tanár és 
ugy is, mint kezdő irodalmár sokat köszön derék igazga-
tója, a már akkor ismert nevü Veszely Károly, most bor-
bándi prépost plébános nemes bátoritása- és buzdításának. 

Már ezen első 18G1. évben megjelent a Veszely K, 
gymn. igazgató által szerkesztett „Gyula-fehérvári  fűzetek"  -
ben a: „Székelyek  eredeteu  ez. terjedelmes értekezése, 
mely a szaktudósok között méltó feltűnést  keltett, s mely-
ről a lapok is igen elismerőleg nyilatkoztak. 1862-ben 
felszólalt  az ifjú  tanár a már azon időben napirendre 

2 
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került „Székely  kivándorlás"  kérdésében. Czikke : Hozzá-
szólás  egy korszerű  eszméhez"  az „Idők Tanúja"-ban jelent 
meg és nagy polémiát idézett elő 

Ugyanakkor a tanárok anyagi helyzetének javítása kor-
kérdéssé válott s nálunk Erdélyben az ügybuzgó és munka-
kész Imets az ebből fejlődött  hírlapi liarezokban igen élénk 
részt vett „Jobb idejében mint későn" czimü és más szá-
mos czikkeivel. 

1864-ben márczius 18-án Dobolyi József  maros-por-
tusi  lelkész halála után újra nyilt alkalma a lelki pász-
torkodás terén való tovább működésre is, amennyiben 
egy kegyes püsp. rendelettel tanári teendői mellet az elár-
vult plébánia administratorává neveztetett ki. E hiva-
talt 1865. julius 30-ig nala megszokott buzgósággal viselte. 

1865. october 5-én szintén némely figyelemben  része-
sült, amennyiben kegyelmes főpásztora  a megyei szám-
vizsgáló bizottság tagjává nevezte ki. 

1866-ban hozzáfogott  a szakmájában már nagy ha-
ladást tett és kutatni vágyó fiatal  tanár az 1848-iki sza-
badságharez történelmének tanulmányozásához ; ide vonat-
kozó adatai és jegyzetei értékes gyűjteményt képeznek, 
kivált Csikszékre vonatkozólag. Ez évben megjelent tőle 
„Néhány  szó szegény  bukovinai  magyarjaink  ügyében,"  továbbá: 
„Magyarország  történetei  mnemonico-leoninus  versekben" ez. mű. 

A következő 1867. év uj leveleket fűzött  hervadhat-
lan babér-koszorújába. Ugyanis b. e. Fogarasy  Mihály  püs-
pök kinevezte őt püspöki lyccumi  rkv. tanárrá,  a magyar 
nyelv és irodalom tanszékére. Alig egy hónappal azután, uj 
kitüntetés érte, amennyiben a még alig 6 év ótamüködő 
tanárt a nagy felelősséggel  járó és terhes gymnasiumi  igaz-
gatói  teendőkkel bizta meg. Erős vállakat követeltek ezek ; 
de bátor és harczedzett volt a kiküldött bajnok is. 

Mint fehérvári  tanár és igazgató, 9 év alatt sok de-
O O i 

rék ifjat  nevelt, kik közül fel  az államtitkári hivatalokig 
számosan nagyon tekintélyes állásokat foglaltak  el, és 
akik mindannyian még most is tisztelettel és szeretettel 
csüngenek volt tanáruk- és igazgatójokon. 
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Imets F. Jákónak, igazgató-tanári programmja igen 
szép világot vett arra, liogy mily felfogással  és elhatá-
rozással indult ő ki ezen szélesebb körli tanári és neveló'i 
küldetésének megoldására. 

Azért érdemesnek tartom, az igazgatósága alatti elsó' 
tanári értekezlet adataiból, az ő följegyzései  után, némely 
mozzanatokat ide igtatni : 

„Midó'n Önökhöz tisztelt tanár Urak! — mondá meo--• »• . . • . . o 
nyitójában az uj igazgató — igazgatói hivatalos minősé-
gemben először szólok: nemcsak mint egy érdemes tanári 
testület tagjait, hanem egyszersmint mint igazán barátai-
mat őszinte lélekből köszöntöm, s magamat és a rám ru-
házott feladatok  gyámolitását collegialis, rokon indulataik-
és nemes buzgalmaikba fölöttébb  ajánlom ; kivánom, hogy 
Önök nemes működései, melyeket átmeneti, sőt mindig 
kezdetleges nehézségekkel küzdő viszonyainkban a közjó 
iránti hevületből kifejtenek:  az én igénytelen előlmenete-
lem mellett is biztositsák azon sikert, melyet valaha biz-
tosítottak, s melyet az ujabb fejlemények  ma Önöktől ta-
lán még teljesebb mérvben igényelnek. Önöké lesz uraim! 
ezután még inkább, mint eddig, a kivívott eredmények 
dicsősége. Önök többoldalú gyakorlatából, több értelmes 
főnek  ugyanazon czélok fölötti  elmélkedéséből, természe-
tesebben is folyik  ama siker, mint bármily előnyös, de 
mindig egyéni tulajdonságok- és működésekből. En a leg-
nemesebb lélekkel támogatandom előretörekvésöket és hi-
vatásszerű működéseiket; azt kivánom részemre is: támo-
gassák azon programm átvitelét, melyet előnkbe első sor-
ban önhivatásunk, aztán az egyház és hon szent ügyei, 
részletesebben a fennálló  törvények, legközelebbről pedig 
püspök urunk ő excjának, mint legfőbb  igazgatónak, testü-
letünkhez intézett kegyes nyilatkozatni tűznek ki." 

A főpásztor  ugyanis a tisztelgő tanári testülethez in-
tézett válaszában kijelentette, hogy a tanári személyzetben 
történt változások alkalmából megvárja, hogy a gymna-
sium némely ügyeiben is változás álljon be, miszerint a 
gymnasium valóban mintaszerűvé váljék. A részletes uta-
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sitâsok és intelmek után pedig azt is jelezte, hogy az ügye-
ket szigorú figyelemmel  fogja  kisérni. Ily körülmények 
között nem csekély feladat  volt Imets F. Jákó igazgatónak 
azon programmját  érvényre juttatni, mely szerint a) az iskola 
ügyben megkívánta a tanórák pontos betartását; minthogy 
ezek lelkiismeretes gyakorlásától függ  nemcsak az oliaj-
tott tanulmányi siker, hanem a rend, fegyelem  és tanári 
tekintély fentartása  is. Kívánta, hogy nagy óvatossággal 
kell eljárni valamely tanuló vagy épen tanóra dispenza-
tiójában. ,,A leczkék tudását szigoruan — ugy mond — csak 
azon tanár kívánhatja meg, ki maga is pontos és elkészülve 
megy a tanszékre. A fegyelmezést  illetó'leg a régi eljárás 
és büntetési fokozat  alkalmazandó kellő óvatossággal és 
finom  tapintatossággal. Ugyanis tapintatos szigorral — da-
czára minden támadható félreismerés-  és megítélésnek,— 
sokkal háládatosabb czélt lehet érni, mint az ujabb idó'k 
elkényesztető humánizmusának lágymelegségével, kö-
zönyével és népszerűség-vadászatával A gymnasiumi ifjúság 
már átmeneti ifjoncz  koránál és evvel járó fejletlen  ítéleté-
nél fogva  sem lesz soha képes azon széleskörű alapneve 
lést föltételező  és nemes önbecsre számító humán eljárás 
kellő méltánylásra, melyet a modern humanizmus révén 
irányában tanusitandók vagyunk. Egyébiránt hőn óhajtom, 
hogy a humán eljárás és bánásmód mennél jogosultabb és 
tágasabb tért nyerhessen! b) A szállásügy  első sorban az 
osztálytanárok hatásköréhez tartozik, minthogy különben 
is a szülők- és gyámokkal egyéb esetekre nézve is érint-
kezésben kell állniok. Az osztálytanárt e téren is támogatni 
fogja  az igazgató. Ugyanis valamint a tanoda határai közt 
és a finöveldében  rend van : ugy ennek kell uralkodnia 
künn a polgárzatban való elvegyülésnél és a szállásokon 
is. Utánnézünk, ha vájjon ezek birnak-e mindig a tisz-
tesség és erkölcsiség biztosítékával? c) A kultus-iigyre  nézve: 
az exhortatiókat a tanároknak is mennél nagyobb buzgó-
sággal kellene, már csak példaadás czéljából is, gyako-
rolniok. Ilasonlólag a templombajárás csak ugy fog  üdvös 
czéljának teljesen megfelelni,  ha a tanár és nevelő ellen-
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őrzése irányitja, szilárdítja és emeli azt. Igen épületes le-
end bármelyik kartárs részéről, a megállapított minimum-
nál szebb mérvben kifejtendő  buzgalom, melyben az igaz-
gató szintén jó példával fog  előljárni.u 

Ezen és ezekhez hasonló elvekkel fogott  Imets az ő 
igazgatói pályafutásához.  Azok foganatosítása  egyelőre ne-
hezen ment, s — mint jegyzetei mutatják, — többször 
próbára tették a buzgó igazgató és nevelő türelmét. A 
tanulókkal szemben olykor hozzá kellett folyamodnia  a 
keményebb fegyelmi  módok alkalmazásához is. Egynémely 
tanártársa pedig ily féle  reflexióra  adott alkalmat:. „A 
béke drága jtiszág ; sok türelem árán vásárolható meg és ez 
által lesz leginkább megtartható is." A nemes ktiz--
delem és kitartó buzgalom, melyet minden irányban kifej-
tett, nem is maradott siker nélkül. Egy félév  lefolyása 
után a következő megjegyzést irta be naplójába: „Nagy 
különbség a jelen ügymenet és a multak között. Megfele-
lőbb rend és kellő pontosság jutott érvényre. A rend és 
követelmények szigorát érzette az ifjúság  is, mely közül a 
tovább-uszhatás reménytelensége miatt 10 vett még a félév 
vége előtt intézetünktől búcsút." 

Az 1808-ki szünidőben ő is csatlakozott a szent László-
társulat romániai küldöttségéhez, mely utazásának ered-
ményeit: „Utazás Moldva Óláhországban" czimíí terjedel-
mes müvében oly vonzó képekben és eleven ecsettel festi, 
hogy e munkát a kritika a hasonnemü müvek legjobbjai 
közé sorozta ; ezen kivül számos hírlapi ismeretterjesztő 
czikke látott napvilágot. 

18G9-ben jeles sikerrel állotta ki a budapesti m. kir. 
tud. egyetemen a földrajz  és történelemből tanári  szigorlatait. 

Ezen vizsgálatról érdemesnek tartom, egy kissé körül-
ményesebben megemlékezni. 

Az erdélyi egyházmegyében Imets F. Jákó volt első, 
a ki tanári vizsgálatra állott; s é téren követője egy év-
tízed alatt alig találkozott. Azt akarta elérni, hogy a pá-
lyára, melyre először alkalmaztatott s melyen lelkesen 
csüngött, magát mennél inkább képesitse. Katona volt, 
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ki nem akart fegyver  és bátorság nélkül menni a harczba; 
nem bágyasztotta a már 8 éves tanári pálya, hogy a fi-
atal erők, tanulók és vizsgálandók sorába álljon ; csüg-
geszthette volna, de feltett  szándékától nem terelhette el 
azon gyanúsítás, hogy a tanári vizsgálat sikeres létele 
után búcsút mond a mccryének s államszolgálatba lép; 
megküzdött azon nehézséggel is, mely szerint inkább iri-
gyei, mint, roszakaróinak intrikái miatt vizsgálatra sem 
akarták Budapestre elbocsátani. — A következmények 
megmutatták, hogy ámbár Imetset vizsgálatának sikeres le-
tétele, után ugyancsak megkínálták  t;3bb oldalról díszesebb 
és jövedelmezőbb állásokkal : szigorúan hü maradt megyé-
jéhez, mely őt neveltette; papi charakteréhcz, melyet csak 
roszakarói gyanusithattak nem elég egyházias szellemmel; hü 
maradt tanügyi kitűzött terveihez mind e mai napiglan. 

A fenérintett  félreismeréssel  szemben Imets F. Jákó 
tanárvizsgálatáról igen szép levelet tett vala közzé az ő 
egyik hálás tanitványa, akkor (1809.) bölcsészetkari III-ad 
éves tanárjelölt, most egyetemi tanár dr. Nemes Imre. 
(L. Kol. Közlöny, 1869. 130. sz.) „Az ő kiérdemlett ba-
bérkoszorúja — mondatik többek közt az emiitett közle-
ményben — valóban követésre méltó nemes törekvés in-
dokául szolgálhat, tekintve a mai kor kívánalmait, mind-
azon erdélyi tanár uraknak, akik szintén képeseknek ér-
zik magukat, a versenytéren a kitűzött babérért hasonló 
példás kitartással és erélylyel megküzdeni. Imets Fülöp 
Jákó gymn. igazgató urnái, ki a pesti m kir. tudomány-
egyetem bölcsészetkarában a tanárvizsgáló-bizottság előtt 
szakképzettségének oly kitűnő jeleit adá, a neki adott szel-
lemi talentum dúsan kamatozott." 

Imets F. Jákó 3 év alatt oly rendbe hozta a rábízott 
tanintézetet, hogy emiatt neve az egész vidék előtt is köz-
tisztelet és becsülés tárgyává lőn. Tanúsította ezt az 
1870-iki nagy szünidő alatt Hunyadmegyébe tett kirán-
dulása és fogadtatása  is. 

Miután a gyulafehérvári  iskolát ily eredményesen igaz-
gatta, püspöke alaposan számított arra, hogy, ha Csik-
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Somlyóra átteszi, itt is hasonló, só't fokozottabb  mérték-
ben fog  megfelelni  a várakozásnak. 

Daczára tehát annak, hogy a főpásztort  mindenre kérte, 
miszerint hagyná őt továbbra is Fehérvárit, hol további 
sikeres működésére a talajt már annyira megegyengette : 
1870. augusztus 5-én kelt püspöki rendelettel 9 évi gyu-
lafehérvári  tanárkodása után, mint igazgató-tanár és finö-
veldei regens áthelyeztetett  a csiksomlyói  liétosztályu főgym-
nasiumhoz. 

Tágabb, de sokkal terhesebb működési kör várako-
zott itt reá Uj életviszonyokba lépett, melyekkel újra 
meg kellett küzdenie ; de szivesen tette ő azt; hisz édes 
honjába, szeretett székelyföldére  jött ő vissza, azon szent 
földre  s azon szeretett nemzet karjai közé, a melyért szó-
val és tollával eddig is annyit harczolt. Bár ő maga azt 
állitja, hogy sisiphusi munkát jött végezni ide: a tények, 
a szemmel látható eredmények, másként beszélenek. 

Alig telt el egy év, már otthonn érzé magát s leg-
első és legfőbb  gondja volt, a reá bizott intézetnek kiegé-
szítése,  emelése  és  felvhágoztatása.  Mozgalmat indított tehát 
lelkes kartársaival s elvbarátaival, hogy az intézetet a 
VlII-dik osztály beállításával teljes főgymnasiummá  emelje. 
Nagyon sok leküzdeni való nehézségbe ütközött ez a fel-
adat ; anyagi és szellemi áldozatokra volt szükség. A gymn. 
tanári testület és a csiksomlyói iskolák magán pénzalapját 
kezelő bizottmány kebelében s püspök főigazgatója  előtt 
Imets  sohasem szűnt meg, szóval és írásban küzdeni a ki-
tűzött czél eléréseért; míg végre a tanári kar a püspöki 
nagybizottmány azon nyilatkozata alapján, hogy az alap 
esetleg egy tanári állomás rendszeresítését elbírná, buz-
dítva és vezérelve lelkes igazgatója által: újból és újból 
kérelmezte bold. eml. dr. Fogarasy Mihály püspök ő excel-
lenciájánál, kegyeskednék egy tanári állomást rendszeresí-
teni; s késznek nyilatkozott, hogy a szent ügy érdekében 
a fennmaradó  óra többletet készségesen elvállalja. Nagy 
volt az öröm, a midőn a főpásztori  wlegyen"  szó kimon-
datott. Az igazgatóval az egész belső kath. Székelyföld  ör-
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venclett a csiksomlyói anyaintézetnek, melynek már redu-
ctiójáról beszéltek, teljes főgymnasiummá  lett kiegészítésén. 
E közörömet az intézet 1873. nov 25-én fényes  ünnep-
pel szentelte meg, melyen Imets F Jákó lelkes felolvasást 
tartott azon kérdések fölött:  „Mi volt a csiksomlyói gymna-
sium a múltban? mi a jelenben? és mit várhat tőle a jövő?" 

Imets  F Jákónak igazgatói és nevelői programmja 
Csik-Somlyón is ugyanaz maradt. „A czéltudatos tanár-
nak és nevelőnek, — mondá az 1870. szcpt. 29-én tar-
tott megnyitó értekezleten — az önzetlen hazafiúi  és val-
lásos érzületnek, legfontosabb  székely nemzeti ügyünk az if-
júság művelése iránti szeretetnek, az atyafiságos  vonzalonnak 
és őszinte barátságnak hevével és nemes ösztönével köze-
ledem önökhöz, foglalom  el nehéz és felelősségteljes  állo-
másomat'1, stb. Ezután a tanár-testületet a nevelés és ok-
tatás nehéz, de magasztos pályáján buzgó együtt  működésre 
és kitartásra hivta fel.  — Az 1871. okt. 3-iki megnyitóban: 
„széttekintvén intézetünk nem igen kedvező viszonyai közt, 
jelezve a ínég mindig fennforgó  külső és belső akadályo-
kat : csak is a hivatás  meleg  érzetéből  s ezen iskola ügyeinek 
lankadatlan szeretetéből merítheti MZOH lelkesedést és fér-
fias  kitartást, melyet a siker biztosítása tekintetéből a tes-
tület minden tagjára nézve szükségesnek tart. — Az 1874-iki 
megnyitóban a tamiló ifjúság  kiváltképpen valláserkölcsi 
tekintetben való oktatását ajánlotta oly formán,  hogy Isten 
az ismeretek forrása  és ura tekintessék necsak a hittan, 
liancm a többi tantárgyak előadásánál is vezérfonalul.— 
Az 1876-ki megnyitó beszédében, — mely egész terjedel-
mében jegyzőkönyvbe igtattatott,— a következő pontokat 
ajánlja tanártársai figyelmébe:  A tanulmányi előhaladás^ 
nak, valamint a rend- és fegyelemnek  és igy a nevelés-
nek is legfőbb  feltételei:  a) a tanórák  lelkiismeretes és pon-
tos betartása; b) a tanuló ifjak  működési körén túlterjedő 
alapos élőkészület  az előadásokhoz; e) az osztálytánároknak,  mint 
ilyeneknek saját hatáskörük elfoglalása  és tervszerű betöl-
tése ; d) a jó példával  való előmenetel, a szoros értelemben 
vett előadásokon kivül való vonatkozásokban is; e) az igaz-



—25 

gató iránti collegialis érzelem és barátságos nyíltság.  — 
1877 ben is szép buzdító beszédben fejtegeti  a tanári pá-
lya természetét és föltételeit.  „A tanári pálya — ugy mond 
— a hivatásérzet meleg ápolása mellett folytonos  odaadó 
munkásságot,  az eljárásban lelkiismeretes pontosságot  és ki-
váló tapintatot  kiván. Az eljárás ezen minőségén és mikéntjén, 
mint két sarkon, fordul  meg az egész nevelés-oktatásügy 
sikere." — 1879-iki megnyitójában hivatkozott a tanári 
kar székely  és  hazafias  érzelmeire  is, kiket a hivatás és fel-
adat kötelmein kivül faj-  és rokoni szeretet is fftz  a ta-
nuló ifjúsághoz.  — 1880-ban kiválóan hangsúlyozta a 
tanterv és rendtartás szabványainak szem előtt tartását. 
— 1881-ben megnyitóul tanulmányszerü terjedelmesebb 
munkálatot olvasott fel  a gymn. ifjúság  külső  nevelésének 
módszereiről. — 1882-ben a tanulmányi és nevelési siker 
biztositékát kereste abban is, hogy a tanári testületben 
gyakori  változás  nem történt. — 1883. tanév elején a kö-
zépiskolai  törvény  meghozatala után még biztosabb ügy-
menettel és a tanulók szállásviszonyaira nézve is kedve-
zőbb sikerrel és kilátással kecsegtetett.— 1884-iki megnyi-
tójában örömét fejezte  ki azon eredmény fölött,  melyhez 
a csiksomlyói főgymnasium  jeles tanár-testülete saját formai 
előkelő  qualificatiója  által is ezen anyaintézetet eljuttatni töre-
kedett.— 1885. aug. 31-én a középtanodai oktatás  czéljáról 
és  a tanitás  mikéntjéről  tartott s figyelemre  méltó elveket 
tartalmazó beszédjében többek közt ismételten hangsúlyozta, 
hogy feladatunk  sikeres megoldásának legbiztosabb kul-
csa nem annyira a tanterv és az utasítások, sem a tan- és 
segédkönyvek ; mint inkább a tanár tervszerű előkészülete, 
pontossága, paedagogiai és didaktikai tapintata. 

Ilyen és ezekhez hasonló elveket hangsúlyozott az 
értekezletek évről évre ismétlődő folyama  alatt; ilyeneket 
megfelelő  alkalmazással a tanuló ifjúság  exhortátióinál és 
tanodai ünnepélyek alkalmával ; ilyeneket az időről időre 
élénkebben érzett szükséghez képest az ifjúsághoz,  szülők-
höz és tanügy barátaihoz az évenkinti záróünnepélyeken. 

Jegyzőkönyveink, Evkönyveink, Ertesitőink leginkább 



Imets tanári és neveló'i hatásának bélyegét hordják magu-
kon ; noha ezek csak halvány sugarai lehetnek az ő soha 
lankadni nem tudott munkásságának, mindent bevilágitó 
és megelevenítő szellemének. 

Mint igazgatót 13 év óta ismerem. Igazgatói eljárása 
mai nap is egészen megfelel  azon elveknek, melyeket, mint 
Fehérvárra kinevezett igazgató vallott és amelyek Csik-
Somlyóra vonatkozólag is fennebb  érintve valának. 

Ezekből látszik, hogy Imets F. Jákó minden szerény-
sége daczára teljes tudatával birt a nagy feladatnak,  melyre 
kiküldetett és a felelősségnek,  mely rája mint igazgatóra 
háramlott, még pedig igen nehéz és kényes viszonyok 
között, melyek Gyula-Fehérvártt és később Csik-Somlyón 
is több-kevesebb viszszahatással fenn  forogtak.  — Ugyanis 
épen 1867 óta, midőn Imets F. Jákó igazgatónak kine-
veztetett, az országos taníigy folytonos  hullámzásnak volt 
kitéve. Egyrészről a régi rendszer maradványai, más felől 
az ujitást czélzó félrendszabályok  közepett a legélesebb 
látású és finomabb  tapintatu tanférfiunak  is — kivált ha 
épen igazgató volt — nehéz vala a czélra vezető utakat 
és módokat eltalálni, a tárgyi esetek és személyes viszo-
nyok között az egyensnlyt ugy fentartani,  hogy a kitűzött 
tanulmányi és nevelési czél ne csak megközelitcssék, ha-
nem évről évre fokozódjék  is. 

