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I . 

Aiatot az W M l iskolai év törtóMíta. 
1. Az iskolai év 1877 szeptember 2-án délelőtt 10 órakor 

m. Sebesi Ákos algondnok, az összes tanitószemélyzet és a be-
irott tanulóifjúság jelenlétében szokott ünnepélyességgel megnyílt, 
mikor is imát mondott Bod Károly tanvezető-tanár és fölszentelt 
pap, melynek végeztével Kis Ferenc igazgató-tanár rövid intő-
és buzditó-beszédet tartott az ifjúsághoz. 

Ezután felolvastattak még az iskolai törvények s miután az 
ívj köztanitók is a szokásos esküt tisztök hü és pontos teljesité-
sére letették, legvégül a Kis-félo alapból segélyzettek ösztöndijai 
osztattak ki. 

Augusztushó utolsó és szeptember első napjai a beiratások 
eszközlésére és a fölvételi vizsgálatok megtartására volt fenn-
liagyva. Szeptember 3-án d. o. 8 órakor a rendes tanitás meg-
kezdődött. 

2. Még 1877 julius 1-én tartott ülésben a következett nyári 
szünidei javítások megtétele lett elhatározva, nevezetesen: 

a) a 2-ik elemi osztály és a téli testgyakorló-terem ajtói-
nak és ablakainak kijavittatása; 

b) az első emeleti folyosó megrongált padlazatának ki-
igazitása; 

c) a befalazva volt régi nagy kapu kibontatása és új kapu 
készittetése; 

d) a csengettyű tornyos kupolájának újra fedetése. 
3. Az augusztus 2-án tartott előljárósági ülésből félküldettek 

a m. áll. igazgatótanácshoz az 1876/7-ik iskolai évről szóló vizs-
1* 



gálati kimutatások, zártudósitások és statisztikai táblázatok —2 
példányban. 

4. A november 16-án tartott ülésben megtétettek a szüksé-
ges lépések a végre, hogy: 

a) a „Viktória" tűzkárbiztositó-intézet működésének 
megszűnése folytán, a kollégium épületei és a tanári lakok is 
együttesen az általános magyar biztositó-társulatnál biztosíttas-
sanak ; 

b) dr. Wissingen Károly Vadkerten lakó orvos segesdi 
földbirtokának alapitvány gyanánt való elfogadására az elöljáróság 
véleményt mondott s az alapítólevél szövegének megállapítását 
ogyik gondnokra bizta; 

c) megállapította az 1878-ra szóló költségelőirányzatot s 
azt két példányban a m. áll. igazgatótanácsnak felküldetni hatá-
rozta ; 

d) indokolt fölterjesztés ment ezen ülésből a m. áll. ig. 
tanácshoz az iránt, hogy a Gál-Tele ki-féle alapítványi összeg 
kamataiból az alapítók intentióihoz mérten engedtessék meg, hogy 
jövőre egy rendes- és egy segédtanári fizetés fedeztessék; 

e) az elöljáróság utólagosan benyújtott számla szerint 
30 frt 20 kr értékű függőlámpa hozatását — a nagy hallterem 
számára —* engedélyezte. 

5. A december 17-én tartott ülésben: 
a) a nmélt. vall. és közokt. minisztériumnak a Balassa 

Zsuzsánna-féle ösztöndíjra vonatkozó leirata a m. áll. ig. tanács 
utján elöljáróságunkkal is közöltetvén, az erre vonatkozó pályázat 
közhírré tétele elhatároztatott; 

b) az 1878-ik évre pénztári ellenőrnek a rendes tanárok 
közül Gönci Lajos választatott; 

c) az előljárósági gyűlések jegyzőkönyvének vezetésével 
az 1878-ik évre Félegyházi Antal lett megbízva; 

d) megállapittatott, hogy jövőre a könyvtárnoki hivatal 
is három évenkint újra töltessék be s ezen határozat folytán az 
1878—80-adik évekre könyvtárnoknak Szakács Mózes lett meg-
választva. 

6. A december 31-én tartott ülésből felküldetett a mélt. áll. 
igazgatótanács által kért úgynevezett egyházközségi alap keletke-



Késére, történeti fejlődésére és jelen állására vonatkozó részletes 
és okmányokkal fölszerelt kimerítő fölterjesztés. 

7. Az 1878 január 10-én tartott ülésben tárgyalás alá véte-
tett Székely Isván úrnak elöljáróságunkhoz intézett azon le-
vele, melyben ő néhai b. e. Kis G. és Kis J. nála meglevő nagy-
becsű s iskolánkat legközelebbről érdeklő leveleit most másodszor 
ajánlja föl 400 o. é. frt vételárban. 

Elöljáróságunk tudja ugyan ezen levelek értékét méltányolni 
s a b. e. alapitók emlékét a legnagyobb tiszteletben tartja; de 
költségvetésébe ilyen rendkívüli kiadást nem vehetett föl, mert 
ennek fedezetére nem volt és nincs alapja. 

Ugyanezen gyűlésen — szükségesnek mutatkozván az iskolai 
levéltár újra rendezése — erre vonatkozó tervkészítéssel Szakács 
Mózes r. tanár lett megbizva. 

8. A február 8-án tartott ülésben igazgató atyánkfia jelen-
tette, hogy az erdélyi muzeumegylet 73 drbból álló ásványgyüjte-
ményt küldött iskolánk e nemű gyűjteménye gyarapitására aján-
dékképpen. 

Az elöljáróság ezen szép ajándékot hálás elismeréssel fo-
gadta s nyilvánosan is megköszönni, kedves kötelességének is-
merte. 

9. A február 21-én tartott ülésben: 
a) engedélyezte Körmöcbányán Buchsbauin kiadásában 

megjelent és Angyal Béla tanár által szerkesztett „Természet 
után tanulmányfők" cimü rajzfüzetek meghozatását; 

b) engedélyezte Magyarországnak az új megyebeosztás 
szerint a nmélt. vall. és közokt. minisztérium által kiadottjfüld-
abrosza meghozatását; 

c) néhány elhalt vagy teljesen elszegényedett adós nevé-
nek a tőkekönyvből való kitörülhetésére, s illetőleg a nem bizto-
sított alapítványi vagy törvényes úton is behajthatatlanná vált 
tőkeösszegek kihagyására engedélyt kért az elöljáróság a mélt. 
állandó igazgatótanácstól. 

d) Ugyanezen ülésben a helybeli állami reáliskola felekeze-
tünkön levő növendékei vallástanitásának már többször különböző 
alakban fölmerült és annyira kellemetlenné vált kérdése, legalább 
egy időre megoldást nyert azáltal, hogy az iskolai.év második 
felében a tanítást kollégiumunkban e célra kijelölt tanszobában 



tiszt. Zajzon Ferenc, helybeli ev. ref. lelkész, mint állandó szak-
tanító, Illyés István és Szabó Géza papjelölt urak megkezdették. 

Egyszersmind elfogadta az elöljáróság Bod K. tanvezető 
azon indítványát, mely szerint tétessék a m. áll. ig. tanács utján 
a f. évben tartandó főt. egyházkerületi közgyűléshez fölterjesztés 
az iránt, hogy ezen kérdés a közgyűlés, mint legfőbb s leg-
illetékesebb felsőség által oldassék meg végképpen s illetőleg 
hogy az 1875 évi közgyűlés jegyzőkönyvének 92-ik számú hatá-
rozata a változott körülményeknek megfelelőleg módosíttassák. 

10. A martius 9-én tartott ülésben az elöljáróság a Kis G. 
emlékére minden ötödik évben tartatni szokott ünnepélyt ez évről 
elhalasztotta, nem tartván a jelen viszonyokat erre alkalmatosaknak 
s nem akarván a különben is nagyon rövid s elforgácsolt iskolai 
évet az ünnepélyre való előkészületek által még rövidebbé tenni. 

11. A martius 31-én tartott ülésben: 
a) igazgató afia bejelentette, hogy a mélt. áll. igazgató-

tanácstól az 1878-adik évre vonatkozó s felküldött költségvetés 
egyik példánya helyben hagyó záradékkal ellátva, leküldetott; 

bj olvastatott a mélt. áll. igazgatótanács azon leirata, 
melyben helyben hagyó tudomásul vette az elöljáróság azon ok-
iratokkal támogatott és kellően indokolt felterjesztését, mely sze-
rint a helybeli lelkészeknek — mint állandó szaktanítóknak — 
fizetését az úgynevezett egyházközségi alapból felemelni nem lehet; 

c) iskolánk pénztárnoka beadván az 1877-ik évről veze-
zett pénztári számadásait, azok a rendes tanárokból álló kebli 
vizsgáló bizottságnak adattak át; 

d) tanvezető afia megbízatott, hogy az 1878/9 iskolai évre 
köztanitókul Kelemen József tanárjelöltet, Benkő István és Pál 
Károly végzendő theologusokat s Bencédi Józsefet hívja meg. 

12. A május 8-án tartott ülésében: 
a) az 1877-ik évről szóló pénztárnoki számadások kebli-

leg megvizsgáltatván, a m. áll. igazgatótanácshoz felküldetni ha-
tároztattak; 

b) az üresedésben levő egyik algondnoki helyre kijelöltet-
tek : hallerkői gr. Ilaller János, dr. Mezei Ödön és Bartha Mik-
lós urak; 

c) egy segédtanári állomásra — melyhez 600 o. é. frt 
fizetés mellett a német s ha lehet a francia nyelveknek heti 18— 



20 órán való tanítása van kötve — pályázati hirdetés közzététele 
lett elhatározva, oly megjegyzéssel, hogy ezen állomás három év 
elteltével ismét pályázat utján fog betöltetni. 

13. A május 18-án tartott ülésből a m. áll. igazgatótanács-
tól a f. évi julius 3-án megtartott érettségi vizsgálatra biztos ki-
nevezését kérte az elöljáróság, Kinoveztetett m. Gyárfás Domokos 
főgondnok, akadályoztatása esetében az általa megjelölendő vala-
melyik gondnok. 

14. A junius 5-én tartott ülésben olvastatott a m. áll. ig. 
tanács azon leirata, melyben értesiti elöljáróságunkat, hogy Benkő 
Gyula s.-tanár a nm. hadügyministerium által II. osztályú tábori 
papnak neveztetett ki. 

15. A julius 7-én tartott ülésben: 
a) azon s.-tanári állomásra, melyhez a német- és francia-

nyelv tanitása van kötve, egyező akarattal megválasztatott tiszt. 
Farkas Károly papjelölt; 

b) Hatházi Ferenc 4. kt. o., Biró András 1. kt. o. és 
Mátyás András 1 kt. o. tanulóknak haladott életkor által indokolt 
osztályösszevonási kéréseik ajánlattal terjesztettek fel a m. áll. 
igazgatótanácshoz; 

c) Gönci Lajos r. tanár bejelentette, hogy rendes tanári 
székfoglaló értekezését az -1878/9-ik iskolai év ünnepélyes meg-
nyitása alkalmával óhajtaná megtartani; 

d) a régi és már elhasznált rajzminták megújitását s újak 
hozatását is engedélyezte az elöljáróság. Ezen kiadás a könyvtári 
alapból fog fedeztetni. 

e) Jelentés tétetett a jun. 22. és 24. napjain megtartott 
reáliskolai ev. ref. liitü tanulók vallástani vizsgálataiknak ered-
ményéről. 

A szerencsésen letűnt iskolai év 1878* julius 3-án bero-
kosztetett. 



KMgyimató- és tanító személyzetről szóló H a t á s s a tanul 
névsora osztályonként születésűt ipefc, Myénet és általános 

MzonyMnyntnat megjelölésével. 
Kollégiumunk az erdélyi evangélium szerint reformált hitűek 

tanintézete s mint ilyen az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó 
igazgatótanácsának felsőbbsége alatt áll. 

a ) Gondnokai. 
Gyárfás  Domokos, főgondnok. < Sebesi Ákos, algondnok. 
Nagy  Lajos, főgondnok. í Gr. Haller  János, algondnok. 

Id. Kovács Domokos, pénztárnok. 
Gyarmathy Ferenc,  isk. ügyvéd. 
Dr. Mezei Ödön, isk. orvos. 

b ) Rendes- és segédtanárok, ál landé szak- és 
változó köztanitók. 

tanár vagy tanitó 
neve, születéshelye, 

életkora és az 
intézetnél való hiva-, 

taloskodása ideje 

Melyik osztály tagjainak 
mit és héten át hány órán 

tanitott ? 

1 

a) Az I. b. osztály tagjainak 
Kis Ferenc,  egyetemes történelmet héten át 8 

órán; 
szül. Egerpatakon, b) a II. b. osztály tagjainak 
G2 éves, fölszentelt honi történelmet héten át 4 órán 

pap és rendes tanár;é8 ugyanezen osztály tagjainak 
! 33 év óta. jker. egyháztörténelmet héten át 

j A kollégium 
mellett minő 

mellékes foglal-
kozása van? 

15 

3 órán. 
| a) A kt. 5. osztály tagjainak. 
I római és görög régiségtant héten 
ját 1 órán és a 2-ik félévben tör-j ^ 
ténelmet héten át 3 órán; Szakics Mózes, ; b ) a k t G o s z t á l y tagjainak a 

szül. Bethfalván, > ö r ? « i r 0 T d a l ! n a t h % n a t G ó r á l V ' ! . 
50 éves, rendes tanár A ™ \ . ° T i l y 2 
í 7 év óta l g o r o g é s l a m l r 0 ( l a l m a t heten atg 
I * |3—3 órán; j . . 
| ! d) a II. b. osztály tagjainak ** E 

latin és görög irodalmat héten át1 

' i3—3 órán. í 

Igazgató. 
(Hektor prof.) 
A kép-, érem-
és régiségtár 
felügyelője. 

Az 1C78—80-dik 
évekre választott 

könyvtárnok. 
Osztályfőnök a 

II. b. osztályban. 
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A 
tanár vagy tanitó 

neve, születéshelye, 
életkora és az 

intézetnél való hiva-
taloskodása ideje 

Melyik Osztály tagjainak 
mit és héten át hány órán 

tanitott ? 

2 -
E ö SS 

9 

A kollégium 
mellett minő 

mellékes foglal-
kozása van ? 

3 

| a) A kt. 5. és 6. osztály tag-
jainak költészet- és szónoklattant 
héten át 3—3 órán; 

Bod Károly,  b) az I. b. osztály tagjainak 
'magyar irodalomtörténetet és né-

szül. Selyében, jmet irodalmat, amazt héten át 3, 
29 éves, fölszentelt |ezt 2 órán; 
pap és rendes tanárj c) a II. b. o. tagjainak lélek-

5 év ótá. és gondolkodástant héten át 4 
;órán és ugyanezen osztály tagjai-
jnak német irodalmat héten át 2 
órán. 

17 

Tanvezető. 
(Paedagogarcha.) 
Az önképzőkör 

és gyermek-
könyvtár elnöke. 
A zene- és ének-
| kar felügyelője, 
í 
í 

4 

FélegyMzi  Antal, 
szül. Szatmáron, 
30 éves, papjelölt 
és rendes tanár 

2 év óta. 

a) A kt. 5. osztály tagjainak 
mennyiségtant héten át 3 órán; 

b) a kt. 6. osztály tagjainak 
mennyiségtant héten át 4 órán; 

c) az I. b. osztály tagjainak 
mennyiségtant héten át 5 órán; 

d) a II. b. o. tagjainak termé-
szettant héten át 6 órán. 

í 
18 

A természettani 
szertár felügye-
lője. Az elöljá-
rósági gyűlések 
jegyzője. Osz-

tályfőnök a 6. kt. 
osztályban. 

5 
Gönci Lajos, 

szül. Kelementelkén, 
26 éves, rendes tanár 

2 év óta. 

a) A kt. 1. és 2. osztály tag-
jainak természetrajzot héten át 
3—3 órán; a kt. 3. oszt. tagjai-
nak ugyanazt héten át 2 óru 

b) a kt. 6. osztály tagjai*, 
mennyiség- és természettani föld-
rajzot héten át 2 órán; 

c) az I. b. osztály tagjainak 
az első félévben vegytant, a má-
sodik félévben ásványtant héten 
át 4 órán; 

d) a II. b. osztály tagjainak 
az első félévben állattant, a má-
sodik félévben növénytant héten 
át 3 órán. 

17 

A természetrajzi 
és vegytani gyűj-
temény felügye-
lője. Az ifjúsági 
olvasóegylet el-

nöke. Az 1878-ik 
évre választott 

pénztári ellenőr 
és osztályfőnök 

az I. b. oszt.-ban. 

A tanári gyűlé-
sek jegyzője. 

A kt 5. osztály 
főnöke. 

6 

BenJcö Gyula, 
szül. Péterlakán, 

28 éves, akademita-
papjelölt és segéd-

tanár 3 óv óta. 

a) A kt. 5. osztály tagjainak | 
latin- és görögnyelvet, amazt hé-j 
ten át 5, ezt 6 órán ; \ 

b) a kt. 4. osztály tagjainak, 21 
latinnyelvet héten át 5 órán; i 

c) a kt. 6. osztály tagjainak' 
latin irodalmat héten át 5 órán. 1 

A természetrajzi 
és vegytani gyűj-
temény felügye-
lője. Az ifjúsági 
olvasóegylet el-

nöke. Az 1878-ik 
évre választott 

pénztári ellenőr 
és osztályfőnök 

az I. b. oszt.-ban. 

A tanári gyűlé-
sek jegyzője. 

A kt 5. osztály 
főnöke. 

7 
Dr Nagy  Sámuel, 
szül. Patakfalván, 

30 éves, ügyvéd és 
segédtariár 3 év óta j 

a) A kt. 3. osztály tagjainak| j 
németnyelvet héten át 6 órán; j j 

b) a kt. 4. osztály tagjainak! i Francianyelvet 
németnyelvet héten át 5 órán; j j is tanitott az 

c) a kt. 5. osztály tagjainak • önként vállalko-
németnyelvet héten át 3 órán; j zottaknak. 

d) a kt. G. osztály tagjainak; j 
németnyelvet héten át 4 órán. i 
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8 
Zajzon Ferenc, 

helybeli ev. ref. lel-
kész és állandó 

szaktanító 21 év óta. 

a) A kt. 4. osztály tagjainak 
vallást héten át 2 órán; 

b) a kt. 5. osztály tagjainak 
vallást héten át 2 órán; 

c) a kt. 6. osztály tagjainak 
vallást héten át 2 órán. 

G 

A 2-ik félévben 
felekezetünken 
levő reáliskolai 
tanulóknak tani-
tott vallást héten 

át 2 órán. 

9 
Tolvaly Zsigmond 

helybeli ev. ref. 
lelkész, mint állandó 

szaktanító. 

Az első télévben: 
a) A kt. 4. osztály tagjainak 

történelmet héten át 3 órán; 
b) a kt. 5. osztály tagjainak 

történelmet héten át 3 órán. 

6 

í 

A 2-ik félévben 
előljárósági ha-
tározat folytán 
nem tanitott. 

10 

Farkas Károly, 
szül. Ny.-Magyaró-
son, 29 éves, aka-
demita-papj elölt, 

köztanitó 1 év óta. 

i 

a) A kt. 3. osztály tagjainak 
mennyiség- és mértant, amazt hé-
ten át 3, ezt 2 órán; 

b) a kt. 4. osztály tagjainak 
mennyiség- és mértant, amazt hé-
ten át 3, ezt 1 órán; 

c) a kt. 4. osztály tagjainak 
természettant héten át 4 órán; 
ugyanezen osztály tagjainak irály-
tant héten át 3 órán és a 2-ik 
félévben történelmet héten át 3 
órán. [ 

I. 
fé

lév
be

n 
16

, 
II. 

„ 
19

. 

Osztályfőnök a 
kt. 4. osztályban; 

magántanító; 
kollégiumi 

esküdt; az ifjú-
sági önképzőkör 

alelnöke és a 
gyermekkönyv-

tár jegyzője. 

1 

11 

Illyés István, 
szül. Szenterzsébe-
ten, 38 éves, pap-

jelölt és köztanitó 
10 év óta. 

I 

a) A kt. 2. és 3. osztály tag-
jainak magyarnyelvet héten át 
3—3 órán ; 

b) a kt. 3. osztály tagjainak 
vallást héten át 2 órán; ugyan-
azon osztály tagjainak latinnyelvet 
héten át 6 órán. 

14 

í 
! 

A 3. kt. osztály 
főnöke; magán-
tanító; senior és 
ellenőr. A 2-ik 
félévben feleke-
zetünken levő 

reáliskolai tanu-
lóknak tanitott 

1 vallást héten át 
1 órán. 

