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Az ifjúsági  könyvtárról. 
A középiskolák beléletében előforduló  azon extensiv tényezők 

között, melyek az ifjúság  szellemi contignatiójának bővebb béren-
dezésére hivatvák, — első helyen állanak a könyvtárak. 

Köztapasztalat szerint háromféle  könyvtárt szokás megkülön-
böztetni. úgymint: segélyző-, kölcsön- és ifjúsági,  vagyis olvasó 
könyvtárt. 

A segélyző könyvtár igen kevés helyen fordul  elő s rendesen 
karöltve szokott járni szintén az ifjúság  kebelében megalakult 
segélyző egylettel, a mennyiben a kettő együttesen a szegényebb 
tanulókat pénzbeli, vagy ennek megfelelő  ingyenes tanszerek- és 
könyvekkel látja el. 

Az ilyen segélyző egyletet és könyvtárt leginkább azon he-
lyeken találjuk, hol az iskolát frequentálók  nagy része a társa-
dalom vagyonosabb osztályából kerül ki, melyet sajnos itt Székely-
földön  nem mondhatni el, épen azért niucs is. 

A tanulók hétuyolczada sokkal inkább küzd az anyagi szük-
ségletek mindennapos miseriáival, semhogy a szülőktől nyerhető 
filléreik  egy részét is ily segélyalap megteremtésére fordíthatná. 

De van virágzó kölcsön-könyvtárunk, mely alig négy év alatt 
több, mint 500 forintnyi  tőkebefektetés  által hivatva van a sze-
gényebb sorsú tanulókat, tiz °/0 csekély használati dijjért tan-
könyvekkel látni el. 

Ezek azonban csak az anyagi kívánalmaknak tesznek eleget, 
csak a rideg külső szükségletek nyitotta hézagokat tömik be, 
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csak a szellemi megélhetés előfeltételei  gyanánt születtek, hogy 
a szegény tanuló ne kényszerüljön ily anyagi támaszok hiányában 
megválni a különben szorgalommal és tehetséggel cultivált pályá-
tól. 

Az ifjúsági  könyvtár aztán az, melynek rendeltetése a két 
előbbi által nyújtott keuyér izlelését élvezetessé tenni. 

* * * 

Hogy az iskolában szerzett halvány ismeretek csak, hogy ne 
mondjam, rudimentumok, melyeket olvasás utján lehet tudományos 
közkincscsé tenni: az elvitázhatatlan tény. 

Azt a szellemi szárazságot, melyet az iskolai leczkék alapján 
nyert, kellőképen megemésztette, az csakis az olvasás által fog 
emlékezetének tiszta talajára lerakodni destillált állapotban, mint 
biztos ismeret. 

Sok közép iskolában az ifjúsági  könyvtár használatát egoi-
zálja az önképzőkör: az önképzőkör tagjai pedig rendesen a felső 
osztályú tanulók lévén, csakis ezek fognak  részesülni a könyv-
tár élvezésében. 

Igaz, hogy a könyvtár mintegy segédtudománya az önképző-
körnek, de tekintetbe kell vennünk azt, hogy jó önképzőköri 
tagok csak ugy lesznek, ha módot nyújtunk az alsóbb osztálybe-
lieknek is az olvasáshoz. 

Vannak ifjak  ugyanis, kik a többihez mérten, nagyobb, 
jelesebb önképzőköri szellemmel vannak megáldva; ezek jó és 
munkás önképzőköri tagok lesznek iskolanyujtotta előképző olva-
sás nélkül is, de az iskolának s igy az önképzőnek is czélja nem 
lehet poétákat nevelni, hanem alapos, figyelmes  és eredményes 
olvasás útján ügyes stilistákat. 

Elbírálandó tehát azon helyi szokás, hol az ifj.  könyvtár 
önképzőköri felügyelet  alatt áll s csakis ezen tagok számára van 
nyitva ajtaja. 

Legyen az ifj.  könyvtár önzetlen, részrehajlatlan, az egész 
ifjúságra  egyaránt kiterjeszkedő intézmény. 

Midöu azonban annak tényleges szükségletét hangsúlyozom, 
szükségét látom annak is, hogy bizonyos berendezési módozatok-
kal előhozakodjam. 



Valamint az egyetemi tanítás a tárgyak körszerű ismétlő-
dése alapján lehet egységes, de a tárgyak sokfélesége,  divergens 
iránya, az órák különbözete és a szellemi fejlettség  aránytalan-
ságánál fogva  a középiskola sohasem : ugy az ifj.  könyvtár belső 
berendezése sem. 

Értem ezalatt azt a ferde  methodust, midőn az ifj.  könyv-
tárba bekerült könyveket minden csoportosítás, az ifjak  korának, 
auyanyelvi s más szellemi előhaladottságának tekintetbe vétele 
nélkül, egyszerűen conglomerálják és sorszámozzák egytől oo-ig. 

Ily körülmények közt csoda-e, ha idő előtt beüt a regény-
mánia ! 

Az én meggyőződésem az, hogy az ifj.  könyvtár is didakti-
kai alapon rendeztessék, szemelőtt tartván a magyarnyelvi tan-
anyag mellé fölvett  olvasmányokat, vagyis az iskolai Olvasó-
könyvek szerint, — melyekben a darab változhatik, de az irány, 
a czél nem, — kell csoportosítani az ifj.  könyvtár mngán olvas-
mányait is, mert az ifj.  könyvtár a közoktatás nagy olvasókönyve. 

Gyakorlati dologról irván, szükséges volna most, a tüzete-
sebb tárgyalás előtt az olvasás mikéntiségéről is pár vonásban 
megemlékezni; de ez már annyira ismeretes théma, a magyar-
nyelvi tanárok által oly sokszor és sokféleképen  megvilágított 
kérdés, hogy az azzal való foglalkozás  itt csak felesleges  ismétlés 
lenne! 

Sokat olvasni, az olvasottakat megtartani, a megtartottakat 
alkalmazni, valóban „haec trla discipulum faciunt  superare ma-
gistrum u 

* * * 

A módszer tehát, melynek alapján rendezendő volna áz 
ifjúsági  könyvtár, s mely tiszta áttekinthetősége s könnyű keze-
lése szompontjából meddő kísérletnek nem bizonyulhat, a kö-
vetkező : 

Az ifjúságot  illető és általán érdeklő olvasmányokat két nagy-
csoportra szokták osztani a paedagógusok, a s z ó r a k o z t a t ó 
vagy e l m e k é p z ő és h a s z n o s vagy fegyelmező  munkák 
csoportjára. 

Az első csoport keretébe illesztem a három első, — a má-
sodikba az öt felső  osztálybeli ifjakat  illető olvasmányokat. 



Ezen keretekben is osztályokat lehet felvenni  a következő 
tervezettel: 

A három első osztály viselné a „grammatikai" nevezetet, 
tekintettel az ezen osztályokban tárgyalandó elementáris tananyag 
régi elkeresztelésére. 

Minthogy azonban a harmadik és a két első osztály szellemi 
fejlődése  közt már van némi különbség: a grammatikai osztályban 
két alosztályt veszek fel. 

Az A osztályba sorozom a meséket, regéket, erkölcsi olvas-
mányokat és utazásokat, mint a melyek utján legtöbb élvezetet 
nyújt olvasást sóvárgó lelkének az ifju. 

Ide osztanám be első sorban ugy a hazai, mint a külföldi 
mese-irodalom kiváló termékeit. Ezen okból nagyon is kívánatos egy 
teljes mesegyűjtemény kiadása, nem különben egy aesopusi uj és 
szabatos meseforditás  is, mint a melyekben érzékelhető erkölcsi 
tanulságok megbecsülhetetlen hatással voltak és lesznek a minden 
iránt fogékony  ifju  kedélyre. 

Kisfaludy  Sándor regéi a magyar előidőkből termékenyebb 
olvasó talajra hol találnának, ha nem épen itt, és ki tagadná 
Robinson örökszépségü kalandjainak idecartozandóságát? 

Tompa virágregéi, Morus Tamás, Hoffman  meséi, Tamás 
bátya kuuyhója, Benyóvszky M. élete és viszontagságai, Rontó 
Pál, Pál és Virginia, András a szolgalegény, Majláth J. gróf 
magyar regéi és mondái, István bácsi regélgetései, Merényi sa-
jóvölgyi népmeséi, Schmidt Kristóf  ifjúsági  iratai, a középkori 
lovagságot parodizáló Don Quijotte és huszárja, mind olyan mun-
kák, melyeknek olvasási korára sóvár szemekkel epekedik most 
is a meglett férfi  s melyekre valóban illenek Cervantes szavai : 
a gyermekek kezökbe veszik, az ifjak  olvassák, a férfiak  értik és 
az öregek méltányolják. 

Ezen kategóriába valók a tisztán erkölcsi, tehát vallásos 
munkák is, minő a szentek élete, vagy a magyar szentek legen-
dái. 

Ki olvasta mély megilletődés nélkül Zádori Katakombáit? 
Minthogy pedig a nyelvészeti studiumok után az első két 

osztálybeli tanítás súlya épen a földrajzi  tudományágra van he-
lyezve: ebbe & csoportba, illetve alosztályba iktatandó minden 



útazás, vagy ilyet tartalmazó útazási leirás, minők : Magyar László, 
Livingstone és Stanley áfrikai  útazásai és főképen  Verne munkái, 
melyek a képzelet fakadásának,  fejlesztésének,  próductiv képes-
ségének hivatásszerű factorai  lévén, a természetrajzzal most már 
helyesen egybekapcsolt geographiai ismeretek bővítésére, tisztul-
tabb fogalmi  körbe való átplántálására gazdag forrás  gyanánt 
szerepelnek. 

A B alosztály kizárólag a harmadik osztályé. 
Ezen évben kezdi meg a hazai történelem tanulását, legyen 

tehát ezen évbeli magán olvasmányainak kizárólagos tárgya is 
hazai, vagyis nemzeti. 

Attila, Mátyás király, Szigetvár ostroma, Hunyadi János, 
várnai csata, szt.-gotthárdi csata, Erdély és Magyarhon népszerű 
történelme, huszár kalandok és adomák stb., mint megannyi 
betűkkel beszélő rendkívüli tanárai a magyar nemzet dicsőségben 
gazdag ezredéves hagyományainak. 

Szóval ide tartozik minden történeti elbeszélés, mely termé-
kekben oly gazdag nemzeti irodalmunk, mint történelmünk s 
melyeknek költői lendületű és fantásiáju  alkotásaiban utolérhetlen 
magasban tündököl Jókaink, bár tisztelettel adózom a többi ér-
demes követőknek is. 

Nem puszta hypothesis ide venni az ,,Osztrák-magyar-mo-' 
narchia"-t is, mely egyrészt történelmi és ethnographiai becscsel 
is birván, másrészt kiegészíti, betetőzi és áttekinthetőbb képet 
nyújt a már befejezett  földrajzi  ismereteknek hazánkat tárgyazó 
részleteiről. Annál inkább ide való, mert a további csoportosítás 
nagy és lényegesebb anyaghalmaza miatt aligha jut idő ennek 
olvasására is. 

E könyed, világos modorban tartott nagyszerű munka olva-
sása épen oly fontos  az ifjúságra  nézve, a hazai cultur viszonyok 
megismerése czéljából, mint boldogult Orbán Balázs székelyföldi 
monographiája, melyet szintén ide kell sorolnom. 

Minthogy pedig ugy az A alosztály meséin, regéin, mint a 
B történeti novellettjein tulnyomólag Jókai szelleme leng, a ket-
tőt elnevezhetni Jókai osztályának. 

Ez a Jókai vagy grammatikai osztály alapvetője az ifjú 
nemzedék szelleme összes jövőbeli kifejlődésének;  az egyéniség 



bárdolója, a morális jellem istápja, a tehetség bimbójának tavaszi 
sugára és a társas életre hivatott leendő ember magánviselke-
désének signum indelebiléje. 

Épen azért ezen korban jobban kell ügyelnünk az ifjúság 
olvasmányaira, mint a rossz társakra, mert ezek kezdetben 
csak a test üdeségét támadják meg és fenyegetik  végromlással, 
mig a rosz olvasmányok lélekkel együtt a testet is. 

A harmadik C  alosztály magában foglalja  a negyedik és 
ötödik osztálybeli ifjaknak  szánt olvasmányokat. 

S mert e két osztály magyarnyelvi tananyaga az irálytannal 
(V.-ben szerkezettan) foglalkozik:  leghelyesebb elnevezni stilis-
tikai osztálynak. 

Ide tartozik minden beszély (költői és prózai), értekezés, 
fejtegetés,  életrajz, milyenek a Deák Ferenczé, Vörösmartyé vagy 
Wesselényié, vagy Kisfaludy  Károlyé. 

Továbbá Vas Gereben munkái és Áldor Imre történeti jel-
lemrajzai; Deák és Kölesei parainesise. Aranynak a negyedikben 
joggal olvastatott Toldija és általában a classicus iskola híveinek 
munkái, minthogy a verstan gyakorlására ezek müvei szükségesek 
lévén, a különben is szük tananyag mellett bőalkalom nyillik a 
versek technikája mellett a belső értékre is kiterjeszkedni s igy 
a többi költők rovására neu fognak  összetömöriilni a későbbi 
csoportokban. 

Ide valónak tartom még a görög-római regéket is, mivel a 
mindkét osztály növendékeit érdeklő ókori históriára nézve csak 
könnyebbségére válik ugy a tanítást, mint a tanulást tekintve. 

Minthogy pedig itt az epikai elbeszélés, valamint az antik 
szellemben munkálkodó költők felé  van arányítva az iskolai ok-
tatás czélja : elnevezhetni ezt az alosztályt Arany-Kazinczy 
osztálynak. 

A D osztály szintén exclusiv természettel bir; olvasraányi 
anyagát mind ama munkák alkotják, melyek a hatodik osztálybeli 
szónoklattan szellemével rokonságba állíthatók és ennélfogva  rhe-
torikai osztálynak nevezhető. 

Ide tartoznak tehát a szónoki müvek, akadémiai emlékbe-
szédek, továbbá mindazon drámák, melyek a pathetikus irálynál 
fogva  a szónoki szabályok világosabb megértéséhez szükséges tár-



gyul szolgálhatnak s a mely drámák inkább olvasásra, mint szín-
padi siker és hatás kedvéért irvák. 

Tehát Kisfaludy  Károly történeti darabjai és .Vörösmarty 
összes drámai munkái. 

Czélszerü csoportosítás volna idevenni a történeti regényeket is. 
Ezáltal anticipálva lesz a regény és dráma termékeivel való 

külső ismerkedés épen ugy, miként történik az I. osztályban a 
latinnal a magyarnyelvi előfogalmak  által, s az igy szerzett gya-
korlati ismeret alapján könnyű dolog lesz az emiitett válfajok 
elméletét is levonni és megérteni a következő osztályban. 

A regények közül is csak a törtéuetiek tartoznak ide és 
pedig tísztáu a honiak által írottak ; a tendentiosus és külföldi 
regények a következő osztályba valók, bár az utóbbiakat, míg az 
ifjúság  a középiskola korlátai közt él, kiküszöbölendőnek vélemé-
nyezem. 

Hadd maradjon meg végig hazánk gazdag irodalma mellett 
s hadd nyerjen ezen korban privát szellemi táplálékot tisztán 
nemzeti talajról. 

Ezek alapján, ezeu alosztályban uralkodó irányelemeknél 
fogva  bátran elnevezhetni Jósika-Kölcsey-Kisfaludy  osztálynak. 

Az E alosztály magában foglalja  az irodalom gyöngyeit, a 
költészet müremekjeit; épen ezért poétikai osztálynak méltán ne-
vezhetni. 

Itt találhatók Vörösmarty, Tompa, Bajza, Arany és Petőfi 
költői vénáinak legszebb alkotásai. 

A prózai irodalom köréből Széchenyi, Kossuth és a többi 
jeles írók korszakos munká;. 

A színművészet kézi könyvtára Szigligeti, Csiky hatalmas 
típusaival, melyek már most szabadon foroghatnak  az iljuság 
kezei közt, mert a jellemeket értik s a világ és társadalom gyar-
lóságait ostorozó individualitások szemléletében önmaguk okulá-
sára a kellő erkölcsi consequentiát mindenkor levonhatják. 

Azonban itt már nem zárkózhatunk el a külföldiek  elől, de 
ezt is csak Shakespeare kedvéért teszszük, mint olyanért, ki nem 
az angoloké, hanem a világirodalomé, mert halhatatlan erőtől 
és szóizomtól duzzadó drámai a classicismus hatása alatt készül-



tck s mint ilyenek megszűntek valamely nemzet irodalmi mono-
poliuma lenui. 

Petőfi  összes költeményeit azonban nem tartom helyesnek 
az ifjúsági  könyvtárakban, csupán csak szemelvényes kiadásban. 

Petőfi  előttem is mint a hazafias  érzés incarnatiója, miut 
költői eszmény bálványa áll, de a középiskolai ifjúságnak  még-
is kellő ellenőrzés mellott kell élvezni, csak csinján, mert a 
Petőfi  megértéséig még fel  nem emelkedhető tanulóság sok fogal-
mat, még több kifejezést  igen téves irányban magyarázhat meg 
magának. 