Imets igazgató jó részben ismerte az előtte álló fela-
dat sikeres megoldásához szükséges módokat és eszközöket 
is. Tanári  körien ugy, mint  az ifjúság  előtt  legfőkcpen  pél-
dával  járni  elöl!  A tanárokat egyenkint ugy, mint testületi-
leg nem annyira a hivatalos állás tekintélyével, mint a 
collegialis és barátságos felvilágosítás  erejével és a példa 
hatalmával nyerni meg. Az ifjúságot  pedig alapnevelésének, 
aztán szellemi és anyagi hajlamainak megfelelőleg,  de le-
hetőleg rövid gyeplőn kormányozni és a bajoknak igy 
igen sokszor és szerencsésen elejét venni! 

Túlságos szigorral csak azok gyanúsíthatták, kiknek 
sohasem volt alkalmok, a serdülő ifjúságot  közvetlen is-
merni s annál kevésbbé annak nevelése körül tapasztala-
tokat szerezni. 
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Ünnepelt igazgató-tanár paedagogiai és önmiveléai 
szempontból is Gyula-Fehérvártt magán szorgalomból el-
sajátította a német és a román nyelvet, liogy az ily ajkú 
ifjakkal  és szülőkkel szabadon érintkezliessék. A franczia 
nyelvben is annyira haladott volt, hogy együtt-tanuló col-
legájával már beszélgetett e nyelven is. Csik-Somlyón az 
egyik tantárgyat az I. osztályban rendesen ő kezelte, fő-
képen alapnevelési érdekből és azon fontos  czélból is, hogy 
az ifjúság  tehetségeivel, sőt még családi és anyagi körül-
ményeivel is mennél inkább megismerkedhessék. Ezen el-
járásnak sok hasznát is vette mindenütt és mindenkor, midőn 
valamely ifjúnak  a felsőbb  osztályokban közelebbi meg-
ítéléséről, esetleg fegyelmezéséről  volt szó. 

Teendőiben egészen a minutialis részletekig kiterjesz-
ti figyelmét  és buzgóságát. 

Igazgatói levéltára  oly rendben van, hogy annak nyo-
mán bármely utódának könnyíiség lesz, a gymnasium és 
finövelde  akár mikor felmerülhető  kérdésében irányt és 
expediens módot találni. A gymn. levéltárt visszamenő-
leg kiegészítette egészen Mária Terézia koráig, megnyerve 
a szt.-Ferenczrendiek derék tartományi főnökét  arra, hogy 
a szerzet levéltárából a két intézetet illető okmányokat 
kiválaszthassa és átvehesse. 

Liberálitását és önfeláldozó  munkakedvét jellemzi az 
is, hogy a csiksomlyói r. kath. iskolák  pénzalapjának  keze-
lésénél a felügyelői,  számvizsgálói, levéltárnoki, iktatói és 
kiadói bokros teendőket elejétől kezdve ingyen és buzgón 
telj esitette és ma is teljesíti. 

Építkezéseinél  és az intézet beruházásánál mindeddig te-
kintettel kellett lennie a fenntartó  alapok korlátolt anyagi vi-
szonyaira; inkább az épségek fentartására,  mint ujabb épitési 
tervek kivitelére kellett szorítkoznia. De ily viszonyok közt 
is figyelemre  méltó: miképen szerzett^ — mint fennebb 
emiitettem — a VIII. osztálynak helyiséget, a muzeum 
physicumnak alkalmasabb elhelyezést, a finöveldének  infir-
mariát és a gymn. szolgának szállást. 

Az ő igazgatósága és vezetése alatt kisértetett meg 
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ismételten a gymn. uszoda kiépítése, alkalmas szilárd ker-
tel ésbe való vétele, a terület befásitása  és a torna felállí-
tása. És midó'n e törekvések a talaj alkalmatfan  volta mi-
att czélhoz nem vezettek : ő vitte át a tornát és a ker-
telést is a Madarász-féle  telekre,  mely épületes telket már 
igazgatósága elsó' éveiben további tanügyi czélok tekinte-
téből megbízatása határain túl is minden áron igyekezett 
megszerezni és — mint a későbbi fejlemények  is mutat-
ták, — a csiksomlyói társ-tanintézeteknek alkalmas terri-
tóriumot és egészséges levegős szabad mozgást biztosítani. 
Ó tartotta fenn  a gymnasiumtól a klastromig vezető osz-
lopos folyosót;  és midőn a kettős intézet előtti rostélyos 
keritést megújította, annak oszlopaira szilárd kofedeleket 
helyezett és a gymnasium előtt enyhet adó diszes fákat 
nevelt: minden irányban iparkodott külsőleg is fenn-
tartani, ami tőle kitelhetett és az adott viszonyok között 
valósithatónak látszott. 

Sohasem szűnt meg az externus  tanuló  ifjúság  jobb el-
helyezésének  ügyében  hatni és buzgólkodni a Statusgyülésen, 
nemes Csikmegye törvényhatóságánál és a somlyói tény-
leges viszonyok között. És azt hiszem, hogy Imets F. Jákó 
csiksomlyói igazgató-tanári működésének az leend egy má-
sik szép koszorúja, ha majd az ő soha meg nem szűnő 
fáradozásai  és közreműködése mellett is a künn szállásoló 
ifjúság  a mostaninál kedvezőbben leend elhelyezve. 

Nincsen elegendő physikai tér arra, hogy mindazon 
vívmányokat és előnyöket, melyeket e buzgó és fáradha-
tatlan igazgató-tanár 17 esztendőn keresztül a csiksomlyói 
intézetnek biztositott, elősoroljam. 

Imets igazgatósága alatt tetemesen gyarapodnak a 
szertárak, terményrajzi és régiség-gyűjtemények. Igazga-
tósága alatt kezdődik az iskolai „Értesitő" gondos szer-
kesztése és évenjcinti kiadása. Alapittatik egy virágzó köl-
csönkönyvtár; alapjából újra rendeztetnek a szertárak és a 
könyvtár, melyet évekig maga az igazgató kezelt és ren-
dezett. Megkezdette már 1871-ben és a gymnasiummal 
kapcsolatban felállitotta  a lcbés$cti  és  növény-élettani  észlel* 
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dă; az ide vonatkozó észleleteket 16 év óta szakadatlanul 
folytatja  és küldi be havankint a m. kir. központi inté-
zethez Budapestre. 

Társadalmi  állását illetőleg, alig volt Csikmegyében 
rokonirányu mozgalom, melynek Imets F. Jákó buzgó pár-
tolója és sok esetben éltető eleme ne lett volna. 

Nem kiméit ilyenkor sem időt, sem fáradságot.  Részt 
vett az erdélyi róm. kath. Statusnak is majdnem minden 
gyűlésében ; részt — mint a törvényhatóság tagja — a 
megyei gyűlésekben. Kettős igazgatói, folytonos  functiói 
mellett számos tiszteletbeli, de kötelességekkel iáró hiva-

f  1 O J 
talokat viselt. Eveken keresztül alelnöke volt s jelenleg is 
elnöke a csiki átalános kath. tanitó-egyesületnek; alig 
volt ennek gyűlése, melyben tevékeny részt nem vett 
volna s az egyesület ügyvezetését bölcs és szakavatott is-
mereteivel nem támogatta volna. A csiksomlyói „ olvasó-
kör" -nek, a fürdő-társaságnak  évek hosszú során át buzgó 
és tevékeny elnöke. Tagja volt a székely közmivelődési 
egyesületnek ; később buzgó támogatója és alapitó tagja 
lett a csikmegyei gazdasági egyletnek. Alapitó tagja az E. 
M. K. Egyletnek, létrehozója és egyik alelnöke ezen egylet 
csikmegyei fiókjának. 

1877-ben a közokt. m. kir. miniszter a csiksomlyói 
összes iskolákhoz miniszteri látogatóvá nevezte ki. 

E sokoldalú elfoglaltatása  mellett sem szűnt meg az 
irodalmi  téren is munkálkodni, nevezetesen : az iskolai Erte-
8Ítőkben majdnem minden évben terjedelmesebb értekezést 
vagy tanulmányt tett közzé; azonkívül ódákat, verses müveket 
irt, imadalokat és más költeményeket közlött a vidéki la-
pokban, kivált a „Közművelődés" hasábjain. 

Ugyancsak tanulmányi és nevelési érdekből kivált a 
nyári szünidő alatt jelentékeny kirándulásokat és hosszabb 
útazásokat  is tett Igy a már emiitett moldva-dáhországi  uta-
záson kivül, meglátogatta a bécsi 1873-iki, a párisi 1878-
iki világkiállitásokot. Ez utóbbi alkalommal átrándult egy-
szersmint Angolországba és visszatérő útjában diversiót csi-
nált az annyira tanulságos Schweizba is. — Az 1885-iki 
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budapesti országos kiállítást szintén meglátogatta ; útjaiban 
észleleteiről pontos naplót vezetett és így szerzett tapasz-
talatait, kivált a földrajz  és népisme körében és a művé-
szet világában előadásainál is sikeresen felhasználta. 

Imets F. Jákót, mint áldozatkész hazafit  és paedago-
gust, szépen jellemzi az is, hogy tanítványainak szorgal-
mát az ő mindig tevékeny ébresztő és buzditó szelleme 
mellett külső  jutalmazás  által is törekedett fokozni.  A gymn. 
Értesitők tanúsága szerint a jóviseletü és szorgalmas ta-
nulók számára a tanügy iránt lelkesebb barátai és isme-
rősei körében folytonosan  gyűjtötte a praemiumokat s 
maga is e czélra évről évre jelentékeny összeget áldozott. 
Sőt az 1879/eo- tanévtől kezdve tekintettel azon érzé-
keny hátrányokra, melyekkel a székely tanuló ifjúság  a 
cs. és kir. katonai  iskolákba való felvétel  sorompóin küz-
deni kénytelen, — évenkint kiadandó 5 fit.  jutalmat tű-
zött ki azon VIII. osztályos ifjú  részére, ki német nyelvbeli 
tanulmányait Csik-Somlyón kezdve és folytatva,  eminens 
eredménynyel végzi. Ezen jutalom alapjául a f.  188"/7. 
tanév elején 25 éves  tanári  pályája  emlékeid  állandó ösz-
töndij-alapitványképpen 100 o. é. forintot  fektetett  be a 
csiksomlyói r. k. gymn. igazgatóság kezelése alatt álló 
Adorján Imre-féle  jutalmi alap mellé, hogy ehhez ha-
sonló módon gyümölcsöztessék és kamatja csak akkor adas-
sék ki, mikor a tanári testület ítélete szerint arra egy, 
vagy több érdemes ifjú  találkozni fog. 

1880-ban érdemeinek némi elismeréséül tb. főesperessé 
neveztetett ki. 

Daczára azon körülménynek, hogy elejétől kezdve 
szakadatlanul az iskolai kathedrán ült : sohasem hagyott 
fel  az Isten szive szerinti papnak kötelességeivel  és lelki töké-
letesedésre irányuló füstnélküli  devotióival. Ott látjuk min-
dig, nemcsak az ifjúság  élén, az áhitatóssági gyakorlatok-
ban részt venni ; hanem szivesen ragad meg minden 
alkalmat az egyházi functiókra,  melyek által akár az ol-
tárról, akár ünnepélyesebb alkalmakkal a szószékről épü-
letesen hathat. 
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Noha administrativ teendői folytonos  elfoglatatásban  tart-
ják : évenkint legalább két-három izben fel  szokott lépni 
mint egyházi  szónok; s e tekintetben egyházi beszédei oly 
tartalmúak és olyképen szerkesztvék, hogy bizvást szá-
mithatnak valamely ügybarát találkozása esetén, ki azo-
kat rendezze és kiadja, sajtó utján való nyilvánossági jogra. 

Mint pap és intelligens hazafi  nemes érzékkel visel-
tetik a múltnak és kegyeletnek emlékei  iránt. 1878 ban, 
mikor a történelmi nevezetességű Salvator-kápolnát megújí-
tották: az ő térve és személyes közreműködése mellett si-
került az, hogy a csekély kápolna diszes és lakályos tem-
plommá varázsoltatott át Ott diszlenek a kápolna oldalain 
és belső boltívén is az általa irt és sajátkezüleg lerajzolt 
ékes feliratok.  Ugyanekkor szép emlékkereszteket állíttatott 
a csiksomlyói és tusnádi kegyelet helyeire. Az ő hatásá-
nak tulajdonítandó, hogy a csikszentléleki Veres-képnek 
nevezett régi emlékoszlop ki nem dűli, hanem a közelebbi 
érdekeltek által kijavíttatott. 

Az előadott részletek után legyen szabad még Imets 
F. Jákó életének és működésének mintegy általános jel-
lemzéseül  kifejeznem,  hogy a terhes tanári és nevelői pályán 
átküzdött több mint egy negyed-század már magában 
véve isnagy érdem, még akkor is, ha ez csupán köteles-
ségtelj esitésből állott volna. De ennél sokkal teljesebb az 
érdeme amij ünnepeltünknek, ki szoros kötelességein felül 
is Isteneért, hazájáért és nemzeteért igen sokat megtett; s 
azért nemcsak kötelességszerűig, hanem fenkölt  önérzet-
tel adott át sok szép reményű nemzedéket a fensőbb  okta-
tásnak és müveit magyar társadalomnak.*) 

Ezen sokoldalú és bokros érdemei vezettek minket, 
midőn tiszteletére e szerény házi ünnepet rendeztük, hogy 
nyiltan kifejezhessük  iránta tiszteletünket; nyilváníthassuk 
hosszas tanári és nevelői pályáján kifejtett  sikeres és ál-
landó hatágú szolgálataiért hálás elismerésünket s végül 

o o 
*) Erdeke» adatnak tartom itten Imets F. Jákó t a n í t v á n y a i n a k lét-

Bzámát fölsorolni. 
Gyulafehérvári  tanítványainak száma, 9 évi t a n á r s á g a a l a t t összesen = 642 

Ezekltől gyranasiuiui tanuló — 429 
l'Uspöki lyceumi „ = 4 1 
l'oelemi iskolai „ = 172 
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kifejezést  adhassunk azon ho kivánatunknak, hogy at 
isteni Gondviselés, melyben mindig bizott, Imets F. Jákót 
a székely nemzetnek a tudományi pályán koszorúzott ezen 
derék fiát,  a csiksomlyói anyaintézet további virágoztatá-
sára és díszére, az anyaszentegyház és édes hon javára mun-
kabíró jó egészségben és egy hosszú életen át tartsa meg ! 

G r l ó s z IM"1 Ttpsl , 
főgymn.  tanár. 

Csiksomlyói tanítványai, kiket közve t l enü l o k t a t o t t , 
17 év alatt összesen =• 770 

Ezek közül a gymn. folyamot  itten végezte maturitásaal = 142 
Mataritas nélkül, mint VIL osztályos = 14 
Időközben eltávozott = 443 
Jelenleg folytatja  « 1 7 1 
Átlagos évi 6záma tanítványainak = 45 
I g a z g a t á s a a l a t t állott Gyula-Fehérvártt 3 év alatt = 570 
CBÍksomlyón 16, illetőleg a folyó  tanévet is bele 

•z&mitva, 17 év alatt összesen = 2707 
Ezen létszámból évi átlag = 1 3 0 
A kiket é r e t t s é g i l e g megvizsgált, illetőleg akiknek, mint 

igazgató m*turitási okmányukat aláirta és kiadta: 
Gyula-Fehérvártt 9 év alatt = 128 
Csik-Somlyón 16 év alatt = 130 
Ez évi abituricns = 12 

Maturizált tanulóinak száma összesen . . . . = 270 
Evi átlag 26 év alatt . . . = 10 

Ezen 270 maturizált itju a közszolgálat különböző pályáira éa a művelt 
társadalomba következőleg oszlik be : 
Abituriens 
Adófelflgyelö 
Adóhivatalnok 
Á l l a m t i t k á r 
Bányatiszt . . 
Elmegyógyintézeti ellenőr 
Erdész 
Ezredorvos 
Földbirtokos 
Gazdász 
Gyáros . . . 
Gymn. igazgató 
írnok . . 
Ismeretlen 
Járásbiró 
Jogász 
Joggyakornok . 
Katonatiszt (közöi és honvéd) 
Kereskedő 
Körjegyző . . 
Közig, tisztviselő 
Közjegyző 
Mérnök . . . 
Megyei főjegyző  . 
Miniszteri fogalmazó 

12 \ Orírfgos  képviselő 3 
2 ] Orvos 13 

10 1 Pap (többféle  felekezet) 32 
1 Polgármester . . 1 
3 PénzUgyi hivatalnok 4 

1 \ Postatiszt 3 
7 j Publiezista 4 
4 j Számtidzt 1 
3 \ Szolgabíró 3 
5 Szerzetes . 4 
1 \ Táblabíró 1 
3 Tanár 11 
4 Tani tó 3 

11 Távinlász 5 
5 Telekköri. v vezető 4 

14 Törvénybiró . . 2 
14 í Törvényszéki hivatalnok 18 
11 i ; Törzsorvos . 2 
3 ; (jgyósz (kir.) 1 
4 ; Ügyvéd 15 
9 j ; Ügynök 1 
1 < ; Vámhivatalnok. 2 
1 ; j Városi jegyző 1 
1 ' Városkapitány . 1 
1 Vasúti hivatalnok 4 



II. 
Tanári kar. 

1. Bodosi Lajos, szül. Barótbon, Háromszékmegyében, ju-
nius 8-ánf  1857 ; erdély-egyhdzmegyei áldozár, h. tanár, a II. 
osztály főnöke  ; ifjúsági  könyvtárőr és az önképzőkör vezetője. 
Tanította a latin nyelvet a II. és V., a magyar nyelvet a II. 
osztályban. H. ó. 18. T. é. sz. 8. 

2. Giósz Miksa, szül. Tamásfalván,  Szepesmegyében, 1845. 
okt. 12 én; világi okleveles főgymnásiumi  rendes tanár, a VIII. 
osztály főnöke,  a tanári könyvtár őre, a csik-somlyói jótékony 
nőegyesület férfi  jegyzője, az erd. róm. kath. irodalmi társulat 
tagja, a csikmegyei ált. kath. tanitó-egyesület könyvtárnoka. 
Tanította a VII. és VIII. osztályban a latin, a VlII-ban a görög 
és az V. osztályban a német nyelvet és irodalmat. Het. ó. 
17. T. é sz 13 »/,. 

3. P. Gyergyai J. Dezső, szül. K. Csomortánban, Háromszék-
megyében 1862. ápr. 23; szt. fer.-rendi  áldozópap, h. tanár, 
tartalékos tábori segédlelkész, a szt. Antal-társulat elnöke, az 
I. osztály lőnöke. Tanította a hittant I.—IV., a magyar és latin 
nyelvet az I. osztályban. Heti óráinak száma 20. T é. sz. 1. 

4. Imets F. Jákó, szül. Tusnádon, Csikmegyében, nov. 12. 
1837 ; erdélyegyházmegyei tb. főesperes,  a főgymnasium  és 
finövelde  igazgatója, fögymn.  oki. rendes tanár; a meteorol. 
m. kir. intézet külső munkatársa, a csiksomlyói r. k. iskolai 
pénzalapnál felügyelő  és levéltárnok, a somlyói olvasókör és 
csiki kath. tanitóegylet elnöke, a csikmegyei tőrvényhatósági 
bizottság és iskolaszék s a magyar történelmi társulat tagja. 
Tanította a VI. és VIII. osztályban a német nyelvet. H. ó. 5. 
T. é. sz. 2G. 

5. Jakab Antal, szül. K.-Almáson, Háromszékmegyében, 
1852. junius 8; világi, okleveles főgymn.  rendes tanár, a VI. 
osztály főnöke,  a kir. m. természettudományi társulat rendes 
tagja. Tanította a mennyiségtant a II., III, I V V I . és Vili., a 
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természettant a VIII. osztályban. Hetenkinti órája 19. Tanár -
kodási éveinek száma 8. 

6. P. Kopatz J. Patrik, szül. Csicsóban, Csikmegyében, 1854. 
ápr. 6-án; szt. Fer, rendi áldozár, szabadságolt honv. lelkész, ta-
nár, gymn. exhortator, a Mária-társulat elnöke. Tanította: a 
hittant az V.—VIII., a magyar- és latin nyelvet a III. osztály-
ban. H. ó. száma 17. T. é. sz. 7. 

7. Lógárd József,  szül. Brassóban, 1832. nov. hó 26-án, 
világi, oki. főgymn.  rendes tanár, a VII. osztály főnöke,  az erd. 
róm. kath. irod. társulat r. tagja. Tanította a magyar nyelvet 
az V.—VIII. és a német nyelvet a VII. osztályban. H. ó. sz. 
15. Tanárkodási éveinek száma 30. 

8. Dr. Medgye8y Béla, bölcsészettudor, szül. Kolozsvártt, 
Kolozsmegyében 1859. decz. 21. világi, okleveles fögymn.  h. 
tanár, a IV. osztály főnöke,  a természetrajzi szertár őre. A 
budapesti kir. magy. természettudományi,- a magyarhoni föld-
tani- és a kolozsvári orvos-természettudományi társulatok ren-
des tagja. Tanította a természetrajzot a IV.—VI., német 
nyelvet a III. IV., földrajzot  az I. és müéneket az I.—VIII. osz-
tályban. H. ó. sz. 21. T é. sz. 1. 

9. Nagy István, szül. Pécsett, Baranyamegyében aug. 9. 
1844; erdélyegyházmegyei áldozár, főgymn.  rendes tanár, íinö-
veldei aligazgató és a gymn. kölcsön-könyvtár őre. Tanította 
a latin nyelvet a IV., VI., a görög nyelvet az V. osztályban. 
Hetenkinti órája 17. T. é. sz. 16. 

10. Pál Gábor, szül. Bethlenfalván,  Udvarhelymegyében, jan. 
19. 1852; világi, oki. főgymn.  rendes tanár, testületi jegyző, 
a természet- és mennyiségtani szertár őre, a csiksomlyói iskolák 
pénzalapját kezelő bizottmánynak, Csikmegye törvényhatósági 
bizottságának, a kir. magy. természettudományi társulatnak tagja 
és az E. M. K. E csikmegyei választmányának titkára. Tanította 
a mennyiségtant az V. és VII., természettant a VII., mennyi-
ség* és természettani földrajzot  a III, bölcsészeti előtant a 
VII. és VIII. osztályokban. Hetenkinti órája 17. Ezenkívül 
tanította a testgyakorlatot a gymnasiumban és a tanitó-képez-
dén hetenkint összesen 5 órában. Tanárkodási éveinek száma 11. 

11. Papp András, szül. Hatolykán, Háromszékmegyében, 
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ápril 22. 1853; világi, oki. főgymn.  rendes tanár, a III. osztály 
főnöke.  Tanította a görög nyelvet a VI., VII., történetet a III. 
és VIII. osztályban. Hetenkinti órája 17. Tanárk. é. sz. 8. 