12 

Szabó Géza, 
szül. Felső-Boldog-

asszonyfalván, 
27 éves, papjelölt 
és köztanitó 3 év 

óta. 

j 
a) Az 1. kt. osztály tagjainak! 

vallást héten át 2 órán; 
j 

b) a kt. 2. osztály tagjainak: ĝ 
vallást héten át 2, latinnyelvet 6, 
mennyiségtant 3, mértant 1 és 
földrajzot 4 órán. 

A 2. kt. osztály 
főnöke; magán-
tanító; kollégi-
umi esküdt és 

tisztaság-
felügyelő. 

A 2-ik félévben 
felekezetünken 
levő reáliskolai 
tanulóknak tani-
itott vallást héten 
1 át 1 órán. 

Székéit! Árpád  I ^ oszt<^b' tagjainaki |Az 1. kt. osztály 113 v »• - ói - ' magyarnyelvet héten át 3, latin-; [főnöke; magán-

:sz. N.-Ajtan, 22 eves, nyei-VC;t héten át 7, mennyiségtant; tanitó és iskolai 
• kóztanitó 3 év óta, mértant 1 és földrajzot 3 órán. esküdt. 



1 . A | tanúr vagy tanító 
J j neve, születéshelye, 
£ 1 életkora és az 
o intézetnél való hiva-

0 0 i taloskodása ideje 

Melyik osztály tagjainak 
mit és héten át hány órán 

tanitott ? Ór
ái 

szá
ma

 
1 

he
tan

kó
nt 

| 

A kollégium 
mellett minő 

mellékes foglal-
kozása van ? 

14 

Zágoni Pál, 
szül. Hodgyában, 
26 éves, papjelölt 
és köztanitó 2 év 

óta. 

A 4. elemi osztály tagjainak 
minden tantárgyat szépíráson, raj-
zon és éneken kivül, héten át 22 
órán. 

22 

A 4. elemi osz-
tály főnöke; 
magántanító; 

iskolai esküdt; 
az iskolatanács 

(sedria) jegyzője 
és az ifjúsági 

olvasóegylet al-
elnöke. 

15 

Nagy  József\ 
szül. Göcsön, 

27 éves, köztanitó 
1 év óta, végzett 

theologus. 

A 3. elemi osztály tagjainak 
minden tantárgyat szépíráson és 
rajzon kivül, héten át 24 órán. 

24 

A 3. elemi osz-
tály főnöke; 
magántanító; 
iskolai esküdt 
és a gyermek-
könyvtár pénz-

tárnoka. 

16 

JBiró Áron, 
szül. Kökösen, 

24 éves, végzett 
theologus, köztanitó 

1 év óta. 

a) A 2. elemi osztály tagjainak 
éneken kivül minden tantárgyat, 
héten át 26 órán; 

b) a 3. és 4. kt. osztály tagjai-
nak éneket héten át 2 órán. ! 

28 

A 2. elemi osz-
tály főnöke; 
magántanító; 
iskolai esküdt 
és a gyermek-

könyvtár 
kezelője. 

17 

i 

lö' 

Kelemen Sándor,j  Az 1. elemi osztály tagjainak 
szül. N.-Galamb- Iminden tantárgyat a számtanon 
falván, 19 éves, 1 , t , , ' , 

köztanitó 1 év óta. j k l v ü l > h e t e u a t l g ó r a n -
18 17 

i 

lö' 
Pál Adolf 

szül. Székely-Udvar-
lielyt, 23 éves, rajz-

és szépirástanitó. 

a) A középtanodai négy alsóbb 
és az elemi két felsőbb osztály 
tagjainak rajzot héten át 11 órán; 

b) a középtanoda két alsóbb és 
az elemi két felsőbb osztály tag-
jainak szépírást héten át 8 órán. 

19 

Magántanitó; 
iskolai esküdt és 
a közös tanügyi 

értekezletek 
jegyzője. 

19 

I I a) A középtanodai négy alsóbb 
Trtwír  T/,?eef  lés az elemi két felsőbb osztály 
íja^ai  oozbej, | t a g j a i n a k testgyakorlatot héten 

szül. Patakfalván, $ 5 r á n . 
18 éves, tanítójelölt,! b) az 1. elemi osztály tagjai-
köztanitó 1 év óta . ' n a k számtant és éneket, amazt 

| héten át 5, ezt 2 órán. 

13 
Magántanitó és 
az első elemi 

osztály főnöke. 

20. Kozák Márton,  helybeli karmester, tanított zenét héten 
át 6, és műéneket héten át 2 órán. Összesen 8 órán. 

21. Tarnó  Gyula, mint kollégiumi orgonista és énekvezér, 
tanitott a 2. elemi osztályban éneket héten át 2 órán. 



22. Orbán József  az első félévben éneket a 4. elemi osztály 
tagjainak; ugyanezen osztály tagjainak énektanitója a 2-ik félév-
len Kádár  Zsigmond  volt. 

23. Barabás Miklós tanitott az 1. kt. osztály tagjainak éne-
ket héten át 2 órán. 

24. Bencédi József  tanitott a 2. kt. osztály tagjainak éneket 
héten át 2 órán. 

e) Magántanítók* 
Magántanitói felügyelet alatt eddigi rendtartásunk szerint a 

2., 3. és 4. elemi osztály, és az 1., 2., 3. és 4. középt. osztály 
tagjai állanak; a tanvezető-tanár ellenőrző felügyelete alatt álló 
magántanítók ugy tekinthetők, mint a szülők helyettesei, a meny-
nyiben tanítványaiknak testi, lelki és erkölcsi tekintetben egy-
aránt nevelői és oktató vezérei. 

Magántanitással a lefolyt iskolai év első felében 10, a má-
sodikban 9 köztanitó foglalkozott. 

d) A tanulók névsora s általános bizonyítványa. 
I. B ö l c s e l e t i t a n f o l y a m . 

N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 

bizonyítványa 

h e l y e i d e j e I. 
félév 

II. 
félév 

II. évesek: 
Barabás Miklós 
Bencédi József 
Forró József *) 
Gagyi Dénes 
Gazda József 
Illyés József 
Imreh János 
Kocsis Károly 2) 
Kovács Gábor 
Orbán József 3) 

Bikkfalva 
Ócfalva 
Angyalos 
A.-Boldogfalva 
Zágon 
Felvinc 
Tapolc 
Márkosfalva 
Sz.-Udvarhely 
Kőrispatak 

1857 jun. G. 
1857 nov. 16. 
1856 aug. 14. 
1858 febr. 5. 
1857 nov. 29. 
1859 jun. 18. 
1858 okt. 11. 
1857 okt. 31. 
1859 dec. 12. 
1857 szept. 3. 

jel. 
kit. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel 

jel. 
I. r. 

jel. 
kit. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
kit. 

jel-

Katonai szolgálat miatt szept. végén kilépett. 
2) » 26-án „ 
:J) 1878 febr. 20-án kilépett. 



N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 

bizonyítványa N e v e 
h e l y e i d e j e I. 

félév 
II. 

félév 

Sinkovics Aurél 
Somogyi Albert 
Tamó Gyula 
Vajna Imre 

Volt beirt tanjjló: 14. 
Évközben kimaradt: 3. 

K.-Vásárhely 
Héjjasfalva 
Kovászna 
Tamásfalva 

Bölön 
Lisznyó 
Fel-Csernáton 
Gelence 
Fogaras 
Sz.-Udvarhely 
Sz.-Udvarhely 
F.-Boldogfalva 
Albis 
Futásfalva 
Etéd 
Sz.-Udvarhely 
N.-Galambfalva 
N.-Galambfalva 
Etéd 
Sz.-Udvarhely 
Héviz 
Kányád 
Erdő-Sztgyörgy 
Fiatfalva 
Olt-Bogát 
Zalán 
Tamásfalva 
K.-Martonfalva 

1858 szept. 28. 
1859 máj. 1. 
1858 nov. 28. 
1859 szept. 21. 

1859 okt. 8. 
1859 nov. 6. 
1860 szept. 23. 
1859 febr. 8. 
1861 okt. 13. 
1860 dec. 26. 
1859 dec. 11. 
1861 jan. 30. 
1857 dec. 29. 
1858 szept. 29. 
1858 okt. 20. 
1859 szept. 24. 
1857 apr. 28. 
1859 okt. 23. 
1859 febr. 21. 
1861 febr. 10. 
1858 máj. 9. 
1858 okt. 26. 
1856 dec. 25. 
1858 szept. 24. 
1858 jan. 30. 
1858 okt. 8. 
1861 jan. 18. 
1858 jul. 9. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

kit. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
kit. 
I . r. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
I. r. 
I . r. i 
jel. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

í 

Í1-: 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
jel. 
kit. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
I. r. 
II. r. 
kit. 
I. r. 

i7\. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 

A létszáma évzáráskor: 11. 

I. évesek: 
Apor Imre l) 
Barabás György 
Beke Rafael 
Bodor Béla 
Borosnyai Béla 
Bölcskevi Boldizsár 
Csép József 
Derzsi Lőrinc 
Gidófalvi Bálint 
Hamar Gyula 
Karácson Sándor 
Kassai Mózes 
Kádár Zsigmond 
Kelemen István 
Király Zsigmond 
Kis Ernő 
Kis Gábor 
Miklósi Gyula a) 
Nagy Árpád 
Pataki Dénes 
Pécsi Gábor 
Séra Lajos 
Vajna Gábor 
Vajna István 3) 

Volt beirt tanuló: 24. 
Évközben kimaradt: 2. 

K.-Vásárhely 
Héjjasfalva 
Kovászna 
Tamásfalva 

Bölön 
Lisznyó 
Fel-Csernáton 
Gelence 
Fogaras 
Sz.-Udvarhely 
Sz.-Udvarhely 
F.-Boldogfalva 
Albis 
Futásfalva 
Etéd 
Sz.-Udvarhely 
N.-Galambfalva 
N.-Galambfalva 
Etéd 
Sz.-Udvarhely 
Héviz 
Kányád 
Erdő-Sztgyörgy 
Fiatfalva 
Olt-Bogát 
Zalán 
Tamásfalva 
K.-Martonfalva 

1858 szept. 28. 
1859 máj. 1. 
1858 nov. 28. 
1859 szept. 21. 

1859 okt. 8. 
1859 nov. 6. 
1860 szept. 23. 
1859 febr. 8. 
1861 okt. 13. 
1860 dec. 26. 
1859 dec. 11. 
1861 jan. 30. 
1857 dec. 29. 
1858 szept. 29. 
1858 okt. 20. 
1859 szept. 24. 
1857 apr. 28. 
1859 okt. 23. 
1859 febr. 21. 
1861 febr. 10. 
1858 máj. 9. 
1858 okt. 26. 
1856 dec. 25. 
1858 szept. 24. 
1858 jan. 30. 
1858 okt. 8. 
1861 jan. 18. 
1858 jul. 9. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

kit. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
kit. 
I . r. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
I. r. 
I . r. i 
jel. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

í 

Í1-: 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
jel. 
kit. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
I. r. 
II. r. 
kit. 
I. r. 

i7\. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 

A létszám évzáráskor: 22. 

K.-Vásárhely 
Héjjasfalva 
Kovászna 
Tamásfalva 

Bölön 
Lisznyó 
Fel-Csernáton 
Gelence 
Fogaras 
Sz.-Udvarhely 
Sz.-Udvarhely 
F.-Boldogfalva 
Albis 
Futásfalva 
Etéd 
Sz.-Udvarhely 
N.-Galambfalva 
N.-Galambfalva 
Etéd 
Sz.-Udvarhely 
Héviz 
Kányád 
Erdő-Sztgyörgy 
Fiatfalva 
Olt-Bogát 
Zalán 
Tamásfalva 
K.-Martonfalva 

1858 szept. 28. 
1859 máj. 1. 
1858 nov. 28. 
1859 szept. 21. 

1859 okt. 8. 
1859 nov. 6. 
1860 szept. 23. 
1859 febr. 8. 
1861 okt. 13. 
1860 dec. 26. 
1859 dec. 11. 
1861 jan. 30. 
1857 dec. 29. 
1858 szept. 29. 
1858 okt. 20. 
1859 szept. 24. 
1857 apr. 28. 
1859 okt. 23. 
1859 febr. 21. 
1861 febr. 10. 
1858 máj. 9. 
1858 okt. 26. 
1856 dec. 25. 
1858 szept. 24. 
1858 jan. 30. 
1858 okt. 8. 
1861 jan. 18. 
1858 jul. 9. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

kit. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
kit. 
I . r. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
I. r. 
I . r. i 
jel. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

í 

Í1-: 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
jel. 
kit. 
I. r. 
I . r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
I. r. 
II. r. 
kit. 
I. r. 

i7\. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 

*) Betegség miatt nem nyert osztályzatot. 
2) 1878 febr. 12 én kilépett. 
') Szept. 15-én kilépett. 



II. K ö z é p t a n o d a . 

i) Az I. félévben javított: I. rendűre. 

f N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 

bizonyítványa 
~ r r i i . 
félév | félév 

f N e v e 
h e l y e i d e j e 

Általános 
bizonyítványa 
~ r r i i . 
félév | félév 

6-ik osztályosok: 
Bedő Béla 
Benedek István 
Berde Sándor 
Biró Géza 
Csia Béla \ 
Csiszér Gergely 
Dezső Gyula 
Fejér .Kálmán 
Györké Károly 
Józsa Sándor 
Kassay F. Dezső *) 
Kovács Antal 
Kovács Mór 
Máttyus József 
Nagy Géza 
Solymosi István 
Szaniszló Sámuel 
Székely Albert 
Vas Péter 
Veres Károly 

Yolt beirt tanuló: 20. 
Évközben kimaradt: —. 

j 

Hodgva Í18G0 jul. G. 
N.-Galambfalva 1859 deq* 13. 
Szacsva Il860 jiin. 25. 
Alsó-Sófalva 1859 máj. 15. 
Cófalva 1862 mart. 20. 
Szotyor 1860 febr. 8. 
Gy.-Szárhegy 1860 okt. 30. 
Futásfalva 1861 máj. 29. 
Felső-Sófalva 1860 jan. 15. 
Száraz-Ajta 11859 dec. 19. 
Sz.-Udvarhely 11859 dec. 21. 
Killyén Í18G0 okt. 12. 
Sz.-Udvarhely 1862 jul. 6. 
Felső-Sófalva 1860 aug. 10. 
Bukarest 1.859 nov. 1. 
Bögöz 1861 szept. 14. 
N.-Galambfalva 1858 jan. 24. 
Ócfalva 1858 nov. 14. 
Zalán 1861 febr. 11. 
Sz.-Keresztur 1862 szept. 7. 

í 

Köpec 1862 okt. 1. 
Hodgya 1861 nov. 20. 
Fogaras 11862 jan. 22. 
Száraz-Ajta 1858 mart. 12. 
F.-Boldogfalva 1861 mart. 24. 
Moha 1859 dec. 23. 
Sz. -Udvarhely 1859 szept. 24. 
F.-Sófalva 1861 jun. 29. 
Mátisfalva 1862 jun. 21.| 

I. r.! jel. 
kit. kit. 
jel. jel. 
I. jl I. r. 
I . * jel. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
jel. kit. 
kit. kit. 

IIvm-. II. r. 
I. r. jel. 
jel. jel. 
I. r. I. r. 
jel. jel. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
jel. jel. 
kiV kit. 
I. r. W . 

kit. kit. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
I. r. II. r. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 

A létszám évzáráskor: 20. 

5-ik osztályosok: 
Balázs Ignác 
Bedő József 
Bucsi István 
Elekes József 
Fülöp Áron 
Görgényi Ignác 
Kassai Áron 
Máttyus Sámuel 
Palló Imre 

j 

Hodgva Í18G0 jul. G. 
N.-Galambfalva 1859 deq* 13. 
Szacsva Il860 jiin. 25. 
Alsó-Sófalva 1859 máj. 15. 
Cófalva 1862 mart. 20. 
Szotyor 1860 febr. 8. 
Gy.-Szárhegy 1860 okt. 30. 
Futásfalva 1861 máj. 29. 
Felső-Sófalva 1860 jan. 15. 
Száraz-Ajta 11859 dec. 19. 
Sz.-Udvarhely 11859 dec. 21. 
Killyén Í18G0 okt. 12. 
Sz.-Udvarhely 1862 jul. 6. 
Felső-Sófalva 1860 aug. 10. 
Bukarest 1.859 nov. 1. 
Bögöz 1861 szept. 14. 
N.-Galambfalva 1858 jan. 24. 
Ócfalva 1858 nov. 14. 
Zalán 1861 febr. 11. 
Sz.-Keresztur 1862 szept. 7. 

í 

Köpec 1862 okt. 1. 
Hodgya 1861 nov. 20. 
Fogaras 11862 jan. 22. 
Száraz-Ajta 1858 mart. 12. 
F.-Boldogfalva 1861 mart. 24. 
Moha 1859 dec. 23. 
Sz. -Udvarhely 1859 szept. 24. 
F.-Sófalva 1861 jun. 29. 
Mátisfalva 1862 jun. 21.| 

I. r.! jel. 
kit. kit. 
jel. jel. 
I. jl I. r. 
I . * jel. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
jel. kit. 
kit. kit. 

IIvm-. II. r. 
I. r. jel. 
jel. jel. 
I. r. I. r. 
jel. jel. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
jel. jel. 
kiV kit. 
I. r. W . 

kit. kit. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
I. r. II. r. 
I. r. I. r. 
I. r. I. r. 



1 
N e v e 

S z ü l e t é s - Általános 
bizonyítványa 1 

N e v e 
h e l y e i d e j e I. | II. 

félév j félév 

Tompa László *) 
Széki Lajos 
Zajzon Lajos 
Zsidó Lajos 

Volt beirt tanuló: 13. 
Évközben kimaradt: —. 

K.-Borosnyó 
Woldorf 
Bodok 
Páva 

í 

í 
Lisznyó 
K.-Bacon 
Kányád 
Sz.-Udvarhely 
Vargyas 
Zágon 
A.-Rákos 
Telek 
Csernátfalu 
Sz.-Udvarhely 
F.-Csernáton 
Ny.-Magyaros 
Közép-Ajta 
Kányád 

1859 dec. 12. 
1860 mart. 21. 
1862 jul. 18. 
1861 jan. 11. 

1861 jan. 1. 
1861 jan. 15. 
1863 aug. 12. 
1862 okt. 15. 
1863 febr. 8. 
1864 okt. 26. 
1861 mart. 12. 
1860 apr. 14. 
1864 aug. 9. 
1864 okt. 23. 
1863 jul. 7. 
1862 apr. 14. 
1862 jan. 20. 
1862 okt. 20. 

I 

1862 apr. 30. 
1864 febr. 19. 
1861 jan. 29. 
1864 dec. 25. 
11862 okt. 2. 
[1861 dec. 29. 

I. r.! I. r. 
I. r. i I. r. 
kit. i kit. 
I. r.; jol. 

í 

i 
i 

jel. j I. r. 
I. r. j I. r. 
I. r. í jel. 
I. r.! I. r. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
kit. | kit. 
kit. kit. 
I. r. | I. r. 
I. r.; jel. 
I. r. I. r. 

I. r.! I. r. 
kit. kit. 

I. r. I. r. 
I. r. I. r. 

I. r. I. r. 

jel. jel. 

A létszám évzáráskor: 13. 

4-ik osztályosok: 
Barabás Mihály 
Benedek Ignác 
Bodor István 
Bodrogi Domokos 
Dávid Antal 
Gazda Gábor 
Gábos Sándor 
Hatházi Ferenc 
Kelemen Kálmán 
Konc Aurél 
Kölönte Sándor 
Pataki Lajos 2) 
Simon István 
Toró Dénes 

Volt beirt tanuló: 14. 
Évközben kimaradt: 1. 

K.-Borosnyó 
Woldorf 
Bodok 
Páva 

í 

í 
Lisznyó 
K.-Bacon 
Kányád 
Sz.-Udvarhely 
Vargyas 
Zágon 
A.-Rákos 
Telek 
Csernátfalu 
Sz.-Udvarhely 
F.-Csernáton 
Ny.-Magyaros 
Közép-Ajta 
Kányád 

1859 dec. 12. 
1860 mart. 21. 
1862 jul. 18. 
1861 jan. 11. 

1861 jan. 1. 
1861 jan. 15. 
1863 aug. 12. 
1862 okt. 15. 
1863 febr. 8. 
1864 okt. 26. 
1861 mart. 12. 
1860 apr. 14. 
1864 aug. 9. 
1864 okt. 23. 
1863 jul. 7. 
1862 apr. 14. 
1862 jan. 20. 
1862 okt. 20. 

I 

1862 apr. 30. 
1864 febr. 19. 
1861 jan. 29. 
1864 dec. 25. 
11862 okt. 2. 
[1861 dec. 29. 