Azok a népszerű Petőfi-kiadások,  melyek közkézen forognak 
s melyek a tiszta népdal-költészet ambrosiás nedűjét csepegtetik 
szivünkbe, teljesen elegendők Petőfi  költői genialitásának bámu-
lásához. páratlan képzeletének csodálásához. 

Majd ha elhagyja az iskola padjait és önálló gondolkodásra, 
tapasztalatai alapján reális világnézletre tesz szert, akkor olvas-
hatja, sőt olvasnia is kell minden részében Petőfit. 

Nagyon kívánatos tehát egy külön iskolai Petőfi-kiadás. 
Ezek után elnevezhetjük ezt az utolsó irodalmi osztályt 

Széchenyi, Vörösmarty és Csiky osztályának. 
Hátra van még megemlékeznünk az utolsó F  alosztályról, 

melyet az ide tartozó munkák ephemer becse miatt Vegyesek 
osztályának nevezek el. 

Ide gyűjtendő minden olyan napi értékű mű, mely az emii-
tett szakszerű csoportosítások egyikébe sem sorozható. 

Ilyenek az Albumok, Emléklapok, Szemlék, irodalomtörténeti 
olvasmányok, a Szt. István-társulat és az akadémia évi kiadványai, 
monológok, műkedvelőknek szánt kis vígjátékok, tárczák, stb. 

Továbbá az újságok, mint Hasznos Mulattató, Országvilág, 
Magyar Sálon, Magyar Ifjúság,  M. Génius stb. 

Napilapok járatását azonban mindenütt ki kell küszöbölni, 
mert én is Felmérivel együtt azok nézetéhez csatlakozom, kik 
szerint az ifjúságot  ezen napilapok a komoly törekvés, önképzés 
hasznos iránya helyett, sensátiót keltő napi események mohó él-
vezete felé  terelik és a hatványozott mérvben szaporodó véres 
drámák olvasása által igen korán megfosztják  a gyermekies naiv-
ság üde hamvától. 



Főleg pedig azért, hogy az iskola szelid, a múzsák komoly 
csarnoka lévén, itt lappangó éretlen politikát űzni paedagógiai 
ellenáramlat, miért is a politikai napilapok olvasása a legszigo-
rúbban meggátlaudó. 

Ezen alosztályban elsoroltakat is külöuben csak a IV—VIII. 
osztálybelieknek nyitnám meg, az első három osztály növendékei-
nek elég bőven, ha a külvilágról ci>ak a természet útján vesz 
tudomást. 

* * * 

Könnyű áttekintés okáért hadd álljon itt a táblázat. 

I ] 

vagy 

n » 

= 
I n }.i 

B{ III 

Jókai 

osztálya. 

(mesék, regék, er-
kölcsi olvasmányok 

és utazások). 

(történeti elbeszé-
lések). 

vagv 

If 
V 

2. Stilistikai vagy (beszélyek, érteke-
Kazinczy és Arany zés, fejtegetés,  gö-

OSZtálya. rög regék). 

D { VI } 3. Rhetorikai vagy 

olvasmányok 

Jósika 
Kölcsey osztálya 
Kisfaludy  K. 

E 
TII 4. Politikai, irodalmi vagy Széchenyi, 
y^j Vörösmarty és Csiky osztálya. 

F { Vegyesek osztálya. 
* * * 



Ezek után kevés a mondani valóm. 
Nem nehezékelem azt, hogy az ifjúsági  könyvtár az önképzőkör 

aegise alatt álljon, nem, hiszen ez a könyvtár teszi szükségessé 
a kört, melynek kebelében a könyvek olvasása, az ismeretek 
kicserélése által önképzésüket előmozdítják. 

Hanem a könyvtár használatát nem csak a kör tagjaira, az 
egész ifjúságra  kiterjesztendőuek vélem. 

Igaz, hogy sok helyen a kör filléreiből  gyarapítják azt, de 
én épen ezen okból ajánlom az általános könyvtári illetékszedést 
beiratáskor, az alsóbb osztálybeliektől kevesebbet, a felsőktől  töb-
bet. 

E mellett az önképzőköri tagsági dij még mindig fennmarad. 
Az emiitett didactikai csoportosítás igaz, hogy az első berendezés-
nél dolgot ad, de annál édesebb lesz a gyümölcse. 

Mindössze öt szekrényre van szükség, (a B és F  alosztály 
egyben elfér)  miudeuikbeu a munkák uj sorszámmal ellátva, két 
példányban összegezve: egyik az ifjaknak  választás végett, a má-
sik czédulakatalogus legyen. 

Nagyon is kívánatos, hogy a testület egy tagja gyakorolja 
a felügyelői  tisztet, kinek a munkamegosztás elvénél fogva  legyen 
két segédje (köuyvtárőrök) kiket, mint az önképzőkör tisztviselőit, 
ez választana még az alakuló közgyűlésen. 

Könyvtárnyitás tekintetébeu is bizonyos szabványok szüksé-
gesek, nevezetesen szept. 15—május 15-ig elt'g, és pedig a gram-
matikai osztálynak kéthetenként, a másik háromnak hetenkint 
egyszer. 

Miuden csoportnak legyen névsora, melyekben a nevek után 
beírandó t'kivett könyv száma és ha több kötetből áll, igen egy-
szerűen jelezni lehet azt egy kitevővel. 

Az egyik őr adja, a másik jegyzi, inig a tanár csak felügyel. 
Ilyeu minuciosus eljárással mindig rendben lesz a könyvtár, de 
másrészt eleje lesz véve miuden piszkitásuak, tolongásuak s 
minden ilyen alkalomkor már tapasztalt kellemetlenségnek. 



Ezek volnának röviden az ifjúsági  könyvtár czélszerü beren-
dezését czélzó elveiru; e tervezet nem egészen uj, csupán csak 
kibővítése az eddig tapasztaltaknak és könnyiiszerü perspéctivája 
a könyválladéknak. 

Adja az Ég, hogy e parányi jóakaratot ezernyi siker koszo-
rúzza hazánk ifjúsága  érdekében. 

EMBERY ÁRPÁD. 



n. 
A tanári személyzet.* 

á) Rendes tantárgyakból. 

II 
So

rs
zá

m
 

I 

A 
tanár neve Tautárgy, osztály 

Ó
ra

sz
ám

 I s i 
•S' 

1 | 

I1 Jegyzet 

1 Soó Gáspár, 
, világi, oki. r. tanár. 

Földrajz VII. 2 órában. 
Történelem III. IV. V. VIII. 13 ó. 
Term. földrajz  ül. 2 óra. 

17 

h 

Igazgató. 

2 
Albert Ferencz, 

jerd. egyhm. áldozár, 
h. tanár. 

Hittan I. V—Vin. 10 órában. 
Latin nyelv II. 7 órában 
Magyar nyelv 11. 5 órában. 
Számtan I. 3 órában. 

25 

l 3 

Főgymn hit-
szónok. II 0 
főnöke  Az 
ifj.  éuek- és 

j zenek, felügy. 

3 Daróczi János, 
világi, r. tanár. 

Magyar nyelv III. 3 órában, 
hátin nyelv III. 6 órán. 
Nemet nyelv III. 4 órában. 
Történelem VI 3 órában. 
Szépírás I. II. 2 órában. 

18 23 III. osztály 
főnöke. 

4 
Embery Árpád, 

világi. okI. r. tanár, j 
Görög VII-VHI. 8 órában. 
Latin nyelv I. 7 órában. 
Magyar nyelv I. IV. 10 órában. 

25 6 

1 
I. oszt. főnöke 
az ifj.  könyvt 

őre. 

5 Gáspár Balázs, 
világi, oki. r. tanár. 1 

Számtan II. IV. 7 órában 
Rajzoló mértan I—IV. 10 óra. 
Természettan VII 4 órában. 
Szabadkézi rajz V. 2 óra. 

23 10 

A rajz-
gyűjtemény 
őre. IV. o. 

főnöke. 
Módsz. ért. 

jegyző. 

6 
Gáspár István, 

erd. egyhm. áldozár, 
h. tanár. 

Hittan II. III. IV. 6 órában. 
Német nyelv IV. VI VII. 9 ó. 
Latin nyelv VI. 6 óra. 
Magyar nyelv VIII. 3 óra. 

24 1 VII. osztály 
főnöke. 

* Az óratöbblet egy pár tanárnál egy tanszék üressége, - a gö-
rögpótló tárgyak - és egy szabadságolt tanár helyettesítése folytán 
szármázott. 
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So
rs
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 A 
tanár neve 

Tantárgy, osztály 

Ö
ra

sz
ám

 

cS 
S £ a £ 

3 S 
95 .g 
H 3> 

Jegyzet 

1 
Jánosy Péter, 

világi, oki. r. tanár. 

Latin nyelv IV. 6 órában. 
Német nyelv V. VIII. 5 óra. 
Görög nyelv V. VI. 10 óra. 

21 19 
V. osztály 

főnöke. 

Kassay Lajos, 
erd. egyhm. áltlozár 

oki. r tanár. 

Latin nyelv V. Vm. 12 óra. 
Magyar irod olvasmány, görög 

irod. tört. V. 2 órán. 
Magyar nyelv V. VI. VII. 9 ó. 

23 6 

A sz. Imréről 
nevezett finö-
velde aligaz-
gatója. A ta-
nári könyvtár 
és phil. muse-

um őre. 

Király Lajos, 
világi, r. tanár. 

16 23 

Betegség 
miatt a tanév 
II. felében 

szabadságol-
va volt. 

Kóródy Endre, 
oki. r. tanár, 

erd. egyhm. áldozár. 

Latin nyelv VII. 5 órában. 
Bölcsészet VII—VIII. 4 órában-

í) 20 Finöveldei 
igazgató. 

11 Szigethy István, 
világi, oki. r. tanár. 

Mannyiségtan III. V—VIII. 15 ó. 
Természettan VIII. 4 órában. 

19 17 
A természet-
tani szertár 

öre. VIII. os-<. 
főnöke. 

12 Tamás Albert, 
világi, oki. r. tanár. 

B'öldrajz I—II. 8 órában. 
Természetrajz IV—VI. 8 óra. 

16 9 

VI. o főnöke 
A természet-
raj 7,-  földrajzi 
szertár- és az 
ifj.  segélyző 

könyvtár őre. 
testül, jegyző. 
Tornatanár. 

b) Rendkívüli tantárgyakból. 

13 Dr. Vajda Emil, 
főreálisk.  r. tanár. 

• 

Tanította az éneket 2- és a 
zenét 3 órában az egész gym-
nasiumban. 

5 

*-



n i 

Az előadott tananyag. 
I. osztály. 

Osztályfőnök:  Embery Árpád. 

Hittan.  Heti 2 óra. Az ember végczélja és rendeltetése; a 
hit; a parancsok; a keresztény igazságok; a szentségek és az 
imádság. Tankönyv: Középkatekizmus. Tizenhetedik kiadás. Eger, 
1892. A l b e r t F. 

Magyarnyelv.  Heti G óra. I. Prózai olvasmányok; a) Vegyes-
tartalmuak: 1. A szamár árnyéka. 2. Egyszer volt Budán kutya 
vásár. 3. Egy apa és három fia.  4. A bararzkok. 5. Hűségjutalma. 
G. Muukásság a jólét alapja. 7. A kegyes Jób. 8. A koldus gyer-
mek. í). A hálás oroszlán. 10. Utazás a gályán. 11. A Duna. 12. 
A budapesti árviz 1838-ban, 13. A Balaton. 14. A datolya pálma, 
b) Görög és római mondák köréből: 1. A vizözön görög és római 
hagyomány szerint. 2. A pogányok Noéja. 3. A trójai háború. 4. 
Eris almája. f>.  lliás tartalma. G. Róma alapítása, c) Hun- és 
magyar mondák köréből: 1. A csodaszarvas regéje és a hölgy-
rablás. 2. A hun birodalom feloszlása.  3. Almos. 4. A fehér  ló 
regéje. 5. Lehel kürtje. 6 A magyar korona. 7. Szent László. 8. 
Szent Lás ló Európa vezére. 9. Tatárfutás  után. 10. Az elhagyott 
testvérek, d) Nép-költemények köréből: L. A pacsirta. 2. Az an-
gyal bárányok. 3 Az aranyszakálu ember. II. Költői olvasmányok: 
1. Zi>ugori uram. 2. Az öreg és a halál. 3. Eldorádó. 4. Az anya 
és gyermeke 5. Isten hozzád. G. A megfagyott  gyermek. 7. A 
gyermek álmai. 8. Éji látogatás. 9. A puszta télen. 10. A világ 
egy kopott szekér. 11. Tatárjárás. 12. Szózat. Ezek emléztettek 
is. A nyelvtanból: A hangtan- és a szótanból a szóelemzés; be-



szédrészek, igeragozás, mondat- és szóviszonyitó szavak. Kéthé-
tenkint egy iskolai és havonként, egy házi dolgozat. K. k'. Tomor-
Várady magyar olvasó-könyve az 1-ső osztály számára. Ihááz Bar-
barics „Magyar nyelvtanu-a E m b e r y Á. 

Lalin  nyelv.  Heti 7 óra. I. Olvasmányok, a) Latinról magyarra 
1. I. It. 1 — 4 szakasz. 2. Magyarország. 3. A medve. 4. I. Rész 
8., II. szakaszai. 5. Helyes felelet.  6. Vén oroszlán. 7. 12., 21, 
22., 24., 28 , 30. szakaszok. 8. A világ és alkotó részei. 9. A játék. 
10. I. It. 47. szakasz. 11. A kutya és a szamár. 12. I. R. 64. sza-
kasz. b) Magyarról latinra: 1. III. R. 1., 2. szakaszai. 2 Itália. 
3. A germánok. 4. III. R. 20 szakasz. 5. Az özvegy és szolgálói. 
6. Solon és Croezus. 7. A farkas  és daru. 8. Apelles. 9. Codrus 
király hazaszeretete. 10. III. R. 51. szakasz. II. Nyelvtan: főnév, 
melléknév, számnév, névmás ragozása. Az igeidők képzése, cse-
lekvő, szenvedő és átszenvedő igeragozás. A „sum" ige és össze-
tételeinek ragozása. Hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat, mely-
nek tárgyát a tananyaghoz mért apróbb mondatok, valamint egyes 
szakaszoknak magyarról latinra áttétele képezte. K. . k. Schulcz-
Dávid. Kisebb latin nyelvtana s olvasó- és gyakorlókönyve. 

E m b e r y Á. 
Földrajz.  Heti 4 óra. A magyar szent korona országai. — 

Európa többi részei. Az emiitett országoknak hegy-, vízrajza, ég-
hajlata, a nevezetesebb föld-  és kőzetnemeknek, növényeknek és 
állatokuak szemléltető leírása. A főbb  topographiai adatok, nép-
rajz és foglalkozás.  K. k. Dr. Brózik-Paszlavszky „Európa föld-
rajza." I. r. T a m á s A 

Számtan.  Heti 3 óra. Egység. Szám. Egész és törtszám. 
Megnevezett és elvont szám, összevonható számok. Tizes számrend-
szer. Római számjegyek. Számolási miveletek egész számokkal. Kü-
lönnemű összevonható számok. — A méter-mérték ismertetése. Törzs-
szám. Tényezőkből összetett szám. Viszonylagos törzsszám. A számok 
oszthatóságának törvényei. Legnagyobb közös osztó. Legkisebb közös 
többes. A közönséges törtszám. A törtek átalakítása A közönséges és 
tizedes törtnek egymáára való átalakítása. Számolási müveletek kö-
zönséges törtekkél. Arányos osztás. Időszámolás. K. k. Lutter N. 
közönséges számtan. A l b e r t F. 

Rajzoló  geometria.  Heti 3 óra. Pont, vonal, lap és szög fo-
2 



galma. A vonalak, szögek nemei és mérése. Az egyenes vonalú 
lap alakelemeinek ismertetése utón azok egybevágása, hasonló-
sága érintőleg, kerülete és területe. A kör kerülete és területe. 
Egyenes és görbe vonalak s ezekből összetett diszitmények raj-
volása. Tankönyv: Dr. Fodor L. és Dr. Wagner A. „Rajzoló 
planimetria." G á s p á r B. 

Szépírás.  Heti 1 óra. Magyar kis- és nagybetűk, magyar fo-
lyóirás, előiratos szépirási füzetek  és ütenyezés alapján. 

I) a r ó c z i J. 

I I . osztftly. 

Osztályfőnök:  Albert Ferencz. 

Hittan.  Heti 2 óra Az egyház szertartásai, tekintve a szent 
helyeket, az áldozatokat általában és különösen a sz.-misében; 
a különösen előforduló  szokások és szertartások, áldások és szen-
telések; továbbá a szentelések és szentülvények szertartásai, az 
egyházi ünnepkör s végre a temetési szertartások. Tankönyv: A 
ker. kath. anyaszentegyház szertartásai és szokásai. 10-ik kiadás 

G á s p á r I. 
Magyar  nyelv.  Heti 6 óra. A) A ny e 1 v t a n b ó 1: az I ső 

"osztály tananyagának rendszeres ismétlése után, szóalkotás; szó-
kötés; szó-egyeztetés; szóvonzat; szórend. Mondatkötés; igemódok 
és idők a mellékmondatokban. Kurtított mondatok. Mondatrend, 
körmondat és Írásjelek használata. K. k. Ihász-Barbarics „Magyar 
nyelvtan"-a. 