12. Sipos Sándor,szül. Kézdi-Márkosfalván,  Háromszékme-
gyében, ápril hó 17-én 1843; világi tanár. Tanította a rajzoló 
geometriát az I. IV., a mennyiségtant az I., osztályban és a 
szépírást az I. II. osztályban. Tanította a rajzot és szépirást 
a tanitóképezdén és a főelemi  tanodában is. H. ó. sz. a gymnasi-
umban 15. T. é. sz. 16. 

13. Szász Károly, szül Csatószegben, Csikmegyében, okt 
26. 1849; világi, oki. főgymnasiumi  rendes tanár, az V-ik osz-
tály főnöke.  Tanította a földrajzot  a II., magyar nyelvet és 
történetet a IV., történelmet az V. és a VI., földrajzot  a VII. 
osztályban H. ó. sz. 19. Tanárk. é. sz. 10. 

3» 



M I 

Az 1886/7-ik évben koTetett tanterv. 
I. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. Az ember rendeltetése és végczólja; a 
hit; az apostoli hitvallás 12 ágozata ; Isten tiz- és az anyaszentegy-
ház Öt parancsa ; a bűnök általában és különösön a malaszt eszkö-
zei ; a szentségek. Tankönyv: Egri Nagy Kátékizmus. 

Magyar  nyelv, heti 6 Ora. A nyelvtan fogalma,  szóhangok, 
szótagok, szóelemek ; szőtagolás és helyesírás. Névragozás, névszók 
számalakja és birtokviszonya. Bel-, hely- és vegyee-viszonyitó ragok. 
— Melléknevek fogalma  s fokragozása.  — Számnevek, névmások 
és határozók. — Olvasmányok az olvasókönyv alapján ; mesék, pa-
rabolák, görög, római, hun, magyar és király-mondák köréből; 
továbbá több prózai és költői olvasmány a történelem, földrajz 
és természetrajz köréből. — Ezeknek kellően hangsúlyozott pontos 
és értelmes olvasása, értelmezése, tartalmi magyarázata és elmon-
datása. — Végre 18 vers megtanulása és szavalása. Két hetenkint 
egy iskolai Írásbeli dolgozat, az eltanult szabályok alkalmazása és 
a helyesírás elsajátítása végett. Tankönyv : Szvorényi Magyar 
nyelvtana ós Olvasókönyve. 

Latin nyelv, heti 6 óra. Bevezetés a latin nyelvbe. — A be-
tűk helyes irása és ol vitása-. A beszédrészek és részecskék. Az 
öt nóvragozás alakjainak ismertetése és begyakorlása. Az igékről 
általában ; igeidők, törzsek ; a segédige „esse" és az első igera-
gozás a cselekvő alakban.— Olvasmányok párhuzamosan. — Heten-
kint egy írásbeli iskolai dolgozat. — Tankönyv: dr. Szamosi János la-
tin alaktana és olvasókönyve. 

Földrajz,  heti 4 óra. A szükséges földrajzi  alapismeretek át-
ismétlése után Magyarország ős a Földközi tenger környékének 
hegy-, viz-, nép- és helyrajza ; a főbb  kőzet- ós ásványfajok,  nö-
vények és állatok ismertetésével, természeti példányokban vagy ké-
pekben. Térképrajzolás házi feladványul.  K. K. Visontay Boibás 
és Lange-Cherven : Uj iskolai atlász. 

Számtan,  3 óra. A számok ismertetése, a négy alnptnüvelet 
egész számokkal; a négy művelet közönséges és tizedes törtekkel, 
különböző mértékek és pénznemek ismertetése. K. k. Mocnik-S/.ász : 
Számitástan. 

Rajzoló geometria,  3 óra. Planimetriai eluraek. K. k. Mocnik : 
Mértani nézlettan. Geometriai ornamentalis rajzolás, egyenes és görbe 
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vonalú idomok elemei, tábla-rajz után rajzeszközökkel és szabadkézzel. 
Szépírás,  1 óra. Magyar folyóirás  és a német irás alapvona-

lai kellő magyarázatok kíséretében, előírás nyomán. 
Osztályfőnök  : Gyergyai J- Dezeo. 

n. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. A katholikus egyház szokásai ős szertar-
tásai. Tankönyv : Nogáll: Egyházi szertartások magyarázata. 

Magyar  nyelv, 5 óra. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmá-
nyok, különösen életképek, leirások, mesék, példázatok, elbeszélések ; 
olvasmányok az állatvilág- és növényországból. Értelmes olvasás és 
az olvasmányok tartalmának elbeszélése ; könyv nélkül tanult versek 
szavalása. b) Nyelvtan : szóegyeztetés és szóvonzat tana tüzetesen ; 
Összetett és többszörösen összetett mondatok; a mellékmondatok ős 
ezek viszonya a főmondatokhoz,  helyesírás és a mondatok helyes 
pontozása. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat, mely a már 
elbeszélt prózai és költői olvasmánynak írásban való előadásában 
állott. K. k. Szvorényi J. kisebb Magyar nyelvtana ás Olvasókönyve. 

Latin nyelv, 7 óra. Az alaktan befejezése,  főleg  a nemre vo-
natkozó szabályok, a teljes igeragozás, képzés szerint; a szóképzés 
elemei. Ezek mind összefüggő  olvasmányok (mesék, leirások, sőt 
történetiek) alapján tárgyaltattak. Hetenkint egy iskolai írásbeli dol-
gozat, jobbára magyarról latinra. K. k. dr. Szamosi János Latin 
nyelvtana és Gyakorló könyve. 

Földrajz,  4 óra. Európa, Ázsia, Afrika,  Amerika és Ausztrá-
lia, különös tekintettel a függélyes  és vízszintes tagosultság mellett 
a néprajzi viszonyokra és a legjellemzőbb ásvány-, növény- és állat-
világra, a felfedezések  és gyarmatosítások rövid történelmével a 
más világrészekben. K. k. Yisontai-Borbás. 

Számtan,  4 óra. A közönséges ős tizedes törtek ismétlése után 
a közönséges törteknek tizedes törtekre s viszont való átváltoztatása. 
Számadási műveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmá-
nak fejtegetése.  Az arányok és arány latok. Az egyszerű hármas 
szabály. Kamat-számítások. Az olasz számitási mód. K. k. Mocnik-
Szász I. r. Számitástan. 

Rajzoló-geometria,  3 óra. Stereometriai elemek. K. k. Mocnik: 
Mértani nézlettan. Testminták készítése. Mértani síkékitmények raj-
zolása egyenes és görbe vonalakkal tábla-rajz után. Sodrony- és bá-
dogminták, síkidomok, testek ős tárgyak távlati rajzolása, testmiu-
ták után árnyékolva. 

Szépírás,  1 óra. Magyar és német folyóirási  gyakorlatok kellő 
magyarázatok mellett előírás után. 

Osztályfőnök;  Bodosi Lajos. 
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in . OSZTÁLY. 
Hittan,  heti 2 óra. Az ó szövetség története. Tankönyv : 

Rrtder F'örent. 
Magyar  nyelv, heti 3 óra. a) Az I. és II. osztályban eltanult 

nyelvtan rendszeres áttekintése és ismétlése, b) Elbeszélő prózai ős 
költői darabok olvasása, értelmezése és elemzése, szó- és mondattani 
alapon, öszzefüggő  történeti olvasmány, p'. Szalai László : „A tatár-
járás Magyarországon 1241 —1242." az pi »eszélős megszakitási he-
lyeinek föltüntetésével,  c) A magyar hangsúlyos vers és kellékeinek 
ismertetése, különös gonddal a kiemelt, gondolatokra, az ütemek és 
rímekre, könyv nélkül tanult versek szavalása. Két hetenkint egy is-
kolai vagy házi dolgozat a nyelvtan és olvasmányok alapján táblai 
előkészületek után. K. k. Szvorényi kisebb nyelvtana I. II. rész és 
olvasókönyve III. r. 

Német  nyelv, heti 4 óra. Az alaktan teljes elvégzése a megfe-
lelő forditási  gyakorlatokkal. Havankint 2 iskolai Írásbeli dolgozat. 
Prózai darabok emlézése. K. k. Ballagi K. Németnyelvtana. 

Latin nyelv, heti 6 óra. Az alaktan folytonos  ismétlése mellett 
a mondattanból: az esettan, a melléknevek és névmások használata 
megfelelő  gyakorlatokkal. Olvasmányok Cornelius Nepos-ból: Milti-
ades, Themistocles, Aristides, Pausanias ő-« Cimon. Hetenkint egy 
iskolai dolgozat az eltanultak gyakorlati kivitelére. K. k. Schultz-Kiss: 
Latin nyelvtan. 

Történet,  heti 4 óra. Magyarország története rövid előadásban 
a honfoglalástól  az 1867. koronázásig, különös tekintettel hazánk 
művelődési és alkotmányos viszonyaira. K. k. Ribári F. Magyaror-
szág története. 

Természet-  és mennyiségtani földrajz,  heti 2 óra. A közönsége-
sebb physikai tünemények törvényeinek megismertetése után földünk 
alakjára, egyes helyei meghatározására és közönségesebb ábrázolási 
módjaira vonatkozó isineretek megszerzése. Ezután felszínének  tago-
sultsága; a vizében és légkörében végbemenő nevezetesebb tünemé-
nyek ismertetése; u. m. a tengeri és légköri áramlatok ; a viz kör-
utja ós a lecsapódások. Végül földünknek,  mint csillagnak és a boly-
górendszer egyik tagjának keringése, tengelye körül való forgása,  az 
ezekből eredő látszólagos mozgásokkal és az időszámítással. K. k. 
Heller A. Physikai Földrajza. 

Számtan,  3 óra. Az összetett arányok és aránylatok. Összetett 
hármas szabály. Kamat-számi tások. Leszámítás. Időhatár számolás. 
Társaság szabály. Vegyitési szabály. Lánczszabály. A hatványra 
emelő* megismertetése s a kamatos kamat-számítás. K. k. Mocnik-
Szász. Számitástan. II. r. 

Rajzoló geometria,  2 óra. Constructiv planimetria. K. k. Moc-
pik: Mértani oózlettan. Egyszerű vonalú idomok kibővítése, fonto-
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sabb constructiv feladatok.  A geometria alkalm&z&aa a rajz-gyakor-
latoknál ékitménymintákról, tábla-rajz nyomán styl-magyaráza-
tok kíséretében. Vógíll a bádog-minták csoportosítása, árnyékolva. 

Osztályfőnők:  Papp András. 

IV. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. Az uj szövetség története és egyház 
történet röviden. Tankönyv, mint a III. osztályban. 

Magyar  nyelv, 4 óra. Az egyszerű és részben a szép irály. 
Olvasmányok Arany Toldija és Flutarchos jellemrajzai 8 más ne-
vezetes férfiak  életrajza; rövid történelmi elbeszélések. Két heten-
kint egy iskolai Írásbeli dolgozat. Kézikönyv : Névy László „írás-
művek elmélete." 

Német  nye\v, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése mellett a mon-
dattan nevezetesebb szabályai. Gyakorlásul fordítás  magyarból né-
metre és németből magyarra. Prózai darabok emlézése a gyakorló 
könyvből. Havankint két írásbeli iskolai dolgozat. K. k. Ballagi K. 
Német nyelvtana. 

Latin nyelv, h. 6 óra. Az igeidők használata megfelelő  gya-
korlatokkal. Julius Caesar I.—IV. könyveiből, 10—10 fejezet; 
II. könyvéből pedig 35. Az olvasottakból 6 fejezet  emléztetett. Phaed-
rusból: I. k. Prologus. 1. 2. 4. 5. 8. 10. 12. 13. 14. 17. 20. 21. 
23. 24. 26. II. k. 4. 6. 7. III. k. G. 7. 9. 12. IV. k. 3. 8, 9. 21. V. k. 
2. 3. 6. 9. mese, Az olvasottak közül 9 mese emléztetett. Hetenkint 
egy iskolai írásbeli dolgozat az olvasmányokhoz alkalmazva. K. k. 
Schultz-Kiss : Nyelvtana és gyakorló-könyve, Gyurits Antal: Julius 
Caesar, Szarvas G. : Paedrus meséi. 

Történelem,  3 óra. Keleti népek, görögök és rómaiak története 
a köztársaság végbukásáig, vagyis Caesar Octavianus egyeduralmáig. 
Kézikönyv: Somhegyi Ferencz „Világtörténelem." 

Természetrajz,  heti 3 óra. Bevezető chemiai előismeretek után 
az ásványok alaki, physikai és vegyi tulajdonságai. A chemiai össze-
tételre alapított öt főosztály  ismertetése s ezekből az ásványrend-
szer megállapítása fővonásokban.  Az egyszerű kőzetek felsorolása  az 
ásványtanból; az összetett kőzeteknek csak néhány főbb  s általáno-
san elterjedt faja.  Végre, a föld  egyes korszakainak leírása. A ta-
nulók az ásvány meghatározásából a vidék geologiai viszonyaival is 
megismerkedtek. K. k. Roth S. Ásvány-,kőzet- és földtan. 

Algebra,  3 óra. A betüszámtani mennyiségek általában. A 
négy alapmüvelet egészekkel és törtekkel; kiterjeszkedve a szor-
zásnál a hatványozásra s az osztásnál a mértani haladványok meg-
ismertetésére. Az egyenletek ismertetése, osztályozása Ó9 rendezése 
8 az első fokú  egy ismeretlenüek feloldása.  Az arányok és arány-
iatok tana. Az egyszerű és összetett hármas szabály. K. k. Mocnik-
Arenstein: Algebra. 
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Rajzoló-geometria,  h. 2 óra. Constructiv planimetria. K. k. 
Mocnik: Mértani nézlettan. Görbe vonalú idomok. A körtan kibőví-
tése s az idevágó constructiv feladatok.  Nehezebb ékítmény-minták 
rajzolása árnyékolva, valamint az emberi és állati alakzatok is egé-
szen árnyékolva. 

Osztályfőnök:  Dr Medgyeey Béla. 

V. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. A kath. egély alaptana, nevezetesen : FJézus 
istensége és az egyház isteni tekintélyének bebizonyítása. K. k. dr. 
"Wappler: Az egélytan kézikönyve. Tanitotta P. Kopatz J. Patrik. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. A szép irály általános kellékei. A képle-
tek, alakzatok különféle  nemei, szemlélhetőség és élénkség tényezői. 
Olvasmányok: Arany balladái s Kölesei Paraenesise. Kinizsi, Czuczor-
tól. Tünő életkor, Kisfaludy  K.-tól. Nyelv és beszéd, Vajdától. Ha-
vankint egy házi dolgozat. K. k. Névy László. 

Német  nyelv, heti 3 óra. Herder Cid románczaiból: I—XXXVI 
románcz fordítása  nyelvi és tárgyi fejtegetésekkel;  házi előkészüle-
tek ; szebb helyek emlézése. Havankint egy írásbeli dolgozat az 
olvasmánynyal kapcsolatosan. Hetenkint egy órában szóbeli irálygya-
korlatok magyarból németre Kolmár-Sváby olvasókönyv első ré-
széből és pedig: A város ős hét halma. A város kerülete és védfa-
lai. A kapuk, házak és lakások száma. Néhány szó a rómaiak had-
ügyéről. A katonaállitás. A római hadseregnek felosztása.  A három 
nehéz fegyverzetű  katonák. A legiobeli katonák nevei. A buzgó ta-
nuló. Trója elfoglalása.  K. k. Herder Cid románczai, magy. dr 
Heinrich G. Ballagi K. Német nyelvtana. 

Latin nyelv, heti 6 óra. a) P r ó z a i o l v a s m á n y : Livius 
I., II., III. könyvéből a következő válogatott részek : Aeneas utódai, 
Róma alapítása, a Horatiusok és Curiatiusok harcza, Tarquinius 
S. Gabii bevétele, Oss7ee8küvés Tarquinius javára, Horatius Cocles 
ós Mucius Scaevola, a plebs kivonul a szt. hegyre, C. Március 
Coriolanus. b) Szóbe l i i r á l y g y a k o r l a t u l : Róma városának 
leírásából 4 ; P. Ovidius Naso életrajzából 5 fejezet  a ,,Kolmár és 
Sváby féle  Fordítási gyakorlatok magyarról latinra" szerint. Eközben 
a mondattan egészen átismételtetett, c) Költői olvasmány: Ovidius-
ból mythologiai fejtegetések,  a mérték kellő ismertetése mellett: Az 
emberi nem négy korszaka, Deucalion és Pyrrha, Phaeton és a 
héliadák, Daedalus és Ikarus. Két hetenkint 1 isk. irásb. dolgozat 
lehetőleg a felvett  olvasmányokkal kapcsolatosan. K. k. Livius ed. 
Iványi; Ovidius ed. Veress I ; és Fordítási Gyakorlatok Kolmár 
J. ős Sváby Páltól. 

Görög nyelv, Hetenkint 5 óra. Az attikai alaktan a „miu vég-
zet ü igékig, megfelelő  gyakorlatokkal. Kéthetenkint egy iskolai iráft-
beü dolgozat. K. k. Szamosi János; Elemi Hellen nyelvtana, 
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löriénet,  3 óra. a) Az ó-kori történelemből a római birodalom 
története, a császárság korában, annak vallás, társadalmi és politikai 
helyzete. l>) A középkor története 1492-ig; különös tekintettel a kö-
zépkor legfontosabb  mozzanatai, u. m. államalakulásokra, a pap-
ság és császárság közti küzdelmekre, a feudalismus  fejlődése,  hatalma, 
tetőpontja- és hanyatlásának időszakára. Kézikönyv: Somhegyi: 
Egyet, történet. 

Mennyiségtan,  4 óra. a) Algebra. Hatvány- ós gyökmennyiségek 
tana, a hatványozás és gyökvonás műveleteinek begyakorol tatásával. 
A több ismeretlenü I. fokú  egyenletek feloldási  módja', b) Mértan. 
A planimetria, a kör és részei terület számításáig haladva. K. k. 
Mucnik-Arenstein-féle  Algebra és Mocnik-Szabóky féle  Mértan. 

lermészetrajz,  heti 2 óra. A virágos növények külső tagoltsága 
az őszi flora  élő példányain. A növények boncztana és élettana főbb 
vonásokban. Linné seregeinek s a természetes rendszernek megismer-
tetése. A gyűjtött növények elhelyezése a természetes rendszerben. A 
növények földrajzi  elterjedése. K. k. Kriesch-Simkovics. Növénytana. 

Osztályfőnök:  Szász Zárolj. 

VI. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. A világ teremtése, Isten léte, a Szenthárom-
ság tana, az emberinem megváltásának Ígérete, az ősszülők bűne ós 
annak következményei, a megváltás és megszentelő» tana, a szentsé-
gek, szentelmények és a négy utólsó dolgok. K. k. Wappler: A kath. 
egély tankönyve. II. r. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. A drámai költészet általános jel-
lemzése, annak elmélete s ismertetése, történeti fejlődése  a görög, la-
tin és magyar irodalomban. Olvasmányok: Julius Caesar Schakespe-
arelől. Bánkbán Katonától. A szónoklattan irányelvei, a szónoki be-
széd tárgya, szerkezete, előadása és fp.jai;  a görög s római szónok-
lat, az ujabb nemzetek óe a magyarok szónoklata. Olvasmányok: 
Elmélkedő, intő és buzdító beszédek Köleseitől. K. k. Névy : Írás-
művek elmélete. Havankint egy házi dolgozat. 

Német  nyelv, heti 3 óra. Bürger, Goethe ős Schiller neveze-
tesebb ballHdái- és románczainak fordítása,  elemeztetése és a szebb 
darabok emléztetése, irodalomtörténeti magyarázatokkal kisérve. A 
mondattan tüzetes átismétlése ; minden héten 1 órában irálygyakor-
latok és havankint egy iskolai írásbeli dolgozat az olvasott darabok-
kal rokon tárgyú magyar szövegből németre. K. k. dr. Heinrich 
G : Német balladák és románezok. 

Latin nyelv, heti G óra. Olvastatott Sallust. Jugurthája nyelv-
tani és tárgyi magyarázatok mellett. Továbbá Vergii Aeneisének 
II. könyve és Cicerónak Catilina elleni I. beszéde. A két utóbbi 
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szerzőtől olvasott tananyag részben emléztetett is. Két hetenkint 
egy iskolai Írásbeli dolgozat Kolroár-Sváby fordítási  gyakorlatainak 
I. részéből. K. k. Sallust. ed. Hindy; Virgil ed. Ribeck; Cicero 
ed. Klotz. 

Görög nyelv, Heti 5 óra. A „mi" végzetü és rendhagyó igék 
megfelelő  fordítási  gyakorlatokkal. Olvasmány Xenophon Anabasi-
sának I-ső könyvéből II. és V. fejezet  egészen, a IV. pedig részben. 
K. k. dr. Szamosi János: Hellen nyelvtana, Xenophon Chrest. ed. 
Horváth. 

Történet,  heti 3 óra. Uj kor. A felfedezések  kora. A nagy 
reformatio  által előidézett vallási és politikai mozgalmak története. 
Europa államainak története a XVI., XVII., és XVJII-ik században. 
A lranczia forradalom  okai, lefolyása,  Napoleon császársága meg-
bukásáig, vagyis 1815-ig. Végül a leg ujabb kor története 1848-ig 
Kézikönyv: Somhegyi Egyet, történet. 

Mathemetika,  heti 3 óra. a) Algebra. A hatvány- és gyökmennyi-
ségek műveleti szabályai azonosságának kimutatása a positiv, negativ 
és a törtszámu hatványok alapján. A számrendszerek megismertetése 
s reávezetése tizes számrendszerünkre. A logarithmus tana. b) 
Mértan. A trigonometria egész terjedelmében. K. k. Mocnik-Arenstein 
Algebra és Mocnik-Szabóky. Mértan. 

Természetrajz,  heti 3 óra. Az állatok életének és szerveinek 
leirása általában, s a szervek berendezése alapján az állattörzsök 
ismertetése. Az egyes osztályok főbb  képviselőinek leirása. Az álla-
tok földrajzi  elteriedése. K. k. Pap. J. Állattana. 

Osztályfőnök:  Jakab Antal. 

VII. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. A kath. erkölcstan fogalma  és felosztása,  a 
törvények, az ember erkölcsi képességei, a cselekmények erkölcsi 
volta és azok beszámításai, Isten, önmagunk és felebarátunk  iránt 
tartozó kötelmeink tekintettel a lélek üdvére, a testre és egyéb 
viszonyokra, a kereszténynek családi és társadalmi viszonya, az ember 
tökéletesedése. K. k. dr. Wappler: A kath. egély tankönyve. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. Széptani alapfogalmak  ismertetése. 
Az alanyi költészet az európai irodalomban, de különösen a hazai-
ban. Olvasmányok: A vers törvénye, Gregustól; Mesterség és mű-
vészet, A komikumról. Zrínyi M. A szigeti veszedelem költői 
méltatása. Vörösmarty : Zalán futása  széptani méltatása. K. k. Névy 
L. Havankint egy hAzi dolgozat. 