I. r.! I. r. 
I. r. i I. r. 
kit. i kit. 
I. r.; jol. 

í 

i 
i 

jel. j I. r. 
I. r. j I. r. 
I. r. í jel. 
I. r.! I. r. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
kit. | kit. 
kit. kit. 
I. r. | I. r. 
I. r.; jel. 
I. r. I. r. 

I. r.! I. r. 
kit. kit. 

I. r. I. r. 
I. r. I. r. 

I. r. I. r. 

jel. jel. 

A létszám évzáráskor: 13. 

3-ik osztályosok: 
Bartha Géza 
Bibó Lajos 
Boc József ®) 
Cseh József 
Derzsi József *) 
Fancsali Sándor 

Tatrang 
Árapatak 
Köpec 
Héjjasfalva 
Kányád 
Patakfalva 

1859 dec. 12. 
1860 mart. 21. 
1862 jul. 18. 
1861 jan. 11. 

1861 jan. 1. 
1861 jan. 15. 
1863 aug. 12. 
1862 okt. 15. 
1863 febr. 8. 
1864 okt. 26. 
1861 mart. 12. 
1860 apr. 14. 
1864 aug. 9. 
1864 okt. 23. 
1863 jul. 7. 
1862 apr. 14. 
1862 jan. 20. 
1862 okt. 20. 

I 

1862 apr. 30. 
1864 febr. 19. 
1861 jan. 29. 
1864 dec. 25. 
11862 okt. 2. 
[1861 dec. 29. 

I. r.! I. r. 
I. r. i I. r. 
kit. i kit. 
I. r.; jol. 

í 

i 
i 

jel. j I. r. 
I. r. j I. r. 
I. r. í jel. 
I. r.! I. r. 
kit. kit. 
I. r. I. r. 
kit. | kit. 
kit. kit. 
I. r. | I. r. 
I. r.; jel. 
I. r. I. r. 

I. r.! I. r. 
kit. kit. 

I. r. I. r. 
I. r. I. r. 

I. r. I. r. 

jel. jel. 

1) Az I. félévről magánvizsgálaton nyerte osztályzatát. 
2) Az egész iskolai évben beteg volt. 
3) 1878 január 7-én kilépett. 

December 14-én kirekesztetett. 



N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 

bizonyítványa N e v e 
i 

h e l y e j i d e j e 
i. i n. 

félév | félév 

Gálfi Ferenc 
György László 
Jakó Dénes 
Kelemen János 
Kolumbán Sámuel 
Kusztós Géza 
Kupán István ') 
Pál Albert 
Szabó Gábor 
Szentgyörgyi József 

Volt beirt tanuló: 16. 
Évközben kimaradt: 3. 

T 
Szombatfalva 1864 jan. 1. 
Ny.-Magyaros Í1862 jan. 19. 
Lisznyó j 1862 szépt. 25. 
N.-Galambfalva 1864 jan. 23. 
Olasztelek 1861 dec. 1. 
Kibéd 1863 jan. 24. 
Martonfalva 1863 máj. 20. 
Sz.-Udvarhely 1862 apr. 16. 
Miklósfalva 1864 nov. 1. 
Fogaras 1863 mart. 18. 

Sz.-Udvarhely 1864~máj. 22. 
Sz.-Keresztúr 1866 szept. 13. 
Szt-Erzsébet 1865 jul. 2. 
Szolokma 1862 nov. 4. 
Cófalva 1864 apr. 28. 
Ége 1862 jan. 21. 
Petek 1864 jan. 11. 
Sz.-Udvarhely 1863 okt. 8. 
Sz.-Udvarhely 1865 apr. 18. 
Sz.-Udvarhely 1863 szept. 18. 
Olasztelek 1863 nov. 3, 
Pálos 1865 aug. 25. 
Ége 1861 jun. 16. 
Kibéd 1865 okt. 20. 
Kányád 1862 okt. 16. 
F.-Boldogfalva 1861 okt. 28. 
F.-Boldogfalva 1861 jan. 22. 
Sz.-Udvarhely 1864 mart. 12. 
Bethfalva 1862 dec; 15. 
Sz.-Keresztur 1864 máj. 28. 
Bethfalva j 1863 szept. 12. 

jel. 
jel. 
I. r. 
kit. 
kit. 
I. r. 

I. r. 
jel. 
I. r. 

I. r. 
kit. 
jel. 

1.x. 
I. r. 
jel. 
I. r.i 
I. r. 
I. r. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
kit. 
I. r. 
kit. 
kit. 
jel. 
kit. 

I. r. 
jel. 
jel. 
kit. 
kit. 
I. r. 

I. r. 
jel. 

i. r. 

I. r. 
kit. 
jel. 
I. X. 
I. X. 
jel. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 

jd. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
kit. 
jel. 
kit. 
kit. 
jel. 
kit. 

A létszám évzáráskor: 13. 

2-ik osztályosok: 
Asztalos Lajos 
Ádám Endre 
Borbát Albert 
Bőjte Béla 
Csia Sámuel 
Csiszér András 
Görgényi Pál 
Kassai Albert 
Kassai Attila 
Kassai Dénes 2) 
Kolumbán Ferenc 
Kónya Lajos 
Kovács Miklós 
Kusztós Gyula 
Lázár Lajos 
Orbán István 
Péter Gergely 
Szabó Károly 
Szakács Lajos 
Szentpáli Kálmán 
Szécsi Ferenc 

T 
Szombatfalva 1864 jan. 1. 
Ny.-Magyaros Í1862 jan. 19. 
Lisznyó j 1862 szépt. 25. 
N.-Galambfalva 1864 jan. 23. 
Olasztelek 1861 dec. 1. 
Kibéd 1863 jan. 24. 
Martonfalva 1863 máj. 20. 
Sz.-Udvarhely 1862 apr. 16. 
Miklósfalva 1864 nov. 1. 
Fogaras 1863 mart. 18. 

Sz.-Udvarhely 1864~máj. 22. 
Sz.-Keresztúr 1866 szept. 13. 
Szt-Erzsébet 1865 jul. 2. 
Szolokma 1862 nov. 4. 
Cófalva 1864 apr. 28. 
Ége 1862 jan. 21. 
Petek 1864 jan. 11. 
Sz.-Udvarhely 1863 okt. 8. 
Sz.-Udvarhely 1865 apr. 18. 
Sz.-Udvarhely 1863 szept. 18. 
Olasztelek 1863 nov. 3, 
Pálos 1865 aug. 25. 
Ége 1861 jun. 16. 
Kibéd 1865 okt. 20. 
Kányád 1862 okt. 16. 
F.-Boldogfalva 1861 okt. 28. 
F.-Boldogfalva 1861 jan. 22. 
Sz.-Udvarhely 1864 mart. 12. 
Bethfalva 1862 dec; 15. 
Sz.-Keresztur 1864 máj. 28. 
Bethfalva j 1863 szept. 12. 

jel. 
jel. 
I. r. 
kit. 
kit. 
I. r. 

I. r. 
jel. 
I. r. 

I. r. 
kit. 
jel. 

1.x. 
I. r. 
jel. 
I. r.i 
I. r. 
I. r. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
kit. 
I. r. 
kit. 
kit. 
jel. 
kit. 

I. r. 
jel. 
jel. 
kit. 
kit. 
I. r. 

I. r. 
jel. 

i. r. 

I. r. 
kit. 
jel. 
I. X. 
I. X. 
jel. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 

jd. 
jel. 
I. r. 
I. r. 
jel. 
kit. 
jel. 
kit. 
kit. 
jel. 
kit. 

1) 1878 január 7-én kilépett. 
2) Szeptember 13-án kilépett. 



N e v e 
S z ü l e t é s- Általános 1 

bizonyitványa| N e v e 
h e l y e i d e j e I. 1 

félév | 
II. 

félév 

Zajzon Gábor Bardoc 1864 okt. 19. kit. kit. 
Zajzon János Sz.-Udvarhely 1866 jul. 26. kit. kit. 

Volt beirt tanuló: 23. 
Évközben kimaradt: 1. i 

A létszám évzáráskor: 22. 

lso osztályosok: i i i 
Benedek András Köpec 1865 jun. 26. I. r. I. r. 
Berecki István !) Kiismőd 1863 máj. 25. jel. — 

Biró András Petek 1861 apr. 21. kit. kit. 
Biró János Sz.-Udvarhely 1866 nov. 8. I. r. I. r. 
Bőjte Géza Szolokma 1865 mart. 3. I. r. I. r. 
Bagoly Ferenc Kovászna 1866 jan. 7. I. r. I. r. 
Csép Ignác Sz.-Udvarhely 1866 febr. 7. I. r. II. r. 
Csizmadia András Sz.-Udvarhely 1865 mart. 11. kit. kit. 
Csizmadia Lajos Sz.-Udvarhely 1866 máj. 22. I. r. II. r. 
Derzsi Mózes F.-Boldogfalva 1861 mart. 3. I. r. I. r. 
Faluvégi István *) N.-Solymos 1862 apr. 24. — — 

Gyarmatin Ferenc Sz.-Udvarhely 1866 nov. 30. jel. jel 
Hodgyai István 3) Miklósfalva 1864 szept. 4. II. r. — 

Ince Lajos Ége 1863 mart. 24. I. r.. I. r. 
Jakab Ferenc *) Kányád 1862 febr. 2. II. r. — 

Jakab Sándor Petek 1862 jul. 27. I. r. I. r. 
Jakó Sándor Lisznyó 1863 jan. 25. jel. jel. 
Kassai Árpád 5) M.-Vásárhely 1862 aug. 3. II. r. 
Karácson Béla Füle 1867 febr. 26. I. r. I. r. 
Kányádi Dénes N.-Galambfalva 1864 I. r. I. r. 
Kóbori János c) Szt-László 1862 máj. 10. kit. kit. 
László József Bögöz |1863 mart. 15. I. r. jeli 
Lucs Ferenc Bardoc 1863 febr. 28. kit. kit. 
Mátyás András Sz.-Zsombor 1862 szept. 26. kit. kit 
Nagy István Kányád 1866 dec. 26. I. r. II. r. 
Nagy József Árvátfalva |1863 aug. 23, kit. kit. 

i) Kilépett. 
2) 1878 január G-an kilépett. 
») Ismételni fog. 
4) Február 11 én kilépett. 
5) Ismételni fog. 
«) I. félévben pótvizsgát tett. 



N e v e 
S z ü l e t é s - 1 Általános 

bizonyítványa N e v e 
h e l y e j i d e j e I. 

félév 
II. 

félév 

Pál Ernő 
Pál Gyula 
Péter Gvula 
Péter István ') 
Szakács János 
Szentes Árpád 
Szente Dénes 
Szemeriai Lajos 
Toró Sándor 
Tolán Viktor 
Vajda Ferenc 

Volt beirt tanuló: 37. 
Évközben kimaradt: 5. 

Sz.-Udvarhely 
Sz.-Udvarhely 
F.-Boldogfalva 
Etéd 
Uj székel 
Sz.-Udvarhely 
Ócfalva 
Sz.-Udvarhely 
Kányád 
A.-Boldogfalva 
Farcád 

E l e m i oszt ; 

Szt-Erzsébet 
Muzsna 
Bágy 
Kibéd 
Muzsna 
Kolozsvár 
Bágy 
ócfalva 
Parajd 
Sz.-Udvarhely 
Bágy 
Miklósfalva 
Köpec 
Ége 
M.-Vásárhely 
Szederjes 
Ége 
Farcád 
Bikafalva 

1865 jan. 12. 
1866 febr. 21. 
1864 mart. 30. 
1865 
1867 mart. 30. 
1863 máj. 25. 
1863 jul. 14. 
1866 máj. 15. 
1864 aug. 20. 
1863 szept. 25. 
1865 mart. 23. 

á 1 y o k. 

1866 jan. 21. 
1866 dec. 27. 
1866 apr. 20. 
1863 nov. 11. 
1866 dec. 28. 
1867 okt. 16. 
1867 jan. 21. 
1862 aug. 4. 
1866 
1867 mart. 27. 
1864 jan. 14. 
1868 aug. 13. 
1865 
1867 szept. 25. 
1868 apr. 20. 
,1866 apr. 13. 
il864 jul. 11. 
1865 aug. 17. 
(1867 máj. 10. 

I. r. 
I. r. 
jel. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 

I. r. 
kit. 
kit. 
jel. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
kit. 

I. r. 
I. r. 
jel. 

I. r. 
II. r. 
II. r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
kit. 

I. r. 
kit. 
kit. 
kit. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
II. r. 
II. r. 
kit. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
kit. 

A létszám évzáráskor : 32. 

III. 
4-ib osztályosok: 

Ambrus Mózes 
Áros! János 
Bacój Albert 
Barajbási Ferenc 
Bán (Ferenc 2) 
Bence Béla 
Bence Ferenc 
Benedek Pál 
Besztercei Sándor 
BoroB Domokos 
Dáné József 
Gábos Károly 
Gáspár József 
Jakab Béla 
Kocián Lajos 
Kovács József 
Kovács Sándor 
Lajos János 
Lukácsfí Elek 

Sz.-Udvarhely 
Sz.-Udvarhely 
F.-Boldogfalva 
Etéd 
Uj székel 
Sz.-Udvarhely 
Ócfalva 
Sz.-Udvarhely 
Kányád 
A.-Boldogfalva 
Farcád 

E l e m i oszt ; 

Szt-Erzsébet 
Muzsna 
Bágy 
Kibéd 
Muzsna 
Kolozsvár 
Bágy 
ócfalva 
Parajd 
Sz.-Udvarhely 
Bágy 
Miklósfalva 
Köpec 
Ége 
M.-Vásárhely 
Szederjes 
Ége 
Farcád 
Bikafalva 

1865 jan. 12. 
1866 febr. 21. 
1864 mart. 30. 
1865 
1867 mart. 30. 
1863 máj. 25. 
1863 jul. 14. 
1866 máj. 15. 
1864 aug. 20. 
1863 szept. 25. 
1865 mart. 23. 

á 1 y o k. 

1866 jan. 21. 
1866 dec. 27. 
1866 apr. 20. 
1863 nov. 11. 
1866 dec. 28. 
1867 okt. 16. 
1867 jan. 21. 
1862 aug. 4. 
1866 
1867 mart. 27. 
1864 jan. 14. 
1868 aug. 13. 
1865 
1867 szept. 25. 
1868 apr. 20. 
,1866 apr. 13. 
il864 jul. 11. 
1865 aug. 17. 
(1867 máj. 10. 

I. r. 
I. r. 
jel. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
jel. 

I. r. 
kit. 
kit. 
jel. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
kit. 

I. r. 
I. r. 
jel. 

I. r. 
II. r. 
II. r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
kit. 

I. r. 
kit. 
kit. 
kit. 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
II. r. 
I. r. 
II. r. 
II. r. 
kit. 
I. r. 
kit. 
I. r. 
I. r. 
kit. 

Szeptember 14-én kilépett. 
*) A II. félév kezdetén kilépett. 



N e v e 
S z ü l e t é s- Általános 

bizonyítványa N e v e 
h e l y e i d e j e I. 

félév 
II. 

félév 

Nagy Albert Erdő-Sztgvörgy Il866 nov. 6. I. r. I. r. 
Nagy Dániel Árvátfalva ! 1865 apr. I. r. II. r. 
Nagy Zsigmond Kányád 1865 jul. 13. kit. kit. 
Pál Lajos Rugonfalva 1865 máj. 6. 

1868 jan. 14. 
kit. kit. 

Pécsi Gyula Olt-Bogát 
1865 máj. 6. 
1868 jan. 14. kit. kit. 

Péterfi Károly Mája 1868 mart. 6. jel. jel. 
Sándor András Patakfalva 1865 okt. 12. kit. kit. 
Sándor Gergely *) Lókod 1864 szept. 12. I. r. I. r. 
Sándor József Farcád 1867 mart. 31. I. r. I. r. 
Szabó Lajos Sz.-Udvarhely 1866 dec. 10. jel. jel. 
Szabó Pál Sz.-Udvarhely . 1864 jul. 16. I. r. II. r. 
Szőcs Károly Kökös 1867 aug. 11. jel. jel. 
Veres Balázs Sz.-Udvarhely 1867 jan. kit. kit. 
Veres Ferenc .Bikafalva 1865 okt. 1. kit. kit. 
Veres Ferenc Sz.-Udvarhely 1869 szept. 4. kit. kit. 

• Volt beirt tanuló: 34. 
kit. 

Évközben kimaradt: 1. i 
A létszám évzáráskor: 33. i 

3-ik osztályosok: 
Asztalos György 2) Sz.-Udvarhely 1867 mart. 27. II. r. II. r. 
Benedek Albert Köpec 1869 apr. 4. jeL kit. 
Besztercei Balázs Paraj d 1867 kit. kit. 
Bodrogi Dénes Sz.-Udvarhely 1868 apr. 15. kit. jel. 
Bucsi István Sz.-Udvarhely 1865 jan. 9. I. r. II. r. 
Cseh István Sz.-Udvarhely 1867 szept. 27. kit. i kit. 
Derzsi Péter F.-Boldogfalva 1867 apr. 15. I. r. | I. r. 
Gálfy István Szombatfalva 1867 aug. 7. kit. ! kit. 
Henter Antal Sz.-Udvarhely 11867 I. r. III. r. 
Jakab Dani Patakfalva 11868 okt. 13. kit. jel. 
Kadácsi Bálint Woldorf 11868 szept. 14. kit. kit. 
Kandó Lajos Dálya 1867 febr. 20. jel. kit. 
Kefner Gyula Sz.-Udvarhely 1867 máj. 11. I. r. II. r. 
Kézmárki Móric Sz.-Udvarhely 11869 mart. 2. kit. kit. 
Kovács János Kányád Il863 jun. 28. kit. kit. 
Szász Gyula 3) Fogaras Í1864 aug. 7. — I. r. 

i) Az I. félévben pótvizsgálatot tett. 
2) Az I. félévben javított I. rendűre. 
3) A I[. félévben jött. 



N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 1 

bizonyítványai N e v e 
h e l y e i d e j e I. 1 11. 

félév félév 

Jakab Sándor *) 
Magyari Jenő a) 
Skrob György 8) 
Simon Márton 
Székely Dénes 5) 
Molnár Gyula 
Nagy Sándor 
Pálfi József 
Preisz Lajos 
Baisz Aladár 
Simó Gábor 
Szabó Ákos 
Szabó Dénes 6) 
Szentes Árpád 
Szilágyi Jenő 
Vetési Lajos 8) 
Zágoni Mózes 
Ziellmann János 

Volt beirt tanuló: 34. 
Évközben kimaradt: 5. 

Kányád 1864 mart. 15. 
Szászváros 1866 febr. 14. 
A.-Boldogfalva |1862 mart. 25. 
Etéd Í18G6 jun. 24. 
Jásfalva ;1864 nov. 10. 
Sz.-üdvarhely 1865 mart. 12. 
Sz.-Udvarhely |1868 jan. 2. 
Árvátfalva 1866 máj. 9. 
Sz.-Udvarhely ';1867 szept. 15. 
Budapest 11869 apr. 27. 
Sükő 11867 febr. 16. 
Miklósfalva '1868 
Sz. Udvarhely : 1868 szept. 30. 
Sz.-Udvarhely 11867 
Szék.-Kocsárd Í18G6 mart. 
Sz.-Udvarhely |1868 apr. 6. 
Ége 1866 szept. 23. 
Rionfalva 1864 szept. 23. 

i 
Rugonfalva 1870 apr. 24. 
Köpec 1869 jul. 1. 
Sz.-Udvarhely 1869 dec. 31. 
Sz.-Udvarhely 1867 jul. 9. 
Sz.-Udvarhely 1870 jan. 30. 
Patakfalva 1869 jan. 15. 
Farcád 1867 febr. 3. 
Bögöz 1866 jun. 18. 
Kolozsvár 11868 

I 
kit. kit. 

— II. r. 
I. r. I. r. 
kit. kit. 
jel. kit. 
I. r. I. r. 
kit. l kit. 
kit. kit. 
kit. kit. 
I. r. — 
II. r. — 
kit. kit. 

II. r. I. r. 
I. r. I. r. 
I. r. kit. 

kit. kit. 
I. r. I. r. 
jel. kit. 
kit. kit. 
jel. jel. 
I. r. I. r. 
kit. kit. 
kit. kit. 
jel. jel. 

A létézájn évzáráskor: 29. 