B) O l v a s m á n y o k : I. Prózaiak: 1. A gonosz mostoha. 2. 
Az első nap az iskolában. 3. A seregély. 4. A hangyákról. 5. 
Struczvadászat. 6. Gorilla vadászat. 7. Kaland a szemüveges kí-
gyóval. 8. Nápoly. 9. Róma. 10. Moszkva és Kremel. 11. Szécsi 
Dezső. 12. A nándorfehérvári  diadal. 13. A kenyérmezei diadal. 
14. A mohácsi vésznap. 15. Fontosabb találmányok a középkor-
ban. 16. Szabadság a görögöknél. 17. Athén. 18. Delphi. 19. Numa 
Pompilius. 20 Tullus Hostilius és Aucus Martius. 21. Horatiusok 
és Eucratiusok harcza. 

II. Költői olvasmányok: 1. Csák Máté 2. A sastoll. 3. Kont. 



4. Szilágyi Erzsébet. 5. Mátyás király. 6. A legszebb ének. 7. 
Székely bánja. 8. Hymnus. K. k. Tomor-Váradi magyar olvasó-
könyve a középiskolák II. osztálya számára. 

Két hétben egy iskolai — és minden hónapban egy házi 
dolgozat. A1 b e r t F. 

Latin  nyelv.  Heti 7 óra. A) A n y e l v t a n b ó l : az I-ső osz-
tály tananyagának ismétlése után előadattak: a kettős igeragozási 
alakok; körülirt igeragozás;a IVigeragozáshoz tartozó rendhagyó per-
fectum  és supinummal biró igék. Rendhagyó-,hiányos- és személytelen 
igék. Határozók, ezek képzése és fokozása.  Elöljárók. Kötőszók. 
Tagadó és kérdő szócskák. Az olvasmányok alapján pedig az álta-
lánosabban használt melléknevek és igék vonzata; az accusativus 
cum infinitivo  használata. — K. k. Schulcz Dávid kisebb Latin-
nyelvtana. 

B) O l v a s m á n y o k : I. Latinról magyarra: 1. A gödölye 
és a farkas.  2. Aquileia városának elpusztítása. 3. A fokozat.  4. 
Androclus és az oroszlán. (I. R. 55. és 56.) 5. Az ember a föld 
ura. 6. Róma városának alapítása. (II. R. 65. 66. és 69.) 7. II. 
R. 77. és 78. szakaszai. 8. Tullus Hostilius. (II. R. 84. és 85.) 
9. II. R. 89. 93. 94. 95. szakaszai. 10. Ancus Martius. II. Ma-
gyarról latinra. III. R. 4. 7. 10. 12. szakaszai. — Dareus a scy-
tháknál. - - Epaminondas — A haldokló Cyrus. — Aeneasról. — 
Numa Pompilius. K. k. Dávid István latin olvasó- és gyakorló-
könyve. 

Hetenkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. A l b e r t F. 
Zöldrajz.  Heti 4 óra. Ázsia, Afrika,  Amerika és Ausztrália 

földrajza.  K. k. Dr. Brózik-Paszlavszky Földrajza II. r. 
T a m á s A. 

Számtan.  Heti 4 óra. Számolási rövidítések. Az arány és 
aránylat elemei. Egyszerű hármasszabály. Százalékszámolás, alkal-
mazva az egyszerű kamat-, közvetítés-, biztosítás stb. számolás-
nál. A százalék számolásnál a feladatok  az aránylatok és az egy-
ségre hozatal elve alapján lettek megoldva. Tankönyv: Dr. Lutter 
Nándor „Közönséges számtan"-a. G á s p á r B. 

Rajzoló  geometria.  Heti 3 óra. A sík. Az egyenesek és síkok 
absolut és relatív fekvése;  lap- és testszögek. A prisma, cylinder, 
pyramis, kúp ismertetése, ezek egybevágása, felülete  és köbtar-
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taltna. Testek rajzolása. Tankönyv: Dr Fodor L. és Dr. Wagner 
A. „Rajzoló stereometria-" G á s p á r 13. 

Szépírás.  Heti 1 óra. Magyar folyóirás,  német kis és nagy 
betűk, német folyóirás  előiratos szépirási füzetekbe. 

D a r ó c z y J. 

I I I . osztály. 

Osztályfőnök:  Daróczi János. 

Hittan.  Heti 2 óra. Az ószövetség története erkölcsi tanul-
ságokkal. Palaestina földrajza.  Kézikönyv: Róder Alajos bibliai 
történetek. G á s p á r I. 

Magyar  nyelv.  Heti 3 óra. Az alak- és mondattan. A hang-
súlyos vers vázlatos ismertetése. Prózai olvasmányok: Gondolatok. 
Báró Eötvös Józseftől.  A mohácsi csata. Török Íróktól. A mohácsi 
vész után. János király utolsó napjai. Buda elfoglalása  a tö-
rökök által 1541. Eger ostroma. A holttenger. Pázmány Péter. 
I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalma. Apafii  Mihály ha-
lála. Zrinyi a költ? halála. Bocskay István támadása. Zrínyi és 
Frangepán. Buda visszavétele a törököktől 1686. szept. 2. Költői 
olvasmányok: A betlehemi pásztor fiu.  Dobozi Mihály és hitvese. 
Mohács. Rákosi szántó a török alatt. Szondi Drégelen. Zrinyi 
dala. A pozsonyi harczjáték. Mikes. Ezek nyelvtani és tartalmi is-
mertetése és a költői olvasmányok emléztetése. K. k. Ihász Gábor 
Magyar nyelvtana. Olvasókönyv: Tomor Yáradi III. k. Havonkint 
egy iskolai és egy házi Írásbeli dolgozat; D a r ó c z i J. 

Latin  nyrlv.  Heti 6 óra. Az alaktan ismétlése. Az alany és 
állítmány; ezek egyezése és egymásra való vonatkozása. Az eset-
tan. A prozodia főbb  szabályai. Phaedrus és T. Livius rövid élet-
rajza. Prózai olvasmányok magyarról latinra fordítva:  A királyok 
kora. (26 fejezet)  Toauris a Scythák királynője. Cambises és Da-
reus (6. 7. szakasz) Menenius Agrippa. M. Attulus Regulus be-
csületessége. A pyramisok. Scipio és Hannibal találkozása. Az élet 
rövidségéről. Servius Sulpicius vigasztalja Cicerót. Socrates. The-
misztocles és Aristides. Költői olvasmányok latinból magyarra for-
dítva: Lupus et agnus. Canis per fluvium  carnem ferens.  Cervus 
ad fontem.  Leo senex, aper, taurus et asinus. Rana rupta et bos. 



Vulpes et ciconia. Aquila, feles  et a per. Egyes, általános tartalmú 
mondatok szó- és irásbelileg dolgoztattak föl.  Hetenkint egy iskolai 
Írásbeli dolgozat. Olvasó-könyvek: Elischer József  „Latin olvasó-
könyv a gymnasiumok III. és IV. osztálya számára". Dávid István 
„Latin olvasó- és gyakorlókönyv az algymnasium számára" Nyelv-
tan : Schulcz Dávid „Kisebb latin nyelvtan". D a r ó c z i J. 

Német  nyelv.  Heti 4 óra. A betűk ismertetéss. írás és olvasás. 
A beszéd részei. Az ige; a seiu és babén segédigék ragozása. A 
névelő ejtegetése. A személyes névmás. Főnevek ejtegetése: erős és 
gyenge. A melléknév ejtegetése és fokozása.  A névmások. A werden 
ige ragozása. Viszonyszók. Számnevek. Az igék száma, személye, idő-
alakjai, módjai. Erős hajlitásu igék. Módbeli segédigék. Átható ige 
hajlitása; szenvedő alak. Személytelen és visszaható igék. összetett 
igék. Határozó és kötőszók. Olvasmányok; Herakles und die Schlan-
gen. Herakles und der Löwe. Die Thebauer. Das Orakel. Der 
Löwe von Nemea. Die Hidra von Lerna, Der wilde Eber. Der 
Ilirsch von Kerineia und der Stall des Au^eias. Die Sumpfvögel 
von Stymphalos, der Stier von Kréta und die Pferde  des Diome-
des. Die Amasonen. Hesione. Die Rinder des Königs Geriones. 
Die Riesen. Die goldenen Aepfel  dér Hesperiden. K. k. Hoffmann 
Mór Német nyelvtana és Olvasókönyve. Első rész : szó- és alaktan. 
Kéthetenkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. D a r ó c z i J. 

Történelem.  Heti 3 óra. A magyarok története a jelenkorig. 
K. k. Horváth Mihálynak a középiskolák alsóbb osztályai számára 
irt tankönyve. Soó G. 

Politilcai  földrajz.  Heti 1 óra. Az osztrák-magyar monarchia 
politikai földrajza.  K. k. Csuday Jenő politikai földrajza. 

Soó G. 
Természettani  földrajz.  Heti 2 óra. K. k. Physikai földrajz. 

Dr. Schmidt Ágoston. A physika főbb  törvényei, különösen a ne-
hézségerő, hő, világosság, mágnesség és electromosság. A föld  mint 
világtest. A földgömb  száraza, vizei és légköre. A föld  belseje. 

Soó G. 
Számtan.  Heti 3 óra. Összetett aránylatok. Kamat, kamat-

kamat számolás. Határidő-számolás. Állampapírok, váltók leszámí-
tolása. Arányos osztás. Elegyitési feladatok.  Tankönyv: Dr. Lutter 
Nándor „Közönséges szátutan"-a. S z i g e t h y I. 



Rajzoló  geometria.  Heti 2 óra. A constructiv planimetriából : 
Egyenes vonalú lapalakok egybevágása, hasonlósága, átalakítása, 
osztása, felvétele  és felmérése.  A kör, kör és érintő, a kör és hur, 
kör és szögek, két kör fekvése.  A másolás és nivellázás. Párhu-
zamosan a tananyaggal mértani rajz. Tankönyv: Dr Fodor L. és 
Dr. Wagner A. „Constructiv planimetria". G á s p á r B. 

I V . osztály. 

Osztályfőnök:  Gáspár Balázs. 

Hittan.  Heti 2 óra. Az uj-szövetségi szent történetek. K. k. 
Róder Alajos. „Bibliai történetek". G á s p á r I. 

Magyar  nyelv.  Heti 4 óra. Az irály fajai  és kellékei. Az irály 
szemlélhetőségének és élénkségének tényezői. A hangsúlyos és 
időmértékes verselés és a rimtan. K. k. Koltai V. Stilistika I. r. 
Olvasmány : Arany Toldija és a classicus és rimes versnemek meg-
ismertetésére alkalmas költemények. K. k. Tomor és Váradi Ma-
gyar olvasókönyv IV. kötet. Kéthetenkint egy Írásbeli házi dolgozat. 

E m b e r y Á. 
Német  nyelv.  Heti 3 óra. Az alaktan ismétlése. Szóképzés. Szár-

mazék. Összetétel. Gyök. Mondattan: a puszta moudat; a mondat 
bővítései: a) a jelző b) a kiegészítő; birtokos esettel járó igék; 
melléknevek birtokos esettel; igék és melléknevek után járó elöl-
járók tárgyesettel. A határozók. Az egyszerű és összevont mondat 
szórendje. Az öszszetett mondat. Fordítás magyarból németre és 
németből magyarra. „Der Argonautenzug" I—V. „Der hörnerne 
Siegfried";  Tobias With"; „Siegfried's  Empfang  am Hofe  zu Vorms"; 
„Siegfried  und Chrimhilde"; „Siegfried's  Verrath und Tod" ; „Das 
Morgenlied" ; „Der wilde Jager" K. k. Hoffmann  Mór Német nyelv-
tan és olvasókönyv I. és II. rész. Kéthetenként egy iskolai Írás-
beli dolgozat. G á s p á r I. 

Latin  nyelv.  Heti 6 óra. Az esettan ismétlése. A névszók sa-
játos használata. Igeidők és módok Participium, gerundium és su-
pinum. A római naptár ismertetése. 

A) Olvasmányok: a) Prózai olvasmányok latinról magyarra: 
A köztársaság kezdete. A deczemvirek; mag)arról latinra: A hét 
bölcs versengése. Ariadné fonala.  Egy hiu dicsekvő. M. Manlius. 



Zopyrus csodálatos hűsége. Marius Carthago romjain. Pyrrhus és a 
rágalmazók. Találó feleletek.  Nagy Sándor halála. A varázslásról 
vádolt rabszolga. A gyermek Cato állhatatossága. Marcus Brutus. 
A két jó barát. Hogyan akarta Achilles végzetét elkerülni. A Hes-
peridák arany almái. A hűség példányképei, b) Költői olvasmányok 
fordítva  és emlézve: Ovidius „Naptáráéból: Romulus és Remus 
megmentése. Róma alapítása és Remus halála. Gabii városának 
bevétele; „Átváltozásaidból Phaethon egészen fordítva,  (1-100) 
emlézve; Daedalus és Icarus. 

B) Hetenkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat magyarról latinra. 
Összesen 32. Ezek tárgyát az olvasókönyvlen levő egyes monda-
tok és fenn  elő nem sorolt olvasmányok tevék. K. k. Schultz-Dá-
vid Latin nyelvtana és olvasókönyve. Elischer József  Latin olvasó 
könyve a gymnasiumok III. és IV. osztálya számára. 

J 8» n o s y a • 
Történelem.  Heti 3 óra. Az ó-kor történelme a római csá-

szárság felállításáig.  Közép- és Északeurópa vázlatos ősmüvelődés-
története. K. k. Vaszary Kolos Világtörténelme I. rész. O-kor. 

ö 0 0 (i. 
Természetrajz.  Heti 3 óra. Ásványtan. Chemiai előismeretek. 

Az ásványok alaki, vegyi és természettani tulajdonságai. Az ásvá-
nyok rendszeres leírása. Kőzet- és hegyszerkezettan. A földtani 
hatások tana. A földképződésének  vázlata és a földkérgét  alkoto 
rétegek. K. k. Dr. Roth Samu „Ásvány-, kőzet- és földtan  alap-
vonalai", negyedik kiadás. T " a 8 

Algebra.  Heti 3 óra. Bevezetés a betüszámtanba. Osszeadas 
és kivonás számokkal. Sokszorozás egész számokkal, tekintettel a 
kéttagú mennyiségek négyzetének és köbének képzésére. Osztás 
egész számokkal, tekintettel a geometriai haladványokra. A sza-
mok oszthatósága. A legnagyobb közös mérték és legkisebb közös 
többes. A négy alapmüvelet törtszámokkal. K. k. Mocznik-Klamank-
Wagner A. Betüszámtan. G a s p a r ti. 

Rajzoló  geometria.  Heti 2 óra. Constructiv planimetria: A 
kör, kör és érintő, a kör és húr, kör és szögek, két kör fekvése. 
A legfontosabb  görbe vonalak: ellipsis, hyperbola, parabola; a kör 
evolvense, cyclois és csigavonal. Párhuzamosan a tananyaggal 
mértani rajz. Tankönyv: Dr. Fodor L. és Dr. Wagner A. „Con-
structiv Planimetria." G á s p á r B. 



V. osztály. 

Osztályfőnök:  Jánosy Péter. 

Hittan.  Heti 2 óra. A vallás és kinyilatkoztatás szüksége; 
az ó-szövetségi kinyilatkoztatás; keresztény kinyilatkoztatas. Krisz-
tus anyaszentegyháza. K. k. Vincze A. „A ker. kath. Vallástan" 
L r é s z - A1 b e r t F. 

Magyar  nyelv.  Heti 3 óra. a) Az Írásművek szerkezete álta-
lában. A feltalálás,  gondolkodás. Az Írásművek szerkezete. Az elő-
adás általános formái.  K. k. Koltay Stilisztika II. r. b) Olvasmá-
nyok. Az elmélethez alkalmas leírások, elbeszélések, elmélkedések, 
értekezések és levelek. Havonként egy írásbeli házi dolgozat. 

K a s s a y L. 
Németnyelv.  Heti 3 óra. Az alaktan rendszeres ismétlése, a 

mondattan főbb  elveinek ébrentartása. 
A) Olvasmányok: a) Prózai olvasmányok: Die Deutsche 

Hansa. Der Islam. Karl's des Grossen Persönlichkeit. Wesen der 
Sage. b) Költői olvasmányok: Ausgewáhlte Romanzen aus Herders-
Der Cid: 16. 24. 26. 31. 36. 49. 53. 56. 64. 65. 68. 70. románcz. 
Fordítva és emlézve: Herder czimü prózai olvasmány.; 1. 2. 3. 4. 
5. 8. 9. 37. 38. 39. 46. 48. románcz. Szótanulás. Synonymák egy-
beállítása. 

B. Havonkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat magyarról né-
metre. A fordítás  tárgya a „Cid" czimü olvasmány volt. K. k. 
Hoffmann  Mór Német tan- és olvasókönyve III. kötet. U. a. Né-
met nyelvtana és olvasókönyve I. és II. rész. J á n o s y P. 