Német  nyelv, heti 3 óra. A monda keletkezése s fejlődése. 
Schiller „Teli Vilmos" drámájának olvasása s forditása,  nyelvtani, 
mondattani, történelmi ős szépészeti értelmezésekkel, egyszersmint 
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annak tartalmi jelentőségével. K. k. WilLelm Teli, magyarázta dr. 
Heinrich Gusztáv. Havankint egy Írásbeli dolgozat. 

Latin nyelv, heti 5 óra. Nyelvtani ismétlések mellett olvasta-
tott Vergilius Aeneiséből az V. és VI. könyv. Ciceróból: a második 
philippica. Házi előkészületek; szebb helyek emlézése. Szóbeli 
irálygyakorlatok hetenkint egy órában Kolmár-Sváby olvasókönyv 
2. része nyomán. Extemporálék. Havankint két írásbeli dolgozat. 
K. k. Vergilius, Cicero Teubnerféle  szövegkiadás, Kolmár-Sváby: 
Latin irályképző gyakorlatok II. része. 

Görög nyelv, heti 5 óra. Előleges nyelvtani ismétlés mellett 
az Iliasból olvastatott az I. és II. ének, Herodotból pedig az 
aegyptusiak régiségére vonatkozó nézetek és Aegyptom földjének 
minősége, (H. II. könyvéből 1.—19. fejezet.)  Krösus bukása, (H. I. 
k. 84.—87. fej.)  Proteus király és Helena mondája, (Herod. II. k. 
112 — 120. fej.)  Ne kos király és csatornája, (H. II. k. 158.—160. fej.) 
Psammis király és az Eleaiak, (H. II. k. 160. fej.)  Apries megbuktatása 
Amasis által. (H. II. k. 161.—172. fej.)  Havankint egy iskolai irásbbli 
dolgozat. K. k. Homer Ilias ed. Veress; Herodot ed. Dietsch; dr. Sza-
mosi : Görög nyelvtana. 

Földrajz,  2 óra. Európa és a többi földrészek  műveltebb álla-
mainak történeti áttekintése, különös súlyt fektetve  a legújabb kor 
történetére. Az egyes államok politikai földirata,  földinek  természeti 
jellemzése, ipar, kereskedés, lakosság, állami szervezet és külföldi  bir-
tokok, vagy a befolyás,  melyet az egyes hatalmak a külföldre  gyako-
korolnak. Kézikönyv: Schultz: Politikai Földrajz. 

Mennyiségtan,  3 óra. a) Algebra. Az egyenletek tanának ösz-
szefoglalása  után a Il-od fokú  egyenletek gyökei és együtthatói 
között lévő összefüggés  ismertetése és a biquadraticus egyenletek 
megfejtése.  A haladványok és alkalmazásaik ; a kamatos-kamatszá-
mítások, u. m.: tőkefelszaporodás  és járadékszámítások, b) Mértan. 
A testmértan befejezése.  K. k. Mocnik-Arenstein-féle  Algebra és 
Mocnik-Szabóky-féle  Mértan. 

Természettan,  4 óra. Az alapfogalmak  ismertetése után a ter-
mészettudományok osztályozása és ezáltal a természettan helyze-
tének kijelölése. A testek ált. tulajdonságainak, az erők, a nyugvás 
és mozgás törvényeinek ismertetése. A testek egyensúly- és mozgás-
tana. Továbbá a hangtan és kapcsolatosan az ált. rezgéstan. A fény-
tanból : a fény  egyenes vonalú terjedéséből származó tünemények ismer-
tetése, erejének mérése, a viszaverődés törvénye és az ebből magyarázható 
tünemények. K. k. Abt Antal-féle  „Kísérleti Természettan.* VI. kiadás. 

Bölcsészeti  elötan,  1 óra. Lélektan. A test és lélek egymásra 
hatása és ezen kölcsönös hatáson alapuló nevezetesebb lelki tünemények 
ismertetése. Az önálló lelki nyilatkozatok közül az érzetek, képze-
tek tárgyalása. {A kedély mozgalmak két faja,  az indulatok- és vá-
gyakról a jövő tanévben.) K. k. Pauer I. Tapasztalati Lélektana. 

Osztályfőnök:  Légárd József. 
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VIII. OSZTÁLY. 

Hittan,  heti 2 óra. A kath. egyház története, az egyház ala-
pításától a legújabb korig, különös tekintettel annak terjedése- és 
küzdelmeire a különböző korszakokban felmerült  tévtanok ellen, va-
lamint az egyházfejedelmeknek  a politikai viszonyokba való befolyá-
sára. Az egyház hierarchiai szervezete, a kultus-cselekmények, tu-
dományos törekvések, a szerzetesi élet fejlődése  és ennek jótékony 
hatása az egyház kül- és beléletőre. K. k. dr. Wappler : A kath. 
egyház története. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. Az Ó-, közép- ós újkor ismertetése. 
A legújabb kor irodalmának kellő méltatása, a különféle  szinezetü 
iskolák és nevezetesebb irányok feltüntetése.  A külföld  : legkivált a 
íranczia és német irodalom befolyása  a magyar irodalomra. Iiazin-
czi és epigonjai. Az akadémia felvirágzása.  Az Aurora-kör és „At-
haeneum" feltűnése.  Az ujabb regés költészet kiművelése. Olvasmá-
nyok : Kazinczi Gessner idylljei s egyéb müveivel. Levelezése Ber-
zsenyivel. Széchenyi müvei: Hitel, Világ és Stádium. A két Kisfaludi, 
Vörösmarti, Petőfi  stb. müveiből. K. k. Tohli F. A magyar irodalom 
története. Havankint egy házi dolgozat. 

Német  nyelv, heti 2 óra. Goethe életének, irodalmi állásának 
rövid ismertetése után olvastatott ennek „Iphigenie auf  Tauris" 
czimü drámii müve, fordítva,  nyelvi, tárgyi és széptani fej-
tegetésekkel kisérve. Irálygyakorlatok és havankint egy iskolai Írás-
beli dolgozat, melyeknek tárgya reodesen a szöveg elé bocsátott irodal-
mi ismertetésből volt véve. K. k. dr. Bauer: Goethe, Iphigenie auf  Tauris. 

Latin nyelv, heti 5 óra. Horatius életrajza, müveinek méltatása 
után olvastatott: A S a t i r á k b ó l : I. könyv 1. 6. 9. II. k. 
2. és 6. satira. Az ódákból I. könyv 1. 3. 4. 8. 14. 28 30. óda ; 
II. k. 10. és 18 óda; III. k. 7. 14. 28. 30. IV. k.: 5. 7. 8. 15. 
óda. Epodon lib. 2. 13. és 16. epodon. Az epistolákból : I. könyv 
5. 6. epistola; a II. könyvből: az ars poetica. Tacitus életra/za ; 
müveinek rövid jellemzése. Olvastatott históriai müveiből az V. 
könyv. Házi előkészületek. Szebb helyek emlézése. Hetenkint egy 
órában szóbeli irálygyakorlatok Kolm\r-Sváby olvasókönyve nyomán. 
ExtemporAlék. Havankint két Írásbeli iskolai dolgozat. K. k. Horatius, 
Tacitus Teubner-fóle  szövegkiadások. Kolmár-Sváby Irálygyakoi latok 
II. része. 

Görög nyelv, heti 4 óra. Folytonos nyelvtani ismétlések mellett ol-
vastuk Homer Odysseájából az I — III. éneket. Az ókori görög bölcsé-
szet s különösen Socrates és Plató korszakának méltatása után 
Plató Euthyphronja. Havankint egy Írásbeli iskolai dolgozat ; ex-
temporálék. Kézi könyv: Homer Odyssea. Plató Euthyphronja, 
Teubner-féle  szövegkiadások. Elischer J. Iloméri szótár. 

Történelem,  heti 3 óra. Magyarország oknyomozó törtéuete, az 
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őskortól a legújabb időkig vagyis az 1867-iki koronázásig. K. k. 
Horváth M.: Magyarország története rövid előadásban. 

Mathematika,  2 óra. a) Számtan. A kapcsolástan tárgyalása és 
annak alapján Newten kéttagzatának lefejtése  és alkalmazása maga-
sabb gyökök kifejtésére,  b) Mértan. Az algebrának alkalmazása a 
mértanra. A derékszögű coordinata rendszer ismertetése, két pont tá-
volának meghatározása. Az egyenes egyenleteinek előállítása. Két 
egyenes metszés pontjának és hajlásszögének elemezése. K. k. Mocnik-
Arensteín Algebra ős Mocnik-Szabóky Mértan. 

Természettan,  4 óra. A fénytan  folytatása.  A fény  szín szórása. 
A fénytani  eszközök. A fénytalálkozás  tüneményei. Kettős törés éi 
főnysarkitás.  A vegytan alapelvének megismertetőse, tekintettel a vil-
lamosság körében előforduló  tünemények megértésére. A hőtan. A 
kosmographia elemei. A villamosság és delejesség tüneményei, tekin-
tettel gyakorlati alkalmazásaikra és az ujabb vívmányokra. K. k. 
Abt Antal Kisérleti Természettan, 6-ik kiadás. 

Bölcsészeti  elötan,  h. 3 óra. A lélektan befcjezéseül  a képzetek ős 
röviden a kedély mozgalmak. Továbbá a logika, ős pedig : a fogal-
mak, ítéletek és következtetések szerkezete, fajai  és törvényei. A 
meghatározás, felosztás  ős bebizonyítás, mint az ismeretek tisztázá-
sának módjai, ezután az ismeretek kutatásának és elrendezésének 
általános és különös módszerei. K. k. Pauer Imre-féle  Tapaszt, lé-
lektan és Gondolkodástan. 

Osztályfőnök:  (Jlósz Miksa. 

Testgyakorlat,  heti 4 órában taníttatott két csoportban (I—III. 
osztály az egyik, IV—VIII. osztály a másik csoport,) ugy, hogy egy-
egy csoport hetenkint kétszer gyakorolt. Tanítás és gyakorlás tárgyát 
képezték a téli tornahelyiségben a helyben történő szabadgyakorla-
tok, u. m.: láb-, törzs- ós karizom-gyakorlatok golyókkal ős ezek 
nélkül, szabadon. A nyári tornahelyiségbon a rend- és az ugy nevezett 
katonai gyakorlatok: szakaszba alakulás, kettősrendek képzése, fel-
fejlődések,  húzódások, kanyarodások, menetköiben sorakozások közön-
séges, gyors és futó  lépés mellett. A szabad és rendgyakorlatokat 
néha az eszközökön való edző gyakorlatok követték ; máskor meg 
az egész óra alatt az eszkö/.ökön tétettek gyakorlatok. 

Tanította: P á l Gábor . 
Ének,  heti 2 óra. Az egész gymnasiumi ifjúsággal,  kivéve a 

vidékieket, kik az ének alól felmentettek.  A tanár előadása nyomán 
megi-raerték a tanu'ók a hangjegyeket fölemelő,  leszálitó és szünje-
gyeket, hanglépcsőket: végre egyházi és világi vegyes- ős férfi-négyes 
darabok taníttattak be Zsasskovszky, Barta'us és Gyertyánfi  munkáiból. 

Tanította: Dr. Medgyesy Béla. 
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IV. 
írásbeli magyar feladványok. 

V. o s z t á l y . 1. Egy tanuló iíju komoly feltételei  a tanév 
elején. (Elmélkedő próza ) 2. A tél és az aggkor. (Párhuzamos 
hasonlítás szépprózában.) 3. A tavasz kellemei. (Leirás szép-
próza alakjában.) 4. A húsvéti ünnepek. (Leiró széppróza.) 5. 
A ki ifjúságában  nem tanul, vénségében megsiratja. (Fejtegető 

Í>róza.) 6. Egy májusi regg. (Leiró széppróza.) 7. A szorga-
om megtermi gyümölcseit. (Irálytani fejtegetés.) 

VI. o s z t á l y . 1. Gondolatok a tanév elején. (Elmélkedő 
próza.) 2. A magas erkölcsnek becse főbb,  mint garmada kin-
csé; kincs nem ad erkölcsöt, hanem erkölcs kincseket adhat. 
(Fejtegető széppróza.) 3. A tudomány erkölcs nélkül holt kincs. 
{Fejtegető prózában.) 4. Segítsünk a szűkölködőkön. (Buzdító 
beszéd.) 5. A hazát szeretni igaz honfiúi  kötelesség. (Fejtegetés.) 
6. „Senkit sem lehet éltében boldognak mondani." Solon. 
(Mondattárgyalás) 7. Emlékbeszéd egy elhunyt pályatárs fölött. 
8. Tiszteld az őszhajakat. (Oktató beszéd.) 

VII. o s z t á l y . 1. Gróf  Zrínyi Miklós költőnek „Szigeti 
veszedelem" czimű müvéből a XII. ének költői méltatása. 2. 
Garay János „Hunyad kardja" czimü költeményének széptani 
bírálata. 3. A Cserhalom, mely részében nyilvánulnak legkivált 
a Vörösmarty által teremtett nyelvezet, költői merészképek 
és kifejezés  módok ? 4. Napoleon és Hannibal. (Történelmi 

Í)árhuzam.) 5. A magyar nyelvet tanulmányozni minden hon-
inak legszentebb kötelessége. (Értekezés.) 6. A ki önmaga fö-
lött nem tud uralkodni: az mindig szolga marad. (Fejtegető 
széppróza.) 7. A történelem tanulásának haszna. (Értek, proza.) 

VIII. o s z t á l y . 1- Mi által emelkedett fel  Kálmán király 
kora magaslatára, s mily üdvös intézmények alkotása által hatott 
a nemzet vallás-erkölcsi életére? (Müveit, tört. értekezés.)2. Miért 
neveztetik a történelem az élet mesterének, s minő élettapasz-
talati igazságot és hasznot merítettek abból különböző idők 
különféle  népei? (Műveltség-történelmi értekezés.) 3. A termé-
szet nem más, mint egy tanulmányokban gazdag könyv. (Ér-
tekezés.) 4. Sajó és Monács. (Történelmi párhuzam) 5. Minő 
erkölcsi siker háramlott a magyar nemzetre a kereszténység 
felvétele  által ? (Értekezés) G Mi a különbség a művészet, tu-
domány és mesterség között? (Értekezés.) 



Érettségi dolgozatokul kitűz ettek: a) A magyarnyelv 
és i r o d a l o m b ó l : 1. Kisfaludy  Károly, mint az alanyi 
(lyrai) müköltészet megalapítója, s nsmzeti irányú mivelője. 
(Irodtört értekezés) 2. Minők voltak a magyarok Hunyadiak 
korabeli miveltségi viszonyai ? (Müveltségtört. értekezés) 3. Minő 
befolyása  van a melegnek, a levegő és viz egymáshoz való 
viszonyára, különösen az időjárást illetőleg ? (Természettani 
értekezés.) 

b) M a g y a r b ó l n é m e t r e : Mátyás király kormány-
latának eredményei. Horváth M.-féle  „Magyarok története 
rövid előadásban" cz. munka 253. lapján. 

c) M a g y a r b ó l l a t i n r a : „A mimusok és az atella-
nák." 1 Kolmár-Sváby II. 113. 

d) Görögből magyarra: Homerllias XXI. k. 342—384. 
e) A számtanbó l : Egy valaki, fia  születésekor 2000 frtot 

tesz be a takarékpénztárba 5 Va °/o kamatos kamatra, ugy hogy 
midőn fia  20 éves korát betölti, akkor vehesse kezéhez. Kor-
látolt viszonyai daczára is még minden év végével 50 frtot 
csatol hozzá ; mennyire növekezik, midőn a fiu  azt kezéhez ve-
heti ?— A mér t a n b ó l : Egy oly háromszög csúcs pontjaiból, 
melynek oldalai 10, 12 és 16 deciméteresek, mint középpont-
tokból alakittassék három egymást érintő kör s határoztassanak 
meg egymással való egybehasoulitás végett azok területei! ? 
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V. 
Tanügyi adatok. 

A) A tanév kezdete, folyama  és személyzetiek. 

Az 1886/7. tanévre a beiratások szept. 1. és 2. napján 
szabályszerűen megtörténvén, a tanév elején való egyéb teen-
dők következő rendben íolytak le : szept. 3 és 4. a javitó vizsgála-
tok ejtetvén meg, 6-án az előadások rendesen megkezdettek s 
szakadatlanul folytak  egész éven át jun. 10-ig, melyen tul az 
érettségi szóbeli és a rendes évvégi közvizsgálatok vették kez-
detűket. 

A csiksomlyói főgymn.  tanári személyzetben  azon változás 
történt, hogy Adorján  Imre  rendes tanár, ki a csiksomlyói 
róm. kath. gymnasiumnál teljes 30 évig szolgált, saját kérelmére 
nyugdíjaztatván : helyébe dr.  Medyyesy  Béla oki tanár nevezte-
tett ki ideigl. minőségben iskolánkhoz a föld-  és természetrajzi 
tanszékre. Lakatos Izra képezdei tanár, ki ezen gymnasium 
nál az éneket tanította, ily minőségben viselt állásáról lemondott. 

A tanár-testület gymnasiumi működésének menetét az 
általa évíolytán megtartott 7 rendes, 2 rendkívüli, 3 módszertani 
és az érettségi vizsgálatok tárgyában megtartott 4 rendbeli ér-
tekezlet  sora mutatja. 

Az aug. 30-án és folytatólag  szept. 3-án tartott megnyitó 
értekezleten a folyó  ügyek között azon nevezetesb mozzanatok 
történtek, miszerint Adorján Imre nyugalmazott tagtársunk a 
testülettől ünnepélyesen bucsut vett; az ének tanítását pedig 
dr. Medgyesy Béla uj tagtárs volt szíves elvállalni. 

Az okt. 30 iki értekezlet a folyó  ügyek közt Molnár László 
ügyvédjelölt urnák, ki intézetünk könyvtárait már többizbe.i 
könyvadományaival gyarapította, elismerést és köszönetet sza-
vazott; megállapította a könyv- és tanszertárakra vonatkozó 
költségvetést; intézkedett az ifjúsági  és kölcsönkönyvtárakról, 
úgyszintén a künn szállásoló iíjuság elhelyezése tárgyában. 

A decz. 15-iki értekezlet folyó  ügyei között fölemlitendők 
a téli torna beállítására vonatkozó intézkedések, az érdemsorozati 
jegyek  módosítása,  mely szerint felsőbb  rendeletek következtében 
a ,dicséretes," illetve „kitűnő" érdemjegyek használata e z u t á n 
e l m a r a d . 
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A febr.  9-iki értekezleten igazgató értesítette a testületet, 
miszerint a téli  torna tanítása a volt praetoriális ház nagy ter-
mében í. hó elejétől kezdve rendesen folyik. 

A márcz. 30-iki értekezlet csak rendes folyó  ügyekkel 
foglalkozott. 

A máj. 11-iki értekezlet tárgyai közül fölemlíthető,  misze-
rint a gymnasiumi módosított tanterv a rá vonatkozó uta-
sításokkal együtt a tanárikar egyes tagjai között kiosztatott. 

Ugyanezen értekezlet a lelolyt tanévi valamennyi vizsgálat 
rendjét a következők szerint állapította meg : 

Máj. 14. a VIII. osztály rendes évi vizsgálata. 
Máj. 20. 21. 23. 24. és 25-én érettségi írásbeli vizsgálatok. 
Junius 2-án hittani érettségi vizsgálat. 

„ 15. és 16-án szóbeli érettségi vizsgálat 
„ 18-án az V.—VII. osztály vizsgálata a hittan-törté-

nelmi és bölcsészeti csoportból. 
Junius 20-án az I. és II. osztály vizsgálata a mennyiségtan-

ból és rajzoló mértanból, va'amint a 
III. és IV. osztályé a nyelvtani csoportból. 

Junius 21-én V.— VII. osztályé a nyelvtani csoportból. 
„ 22-én a III. IV. osztályé a hittan-történelmi és az 

I. II. osztályé a nyelvtani csoportból, 
23-án V.—VII. oszt. a természet- és mennysgt. csop. 
24 én I. II. oszt. a hittan- és földrajzból,  és a 

III. IV. a földrajz-,  természetrajz- és meny-
nyiségtani csoportból. 

„ 27-én I.—VII. osztály vizsgálata a torna- és énekből. 
„ 29-én Záró ünnepély. 

A máj. 18-iki rendkivüli értekezletnek azon fontos  tárgya 
vala, hogy a közoktatásügyi m. kir. minisztérium által f.  évi 
8619. számú rendelettel kibocsátott uj gymnasiumi általános tan-
tervre  vonatkozólag, amennyiben ennek a helyi viszonyokhoz 
mért módosítása kívánatos, indokolt javaslatait megtegye. Ezen 
javaslat lényege következő: A philosophiai propaedeutika (lé-
lek- és gondolkozástan) két természetes részére osztva adassék 
a VII. es VIII. osztályban elő 2 2 órában, a VII. osztályban 
a latin- és görögnyelvek 1—1 órájának rovására; a VIII. osz-
tályban pedig a bölcsészeti előtanra szánt 3 óra közül 1 fordít-
tassék a német nyelv tüzetesebb gyakorlására. 

A május 18-iki rendkivüli értekezlet, mely a használandó 
tan• és segédkönyvek  tárgyában tartatott, tüzetes indokolás alapján 
az eddig használt tankönyveket a IV osztályban a Kriesch-
Koch-féle  ásvány-, kőzet- és földtannal,  a VIII., illetve VII. osz-
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tályban pedig a .Toly H. „Philosophiai Propaedeutikaa-jával 
javaslatba fölcserélni. 

A márcz. 24-én tartott rendkivüli gyűlés, mint tanári szék, 
néhány tanuló kisebb fegyelmi,  illetőleg szállás változtatási 
ügyében határozott. 

A jun. 25-én tartott osztályozó és záró értekezlet folyó 
ügyek között íz évi eredményt összegezte. 

A módszertani  értekezletek szept. 3, decz. 21. és ápril 2-án 
az előirt útasitások szem előtt tartásával folytak  le. 

Jun. 2. A hittani érettségi  vizsgálaton ft.  Bodó Alajos ales-

Eeres-plebános és püsp. biztos ur elnököít, ki a többi tárgyak-
ól való szóbeli érettségi, valamint egyéb vizsgálatainkat is 

kitartó figyelemmel  kisérte és az utóbbiakon a szükséghez ké-
pest elnökölt is. 

Jun. 10 és 14. Elisclier  József  kir. tanácsos és tanker. fő-
igazgató ur a csiksomlyói rk. főgymnásiumnál  szabályszerű 
látogatást  végzett s észrevételeit a tanári testülettel a jun. 14 én 
megtartott gyűlésen közölte is. 

Jun. 15. és 16 án tanker. íőigazgató ur ő nsga elnökölt 
a szóbeli érettségi  vizsgálaton,  valamint az ezt megelőzött és köve-
tett vizsgáló bizottsági értekezleteken is. 

Vizsgálataink alatt több érdemes vendégek között dr. 
Szamosi  János  kolozsv. egyetemi Rector magnificus  cs dr. 
Finály  Henrik  ur ő nagyságaikhoz is szerencsénk volt. 