2-ik osztályosok: 
Ádám Béla 
Balázs Dénes 
Bence Márton 
Biró László 
Bucsi Imro 
Dávid Lajos 
Elek István 
Fekete Pál 
Főző Lajo3 

Kányád 1864 mart. 15. 
Szászváros 1866 febr. 14. 
A.-Boldogfalva |1862 mart. 25. 
Etéd Í18G6 jun. 24. 
Jásfalva ;1864 nov. 10. 
Sz.-üdvarhely 1865 mart. 12. 
Sz.-Udvarhely |1868 jan. 2. 
Árvátfalva 1866 máj. 9. 
Sz.-Udvarhely ';1867 szept. 15. 
Budapest 11869 apr. 27. 
Sükő 11867 febr. 16. 
Miklósfalva '1868 
Sz. Udvarhely : 1868 szept. 30. 
Sz.-Udvarhely 11867 
Szék.-Kocsárd Í18G6 mart. 
Sz.-Udvarhely |1868 apr. 6. 
Ége 1866 szept. 23. 
Rionfalva 1864 szept. 23. 

i 
Rugonfalva 1870 apr. 24. 
Köpec 1869 jul. 1. 
Sz.-Udvarhely 1869 dec. 31. 
Sz.-Udvarhely 1867 jul. 9. 
Sz.-Udvarhely 1870 jan. 30. 
Patakfalva 1869 jan. 15. 
Farcád 1867 febr. 3. 
Bögöz 1866 jun. 18. 
Kolozsvár 11868 

I 
kit. kit. 

— II. r. 
I. r. I. r. 
kit. kit. 
jel. kit. 
I. r. I. r. 
kit. l kit. 
kit. kit. 
kit. kit. 
I. r. — 
II. r. — 
kit. kit. 

II. r. I. r. 
I. r. I. r. 
I. r. kit. 

kit. kit. 
I. r. I. r. 
jel. kit. 
kit. kit. 
jel. jel. 
I. r. I. r. 
kit. kit. 
kit. kit. 
jel. jel. 

i) Szeptember 11-én kilépett. 
*) Az I. félévről pótvizsgát tett. 
8) Szeptember elején kilépett. 
4) Az iskolai év folytán beteg volt. 
ö) A II. félévben jött. 
6) Kilépett. 
') Kilépett. 
9) Az I. félévben javított I. rendttre. 



1) Az I. félévben javított I. rendűre. 
2) dtto dtto 
3) Kilépett 

Az I. félévben javított I. rendűre. 
*) dtto dtto 
6) Kilépett. 
A *-gal jelöltek nem voltak osztályozhatók. 

N e v e 
S z ü l e t é s- Általános 

bizonyítványa N e v e 
h e l y e | i d e j e I. 

félév 
II. 

félév 
György Árpád Sz.-Udvarhely j 1870 okt. 17. I. r.j I. r. 
Jakab József Kányád j 1869 jan. 30. jel- 1 jel. 
Kassai Sándor Sz.-Udvarhely : 1867 apr. 29. II. r.l II. r. 
Kis Sándor Köpcc 1870 dec. 28. jel. i kit. 
Kovács Domokos 2 ) Sz.-Udvarhelv 1870 szept. 23. II. r.j II. r. 

'Kökösi József 
2 ) 

Sz.-Udvarhely 1868 jul. 8. I. r. I. r. 
László Domokos Jánosfalva 11869 nov. 14. jel. I I. r. 
Loschdorfor Béla 3 ) Gy.-Szt-Miklós 1866 jun. I. r. — 

Nagy József 
3 ) 

Hodgya | 1868 febr. 8. I. r. | I. r. 
Pap Albert *) Sz.-Udvarhely 1868 febr. 27. II. r.1II. r. 
Péter Ferenc Szt-László ; 1865 máj. 15. jel. i jel. 
Preisz Béla Sz.-Udvarhely Í1870 jul. 17. I. r. I. r. 
Reiner János Sz.-Udvarhely 1870 aug. 17. jel. I. r. 
Simén Endre N.- Solymos i 1869 mart . 5. jel. kit. 
Szabó Tamás 5) Sz.-Udvarhely 1867 okt. 8. II. r. II. r. 
Szász András 6) Sz.-Udvarhely 1869 máj. 21. I. r. | — Toró Lőrinc Kánvád ! 1865 nov. 10. jel. ' I. r. 
Veres Miklós Sz.-Üdvarhely | 1870 jul. 4. jel. j jel-
Viditschcr Viktor Kőhalom 1870 aug. 24. jel. jel. 
Zakariás János Sz.-Udvarhely ! 1870 máj. 16. kit. í kit. 

Volt beirt tanuló: : 20. i 
Évközben kimaradt: : 2. 

A létszám évzáráskor: : 27. 

ISO osztályosok 
Bartha Jenő Száldobos ! 1871 mart. 18. — jel. 
Biró Albert Sz.-Udvarhely 1868 máj. 27. jel. kit. 
Biró András dtto 1870 máj. 21. I. r. jel. 
Bodrogi János dtto 1869 jun. 29. kit. j kit. 
•Bucsi Lajos dtto 1872 jun. 22. — — 

Csép András dtto 1869 febr. 2. jel. ! I. r. 
*Csép Zoltán dtto 1866 jan. 30. 



N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 

bizonyítványa N e v e 
h e l y e I i d e j e félév | 

1 ll 
félév 

Ferenci István Sz.-Udvarhely 1868 okt. 11. ' I. r. 
Ferenci Pál J) dtto 1869 dec. 11. — 

*Girszics Béla dtto 1871 mart. 6. — 

Gyöngyösi Domokos dtto 1868 szept. 25. — I. r. 
Horváth József 2) Szatraár Németi 1868 apr. 16. — — 

Horváth Nándor Sz.-Udvarhely 1869 jun. 29. — I. r. 
Kandó Albert dtto 1867 okt. 17. — I. r. 
•Kassai Géza dtto 1871 szept. 1. — — 

•Keszler János dtto 1870 febr. 12. i i 
Klein Henrik Lonya (Galicia) 1869 szept. 18. kit. kit. 
•Kleisch János Bécs 1871 aug. 28. — — 

Kleisch József N.-Barod 1869 okt. 26. I. r. I. r. 
*Kökösi Albert Sz.-Udvarhely 1870 nov. 21. — — 

•Konc Mózes Bözöd 1870 szept. 20. — — 

Kóréh Endre Sz.-Udvarhely 1871 mart. 20 — ! !l. r. 
Kovács Gyula 8) Parajd 1871 mart. — — 

Kovács János K.-Vásárhely 1869 aug. 8. — ! I- r. 
•Lukács József Tövis 1871 nov. 4. — — 

Molnár Gergely *) Sz.-Udvarhely 1868 mart. 3. — — 

•Orbán Balázs dtto 1870 okt. 5. — — 

Orbán Gyula dtto 1868 apr. 2. — il. r. 
•Pap Mózes dtto 1867 jan. 8. — 

Rác Ákos dtto 1869 jul. 29. I. r. I. r. 
Rápolti Endre dtto 1871 máj. 17. — I. r. 
•Rápolti Gábor (ltto 1873 mart. 15. — — 

Sándor Jenő Sz.-Keresztur 1872 jan. 6. kit. kit. 
•Schuller Mihály Kőhalom 1870 mart. 21. i i • 
•Stummer Gusztáv N.-Szeben 1871 okt. 23. 
•Szabadi Tivadar Sz.-Udvarhely 1872 okt. 30. — — 

Szász Ferenc 5) dtto 1870 okt. 1. — — 

Szabó Dénes dtto 1870 okt. 28. kit. kit. 
Szabó Gyula dtto 1869 mart. 10. kit. kit. 
Szőke Aibert °) dtto 1869 — — 

1) 1878 apr. 29-én kilépett. 
2) Nem járt fel. 
3) Betegség miatt nem járt fel. 
4) 1878 mart. 28-án kilépett. 
5) Kilépett. 
6) dtto 
A *-gal jelöltek nem voltak osztályozhatók. 



N e v e 
S z ü l e t é s - Általános 

bizonyítványa N e v e 
h e l y e i d e j e i. i ii. 

félév i félév 

*Szemeriai Ferenc 
Teres Albert 
Zajzon Ferenc 

Volt beirt tanuló : 43. 
Évközben kimaradt: G. 

Sz.-Udvarhely 1870 jun. 3. 
dtto | — 
dtto 1871 jul. 7. kit. | kit. 

í | 
1 
í A létszám évzáráskor: 37. 

Sz.-Udvarhely 1870 jun. 3. 
dtto | — 
dtto 1871 jul. 7. kit. | kit. 

í | 
1 
í 

A létszám összevont kimutatása: 
I. A bölcseleti tanfolyamban volt beirt tanuló 38. 

II. A középtanodában . . . . 123. 
III. Az 1—4. elemi osztályokban . . . 140. 

Összesen 301. 
I. Évközben kilépett, kimaradt a bölcseleti osztályokból 5. 

II. „ „ „ a középtanodából 10. 
III. „ „ „ a z elemi osztályokból 14. 

Összesen 29. 
A tanulok létszáma évzáráskor  volt 272. 

I lff . 

A tantárgyai terjeflelmének és leosztásánál mindkét félévre 
vonatkozó vázlatos kimutatása. 

I. F É L É V B E N , 

a) A bölcseleti tanfolyamban. 

II. osztály. 
1. Egyetemes  keresztyén egyháztörténelem.  A Márk Pál kézi-

könyve nyomán a szükséges bővítésekkel ellátva Krisztus szüle-
tésétől a reformatioig. Hetenként 3 órán tanította Kis Ferenc, 
rendes tanár. 



2. Lélektan. Varga János kézikönyve nyomán. Héten át 4 
órán tanította Bod Károly, r. t. 

3. Görög  irodalom.  Sokrates védelme. Irta Plátó. Bezárólag 
a 16. fejezetig. Kézikönyv a V. Horváth Zsigmond-féle jegyzetes 
kiadás. Nyelvtani ismétlés. Kéthetenként Írásbeli dolgozat magyar-
ból görögre. Hetenként 3 órán tanította Szakács Mózes, r. t. 

4. Latin irodalom.  Tacitus Germániájának első fele, vagyis 
a 28. fejezetig. Kézikönyv a Tewrewk Emil-féle jegyzetes kiadás. 
Nyelvtani ismétiés. Kéthetenként Írásbeli dolgozat magyarból la-
tinra. Héten át 3 órán tanította Szakács Mózes, r. t. 

5. Német  irodalom.  a) Gebaur Izor középtanodák felsőbb 
osztályai számára irott német olvasókönyve és Riedl Szende iro-
dalomtörténeti közikönyve nyomán az irodalomtörténet vázlatát a 
második virágzás koráig, Klopstock föllépéséig [1760]. b) Az ok-
tató és történelmi próza köréből a következő darabokat: „Nicht 
für die Schule, für das Leben muss man lernen." J. Gottfried 
Herder. „Die Erziehung mag vohl sklavisch sein." Justus Möser. 
„Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen." J. Paul. „Die Krone 
des Alters." G. Herder. „Der sterbende Schwan." G. Herder. 
„Das hölzerne Bein." B. J. N. Gessner. „Die Botén des Todes." 
Grimm. Héten át 2 órán tanította Bod Károly, r. t. 

6. Honi történélem  és alkotmánytan.  Ribári Ferenc által ki-
adott „Magyarország oknyomozó történelme" cimü kézikönyv sze-
rint a hunok bejövetelétől a mohácsi vészig. Hetenként 4 órán 
tanította Kis Ferenc, r. t. 

7. Természettan.  Az erőmütan egészen és a hőtan. Fehér 
Ipoly kézikönyve szerint. Hetenként 6 órán tanította Fél egy-
házi Antal, r. t. 

8. Természetrajz.  Általános állattan. Antropologia. A zoolo-
giából a gerincesek, puhányok, ízlábuak, férgek összehasonlító 
leírása bonc- és élettani alapon. Thomé-Paszlavszki „Az állattan 
kézikönyve" felsőbb gymn. osztályok számára irott tankönyve 
alapján. Hetenként 3 órán tanította Gönci Lajos , r. t. 

I. osztály. 
1. Magyar  irodalomtörténet.  Az ó-, közép- és új-kor iroda-

lomtörténetét az irodalom első virágzó koráig [1606]. Imreh Sán-



dor „A magyar irodalom és nyelv rövid története" cimü kézi-
könyv szerint. Héten át 3 órán tanította Bod Károly, r. t. 

2. Görög  irodalom.  Demostlienes első olynthusi beszéde, a 
Westermann-féle kézikönyvet használva némelyek, mások pedig a 
Rhedantz-félét. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat magyarból 
görögre. Hetenként 3 órán tanította Szakács Mózes, r. t. 

3. Latin irodalom.  C. Sallustius Crispus „De conjuratione 
Catilinae" cimü müvéből a 21 első fejezet. Kézikönyv a Holub 
Mátyás-féle jegyzetes kiadás. Nyelvtanból tüzetesebben az alaktan 
ismétlése. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat magyarból la-
tinra. Hetenként 3 órán tanította Szakács Mózes, r. t. 

4. Német  irodalom.  A lyrai és epikai költészet köréből a 
következő költemények elemzését: a) „Die Kapelle", Uhland L.; 
b) „Der Abend", Mathisson F.; c) „Das Grabu, Salis; d) „Lied 
eines Armen", Uhland L.; e) „Der Jüngling an der Quelle", 
Schiller F.; f) „Erlkönigs Tochter", Herder; g) „Die Frühlings-
feier", Klopstock; h) „Hymne", Kleist E.; i) „Das Landleben", 
Hölty L.; k) „Elegie beim Grabe des Vaters", Hölty L.; 1) „Die 
frühen Gráberu, Klopstock; ra) „Der gerettete Jüngling", Herder; 
n) „Messiade", Ivlopstocktól töredék. Gebaur Izor kézikönyve 
szerint. Héten át 2 órán tanította Bod Károly, r. t. 

5. Egyetemes  történélem.  Elől kezdve: az ó-kort, és a közép-
korból azon tárgyakat, melyek előjőnek a Karolingok uralkodásáig, 
vagyis 752-ig Ivr. u. Mindenütt a szükséges földrajzi tanításokat 
előre bocsátva. Szilágyi Sándor kézikönyve után. Héten át 8 órán 
tanította Kis Ferenc, r. t. 

6. Mennyiségtan.  Egyenletek, számtani és mértani haladvá-
nyok és ezek alkalmazása a kamatos kamat kiszámítására. Kap-
csolástan s ennek alkalmazása a kéttaguak hatványozására. Moc-
nik-Arenstein kézikönyve után. Hetenként 5 órán tanította Fél-
egyházi Antal, r. t. 

7. Vegytan.  Szervetlen vegytan. A metalloidok mind, a me-
tallok közül vagy tizenöt fontosabb elem. Ezeknek nevezetesebb 
vegyületeik. A tanulók kézikönyvül leginkább Roscoe-Lengyel 
„A vegytan alapvonalai" cimü munkáját használták. Hetenként 4 
órán tanította Gönci Lajos, r. t. 



b) A középtanodában. 
6 - i k osztály. 

1. Vallás.  Az apostoli korszaktól a reformatioig. Szász Do-
mokos „A vallásos eszmék története" cimü kézikönyve szerint. 
Hetenként 2 órán tanitotta Zajzon Ferenc, ref. lelkész s 
állandó szaktanitó; az ismétléseket vezette Benkő Gyula, s. t. 

2. Költészettan.  A lyrai és drámai költészet egyes műfajai-
nak ismertetését gyakorlati példák elemzése és beemléztetése ki-
séretében; Írásbeli dolgozatok készitését és megbirálását Névy 
László „írásművek elmélete" és „Olvasmányok az Írásművek el-
méletéhez" cimü kézikönyvei szerint. Héten át 3 órán tanitotta 
Bod Károly, r. t. 

3. Görög  irodalom.  A Schenkel-féle Chrestomathiából a 
„Sokrates védelme vádlói ellenében" czimü olvasmányt egészen. 
Nyelvből a „Mondattant". Kézikönyv Lichner nyelvtana. Kéthe-
tenként Írásbeli dolgozatokat magyarból görögre. Héten át 6 órán 
tanitotta Szakács Mózes, r. t. 

4. Latin irodalom.  A világ teremtése a chaosból. A négy 
világkor leírása. A gigások harca az istenek ellen s azok véréből 
lett gonosz ivadék. Szegedi-féle szemelvények szerint. Horatius 
„Arspoetica"-jából 200 sort. Kéthetenként Írásbeli dolgozatokat. 
Hetenként 5 órán tanitotta Benkő Gyula, s. t. 

5. Német  irodalom.  Felsmann József német olvasókönyvének 
Il-ik részéből: Gliick. Der Lügner. Der Zaunkönig und der Bár. 
Völliger Frühling. Attila und die Hunnen. Ursprung der Magyarén. 
Der Hirschkáfer. Die Verwandlung der Insekten. Der Badschwamm. 
Héten át 4 órán tanitotta dr. Nagy Sámuel, s. t. 

6. Mennyiségtan.  Lánc- és közelítő törtek. Hatványozás. 
Gyökfejtés. Logarithmusok. Dr. Császár K. Algebrája szerint. 
Héten át 4 órán tanitotta F é 1 e g y h á z i Antal, r. t. 

7. Mennyiségtani  földrajz.  A világról, földről, a föld és nap 
közti viszonyról, az időszámításról s az égi testek mivoltáról. 
Berec A. „A mennyiségtani földrajz alapvonalai" cimü kézikönyve 
szerint. Héten át 2 órán tanitotta Gönci Lajos , r. t. 

5 - i k osztály. 
1. Vallás.  „A vallásos eszmék története" cimü Szász Domo-

kos által irott kézikönyv szerint az 1. §-tól a 15. §-ig; hetenként 



2 órán tanította Zajzon Ferenc, helybeli ref. lelkész, az i* 
métléseket vezette Bod Károly, r. t. 

2. Költészettan.  Az aesthetikai alapfogalmak ismertetését, 
továbbá a hangsúlyos (magyar) és az időmértékes (antik) verselés 
szabályait, írásbeli dolgozatok kíséretében Baráth Ferenc „Vers-
tan és aesthetika" s Névy László „írásművek elmélete" cimü 
kézikönyveik nyomán. Hetenként 3 órán tanította Bod Károly, 
r. tanár. 

3. Németnyelv.  Felsmann József német olvasókönyvének I. 
kötetéből a 37, 41, 54, 76, 59, 81 és 87 szám alatti darabokat. 
Hetenként 3 órán tanította dr. Nagy Sámuel, s. t. 

4. Latin irodalom.  T. Livius: „Aeneas és a trójaiak Laci-
umba költözése, Róma alapítása, Romulus és Rémus, Romulus 
halála és istenné létele" cimü szakaszokat. Kézikönyv a Szegedi 
Sándor-féle „Szemelvények", Hetenként 5 órán tanította Benkő 
Gyula, s. t. 

5. Görögnyelv.  Szóalaktan az igeragozásig a megfelelő gya-
korlatokkal, a Tatai-féle kézikönyv szerint. Hetenként 6 órán ta-
nította Benkő Gyula, s. t. 

6. Mennyiségtan.  Az első négy algebrai müvelet egész és 
tört számokkal. A számok oszthatósága, az oszthatóság különös 
ismertető jelei. Az algebrai számok szétbontása. A legnagyobb 
közös mérték. A legkisebb közös többes. Tizedes törtek s külö-
nösen a tizes kiegészítés, rövidített osztás és. szorzás. Lánc- és 
közelítő törtek s azok alkalmazása. Császár Károly Algebrája 
szerint. Hetenként 3 órán tanította Félegyházi Antal, r. t. 

7. Történélem.  A középkor kezdete Szt-Istvánig. Kézikönyv 
a Neumann Soma-féle Világtörténet tankönyve. Hetenként 3 órán 
tanította Tolvaly Zsigmond, helybeli ref. lelkész; az ismét-
léseket vezette Szakács Mózes, r. t. 

8. Hitregetan.  Az aegyptomiak, phoeniciabeliek, persák hit-
regéi és a görög-római hitregetanról való bevezetést. Kézikönyv 
a Báttaszéki-féle Hitregetan. Hetenként 1 órán tanította Szakács 
Mózes, r. t. 

4 - i k osztály. 
1. Vallás.  Pálfi József „Egyetemes egyháztörténelem" cimü 

kézikönyve nyomán az 1-ső szakasztól a 8-ig. Hetenként 2 órán 



tanitotta Zajzon Ferenc, helybeli ref. lelkész; az ismétléseket 
vezette F a r k a s Károly. 

2. Magyarnyelv.  Irálytan. Az értelmesség, szépség és hatá-
lyosság vegyes forrásáig. Olvasás, szavallás és Írásbeli feladatok. 
Kézikönyv Szvorényi József „Ékesszólástan". Hetenként 3 órán 
tanitotta F a r k a s Károly. 

3. Németnyelv.  Gráf Jakab németnyelvtanának 2-ik részéből 
a határozott névelőtől a mutató névmásokig a közben levő gya-
korlatok és olvasmányokkal együtt. Hetenként 5 órán tanitotta 
dr. Nagy Sámuel, s. t. 