Latin  nyelv.  Heti 6 óra. T. L i v i u s XXI. könyvének kivo-
natos ismertetése és a XXII. könyv egészen. Qu. Fabius beszéde 
könyv nélkül. Az anthologia Latina-ból Cn. N a e v i u s és Qu. 
E n n i u s sírirata. G. V a l e r i u s Ca tu 11 us-ból: Felajánlás. 
Búcsú Bythiniától. Testvérének sírjánál. Licinius Calvushoz. Ver-
g i l i u s b ó 1 a IX ecloga. Q u. H o r a t i u s FI. ódáiból: Bucsu 
Vergiliustól. Tavaszi dal. Ne kutasd a jövőt. Mulandó tavasz, mu-
landó élet. P. O v i d i u s Naso müveiből: A költő halhatatlan. 
A tavasz Tomiban. A nevezett Íróknak élete és müvei. A régiség-
tanból a rómaiak vallása. Kéthetenként egy iskolai Írásbeli dol-
gozat. Összesen 18. Tankönyvek: Bartal-Malmosi „T. Livii ab 



Urbe condita Liber XXI. és XXII." Pirchala „Anthologia Latina." 
Vagács-Schiebinger „Latin irályképző gyakorlatok K a s s a y L. 

Görög nyelv.  Heti 5 óra. A betűk irása, olvasása nagy és 
kis betűkkel. A hangtanból: a hangzók és mássalhangzók osztályo-
zása, az összevonás és hangváltozások. Az ékezési szabályok is-
mertetése. Az a) o) és vegyestörzsü declinatio. Névmások, szám-
nevek; mellléknevek fokozása;  határozók képzése. Az w végű igék 
rendes ragozása, a segédige gyakoribb alakjai, a /«-végű igék 
közül a ara, és őo  törzsüek ismertetése. 

A) Olvasmányok: a declinatiókhoz alkalmazott görög-magyar 
mondatok. A d o m á k és e l m é s m o n d á s o k : Sokrates. The-
mistocles. A p r ó b b e l b e s z é l é s e k : Ibyeus. Az ión kalács. 
Niobe. Achilles mint gyermek. Apollo és Aesculapius. Appius Clau-
dius. Xenophon önvédelme. — Fordítva és emlézve 42 erkölcsi 
mondás iambusi versekben. A favágók  és a tölgy. Az as. zony és 
tyúkja. A medve és a róka. A fürdő  gyermek. Kényelmos hazud-
ság. A két tarisznya. A nád és a tölgy. A hangyák és a tücsök. 
A hálátlanság büntetése. A hálátlan utasok; mesék. Adomák 
Diogenesröl. 

B) Kezdetben hetenkint, kés3bb kéthetenkint egy iskolai 
Írásbeli gyakorlat magyarról görögre. Ezek tárgyát az olvasó-
könyven lévő magyar részből válogatott és később a fordított  ol-
vasmányok alapján készített, nyelvtani részekhez alkalmazott mon-
datok tevék. K. k. Szamosi János dr. Görög nyelvtana és olvasó-
könyve. J á n o s y P. 

Görög-pótló  tárgy.  „Magyar irodalmi olvasmányok, görög-
irodalom és művelődés történet. Heti 2 óra. A) Magya r irod. 
o l v a s m á n y o k : 1. Kármán József  müveiből: A nemzet csino-
sodása. Leírása egy palotának Berlinben. Az oszlopokról. 2. Köl-
csey szónoki müveiből: Védelem P. J. számára. Magyar játékszín. 
Kazinczy és Berzsenyi felett.  3. Kazinczy és Berzsenyi levelezései-
ből. 4. Salamon F.-nek „Török hóditós" czimü müvéből a „Hu-
nyadiak kora". 5. Szemelvények Baróti Szabó Dávid, Révai, Vi-
rág B. és Berzsenyi költeményeiből. 

B) T h u k y d i d e s b ő l : Görögország régibb állapota. Thu-
kydides történelmi módszere. A hagyomány hitelessége. A háború 
okai. A korinthusiak beszéde Spártában. Az Athéniek válasza a 



korinthusiak beszédére Perikies halotti beszéde. Thukydides élete 
és müveinek tartalmi és szerkezeti ismertetése. 

C) G ö r ö g á l l a m r é g i s é g e k . Athén alkotmányos törté-
nete Solon előtt, Solou után. Attika népsége. Az athéni tisztvi-
selők. Az athéni sereg. Az igazságszolgá'tatás. Pénzügy. Spárta 
alkotmánya. Tankönyvek: 1. Dr. J a n c s ó Benedek „Magyar 
irodalmi olvasmányok." 2. S z i l a s i „Szemelvények Thukydides-
ből." 3. S z e r e l e m hegy i T. „Görög államrégiségek. 

K a s s a y L. 
Történelem  Heti 3 óra A római császárság és a közép-kor 

története. Kézikönyv Vaszary Kolos. Világtörténelem II. r. 
Soó G. 

Mennyiségtan.  Heti 4 óra. a) Algebra: Határozott elsőfokú 
egyenletek több ismeretlennel. Hatványozás. A kéttaguak hatvá-
nyai, számtani haladvány. Gyókfejtés;  másodfokú  egyenletek egy 
ismeretlennel, b) Mértan Egyenes vonalak fekvése  a síkban. Az 
idomok összevágása, hasonlósága, területének mérése. Körtan. — 
K. k. mint a IV. osztályban. S z i g e t h y I. 

Természetrajz.  Heti 2 óra. Növénytan. A növények külső 
tagoltsága (morphologia) élő példákon. A növénytan történelme. A 
növények általános boneztana és élettana. A növényrendszerek is-
mertetése. A világtalan növények főbb  csoportjainak, a virágos 
növények fontosabb  családjainak ismertetése deteiminálás alapján. 
A növények földrajza,  különös tekintettel hazánk növényzeti vi-
szonyaira. K. k. Kriesch-Simkovics: A növénytan iskolakönyve 
hatodik kiadás. T a m á s A. 

Szabadkézi  rajz. Heti 2 óra. Meander és virágszalagok, egy-
szerű és stilizált nővénylevelekből álló diszitinények, középkori 
faldiszitmény  elemek rajzolása egyszerű színezéssel. Andel Antal 
és Balló E. rajzmintái után. G á s p á r B. 

VI. osztály. 

Osztályfőnök:  Tamás Albert. 

Hittan.  Heti 2 óra. Isten (tekintve önmagában): Isten kiható 
munkássága; teremtés, megváltás és megszeutelés; a malaszt; a 
malaszt eszközei; az imádság, a malaszttal való közremunkálás 



és a szentségek. A bevégzés müve: halál és a különös Ítélet, a 
menyország, a tisztóhely, a pokol; a világ vége ; az általános 
feltamádás  és az általános Ítélet. K. k. Vincze Ambró Ker. kath. 
Vallástan. Hittan II. rész. A l b e r t F. 

Magyar  nyelv.  Heti 3 óra. a) Költészettan : A dráma és 
fajai,  b) Szónoklattan: A szónoki beszéd tárgya, tartalma ; tárgyi 
és tekintélyi érvek: indulatgerjesztés és rábirás; a szónoki beszéd 
szerkezete és előadása. K. k. Névy L. Rhetorika. c) Olvasmányok: 
Shakespeare Coriolanus czimü tragoediája. Szónoki beszédek: Köl-
eseitől is Eötvöstől. Havonkint egy Írásbeli házi dolgozat. 

K a s s a y L. 
Német  nyelv.  Heti 3 óra. Költői olvasmány: német balladák, 

és románezok: „Der Wilde Jftger",  „Das Lied vom braven Mann", 
„Johanna Sebus", „Der Sanger", „Der Zauberlehrling", „Die 
Kraniche des Ibikus", „Der Ring von Polykrates", „Der Zaucher" 
rDie Bürgschaft",  „Der Gráf  von Habsburg", „Árion", „König 
Karls Meer fahrt"  czimü költemények, fordítása  szerkezeti elemzése. 
Hat költeménynek emlézése. Prózai olvasmányok: „Alexander der 
Grosso", „Die déutsche Hansa", „Die Assassinen", „Friedrichs des 
Il-ten Privatleben", „Goethe's Geburt und Jugend", „Das Rit-
terthum", „Die Erfindung  des Papiers", „Der wahre Dichter", 
Worterklftrungcn  des Erhabenen", „Sprichwörter", Die zweite 
olynthische Rede", „Goethe an Schiller", fordítása  alak és mon-
dattani elemzése, saját szókkal való ismételtése Etymologiai 
csoportosítás és synonimák összeállítása. K. k. mint az V-ik 
osztályban. Heinrich G. „Német balladák és románezok." I. rész. 
Havonkint egy magyar-német iskolai Írásbeli gyakorlat. 

G á s p á r I. 
Latin  nyelv.  Heti G óra. Prózai olvasmányok: Sallustius 

Jugurthája, Cicerónak Catilina ellen tartott 11-ik beszéde. Ugyan-
csak Cicerótól: Oratio de imperio Cn. Pompeii. Költői olvas-
mányok: Vergil Aeneiséből az L II. és Vl-ik könyv egészen, a 
III. IV. és V-ik tartalmilag ismertetve. Ismételtettek az alak és 
mondat syntactikai alakjai. Bevezetésül a felvett  irók életrajza és 
müveiknek méltatása szolgált. Kéthetenkint egy iskolai Írásbeli 
dolgozat a mondattani szabályok alkalmazására. Tankönyvek: 
Vergilius Aeneise I—VI. könyv Veress Ignácztól; Sallustius Cr. 



Jugurthája Komf  Józseftől.  M. Ciceronis Orationes selectae, jegy-
zettel ellátva. Vagács-Schiebinger irály gyakorlatok. 

G á s p á r I. 
Görög nyelv.  Heti 5 óra. Az alaktan rendszeres ismétlése, 

a (»-végü igék folytatása  és az u. n. rendhagyó igék. A mondat-
tanból: A névelő használása. Az esettan. Acc. c. inf.  Jelző és 
önálló partieipiuin. Genitivus absolutus. Az infinitívus.  A) Olvas-
mányok : Apró elbeszélések: A Socrates elleni vád. Az ifjabb 
Cyrus szemlét tart. A gyermeki szeretet. Socrates a Harmincz 
előtt. A polgári kötelességek. Samos nevezetességei. A gőgös orvos. 
Prometheus és Deucalion. Nagy Sándor. Zeus temploma Olympiá-
ban. Mesék : Az aggastyán és a halál. A teknyős béka és a 
nyúl. Az északi szél és a nap. X e n o p h o n A n a b a s i s á-bó 1: 
Vonulás a carduchusok országán keresztül. (1-54. §§.). Socrates 
nevezetességeiből: Heracles a válasz uton. Az elsőből 50, a máso-
dikból 30 sor könyvnélkül emlézve. — A görög hadügy. 

B) Kéthetenkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat magyarról 
görögre, melyek tárgyát az olvasmányok alapjáu készült, lehetőleg 
összefüggő  tartalmú, a tanult nyelvtani részekkel egybevágó mon-
datok tevék. 

K. k. Szamosi János dr. Görög olvasókönyve és nyelvtana 
I. és II. rész. Schenkl-Horváth-Elischer: Xenophon Chrestomathiája-, 
Cyropaediából, Anabasisból, Socrates Nevezetességeiből. 

J á n o s y P. 
Történelem.  Heti 3 óra. Az uj-kor történelme. K. k. Vaszary 

Kolos Világtörténelme. III rész. D a r ó c z i J. 
Mennyiségtan  Heti 3 óra. a) Algebra. A hatványozás álta-

lánosítása, a zérus, tagadó és tört kitevőjű mennyiségek. Kép-
zetes mennyiségek. Számrendszerek. Brigg-féle  logarithmusok, 
logarithmusok kiszámítása. Müveletek logarithmusokkal. b) Mértan. 
Síkháromszögtan, a hegyesszög függvényei,  kapcsolatban a derék-
szögű háromszög kiszámításával. A szögfüggvények  általánosítása. 
Szögek összegei és különbségeinek függvényei.  A síkháromszögtan 
alkalmazása ferdeszögü  háromszögeknél; algebrai kifejezések  mér-
tani ábrázolása. K. k. mint a V. osztályban. S z i g e t h y I. 

Természetrajz.  Heti 3 óra. Állattan. Az állat életműködései 
általában, és egymással való összefüggésükben.  Az állatok szervei 



és szervrendszerei. Rendszertan. Az állatkörök jellemzése. Az egyes 
rendek, családok, nemek és fajok  közül különösen azok tárgy al-
tattak, melyek hasznosság és kártékonyság, vagy a természet ház-
tartásában, avagy a systematikában fontosabb  szerepét játszanak, 
az állatok földrajzi  elterjedése azon tényezők fö  lendítésével, me-
lyektől valamely vidék faunája  függ.  K. k. Dr. Roth Samu: „Az 
állattan alapvonalai", 2-ik kiadás. T a 111 á s A. 

VII. osztály . 

Osztályfőnök:  Gáspár István. 
• i • • . 

Hittan:  Heti 2 óra. A katholikus Erkölcstan. Tankönyv: 
Vincze Ambró: lver. kath. Erkölcstan. Albe r t F. 

Magyar  nyelv.  Heti 3 óra. Költészeltan: Vers és próza ; 
hangsúlyos és időmértékes verstan, rímtan. Költői irály és fajai. 
Kisebb és nagyobb epikai müvek. Leiró költemények és okt. el-
beszélések. Az alanyi költészet K. k. Névy L. Poétika. Olvas-
mányok : Az átvett tananyag különböző fajaira  vonatkozottan 
választattak meg. Havonkint egy Írásbeli házi dolgozat. 

K as say L. 
Német  nyelv.  Heti 3 óra. Tananyag, elméleti rész: A köl-

tészet meghatározása, epikai költészet, monda, mese, mythos, 
legenda; hős, romantikus, vallásos, polgári és állateposz. Regény 
és válfajai.  Lyrai költészet, a dal és nemei, óda, hymnus. A dráma 
meghatározása és főbb  tulajdonai. E tananyagot az itjak német 
nyelven tannlták. Az elmélothez olvasmányul szolgáltak : „Hermaun 
und Dorothea" egészen ; Siegfried's  Drachenkampf J; „Gudrun" ; 
„Faust"; „Die Iíranische des Ibikus" czimü darabok. K. k. 
Heinrich G. „Deutsches Lehr- und Lesebuch" II. rész. Weber 
Rudolf  „Hermann und Dorothea." Havonkint egy magyar-német 
iskolai Írásbeli dolgozat. G á s p á r I s t v á n . 

Latin  nyelv.  Heti 5 óra. 1. C i c e r ó n a k I. és XIV. Phi-
lippicája. 2. C i c e r ó v á l o g a t o t t l e v e l e i b ő l : a) Ad Atti-
cuiu I. 19. II. 22. III. 1. 3, 4, 5, 6, IV. 1, 2. b) Ad Fainiliares 
I. 7. II. 4, 5, 6. V. 7, 12. XIV. 2. 4. — 3. T. Maccius Plautus : 
"Captivi"-je egészen. Cicerónak, mint szónoknak méltatása. Plautus 
élete és müvei. A római dráma eredete, fejlődése  és fajai.  A 



áo - -

régiségtanból a magistratus. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dol-
gozat. összesen 14. Tankönyvek: Szabó „Ciceronis orationes 
Philippicae." J á n o s i Boldizsár „M. T. Cicero válogatott levelei." 
G e r e v i c h „T. M. Plauti Captivi." V a g á c s S c h i e b i n g e r 
„Latin irályképző gyakorlatok. Kóródy E. 

Görög nyelv.  Heti 4 óra. Tananyag: Hoineros Iliásából az I. 
ének teljesen ugy alaki, mint tárgyi tekintetben, a II. ének egészen 
a hajók katalógusáig, a III. énekből a következő szemelvényes 
részletek: Menelaos párviadalra szólítja Parist (1—38); előké-
szület a párbajra (76—120); a két sereg frigykötése  (245—309). 
Homeros világának megértése czéljából a következők tárgyaltattak: 
Epicusköltészet általános jelleme s kifejlődése.  Ilias regéje s tar-
talmának epitomált betanulása. Homeros theologiája, homeri állam, 
különös tekintettel a királyra. Homeros, homeri kérdés, a homeri 
költemények sorsa, rhapsodok, cyclicus mondakör. Trója vázlatos 
története. Trója s a trójai háború léte és neui létére vonatkozó 
adatok rövid ismertetése. Ilias technikája, Homeros korabeli csa-
ládi viszony, vendégjog, ipar, kereskedelem s hajózás, nevelés, 
tanitás s a túlvilági lét fogalmának  általános megvilágítása. 