B) Vallás-erkölcsi állapot, ünnepek, kegyeleti tények. 
A hiterkölcsi élet ápolása, kivált az ifjúsági  intézeteknél 

legelső íeladat és legszentebb kötelesség lévén : 
Szept. 5-én igazgató ünnepélyes «Veni Sancte"-t celebrált. 
Szept. 8-án, mint Kisasszony ünnepén a gymn. tanuló 

ifjúság  meggyónt  és áhítatosan járult az Ur asztalához. Megkez-
dettük egyszersmint a szentséges Atyánk XIII. Leó pápa által 
engedményezett és kegyelmes főpásztorunk  Lönhart Ferencz 
ö exja által 1695 sz a. kihirdetett rendkivüli jubileumra  vonatr 
kozó áhitatossági gyakorlatokat. 

Az ifjúság  a tanéven ál minden nap, kivévén a mi éghaj 
latunk alatt igen zordon téli hónapokat, Va8 órakor.szabálysze-
rűen eljárt a templomba;  vasár- és ünnepnapokon P.KopatzJ. 
Patrik tanár által tartott rendes erhortatiókat  hallgatott s azután 
jelent meg a szt misén és délesti isteni-szolgálaton. Azonkívül 
résztvett az egyházi és ezen kegyhelyen tartatni szokott egyéb 
áhitatossági gyakorlatokban is, mindig az igazgató és tanárok 
felügyelete  alatt. 



A vallásos érzületet és kegyelemet ápoló mozzanatok kö-
zül az l886/7. tanév folyamából  kiemelhetők: 

Szept. 16. Miután a tanuló ií]uság már egészen begyült, 
az iskolai  törvények  a tanári testület jelenlétében felolvastattak. 

Szept. 29-én, sz. Mihály napján, mint a csiksomlyói finö-
velde  védszeutjének  ünnepén, a seminariumi ifjúság  a lefolyt  tan-
évben is megtartotta szokott házi ünnepélyét. A műsor jeles 
sikerrel folyt  le, melynek hatása alatt a jelen voltak egy néme-
lyike jutalmat is ajánlott fel  a jóviseletü és törekvő iíjuság 
számára. 

Okt 4-ke tanodai  ünnepprt szenteltetett meg. mint király 
O Felségének és kegyelmes főpásztorunk  Lönhart Ferencz püs-
pök ur o excájának magas névünnepe, azonkivül pedig, mint 
a helybeli szerzetes háznak kegyeletes ünnepnapja. 

Okt 12. Lönhart Ferencz püspök urunk o kegyelmessé-
gének néoünnepe alkalmából mély tiszteletünk, hálánk és íiui 
ragaszkodásunknak adván kifejezést:  a kegyelmes főpásztor 
ezért köszönetét nyilvánította és püspöki áldásában részesített, 
kérvén a kegyelmek Istenét, „hogy a tanárok magasztos hivatásuk 
kötelmeit, az egyház és haza iíju sarjadékának vallás-erkölcsös 
szellemben, józan hazafias  irányban eszközlendő nevelése-, ok-
tatása- és képzésében, minél áldásosabban teljesíthessék.* 
(3279. p. szám.) 

Nov. 25-én, Szűz sz. Katalin, mint a gymnasium védszent-
jének ünnepén, akadémiai  ünnepély tartatott a következő tárgy-
sorozat szerint: 

1. Va 9 órakor ünnepélyes istenitisztelet. 2. Kölesei 
„Hymnus,- előadja a gymn. dalárda vegyes kara, dr. Medgyesy 
Béla tanár vezetése alatt. 3. Alkalmi beszéd, tartja Kovács Já-
nos VII oszt tanuló. 4. „Ima," Verdi Nabuchodonozor czimü 
dalmüvéből, előadja a gvmn dalárda vegyes kara. 5. „A gyer-
mek" Endrődi Sándortól, szavalja Demény Lajos VII. oszt. ta-
nuló 6. Huber Károly „Magyar dalárinduló,u énekli a gymn. 
dalárda férfi  kara. 

Decz. 7. és 8-án, ezen kegyeletes Mária-ünnepen az 
egész tanuló ifjúság  áhítatos gyónást és áldozást végzett jubileumi 
szándékkal; és evvel befejezte  az idei jubeliumra előirt áhita-
tossági gyakorlatait, melyeket megelőzőleg a szept. 12., okt. 
4. és 17-iki körmenetes devotiók alkalmával telyesített. 

Decz. 12. Báthory István  nagyemlékű erdélyi fejedelem  és 
lengyel király halálának 300-ados évfordulója  felsőbb  intézkedés 
folytán  gymnasiumunk részéről is megünnepeltetett és a kö-
vetkező műsorozat szerint lolyt le : 

1. Decz. 11. d e. 10 órakor a szerzetesi nagy templom-
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ban: ünnepélyes .Requiem" a nagynevű Fejedelem és Alapitó 
lelkeért. 2. Decz. 12-én d. e. 10 orakor, a volt-székház nagy-
termében : Kölesei „Hymnusa." Énekli a lőgymn. ifjúsági  da-
lárda vegyes kara. A dalárdát vezeti dr. Medgyesy Béla fógymn. 
tanár. 3. „Megnyitó beszéd." Imets F. Jákó, főgymn.  igazgató-
tól. 4. „Lengyel Hymnus," Heim-tól. Énekli az ifjúsági  dalárda 
férfi  kara. 5. „Somlyói Báthory István." Emlékbeszéd, Szász 
Károly, főgymn.  tanártól. 6. „Éljen-csárdás." Ridleytől. Hegedűn 
előadja dr. Medgyesy Béla; zongorán kiséri Szász Károlyné 
úrasszony. 7. „A lengyel anya." Költemény Tóth Kálmántól. 
Szavalja Balázs András,VIII. oszt. tanuló. 8. „Élj őseink ha-
zája!" Schumanntól. Énekli az ifjúsági  dalárda férfi  kara. 9. 
„Báthory szeleméhez." Költői apostrophe, Bartalis Ágoston VIII. 
oszt. tanulótól. Szavalja Csűrös Imre, VII. oszt. tanuló. 10. 
„Honvágy." (mazurka), Zsasskovszky E.-től. Énekli az ifjúsági 
dalárda vegyes kara. 11. „A fehér  sas." Költemény, Komócsy 
J.-töl. Szavalja Bocskor Antal, VIII. oszt. tanuló. 12. „Rákóczy-
induló." Huber K. átirata. Hegedűn előadja dr, Medgyesy Béla; 
zongorán kiséri,Szász Károlyné úrasszony. 13. „Záró beszéd." 
Tartja Bartalis Ágoston,,VIII. oszt. tanuló. 14. „Magyar dalár-
induló." Huber K. tói. Énekli az iljusági dalárda férfi  kara. 

A műsorozat minden darabja kiválóan sikerült. Igazgató 
megnyitója az ünnepélynek fölemelő  lendületet adott, nagy fi-
gyelmet és hatást keltett. Nagyon tetszett és kellemesen hatott 
különösen Szász Károlyné ő nsga művészi részvéte a műsoro-
zat sikeres kivitelében. Az ünnepély mindannyi részlete, vala-
mint összessége is kellemes benyomást gyakorolt az élénk ér-
deklődéssel összegyűlt nagy számú és választékos közönségre. 

1887. jan. 4. Lönhart Ferencz püspök urunk ő nmlga újévi 
-üdvözlésünk alkalmából meggyőződését fejezi  ki, „hogy a tanári 
testület minden egyes tagja a magyar katholikus tan- és neve-
lésügy irányában elvállalt nagy fontosságú  hivatása teljes tuda-
tában egész odaadással s a nagy czélhoz mért fáradhatlan  mun-
kássággal fogja  az újévben is ebbeli főpásztori  gondjait meg-
osztani és az Isten segítségével elérendő siker fölötti  örömét 
szaporítani." (1. p. sz.) 

Márcz. 16. Az Önképzőkör ifjúsága  1848. inárcz. 15. emlé-
kére  szerény ünnepélyt rendezett; melyen szép sikerrel vite-
tett keresztül a következő programm : 

1. „Hymnus" Köleseitől, énekli a gymn dalárda vegyes 
kara. 2. „Alkalmi beszéd", tartja Balló Lázár VIII. oszt. tanuló. 
3. „Márcz. 15. 1884." Imets F Jákó igazgatótól, szavalja Bodó 
József  VII. oszt. tanuló. 4. „Egyveleg magyar népdalokból", 
énekli a gymn. dalárda férfi  kara. 5. ,,Egy gondolat bánt en-
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gemet" Petőfitől,  szavalja Bartalis Ágoston VIII. oszt. tanuló. 
6. „Szózat", énekli a gymn. dalárda férfi  kara. 

April 2. és 4. A húsvéti szent gyakorlatokat,  élén a tanári 
testület tagjaival, az ifjúság  buzgósággal végezte és épületes áhi-
tattaljárult az Ur asztalához. 

Apr. 12.— jun. 13. Az itten tartatni szokott szent-Antali  áj-
tatosságokban  igazgatói és tanári felügyelet  mellett a gymn. iíju-
ság is részt vett; mi okból a kedd-délelőtti előadások 7—10 
óráig tartattak meg. 

April 25. A csiksomlyói rk. főgymn.  tanár testülete Imets 
F.  Jákó  25 évi tanárkodásának  jubileumára  az illető volt collegái-
tanitványai- cs más tisztelőinek részvétele mellett ünnepélyt ren-
dezett a következő sorrenddel: 1) D. e. 9 órakor hálaadó iste-
nitisztelet, melyet a Jubiláns ur celebrál, s melyen a főgymn. 
dalárda dr. Medgyesy Béla tanár vezetése alatt „Theoaor de 
la Hache" vocal-miséjét adja elő. Az orgona kíséretet Szász 
Károlyné úrasszony volt szives elvállalni: 2) A rendező bizott-
ság díszülése, melyre a Jubiláns egy küldöttség által ünnepé-
lyesen meghivatik. 3) Üdvözlő dal, dr. Medgyesy  Béla főeymn. 
tanártól. Szövegét irta Bartalis  Ágoston  VIII. oszt tanuló. Előadja 
a főgymn.  dalárda. 4) „Visszapillantás Imets F. Jákó főeymn. 
Igazgató 25 éves tanári pályájára." Glósz Miksa  tanártól. 5) bzózat 
Mester Károlytól, előadja a helybeli tanítóképezde ifjúsága 
Tima  Dénes tanár vezetése alatt. 6) A tanári kar üdvözlete. 
Pál Gábor főgymn.  tanártól. 7) A papság üdvözlete, tolmá-
csolja Nagy  Lajos kananok főesperes  ő mltga. 8) A jubiláns 
volt-tanitványainak üdvözlete, dr. Fejér  Antal  ügyvéd által. 9. 
Mostani tanitványainak üdvözlete Bartalis  Ágoston  VIII. oszt. 
tanuló által. 10. Más testületek és intézetek üdvözletei. 11. 
Nemzeti zás.̂ ló, Huber Károlytól. Előadja a főgymn.  dalárda. 
12) Dísz-ebéd, melyre az előjegyzések Szász Károly főgymn. 
tanárnál eszközlendfők. 

Imets  F.  Jákó  tanári jubileumáról  több hazai hírlap  és köz-
löny emlékezett meg. Ezek közül egyik következőleg ir: 

„A csiksomlyói r. kath. főgymnasium  története gazdagabb lőn azáltal, 
hogy ai intézet derék tanár-teatUlete hírneves igazgatójának és tudós tanár-társá-
nak I m e t s F. Jákóuak 25 évre terjedő és odaadó lelkesedéssel folytatott  tanári, 
nagyrészben igazgatói működése emlékét e hó 25-én ünneplés tárgyává tette. 

Az ünnepélyt megelőző este a gymn. iQuság fáklyás  zenét'adott a Jubiláns 
tiszteletére, mely alkalommal a gymn. dalárda több műdarabot adván elő, Bodó 
József  VII. oszt tanuló lelkes beszédben ecsetelte azon tiszteletet és szeretetet, 
melylyeljgazgatója és tanára iránt az ifjúság  viseltetik. Imets F. Jákó Jubiláns 
meleg szavakban mondott köszönetet ez«n gyöngéd figyelemért,  mely az ifjúság 
nemes öntudatra ébredését, tiszta érzületét éa ízlését tanúsítja. 
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Másnap kora reggel Csík-Somlyó ünnepi díszt öltött. A tanintézetek, vala-
mint a többi középületek is fellobogózva  hirdették a nap nevezetességét. Délelőtt 
9 órakor hálaadó isteni tisztelet tartatott, melyet az ünnepelt férfiú  fényes  se-
gédlettel végezett 

Ezután a közönség a megyeház nagytermébe vonult, hol Glósz Miksa gymn. 
tanár, a rendező bizottság elnöke a díszfllést  megnyitván, Éltes Elek kir. tanfe-
lflgyelő  elnöklete alatt, Murányi Kálmán-, Földes József-,  Adorján Imre- és Mol-
nár Lajosból álló küldöttség ünnepeltet a díszülésbe meghívta, ki a „Rákóczy" 
hangjai mellett, zajos tüntetések között foglalta  el a neki szánt helyet 

A gymn. dalárda a Bartalis Ágoiton VIII. oszt tanuló áUal irt és dr. 
Medgyesy Béla tanár által dallamra tett üdvözlő költeményt adta elő a közönség 
nagy tetszése mellett, mely után Glósz Miksa főgymn.  tanár felolvasta  „Visszapil-
lantás Imets F. Jákó igazgató 25 éves tanáii pályájára" czimű ünnepi beszédét 
Ezen munkálat élénken szinezi azon rugókat, melyek jubilánst pályáján folytonos 
munkálkodása közepett lelkesítették, valamint érdemeit, melyek a székely ifjúság 
nevelése körül elhervadhatlanok. Erre következett az emlék tárgyak átadása; 

Pál Gábor tanár, társai nevében egy művészi kivitelű ezüstserleget adott 
át, oly szellemes beszed kíséretében, mely méltó volt ugy az ünnepelthez, mint 
tanár-társaihoz, kiknek nevében intéztetett; Nagy Lajos cz. kanonok, a papság 
nevében Meyer Tstván „Ezer kereszt" czimü díszmüvét remek beszéddel; dr. 
Fejér Antal, volt-tanítványai nevében egy értékes arczkép-álbumot; Bartalis Ágos-
ton VIII. oszt. tanuló, jelenlegi tanítványai nevében egy babér-koszorút nyújtott 
át nagyon szép beszéd kíséretében, mely még a közönséget is meghatotta; végre 
Klencsár Gyula helyi könyvkötő, a magyar könyvkötészet csinos müvét, egy albu-
mot nyújtott át, mely jelmondatos aláírásokkal lett ellátva. 

Mikó Bálint főispán  a maga és törvényhatósága nevében, özv. Lakatos 
Jánosné a polgári leányiskola-, Lakatos Mihály a felső  népiskola-, Baka József  a 
tanító testület nevében üdvözölték. 

Igazgató mindenik beszédre a meghatottság hangján és találóan válaszolt. 
Végezetül P. Tima Dénes vezetése alatt a tanitóképezdei ifjúság  a „Szózat"-ot 

ós a főgymn.  dalárda a „Nemzeti zászló" czimű darabot énekelték el. 
Az ünnepély végeztével a 100 terítékű banquette kezdődött a csíkszeredai 

és sepsiszentgyörgyi zenekar működése mellett. 
A felköszöntések  sorát Mi'tó Bálint kezdet' , ki Ö Felsége a Királyra, 

Éltes Elek az erdélyi püspökre, Nagy Lajos Trefort  Ágostonra, Madár Imre és 
nuyd Mikó Bálint a Jubilánsra, dr. Medgyesy Szász Károlyné ő ngára, mely felkö-
szöntő egy küldöttség által azonnal tudomására hozatott A számtalan pohár-
köszöntők között kitűntek még : Imets F. Jákó, ki megragadó szavakban mondott 
köszönetet C&ikmegye értelmiségének e napért; Nagy Lajos, Paál Gábor és Bo-
dosi Lţjos, kik eszmékben gazdag beszédeket tartottak. 

Ebédközben olvastatott fel  a haza minden részéből érkezett, több mint 30 
drb levél, költemény és távirat. 

E helyt el nem mulaszthatom felemlíteni,  hogy a gratulálók között majd 
mindenik erd. kath. gymnasioju neve szerepel, egynek kivételével, mely nem tartotta 
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érdemesnek, legalább pár sorban megemlékezni azon férfiról,  ki méltó büszkesége 
az erdélyi klérusnak és tanárságnak." 

Máj. 27. és 29. A csiksomlyói pünkösdi  búcsú kedvező időjárás 
mellett folyt  le. A szombati nagy körmenetet Imets  F.  Jákó  t. 
főeseperes,  intézeti igazgató vezette ki. 

Jul. 1. Imets F. Jákó, P. Kopatz Patrik Máriatársulati 
elnök közbejöveteléveí a Mária-társulati  ujonezok  előkészületeit 
fogja  megvizsgálni. 

Jul. 2. Sarlós  Boldogaszony  napján, mely az itteni szerze-
tes háznak búcsúval összekötött jeles ünnepe, a gymnasiumba 
járó tanulók közül 20 ifjú  fog  épületes szertartás mellett a B. 
Szűz társulatába felavattatni.  Az ánitatos hallgatósághoz Péter  János 
VI. oszt. tanuló fog  szónokolni; az ujonezokat pedig Szekeres 
János  ugyan VI. oszt tanuló ajánlja be a Celebránsnak, kinek 
tisztét Imets  F.  Jákó  tb. főesperes  és gymn. igazgató végzendi. 

C) Alapítványok. 
A sz. Mihály főangyalról  nevezett csiksomlyói finöveldé-

ben a lefolyt  tanévben 35 nyilvános, 11 magán alapitványos, 
7 fizetéses  és 3 servitor tanuló növeltetett, Imets  F. Jákó regens 
és Nagy  István subregens felügyeletök  alatt. 

1. A n y i l v á n o s a 1 a p i t v á n y o s o k k ö z ü l : 
Közalapítványt élveztek: Áved Márton és 

Bartalis Ágoston VIII. oszt. 
Bodó József,  Erőss 
József,  Gidró István, 
Holló András, Ko-
vács János és 
Lukáts Manó VII. 
Péter János VI. 
Koncz Károly és 
Száva András V. 
Gondos Gyula IV. 
Boga József  és 
Becze Imre III. 
Baka Antal, Miklós 
Dénes és Péter Sándor II. „ 

Apor-alapitványt élveztek: Csedő Domokos II. „ 
Bathori-félét  B Szekeres János VI. „ 
Biró-félét  „ Kotró Márton IV. „ 
Bors-Bálint-félét  , Beke Beniám VIII. „ 

és Botár Béla IV. ,, 
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Csomortányi-félét  élveztek 
Darvas-félét  „ 
Dénes f«  lét „ 
Fogarassy félét  „ 
Fülöp-félét  „ 
Haller-félét 

Kováts Miklós-félét  B 

Lukáts Mihály-félét 

Sántha-félét 
Tankó-félét 

2. A magán a l ap í tván yosok közül: 
Bors-Bálinth-félét  élveztek : 
Bocskor Elek félét  „ 
Ferenczy Péter-léiét „ 

Inc7e Domokos V. oszt. 
Balló István V. • 
Nagy Antal V. n 
Abos József IV. M 
Csűrös Imre VII. • 
Bocskor Zsigmond IV. » 

Ferenczy Béla és VII. n 
Korody Imre V. * 

Balázs András VIII. * 

Szekeres József  és VI. n 
Lakatos Kálmán IV. N 
Csoboth András IV. n 
Balló Lázár VIII. • 

Haller Mária félét 
Molnár Balázs-félct 

Péteríly József-félét 

Domokos Gyula 
Bocskor Ferencz 
Blénessy Alajos 
Pcter Árpád és 
Horváth Mihály 
Csató Ferencz 
Petres János 
Gál Gergely és 
Lázár Domokos 
Antal Áron és 
Kórody János 

VI. oszt. 
IV. 

VIII. 
VI. 
III. 
VI. 
III. 

I. 
I. 

VI. 
IV. 

Egy Péterífy  féle  alapítványt, mely a somlyói növeldéhez 
van kötve, a mult évben kivételesen az udvarhelyi növeldében 
élveztek; egy Ferenczy Péter-léiét pedig Kolozsvárit. A Molnár 
Balázs-féle  alapítványok ez évben lettek rendszeresítve és elő-
ször kiutalva; a Kedves Zsuzsánna-féle  az idén sem volt betöltve. 

Állami ösztöndíjat ezen gymnasiumnál egy tanuló sem 
élvezett; k é z i ö s z t ö n d í j b a n (2 kincstári, 1 községi) 
három tanuló részesült. 

D) Szállás-viszonyok és egészségügy. 
A tanuló ifjúság  azon nagyobb része, mely a finöveldébe 

be nem juthatott, magán falusi,  nem mindig alkalmas szálláso-
kon  volt elhelyezve. 

Csikmegye volt-praetorialis  épületét  nevelési czélra az erd. 
kath. Status már évek előtt megvásárolván, annak a többi esik-
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somlyói tanépületekkel combinative leendő berendezése, illető-
leg átalakításának ügye azon stádiumig jutott, hogy az ide 
vonatkozó műszaki tervek és költségvetések a Statlis mit. 
Igazgató-tanácsa által általánosságban elfogadtatván,  ezeknek a 
hely szinén való felülvizsgálására  dr Szamosi  János  tud. egye-
temi „rector magnificus"  és dr. Fi  mily Henrik  egyet, tanár 
urak mint a Status-tanács küldöttei f.  é. junius 20 án Csik-
Somlyóra a hely s/inére kiszállván : mit Mikó  Bálint  főispán 
és gymn. világi gondok, Becze Antal  alispán és az iskolai alapot 
kezelő püsp. bizottmány érdemes elnökei, Bodó  Alajos alesperes-
plebános és gymn. püsp. biztos, a három tanintézet igazgató-
ságai és több érdeldőclő tanár közreműködése mellett az 
átalakitási terveken és illetve a kölségvetéseken oly neveze-
tes és kiegészítő módosításokat ejtettek meg és fognak  az Igaz-
gató-tanácsban és püspök urunk ő nmltgánál javaslatba hozni, 
melyek szerint a csiksomlyói róm. kath. főgymnasium,  tanító-
képezde, főelemi  iskola és a most még kün szállásoló tanuló 
ifjúság  kedvezőbb sorsa, physikai elhelyezés és berendezés s 
ezekből kifolyólag  a szellemi virágzás fejlődése  tekintetéből is, 
előnyösön és századokra kihatólag leend elhatározva és a jövő 
év nyarán biztosítva is 

A tanáritestület a maga részéről szept. 26. az externus 
tanuló ifjúság  szállásait állandó vizsgáló bizottsága által, mely 
Bodosi Lajos Gyergyai Dezső és Papp András tanárok-
ból állott, megvizsgáltatván:  1—2 kivételével, melyek túltö-
möttek voltak, az ifjúság  elszállásolását általában kielégítőnek 
találta és intézkedett, hogy a zsulolt szállásokról a fölös  szám-
ban lévő ifjak  más szállásokra költözzenek. 