4. Latinnyelv. Phaedrus meséiből I. könyv: 1, 3, 9, 10, 13, 
24, 26, 28. II. könyv: 4, 6, 7, 8. III. könyv: 6, 7, 8, 13, 18. 
IV. könyv: 3. darabokat Kovács Ferdinánd kézikönyve szerint. 
A Szinyei-féle nyelvtanból a mondattanig; Írásbeli gyakorlatokkal 
hetenként 5 órán tanitotta Benkő Gyula, s. t. 

5. Történelem.  Ókor. Kézikönyv: „A világtörténet tankönyve", 
irta Neumann Soma. Hetenként 3 órán tanitotta Tolvaly Zsig-
mond, helybeli ref. lelkész, állandó szaktanító; az ismétléseket 
vezette F a r k a s Károly. 

6. Természettan.  A testek általános tulajdonságai és részecs-
erők hatásairól; a szilárd tastek egyensúlya s mozgásáról. Kézi-
könyv: Természettan. Irta Greguss Gyula. Hetenként 4 órán ta-
nitotta F a r k a s Károly. 

7. Számtan. Egyszerű és összetett hármasszabály. Kamatszá-
mítás; határidő-, tőke-, százalékszámítás; egyszerű és összetett 
társasági szabály. Kézikönyv; dr. Mocnik Számtana, fordította 
Szász Károly. Hetenként 3 órán tanitotta F a r k a s Károly. 

8. Mértan.  Sokszögű idomok, kör, a mértani testek szemlél-
tetése, a testek összehasonlítása alak és nagyságra nézve. Kézi-
könyv: Szemléleti mértan, irta Krisz Ferenc. Hetenként 1 órán 
tanitotta Farkas Károly. 

9. Ének Zsoltárok: 16, 19, 23, 34, 65, 75, 89, 138. Dicsé-
retek : 35, 99, 101, 64, 67, 164, 184. Hetenként 1 órán tanitotta 
B i ró Áron. 

10. Rajz. Hetenként 1 órán tanitotta Pál Adolf. 
11. Testgyalcorlat.  Hetenként 1 órán tanitotta L á z á r J ó z s e f . 



3 - i k osztály. 
1. Vallás.  Nagy Péter konfirmációi nagyobb kátéjából á 

Jézus tudománya terjedésén kezdve a keresztyén felekezetekig. 
Hetenként 2 órán tanitotta I l l y é s István. 

2. Magyarnyelv,  a) Szóegyeztetés, szóvonzat és szórend; 
részint Imreh Sándor, részint Ihász Gábor magyarnyelvtana sze-
rint magyarázva. Héten át 1 órán. b) Értelmes olvasás és sza-
vallás. Héten át 1 órán. c) Fogalmazás. Héten át 1 órán tanitotta 
I l lyés István. 

3. Latinnyelv. Cornelius Neposból a Miltiades és Cimon 
életrajzát forditva; továbbá Kérészi István és Szinyei Gerzson 
latin mondattanából az egyszerű mondatokon kezdve a határozóig. 
Hetenként 3 órán tanitotta I l l y é s István. 

4. Németnyelv.  Gráf Jakab németnyelvtana első kötetéből a 
határozott névelőtől a számszókig, a megfelelő 50 gyakorlattal 
együtt. Hetenként 6 órán tanitotta dr. Nagy Sámuel, s. t. 

5. Számtan. Az algebrai mennyiségek egész számokkal és 
törtekkel. Kézikönyv: dr. Mocnik Ferenc Számtana Szász Károly 
által forditva. Hetenként 3 órán tanitotta F a r k a s Károly. 

6. Mértan.  A tér fogalmától a sokszögökig. Kézikönyv: 
„Szemléleti mértan", irta Krisz Ferenc. Hetenként 2 órán tani-
totta F a r k a s Károly. 

7. Természetrajz.  Ásványtan. Kőféle, sóféle, éghető és fémes 
ásványok. Kézikönyv: „Ásványtan a szemléleti és gyakorlati mód-
szer alapján középtanodai alosztályok számára", irta dr. Szabó 
József, Budapest, 1877. Hetenként 2 órán tanitotta Gönci La-
jos, r. tanár. 

8. Ének. Dicséretek közül: 33, 50, 63, 64, 66, 80, 96. 
Zsoltárok közül: 5, 8, 25, 33, 42, 50, 77, 84, 90. Hetenként 2 
órán tanitotta Biró Áron. 

9. Rajz. Hetenként 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
10. Testgyakorlat.  Hetenként 2 félórán tanitotta Lázár 

József . 
2 - i k osztály. 

1. Vallás.  Nagy Péter „Konfirmációi nagyobb káté" cimü 
müvéből Jézus születésén kezdve Jézus tudományáig* Hetenként 
2 órán tanitotta Szabó Géza. 



2. Magyarnyelv,  a) Az egyszerű és bővített mondatok alak-
tani és mondattani elemzése Imreh Sándor kézikönyve szerint. 
Héten át 1 órán. b) Fogalmazás. Héten át 1 órán. c) Értelmes 
olvasás és szavallás. Kézikönyv: Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasó-
könyv" 2. folyam 1. kötete. Héten át 1 órán tanitotta Illyés István. 

3. Latinnyelv. Szénásy Sándor latin olvasó és nyelvtani kézi-
könyve szerint a harmadik félévi folyamnak a nyelvtan szabályai-
hoz alkalmasabb darabjait, héten át egy-egy Írásbeli gyakorlattal 
kisérve. Héten át 6 órán tanitotta Szabó Géza. 

4. Földrajz.  Brassai Sámuel földiratának második vagy pol-
gári részéből az osztrák-magyar birodalom rövid polgári földrajza; 
továbbá a német birodalom, Hollandia, Belgium. Héten át 4 órán 
tanitotta Szabó Géza. 

5. Állattan.  Hüllők, kétéltűek, puhányok, ízlábuak és férgek. 
Pokorny-Dékány: „Az állatország képes természetrajza" nyomán. 
Héten át 3 órán tanitotta Gönci Lajos , r. t. 

6. Számtan. A tizedes törtek ismertetése; ezeknek egybe-
függősége a közönséges törtekkel; a közönséges törteknek tize-
dekké, a tizedes törteknek, ugy a bevégzett, mint a visszakerülő 
végteleneknek közönséges törtekké való átváltoztatása, továbbá 
az alapmiveletek tizedes törtekkel. Kézikönyv: Mocnik Ferenc 
„Számitástan algymnasiumok számára", forditotta Szász Károly. 
Héten át 2 órán tanitotta Szabó Géza. 

7. Mértan.  A tér és a térmennyiségek meghatározásán kezdve 
a különböző alakú sikmértani idomok meghatározásáig. Kézikönyv: 
Krisz Ferenc „Szemléleti mértan a középiskolák alsó osztályai 
számára." Héten át 2 órán tanitotta Szabó Géza. 

8. Szépírás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
9. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
10. Ének. a) A dicséretek közül: 1, 5, 35, 67, 99, 170, 171. 

b) A zsoltárok közül: 33, 50, 90, 84, 105. c) 10 világi dalt. 
Héten át 2 órán tanitotta Benoédi József. 

11. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta Lázár Józse f . 

I - s ő osztály. 
1. Vallás.  A Nagy Péter által irt „Konfirmációi nagyobb 

káté" cimü kézikönyvből a bevezetéstől az isteni kijelentésig. 
Héten át 2 órán tanitotta Szabó Géza. 



2. Magyarnyelv,  a) Nyelvtani alakok ismétlése, u. m.: betű-, 
névragozás- és szóalkotástan. Kézikönyv: Imreh Sándor „Rövid 
magyarnyclvtana középiskolai alsóbb osztályok számára." b) He-
lyesírás és fogalmazás, c) Értelmes olvasás és szavallás. Kézi-
könyv: Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasókönyv" II. folyam első 
kötete. Héten át 3 órán tanitotta Székely Árpád. 

3. Latinnyelv. A Bartal Antal és Malmosi Károly által irt 
latin olvasó és nyelvtani kézikönyvből az igékig. Héten át 7 órán 
tanitotta Székely Árpád. 

4. Számtan. A négy alapmivelet tárgyias és tiszta számok-
kal ; számok oszthatóságáróli szabályok; a legnagyobb közös osztó 
és legkisebb közös többes kikeresésének szabályai; a törtek ösz-
szeadása és kivonása táblán. Kézikönyv: dr. Császár Károly kö-
zépiskolák alsó osztályai számára irt számtana. Héten át 3 órán 
tanitotta Székely Árpád. 

5. Mértan.  A tér fogalmától a szögek méréséig. Kézikönyv: 
„Szemléleti mértan", irta Krisz Ferenc. Héten át 1 órán tanitotta 
Székely Árpád. 

6. Földrajz.  Európa és Ázsia természeti leirása. Brassai 
Sámuel kézirataiból ujabb adatok nyomán kiadta Kovácsi Antal 
Kolozsvártt. Héten át 3 órán tanitotta Székely Árpád. 

7. Természetrajz.  Az ember testének szerkezete és az emlő-
sök. Kézikönyv: Pokorny-Dékány képes természetrajza a közép-
iskolák alsó osztályai számára. Héten át 3 órán tanitotta Gönci 
L a j o s, r. t. 

8. Szépírás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
9. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
10. Ének. Dicséretek: 13, 34, 35, 50, 67, 81, 170, 171. 

Zsoltárok: 5, 8, 19, 33, 65, 84. Ezeken kivül több világi ének. 
Héten át 2 órán tanitotta B a r a b á s Miklós. 

11. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta L á z á r J ó z s e f . 

c) Az elemi tanodában. 

4 - i k osztály. 
1. Vallás.  „Szent-történetek az új-szövetségből", Nagy Péter 

kézikönyve szerint, Keresztelő János születésétől kezdve a végva-
csoráig. Héten át 2 órán tanitotta Zágoni Pál. 



2. Magyarnyelv.  a) „Nyelvtan", Sárospataki nyelvtan szerint 
elől kezdve a rendhagyó igékig, b) Értelmes olvasás és szaval-
mányok a Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasókönyv" első folyam 2-ik 
rész 2-ik kötetéből, c) Helyesírás, a tanult magyarnyelvtani sza-
bályokra gyakorlati példák. Héten át 6 órán tanitotta ZágoniPá l . 

3. Történelem.  Magyarország történetéből az idegen ház-
ból származott királyokon kezdve II. Lajosig, Rajcsányi János 
kézikönyve szerint. Héten át 3 órán tanitotta Zágoni Pál. 

4. Földrajz.  Európa és Ázsia természeti leírása. Ballagi 
Károly kézikönyve szerint. Héten át 3 órán tanitotta ZágoniPál . 

5. Természetrajz.  Dr. Soltész kézikönyve szerint az állator-
szágból a rovarok, héjancok, pankányok, férgek, sugárállatok és 
ázalagok osztályát. Az ásványországból a sók és éghető ásványok 
osztályát. Héten át 2 órán tanitotta Zágoni Pál. 

6. Természettan.  A Krüger után Orbán József által készített 
és Sárospatakon kiadott kézikönyv szerint elől kezdve az árnyékig. 
Héten át 2 órán tanitotta Zágoni Pál. 

7. Alak- és mértan.  A testek fogalmától a körig, a Majer 
Miksa „Alak- és mértan" cimü vezérkönyve szerint. Héten át 1 
órán tanitotta Zágoni Pál. 

8. Számtan. „Számító Sokrates" cimü kézikönyvből a 7. 8. 9. 
és 10-ik szakaszokat főben, táblán a számjegyeknek helyérték 
szerinti leírását s a két első (összeadási és kivonási) alapmivele-
teket. Héten át 3 órán tanitotta Zágoni Pál. 

9. Ének. Dicséretek: 13, 34, 50, 67. Zsoltárok: 25, 33, 50, 
61, 90. és 6 válogatott alkalmas világi dalt. Héten át 2 órán ta-
nitotta Orbán József . ^ 

10. írás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
11. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
12. Testgyakorlat.  Héten át 1 órán tanitotta L á z á r J ó z s e f. 

3-ik osztály. 

1. Vallás.  „Ó-szövetségi elbeszélések" Nagy Péter kézikönyve 
szerint a birákig. Héten át 2 órán tanitotta Nagy József . 

2. Magyarnyelv,  a) Nyelvtan, a hangoktól a szóalkotásig, 
a sárospataki nyelvtan szerint, b) Értelmes olvasás és szavalmá-
nyok a Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasókönyv" 1-ső folyam 2-ik 



kötetéből, c) Helyesírás, a tanult nyelvtani szabályokra gyakor-
latok. Héten át 7 órán tanitotta Nagy József . 

3. Számtan. „Számító Sokrates" cimü kézikönyvből főbeli 
számvetést élőiről a 7-ik szakaszig; a négy alapmivelet számje-
gyekkel. Héten át 4 órán tanitotta Nagy József . 

4. Történd.  A „Hajdankor történeté "-bői, Szilágyi Sándor 
által fordítva Lame Fleurytől, a nevezetesebb darabok közül 23-at. 
Héten át 3 órán tanította Nagy József . 

5. Földrajz.  Magyarország ismertetése, Ballagi Károly kézi-
könyve szerint. Héten át 3 órán tanitotta Nagy József . 

6. Természetrajz.  Az emlősök osztályának ismertetése, dr, 
Soltész János kézikönyve szerint. Héten át 2 órán tanitotta Nagy 
József . 

7. Alaktan. Szőnyi Pál kézikönyvo szerint a testek alakja 
meghatározását a téglaoszlopig. Héten át 1 órán tanitotta Nagy 
József . 

8. írás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
9. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Tál Adolf. 
10. Ének. A dicséretek közül: 1, 30, 34? 35, 39, G7, 101, 

170. A zsoltárok közül: 23, 75 s néhány válogatott világi dalt. 
Héten át 2 órán tanitotta Nagy József . 

11. Testgyakorlat.  Héten át 1 órán tanitotta Lázár József. 
2- ik osztály. 

1. Vallás.  Erkölcsi irányú olbeszélósek, válogatva aGáspár-
Kovácsi-féle „Magyar olvasókönyve-bői. Héten át 2 órán tanitotta 
Biró Áron. 

2. Magyarnyelv,  a) Gépies értelmes olvasás, b) Beszéd- és 
értelem gyakorlatok, versek, leírások, c) Helyesírás. Héten át 10 
órán tanitotta Biró Áron. 

3. Számtan. Főbeli számítás. Brassai Sámuel „Számító So-
krates u-e nyomán. Héten át 4 órán tanitotta Biró Áron. 

4. Földrajz.  Általános földrajzi előismeretek. Kézikönyv: 
„Világ- és földisme" dr. Soltész Ferenctől. Hátén át 4 órán ta-
nitotta B i ró Áron. 

5. Természetrajz.  A honi házi emlős és szárnyas áUatoiy 
ismertetése elbeszélő modorban. Kézikönyv; Páncél Ferenc ..Állat-
tan". Héten át 3 órán tanitotta JBiró Áron, 



6* írás.  Héten át 4 órán tanitotta B i ró Áron. 
7. Ének. a) Dicséretek közül: 30, 34, 35, 57, 170. Zsoltárok: 

42, 75. b) Hat világi dal. Héten át 2 órán tanitotta TamóGyula. 

I - s ő osztály. 
1. Erkölcsi irányú elbeszélések. Gáspár János által a népis-

kolák számára irt olvasókönyvből 23 tanulságos elbeszélést. Héten 
&t 3 órán tanitotta Kelemen Sándor. 

2. Beszéd- és értelemgyakorlatok.  Nagy László vezérkönyve 
Bzerint 1-ső és 2-ik szakaszt: az iskolai előkészítést, szoktatást 
stb. Héten át 3 órán tanitotta Kelemen Sándor. 

3. Olvasás. Kezdőknek irva-olvasást; nagyobbaknak Gönci 
Pál a-b-c-je és Gáspár János népiskolák 2-ik osztálya számára 
irt olvasókönyvéből gépies olvasást. Héten át az írással együtt 
10 órán tanitotta Kelemen Sándor. 

4. írás.  Beosztva az olvasási órákba. 
5. Számtan. Dr. Emerici Géza és Kárpáti Endre vezérkönyve 

szerint, kezdőknek az egységek megkülönböztetésén kezdve mind 
a 4 alapmiveletet főben 10-ig és táblán nagyobbitás és kisebbítés; 
gyakorlottabbaknak 50-ig mind a 4 alapmiveletet főben, az össze-
adást és kivonást táblán. Számológép és más alkalmas tárgyak 
segélyével. Héten át 5 órán tanitotta Lázár József . 

6. Vers.  Mindenik gyermeknek egy-egy darab. 
7. Ének. Hallás után a XXX-ik dicséret és LXXV-ik zsol-

tárt és 8, gyermekkedélyhez mért világi dalt. Héten át 2 órán 
tanitotta Lázár József . 

II. F É L É V B E N . 

a) A bölcseleti tanfolyamban. 

II. osztály. 
1. Keresztyén  egyháztörténélem.  A reformatio kezdetétől a 

legújabb korig. Márk Pál kézikönyvét használva a szükséges bő-
vítésekkel. Héten át 3 órán tanitotta Kis Ferenc, r. t. 

2. Gondolkodástan.  (Logika.) Varga János kézikönyve nyo-
mán. Héten át 4 órán tanította Bod Károly, r. t. 



3. Görög  irodalom.  Sokratos védelme. Irta Plató. A 17-ik 
fejezeten kezdve végig. Kézikönyv a V. Horváth Zsigmond-fél̂  
jegyzetes kiadás. Horaér Iliasából az I. ének 205. sora. Kézikönyv 
a Ponori Tewrewk-féle jegyzetes kiadás. Nyelvtani ismétlés. Két-
hetenként egy Írásbeli dolgozat magyarból görögre. Héten át 3 
órán tanitotta Szakács Mózes, r. t. 

4. Latin irodalom.  Tacitus „Germania"-jának második fele, 
t. i. a 28-ik fejezettől végig. Kézikönyv a Ponori Tewrewk Emii-
féle jegyzetes kiadás. Horatiusból: a) „Ad Maecenatemu, b) „Ad 
pueros", c) „Carmen seculare", d) a Satyrák első könyvéből az 
első darab. Kézikönyv többféle kiadás. Nyelvtani ismétlés. Két-
hetenként Írásbeli dolgozat magyarból latinra. Héten át 3 órán 
tanitotta Szakács Mózes, r. t. 

5. Német  irodalom.  Ivlopstock és Lessing egy-egy  levelét s 
a nagyobb Írásművek közül Fridrich J. 1807-ben a müncheni 
lyceumban tartott székfoglaló beszédét; továbbá az irodalomtör-
ténet vázlatos ismertetését folytatva Klopstock fellépésétől Göthe 
haláláig. Gebaur Izor és Riedl Szende kézikönyveik szerint. Héten 
át 2 órán tanitotta Bod Károly, r. t. 

6. Honi történélem.  A mohácsi vésztől (1526-tól) a legújabb 
korig 1848-ig; továbbá az egyetemes történelemből a francia 
forradalomtól a legújabb korig, 1789-től 1848-ig. Ribári Ferenc 
kézikönyve szerint az alkotmánytannal együtt. Héten át 4 órán 
tanitotta Kis Ferenc, r. t. 

7. Természettan.  Rezgéstan. Hangtan. Fénytan. Delejesség 
és villanyosság. Fehér Ipoly kísérleti természettana szerint Héten 
át 6 órán tanitotta Fé legyház i Antal, r. t. 

8. Növénytan.  A nevezetesebb növénycsoportok rendszeres 
áttekintése bonc- es élettani alapon. A cryptogamok közül csak 
a telepnövények tárgy altathattak. Kézikönyvül a Thome-Borbás 
„Növénytana" szolgált. Héten át 3 órán tanitotta Gönei Lajos, r. t. 

I. osztály. 
1. Magyar  irodalomtörténet.  A reformatiótól, illetvo az iro-

dalom első virágzásának körszakától korunkig, kiváló tekintettel 
a nyelvújítás korszakára és a 19-ik század költőinek élet- és jel-
lemrajzára. Imreh Sándor kézikönyve nyomán. Héten át 3 óráü 
tanitotta Bod Károly, r. t. 

3* 



2. Oörög  irodalom.  Demosthenes olynthusi beszédei közül a 
második és harmadik. Kézikönyv a Taubner-féle kiadás, úgyszin-
tén a Woidmann-féle is. Kéthetenként egy-egy gyakorlat magyar-
ból görögre. Nyelvtani ismétlés. Héten át 3 órán tanitotta Sza-
kács Mózes, r. t. 

3. Latin irodalom.  Sallustius Crispus „De conjuratione Cati-
linae44 a 22-ik fejezettől végig. Kézikönyv a Holub Mátyás-féle 
jegyzetes kiadás. Kéthetenként egy-egy gyakorlat magyarból la-
tinra. Nyelvtani ismétlés. Héten át 3 órán tanitotta Szakács 
Mózes, r. t. 