Herodostosból: A görög próza kifejlése.  Herodotos élete, jel-
leme s nagy történeti munkájának méltatása után a következő 
szemelvényes részek : Solon és Kroisos találkozása 1, 2. Kroisos 
bukása 1. Dareios megválasztása 4. VI. könyvből. Dareios értesül 
Sardis bevételéről, Eretria feldulása,  Miltiades győzelmes csatája 
a marathoni síkon. 6, 7, 12, 13, 20. VII. könyvből Leonidas s 
bajtársai halála s az emléktábla epigrammája 6. 7. VIII. könyvből 
Themistokles buzdító beszéde s megtámadtatása 4. Homerosnál 
ugy, mint Herodotosnál a sorok dialecticus áttétele attikaira. 
Syntaxisból: az igetan, föltétes  mondatok, oratio obliqua, infini-
tívus, participium és adjectiva verbalia. Kéthetenkint egy iskolai 
írásbeli dolgozat, melynek tárgyát részint a végzett tananyag 
kifejezései  szolgáltatták görögről magyarra, részint Aisopos követ-
kező meséi magyarról görögre: Az asszony és a tyúk, róka és az 
álarcz, ökrök és a szekér, fülemile  s a fecske,  oroszlán s a szőlő, 
a kigyó, kos és a farkas,  vadszamár, szamár s a holló, a jós. 
Görögről magyarra: Her-ból Apis megsebesitése, a thermopylai 
szorosban elesett görög hősök sírirata (hexameterben). Elementáris 



részek folytonos  ismétlése. Tauykönyvek: Veress Ignácz Homeros 
Iliása, Szemelvények Herodotos müvéből Dávid Istvántól, görög 
mondattan dr. Szamosi nyomán. E m b e r y Á. 

Földrajz.  Heti 2 óra. Az alkotmányos szabadság megállapí-
tására irányozott törekvések és diadaluk. A nemzetiségi eszme. A 
gazdasági élet átalakulása a természettudományok és társadalmi 
tanulmányok alapján. Európa államainak részletes politikai föld-
rajza. Európai hatalmak és gyarmatosítások a többi világrészekben 
és Amerika szabad államai. Tankönyv Varga Ottó: Politikai 
földrajz.  Soó G. 

Mennyiségtan.  Heti 3 óra. a) Algebra. A másodfokú  egyen-
letek teljes elmélete; számtani és mértani haladványok; kamatos 
kamatjáradék és törlesztési számitások. b) Mértan. A stereometria 
alapfogalma  és tételei, a szögletes és gömbölyű testek felület  és 
köbtartalma kiszámítása. Gömbháromszögtan és alkalmazása. K. k. 
mint az V. osztályban. S z i g e t h y I. 

Természettan.  Heti 4 óra. A természet s a természettudo-
mány, bevezető alapfogalmak.  A testek általános tulajdonai. A 
mozgás és erőtau általános törvényei. A szilárd, cseppfolyós  és 
légnemű testek mechanikája. A hangtan és fénytan.  K. k. Dr. Abt 
Antal kísérleti természettana. G á s p á r B. 

Philosophiai  propaedeutica.  Heti 2 óra. A psychologia fel-
adata. A lelki jelenségek főbb  csoportjai. A testi tevékenység és 
érzékenység. Értelem. Erkölcsi érzelmesség. Az akarat. Az emberi 
test kettőssége: szellem és test. Tankönyv: Joly H. „Philosophiai 
propaedeutika." Kóródy E. 

VIII . osztály. 

Osztályfőnök:  Szigethy István. 

Hittan.  Heti 2 óra. A ker. kath. egyház történelme a Szent-
Lélek eljövetelétől a vatikáni zsinatig. K. k. Vincze Ambró: Ker. 
kath. Egyháztörténelem. A l b e r t F. 

Magyarirodalom.  Heti 3 óra. a) Az ó-, közép-, uj- és leg-
újabb kor irodalmának története. K. k. Beöthy Zsolt, b) Olvasmá-
nyok : Eme korok nevezetesebb Íróinak müveiből vétettek. Havon* 
kint egy Írásbeli házi dolgozat. G á s p á r I. 

r 



Német  nyelv.  Heti 2 óra. A) Olvasmányok: a) Prózai olvas-
mány: Unterschied dichterischer und bildnerischer Gemalde. -
Laokoon XIII—XVI., XVIII. fejezet.  — b) Költői olvasmány: 
Wilhelm Teli Schauspiel von Friedrich Schiller I. és II. felvonása. 
Fordítás tárgyi magyarázatokkal, aeslhetikai fejtegetésekkel.  Les-
sing és Schiller személyi és írói rövid jellemzése, vázlatos élet-
rajza, müveiknek tartalma és méltatása németül. 

B) Havonkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat magyarról németre. 
Tárgyát az olvasmányok alapján készített összefüggő  tartalmú 
részek tevék. K. k Heinrich Gusztáv Deutsches Lehr- und Lese-
buch. III. kötet. U. a. Wilheim Teli Schauspiel von Friedrich 
Schiller. J á n o s y P. 

Latin  nyelv.  Heti 6 óra. Róma topographiája, a római hit-
életi-, állam, és magán régiségek, a régi prózai emlékek, a köl-
tészet, dráma és próza történetének kivonatos tárgyalása mellett 
olvastattak: Horacziusnak a világbirodalom, különösen pedig a 
magyar irodalomra történt nevezetes befolyása  méltatása után, a) 
Sat. I. 1, G, 10. Sat. II. 2, 6. b) Epodon 2, 3, 7 és a Carmen 
Seculare. c) Carm. I. 1, 3, 4, 14, 24. II. 3, 10, 16. III. 3, 30. 
IV. 5, 6. d) Epist. I. Ad Maecenatem Ad Lollium és epistola ad 
Pisones. e) Tacitus Annaleseiből: I. 1 - 6 , 16—23, 40. II. 5, 14, 
33, 47. 69-73. III. 1-G. 52- 55. IV. 7 - 9 , 58-61. V. 1, 2,9. 
VI. 16, 17, 21, 22, 50, 51. fejezetek.  A közbeeső fejezetek  tar-
talma elbeszélése. — Szóbeli stylusgyakorlatok és extemporálék. 
Kéthetenként Írásbeli magyar-latin gyakorlat: Az olympiai játé-
kok, Corcyra, Cythera, Aegina Salamis. Figyelem fordíttatott  az 
alaki és mondattani ismeretek felújítására.  K. k. Q. Hor. Flacci 
carmina selecta. Grysar. P. Corn. Taciti Annalium ab excessu 
Divi Augusti. L. VI. Petrovics, Vagács-Schiebinger: Latin irály-
képző gyakorlatok. Okányi Pál: Római régiségtan. 

Kassay L. 
Görög nyelv.  Heti 4 óra. Tananyag: Sophokles Antigonéjából 

Haemon, Antigoné jegyese fölléptéig  bezárólag, vagyis a III. karig, 
kiváló tekintettel a karok méltatására és metrikai elemzésére. A 
tragoedia megértéséhez, elméletileg a következő részek: A dráma 
általában, a karról, a kar története, a görög szinház, tragikus 
triász, Sophokles élete és munkái tartalmilag, Antigoné tartalma 



s a thebai mondatkör, Antigoné tragicuma és jelleme, az egyes 
szereplők aestheticai méltatása. Aischylos és Euripides drámái 
tartalmilag. 

Homeros Odysseája I. énekéből a következő szemelvényes 
részletek: az invocatio és expositio .(1-28.) az istenek elhatározzák 
Odysseus megmentését (40-95.), Athénét (Mentes) Telemachos 
szívesen fogadja  (113-143.) Telemachos hálája s Athene eltűnése 
(306—324). Phemios dalnok (325-344). III. énekből: A hajó 
megérkezése Pylosba (l—2u). Nestor elbeszéli a görög hősök 
sorsát Trója alatt (102-200). Nestor elbeszéli Agamennon meg-
gyilkoltatását (253—284.) 

Elméletileg: Homeros, a homeri kérdés, az elkülönitők is-
métlése után az Odyssea tartalma énekek szerint s Odysseus 
alvilági utja. 

Platón Kritonjából: 2 fejezet,  melynek tárgyalását megelőzte 
a természetbölcselök, sophisták Socrates és Pláton philosophiai 
elveinek vázlatos ismertetése. 

Kéthetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat, és pedig görög-
ről magyarra: a kar és Antigoné közti dialóg (Antig. 920—940); 
Odyss. II. énekéből az ithakaiak gyűlése (1 — 16), Telemachos 
visszautasítja Antinoos kívánságát (130—145), Telemachos elindul 
(382-400.) 

Magyarrról görögre: Aisopos meséiből: A fülemile  és fecske, 
a nyulak, holló, trombitás, holló és róka. oroszlán és róka, Zeus, 
galamb és hangya, Prometheus és az emberek, a szerecsen, has 
és a lábak, pásztor és farkas,  ember és Satyr, szamár és oroszlán. 

Tankönyvek: Sophocles Antigonéja szövegkiadás, Homeros 
Odysseiája Veress Ignácztól és Platón Apologiája és Critója Hor-
váth-ElischertőI. E m b e r y Á. 

Történelem.  Heti 3 óra. A magyarok oknyomozó története 
1848-ig. Tankönyv Horváth Mihály: A magyarok története. 

Soó G. 
Mennyiségtan.  Heti 2 óra. a) Algebra. Határozatlan elsőfokú 

egyenletek. Combinatiók és binomiális együtthatók. Permutatiók 
és variatiók. b) Mértan. Az elemző mértan elemei. Első- és má-
sodrendű vonalak. A mathematika főbb  tanainak ismétlése. K. k. 
mint a VII. osztályban. S z i g e t h y I. 



Természettan.  Heti 4 óra. Hőtan. Az anyag szerkezetére 
vonatkozó főbb  kémiai tételek. Villamosság és delejesség. A kos-
mografia  elemei. K. k. Dr. Abt. A. Természettan. Szigethy I. 

Logika.  Heti 2 óra. A logika fogalma,  czélja. A gondolkodás 
alapelemei (fogalom,  Ítélet, következtetés). Inductio és deductio, 
felosztás,  értelmezés. Módszertan és a módszer. A mathematikai, 
bölcseleti és történeti tudományok módszere. A történelmi kritika 
(hagyomáuy, tanú, műemlék, acta publica). A demoustratio, prin-
cípium, axióma, Argentum ad veritatem és ex concessis, apodicticus 
érvek. A logikai tévedés okai (uiutatio elenchi, petitio principii, 
circulus vitiosus, saltus in probando.) Bacon idolái, Reductio ad 
absurdum és a dolgok criteriumai. Tankönyv: Jolly Gondolko-
dástana. Kóródy E. 

T o r n á s z a t . 

A tornagyakorlatok oly időbeosztással tartattak, hogy minden 
osztály hetekint (kivéve a téli időszakot) két órai toruázásban 
részesült. A tornázás alól orvosi bizonyítvány alapján felmentetett 
az V. oszt. 1, a VI. oszt. 1. Fősuly a szabadgyakorlatokra fek-
tettetett, szergyakorlat is tartatott szabadban levő tornaszereinken. 
A tanítási rendszer az általános erő és ügyesség fokozására  irányult. 

Az egész ifjúság  3 csoportra volt felosztva,  u. m. I. csoport 
I. osztály; II. csoport II., III., IV. osztály ; III. csoport V—VIII. 
osztály. 

Tananyagul vétetett az első csoportnál: Állások. Tag-, járó-, 
birkózó- és társas szabadgyakorlatok. Reudgyakorlatokból a sor-
gyakorlatok egyszerűbb nemei. Könuyebb gyakorlatok a tornasze-
reken. — A második csoportnál: Állások. Tag-, járó-, birkózó- és 
társas szabadgyakorlatok botokkal. Összetett szabadgyakorlatok 
ugyanazon oldali mozgásokkal. — Rendgyakorlatok; rendekbe fej-
lődés, sorba- és rendekre szakadozás. Könnyebb gyakor'atok a 
tornaszereken, különösen a nyújtón és korláton. — A harmadik 
csoportnál: Tagszabadgyakorlatok ellenoldalu mozdulatokkal, bir-
kózó- és társas gyakorlatok. Rendgyakorlatok. Katonai sor-, rend-
és szakaszgyakorlatok. — Több erőt. és ügyességet igénylő gya-
korlatok a tornaszereken. — A tornatanitást mindhárom csoportnál 
T a m á s Albert, főgymn.  oki. torna-tanár vezette heti G órán. 

«OS- 
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ív. 
Rendkívüli tantárgyak. 

É n e k - é s z e n e . 

A gymn. ifjúsága  ez évben is oktatást nyert az énekből s 
egy része a zenéből is. 

Év elején a felvételi  próba alkalmával, a kik kellő hang-
anyaggal rendelkeztek a kezdők közé vétettek föl.  A gyakorlottak 
kettős dalárdává alakultak u. m. vegyes- és férfikarrá.  Előbbi-
nek 80, utóbbinak 39 tagja volt. 

A kezdőknek s általában azoknak, kik a zene elméletében 
kevéssé voltak otthonosak, a hangjegyek taníttattak. Ezenkívül 
tanulták a hangközöket, emelt és leszállított hangokat, különböző 
jeleket, szüneteket, hangjegyi kulcsokat stb. 

A dalárdává alakultak eleinte szólam szerint tanulták be a 
darabokat, s ezt követte az összpróba. Ugy az éneknél, mint a 
zenénél a főczél  volt, az ifjakban  a vallás erkölcsi és hazafias 
érzést táplálni s a nemzeti elem mellett, a zene művészi, classikus 
faja  iránt is érdekeltséget kelteui. 

Év folyamában  a következő darabokat tanulták be az ének-
ből: A) Vegyeskarra 1. Szt. Imre éneke. 2. Hymnus Erkeltől. 3. 
Népdal-egyveleg Szentirmaytól. 4. Ments meg (mise ének). 5. Lel-
kem lángadozva ég. 6. Mendelssohn. Choral II. vegyes sóló négyes. 
7. Kellertől 0 sanctissima. 8. Isten dicsősége (Bethoven). 9. Óh 
életünk reménye (Zsasskovszky). 10. Páter noster (Liszt). 11. 
Szózat (Egressi). 12. Ima a királyért (Naue). B. F é r f i k a r r a : 
13. Viharban (Uürmeitől). 14. Nem tudom én (Thern K.). 15. Ave 
Maria (Gaunod). 1(5. Magnus Dominus (Szöllösy Attila) Terzett 
org. kísérettel. 17. Riadó (Rudassy). 18. Ima (Glücktől). 19. Passió 
(virág vasárnapján) vonós ötös. 20. Honfidal  (Vocelkától). 21. Kyrie. 
0 esca viatoruin. 22. Pie pelicane (mise énekek). 23. Seyler. Gra-
duale (tenor, bassus sóló orgona kísérettel). 24. Elias. Kyrie. 

A zenét 30-an tanulták. Ezek közül 10 teljesen kezdő he" 
gedüs, (5 haladottabb. 14-en pedig zenekarrá alakulva vonós sex-
tettet alkottak. A kezdők két részre osztva, a zene elemeire 
oktattattak. 3* 



A zenekar a következő darabokat tanulta be: 1. Hunyady-
induló. 2. Rákóczy induló. 3. Népdal-egyveleg (Hej be hangos). 
Czimbalom és zenekar kísérettel. 4. Győzelmi induló. 5. Lelkem 
lángadozva ég. 6. En reverant de la revue. Desormes (Induló). 
7. Proch „Vonós négyes1'. Verdi II. Trovatore c. dalmüvéből. 8. 
Repülj fecském  (Singer Hegedii soló) violon és viola kísérettel. 9. 
Nyitány Erkel „Kunok" cz dalművéből. 10. A ' czigány arája 
(Lengyelke). 11. Verdi „Nabuceo." 12. Ave Maria (László Annától) 
violoncello sóló, quartett kísérettel és orgonával. 

A zenekar és kettős dalárda 9-szer szerepelt nyilvánosan. 
1. Szt.-Imre ünnepélyen. 2. Kóródy Endre igazgató nevenapján. 
3. Boldogasszonyfog.  ünnepén a templomban ; (teljes mise). 4. Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján a templomban. 5. Márczius 15-iki 
ünnepélyen. 6. Virágvasárnapján a templomban. 7. ö Felsége 
koronáztatásának 25 éves jubileumi üunepélyén a templomban. 8. 
Külön isk. ünnepélyen. 9. Az iskolai záró ünnepélyen. 

Dr. V a j d a E m i l . 

y. 
írásbeli magyar dolgozatok az 1891/92. 

tanévben. 
V.  osztály.  1. Első nap az iskolában. 2. A kitartó munkásság 

egyik legbiztosabb alapja a hazaszeretetnek. 3 Szabadgyakorlat a 
növénytan köréből. 4. Budvár leiiása. 5 Mátyás király. 6. Szor-
galom és hanyagság. 7. „Törekedjél ismeretekre!" (Kölcsey Parae-
nesise alapján). 8. A szülőföld  leírása (Versben vagy prózában). 
9. Visszapillantás a lefolyt  tanévre. 

VI.  osztály.  1. A drámai expositio Shakspere „Coriolanus"-a 
első felvonásában.  2. Mi a tragicum Shakspere „Coriolanus"-ában? 
3. Szabad dolgozat. 4. Egy tetszés szerint választott magyar tör-
téneti regénynek tartalmi és széptani ismertetése. 5. Szent Imre 
herczeg emlékezete. 6. Gyászbeszéd egy tanár sírjánál. 7. „Két jó 
van, mi felett  sorsnak nincs semmi hatalma: szorgalom és az 
erény." (Buzdító beszéd). 8. Kölcsey „Védelem P. J. számára" cz. 
beszédének mütani ismertetése. 9. A szónoklat szerepe és jelen-
tősége a régi és modern társadalomban. 