Tek. Körmendy  Lajos intézeti és körorvos ur az egészség-
ügyi óvrendszabályok betartása felett  annál éberebben őrködött, 
minthogy a szembetegség megyénk területén még mindig jár-
ványszerüleg tünedezik és a kolera hazánk némely helyein 
is fenyegetőleg  lépett vala fel.  Ily okon nevezett orvos úr az 
igazgató közbejóvetele mellett az ifjúságot  minden hónapban 
szabályszerüleg megvizsgálta és a szükségesnek mutatkozott in-
tézkedéseket megtette. 

Egyébiránt a csiksomlyói tanuló ifjúság  a lefolyt  iskolai 
évben, csekélyebb chronikus bajoktól (szem- és mandula-gyu-
ladás, gyomor-csorva, kanyaró stb.) eltekintve, kedvezd  egészségi 
állapotnak  örvendett. 
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E) Tanodal szerelvények gyarapodása. 

I. A tanári könyvtár az 188°/7. iskolai évben a következő mtl-
vekkel gyarapodott: 

1. Egyházi  irodalom: 
D r. D a 11 o s J. A kath. Kultus szelleme. I. és II. Szombathely, 

1886. 2 kötet, 8. r. — 208Ü. K. III. 33. 34. (Vétel utján.) 
2. Magyar  nyelv és irodalom. 

Dr. B a las s a J. A phonetica elemei Budapest, 1886. 8. r. — 2019. 
M. III. 170. (A m. tud. Akadémia ajándéka.) 

Búdon c z J. Egy kis viszhang Vámbéry Arm ín úr válaszára. 1886. 
8. r. — M. III. 167. (A m. tud. Akadémia aj.) 

— Nyelvtudományi közlemények. XX. k. 2. fűzet  Budapest. 1886. 8. 
r. — 2069. M. III. 179. (A m. tud. Akad. aj.) 

— Emlékbeszéd Beufey  Tivadar a m. tud. Akad. külső tagja felett. 
Budapest. 1887. 8. r. — 2097. M. III. 180. (A m. tud. Akad. aj.) 

B. Eötvös J. Emlék és ünnepi beszédek 2. luad. Budapest. 1886. 
8. r — 2141. K. II. 11. (Vétel utján.) 

B. E ö t v ö s J. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása  az ál-
lamra. 3. kiad. I.—III. köt. Budapest. 1885—86. — 2142. K. 
II. 12.—14. (Vétel után.) 

F r a k n ó i V . — Abel J. Irodalom történeti emlékek. I. k. Buda-
pest. 1886. 8. r. — 2013. M. III. 164. (A m. tud. Akad. aj.) 

Góbi I. Szerkesztéstan. A statisztika 2 része. Budapest. 1887. 8. r. 
— 2.129. k. IV. 18. (Szerző ajánd.) 

Horvá th M. Zrínyi Ilona életrajza. Pest. 1869. 8. r. — 2047. 
K. I. 8. (Szerző ajáDd.) 

J o a n n o v i c s Gy. Szórendi tanulmányok I. rész. Bndapest. 
1887. 8. r. (A m. tud. Akad. aj.) 

Kákay Aranyos . Nagy féfiaink.  Budapest. 1874. 8. r. — 2057. 
K. IV. 14. (Molnár. L. ur aj.) 

Dr. M i h á 1 k o v i c s. G. Emlékbeszéd Dr. Henle Jakab a magy. 
tud. Akadémia kültagja felett.  Budapest 1887. 8. r. — 2150.v 

M. VII. 24. (A m. tud. Akad. aj.) 
Névy L. A drámai középfajok  elmélete. Budapest. 1873. 8. r. 

— 2058. K. IV. 15. 
F. Szán tó L. Szünórák. Kolozsvárit. 1885. 8. r.— 2023. K. V. 14. 

(Szerző ajándéka.) 
S z a r v a s G. A régi magyar nyelv szótára. Budapest. 1886. 8. r. 

— 2015. M. III. 166. (A m. tud. Akad. aj.) 
Szi Iády Â. Régi magyar költők tára. Budapest. 1886. n. 8. r. 

— 2020. M. III. 171. (A m. tud. Akad. aj.) 
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S z i l á g y i S. Emlékbeszéd Gyárfás  István lev. tag felett.  Buda-
pest. 1887. 8. r. — 2151. M. VII. 25. (A ro. tud. Akad. aj.) 

SzTÓrényi J. Emlékbeszéd Tárkányi Béla József  a m. tud. 
Akadémia tiszteleti tagja felett.  Budapest 1887. 8. r. — 2117. 
M. III. 182. (A m. tud. Akad aj.) 

Tak&cs 1. Nyelvünk ik-es igéi és a Révai szabálya. Budapest. 
1887. 8. r. — 2115. K. IV. 19. (A m. tud. Akad.aj.) 

Thew rewk Á. Magyar nyelv búvárlatok 2. fűz.  Budapest. 1881. 
8. r. — 2011. G. VI. 33. (Szerző aj) 

— Ágnes asszony. Budapest. 1882. ü. r. — 2010. G. VI. 32. 
(Szerző aj.) 

V a d n a i K. Emlékbeszéd Frankenburg Adolf  felett.  Budapest 8. r. 
— 2118. M. III. 181. (A m. tud. Akad. aj.) 

3. Classica  philologia. 

Blass Fr. Ueber die Aussprache des Grishischen. Berlin. 1882. 
8. r. — 2131. K. III. 35. (Vétel utján.) 

B o e c k h A.-B r a t u s c h e k E. Encyklopádie und Methodologie 
der philologischen Wissenchaften.  Leipzig. 1886. 8. r. — K. 
VII. 3. (Vétel utján.) 

Dr. Bozóki A. Római világ. Budapest. 1884. 8. r, — 2052. K. 
V. 1—3. (Molnár László ur aj.) 

E r d é l y i J. Az ó-kori irodalmak. I. r. Pest. 1871. 8. r. — K. 
IV. 1 (Molnár L. ur aj.) 

L a m b i n i D i o n. M. T. Ciceronis opera omnia, Lugduni. 1594. 
8. r. — 2021. F. III. 35. (Nagy L. kanonok ur aj.) 

D r. Pecz V. A kisebb görög tragikusok trópusai. Budapest. 1886. 
8. r. — 2100. M. III. 185. (A m. tud. Akad. aj.) 

R e t z F r. Commentarius in selectas M. T. Ciceronis orationes. 
Czimlap nélkül. 1732. 8. r. — 2024. D. III. 61. (Molnár L. 
uraj.) 

Dr. Ret z la ff  011 ó. Voracii ule zu Homer. Berlin 1881.2 
Bdch. 8. r. — 2135. K. III. 37. a. b. (Vétel utján.) 

S e 11 m a n n E. Die Aussprache des Latéin. Heilbronn. 1885. 8 r. 
— 2133. K. VI. 2. (Vétel utján.) 

D r. S e y f  f  e r t M. Dr. Friedrich Ellendts lateíniache Grammatik. 
Berlin. 1886. K. III. 36. (Vétel utján.) 

Süpfle  K. Practische Anleitung zum Lateinschreiben. Karlsruhe. 
I, 1874. II. 1876. 7. r.— 2136. K. Ili. 40. 41. (Vétel utján.) 

S z i 1 y K. Ki volt Calepinus magyar tolmácsa ? Budapest. 1886. 
6. r. — 2017. M. III 168. (A m. tud. Akad. aj.) 

Dr, Télfy  J. Heraclius-Rankavis Kleón liellen drámája, nyelvé-
szeti jegyzetekkel. Budapest. 2103. 8. r. — M. III. 184, 
(A m. tud. Akadémia aj.) 
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4. Modern  philólogia. 

Jţert M. P. La loi de 1' enseignement primaire. Paris 1880. 8. r. 
— 2029. K. V. 11. (Molnár L. ur aj.) 

C a s t e 1 a r-V á r n a y. Lord Birou őlete. Budapest 2054. K. I. 
3. (Molnár L. ur aj.) 

Ga al G. Allgemeiner deutscher Musterbriefrfteller.  Wien und Pest 
1886. 8. r. — 2025. K. III. 33. (Molnár L. ur aj.) 

L' Amour médicin (Czimlap nélkül.) 8. r. — 2039. K. I. 4. 
(Molnár László úr ajándéka.) 

Sauzeau A1. Li démocratie. Toin I. Poitiers. 1881. 8. r. — 
2030. K. V. 12. (Molnár L. ur aj.) 

M o lt k e Mhx W. Shakespeare' s aiKgewáhlte, dramatische Werke. 
1—10; 13—24. f.  Liefg.  K. 8. r. — 2034. K. I. 9—25. 
(Molnár L. ur aj.) 

Dr. M u n k á c s i B. Votják népköltészeti hagyományok. Budapest. 
1887. 8. r. — 2122. M. VII. 1. (A m. lud. Akad. aj) 

— Théatre de Campagne. Cinquieme Serie. Páris. 1879. 8. r. — 
2031. K. V. 13. (Molnár L. ur aj.) 

5. Történelem  és régészet. 

A r c h a e o l o g i a i b i zo t t ság . Archaeologiai közlemények. 
Budapest. 1886. fol.  — 2096. E. VI. 8. (Aj. utján.) 

Ball agi A. Colbert I. rész. Budapest. 1887. 8. r. — 2148. M. 
VII. 23. (A ra. tud. Akad. aj.) 

B u n y i t a y V. Szilágymegye középkori műemlékei. Budapest. 
1887. 8. r. — 2145. M. VII. 22. (A m. tud. Akad. ajánd.) 

Csuday J. Világtörténelem II. kötet. Szombathely 1886. 3. r 
— 2130 K. III. 38 (Szerző aj.) 

Deák F. Rövid észrevételek Kemény János önéletleirásáról. 
Budapest. 1886. 8. r. — M. VII. 9. (A m. tud. Akad. aj.) 

H o r v á t h M. Magyarország függetlenségi  harc/.ának történetbe. 
Genfben.  1865. 8. r. 1—III. köt. — 2009. k. III. 28—30. 
(Vétel utján.) 

— Magyarország történelme. Budapest. 1871. I—IV. K. 1872. V. 
VI. köt. 1873. VII. ós VIII. köt. 8. r. — 2125. K. IV. 26—33. 
(Vétel utján.) 

I p o l y i A. Alsó-sztregovai és rimai Rimay János államiratai ős 
levelezése. Budapest. 1887. 8. r. — 2087. M. VII. 3. (A m. 
tud. Akad. aj.) 

M a n g o l d L. A magyarok oknyomozó történelme. Budapest. 
1887. IL kiad. 8. r.— 2128. G. VII. 6. (Szerző aj.) 

.Nagy J. Anjoukon okuiányt&r. V. K. Bidapest 1887. 8. r. — 
2144. M. VII. 21. (A m. tud. Akad. aj.) 
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O v â r y L. Oklevéltár Bethlen Gábor diplomacziai összeköttetés 
történetéhez. Budapest. 1886. 8. r. -2094. M. VII. 2. 

S z a b ó K. — T h i e r r y Am. Attila történelme. Budapest. 
1865. 8. r. — 2088. M. VII. 8. (A m. tud. Akad. aj.) 

Dr. S z a d e c z k y L. Bátliori István lengyel királylyá válasz-
tása. Budapest. 1887. 8. r. — 2120. M. VII. 5. (A m. tud. 
Akadémia ajándéka.) 

Sza l ay L. Magyarors7ág története I.—VI. köt. Budapest. 1861. 
— Í866. 8. r. — 2124. K. IV. 20—25. (Vétel utj.) 

B e t h l e n K. História de rebus Transsylvanicis. Ed. U. Tom. 
I. Cibinii. 1782. 8. r. — K. II. 10. (Dr. xMedgyesy ajándéka.) 

Sz i l ágy i S. Erdélyi országgyűlési emlékek. XIV. kötet 1649.— 
1658. Budapest. 1886. 8. r. — 2091. 

T h a 1 y K. A székesi gy. Bercsényi család. II. köt. Budapest. 1887. 
8. r. — 2119. M. VII. 6. (A m. tud. Akad. ajánd.) 

Z s i l i n s z k y M. Tőrös János szerepe a linczi békekötésben. 1645. 
Budapest. 1886. 8. r. — 2095. M. VII. (A m. tud. Akad. aj.) 

6. Földrajz.  Útleírás.  Statistika. 
A s b ó t h J. Bosznia és Herczegovina. Uti rajzok és tanulmányok. 

Budapest. 1886. 2. köt. 4 r. — 2109. L. III. 7. 8. (V. utján.) 
Dr. Hunfa lvy  J. Dél-Európa, különös tekintettel a néprajziviszo-

nyokra. Budapest. 1884. 8. r. —2102. K. IV. 35. (Vétel utján.) 
— A magyar birodalom iöidrajza különös tekintettel a néprajzi vi-

szonyokra. Budapest. 1886. 8. r. — 2101. K. IV. 34. (V. utján.) 
Orsz. S t a t i s t . Hív. Magyarország tiszti czim és névtára. Buda-

pest 1887. 4 r. — 2516. J. IV. 46. (Vétel utján.) 
7. Mennyiségtan  és csillagászat. 

Gerevich E. A lefelé  menő láncztörtekről. M. Sziget 1885.8. r. 
— 2086. K. VII. 5. (Vétel utján.) 

Dr. G r u b e r L. A földnehézség  meghatározása Budapesten 1885-
ben. Budapest. 1886. 8. r. — 2092. M. VII. 10. (A magy. tud. 
Akadémia ajándéka.) 

^ o n k o l y M. A hullócsillagok megfigyelése  a magyar korona ta-
rületén 1885-ben. Budapest. 1887. 8. r. — 2093. M. 
VII. 11. (A m. tud. Akad. ajándéka.) 

K ő v & r i L. Ueber ein Deductionsprinzip der synthetichsen Geo~ 
metrie. Leipzig. 188«. 8. r. — 2984. K. III. 30. (Szerző ajánd.) 

9*) Természetrajz  és orvostudomány. 
C. C 1 a u s. Lehrbuch der Zoologie. Marburg und Leipzig. 1885. 

8 r. — 2127. K. IV. 18. (Vétel utján.) 
(* A 8. alatti szakma nem gyarapodott. 
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Dr. Da day J. Uj adatok Erdély denevér faunaj&nak  ismeretéhes 
Budapest. 1887. 8. r. — 2152. M. VII. 27. (A magy. tud. 
Akad. ajándéka.) 

D ie tz Sándor . Rügy. és levélkulcs a magyar birodalomban ho-
nos és honosított fásnövények  meghatározására. Budapest 1882. 
8 r. — 2090. K. VII. 6. (Vétel utján.) 

Dr. Fodor József.  Ujabb kísérletek erekbe fecskendezett  bac-
teriumokkal Budapest. 1886. 8. r. — 2063. 

H a z s l i n s z k y F. Éjszaki Magyarhon viránya. Kassán. 1884. 16. 
r. — 2126. K. I. 26. (Vétel utján.) 

Ugyanaz . Magyarhon és társországainak szabályos discomycetjei. 
Budapest. 1885. 8 r. — 20G5. M. III. 1875. (A m. tud. akad. aj.) 

H o r v á t h G. Magyarországi psyladákról. Budapest 1885. 8. 
r — 2066. M. III. 176. (A m. tud. akad. aj.) 

Konkoly M. 885. állócsillag spectru ma Budapest. 1887. 8 r« 
— 2153. M. VII. 26. (Am. tud. Akad. ajáud.) 

L e n d 1 J. Adatok a pókok boncz és fejlődés  tanához különös te-
kintettel a végtagokra. Budapest, 1886. 8. r. — 2104. M. VII. 
12. (A m. tud. Akad. aj.) 

Lenho88Ők M. Kisebb boncztani rendetlenségek. Budapest. 1886. 
8 r. — 2108. M. VII. 14. (A m. tud. Akad. aj.) 

L o j k a H. Magyarország zuzmoflorájához.  Budapest. 1885. 8 r. 
— 2067. M. III. 177. (A m. tud. Akad. ajánd.) 

Dr. P r i m i c s Gy. A radnai havasok geologiai viszonyai különös 
tekintettel a kristályos palákra. Budapest. 1885. 8. r.— 2064. 
M. III. 174. (A m. tud. akad. ajánd.) 

Orsz. S e l y e m t e n y é s x t é s i f e lügye lőség .  Magyaror-
szág selyemiparának fejlődése  1880.—1886, Budapest. 1887. 8. 
r. — 2149. H. t. 23. (Ajánd.) 

Dr. Roboz I. Adatok a gregarinák ismeretéhez. Budapest. 
1886. 8. r. — 2106. M. VIL 13. (A m. tud. Akad. aj.) 

S c h m i d t S. Vezeték a természetrajzi füzetek  első tiz évi folya-
mának foglalatjához.  1877.—1886. Budapest 1887. n. 8. r.— 
2147. G. V. 31. (Ajánd.) 

Dr. Szabó J. Göd környéke forrásainak  geologiai s hydrographiai 
viszonyai. Budapest. 1887. 8. r. — 2123. M. VII 16. (A m. 
tud Akad. ajánd.) 

Szadeczky Gy. A magyarországi obsidianok különös tekintettel 
geol. viszonyainkra. Budapest. 1887. 8. r. — 2109. M. VII. 15. 
(A m. tud. Akad. ajánd.) 

Dr. Thanho fe r  L. Közlemények az ál'atorvosi élettani intézet-
ből II. Eszközök és vizsgálatok. Budapest. 1886. 8. r. — 2062. 
M. III. 172. (A m. tud. Akad. aj.) 
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10. Bölcsészet,  nevelés tudomány,  aesthetika. 
Lang L. A népoktatás hazánkban 1869.— 1884. Buda pest. 1886. 

8. r. — 2112. M. VII. 17. (A m. tud. Akad. ajánd.) 
— A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatásról 

szóló jelentése 1888/6-ra. Budapesten, 1886. 4. r.—2110. L. III. 
9. (Közökt. Min. aj&nd.) 

11. Jogtudomány  és nemzetgazdászat. 
Anonymus. Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest 1877. 

8. r. — 2050. K. V. 10. 
D r. A p a t h i I. Anyagi és alaki váltójog. Budapest. 1887. 8. r.— 

2037. K. IV. 8. 9. 
Ugyanaz . Kereskedelmi jog. Budapest. 1876. 8. r. — 2032. 

K. IV. 3. 
B i h a r i I. Természetjog vagy jogbölcsészet. Budapest. 1872. 8. r. 

— 2028. K. IV. 2. 
B i s c h o f  A. Die Grundbegrlffe  und Hauptlehren der Oekonomie. 

Pest. 1871. 8. r. — 2043. K. IV. 17. (Molnár L. ur. aj.) 
Bischof  A. Katechismus der Finanzwiasenechaft.  Leipzig. 1886. 

8. r. — 2059. K. I. 7. 
— Katechismus der Volkswirtschafts-Politik.  Graz. 1877. 8 r. — 

2055. K. II. 7. 
— Katechismus der Staatslehre und des Staatsrechtes. Ausbach. 1871. 

8. r. — 2044. K. V. 6. 
G e l p c k e W. Zeitachrift  íűr Handelsrecht. Berlin. 1852. 8 r. — 

2038. K. IV. 10. 11. 
Go ldschmid t . Zeitschrift  für  das gesammte Handelsrecht. Er-

langen 1858. 8. r. — 2056 K. IV. 13. 
G r o t i u s . Tételes nemzetközi jog. Budapest. 1877. 8. r. — 2049. 

K. V. 9. 
H e r c z e g M. Magyar polg. törvénykezési reudtartás. Pest. 1871. 

8. r. — 2061. K. IV. 12. 
H u s z t y Red. A magyar büntetőtörvény a bűntettekről ős vétsé-

gekről. Budapest. 1878. 8. r. — 2060. K. V. 5. 
Dr. J h e r i n g — D r. B i e r m a n n. A jogtudomány a minden-

napi életben. Budapest. 1875. 8. r. — 2048. K. II. 8. 
Dr. J h e r i n g — Dr. W e n z e l G . Küzdelem a jogért. Buda-

pesten. 1874. 8. r. — 2051. K. V. 4. 
Dr. M a r i s k a Vilmos. Magyar pénzilgyi törvényisme. Buda-

pest 1877. 8. r. — 2033. K. IV, 4. 
M ü 11 e r W. Der Volksadvokat. Wien und Teschen. 1886. 8. 

r. 2. Bde. — 2026. K. III. 31. 32. 
D r. S c h i 11 i u n g Fr. Ad. A természetjog vagy bölcseleti 

jogtudomány kézikönyve. Budapest. 1869. 2. kötet 8. r, — 
2035. K. IV. 5. C. 
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D r. S c h m i d t. L. Ropetitoriain des allgemeiuen Staatsrechts. 
Leipzig. 1879. 8. r. — 2040. K. I. 5. 

Dr. S c b m i d t L. Repetiorium des Spstems des allgemeinen 
Finanzrechts. Leipzig. 1880. 8. r. — 2041. K. I 6 

S mith. Nemzetgazdaságtan. Budapest. 1879. 8. r. — 2046. K. V. 8. 
S c h w a r z Gy. A két utóbbi évtized államformatani  irodal-

mának kritikai méltatásához. Budapest. 1887. 8. r. — 2116. 
M. VII. 18. 

— Az európai monarchiak rendszeres alaptörvényeiről, tekintettel 
ezek alkotmány történelmi előzményeire. Budapest. 1887. 8. r. 
— 2098. M. VII. 19. 

— A gondolatszabadság és ódon tömeg-uralom. Budapest. 1886. 
8. r. — 2018. M. III. 169. 

T o m a s i u s. Észjog. Budapest. 1881. 8. r. — 2045. K. V- 7. 
Dr. W l a s s i c s Gy. A bűnkisérlet és bevégzett bűocselekmény. 

II. r. Budapest. 1887. 8. r. — 2105. M. VII. 20. 
Z i l i n s z k y I. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényében. 

Budapest. 1877. 2. kiad. 8. r. — 2036. K. IV. 7. 
— 1886-ik évi országgyűlési törvényezikkek. I.—IV. fűz.  Budapest. 

1886. 8. r. — 2022. 2il4. IV. 31. a—d. 
— Mit köszönünk a forradalomnak  ? Budapest 1875. 8. r. — 

2042. K. IV. 16. (Molnár L. ur ajándékai.) 

12. Művészeti  szákmák. 

B o g i s c h M. Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök „Énekes 
Könyvé" 1674. Budapest. 1886. 8. r.— 2068. M. III. 178. (A 
m. tud. Akad. aján.) 

K e l e A. Az uj magyar gyorsírás tankönyve. Budapest. 1884. 
8. r. — 2121. K. II. 9. (Szerző aj) 

M o l n á r Gy. A szinpad és titkai. Budapest. 1875. 8. r. — 
2053. K. II. 6. (Szerző aj.) 

13. Folyóiratok  és lapok. 

B a r t h a M. Ellenzék. VII. évf.  1886. fol.  — 2138. (Imets F. Jákó 
igazgató ajándéka.) 