4. Német  irodalom.  A kisebb epikai költői műfajok közül a 
balladára Bürger Ágoston „Der wilde Jíiger" cimü müvét ele-
mezve ; költői leírásra Kleist „Der Frühling" cimü müvét; idyllre 
Kleist „Irin"-jét és Hölty Lajos „Das Feuer im Walde" cimü köl-
teményét ; az oktató műfajok közül több mesét Gellert, Hagedorn, 
és Gleim költőktől, továbbá „Lorelei" és „Erikönig" cimü balla-
dákat Gebaur Izor kézikönyve szerint. Héten át 2 órán tanitotta 
Bod Károly, r. t. 

6. Egyetemes  történélem.  A Karolingok uralkodásától a közép-
és újkort a francia nagy forradalomig vagyis 1789-ig, mindenütt 
kisérve á történeti tanitást földrajzi tanításokkal. A Szilágyi Sán-
dor „Egyetemes. történet" cimü kézikönyve nyomán. Héten át 8 
órán tanitotta Kis Ferenc, r. t. 

6. Mértan.  Testmértan. Háromszögtan. Mocnik-Arenstein 
„Mértana" szerint. Héten át 5 órán tanitotta F é l e g y h á z i 
Antal, r. t. 

7. Ásványtan. Rendszeres ásványtan és a kőzettan rövid 
tárgyalása. Kriesch János kézikönyve nyomán. Héten át 4 órán 
tanitotta Gönci La jos , r. t. 

h) A ktfzéptanodában. 

6 - i k o 8 z t ó I y. 

1. Vallás.  A Szász Domokos „Vallásos eszmék története" 
cimü kézikönyvéből a 2-dik füzet 2-dik fejezetén kezdve végig. 
Héten át 2 órán tanitotta Zajzon Ferenc, ev. ref. lelkész, 
mint állandó szaktanító. 



2. Szómklattan.  A szónoki beszéd (oratio) megalkotásának 
és előadásának szabályait, gyakorlati példák kiséretében; a szó* 
noklat történelmének vázlatos ismertetését. Verböci István „Szó-
noklattana" szerint. Héten át 3 órán tanitotta B o d K á r o 1 y, r. t 
Időnként Írásbeli dolgozatokat. 

3. Görög  irodalom.  A Schenkel-Horváth-féle Chrestomatiából 
„Herakles a válaszúton" s „A testvéri szeretetről" cimü darabok. 
Nyelvtani ismétlés. Kéthetenként egy-egy gyakorlat magyarból 
görögre. Héten át 6 órán tanitotta Szakács Mózes, r. t. 

4. Latin irodalom.  Ovidiusból: „Az istenek gyűlései", „Özön* 
viz", „Deukalion és Pirrha", „Thebae alapítása". A Szegedi Sáa-
dor-féle kézikönyv szerint. Iloratiusból 280 sort. írásbeli gyakor-
latokat a nyelvtani szabályok alkalmazásával. Héten át 5 órán 
tanitotta Benkő Gyula, s. t. 

5. Német  irodalom.  Felsmann József német olvasókönyvének 
2-ik kötetéből: „Aus dem Leben der Zigeiner in Siebenbürgen", 
„Die venezianischen Gondéin", „Die Raubthiore des Waldes in 
Winter", „Die Forellen", „Die Schule" stb. cimü darabokat. 
Héten át 4 órán tanitotta dr. Nagy Sámuel, s. t. 

6. Mértan.  A derékszögű háromszög oldalainak egymáskö-
zötti összefüggése. Sokszögek hasonlatossága. Szerkesztések. Az 
idomok területeinek megmérése vagyis a szorosabb értelemben 
vett sikmértan. Körtan. Dr. Lutter Nándor mértana szerint. 
Héten át 4 órán tanitotta Fél egy házi Antal, r. t. 

7. Természettani  földrajz.  A föld kiegészítő része; a száraz-
föld, a viz, a légkör, a föld és levegő hőviszonyai; a lovegő én 
földszin hőmérséki viszonyaiból származó tünemények, földdelejes-
ség, villanytünetek, fénytünetek, éghajlat, vulkáni tünemények. 
A tanulók kezében vezérfonalul Lutter János kézikönyve volt. 
Héten át 2 órán taritotta Gönci Lajos , r. t. 

5 - i k o 8 z t á I y. 
1. Vallás.  „A vallásos eszmék történetoik cimü Szász Domo-

kos által irott kézikönyv szerint a 15. §-tól végig. Héten át 2 
órán tanitotta Zajzon Ferenc, ev. ref. lelkész és állandó 
szaktanító. 

2. Költészettan.  A költői irály egyes fajai és az előadás álta-
lános formái; továbbá az epikai költészet leíró és elbeszéld ósz-



tályaihoz tartozó egyes műfajok ismertetése gyakorlati példák 
kíséretében írásbeli dolgozatokkal összekötve a Névy L.-féle köl-
tészet- és szónoklattan szerint. Héten át 3 órán tanitotta Bod 
Károly, r. t. 

3. Latinnyelv. Cicero Catilina ellen tartott két első vádbe-
széde. Kézikönyv a Gyurits Antal-féle. Hetenként egy-egy gyakor-
lat magyarból latinra s viszont. Héten át 5 órán tanitotta Benkő 
Gyula, s. t. 

4. Görögnyclv.  A nyelvtan alaktani része egészen a megfe-
lelő gyakorlatokkal együtt. A Tatai-féle kézikönyv szerint. Héten 
át 6 órán tanitotta Benkő Gyula, s. t. 

5. Németnyelv.  Felsmann József német olvasókönyvének első 
kötetéből: „Das Orakelu, „Der Stall des Angias", „Die goldenen 
Aepfel", „Die Hesperiden", „Der Höllenhund Cerberus", „Vom 
Mann im Monde", „Der alte Löwe", „Die Eiche", „Jung Sieg-
fried" stb. cimü darabokat. Héten át 3 órán tanitotta dr. Nagy 
Sámuel, s. t. 

6. Történelem.  Magyarország történelme Szent-Istvántól kezdve 
végig. Kézikönyv Neumann Soma „Világtörténelem tankönyve". 
Héten át 3 órán tanitotta Szakács Mózes, r. t. 

7. Mértan.  Egyenes vonalok fekvése a sikban. Az idomok 
szögeinek és oldalainak összefüggése s azoknak összevágása. Az 
idomok hasonlatossága. A szorosabb értelemben vett sikmértanból 
a területnek vagyis lapnak keletkezése a vonal mozgása által, az 
egyenközök területének összehasonlitása s megmérése; a három-
szög, a ferdény, s más tetszés szerinti idom területének megha-
tározása. Dr. Lutter Nándor „Mértana" szerint. Héten át 3 órán 
tanitotta Fé l egy házi Antal, r. t. 

8. Hitregetan.  A görögök és rómaiak mythologiájából a fő-
és alárendelt istenségek. Kézikönyv a Battaszéki Lajos-féle. Héten 
át 1 órán tauitotta Szakács Mózes, r. t. 

4 - i k osztály. 

1. Vallás.  A pápai hatalom hanyatlásán kezdve a 3-dik 
részig, mely a magyar protestáns egyháztörténetet tárgyazza. 
Kézikönyv: „Keresztyén anyaszentegyház történelme", irta Pálfi 
József: Héten át 2 órán tanitotta Zajzon Ferenc, helybeli ev. 
ref. lelkész. 



2. Magyarnyelv.  Irálytan. Az értelmesség, szépség, hatályos-
ság vegyes forrásai (képletek, alakzatok, körmondatok). Olvasás 
és szavallás. írásbeli feladatok. Kézikönyv: „Ékesszólástan", irta 
Szvorényi József. Héten át 3 órán tanitotta F a r k a s Károly. 

3. Németnyelv.  Gráf Jakab németnyelvtanának második kö-
tetéből a mutató névmásoktól a szórendig bezárólag a közbeeső 
gyakorlatokkal és olvasmányokkal. Héten át 5 órán tanitotta dr. 
Nagy Sámuel, s. t. 

4. Latinnyélv. Julius Caesar „De Bello Gallico" cimü müvé-
ből az első könyvet, a Szinyei-féle mondattant végig, s időnként 
Írásbeli gyakorlatokat. Héten át 5 órán tanitotta BenkőGyula , 
s. tanár. 

5. Történelem.  A középkor Róbert Károlyig. Kézikönyv: 
„A világtörténet tankönyve", irta Neumann Soma. Héten át 3 
órán tanitotta F a r k a s Károly. 

6. Természettan.  A csepegős testek egyensúlya és mozgása, 
terjengős testek egyensúlya és mozgása, delejesség, villanyosság, 
hang és világosság. Kézikönyv: „Természettan", irta Greguss 
Gyula, átvizsgálta Berec Antal. Hetenként 4 órán tanitotta Far-
kas Károly. 

7. Számtan. A kamatos kamatszámítás, egy- és kétisracret-
lenü egyenletek feloldása. Kézikönyv: „Arithmetika", irta dr. 
Mocnik Ferenc, fordította Szász Károly. Hetenként 3 órán tani-
totta Farkas Károly. 

8. Mértan.  A mértani testek felületének és köbtartalinának 
kiszámítása (négyzet, hasáb, henger, gula, csonka gula, kup, 
csonka kup, gömb felülete és köbtartalma). Kézikönyv: „Szemlé-
leti mértan", II. rész, irta Krisz Ferenc. Héten át 1 órán tani-
totta F a r k a s Károly. 

9. Ének. Zsoltárok: 5, 8, 24, 25, 33, 34, 50, 81, 90, 105. 
Dicséretek: 32, 66, 72, 76, 79, 83, 85, 87, 89. Héten át 1 órán 
tanitotta Biró Áron. 

10. Rajz. Héten át 1 órán tanitotta Pál Adolf. 
11. Testgyakorlat.  Héten át 1 órán tanitotta L á z á r J ó z s e f. 

3 - i k osztály. 
1. Vallás.  Nagy Péter konfirmációi nagyobb kátéjából a 

keresztyén felekezeteken kezdve végig; továbbá Luther Márton, 



Kálvin János, Zwingli Ulrik és Melanchton Fülöp életrajzát ma-
gyarázat után. Héten át 2 órán tanitotta I l lyés István. 

2. Magyarnyelv.  a) Egyszerű és összetett körmondatok és 
helyesírás (orthographia). Kézikönyv Baráth Ferenc magyar tan-
és olvasókönyve, b) Értelmes olvasás és szavallás. c) Fogalmazás. 
Héten át 3 órán tanitotta I l lyés István. 

3. Latinnyelv. Cornelius Neposból Themistokles és Aristides 
életrajzát forditva; továbbá Kérészi István és Szinyei Gerzson 
latin mondattanából a határozói mondattagon kezdve az összetett 
mondatokig; héten át egy-egy megfelelő irálygyakorlattal kisérve. 
Héten át 6 órán tanitotta I l l y é s István. 

4. Németnyelv.  Gráf Jakab németnyelvtana első kötetéből a 
szátnszótól az összetett igékig a közbeeső gyakorlatokkal együtt. 
Héten át 6 órán tanitotta dr. Nagy Sámuel, s. t. 

5. Számtan. Számitások algebrai törtképletekkel, hatvány-
ód gyökérmennyiségekkel; másod és harmad hatványra emelés, 
másod és hármad gyökérvonás. Kézikönyv: „Számitástan", irta 
dr. Mocnik Ferenc, fordította Szász Károly. Héten át 3 órán ta-
nitotta F a r k a s Károly. 

6. Mértan.  Szabályos sokszögek rajzolása. Síkidomok kerü-
letének és területének kiszámítása. Kézikönyv: „Szemléleti mér-
tan", szerkesztette Krisz Ferenc. Héten át 2 órán tanitotta Far-
kas Károly. 

7. Természetrajz.  Növénytan. Virágtalan növények és a Linné-
féle rendszer szerint a növények meghatározása. Pokorny-Dékány 
„A növényország képes természetrajza" nyomán. Héten át 2 órán 
tanitotta Gönci La jos , r. t. 

8. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
9. Ének. Dicséretek közül: 34, 64, 67, 99, 101, 166, 184. 

Zsoltárok közül: 19, 23, 34, 65, 75, 89, 138. Héten át 2 órán 
tanitotta Biró Áron. 

10. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta Lázár József. 
2-ik osztály. 

1. Vallás.  Nagy Péter „Konfirmációi nagyobb káté"-jából 
Jézus tudományán kezdve annak terjedéséig. Héten át 2 órán 
tanitotta Szabó Géza. 

2. Magyarnyelv,  a) Az egyszerű és összetett mondatok alak-



tani és mondattani elemzése. Kézikönyv : Ihász Gábor „Magyar-
nyelvtan algymnasiumok számára", b) Értelmes olvasás és ssa-
vallás. Kézikönyv: Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasókönyv 2-dik 
folyam 1-ső kötete", c) Fogalmazás. Héten át 1 órán tanitotta 
I l l y é s István. 

3. Latinnyelv. Szénási Sándor latin olvasó- és nyelvtani 
kézikönyve szerint a 4-dik félévi folyamnak a nyelvtan szabályai-
hoz alkalmas darabjait és a nyelvtannak egész alaktani részét; 
hetenként egy-egy irálygyakorlattal kisérve. Héten át 6 órán ta-
nitotta Szabó Géza. 

4. Számtan. Viszonyok, arányok, egyszeri! hármasszabály és 
százalékszámítások. Kézikönyv: Mocuik Ferenc „Számitástan al-
gymnasiumok számára", fordította Szász Károly. Héten át 3 órán 
tanitotta Szabó Géza. 

5. Mértan.  A különböző oldalú síkidomokon kezdve az ido-
mok részarányosságának meghatározásáig. Kézikönyv: Iírisz Fe-
renc „Szemléleti mértan a középiskolák alsób ) osztályai számára". 
Héten át 1 órán tanitotta Szabó Géza. 

6. Földrajz.  Brassai Sámuel földiratának második vagy pol-
gári részéből: Európa, Franciaországon kezdve végig. Továbbá: 
Ázsia, Afrika Amerika és Ausztrália. Héten át 4 órán tanitotta 
Szabó Géza. 

7. Természetrajz.  A növények szerveinek leírása, élettani 
működéseiknek rövid ismertetése, a virágos növények főbb cso-
portjainak ismertetése növénygyüjtéssel egybekötve, Pokorny-Dé-
kány „A növényország természetrajza" nyomán. Héten át 3 órán 
tanitotta Gönci La jos , r. t. 

8. Szépírás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
9. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
10. Ének a) A dicséretek közül: 18, 53, 154, 181, 184. 

b) A zsoltárok közül: 138, 141. Ezeken kivül 12 világi ének. 
Héten át 2 órán tanitotta Bencédi József. 

11. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta Lázár Józse f . 

I - s o osztály. 
1. Vallás.  A Nagy Péter által irt „Konfirmációi nagyobb 

káté" cimü kézikönyvből az ószövetségi isteni kijelentéstől az újszö-
vetségi isteni kijelentésig. Héten át 2 órán tanitotta Szabó Géza. 



2. Magyarnyelv,  a) Az igeragozás. Kézikönyv: „Rövid ma-
gyarnyelvtan középiskolai alsóbb osztályok számára". Irta Imreh 
Sándor, b) Helyesírás és fogalmazás, c) Értelmei olvasás és sza-
vallás. Kézikönyv: Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasókönyv" II-dik 
folyam I-ső kötete. Héten át 3 órán tanitotta Székely Árpád. 

3. Latinnyelv. A Bartal Antal és Malmosi Károly által irt 
latin nyelvtani és olvasó kézikönyvből az igék. Héten át 7 órán 
tanitotta Székely Árpád. 

4. Számtan. A közönséges törtekkeli négy alapmivelet táblán. 
Kézikönyv : Mocnik Ferenc „Számitástan algymnasiumok számára", 
fordította Szász Károly. Héten át 3 órán tanitotta SzékelyÁrpád. 

5. Mértan.  A szögek viszonylagos fekvésétől a négyszögekig. 
Kézikönyv: „Szemléleti mértan", irta Krisz Ferenc. Héten át 1 
órán tanitotta Székely Árpád. 

6. Földrajz.  Afrika, Amerika és Ausztrália természeti leirása. 
Brassai Sámuel kézirataiból ujabb adatok nyomán kiadta Kovácsi 
Antal Kolozsvártt. Héten át 3 órán tanitotta Székely Árpád. 

5. Állattan.  A madarak, kétéltűek, hüllők. Pokorny-Dékány 
„Képes természetrajza" szerint. Héten át 3 órán tanitotta Gönci 
Lajos , r. t. 

8. Szépírás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
9. Rajz. Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
10. Ének. Dicséretek: 16, 3, 36, 63. Zsoltárok: 1, 5, 30, 

103, 138, 141. Ezeken kivül több világi dal. Héten át 2 órán 
tanitotta Barabás Miklós. 

11. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta Lázár József . 

c) Az elemi tanodában. 
4-ik osztály. 

1. Vallás.  „Szent-történetek az új-szövetségből". Nagy Péter 
kézikönyve szerint a „végvacsorá"-tól végig. Héten át 2 órán ta-
nitotta Zágoni Pál. 

2. Magyarnyelv,  a) „Nyelvtan". A sárospataki nyelvtan sze-
rint, az eddig tanultak ismétlése és a rendhagyó igék. Héten át 
2 órán. b) Értelmes olvasás és szavalmányok a „Gáspár-Kovácsi" 
magyar olvasókönyv, első folyam, második rész második kötetéből. 
Héten át 3 órán. c) Helyesirás a tanult nyelvtani szabályokra 
állapítva. Héten át 1 órán tanitotta Zágoni Pál. 



3. Történelem.  „Magyarország története 1526-tól 1848-ig." 
Rajcsányi János kézikönyve szerint. Héten át 3 órán tanitotta 
Zágoni Pál. 

4. Földrajz.  Ballagi Károly népiskolák számára irott föld-
rajza Il-ik évfolyamából: Afrika, Amerika és Ausztrália. Héten 
át 3 órán tanitotta Zágoni Pál. 

5. Természetrajz.  Dr. Soltész János „Természetrajz" cimü 
kézikönyve szerint, a növényország. Héten át 2 órán tanitotta 
Zágoni Pál. 

6. Természettan.  A Krüger után Orbán József által készitett 
és Sárospatakon kiadott kézikönyv szerint, az „árnyéktól végig". 
Héten át 3 órán tanitotta Zágoni Pál. 

7. Alaldan. Mayer Miksa „Alak- és mértan" cimü kézi-
könyve szerint a négyszögekig. Héten át 1 órán tanitotta Zágoni Pál. 

8. Számtan. „Számitó Sokrates" cimü kézikönyvből a nyol-
cadik, kilencedik és tizedik szakaszt; a négy alapmiveletet és a 
törtek ismertetését táblán. Héten át 3 órán tanitotta ZágoniPál . 

9. Énelz. Dicséretek: 82, 73, 70, 32, 91, 55, 10. Zsoltárok: 
23, 75, 65, 138, 42, 90. Nyolc világi dalt. Héten át 2 órán ta-
nitotta Kádár Zsigmond. 

10. írás.  Héten át 2 órán tanitotta Pál Adolf. 
11. Rajz. Héten át 2 órán tanitQtta Pál Adolf. 
12. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta Lázár József . 

3-ik osztály. 
1. Vallás.  „Szent-történetek az ó-szövetségből". Nagy Péter 

kézikönyve szerint a bíráktól kezdve minden darabot. Héten át 2 
órán tanitotta Nagy József . 

2. Magyarnyelv,  a) „Nyelvtan" elől kezdve az igeragozásig 
a sárospataki nyelvtan szerint. Héten át 2 órán. b) Értelmes ol-
vasás és szavallás Gáspár-Kovácsi „Magyar olvasókönyv" 1-ső 
folyam 2-ik kötetéből. Hé en át 3 órán. c) Helyesírási gyakorlatok 
a tanult nyelvtani szabályokra. Héten át 2 órán tanitotta Nagy 
József . 

3. Történet.  „Magyarország történeté "-bői a magyarok bejö-
vetelén kezdve az idegen házból származott királyokig. Rajcsányi 
János népiskolák számára irott kézikönyve szerint. Héten át 3 
órán tanitotta X a g y J ó z s e f . 



4. Földrajz.  Erdély és az osztrák-magyar birodalom orszá-
gainak rövid vázlata. Dr. Ballagi Károly népiskolák számára irott 
kézikönyve szerint. Héten át 3 órán tanitotta Nagy József . 

5. Számtan. Főbeli számvetés a „Számító Sokrates" cimü 
kézikönyvből a 4. 5. 0. 7. 8. 9. szakaszokat és számjegyekkel a 
4 alapmiveletet. Héten át 4 órán tanitotta Nagy J ó z s e f . 