VII.  osztály.  1. A rCsaládi Kor" költői méltatása. 2. Széche 
nyi István gróf  emlékezete. 3. A történelem , az élet mustere. 4. A 
csodásság hatása az epikai költészetben. 5. Szilveszter estéjén. 6. 
Az ember valódi boldogságának főbb  feltételei.  7. Hazánk ezer 
éves fennállásának  megünneplésére, hogy lesz méltó a magyar 
ifjúság?  8. Vörösmarty „Zalán futása"  X. énekének széptani fej-
tegetése. 9. Az elegia elmélete, alkalmazással Arany „Rachel 
siralma" cz. költeményére. 

VIII.  osztály.  1 Mátyás méltatása irodalmi szempontból. 2. Ta-
nuljuk a hazát szeretni'gr. Széchenyi Istvántól. 3. Körültekintés a ter-
mészet háztartásában. 4. Kisfaludy  Károly méltatása. 5. Gondolatok 
uj év napján. (Mult, jelen és jövő). 6. A phisikai fejlődésnek  minő 
befolyása  van az ember tökéletesedésére. 7. Az alkotmányos sza-
badság hatásának minő és mily értékű jelenségeivel találkozunk 
Mátyás alatt. 8. Bajza József  irói munkásságának köre, iránya és 
hatása. 

VI. 
Tudósítás a lefolyt  1891/92. iskolai évről. 

A tanév  kezdete.  A tanuló ifjúság  beiratása, valamint a 
javitó és felvételi  vizsgálatok szeptember 1. 2. és 3 napjain ta -
tattak meg. Szeptember 4-én az ünnepélyes „Veni Sancte" meg-
tartása után a fegyelmi  szabályok a főgymnasium  I. oszt. tanter-
mében felolvastattak,  ezután a tanitás megkezdetett és a szokásos 
szünidőt leszámítva rendesen folyt  1892. jan. 15-éig. Ekkor azonban 
az i n f l u e n z a  j á r v á n y miatt, mivel a főgymnasiumi  tanárok 
közül 3, a tanulók közül egyenesen 65 kapta meg a betegséget, 
Udvarhelymegye alispáni hivatala 487—1892. sz. a. a tanintézetet 
bezárni rendelte 14 napi időre. Jan. 30-án a gymnasium megnyit-
tatván, az ifjúság  összegyűlt, a tanitás kezdetét vette újból és 
zavartalanul folyt  a tanév végéig. 

Vallásügy.  Az ifjúság  — vallásos és erkölcsös nevelése czél-
jából, — az igazgató és tanárok vezetése alatt a téli időszakban 
vasár- és ünnepnapokon, az év többi időszakaiban pedig mindennap 
megjelent a szent misén, vasár- és ünnepnapokon sz. beszédet is 
hallgatván. Az előadások miudenkor imával kezdettek és végeztettek. 



A tanév folytán  3-szor gyóntak és áldoztak. A húsvéti gyónást 
és áldozást három napig tartó szent gyakorlatok előzték meg. 

A 8-ik osztály hittani vizsgálata nsgos Jung-Cseke Lajos 
püspöki biztos ur elnöklete alatt május 28-án tartatott meg; a 
többi osztályoké pedig junius 17-én. 

Fegyelmi  ügy. A lefolyt  iskolai évben a tanuló ifjúság  erkölcsi 
viselet tekintetében a szabályrendeletek igényeinek általában meg-
felelt.  S habár egyesekre nézve a komolyabb megintés szükségesnek 
mutatkozott, mindamellett az összes ifjúság  magatartása a vára-
kozásnak teljesen megfelelő  volt. Az iskolai fegyelmi  szabályok 
áthágása miatt azonban püspök ur ő nagyméltósága az igazgató-
tanácscsal egyetértve egy tanulót lopás miatt ezen és az erd. 
róm. kath. status többi intézetéből is kizárt. 

Egészségügy.  A tanév kezdetén volt 35 szembeteg, azonban 
az orvosi kezelés kedvező eredményt mutatott, az év végén a 
szembetegek száma 22. A szembetegek heteukint a megyei köz-
kórházban nyertek gyógykezelést. A szembetegségtől eltekintve az 
influenza  járvány is rontotta az ifjúság  egészségügyi viszonyát; 
az influenza  miatt a tanitás 14 napig szünetelt is; azonban Isten 
jóvoltából egyetlen betegedési eset sem végződött katasztrophával. 

Hivatalos  iskolalátogatások,  a) Ifjuságunk  tanulmányi és 
fegyelmi  állapotának megfigyelése  czéljából ngos Finály Henrik 
kolozsvári tankerületi főigazgató  ur május hó 5. 6. és 7. napjain 
tartotta hivatalos látogatását. Ezen idő alatt megjelent minden 
osztályban az előadásokon s a tauári testülettel értekezletet tartott. 

b) A főgymnasium  főtanhatóságának  megbízása folytán  ngs. 
Pál István kanonok igazgatótanácsi előadó ur is meglátogatta 
intézetünket április 25. 26 és 27. napjain s végül a tanári testü-
lettel konferencziát  tartott. 

c) Meglátogatta a főgymnasiumot  május 28-án mlgs. dr. Török 
Albert főispán,  világi gondnok ur is, ngs. Jung-Cseke Lajos 
apát-főesperes  püspöki biztos ur pedig a tanári testület gyűlésein 
majd mindig jelen volt s ezáltal érdeklődésének fényes  tanúságát adta. 

Személyzeti  ügyek. A tanári testületben lényeges változások 
történtek. Ntdő Bándi Vazul főgyuin.  tanár és finöveldei  aligaz-
gató a csiksomlyói főgymnasiumhoz  és flnöveldéhez  igazgatónak 



neveztetvén ki, a helybeli finöveldéhez  aligazgatóvá Kassay Lajos 
helyeztetett át. Az egy év óta üres németnyelvi tanszékre Gáspár 
István egyetemet végzett áldozó pap neveztetett ki; Gáspár Balázs 
h. tanár a mennyiségtan-, természettaui tanszékre helyeztetvén át, 
a geometriai rajz tanszéke megürült s most ennek' helyettesítéséről 
a tanári testület gondoskodott. Gáspár Balázs novemberben rendes 
tanárrá is kineveztetett. 

Király Lajos r. tanár két izbeni súlyos betegsége után fél  évi 
szabadságot kapván, tárgyait Kassay Lajos, Embery Árpád, Albert 
Ferencz és Gáspár István tanárok vették át és tanították februártól 
a tanév végéig. 

Ntdő Kóródy Endre főgymnasiumi  és finöveldei  igazgató 
betegeskedése miatt a gymnasiumi igazgatóságról lemondott s 
helyébe márczius hóban igazgatónak Soó Gáspár r. tanár nevez-
tetett ki. 

A tanév  vége.  A tanév junius hó 29-én hálaadó isteni tisz-
telettel fejeztetett  be ének, szavalat és az iskolai zenekar darab-
jainak előadásával. Erre a jutalmak és iskolai bizonyítványok 
kiosztattak s az ifjúság  visszatért a szülői házhoz. 

A főgymnasium  uj épülete.  A főgymnasium  az erd. róm. kath. 
status áldozatkészségéből uj épületet kapott, mely már a bevégzés 
stádiumában van. Ez uj épület világos és tágas tantermeket fog-
lal magában s ezek uj bútorokkal vannak ellátva. A jövő 1892/93-ik 
tanév ezen palotaszerü épületben kezdetik meg. 

Az épület felszentelése  iskolai ünnepélylyel egybekötve a 
következő tanév első heteiben történik meg, melyről a n. é. közön-
ség annak idején értesíttetik. 

A főgymnasium  régi  épülete.  A gymnasiumnak régi épülete 
az erd. róm. kath. status nagy anyagi áldozata árán internatussá 
alakittatik át, hol 40 gymnasiumi tanuló talál elhelyezést. Ezeknek 
élelmezéséről az igazgatóság fog  gondoskodni ugy azonban, hogy 
az élelmi czikkeket a tanulók szülői adják. Erre vonatkozólag a 
szükséges felvilágosításokat  a gymn. igazgatósága a ftdő  plébános 
urak által köztudomásra hozta. Ha azonban valaki az érdeklődők 
részéről erre nézve nem értesült volna, az igazgatóság szívesen 
szolgál további felvilágosításokkal. 

A finevelöház  (eonvictus).  A Sz. I m r é r ő l n e v e z e t t 



f i n e v e l ő h á z b a  e tanév folyamán  55 tanuló vétetett fel,  kik 
közül kettő év közben eltávozott, egy pedig a tanévnek csak két 
utolsó hónapjában tartozott az intézet növendékei közé. A létszám 
az év végén 53 ; nyilvános alapítványt élvezett 36, magánalapít-
ványt 4, állami ösztöndíjt 1 ; 4 tanuló asztalinasi szolgálatokért, 
8 pedig fizetésért  részesült ellátásban. 

A nyilvános alapitváuyrsokért az ösztöndíj-alap egész évre 
fejenként  90 forintot  fizetett,  3 magánalapitványos 100-100-at, 
1 magánalapitványos 90-et, a fizető  növendékek 105 frtot  fizettek. 

Az élvezett alapítványok a következők : 
A) Nyilvános alapítványok : közalapítvány 13, Lipót 8, Mária 

Terézia 2, Apor 3, Miklósi 2, Mártonfy  2, Anonymus, Bíró, Keserű, 
Pál, Patavinus, Szűcs 1—1. 

B) Magánalapítványok : Nemes Ábrahám gróf  1, Ferenczy 2, 
Ágotha 1. 

A növendékek reggel egy adag búzakenyeret, délben levest, 
marhahúst mártással, vastagételt sülttel kaptak ; ebéd- és vacsorához 
fél-fél  font  búzakenyeret. 

Fűtés, világítás ingyen. 
Élelmező: Simó János városi polgár, ki 90 forintért  vállalta 

el egy-egy tanuló élelmezését. Elöljárók: Kóródy Endre igazgató 
és Kassay Lajos aligazgató. 

m 

Nevezetesebb rendeletek és leiratok. 
1. Püspök ur ö nagyméltósága Kassay Lajos rendes tanárt 

finöveldei  aligazgatóvá, Gáspár Balázs h. tanárt a mennyiségtani és 
természettani tanszékre h. tanárnak 2531—1891. sz. a. kinevezni 
kegyeskedett. 

2. Püspök ur ő nagyméltósága Gáspár Istvánt a magyar-, 
németnyelv és irodalom tanszékre h. tanárnak 2562—1891. sz. a. 
kinevezni kegyeskedett. 

3. Püspök ur ő nagyméltósága 3006—1891. sz. a. utasítja 
az igazgatóságot, hogy a mértani és szabadkézi rajz tanításánál 
kellő helyettesítésről gondoskodjék. 

4. Az internátus felállítása  és berendezése a főgymn.  régi 
épületében elvileg elfogadtatik  3013—1891. sz. a. 



5. A székelyudvarhelyi róm. kath.' főgymnasiumnak  s még 
más 6 középiskolának a kolozsvári tankerülethez történt csatol-
tatásáról püspök ur ő nagyméltósága 3015—1891. sz. a. értesiti 
az igazgatóságot. 

ti. Püspök ur Ő nagyméltósága Gáspár Balázs helyettes 
tanárnak rendes tanárrá történt kineveztetéséről értesiti az igaz-
gatóságot 4000-1891. sz. a. 

7. Püspök ur Ő nagyméltósága a korcsolyázás gyakoroltatására 
vonatkozó miniszteri rendeletet közli 4188—1891. sz. a. 

8. Püspök ur ő nagyméltósága az iskolalátogatók számára irt 
utasítások két példányát megküldi az igazgatóságnak 4402—1891. 
sz. a. 

9. Püspök ur ő nagyméltósága értesiti az igazgatóságot 
4528—1891. sz. a., hogy a főgymnasiumhoz  és finöveldéhez  isko-
latógatónak nagyságos Dr. Szamos; János kolozsvári egyetemi 
tanár ur neveztetett ki. 

10. Az udvarhelymegyei alispáni hivatal a tanítást az influenza 
járvány miatt 14 napra beszünteti 487—1892. sz. a. 

11. Püspök ur ő nagyméltósága Király Lajos főgymn.  rendes 
tanárnak a méltóságos igazgatótanácscsal egyetértőleg félévi  sza-
badságot engedélyez 607—1892. sz. a. 

12. Ntdő Kóródy Endre saját kérelmére a gymnasiumi igaz-
gatóságtól felmentetvén,  főgymn.  igazgatónak Soó Gáspár rendes 
tanár neveztetett ki püspök ur Ő méltósága által 996—1892. sz. a. 

13. Püspök ur ő nagyméltósága a főgymn.  mellett felállí-
tandó internátus ügyében a mélt. igazgatótanács megállapodásait 
közölni kegyeskedik 1443—1892. sz. a. 

14. Püspök ur Ő nagyméltósága a főgymnasium  épületeinek 
és ingatlanainak megbecslését és erről jegyzőkönyv felvételét  ren-
deli el 1469—1892. 

15. Püspök ur ő nagyméltóságának értesítése arról, hogy a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az 1891/92. 
tanév végén tartandó érettségi vizsgálathoz miniszteri biztosul Dr. 
Szamosi Jáno3 kol. egy. tanár urat küldötte ki 1475 —1»92. 
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VIII. 
Tanodai szerelvények gyarapodása az 

1891/92. tanévben. 
1. Tanári  könyvtár.  A.) S z e r z e m é n y e k : Ilibbeck Ottó, A 

római költészet története. Fordította Csiky Gergely. Budapest 
1891. Ára 250. — Dante Alighieri, Purgatórium, ford.  Szász 
Károly. Budapest, 1'25. — Ileclus Elisée, A föld,  ford.  Király P. 
és Révész Samu, két kötet, 12 00. — Schmidt Sándor, A drága-
kövek, Budapest, 370. — Reclus Elisée, A hegyek története, 
Budapest, 1 05. — Gotbard Jenő, A fotografia,  Budapest, 0'90 
Heller Ágost, A fizika  története a XIX. században, I. köt. Buda-
pest, 2'87. — Emlékkönyv a k. m. természettudományi társulat 
félszázados  jubileumára, Budapest, 4" 15. — Paul-Lőrincz, A politi 
kai tudomány története, I., Budapest 3-00 — Schuchhardt-öreg, 
Schliemann ásatásai, Budapest 2-00. — Irodalomtörténeti emlékek, 
II. köt., Budapest, 3"50. — Frőhlich, Elméleti physika, I. köt., 
Budapest, 3-C0. — A Niebelung-ének, ford.  Szász Károly, Buda-
pest, 240. — Imre Sándor, A magyar nyelv és nyelvtudomány 
rövid története, I. köt., Budapest, 2'20. — Müller-Récsi, A régi 
görög irodalom története, II. köt., Pest, 6-00. — Brauné, Alt-
hochdeutsche Grammatik, Halle, 3'GO. — Paul H., Mittelhoch-
deutsche Grammatik, Halle, 192. — Sievers, Angelsachsische 
Grammatik, Halle, 2-88. — Katholikus Szemle. (Tagilletmény). — 
Budapesti Szemle, 10 00. — Magyar történeti életrajzok, 5 00. — 
Bölcseleti folyóirat,  5'00. — Magyar Nyelvőr, 5 00. — Középisko-
lai tanáregyesületi Közlöny, 4'00. — Egyetemes Közoktatásügyi 
Szemle, 4-00. — Egyetemes philologiai közlöny, 6'00. — Föld-
rajzi Közlemények, 5-00. — Tornaügy, 3 00. — Osztrák-Magyar 
Monarchia Írásban és képben, (25 füzet)  7'50. — Magyar Nyelv-
történeti Szótár, 8 füzet,  8'00. — Dr. Bozóky Alajos, A művésze-
tek a római császárság fénykorában,  Nagyvárad, 1892., 1*20. 