B e r e c z A. Földrajzi közlemények. XIV. köt. Budapest l886/« 8. r. 
— 2080. K. VII. 9. (Vétel utján.) 

Dr. B o k o r J. Magyar philo«phiai szemle V. évf.  Budapest. 1886. 
8. r. — 2079. K. VII. 10. (Vétel utján.) 

G y u l a i P. Budapesti szemle. 1886. 8. r. — 2070. K. VII. 
15.—23. (Vétel utján.) 

H e i n r i c h G. Egyetemes philologiai Közlöny. Budapest. 1886. 
X. évf.  8. r. — 2074. K. IV. 37. (Vétel utján.) 
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K a t i n s z k y G y. Népiskolai Tanügy XVI. ővf.  Eger. 1886. 4 r. 
— 2081. G. III. 5. (Vétel utján.) 

D r. K i s s J. Bölcseleti folyóirat.  I. évfolyam.  Temesvárit. 
1886. 8. r. — 2073. K. VII. 13. (Vétel utján.) 

K ö n i g G y. Mathem. és természettud. Értesítő. IV. köt. Buda-
pest. 1886/e« 89. — 2072. K. VII. 14. (Vétel utján.) 

L o n k a y A. Magyar Állam. XXV. évf.  1886. fol.  — 2140. 
O. g. (Imets F. Jákó ajándéka.) 

S e b e s t y é n Gy. Országos középtanodai tanár egyleti közlöny. 
Budapest. 18&6/6. XIX. évfolyam.  8. r. — 2978. K. VII. 11. 
(Vétel utján.) 

S z a r v a s G. Magyar nyelvőr. XV. köt. Budapest. 1886. 8. r. 
— 2071. F. V. 30. (Vétel utján.) 

S z 1 á g y i S. Századok. XX. évf.  Budapest. 1886. 8. r, — 2075. 
K. IV. 36. (Vétel utján.) 

S z i l y K. Természettudományi közlöny. Budapest. 1886. XVIII. 
köt. 8. r. — 2076. G. V. 29. (Vétel utján.) 

T o m o r F. Közoktatás V. évf.  1886. 4. r. — 2082. G. VIL 4. 
(Vétel utján.) 

T ö r t é n e l m i Tá r . 1886. évf.  Budapest. 1886. 8. r. — 2077. 
K. VII. 12. (Vétel utján.) 

14. Vegyesek. 
H e l l e b r a n t . A. A magyar tud. Akadémia könyvtárában lévő 

ősnyomtatványoknak jegyzéke. Budapest. 1886. 8. r. 2014. M. 
III. 165. (A m. tud. Akad. ajándéka.) 

A m. tud. Akadémia 1886. évi május 9-én tartott XLVI. 
közűlésének tárgyai. Budapest. 1886. 4. r. — 2012. D. VL 
67. (A m. tud. Akad. aján.) 

V a l l á s és közökt. Minis t . Könyvjegyzék a középisko-
lai tanári könyvtárak számára. Budapest. 1886. 8. r. — 
2085. K. VII. 8. (Ajándék.) 

Va l lás - és közök t. m. kir. Ministernek az oi sz. tanítói 
nyugdíj- ős gyámalap 1885. évi állapotáról szóló jelentőse. 
Budapest. 1886. 4. r. — 2111. L III, 11. (A nm. Minister aj.) 
E szerint a tanári könyvtár az idén gyarapodott a megkül-

dött 164 darab Értesítőn kivül a 2009 sorszámtól a 2153 sorszámig 
145 művel 116 kötetben 92 füzetben;  s így az egész könyvtári állo-
mány 2225 műből, 2224 kötet- és 1022 füzetből  áll. 

A szives adományozóknak az intézet nevében hálás köszönetet 
mond az igazgatóság. 

Csík-Somlyón, 1887. jun. 21-én. 
GIÓ8Z Miksa 

a tanári könyvtár őre. 
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II. Ifjúsági  kflnyíár  Az ifíusági  könyvtár állománya a mult 
évben tett 544 müvet. Az idei szaporodás a következő: 

1. Vétel  utján: Koleszár M. Válogatott költői olvasmányok. 
Zólyomi L. Magyar Helikon. 2 kötet. Szigligeti E. Trónkereső. 
Verne Gy. Dél csillaga. Verne Gy. 15 éves kapitány. Sirisaka 
A. A babonáról. Hoitsy P. Ami az embert környékezi. Fodor 
J. Népszerű természet-tudományi értekezések. 

2. Ajándék  utján: Fülei  Sz.  Lajos úrtól mint szerzőtől 
Szünórák. Molnár  László úrtól: Névy L. A tragédia elmélete. 
Kazinczi F. Kazinczi útja Panonhalmára. Chateaubriand. A 
kereszténység szelleme. 2 kötet. Körmoczi J. Korkérdések. 
Otthon. 1 ÍÜ7. 1874 bői. Kele  Antal  úrtól mint szerzőtől: Az 
uj magyar-gyorsirás tankönyve Haza  és külföld  szerkesztőségétől: 
Török Árpád, Petőfi-e  vagy Arany! Török Á Simonyi nyelv-
tana. Dévay J. Irodalmi bajok. 1 füz.  A helybeli  önképzőkörtől: 

Magyar Salon. 9 füzet  1886-ból. 
Pénzvagyona a könyvtárnak mult évben tett 114 frt  89 krt. 
Ehhez járult az idén „könyvtár-illeték" czi-

men az ifjúságtól  . . . 26 frt  25 kr. 
Kamat a kötelezvény mellett kia-

dott 100 frt  után . . 6 frt  — kr. 
Összesen 147 frt  14 kr. 

Ebből : 
a) Könyvek beszerzésére fordíttatott  14 frt  20 kr. 
b) Szépirodalmi lapokra 9 frt  20 kr. 
e) Könyvkötésre 2 frt  55 kr. 
d) Posta költség . — frt  50 kr. 

Összes kiadás 26 frt  45 kr. 
Maradt tehát 120 írt 69 kr. 

Ebből: 
a) Kötelezvény ír ellett ki van adva . 100 frt  — kr. 
bj A cs.-szeredai takarékpénztárban van, tő-

készíttetvén a bejött 6 frt  kamat is. 18 írt 84 kr. 
c) Könyvtárnoknál van . . . . 1 frt  85 kr. 
Áz idei szaporodás lévén 19 mü, az ifjúsági 
Könyvtárállománya az 1886—87-ik év végén 56 5 mű. 
Pénzvagyona pedig 120 frt  69 kr. 

Bodosi Lajos 
könyvtárnók. 
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ül. A gymnas. kölcsön-kőnyvtár állása az 108%. tanév 

•égével: 
a) Pénzben,'. 

1. Mult tanévről fenmaradt  . . . . 329 frt  40 kr. 
2. Könyvszállitmányok után való 10% 19 frt  40 kr. 
3. Használati díj a könyvekről 222 frt  48 kr. 
4. Kamat czimen bejött . . 7 írt — kr. 

Összes bevétel 578 frt  28 kr. 
Ebből kiadott . 228 frt  40 kr. 
Pénztár-készlet 349 frt  88 kr. 

Ebből egyeseknél el van helyezve 347 frt  34 kr. 
b) Könyvben: 

1. A mult tanév végén volt. . . . 2062 kötet. 
2. Jelen évi szaporodás vétel utján 188 , 
Könyv-szállitmányok után lO°/0 engedmény-

ben Ráth Mór budapesti könyvkereskedő úrtól 19 írt 40 kr. 

Nagy István, 
a kölcsön-könyrtár öre, 

IV. A természettani szertár állománya a mult tanév végén 
volt: 29-féle  vegytani szer . . . 3 8 írt 72 kr értékkel, 
és 258 drb vegyt. és physikai teneszköz 1357 , 75 , , 

Azóta a g y a r a p o d á s : 
23-féle  vegyszer 9 , 79 , „ 

és 13 drb vegytani eszköz (görebek, lombikok) 6 „ 84 . , 
A f o g y a t k o z á s : 

7-féle  vegyszer, a melyek együtt 4 a 30 , a 
szerepeltek a leltárban; és 

8 drb vegytani eszköz (görebek és töl-
csérek, eltörtek) . . . 2 . — . t 
A j e l e n l e g i á l lomány t e h á t : 

45-féle  vegyszer 44 a 21 , 9 
és 263 drb vegytani és physikai eszköz 1362 B 69 s , 

Pál Gábor, 
a természettani szertár öre. 

V. gymn8iumi terménytár ez évi gyarapodása: 1) az állattan-
niak  osztályába beszereztettek a következő a) borszeszkészitmények  : 
Amphioxos laoceolatus, Ascaris lumbricoides, Astacus fluviatilis, 
Cy8ticercus cellulosus, Distoma hepaticum, EchynorbyQchas gigás, 
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Hirudo offícinalis,  Lumbricus terre9tris, Synapta digitata, Spongia 
officinalis,  Trychina spirális (górcsői praeparatum). b) Csontvázak-. 
Caniş familiaris,  Columba livia domestica, Perca fluviatilis,  Rana 
esculenta, Testudo graeca, Tropidonatus natrix. c) Tömetek:  Far-
kas kölyök, parlagi ölyv, (szerzemények); vadmacska, közönséges 
menyét, Bánfi-holló  zöld harkály (tek. Puskás Sándor adótiszt ur 
ajándékai.) Hím páva (tek. Kovácsi Bálint k.-ujfalvi  postamester úr-
tól ajándékozva és az igazgató által kitömetve) 2) A növény gyűj-
teményhez ajándékozott dr. Medgyesi Béla szaktanár 31 drb. prae-
paratumot. c) Az ásvány-gyűjteményhez  járult 2 drb. vaskovand 
a csiktusnádi Bányászpatakai „bányalik"-tói. (Imets F. Jákó igazgató 
hozta.) 10 drb. szárhegyi márvány, 1 drb. szépen csiszolva, (tek. 
Pusztai János bánya-számvevő úrtól) egy 25 klgramnyi ditrói-kőzet; 
(tek. Puskás Lajos ditrói birtokos úrtól.) 

VI. A rajzgyűjtemény a mult évben nem szaporodott. Ellen-
ben a torna-eszközök  kijavíttattak. Beállíttatott egy vízszintes létra 
és a téli tornához 84 drb. kettős érczgolyó, 55 frt  vételárban. A 
golyók közül hozatal közben 5 drb eltörött. 

VII. A vegyesek tárában a régiség  gyűjteményt  gyarapították : 
Imets  F.  Jákó  néhány drb barbar-kori cserépdarabbal, melyeket a 
csiktusnádi „Vártető" nevü, hajdan megerődített és lakott helyről 
hozott.' Az érem- és régi pénzgyüjteményhez  járultak : Paál K.  János 
házfőnök  ur 1 római és 1 török ; tek. Jakab  Antal  tanár ur 1 drb. 
pseudo-ezüst pénzzel: Olti Mózes VI. oszt. tanuló 1 db. II. József-féle 
éremmel 1781. Balló István, Boga József,  Csathó Ferencz, Kovács 
Albert és Lázár Domokos tanulóktól 14 drb. rézpénz, melyek kö-
zül 1 drb Mária Teréz és 3 drb II. József  korabeli krajciár. Fe-
rencz Lajos tanulótól 1 drb. egy forintos  Kossuth-bankjrgy. 

F) Juta lmak. 
1 Az ezen gymnasiumhoz jutaimi általányképpen  utalvá-

nyoztatni szokott 21 frtból  hasznos olvasmányokul szolgálandó 
könyvek  vásároltatván, azok jobb viseletű és szorgalmasabb ta-
nuló ifjak  közt osztattak ki. Ezek következők : 

1. osztály : Bálint Albert, Bírta Gyula, Ferencz LajdfS,, 
Imets llyés, Sándor Géza, Szebeni Gerö, Tauber József. 

II. osztály: Miklós Dénes, Péter Sándor, Ráduly Simon. 
III. osztály : Balázs András, Boga József,  Köváry Lajos, 

Petres János, Szilveszter Ferencz. 
IV.,osztály: Abos József,  Bothár Béla Kotró Márton. 
2. A Székely művelődési és közgazdasági-egylet által fel-

ajánlott Kozma-féle  munkából nyertek 1 — 1 példányt: Gidró 
István és Kovács János VII., Péter János és Szekeres János 
VI , Fodor Antal V. oszt. tanulók. 

3. Pénzbeli  jutalmat  nyertek és pedig: az Adorján  Imre 
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nevén álló jütalmi alap kamatjából 3—3 irtot Gidró István és 
Kovács János VII. oszt. tanulók ; Imets  F.  Jákó  jutaimi alap-
jának  évi kamatját 5 irtot. Balázs András, mint ki a német 
nyelvből első jelességgel maturizált. Ft. Ferenczi  Károly plébános 
úr 2 írtját kitartó szorgalmáért Balló Lázár VIII. oszt. Főtiszt. 
Murányi  Kálmán csikrákosi plébános úr 1 írtját görög nyelvbeli 
kitűnő haladásért Balló István V. oszt. A mult sz. Mihály-
ünnepély alkalmával Paál Kap. János helybeli zárdafőnök  úr 
egy jóviseletü és kitűnő szorgalmú tanuló részére 1 drb 
tallér ttűzvén ki: ezen jutalom szintén Balló István tanulónak ada-
tott ki. Tek. dr. Fejér  Antal ügyvéd ür az Imets F. Jákó 
jubileuma alkalmával 5 frtot  ajánlván fel,  ezen összeg Blénessy 
Alajos VIII. oszt. tanulónak Ítéltetett oda mint olyannak, aki 
a derék tanügy barát óhajtása szerint gymn. pályáján példány-
szerű magaviselet áital magát állandólag kitüntette. Ugyan 
Imets F. Jákó igazgató jubileumi ünnepélye alkalmával Bar-
talis Ágoston Vili. oszt. tanulót, ki igazgató-tanárát meglepő, 
nagyhatású szép beszéddel köszöntötte vala, és aki egyébiránt 
is kivált a magyar nyelv és irodalom tanu'mányozásában s 
önképzőköri működésében is ernyedetlen buzgalmat fejtett  ki, 
tek. Mihály  Ferencz felcsiki  főszolgabíró  úr 5 frttal  jutalmazta 
meg. Ugyan az említett jubileum alkalmával még bejött 1 
írt 50 kr. jutalom Kovács János tanulónak Ítéltetett oda. 

4. Igazgató tanára csíkszeredai talcarékpémtár-TészvényláisaL-
ságtól 8 Irt. jutalmat eszközölvén ki, ezen összeg a tanári ér-
tekezlet megállapodása szerint kitartó szorgalom jutalmaként 
Bartalis Ágoston VIII. oszt. tanulónak ítéltetett oda. Imets  F. 
Jákó igazgató a meteorol. észleletekben kifejtett  buzgó segéd-
kezésökért Péter János VI. oszt. tanulót 3 frt.,  Péter Árpád 
ugyan VI. oszt tanulót 1 frttal  jutalmazta. 

Ezen sokrendbeli és jelentékeny összegű jutalmak felso-
rolásánál az igazgatóság indíttatva érzi magát hálás köszöne-
tet nyilvánítani mindazon áldozatkész tanügybarátoknak, kik 
becses adományaik által a gymn. ifjúság  jóviseletének és szoi-

f aTmának fokozására  és biztosítására ily uton is közremü-
ödni méltóztattak. 

G) Önképzőkör. 
Az önképzőkör ez idén is Bodosi  Lajos tanár vezetése 

mellett, folytatta  munkálkodását. 
A szeptemberben tartott alakuló  gyűlésen megvála^ztat-^ 

tak: Bartalis Ágoston VIII. o. t. elnöknek ; Avéd Márton ^VlII. 
o. t." főjegyzőnek  ; Balló Lázár VIII., Balázs Andr^ Vl^L^i^ 
Csűrös Imre VII. o. tanulók bírálóknak ;" Kovács János t^lLo. t. 
aljegyzőnek j Puskás István VIII. o. t. pénztárnoknak. 
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A kör egész éven keresztül komoly és kitartó munka 
Által iparkodott czélját elérni. Tartatott 10 rendes  gyulés%  me-
lyeken megbiráltatott 23 mű. Ezek közül a körnek „Haladás" 
cz. Albumába fölvétetett3  eredeti és l németből fordított  pró-
zai 4 eredeti és 1 fordított  verses dolgozat. Fölvétetett az 
Albumba még : Kovács János VII. o tanulónak sz. Katalin 
napján, mint az intézet védszentjének ünnepén tartott alkalmi 
beszéde ; Bartalis Ágostonnak a nBáthori"-ünnepély alkalmá-
val elmondott szép szónoki beszéde és ugyan ezen alkalomra 
készített ódája is. 

Munkálkodásaik által kitűntek a kör tisztviselő-birálói, 
kik nemcsak javítani, de tanítani is iparkodtak ; továbbá Barta-
lis Ágoston, Részegh Lajos és Csűrös Imre. 

Szavalataik által: Bartalis Ágoston VIII., Bodó József 
VII., Szekeres János és Szekeres József  VI. o. tanulók. 

A kör járatta a „Magyar Salon4 czímü lapot; ezen kivül 
olvasta az ifjúsági  könyvtár pénzéből megrendelt „Remény", 
„Haza és Külföld"  czimü folyóiratokat;  az előbbi megszűnté-
vel az „Ország Világ"-ot. 

Köszönetet kell e helyen nyilvánítanom tek. Adorján Imre 
nyug. tanár urnák, ki látogatásával többször szerencséltette a 
kört s azt lelkes szavaival munkálkodásában segíteni törekedett. 

Bodosl Lajos, 
az önképzőkör vezetője. 

H) Gymnaslnml krónika. 
(Felsőbb  rendeletek;  vegyesek.) 

1886- juo. 10. A mózesvallásu  tanulók  szombatnapi fölmentőse 
tárgyában közelebbi utasítás közöltetik (1894 p. sz.) 

Aug. 19. Osztály-vizsgálatot tett VIII,  osztályos tanuló  az érett-
ségi vizsgálat befejezései  az illető iskola törvényeinek köteléke alá 
tartozik (2682. p. BT.) 

Aug. 24. Dr. Medgyesy  Béla a természetrajzi és vegytani tanszékre 
tanárrá neveztetik ki ezen gymnasiumhoz. (2771. p. sz.) 

Aug. 27. P. Oyergyai Dezső  szt. ferenczrendi  áldozár tanárrá 
neveztetik ezen gymnasiumhoz. (2798. p. sz.) 

Szept. 2. Lakatos Izra képezdei tanár a gymnasiumban viselt 
énektanitói  állásáról lemond. 

Szept. 2. Elismerés nyilvánittatik a Jinöveldei  elöljáróságnak 
az 188fc/f.  tanévben előrt szép eredményőrt. (2788. p sz.) 

Szept 4. A Molnár  Balázs-íéie  magán alapítványok rendszere-
«Uteţtek a csiksomlyói finövetöőnől  (2562. p. sz.) 
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Szept. 10. jjĵ - sz. A csiksomlyói gymnasiumi zenetanitó  részére 
a 200 frt.  segély a törvényhatóságtól folytatólag  az 188"/7. tanévre 
utalványoztatik. 

Szept. 25. A gymn. épület tetején elhelyezett széphangu csen-
gettyű  a 10 órakori csengetés alkalmával tengélyéből kiesett és a 
födélzeten  legurulva földre  zuhant; azonban semmi baja sem lett. A 
mai idők szerint is elegáns öntvény oldalán Nep. sz. János finom  met-
szetű domborművű képe s körül az évszám: „1781." 

Szept. 25. Az I. módszeres  tanácskozmány jegyzőkönyvének 
fslterjesztési  határideje kérdésessé tétetik. (3105. p. sz.) 

Szept. 28. Netaláni látogatása valamely kormánybiztosnak 
azonnal följelentendő  lészen. (3349. p. sz.) 

Okt. 10. A torna, rajz ős irás tanítása alól fölmentett  tanu-
lók  névjegyzékének határideje megállapíttatik. (1505. t. 709. sz.) 

Nov. 9. Az érdemsorozásnál  az 1876-iki Rendtartásban előirt 
érdemjegyek használata elrendeltetik. (3674. p. sz.) 

Nov. 14. Báthori István  halálának 300 ados évfordulója  meg-
ünneplendő lészen. (3741. p. sz. — Lefolyását  lásd V. B. alatt.) 

Nov. 28. Az I. módszeres értekezlet jegyzőkönyve felküldésé-
nek határidejére  nézve határozat közöltetik. (3833. p. sz. v. ö. 
szeptember 25.) 

Decz. 7. A privátleczke-adás  tárgyában egykor kiadott tiltó 
rendelet megujíttatik. (4029. p. sz.) 

Decz. 14. Az 1886/e- évi tanári működés  eredménye megnyug-
tató tudomásul vétetett. (4050. p. sz.) 

Decz. 27. A középiskolák számára irányadó minták gyanánt 
butortervek  közöltetnek. (422l.p. sz.) 

1887. Jan. 8. A középiskolai tanárok szálláspénze  ez úttal 
50 frttal  emeltetett. (85. p. sz) 

Jan. 19. — febr.  19. A csiksomlyói gymn. tanulók közül 30 
ifjú  hetenkint 4 órában rendes táncztanításban részesült. 

Jan. 25. A téli  torna berendezése ügyében főigazgatói  magas 
intézkedés történik (268. p. ez.) 

, - Febr. 1. A vonat-ezredekhez fölvett  egyővi önkőnytesek Nagy-
szebenben is tehetnek tartalékos tiszti vizsgálatot. (369. p. sz.) 

Febr. 22. A kézi  ösztöndíjas  tanulók kimutatására nézve ujabb 
utasítás adatik. (548. p. sz.) 

Febr. 24. Népfölkelési  szolgálatra kötelezett tanárok ideiglenes 
fölmentése  tárgyában utasítás adatik. (733. p. sz.) 

Febr. 25. Ismétlő  tanulók  évközbeni  fölvétele  tárgyában köze-
lebbi utasítás közöltetik. (750. p. sz.) 

Febr. 28. Nagy  István  főgymn.  r, tanár a tanárvizsgá-
lat alól fölmentetett.  (774. p. sz.) 
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April. 5. A felekezeti  főhatóságoknak  az „ÉrtesitŐ8 1—1 pél-
dánya megküldendő lészen. (1237. p S7.) 

April 12. Beteg tanároknak  Karlsbadban ingyen lakás ajánltatik 
bizonyos föltételek  mellett. (1291. p. S7.) 

April 20. Pályázati hirdetmények katonai  nevelőintézetekbe 
(1406. p. sz.) ; april 22. (1483. p. sz.); april 28. (1547. p. BZ.) 

April 25. Imets  F.  Jákó  25 éves tanári jubileuma ünnepeltetik. 
April. 28. A földrajz  beosztása és tanítása tárgyában átme-

neti intézkedés tétetik. (1543. p. sz.) 
April. 29. A gymnasiumi tanítás  módosított  terve és arra vo-

natkozó utasítások  minden egyes tanár kezéhez megküldetnek és a 
helyi tanterv iránt javaslat tehető. (1560. p. sz.) 

Május. 11. Elemi és képczdei képesítéssel biró tomatanitók 
mint ilyenek a középiskoláknál is alkalmazhatók. (1733. p. sz.) 