6. Természetrajz.  Dr. Soltész János kézikönyve szerint a 
madarak, hüllők, halak és puhányállatok osztályát a rovarokig. 
Héten át 2 órán tanitotta Nagy J ó z s e f . 

7. Alaktan. Szőnyi Pál kézikönyve szerint a négy szögoszlop-
tól a négyszögtornyozóig bezárólag. Héten át 1 órán tanitotta 
Nagy J ó z s e f . 

8. írás.  Héten át 2 órán tanitotta P á l Adolf. 
9. Rajz. Heten át 2 órán tanitotta Pá l Adolf. 
8. Ének. Dicséretek közül a 18, 34, 77, 90, 171; zsoltárok 

közül a 15, 105; ezenkivül néhány világi éneket. Héten át 2 órán 
tanitotta Nagy J ó z s e f . 

10. Testgyakorlat.  Héten át 2 félórán tanitotta L á z á r j ó z s e f . 

2 - ik osztály. 

1. Vallás.  Legrövidebb kivonat az ó- és uj-testamentomi 
bibliai történetekből. Kézikönyv: „Kis-biblia" ref. fiu- és leány-
népiskolák számára. Irta Szász Károly. Héten át 2 órán tanitotta 
B i r ó Áron, 

2. Magyarnyelv,  a) Gépies és értelmes olvasás. Héten át 6 
órán. Kézikönyv: „Magyar olvasókönyv" első folyam első kötet, 
írták Gáspár János és Kovácsi Antal tanárok, b) „Beszéd- és 
értelemgyakorlatok" cimü könyvből a helység és lakosai, határ, 
földrajzi előfogalmak és a természet körébe eső nevezetesebb 
jelenségek ismertetése. Nagy László nevezett cimü kézikönyve 
szerint. Héten át 3 órán. c) Versek, leírások Gáspár és Kovácsi 
nevezett könyvéből, d) Bevezetés a nyelvtanba. Nagy László „Nyelv-
tani gyakorlckönyv a népiskolák 2-ik osztálya számára" cimü 
kézikönyve szerint. Ezzel összekötve helyesírás. Hetenként 2 órán 
tanitotta B i r ó Áron. 

3. Számtat.  A négy alapmivelet főben és táblán. Kézikönyv: 
„Számító Sokrates". Irta Brassai Sámuel. Hetenként 4 órán taní-
totta Biró Áron. 



4. Földrajz.  Erdély ismertetése. Kézikönyv: Páncél Ferenc 
„Erdély földrajza". Héten át 4 órán tanitotta B iró Áron. 

5. Természetrajz.  A honi vad, emlős és szárnyas állatok 
ismertetése elbeszélő modorban. Kézikönyv a Páncél Ferenc-féle 
„Állattan". A növények —fa-, cserje- és fűféle — osztályából 6 da-
rabnak rövid ismertetése magyarázat után. Héten át 2 órán tani-
totta Biró Áron. 

6. írás.  Héten át 2 órán tanitotta Biró Áron. 
7. Ének. Egyházi énekek: 78, 91, 10, 11, 17, 1, 5. dicsé-

retek; 105. zsolt. és 5 világi ének. Héten át 2 órán tanitotta 
Tamó Gyula. 

I - s ő osztály. 
1. Erkölcsi irányú elbeszélések. Gáspár János által a népis-

kolák számára irt olvasókönyvből válogatva, összesen 21 darabot. 
Héten át 3 órán tanitotta Kelemen Sándor. 

2. JBeszéd- és értelemgyakorlatok.  Nagy László kézikönyve 
szerint a Ill-ik szakaszt, vagyis a háziállatok ismertetését. Héten 
át 3 órán tanitotta Kelemen Sándor. 

3. Olvasás. A kisebbeknek irva-olvasást, a nagyobbaknak 
Gáspár János által a népiskolák 2-ik osztálya számára irt olvasó-
könyvből gépies olvasást. 

4. Írás.  Beosztva az olvasási órákba. E két tárgyat együtt 
hetenként 10 órán tanitotta Kelemen Sándor. 

5. Vers.  Mindeniknek egy-egy darab. 
6. Számtan. A kisebbeknek 20-ig mind a négy alapmiveletet 

főben; táblán a nagyobbitást és kisebbítést. Nagyobbaknak 100-ig 
mind a négy alapmiveletet főben; táblán az összeadást, kivonást 
és szorzást. Dr. Emerici Géza és Kárpáti Endre vezérkönyve sze-
rint, számológép, számolóvessző és más alkalmas szemléltetési 
tárgyak segélyével. Héten át 5 órán tanitotta Lázár József . 

7. Ének. Az 53-ik dicséretet és a 25-ik zsoltárt, s nyolc 
gyermekkedélyhez mért világi dalt. Héten át 2 órán tanitotta 
Lázár József . 



I V . 

Vizsgálatok sora és osztályozás. 
1) Közvizsgálatok sora. 

a) Az 1877/8-ik iskolai év első felében. 

Január 31-én, csütörtökön, d. e. 8—12-ig a 3-ik elemi osztály. 
„ „ d. u. 2—5-ig a 2-ik elemi osztály. 

Február 1-én, pénteken, d. e. 8—12-ig az I. középtanodai osztály. 
„ n d. u. 2—5-ig az 1-ső elemi osztály. 
n 2-án, szombaton, d. e. 8—12-ig a II. középtanodai osztály. 
„ „ d. u. 2—5-ig a III. középtanodai osztály. 
„ 4-én, hétfőn, d. e. 8—12-ig a 4-ik elemi osztály, 
„ „ d. u. 2—5-ig a IV. középtanodai osztály. 
„ 5-én, kedden, d. e. 8—12-ig a bölcseleti tanfolyam Il-ik 

osztálya egyházi és honi történelemből. 
„ „ d. u. 2—5-ig a bölcseleti tanfolyam I-ső osztálya 

latin és hellén irodalomból. 
„ 6-án, szerdán, d. e. 8—12-ig a bölcseleti tanfolyam I-ső 

osztálya egyetemes történelemből és mennyiségtanból. 
* „ d. u. 2—5-ig a bölcseleti tanfolyam Il-ik osztálya 

német irodalomból és állattanból. 
v 7-én, csütörtökön, d. e. 8—12-ig a bölcseleti tanfolyam 

Il-ik osztálya lélek- és természettanból. 
„ „ d. u. 3—5-ig a bölcseleti tanfolyam I-ső osztálya 

német irodalomból. 
„ 8-án, pénteken, d. e. 8—12-ig a bölcseleti tanfolyam I-ső 

osztálya magyar irodalomtörténetből és vegytanból. 
„ d. u. 2—5-ig a bölcseleti tanfolyam Il-ik osztálya 

latin és hellén irodalomból. 
„ 9-én, szombaton, d. e. 8—12-ig a VI. középtanodai osztály. 
„ . cL u. 2—5-ig a középtanodai V. osztály, — melynek 

végeztével lesz az I. és Il-ik bölcs. oszt. érdem-
jegyeinek felolvasása, 11-én d. e. 8 órakor kezdődik 
a Il-ik félévi tanitás. 



b) Az lS77/S-ik iskolai év második felében. 

Junius 22-én, szombaton, d. u. 3—6-ig a Kis-féle alapból segé-
lyezetteknek magántanitványai állanak vizsgálatot. 

„ 23-án, vasárnap, d. e. 8—12-ig, valamint 
„ 24-én, hétfőn, d. e. 8—12-ig az önként jelenkezők magán-

szorgalmi tanulmányaikból fognak megvizsgáltatni. 
„ „ d. u. 3—6-ig az 1-ső elemi osztály minden tan-

tárgyból. 
„ 25-én, kedden, d. e. 7—11-ig a 4-ik elemi osztály minden 

tantárgyból. 
„ „ d. u. 3—6-ig a 2-ik elemi osztály minden tan-

tárgyból. 
„ 26-án, szerdán, d. e. 7—11-ig a Il-ik bölcseleti osztály 

logikából és növénytanból. 
„ „ d. u. 3—6-ig a III. középtanodai osztály minden 

tantárgyból. 
„ 27-én, csütörtökön, d. e. 7—11-ig a 3-ik elemi osztály 

minden tantárgyból. 
„ „ d. u. 3—6-ig a II. középtanodai osztály minden 

tantárgyból. 
„ 28-án, pénteken, d. e. 7—11-ig az I. középtanodai osztály 

minden tantárgyból. 
„ „ d. u. 3—6-ig a IV. középtanodai osztály minden 

tantárgyból. 
n 29-én, szombaton, d. e. 7 órán kezdve az I-ső bölcseleti 

osztály ásványtanból és német irodalomból. 
„ „ d. u. 3—6-ig az I-ső bölcseleti osztály egyetemes 

történelemből. 
„ 30-án, vasárnap, d. e. 10—12-ig pályázat francianyelvből, 

a Kis-féle (25 frt 20 kr) jutalomra. 
Julius 1-én, hétfőn, d. e. 7 órán kezdve az I-ső bölcseleti osz-

tály mértanból és magyar irodalomtörténetből. 
„ „ d. u. 3—6-ig az V. középtanodai osztály minden 

tantárgyból. 
„ 2-án, kedden, d. e. 7 órán kezdve a VI. középtanodai 

osztály diákfelvételi vizsgálata. 



Julius 2-án, kedden, d. u. 3—6-ig az I-ső bölcseleti osztály 
latin és hellén irodalomból. 

„ 3-án, szerdán, egész nap a Il-ik bölcseleti osztály tagjai-
nak szóbeli érettségi szigorlata tartatik, melynek 
végeztével a két felsőbb osztály tagjainak bizonyít-
ványai felolvastatnak és végül az iskolai év ünne-
pélyesen berekesztetik. 

1. Jegyzés, a) Május 30-án, csütörtökön, d. u. 3 órakor a két 
felsőbb elemi és négy algymnasiumi osztály ta-
nulói a testgyakorlatból állanak vizsgálatot, a 
kollégium játszó-kertjében. 

b) Junius 2-án, vasárnap, d. u. 3 órán kezdve fog 
megtartatni a pályázat a hallerkői mltsgs gróf 
Haller Ferenc ur által alapított 12 drb aranyból 
álló zenejutialmakra; ugyanekkor beszámolás az 
ifjúsági önképzőkör lefolyt évi működéséről s 
egyszersmind zene- és énekvizsgálat. 

c) A Il-ik bölcseleti osztály tagjainakjrásbeli érett-
ségi vizsgálata május hó 30-án veendi kezdetét. 

d) A Kis-féle szépirási jutalomra (25 frt 20 kr) a 
pályázat junius hó 19-én kezdődik. 

2. Jegyzés. A helybeli m. kir. állami reáliskola ref. növendé-
keinek vallásVizsgái jun. 22. és 24-én tartattak. 



2) Osztályozás. 
a) A növendékek tanulmányi előmenetelének 

összevont k imutatása . 
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A) Bölcseleti tanfolyam. 
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II. F É L É V B E N . 
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A) Bölcseleti tanfolyam. 
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h) Az érettségi vizsgálat eredménye és a kibocsátott 
i f j a k n a k pályaválasztás szerinti megoszlása. 

A szóbeli érettségi vizsgálat jul. 3-án reggel 7 órától este 
6 óráig tartatott meg mltsgs Sebesi Ákos algondnok jelenlétében 
az alább feltüntetett eredménynyel: 
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Vallástudományi szakra . 
Jogtudományi szakra . 
Műegyetemre . . . 
Orvostudományi szakra . 

Tanári pályára . 
Bányászatra . . 
Gazdasági iskojába 

c) A hatodik középtanodai osztály t a g j a i n a k 
átviteli szigorlatáról szóló k imutatás . 

Vizsgálatra 

jelenkezett Vi
ss

za
-

lé
pe

tt 
M

eg
vi

zs
-

gá
lta

to
tt 

Át
vi

he
tő

-
ne

k 
Íté

lte
-

te
tt 

Ki
tű

nő
 os

z-
| 

tá
ly

za
tta

l 

Je
le

ss
el

 

I. 
re

nd
űv

el 

11
. 

re
nd

ű 
1 o

sz
tá

ly
za

to
t 

ka
po

tt 

Jegyzés 

20 20 19 5 i 
7 

• 7 1 



Általános statisztikai adatot. 
a) Népességi mozgalom 1877/78-baii. 
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i») A tanulók anyanyelv és vallás szerint. 
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c) A kollégium növendékei é le tkor szerint. 
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V I . 

Önképzőkör, zene- és énekkar. 
A) Az önképzőkör elnöke Bod Károly tanvezető-tanár volt, 

kinek jelentése szerint iskolai év elején 56 egyén irta nevét jegy-
zőkönyvbe a négy felsőbb osztály tagjai közül; évközben eltávozott 
4 és igy a tagok száma év végén 52 volt. Ezek közül V. osztá-
lyos: 12, VI. osztályos: 18, I. bölcs, osztályos: 13, II. bölcs, osz-
tályos: 7 és köztanitó: 2. 

A gyűlések héten át egyszer, vasárnap délelőtt 8 órakor tar-
tattak, Az iskolai év folytán volt összesen 22 rendes és 1 rend-
kívüli gyűlés, melyek közül az alakuló 1877 szept. 9-én, a zár-
gyülés 1878 jun. 2-án tartatott. Ezen gyűléseken a határozatok 
106 jegyzőkönyvi folyószám alatt hozattak. 

A kör működése következőleg osztályozható: 
a) Szavalás volt összesen 19, ezek közül s i k e r ü l t : 

9, j ó : 10. 
b) A titkárhoz beérkezett összesen 23 dolgozat, ezek kö-

zül 2 epigramm, 5 románc, 2 beszély, 1 óda, 1 paródia, 2 szó-
noki beszéd, 1 epigramm franciából forditva és 9 dal. 

Ezek elébb az 5 tagu előleges bíráló bizottság, azután az 
egyes bírálók, s végro az önképzőkör által lettek megrostálva. 

c) Az iskolai év elején a következő pályadijak voltak 
kitűzve: 

1. Beszélyre 8 frt o. é. 
2. Balladára vagy románcra 6 „ „ 
3. Műfordításra 5 „ „ 
4. Szavalatra egy: 4 frt és egy második: 2 frt. 

Összesen: 25 frt o. é. 
A pályamüvek beadására határidőül a szüret, karácson és 

húsvét után következett szorgalomszakok el3Ő hetei voltak kitűzve. 
Az egész év folytán beérkezett müvek közül elfogadtatott s 

jutalmat nyert: 3 beszély, 2 ballada, 2 elbeszélés; együtt: 7 mű. 
Pályamű beérkezett: 

a) Balladára 2, románcra 6, melyek közül a pályadijat 
„Tekinte tes asszony lesz a leányból" cimü ballada 
nyerte el. Minthogy azonban a jeligés levélkében név nem volt 



rejtve, az összeg ki sem adathatott és igy ezen pályadíj beszély-
jutalmazásra lett forditva. 

A kitüntetett pályaműnek két méltó versenytársa volt, melyek 
szintén dicsérettel lettek megemlítve; egyik a „Leányka" cimü 
románc, irója Benedek István VI. kt. o. tanuló; a másik „Hold-
vi lágos" cimü románc. Ez utóbbinak azonban jeligés levélkéje 
felbontatlan maradt. 

b) Műfordításra két pályamű jött be ; de egyik sem Tolt 
méltó a megjutalmazásra, miuek folytán az e célra szánt pályadíj 
is beszély jutalmazására lett forditva. 

c) Beszélyre 5 pályamű adatott be; ezek közül az első 
pályadíj „A kém" cimü Írójának, Solymosi István VI. kt. o. ta-
nulónak lett kiadva; a második dijat nyerte „A megszökött" , 
irója Benedek István VI. kt. o. tanuló és egy harmadik dijat nyert 
Fülöp Áron V, kt. o. tanuló „Richárd" cimü beszélyével. 

d) Verseny szavalásra 6 tag vállalkozott, ezek közül 
az első pályadíj Nagy Géza VI. kt. o. tanulónak, a második Tamó 
Gyula II. b. o. tanulónak lett odaítélve. Első szavalta Vörösmarti 
M. „Élő szobor", utóbbi Endrődi S. „Gyermek" cimü köl-
teményét. 

Az önképzőkör vagyoni állása 1878 julius 2-án következő: 
a) 19 drb kötelezvény értéke , 56 frt — kr. 
b) A székelyegyleti első takarék-

pénztárban . . . . . 221 frt 51 kr. 
Összesen: 277 frt 51 kr. 

Ez az 1878/9 isk. évre átmenő tőkeösszeg. 
B) A zene- és műénektanulás is szorgalmasan folyt 

s az eredmény dicséretre méltó volt. A szép siker részben a ta-
gok buzgóságának, részben az ügyes, szakértő vezetésnek kö-
szönhető ! 

Tetszés szerinti ajánlkozás folytán a zenekar tagjai voltak: 
A II. b. o.-ból: Barabás Miklós, Kovács Gábor, Tamó Gyula, 

főnök és Vajna Imre; az I. b. o.-ból; Apor Imre, Miklósi Gyula 
(I. félévben), Pécsi'Gábor, Csép József, Vajna Gábor; a 6. kt. o.-
ból: Dezső Gyula, Kovács Mór, Solymosi István, Fejér Kálmán, 
Kassay Dezső és Kovács Antal; a 4. kt. o.-ból: Kelemen Kálmán, 
Hatházi Ferenc, Kölönte Sándor és Simon István; a 2. kt. o.-ból: 
Borbát Albert, Kassay Attila és Asztalos Lajos. Összesen: 22. 



Ezek közül húros haugszeren játszott: 10, fuvolán: 4, a 
többi rézhangszereu. 

A hangszertár gyarapodott egy szárnykürttcl. 
Nyilvánosan szerepelt a zenekar: 
1877 nov. 12-én, 1878 mart. 18-án és 1878 april 1-éa tar-

tott jótékony nőegyleti inunkaestvéken; továbbá 1878 mart. 29-én 
néhai őzv. Benedekné temetésén és 1878 május 30-án a torna-
vizsgálat alkalmával. 

Működött még ezeken kivül néhány névnap alkalmával és 
az év végén (junius 2-án) tartott vizsgálaton, mikor egyszersmind 
a pályázatok is lefolytak. 

Rendkívüli jövedelme volt a z e n e k a r n a k 46 frt; ebből 
41 frtot mint az 1878 február 9-én tartott ifjúsági táncmulatság 
tiszta jövedelmének f e l e r é s z é t kapta, 5 frt pedig a néhai özv. 
Benedekné utódai által fölajánlott 30 írtból lett beadva. 

A betanult műdarabok száma 8—10-re tehető. 
Zenét Kozák Márton városi karmester tanitott héten át 6 

órán és ezért 200 frt fizetése volt a külön kezelt és 2000 frtot 
meghaladó zenetőkealap kamataiból. 

Az 1877 augusztus 25-én tartott tanári gyűlésben a már 
előkészített alapszabálytervezet az alább következő szövegezéssel 
lett elfogadva és megerősítve: 

„1. §. A zene- és énekkar célja: a zene és ének müvelése 
által a kedély nemesítésére hatni s az ifjúság között a társulási 
szellemet ez által is ébreszteni. 

2. §. Az emiitett cél elérése végett a tagok meghatározott 
időben elméleti és gyakorlati oktatást nyernek a zenében és ének 
lésben, hogy ez által a nyilvános müködhetésre megkívántató elő-
adási készséget mind inkább megszerezhessék. 

3. §. A zene- vagy énekkar tagja lehet minden tanuló, ki a 
karnagy véleménye szerint kellő képességgel bír. 

A minden iskolai év kezdetén (szeptember első hetében) 
történő alakuláskor kipróbált és fölvett tag nevét sajátkezüleg irja 
az e célra kiteendett jegyzőkönyvbe s ezzel magát kötelezi, hogy 
azon iskolai év végéig ki nem lép s hogy minden tagsággal járó 
kötelezettségeit pontosan teljesiti. 

Az időközben való kilépés csak betegség esetébeu, orvosi 
bizonyítvány alapján engedhető meg. 



4. §. A tagok kötelességei: 
a) A tanitási órákon pontosan megjelenni, ott magokat 

illendően viselni és szorgalmasan tanulni. 
Kik elmaradásukat a felügyelő tanárnál előre be nem jelon-

tették, első esetben 10, másodikban 20 kr büntetésdijt fizetnek. 
Többszöri elmaradás esetében illetők a tanári karnak jelentetnek 
be. Az emiitett büntetésdijt a tiz" perc eltelte után későn jövők is 
kötelesek fizetni; a rendetlenkedőket pedig az illető karfőnök első 
esetben is köteles a felügyelő tanárnak bejelenteni. 

b) A tanári kar vagy iskolai elöljáróság fölszólitására & 
megjelölt helyen és időben nyilvánosan szerepelni, közreműködni. 

c) A kézhez vett, de a kollégium tulajdonát képező hang-
jegyeket és hangszereket tisztán tartani és felszólításra azonnal 
ép állapotban visszaadni. 