B.) A j á n d é k o k : 1. Farkasházi Fischer Jenő, Palissy 
élete és müvei, Budapest, 1887. — 2. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministernek a közoktatás állapotáról szóló huszadik 
jelentése, I. II. köt., Budapest, 1891. — 3. A vallás és közokta-



tásügyi m. kir. ministernek az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alap 1890. évi állapotáról szóló jelentése. — 4. A kolozsvári 
Ferencz-József  tudományegyetem Almanachja és Tanrendje az 
1891—92. tanév II. felére.  — 5. A kir. József-műegyetem  1891-92. 
tanévének megnyitásakor tartott beszédek. — 6. Acta reg. scient. 
universitatis Claudiopolitanae Francisko-Josephinae anni 1891—92. 
Fasc. I. — 7. Akadémiai értesítő, 10. füzet.  — 8. Magy. Tud. 
Akad. Almanach 1892-re. 9. Anjoukori okmánytár, VI. köt. Buda-
pest. 1891. (Magy. Tud. Akad. ajándéka). — 10. A Magy Tud. 
Akadémia elhunyt tagjai fölött  tartott emlékbeszédek, VI. köt., 
(A M. T. Akad. ajánd). — 11. Értekezések a nyelv- és széptudo-
mányok köréből, XV. k. 7., 8., 10. sz. (A M. T. Akad. ajánd). 
— 12. Matbematikai és természettudományi Közlemények, XXIV. 
köt. 1—10 sz. — 13. Mathematikai és természettudományi Érte-
sítő, IX. köt. 5. füzet  (A M. Tud. Akad. ajánd.). — 14. Érteke-
zések a mathematikai tudományok köréből. XIV. köt. 3 füzet.  — 
15. Értekezések a természettudományok köréből, XX. köt. 2 fü-
zet. — XXI. köt. 4 füzet.  — XXII. köt. 2 füzet  (A Magy. Tud. 
Akad. ajánd.). — 16. Értekezések a történettudományok köréből, 
XIV. köt. 6 füzet.  — XV. köt. 5 füzet.  — 17. Értekezések a 
társadalmi tudományok köréből, XI köt., 6 füzet.  — 18. Ipolyi 
Arnold, Magyar mythologia, Pest, 1854. (A székelyudvarhelyi róm. 
kath. esperesi kerület papságának ajándéka). — 19. Mindenes 
Gyűjtemény, szerkeszti Pétzeli József,  Komárom, 179!. (A sz.-
udv. r. k. esp. ker. papsága ajándékozta). — 20. Magyar Kurir. 
Tizenegy kötet. Pozsony-Bécs 1786—1799. (A sz.-udv. r. k. espe-
resi kerület papságának ajándéka). — 21. Gvadányi József  gróf, 
Rontó Pálnak és gróf  Benyovszky Móricznak életek. 1793. (Ung-
váry János II. gymn. oszt. tauuló ajándéka). 

Fogadják nagylelkű jótevőink hálás köszönetünket! 
II . Ifjúsági  könyvtár  gyarapodása,  a) V é t e l u t j á n : Kő-

vári L., Erdély története 48/49-ben. Szilágyi Ferencz, Hóra világ 
Erdélyben. Csiky Gergely összes színmüvei, Névi László, a ko-
média elmélete. Phaedra és Bajazet Racintől. Állhatatos fejedelem 
és Zalameai biró Calderontól. Az utolsó Szapolyai reg. Ábrái Ká-
rolytól. Szabadság a hó a'att Jókaitól. Füssi Tamás, Virágcsokor 
és Ifjúsági  emléklapok. Vahot Imre, A honvéd őrangyala. Bart-



lielény, Az ifju  Anacharsis utazása Görögországban. Katholikus 
Szemle 1892 évfolyama  s a Szt. Istvántársulat évi kiadványai. A 
nőkről a nőknek Toldy Istvántól. 

b) A j á n d é k ú t j á n : Emke-kalauz Jung Cseke Lajos apát 
úrtól és Dr. Vajda Emil úrtól egy Dániel-Album. 

I I I . Ifj.  segélyző-könyvtár.  A szegényebb tanulók számára fel-
áll.tott „Ifj.  segélyző-könyvtár" az idén is folytatta  áldásos működé-
sét, a mennyiben 109 tanulót látott el - egészen vagy részben 
— tankönyvekkel. Ezen könyvtárnak jövedelme a lefolyt  tanévben : 

Használati dijakból 55 frt  72 kr 
IV. Természetrajzi  szertár.  Vétel utján a következő kitömött 

madarak szereztettek: Ceíchneis tinnunculus. Astur palumbarius. 
Falco peregrinus. Circus cyaneus. Caprimulgus europoeus. Merops 
apiaster. Alcedo ispida. Coracias garrula. Oriolus galbula ($, 9) 
Sturnus vulgáris, Pica caudata, Garrulus glandarius. Picus major. 
Lanius minor. Upopa epops. Muscicapa parva. Bombycilla garrula. 
Troglodites parvulus. Poecile palustris. Sylvia curruca. Turdus 
pilaris. Ruticilla phoenicura. Dan dalus rubicola. Anthus pratensis. 
Einberiza citrinella. Fringilla coelebs (£, 9). Chrisomitris spinus. 
Cannabina sanguinea. Loxia curvirostra. Columba oenas. Perdix 
cinerea. Perdix coturnix. Phasianus colchicus. Charadrius pluvi-
alis. Vanellus eristatus. Ibis falcinellus.  Platolea lencorodia. Fulica 
atra. Anser cinerea. Podiceps eristatus. Colymbus septentrionalis. 
Larus tridactyla. Sterna hirundo. Recurvirostra avocetta. Összesen 
105 frt  értékben. 

A magyar kir. földtaui  intézet küldött magyarországi kőzetekből 
egy minta kőzet-gyüjteményt (összesen 165 drb.) mely nagybecsű 
ajándékért e helyen is hálás köszönetünket nyilvánítjuk. 

Vétel utján szereztetett 1 — 1 szép példány Nagyágit és Syl-
vanit a nagyági aranybányamű igazgatóságától 6 frt  értékben, 
továbbá egy csiszolt Achát a prágai kiállításról 3 frt. 

V. Fizikai  szertár  gyarapodása.  1. Eiőegyközény Frick sze-
rint 5 frt.  2. Lejtősik a vízszintes húzáshoz is berendezve 15 frt. 
3. SZÍVÓ és nyomókut egyszersmind tüzfecskendő  22 frt.  4. Döbe-
reiner-féle  gyújtógép 7.50. 5. Coulumb készüléke eltávolítható fél-
gömbökkel a villanyosság 'terjedése kimut. 9.50. 6. Franklin-féle 
tábla szétszedhető 7 frt.  7. Állvány a Geisler-féle?csövekhez  1.20. 

| 



8. Tyndall-féle  platin lámpa 18.50. 9. Schellák óidat 1.20. 10. 
Készülék a nyomás egyenletes terjedésének kim. cseppfoly.  testek 
— ugyanaz a légnemű testekhez 3.50. 11. Készülék a látszólagos 
fénytörés  megmutatására planparellel üveglemezekben 3 frt.  12. 
A villanyosság által fejlesztett  hő kimutatására szolgáló készülék 
platin tekercscsel állványon 4.75. Összesen 96 frt  95 kr. 

Vetíthető  képek,  a) C s i l l a g á s z a t . 1. A föld  napi mozgása 
nap és éj, az órakör 5.80. 2. A naprendszer, a bolygók mozgása 
a nap körül 10.50. 3. Gyűrűs és részleges napfogyatkozás.  A Vé-
nus átvonuálása 5.80. 4. Az ár és apály és ezek függése  a hold 
phasisaitól 5.80. 

b) T e r m é s z e t t a n h o z . 1. Északi Fatamorgana 1.80. 2. 
Délibáb 1.80. 3. Lidérczfény  (bolygó tűz) 1.80. 4. Niagara zuha-
tag 1.80. 5. Esőt csináló fa  1.80. 6. Földrengés 1.80. 

VI. liajzxzcrtár  gyarapodása.  15 darab tábla körző 15 frt. 

IX. 
Önképzőkör. 

Ez egyesület gymnasiumunkban 18 év óta működik. Véd-
nöke Gáspár István h. tanár. Tisztviselők: Szabó István VIII. o. 
t , elnök, Ju'iász Károly VIII. o. t., alelnök, Bálint Gáspár, Kiss 
Kálmán, Király Lajos, Kovács Kálmán, Róbert Gyula, Virág Jó-
zsef  VIII. o. tanulók szerkesztők ; Józsa Imre, Ráduly József, 
Róbert Ödön, Tállyán Gergely, Viola Sándor VII., Szentpéteri 
Ferencz VI. o. tanulók segédszerkesztők. Kovács Kálmán VIII. o. 
t. főjegyző,  Bencze Lajos V. o. t. aljegyző, Kiss Kálmán VIII. o. 
t. pénztárnok; Bálint Gáspár VIII. o. t. ellenőr; Solyom Miklós 
VII. o. t. könyvtárnok. 

Az egyesület egy alakuló és 10 rendes gyűlést tartott. 
A gyűlések tárgyát az Ébredésbe irt müvek, az azokra ho-

zott bírálatok felolvasása  és a gyűléseken tartott 6 — 8 szavaló 
megbirálása képezte. 

Szavalásban kitűntek: Kis Kálmán VIII., Józsa Imre VII., 
Vallandt Aladár VII. és Boér Viktor VI. o. tanulók. 



Kiss Kálmánt a kör kebelében kifejtett  munkásságáért az 
egyesület 5 frtnyi  jutalomban részesítette. 

A szerkesztőséghez beérkezett müvek száma 96 ; ezekből el-
fogadtatott  44 (43 eredeti és 1 fordított;  30 kötött s 14 kötetlen 
nyelvezetű). Visszautasittatott 52 (46 kötött, 6 kötetlen nyelvezetű). 

Az egyesület bevétele tagsági dijakból . 50 frt  40 kr. 
Az évi szükségletek fedezésére  kiadatott . 11 frt  32 kr. 
Kiss Kálmán VIII. oszt. tanulónak . . . 5 frt  — kr. 

Az évi bevételből fennmaradt  34 frt  8 kr, az egyesület tőke 
vagyonához csatoltatott. 

X. 

Jutalmak. 
Az erd. r. kath. tanulmányi alapból rendszeresített 21 frtnyi 

átalány tansegédeszközök beszerzésére fordíttatott,  melyek az al-
gymnasium jelesebb tanulói között szorgalmi jutalmul osztattak 
ki és pedig: 

Az I. osztályból kapott: Kiss Albert „Hatszáz magyar nem-
zeti dal" c. könyvet; László Domokos, Kovács Jenő, Márton An-
dor és iíj. Szabó György 1—1 iskolai kézi atlaszt; Sándor Fereucz 
„Ezeregy magyar népdal" c. könyvet. 

A Il-ik osztályból: Benkő Sándor Ó görög-élet Mahaffytól; 
Király Gáspár „Petőfi  összes költeményei" ; Páll Ferencz „A gö-
rög irodalom története" R. C. Jebb-Fináczytól; Páll Mihály „Ó-
kori földrajz"  H. F. Tozer Laukótól; Sebestyén János „Az olasz 
nép- és irodalom törtéuete" J. A. Sym. és A. Bart.; Ungváry Já-
nos „Az Őskor története" Sebestyén Gy.-tól c. munkákat. 

A III. osztályból: Lőrincz Salamon és Szigethy József  „Koro-
zási emlékkönyv" Dr. Kovács D. és Dr. Sziklay J-től; Gerich 
Béla „A római nép története" Creightontól; Finkér Béla „Az 
észak-amerikai egyesült-államok története" Higginson W. T.-től; 
Pakot Ferencz „Magyar-német és német-magyar szótár" Füredi 
J-tól; Solyom Antal „A görög nép története" C. A. Fyffetől  c-
munkákat. 



A IV. osztályból: Bálint Dénes és Sebestyén Árpád „Magyar 
német- és német magyar szótár" Füredi J-tól; Bíró Lajos „Le-
velek egy tanuló ifjúhoz"  Szitnyai E-töl; Máthé Pál „Szavaló 
könyv" és Vass János „A magyar szépirodalom története" Kardos 
A-tői c. muukákat. 

Ezen felül  az ifjak  szorgalmának méltatásául a következő 
alapítványi kamatok és egyes jótevők által felajánlott  jutalmak 
osztattak ki: 

Oroszhegyi Jánosi József-féle  alapítvány 9 frtnyi  kamatja, 
mely a végrendelet szerint egy oroszhegyi jóigyekezetü fiúnak 
adandó, Vas János IV. o. t-nak adatott ki. 

A mélt. Dániel Gáborné, plankensteini „Br. Raber Mária"-
féle  alapítvány 6 frt  kamatját Máthé Pál IV. o. t. nyerte el. 

A Simó-féle  alapítvány 3 frtnyi  kamatja Simó Lajos és Simó 
Gergely III. o. tanulók közt egyenlő arányban osztatott fel. 

A székelyegyleti első takarékpénztár 40 friutot  adott sze-
gény és jó tanulók segélyezésére. Ebből 20 frtot  kapott Bencze 
Lajos V. o. t. és 20 frtot  Máthé Pál IV. o. t. 

Az udvarhelymegyei takarékpénztár szintén 25 frtot  adott 
szegény, udvarhelymegyei tanulók segélyezésére. Ebből 5—5 frtot 
nyertek: Viola Sándor VII., Vágási Domokos VI., Pálfi  János V., 
Pakot Ferencz III. és Király Gáspár II. oszt. tanulók. 

Egy névtelen tanügybarát 5 forintja  Juhász Károly VIII. o. 
tanulónak Ítéltetett oda, a zenében felmutatott  előmeneteléért. 

Egy névtelen tanügybarát 2 frtot  adott, mely Bálint Dénes 
IV. o. tanulónak Ítéltetett oda a németből felmutatott  előmene-
teléért. 

Gál János kereskedő ur 4 frtja  Gál Imre VI. o. tanulónak 
adatott. 

Az 18G4-ben érettségi-vizsgát tett- és 1889-beu jubilált ta-
nulók 100 frtos  alapítványának 6 frt  kamatja Fülöp István V. o. 
tanulónak ítéltetett oda. 

A Bottáné-féle  alapítvány 35 frtnyi  kamatja, a viszonylag 
legjobb munkálat szerzőjének, a hagyományozó végrendelkezése 
szerint a zárünnepélyen, a jeligés levélke felbontása  után adatott ki. 

Fogadják mindnyájan, kik az ifjúság  iránt tanúsított nemes 
érdeklődésüknek tanújelét adták, a tanártestület hálás köszönetét. 



XL 
Az ifjúság  általános érdemsorozata. 

I . OM/.llilj. 

Jeles: 
Kis Albert . . . . í. 
László Domokos . . 1. 
Márton Andor . . . 1. 
Sándor Ferencz . . 1. 

5 Ifj.  Szabó György 1. 

Jó: 
Deák Imre . . . . 1. 
Dobay Károly . . , 1. 
Hatos András ism. . 1. 
Kovács Jenő . . . 1. 

10 Kovács Lázár . . . 1. 
Mózes Dénes ev. ref. 1. 
Soó Bálint ev. ref.  . 1. 
Soó Domokos . . . 1. 
Tamás Péter . . . 1. 

15 Péterfi  Béla . . . 2. 
Elégséges  : 

Botár Béla . . . . 1. 
Frölich Ottó . . 1. 
Hermann György . . 1. 
Id. Szabó György ism. 1. 

20 Szeles József  . . . 2. 
Szőcs Áron . . . . 1. 
Száva Aladár . . . 1. 
Tibád István ism. . 2. 

Elégtelen: 
Dávid Ferencz . . 1. 

25 Egyed Gyula . . . 1. 
Gáspár Ferencz . . 1. 
Haupt Béla. . . . 2. 
Kassai Péter ev. ref.  2. 
Kovács Gyula . . . 2. 

Kimaradt: 
30 Bauer Ignácz. 

Benedek István. 
Gál János. 
Kapcza Antal. 
Szász Bálint. 

35 Tibád Ignácz ism. 

II . osztály. 

Jeles: 
Benkö Sándor alap. 1. 
Király Gáspár . 1. 
Pál Ferencz alap. . 1. 
Sebestyén János . . 1. 

5 Ungvári János . . 1. 
Jó: 

Berze Árpád . . 1. 
Brassai Lajos . . 1. 
Farkas János . . 1. 
János Domokos . 1. 

10 László Lázár . . 1. 
Léstyán István . 1. 
Pál Mihály alap. . 1. 
Szabó Dénes . . 1. 
Szabó Imre . . . 1. 

* Magaviselet. 



15 Tóth Balázs . . . l. 
Wíillcrsteiu Aladár . 1. 

Eléqséges: 
Bajcsi János . . . ]. 
Blank Gáza . . . 1. j 
Buruáz Imre . . . 1. 

20 Dézsi István . . . 1. 
Foi ika János . . . 1. 
Frölich Zsigmond . 1. 
Glatz Károly . . . 1. 
Hermann Oltó . . 1. j 

25 Jakab Gyula . . . 
Simon Dénes . . 

! 

Elégtelen  : 

Elekes Nándor . , 1 . 1 
Fachát Gyula . 1 
Gergely Dénes . . < 

2: j 30 Gergely Ferencz . . 1. 
Holzschuch Jenő ism. 2. 
Loschdorfer  Oszkár . 1. 
Szabó Endre . . . 1 . j 

> 

Kimaradt: 
j < 

Jakab Károly. i 

35 Stemmer Dénes. 

III . osztály. 

Jeles  : 

Pakot Ferencz alap.. 1. | 

Jó: 
Finkér Béla . . . i. ! 
Gerich Béla . . . . 2. 
Lörincz Salamon . . 1. j 

5 Oláh Dániel alap. . 1. 
Solyom Antal . . . 1. 
S/.igethy József  . . 1. 

Elégséges: 

Biró Dénes . . . . 1. 
Daraghi István . . 1. 