Máj. 12. A volt praetorialis  ház egy részét Imets F. Jákó 
gymn. igazgató a kápezdei tanulók beszállásolása czéljából ns Csik-
inegye meghízottjától Átveszi. 

Maj. 12. Szeptemberben  bukott  maturizandus ifjak  a következő 
év juii'ii8 havában előállhatnak. (1729. p sz.) 

Máj. 12. Az iskolák állapotát feltüntető  statist. táblázatok 
kiállítása tárgyában további újítások közöltetnek. (1734. p. sz.) 

Máj. 20. A Székely  művelődési  egylet  választmánya Kozma F : 
,A székelyföld  állapota* ez. koszorúzott müvéből 10 példányt kül-
dött a jó viseletű és szorgalmas tanuló ifjak  között leendő 
kiosztás czéljából. (40 p. sz.) 

Máj, 21. A gymn. ifjúság  majális ünnepélyének az időjárás 
az idén sem kedvezett. 

Máj. 27 Az erdélyi püspöki megye papnövendékei  közé  való 
pályázás napjául jul 5-ke tü/.etett ki (1885 p. sz.); miről a 3 felső 
osztály ifjúságát  az igazgaló annak idejében értesítette. 

Jun. 1. A szolnoki államosított  gymnasiumnál 8; a nagybá-
nyainál pedig 11 tanszékre  pályázat  hirdettetett. (1936. és 2016 p. sz.) 

Jun. 7. Gyorsirási tanfolyamban  csak a III. osztálytól kezdő-
dőleg és a magyar nyelvben jó előmenetelt tanúsító ifjak  lesznek 
jogosítva részt venni. (1975. p. sz.) 

Jun. 13. Az erdélyi rk. Status gymnasiumi tanárainak Szolgá-
lali  és fegyelmi  szabályzata  tudomás és miheztartás végett minden 
tanárnak készbesittettik (2011. p sz.) 

Jun. 29. Záró  ünnepély. D. e. Vs 9. órakor az igazgató hála-
adó „ Te DeumB-ot mondott. Azután a gymn. gyűlésteremben szép 
számmal megjelent közönség előtt beszámolt a lefolyt  tanév fouto-
sabb mozzanatairól, különösen utasítva a szülőkőt ős gyámokat 
gyermekeik jövő pályája érdekében. 
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TI. 
Az ifjúság  névsora és érdemsorozata. 

(Viselet  és általános  osztályzat.) 

I. osztály. 
Ábrahám Ábel, jó, jó. 
Aikler Albert, szabsz, elégt. 

jó, J. 
jó, elégs. 

jó, J. 
jó, jó. 

Werner Rudolf,  szabsz, elégt. 
Zakariás Gerő. jó, elégs. 

Összesen 41. 
Bálint Albert, 
Balló Károly, 
Birta Gyula, 
Bőjthy Gábor 
Csiszér Ferencz, szabsz eíégt. 
Csiszér József,  szabsz, elégs. 
Domokos István, jó, elegt. 
Ferencz Lajos, jó, J. 
Fitzus Lukács, szabsz, elégs. 
Gál Gergely, alp. fnt.  jó, jó. 
Hazai Gábor, szabsz, elégt. 
Imets Ilyés jó, J. 
Jánosi János, jó, jó. 
Klencsár Béla, jó, elégs. 
Lázár Dom , alp fnt.  jó, elégs. 
Mánya Antal, jó, jó. 
Máthé Lajos, jó elégt. 
Mihály F'erencz, fnt.  jó, elégs. 
Mihály Mátyás, jó, elégs. 
Nagy József, 
Nagy István, 
Rozsnyai József, 
Sándor Béla, 
Sándor Géza, ism. 

II. osztály. 
András Lajos, km. 
Baka Antal, alp. fnt.  jó, jó, 
Balázs Károly, jó, jó. 
Balázs Lajos, f 
Bálint Károly, jó, elégt. 
Csathó Pál, szabsz, elégs. 
Csedő Domok., alp. fnt.  jó, jó. 
Dobál Antal, jó, jó. 
Domokos Károly,szabsz, elégt 
Ferenczi Gyula, jó, jó. 
Gál Adám, jó, jó. 
Jartó Márton, jó, jó. 
Karda Sándor, szabsz, elégs. 
Krausz János, fnt.  szabsz, elég. 
Keresztes Vencz., szbsz. elégt. 
Kerezsi Albert, jó, elégs. 
Kovács Gergely, jó, elégt. 
Lukács Zoltán, szabsz, elégs. 
Márton Bálint, jó, elégs. 
Merza Rezsó, jó, elégs. 
Miklós Dénes, alp. fnt  jó, J, 
Péter Imre, jó, elégs. 
Péter Sándor, alp. fnt.  jó, J. 
Ráduly Simon, g. k. jó, J. 
Sándor Imre, jó, elégs. 
Szász Domokos, ism. jó. jó. 
Töke György, jó, jó. 
Zakariás Manó, jó, jó. 

Összesen: 28. 
III. osztály. 

Albert Sándor, jó, elégs. 
Antal Gergely, jó, jó. 

*) Egy-két másvallásu ifjnt  kivéve, az egész ifjúság  r í m . k a t h , 
v ft  1 14 s u lévén, ez * névsorban, mint önkényt értendő, jelexve nincs. 

jó, elégs. 
szabsz, jó. 

jó, elégt. 
jó, jó. 

Sárosi Kár., ism. szbsz. elégs. 
Sipos Jenő jó, elégs. 
Szabó Istv. ism. k. szab. elégs. 
Szabó Mihály, jó, jó. 
Szebeni Antal, fnt.  jó, jó. 
Szebeni Gerő, jó, J. 
Tamás Lajos, jó, elégs. 
Tauber József,  jó, J. 
Veress András, jó, jó. 
Vallensteán D. rf.*)  szbsz. elégt. 
Weger Ferencz, öszt. v. n. m. 
Weger János, öszt. jó, elégs. 



Balázs András, int. jó, J. 
Becze Imre, alp. fnt.  szbsz. jó. 
Benedek Gábor, jó elégs. 
Boga József,  alp. fnt.  jó, J. 
Csathó Balázs, jó, jó. 
Ferenczi Alajos, v. n. m. 
Gőzsy Jenő, ism. jó, jó. 
Gőzsy Péter jó, elégs. 
György Lázár, jó, jó. 
Horváth M. alp. fnt.  szb. elégs. 
Kajcsa Imre, jó, elégs. 
Kerezsi Domokos jó, jó. 
Kovács Józs. ism. szbsz. elégs. 
Kőváry Lajos, jó, J. 
László Elek, szabsz, elégs. 
László János, ism. jó, elégs. 
Lázár Miklós, jó, jó. 
Márton Lajos, jó, elégs. 
Orbán Ferencz, jó, jó 
Orbán János, szabsz, elégs. 
Petres János, jó. J. 
Szilveszter Ferencz, jó J. 
Vass Lajos, ism. jó elégs. 
Zöld Ferencz, v. n. m. 

Összesen: 26. 

IV. osztály. 

Abos József,  alp. fnt.  jó, J. 
Bartis Géza, jó, elégs. 
Biró Ferencz, jó, elégs. 
Bocskor Fer.,alp. fnt.  szbsz jó 
Bocskor Zsigm., alp. fnt.  jó, jó. 
Bothár Béla, alp. int. jó J. 
Bots Lajos, jó, elégt. 
Csiszér Lázár, fnt.  jó, elégs. 
Csoboth András, alp fnt.  jó, jó 
Fejér Mihály, jó, elégs. 
Gondos Gy alp. int. jó, elégs. 
Gvörgy János, szabsz, elégt. 
Jánosi József,  jó, elégt. 
Kajcsa József,  Int. jó, jó. 
Kedves József,  int. jó, jó. 
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Korodi János, alp. fnt.  jó jó. 
Kotró Márton, alp. int. jó J. 
Kovács Ignácz, ism. jó, elégs. 
Lakatos K., ism. alp. fnt.  jó jó. 
Merza Gergely, jó, elégs. 

| Ördögh János. jó, jó. 
í Pototzki Márt. fnt.  jó, elégs. 
J Száva Antal, jó. elegs. 

Török Albert, jó, elégs. 
Wellmann Sámuel, jó, jó. 

Összesen : 25. 

V. osztály. 
Balló István, alp. int. jó, J. 
Barabás Ferencz. sz.bsz. elégs. 
Bernát Sándor, ism. jó, elégs. 

jj Bothár Bálint, szabsz, elégt. 
Fodor Antal, jó, J. 
György Ignácz, szabsz, elégt. 

| György Lajos, jó, elégs. 
| Incze Domokos, alp. fnt.  jó, jó. 
| Korodi Imre, alp. fnt.  jó, jó. 
i Koncz Károly, alp. fnt.  jó. jó. 
| Lajos Balázs, jó, elégs. 
J L á r e n c z A l a d á r , s z a b s z , e l é g t . 
; L á s z l ó I s t v á n , t v . 

Nagy Antal, alap. fnt.  jó, jó. 
K. Paál István, jó, elégt. 
Ráduly Jakab, szabsz, elégt. 
Részegh J< zsef  szabsz, elégt. 
Száva András, alp. fnt.  jó jó 

i Tódor Imre, jó. elégs. 
Zakariás István, szabsz, elégfe. 

Összesen: 20. 

VI. osztály. 
I Antal Áron, alp. fnt.  elégt. 

Csathó Fer., alp. fnt.  jó, jó. 
Domokos Gy. alp. fnt.  jó elégs. 
Kovács Albert, szabsz, elégt. 

; Miklós Sándor, jó, elégs. 
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Olti Mózes, jó, jó. \ 
Péter Árpád, alp. fnt.  jó, elégs. 
Péter János, alp. fnt.  jó, J. 
Puskás Ad, öszt. fnt.  szb. elégt. 
Rancz András, jó, elégt. 
Sándor László, ism. jó, jó. j 
Szász Gyula, ref.  szabsz, jó. 1 
Szekeres János, alp. fnt.  jó, J. 
Szekeres József,  alp fnt.  jó, jó. 
Zsigmond Lázár, szbsz. elégt. 

Összesen: 15. 
VII. osztály. 

Balló Lajos, szabsz, elégs. 
Bodó József,  alp. fnt  jó, jó. 
Csűrös lm. alp. fnt.  szb. elégt. 
Demény Lajos, jó, elégs. 
Eróss József,  alp. fnt.  jó, jó. 
Ferenczi Béla, alp. fnt.  jó. jó. 
Geo esi Arnold, szabsz, elégs. 
Gidró István, alp. fnt.  jó. J. 
Gózsy Géza, szabsz, elégt. ; 

Holló András, alp. fnt.  jó, jó. 
Kovács János, alp fnt.  jó. J. 
Lukács Manó,alp fnt  jó, elégs. 
Szabó Lázár, szabsz, elégs. 
VeressS. ism. k. szabsz elégs. 

Összesen : 14. 

VIII. osztály. 
Ádám Ferencz. jó, jó.*) 
Áved Márton, alp. fnt.  jó, jó, 
Balázs András, alp. fnt.  jó, J. 
Balló Lázár, alp. fnt.  jó. J. 
Bartalis Ágoston, alp int. jó, J. 
Beke Beniám, alp. fnt.  jó, jó. 
Blénessy Alajos, alp. fnt.  jó, jó. 
Bocskor Antal, jó, jó 
Kénese Kár. ism. fint.  jó, elégs 
Lórincz Ignácz, jó, elégs. 
Puskás István, ]ó, elégs. 
Részegh Lajos, jó, elégs. 

összesen: 12. 

•) Itt az évi osztályozás eredménye van jelezve; az érettségi eredményt 
lásd VII. 6. alatt 

Bdviditósek magyarázata. 
J. = Jeles, 
elégs. = elégséges, 
elégt. elégtelen, 
ism. = ismétlő, 
szabsz. = szabályszerű. 
k. szabsz. -=-= kevésbbé szabályszerű. 
ref.  református. 
g. k. = görög katholikus. 

alp. = alapítvány os. 
öszt. = kézi ösztöndíjas. 
fnt.  = finöveldei  tanuló. 
y. n. m. = vizsgálat nélkül maradt 
km. = kimaradt. 
tv. = tanodát változtatott. 
f  = meghalt 
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1. A tanulók általános áttekintése. 
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1) Ezen és a következő rovatokban is csak az év végéig megmaradt tanulók száma van felvéve. 
2) A székelytől nemzetiségileg némileg különböző tanulók sem beszélnek a magyaron kivül mád nyelvet 
3) A haladók közé az egy tantárgyból megbukottak is fel  vannak véve, a sikeres javitóvizsgálat rem ényében. 
4) Asaz: akik több tárgyból bukván, ismétlésre utasíttattak. 
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3. Magaviselet, Hatkor, vâlasxtott pálya és szállás uerlntl áttekintés. 

összeg Íj tí 22|26 27|26 17 
*) A pályaválasztás általában ingadozik ; sikerülése pedig igen-igen függ  a körülményektől. 
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4. Származási'hely szerinti áttekintés. 
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B&C8 Bodrogm. — — — 1 — — — 1 
Brassómegyei 1 1 
Bnkarest(Eomán.) — 1 — — — — — — 1 
Háromszékm. — 2 4 3 1 1 2 1 14 
Kis-Küküllőm. — — 1 — — — 1 
Mármarosm. — — 1 — — — — — 1 
Torda- Aranyosm. — — — — — 1 — — 1 
Ud várhely m. 2 — — 1 1 1 — — 5 

Összeg 40 26 24 25 19 15 1 1 4 12 175 

5. Az érettségi vizsgálatok eredményének áttekintése. 
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VIII. 
I i é g t ü n e t i és n ö v é n y - é l e t t a n i észlelő. 

Imets  F.  Jákó  intézeti igazgató a 14-ik évben is folytatta 
a légtüneti és növény élettani észleleteket; miben Péter JAnos VI, 
oazt. tanuló segédkezett neki. A légtüneti észleletek havankint föl-
küldettek a m. kir. központi intézethez ; a növényélettani adatok 
hasoplólag évenkint közöltetnek. 
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Jegyzés 

Január 696.3 706.0 686.4 —2.3 3.8 — 9.5 | 3.6 6.1 1.7 92 99 77 8.20 6.00 21 BE') s NE SW 3 6 Langyos. 

Február 702.1 717.8 690.2 —4.7 2.5 -11.6 j a . 4.8 1.8 92 98 79 27.23 16.00 '/« NE SE S E 3 4 Ntgyon in jhe . 

Március 699.4 708.3 681.5 —2.0 4.9 —7.6 37 6.2 2.3 91 100 69 39.30 14.40 20 NE E SE S 5 6 Zordon, Tiltoió. 

Április 701.7 711.2 695.3 6.4 11.1 —1.1 6.1 7.2 3.6 Ti 91 53 18.06 11.00 12 NE SE S E 7 4 Hideg, uele i . 

Május 700.1 707.5 692.4 12.8 19.7 0.7 8.4 11-8 4.3 78 94 57 56.40 11.00 8 NE S SW SE 5 5 Z i t w n , nedvet. 

Junius 696.7 703.9 689.4 15.4 20.8 11.2 11.1 12.8 7.7 81 98 70 144 15 33.00 8/t SE SW NE S 5 6 TtUnedrei 

Julius 699.6 703.2 696.2 16.3 22.5 11.7 10.7 13.4 8.4 78 94 62 113.16 33.00 "I. NE sw SE E 5 5 Váltóid nedvee, 

August. 700.6 706.3 697.7 17.1 21.3 11.8 10.6 12.1 7.6 76 92 64 83.70 20.40 5 SW NE SE s- 6 4 KevéabM Tiltort. 

Septem. 703.6 709.0 696.7 12.6 20.8 6.8 8.3 11.4 4.7 76 93 64 39.78 16.00 25 sw NE SE s 4 3 Elég kellemet. 

Október 703.1 716.0 688.7 7.3 13.7 —4.2 6.5 9.0 3.2 8291 73 9.20 7.00 15 NE S SW SE 4 4 S í i r u , kelleme*. 
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I Avi kOatfp T00.1 708.4 690.9 6.6 13 3 —1.31 6.6 8.7 4.0J 82 95 mJ 48.75 16.08 — NE SW | SE | s 4 6 VAltoid, nedrei. 

1) • bevett angol jegyek: N = North = észak; £ = East « kelet; S = South = dél; W = Ouest = nyugat 
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IL Növényélettani (phytophoenologiai) é s z l e l e t e k eredmé-
nye az 1886. évre vonatkozólag a következő: 

a) A 1 o m b fe  j lő d é & ke zd e-te ; máj. 3-án a fűz  ; 4-én 
a nyír; 16-án rózsafa,  yerésfenyő,  egres, mogyoró, bükk, ribiszke; 
20-án berkenye, hárs, jegenye; 24-én kőris, ákácz; jun. 5-én eperfa, 
cserfa,  szilfa  leveledznek. 

b) A v i r á g z á s k e z d e t e a következő növényeknél észlel-
tetett : ápril 2 án hóvirág, paponya; 17-én farkas  boroszlán, kanka-
lin, kökörcsin, ibolya; 28 án gyöngyvirág; máj. 1-én a mocsári gó-
lyahír ; 14-én pongyola pitypang, körte, szilva, meggy ; 22 én alma; 
26-án tulipán, nefeiejtsv  berkenye; jun. 2-án tulipán, nárczisz, pün-
kösdi-és csipkerózsa, sárga boglár; 6-án harangvirág; 8-án rozs, 
ákácz, bod/.a, kányafa  ; 23 -án burgonya, borsó, búza, jázmin, labda-
rózsa; jul. 8-án mák, ugorka, fuksia;  aug. 12 én őszi rózsa vi-
rágzanak. 

e) A g y ü m ö l c s á r és k e z d e t e : jul. 1-én cseresznye 
Udvarhelyről; 7-én ribiszke, meggy; 26-án egres, nyári alma; aug. 
2-án rozs-, buza-aratás kezdődik, alfonya;8án  málna; 12-én árpa; 
17 én teljes tengeri ; 20 án veresbelü körte, zab, kökény szilva ; 29-én 
császár körte, tavasz buza; szept. 1 én fehér-,  brassói- horgasma^vu 
szilva; 1 én sarjú kaszálás; 12 én magoakender nyövés; 26 án 
törökbuza-leszedés; 29-én pityóka-ásás; okt. 6 án alma; 18 án mákk, 
zöldség kiásás. 

d) Egyéb é s z l e l e t e k . Január szerfölött  enyhe, a hó 
csaknem egészen elolvad; február  is épen olyan, s a végén még 
poros is az út ős 24-én a pimpö raAr ki van fejlődve.  M á r c z i u s 
változékony; első része nagyon hideg, szeles és még szánút is van ; 
a második pedig enyhe, kellemes. April általában megtartotta jel-
lemét, a kikelet is nagyon későre érkezik. Má jus 1-ón kezd zöl-
dülni a Somlyó, amennyiben a pap bükkje ki leveledzik ; azonban a 
hónap első napjaiban esett havak a rügy ben álló leveleket tönkre-
tették úgyannyira, hogy természetes zöld ez;nt nem kaptak többé ez 
évben. Máj. 25-én a Hargitáról a hó eltűnik. Junius első felében 
rendkivüli nagy esőzések tartanak és okozzák az Oltnak szokatlan 
mérvben való kiöntését; a pünkösdi-búcsuk is épen ezen okbóî  
nem voltak oly népesek, mint máskor. J u l . 1-én az Olt újra ki-
önt, ami még 1 szer ismétlődik 12 én és a sarjura vonatkozólag minden 
reményt megsemmisít. Aug. általán véve kedvező vala. S z e p t . 
10-ke körül a vetés kezdetét veszi ; 17-én a Hargitát és egész lán-
czolatát elborítja a hó, mire sárgulni kezdenek a fák  lave lei. Okt. 
29-ig lehullnak a fák  levelei és a rétek lesárgulnak. Nov. 16-án 
a Hargitán hó, de ez már misnap eltűnik. D e c z e m b e r b e n 
a hó nem állandó, sőt karácsonkor még vetettek is a fagy  alá. 
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IX. 
Figye lmezte tő . 

1. A tanulók szabályszerű fölvétele  és beiratása szep. 1. 
2. napján történik. Szükséges, hogy a tanulók szülőjök vagy 

gyámnokuk vezetése mellett jelenjenek meg az igazgatónál, 
hogy ugy fegyelmi,  mint tanulmányi tekintetben már eleve 
^szükséges tájékozást nyerhessenek. 

Azon szülők, kik nem a tanoda székhelyén laknak, az 
Igazgatóság híre- és beleegyezésével tartoznak szállást fogadni. 

3. A gymnasium I. osztályába csak a 9-ik évet már be-
töltött és 12-iket messze nem haladott korú növendékek vétet-
nek föl;  akik azt eddig elhanyagolták, vagy kívülről  jőnek,  az 
iskolai  bizonyítvány  mellett  tartoznak  hiteles anyakönyvi kimutatást 
hozni. 

4. A javító-, valamint az elhalasztott felvételi  vizsgálatok 
is szeptember 3. napján tartatnak meg. A javító-vizsgálatok 
iránti folyamodványokat  és áz alapítványi kérelmeket is ren-
desen julius 8-ig az igazgátósághoz be kefl  adni. A javitóvizsgá-
latokat a tanulók azon tanodánál kötelesek kiállani, melynél 
megbuktak, vagy azokat letenni elmulasztották. A fölvétel  föl-
télei: jó sikerrel végzett főelemi  IV osztály, vagy hasonfoku 
tanodák s az ezektől kiállított bizonyitvány. Különben pedig 
a mindenikre nézve köteles fölvételi  vizsgálat tárgyai: értelmes 
magyar olvasás, a magyar nyelvtanból az alaktan főbb  részei-
nek ismerete, jól olvasható diktandó-irás és a 4 alapmüvelet 
egész és közönséges törtszámokkal. 

5. Minden tanuló tartozik a 4 frt  tandíjt, 15 kr. könyvtári 
illetéket és Értesítőre 30 kr telőre lefizetni. 

6. A tanulók, valamint a szülők és gyámok is figyelmez* 
tetnek az iskolai bizonyitványok megőrzésére ; minthogy ezek-
nek másodlatai az eredeti elvesztét bebizonyító kérelem mellett 
és kivált az érettségi okmányé, sok nehézséggel állitható ki. 
Figyelmeztetnek továbbá a szülők és gyámok, hogy az évhar-
maai Értesítőket szorgalmasan vegyék át iskolázottjaiktól és 
azokat jól betekintve irják alá, vagy megmagyaráztatva, 
más hiteles ember, jelesen a plébános ur által Írassák alá, hogy 
ne csupán az évvégi bizonyítványból és így későn ébredje-
nek arra, hogy fiók  vagy gyámoltjok elvesztegette a drága, 

-tanidőt és iskolai évet. 
7. Az iíjak tankönyveiket a kölcsön-könyvtárból  illő °/o mellett 

.nagyobbrészt beszerezhetik. 
Csik Somlyón, 1887. jun. 28-án. 

Az Igazgatóság. 
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