10 Elekes István . . . 1. 
Fancsali Áron . . . 1. 
Gál Imre . . . . l. 
Hajdó Márton . . . l. 
Hadnagy János . . 1. 

15 Jakocs Dénes . . . 1. 
Kovács Lajos . . . 2. 
Máté Lázár . . . l. 
Matieu Máté . . . |. 
Petres Gyula . . . 2. 

20 Sándor Dénes . . . 1. 
Sebestyén István . . 3. 
Simó Gergely . . . 1. 
Simó Lajos . . . . 1. 
Szeles Antal . . . 1. 

25 Székely András . . 1. 

Kimaradt: 
Gáspár Miklós. 
Lázár Pál. 
Ülkei Dénes. 

Magántanuló: 

Jánosy Dezső. 

IV. osztály. 

Jeles  : 

Vass János alap. . I. 
i 



Jó: 

Bálint Dénes alap. . 1. 
Biró Lajos alap. . . 1. 
Felcser Lakács alap. 1. 

5 Máthé Pál . . . . 1. 
Sebestyén Árpád alap. 1. 

Elégséges; 
Bokor Balázs ism 
Dobay Zoltán ism 

15 Jakab Imre 
Kaptza Ákos . 
Kazatsai Mihály 

10 Kovács János . 
Lőrincz Imre . 
Matskási József 
Orbán János . 

2. 
1. 
1. 
2. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

Elégtelen: 
Barabás Domokos . 1. 
Márton Benedek al. ism. 2. 
Márton Géza ism. . 2. 

V. osztály. 

Jeles: 
Fülöp István alap. . 1. 
Kósa Imre alap. . . 1. 

Jó: 
Bencze Lajos alap. . 1. 
Gáspár Dénes alap. . 1. 

5 Pálffi  János alap. . 1. 
Elégséges: 

Ágotha Antal ism. . 2. 
Balázs János . . . 1. 
Császár Kálmán . . 1. 

Daraghi Zoltán ism. 2. 
10 Domokos Árpád . . 2. 

Pál Dénes . . . . 1. 
Szántó Ákos . . . 1. 
Szász Tamás . . . 2. 
Vitecs Imre . . . 2. 

Elégtelen: 

15 Szenkovics Antal 2. 

VI. osztály. 

Jeles: 

Török Pál . . . . 1. 
Vágási Domokos . . 1. 

Jó: 
Becze András ism. 1. 
Gál Imre alap. . 1. 

5 Tamás Bálint alap. . 2. 

Elégséges: 

Balázs Mózes alap. 1. 
Boér Viktor . . 1. 
Gergely Ferencz . 2. 
Kopacz Gergely . 2. 

10 Pál Ignácz . . . 1. 
Péterfi  István . . 1. 
Szabó Nándor 1. 
Szász Domokos . 1. 

Elégtélen: 

Daróczi Ignácz 
15 Szentpéteri Ferencz 

Kimaradt: 
András Lajos. 

2. 
2. 



VII. osztály. 

Jeles: 

Gergely Elek alap. . 1. 
Viola Sándor alap. . 1. 

Jó: 
Gőzsy Péter alap. . 1. 
Józsa Imre alap. 2. 

5 Kóródy Jenő alap. . 2. 
Lukács Zoltán . . 1. 
Ráduly József  alap. . 1. 
Róbert Ödön . . . 2. 
Tályán Gergely alap. 1. 

10 Wallandt Aladár . . 1. 
Elégséges: 

Boér Árthur . . . 2. 
Gergely András alap. 1. 
Medgyes Dezső . . 2. 

Suta Albert alap. . 1. 
15 Sólyom Miklós alap. 1. 

VIII, osztály* 

Jó: 
Juhász Károly alap. 1. 
Kovács Kálmán alap. 2. 
Róbert Gyula . . . 1. 
Szabó István alap. . 2. 

Elégséges. 
5 Bálint Gáspár . . . 1. 

Bálint Péter . . . 1. 
Jakab János . . . 1. 
Kiss Kálmán alap . 2. 

Vizsgálatlan  maradt: 
Király Lajos. alap. 

10 Virág József. 



II.  A tanulmányozás  eredményének  áttekintése  osztályonként. 

T a n t á r g y a k 

I. 
osztály! 
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tc jc 
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III. 
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VII. 
osztály 

Hittan . . . . 
Magyar nyelv 
Német nyelv . . 
Latin nyelv . . 
Görög nyelv . . 
Magy. irod. olv.. görö" 
irod és művelődés tört 

Történelem . . 
Földrajz . . . 

„ politikai . 
„ természett ni 

Természetrajz . 
Természettan 
Mennyiségtan. . 
Bölcsészet . . 
Geometriai rajz . 
Szabadkézi rajz . 
Szépírás . . . 
Torna . . . . 
Ének . . . . 
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9 9 11 

4 12 8 

8 14 
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1. A tanulólról  áltulában. 
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111 A tanulók  származási  helyének  áttekintése. 

Lakhe lye 

Helybeli . . . 
Udvarhelymegyei 
Csikmegyei . . 
Háromszékmegyei 
Maros-Torda-megye 
Kolozsmegyei. . 
K.-Küköllömegyei 
N.-Küköllömegyei 
Brassómegyei 
Hunyadmegyei . 
Hevesmegyei . . 
Aradmegyei . . 
Pest-Pilis-Solt-K -Kunm 
Pozsegamegyei . 
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II. III. 
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IV.  A tanulók  életkora. 
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V.  Az egészségügyi  állapot. 

1- I1.|III |IV.|V. |V1 |Vli-IVIII. 

o s z t á l y 

Betegségi eset könnyű jelleggel 
„ súlyos 
„ járványos „ 
„ halállal végződött 

Haláleset balesetből 

20 
í 3 

25 

10 

17 

24 
1 
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G2 
1 

1G 

34 

11 

31 
5 
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35 

10 
-

27 
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VI.  Az erkölcsi  állapot. 

Jó magavisel, osztályzatot nyert 
Szabályszerű T) n 

Kevésbé szabály sz. „ „ 
Rosz « » 
Egyszerű fegyelmi  eljár, részesült 
Súlyosabb „ „ „ 
Eltávolító „ „ „ 

rriL mi.jiv.|v- |vi.|m vm 
o s z t á l y 

*T 22 31 20 141 9 101 10 
4 6 

5 
3 

VII.  Az érettségi  vizsgálatok. 
A tanév végén megtartani szokott érettségi vizsgálat írásbeli 

részének, mely május 1(3, 17, 18, 19 és 20 uapjain folyt  le, kö-
vetkező tételei voltak: 

Magyar nye lv és i r o d a l o m b ó l : 1. Mikor és mily 
eredménynyel jelentkezik hazai történelmünkben a pápai befolyás. 
2. A hazaszeretet érzelmének forrásai  és alapjai. 3. A rezgés 
mint hang- és fénytünemény.  Az első tételt dolgozta G ; négy jelesen, 
kettő elégségesen. A második tételt dolgozta 2; mindkettő jól. 

2. L a t i n ny el vbő 1: Vagács-Schiebinger..„Latin irály-képző 
gyakorlatok"-ból: Előszó Cicerónak első philippikai beszédjéhez. 
Jól dolgozott 2, elégs. G. 

3. Görög n y e l v b ő l : „Xenophon Anabasis" III. (Kyros 
beszéde) 32 sor. IIorváth-Elischer kiadás. Jeles 3, jó 5. 



4. N é m e t n y e l v b ő l : „Kalapács ütések" 28 sor. Dr. 
Schack Béla: Magyar szöveg német fordításra  stb. 23 és 24 oldalon. 
Jó 3, eléséges 5. 

5. M e n n y i s é g t a n b ó l : 1. Valamely körön egyenes henger 
s ugyanoly magasságú egyenes kúp áll. A kúp tengely metszetében 
a csúcsnál fekvő  szög a=72°16', továbbá a kúp köbtartalma 
12 m-rel kisebb a henger köbtarmánál; mekkora a kúp palástja? 
2. Három szám geometrikus progressiot alkot; összegük 28, és a 
középső meg a két szélső tag összegének sokszorozmánya 160. 
Melyek e számok ? Megfejtették:  jól 4, elégségesen 4. 

A VIII (lik osztályos tanulók osztály vizsgálata május 14-ikén 
volt, a szóbeli érettségi vizsgálat pedig nsgs. Finály Henrik kolozs-
vári kir. tank. főigazgató  ur elnöklete alatt és nsgs. Dr. Szamosi 
János min. biztos ur jelenlétében tartatott meg jun. 1 l ikén a 
kivetkező eredménynyel: 
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XIII. 

A jövő tanév kezdetéről. 
Az 1892—93. tanév magán-, pót- és javitó vizsgálatok folyó 

évi augusztus 30. és 31-ik napjain délelőtti 8—12 óráig fognak 
eszközöltetni. A beiratások szeptember 1., 2. és 3. napjain tör-
ténnek 8—12 óráig és délután 2—5 óráig. Szeptember 4-én ün-
nepélyes „Veni Sancte", a törvények felolvasása  s ezzel az uj 
tanév megnyitása. 

A középiskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló 
léphet, ki a 9-ik évet betöltötte s 12 évnél nem idősebb, mely 
körülmény k e r e s z t l e v é l , illetőleg hiteles születési bizonyít-
vány alapján igazolandó. Keresztlevél stb. a Nmlts. minisztérium-
nak 1883. évi 4014. sz. a. kelt rendelete alapjan minden e lőszö r 
b e i g t a t a nd ó tanulótól okvetlenül bekövetelendő. A beiratás-
nál továbbá köteles minden tanuló ujraoltási bizonyítványát is 
bemutatni. Tizenkét évnél idősebb fiu  felvétele  felett  a tanártes-
tület határoz. — Ismereteinek mértékére megköveteltetik, hogy a 
népiskola 4-ik osztályának tananyagában kellő jártassággal birjon : 
ez ismereteit a külön felvételi  vizsgával igazolja. Kiballgattatik 
pedig minden tanuló a nyelvtanból (magyar) és mondattanból, 
számtanból; hozzájárul dictandó-irás. A felvételi  vizsgálatnak min-
den a népiskolából a gymnasiumba lépő tanuló alája vettetik. 

A felsőbb  osztályokba való felvétel  a megelőző osztálynak 
sikeres végeztétől függ  és vagy arról tanúskodó nyilvános iskolai 
okmány (bizonyítványok és értesítő), vagy ezek hiányában külön 
vizsgálat alapján történik. 

A két tantárgyból e l é g t e l e n tan jegyet nyert tanuló a 
vizsgálat ismételhetése és javithatása végett a felsőbb  tanhatóság-
hoz folyamodhatik;  a kellőleg felszerelt  bélyeges folyamodvány 
okvetlenül az intézet igazgatóságánál legfölebb  j u 1 i u s hó 10-ig 
nyújtandó be. 

Három vagy több tantárgyból elégtelen előmenetelt tanúsí-
tott tanuló nem folyamodhatván,  az osztály ismétlésére utasittatik. 

4** 



Minden tanuló első felvételre  személyesen és atyja, anyja vagy 
gyámja, illetőleg azoknak valamely külön megbízottja kíséretében 
t a r t o z i k az igazgatóságnál jelentkezni; — az illem pedig 
magával hozza, hogy a szülő magzatát személyesen vezesse azon 
tanárokhoz, kikre annak nevelés-oktatását bizza. Azon szülök vagy 
gyámok, kik nem laknak intézet helyén, gyermekök vagy gyámfiok 
fölvételekor  alkalmas helyettest kötelesek bemutatni, kikre a házi 
felügyelet-  és nevelésre nézve kötelességüket és jogukat átruházzák, 
hogy a gondviselésükre bizott tanulóra nézve az igazgatóság érte-
sítését elfogadhassák.  A szülők és gyámok e részben minden vál-
toztatást személyesen vagy Írásban tartoznak bejelenteni az igaz-
gatónál ; ennek viszont joga, kötelessége ott és hol alapos oknál 
fogva  a gondviselést elégtelennek vagy a befolyást  épen károsnak 
tartja, megkövetelni, hogy e tekintetben czélszérü változás.történjék. 

Minden a gymnasiumba felvétetni  akaró tanuló 
tandij czimen fizet  6 írt — kr. 

'Ezenkívül minden tanuló az ifjúsági  könyvtár 
számára felgymnasiumban  50 kr. 
algvmnasiumban 25 kr. 
értesítőre 50 kr. 

A nem kath. vallású tanulók tandíja . . . 12 frt  — kr. 

Tandí j mentességi s z a b á l j i a t . 
1. §. Az erd. róm. kath. Status gymnasiumaiban a Status-

gyüléstől megállapított tandij fizetendő,  mely alól rendszerint senki 
sem mentetik föl. 

2. §. Kiváltképpen azonban, elengedheti a főtauhatóság  az 
egész vagy a fél  tandij fizetését  jó erkölcsi magaviseletű és egy-
úttal jó igyekezetü tehetséges tanulóknak, ha: 

a) a szülők vagyontalanságát az illető politikai hatóságtól 
kiállított és a r. kath. lelkésztől is aláirott bizonyítvány igazolja, 

l) az előző tanévről szóló gymnasiumi bizonyítvány szerint 
erkölcsi magaviselete legalább szabályszerű volt s az egyes tan-
tárgyakból legfeljebb  csak egyetlen elégséges osztályzatot bir, a 
többi jeles és jó lévén, 

c) ha a tanári testület a tandíjmentességre ajánlja. 
3. §. A tandíj-mentesség mindig csak egy évre adatik. 



4. § Olyan tanulók kérvényét, a kiknek bizonyítványa ke-
vésbbé szabályszerű magaviseletet avagy egynél több elégséges 
érdemjegyet tartalmaz, az igazgatók el nem fogadhatnak,  hanem 
a jelen szabályzatra való hivatkozással visszautasítanak s a tan-
díj fizetésére  határidőt tűznek ki. 

5. §. Elemi iskolai bizonyítvánnyal kizárólag csak akkor 
lehet tandíj-mentességért folyamodni*  ha annak érdemjegyei mind 
jelesek és jók. 

6. §. A tandíj-mentességi kérvények minden tanév elején, 
legkésőbb szeptember hó 15-éig az illető gymnasium igazgatójánál 
adandók be. A tanártestület tartozik a kérvényeket még a szept. 
hóban tartandó ülésen lelkiismeretesen tárgyalni s véleményét 
minden egyes folyamodóra  nézve jegyzőkönyvre venni. Az összes 
iratokat az igazgatók október l-ig a főtanhatósághoz  felterjesztik, 
hogy az igazgató-tanács októberi rendes ülésében végleg határoz-
hasson. Fel nem szerelt avagy későbben beadott kérvények fi-
gyelembe nem vétetnek. 

7. §. A tandíj  befizetésére  engedhető  legvégső  határidő  novem-
ber 15-Jce,  illetve  a 2-ik félévre  márezius 15-ke. A Iák  a jelzett 
határidőig  a tandíjt  be nem fizették,  sem az igazgató-tanácstól  a 
fizetés  alól  föl  nem mentettek,  a tanulók  sorából  kitörlendők. 

8. §. A tandíj pontos fizetéséről  az illető igazgatók fele-
lősök. 

9. §. A jelen szabályzat a gymnasiumi értesítőben minden-
kor közzé teendő. 

Figyelmeztetés . A bizonyítványok nyilvános okmányok 
lévén, melyek az élet különböző körülményei között elkerülhetlen 
szükségesek, azoknak gondos megőrzése és tisztán fentartása, 
különösen a s z ü l ő k n e k és g y á m o k n a k figyelműkbe  ajánl-
tatik, miután a rendes tanodai bizonyítványok „másodlatai"  (dup-
licata) csak az eredetinek elvesztét okadatoltan kimutató fo-
lyamodványra az igazgatóság — az érettségi bizonyítványok má-
sodlatai pedig a nagymélt. m. kir. közokt. minisztériumtól kiesz-
közlendő engedélylyel állíthatók ki; a mi rendesen több időt vesz 
igénybe és költséggel jár; e szigor és megszorítás, visszaélések 
élháritására történik. Ez okból igen ajánlatos eredeti bizonyitvá-



nyokat kézből ki nem adni, hanem hivatalos másolatokat (copia) 
eszközöltetni, a kir. közjegyzőségek utján hitelesíttetni s ezeket 
netaláni folyamodványokhoz  mellékletül csatolni. 

Figyelmeztetés . Kéretnek a t. cz. szülők, vagy gyámok, 
hogy gyermekeik vagy gyámfiaik  szemét, ha netalán szembetegség -

• ben volnának, a nagy szünidő alatt orvosilag kezeltessék ; ellen-
kező esetben nem fognak  felvétetni  az intézetbe. A beiratáskor 
minden tanuló tartozik szeme egészséges voltát orvosilag igazolni. 

Az érdemjegyek fokozata. 
a) Magaviselet: Jó = 1. — Szabályszerű = 2. — Kevésbbé 

szabályszerű = 3. — Rosz = 4. 
b) A tanulmányokban való előmenetel: Jeles = 1. — Jó = 

2. — Elégséges = 3. — Elégtelen = 4. 

Az érdemsorozatban előforduló  rövidí tések. 
G. kath. = görög katholikus. — G. kel. = görög keleti. — 

Unit. = unitárius vallású. — Alap. = alapitványos. — Ism. = 
ismétlő. — Mgnt. = magántanuló. 