Minden vigyázatlanságból származható kárt illető kétszeresen 
tartozik megtéríteni. 

5. §. A fenebb elősorolt szabályok pontos megtartásának 
ellenőrzése a tagok által az alakuláskor névszerinti szavazás utján 
választott karfőnökre bizatik, ki köteles minden tanitási órán a 
a jelen nem levők neveit följegyezni s erről a tanári kar által 
évről évre kinevezett felügyelő tanárnak jelentést tenni. 

6. §. A zene- és énekkar mindaddig fennáll, mig tagjai kellő 
számmal lesznek s mig a tanári kar annak feloszlatását el nem 
határozza. 

Feloszlatás esetében minden lehető vagyon felett az iskolai 
elöljáróság fog rendelkezni. 

7. §. Sem az ének-, sem a zenekar igazgatósági előleges 
beleegyezés nélkül nem szerepelhet nyilvánosan." 

Az énekkarnak 20—24 működő tagja vok s nyilvánosan két-
szer szerepelt, u. m. 1878 martius 29-én (temetésen) és 1878 
junius 2-án a vizsgálaton. 

Ezt is Kozák M. városi karmester tanitotta héten át kétszer, 
u. m. szerdán és szombaton d. u. 3 órakor. 

Évi fizetése 100 o. é. frt, mely összeg a közalapból fedezte-
tett. A tanári kar által a zene- és énekkarra való felügyelet a 
lefolyt iskolai évben Bod Károly tanv. tanárra volt bizva. 
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V I I . 

Önszorgalmi tanulás. 
A tanuló ifjúságnak e téren való nemes törekvését az ered-

ménnyel együtt föltünteti az alább következő kimutatás: 

So
rs

zá
m

 

A 
t a n u l ó n e v e Minő tantárgy? 

i 
1 Érdem-

fokozat 

II. bölcs, osztályból: i ! 
1 Bencédi József i 

| latin, görög, német 
j j e l e s 

2 Barabás Miklós | némot i kitűnő 
3 Kovács Gábor j német ! jeles 
4 Imreit János ! német 

i 
I jó 

I. bölcs, osztályból: j ! 
i 

5 Bodor Béla latin i j ó 
6 Csép József görög i jo 
7 Derzsi Lőrinc latin, görög í joles 
8 Séra Lajos német jeles 
9 Kádár Zsigmond latin jeles 

10 Kelemen István latin jeles 
11 Borosnyai Béla francia kitűnő 
12 Vajna Gábor latin jeles 
13 Kis Ernő latin | jeles 
14 Beke Rafael latin jeles 
15 Barabás György latin jeles 
16 Gidófalvi Bálint német jó 

VI.  kt. osztályból: 
17 Benedek István francia kitűnő 
18 Kovács Mór német jeles 
19 Nagy Géza francia jeles 
20 Székely Albert latin jeles 
21 Bedő Béla j latin jeles 
22 Szaniszló Sámuel német elégséges 
23 ; Kovács Antal német jeles 
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A 

t a n u l ó n e v e Minő tantárgy? j Érdem-
fokozat 

24 Józsa Sándor német, francia kitűnő 
25 Vas Péter gyorsírás jeles 
26 Györké Károly latin jeles 
27 Berde Sándor német jó 
28 Csia Béla német jó 
29 Biró Géza német jó 
30 Veres Károly görög jó 
31 Solymosi István német kitűnő 
32 Dezső Gyula német jó 

V.  kl. osztályból: 
33 Máttyus Sámuel latin jó 
34 Elekes József latin jó 
35 Fülöp Áron magyar és német írod. kitűnő 
36 Zajzon Lajos német, francia jeles 
37 Balázs Ignác német, latin jeles 
38 Zsidó Lajos német, latin jeles 

IV.  kt. osztályból: 
39 Barabás Mihály latin jó 
40 Dávid Antal német kitűnő 
41 Konc Aurél német kitűnő 
42 j K ö l ö n t e S á n d o r latin jó 
43 Hatházi Ferenc német jeles 
44 Gábos Sándor német jeles 
45 Toró Dénes j n é m e t jeles 
46 Bodor István j n é m e t jó 

III.  kt. osztályból: 
47 j Kolumbán Sámuel latin i j e l e s 
48 Gálífy Ferenc francia ! jő 
49 Szabó Gábor latin jeles 
50 Fancsali Sándor német jeles 
51 Kelemen János latin jeles 
f>2 György László latin jeles 
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A 

t a n u l ó n e v e Minő tantárgy? | Érdem-
j fokozat 
i 

II. kt. osztályból: 
! í 

53 Ádám Endre német i kitűnő 
54 Kolumbán Ferenc latin 1 jeles 
55 Szentpáli Kálmán latin 

i j e l e s 56 Szakács Lajos latin 1 jeles 
57 Zajzon János német kitűnő 
58 Lázár Lajos latin jeles 
59 Csiszér András latin jeles 
60 Orbán István latin í jeles 
61 Szécsi Ferenc latin jeles 
62 Szabó Károly latin jeles 
63 Zajzon Gábor ! latin jeles 
64 Borbát Albert | latin jeles 
65 Péter Gergely latin jó 

I. kt. osztályból: i 

66 László József = német jeles 
67 Nagy József | latin jó 
68 Csizmadia András | latin jeles 
69 Mátyás András | latin ; jeles 
70 Biró András ! latin : jeles 
71 Kóbori János latin jó 
72 Lucs Ferenc | latin jeles 

Megjegyzés. Francianyelvet az önként jelenkozetteknek, héten 
át egyszer, szerdán délután 1—2 óráig tanitott 
dr. Nagy Sámuel, s. tanár. 

Francianyelv-tanulásra jelenkezett a 3—8, 
osztály tagjai közül összesen 15 egyén. 



V I I I . 

P á l y a d í j a t . 

a) Rendszeresített pá lyadi jak . 

1. A gr. Teleki Sámuel korlátnok 61 mfrtos (21 frt 35 kr 
o. é.) alapitványa, mely a legjobb szónoki beszéd (oratio) vagy 
értekezés (disertatio) Írójának megjutalmazására van rendelve. 
Ezen pályadíjra a tanárkar következő kérdést tűzte ki: „Adas-
sék elő, minő áldásos eredménye le t t annak, hogy 
őseink a támadó háborúzással fölhagytak?" 

Pályázati határidő a pünköst után következett szorgalomszak 
első hete volt. 

Ezen pályadíjra a lefolyt évben csak egy dolgozat volt be-
adva s a tanárkar azt is oly hiányosnak találta, hogy a pályadíj 
kiadását ez évről el kellett halasztani. 

2. A legszebb irónak a Kis-féle alapból 60 vmfrt (25 frt 
20 kr o. é.). 

Négy pályázó közül nyerte Nagy Géza 6. kt. o. tanuló. 
3. Német vagy francia nyelvben (az idén a francia követke-

zett) legtöbb előmenetelt tanusitónak szintén a Kis-féle alapból 
60 vmfrt (25 frt 20 kr o. é.). 

Ezt a dijat Benedek István 6. kt. o. tanuló nyerte el. 
4. General bassusért a néhai gr. Haller Jánosné-féle 100 

frtos alapitvány évi kamata 5 frt o. é. 
Ezen jutalom Tamó Gyula II. b. o. tanulónak adatott ki, 

az éneklésben és a hangjegyismeretben tanúsított előmenetelért. 
5. Zenészeti pályadijak a mltsgs gróf Haller Ferenc úr által 

kitűzött és évenként küldetni szokott 12 drb aranyból: 
a) A legjobb fuvolásnak 3 drb arany, a másodiknak 1 drb. 

Az elsőt nyerte Vajna Gábor I. b. o., a másodikat Kassay F 
Dezső VI. k. o. tanuló. 

b) A legjobb hegedűsnek 4 drb, a másodiknak 2 drb 
arany. Az elsőt nyerte Solymosi István, a másodikat Dezső Gyula, 
mindketten VI. kt. o. tanulók. 

c) A legjobb szárny kürtösnek (Flügelhorn) 2 drb arany. 
Elnyerte Pécsi Gábor I. b. o. tanuló. 



Jegyzet . Rendszeresített jutalmaknak tekinthetők a néhai 
Gál Mihály hagyatékából évenként járó 25 frt 20 kron vett juta-
lomkönyvek és taneszközök is, melyek az iskolai év végén követ-
kezőleg osztattak ki: 

A kt. 4. osztályban kapott könyvet: 4. 
n n ri n 2. 
r> 2. „ <} 
r) » rt V) 

Az elemi 4. „ „ „ 7 . 
^ 7 

7)  Um n n n *• 
2 7 

n r> n r) 
7? 1. „ mindenik tanuló kapott irónt vagy irótollat. 

b) Rendkívül i pályadí jak és fn ta lmak. 

A kollégium kertjében fölszerelt nyári tornahelyiségben máj. 
30-án nagy közönség előtt megtartott testgyakorlati vizsgálatot 
megelőzőleg iskolánk buzgó pártfogóinak szíves adakozása folytán 
begyült összegből többféle pályadijak tűzettek ki. 

Az adakozók nevei s az adott összeg: 
1. Sebesi Ákos algondnok . 1 frt — kr. 
2. Dr. Mezei Ödön isk. orvos 2 „ — „ 
3. Szakács Mózes r. tanár . — „ 50 „ 
4. Gönci Lajos r. tanár . . 1 „ — „ 
5. Félegyházi Antal r. tanár . 1 „ — „ 
6. Bod Károly tanv. tanár 1 „ — „ 
7. Benkő Gyula s. tanár . . — „ 50 „ 
8. Dr. Nagy Sámuel s. tanár 1 „ — „ 
9. Id. Kovács Domokos iskolai 

pénztárnok 1 „ — „ 
10. Ifj. Kovács Domokos taka-

rékpénztári könyvvezető 1 „ — „ 
11. Ifj. Kassay F. József . . — „ 50 „ 
12. Diémár Károly államügyész 1 „ „ 
13. Konc András gyógyszerész 1 ezüst forint. 
14. Farkas Károly papjelölt 1 frt — kr. 
15. Székely Árpád köztanitó 1 „ — „ 
16. Pálfi Ferenc ügyvéd . 1 „ — r 
17. Miskolci Károly ügyvéd . — „ 60 „ 



18. Lázár József tornatanitó . 1 frt — kr. 
19. Pál Adolf irás- és rajztanító — „ 50 „ 
20. Székely Dénes könyvárus 1 „ — „ 
21. Zágoni Pál köztanitó . . — „ 50 „ 
22. Szabó Géza köztanitó . . 1 „ — „ 
23. Kelemen Sándor köztanitó 1 „ — „ 
24. Illyés István isk. senior . — „ 50 „ 
25. Biró Áron köztanitó . . — „ 50 „ 
26. Nagy József köztanitó . — „ 50 „ 

Együtt: 22 .frt 60 kr. 
Az említett összeg ezüstre váltásánál 60 kr agioképpen rá-

fizettetvén, kiosztható volt a niult isk. évről fennmaradt ezüst 
írttal együtt 22 és V* ezüst frt. 

Ezen összegből a következő pályadijak tűzettek és osztat-
tak ki: 

a) T e s t g y a k o r l a t b a n : 
1. Szabadugrásért 2 ezüst forint; egyiket elnyerte Gábos 

Sándor, a másikat Kusztós Géza. 
2. Rúddal való ugrásért 3 ez. frt; az elsőt nyerte Hatházi 

Ferenc, a másodikat Gazda Gábor és a harmadikat Péter Gyula. 
3. Vastag póznán való mászásért 2 ez. frt; elnyerte Simon 

István. 
4. Függélyes és ferde póznán mászásért 1 ez. frt; elnyerte 

Gábos Sándor. 
5. Nyújtón való gyakorlatokért 3 ez. frt; az elsőt nyerte 

László József, a másodikat Veres Balázs és a harmadikat György 
László. 

6. Gyűrűhintán való gyakorlatokért 1 ez. frtot nyert Asztalos 
Lajos és 1 ez. húszast Konc Aurél. 

7. Szabadfutásért 2 ez. frt; az elsőt elnyerte Gábos Sándor, 
a másodikat Hatházi Ferenc. 

8. Akadály verseny futásért 1 ez. frtot nyert Gábos Sándor; 
1 ez. húszast Hatházi Ferenc és szintén 1 ez. húszast Péter 
Gergely. 

Kiadatott összesen 16 ezüst forint. 
A pályadijak odaítélése a gondnokokon, tanárokon és a tor-

natanitón kivül dr. Mezei Ödön isk. orvos, Diémár Károly és 



Móric Gyula urakból álló bizottságra volt ruházva s a helyszínén 
az illetőknek azonnal át is adattak. 

A fennmaradt 6 és ezüst forint rajz-, szépírás- és szava-
lati jutalomképpen adatott ki a négy algymnasiumi és két felsőbb 
elemi osztály azon tanulóinak, kik ezekre az illető tanítók aján-
lata folytán méltóknak találtattak. 

Ezen jutalmakat az egyes osztályok vizsgálatainak végeztével 
a tanvezető-tanár a jutalomkönyvekkel egyidejűleg osztotta ki. 

b) R a j z é r t s s z é p í r á s é r t jutalmat kaptak: 
Orbán István 2. kt. o. tanuló 1 frt. 
Asztalos Lajos 2. kt. o. tanuló 1 frt. 
Veres Balázs 4. e. o. tanuló 1 frt. 
Barabási Ferenc 4. e. o. tanuló 1 frt 
Szabó Lajos 4. e. o. tanuló 1 ez. húszast. 
Kovács József 4. e. o. tanuló 1 ez. húszast. 
Szilágyi Jenő 3. e. o. tanuló 1 ez. húszast. 

c) Szavalásér t jutalmat kapott: 
Kölönte Sándor 4. kt. o. tanuló 1 frt. • 

Fennmaradt még ezüst forint. 
1. Jegyzet. Rendkívüli jutalomnak tekinthető tkts Gyer-

tyánffy Gábor úr négy darabból álló könyvajáudéka is, melyből 
Józsa Sándor 6. kt. o., Benedek István 6. kt. o. és Fülöp Áron 
V. kt. o. tanulók egy-egy darabot kaptak; egy darab könyvtárba 
helyeztetett. 

2. Jegyzet . A tkts városi képviselet által régebben meg-
szavazott 150 frt segély, mely szegénysorsu városi elemi tanuló 
gyermekek tandijpótlására és tankönyvek s taneszközök beszerzé-
sére volt hagyva — sem az 1876/7, sem az 1877/8 tanévre nem 
adatott ki, sőt értesülésünk szerint az ez évi költségvetésből tel-
jesen törülve van. 
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I X . 

Imim állapot, erkölcsi magaviselet és szorplom. 
A tanuló ifjúság egészségi állapota általában egész év foly-

tán kedvező volt. 
Szenvedett ugyan néhány tanuló szem- és torokfájásban, de 

járványossá egyik betegség sem fajult s — hála az Isten gond-
viselő jóságának — haláleset egy sem fordult elő. 

A tanuló ifjúság erkölcsi magaviselete habár egyetemlegesen 
jó volt is, de egyes könnyelmüeké nem volt kifogástalan. 

Hanyagság s mások javainak eltulajdonítása miatt egy 3. kt. 
osztályos tanulót kirekesztéssel kellett büntetni; két diákifjunak 
— hanyagság és rosz magaviselet miatt — az iskolai törvényszék 
az időközben való eltávozást (cons. abeundi) ajánlotta; egyet 
conditioval hagyott meg az év végéig; néhányat pedig reversált. 

A tanuló ifjúság szorgalmával az iskolai elöljáróság általá-
ban meg volt elégedve. 

A tanintézetnél le?ő javadalmak. 
a) Névszerinti k imutatása az ösztöndíj- vagy 

segély pénz-javadal inasoknak. 
1. A Kis-alapból fejenként  25 fii  20 krt kapott  a következő  50 tanuló: 
A II. bölcs, osztályból 

1. Bencódi József. 
2. Barabás Miklós. 
3. Imreh János. 
Az I. bölcs, osztályból: 

4. Apor Imre (föltételesen). 
5. Barabás György. 
6. Borosnyai Béla. 
7. Vaj na Gábor. 

A kt. 6. osztályból: 
8. Benedek István. 
9. Bedó Béla. 

10. Berde Sándor. 
11. Csia Béla. 
12. Józsa Sándor. 
13. Györké Károly. 
14 Kovács Antal. 
15. Kovács Mór. 
16. Nagy Géza. 
17. Sulymosi István. 

; 18. Székely Albert, 
j 19. ViS Péter. 

A kt. 5. osztályból: 
20. Balázs Tgnác. 
21. Fülöp Áron. 
22. Zajzon Lajos. 
23. Zsidó Lajos. 

A kt. 4. osztályból: 
24. Barabás Mihály. 
25. Dávid Antal. 
20. Hatházi Ferenc. 
27. Gábos Sándor. 
28. Toró Dénes. 

A kt. 3. osztályból: 
29. Fancsali Sándor. 
30. György László. 
31. Kelemen János. 
32. Kolumbán Sámuel. 
33. Szabó Gábor. 

; A kt. 2. osztályból: 
\ 34. Ádám Endre. 
Í35. Orbán István. 
<30. Szabó Károly. 
>37. Szakács Lajos, 
í 38. Zajzon Gábor. 
< 39. Zajzon János, 
í 40. Szécsi Ferenc. 
j41. Szentpáli Kálmán. 
J42. Borbát Albert. 
}43. Csiszér András. 
44. Lázár Lajos. 

\ 45. Kolumbán Ferenc. 
1 46. Péter Gergely. 
; A kt. I. osztályból: 
j 47. Csizmadia András, 
v 48. Mátyás András. 
; 49. Biró Andrá9. 
v 50. Kóbori János. 
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2. Á gr.  Teleki Sámuel 
féle  alapból: 

Illyés József II. b. o. t. 
Kelemen István I. b. o. t. 
Pécsi Gábor I. b. o. t. 
Beke Rafael I. b. o. t. 
Biró Géza YI. kt. o. t. 

3. A gr.  Teleki Miksa-
féle  alapból: 

Kovács Gábor II. b. o. t. 
Kis Ernő I. b. o. t. 
Derzsi Lőrinc I. b. o. t. 

-; 4. A gr.  Korda-féle 
> alapból: 
s Csép József I. b. o. t. 
< Pataki Dénes I. b. o. t. 
; Bölcskevi Boldizsár I. b. o. t. 
Csia Béla YI. kt. o. t. 

15. A Keszei-féle  alapból: 
j Bedő Béla YI. kt. o. t. 
\ Szaniszló Sámuel VI. kt. o. t. 
j Szentpáli Kálmán II. kt. o. t 

6. A Gál-Kovács-féle 
családi alapból: 

' Karácson Béla I. kt. o. t. 
i Bodor Béla I. b. o. t. 

7. A Gazda-féle  családi 
alapból: 

Gazda József II. b. o. t. 
Gazda Gábor IV. kt. o. t. 
8. A Bod Benedek-féle 

családi alapból: 
Gidófalvi Bálint 1. b. o. t. 
9. A gr.  Kemény Sá-

muel-féle  alapból: 
Kádár Zsigmond I. b. t. 

| 10. A Nagy  Sándor-
\ féle  alapból: 
i Kovács József 4. e. o. t. 

I>) A szolgatannlóság-, di jmentesség-
d i j a k r ó l szóló k imutatás . 

és bevett 

Különös kedvezményben részesültek tanintézetünknél a) azon 
szegénysorsu jó tanulók, kik szolgáknak vétettek fel, mert ezzel 
jár az ingyen étkezés, ingyen fűtés, ingyen világitás és ingyen 
magántanitás és b) azon jó tanuló, de rendkivül szegénysorsu 
növendékek, kiket az iskolai dijak fizetése alól a tanárkar egészen 
vagy részben fölmentett. 

Mindezeket részletesen tünteti föl az alább következő ki-
mutatás : 

O s z t á l y 
neve 

Iskolai 
szolgá-
nak föl-
vétetett 

j Tandij-
1 mentes 
j volt 

Elenge-
dett 

összeg 
Lakdij-
mentes 

volt 

Elenge-
dett 

összeg 

Iskolai 
szolgá-
nak föl-
vétetett 

j Tandij-
1 mentes 
j volt 

frt 

Lakdij-
mentes 

volt 
frt 

AII. bölcs, oszt.-ból 1 8 1 1 4 
Az I. bölcs, oszt.-ból í 7 I [ 56 2 I 1 8 

Összesen • 8 | G4 3 12 

A 6. kt. oszt.-ból 2 4 1 i 32 2 8 
Az 5. kt. oszt.-ból 3 2 j 10 ! 1 4 
A 4. kt. oszt.-ból 1 ! 2. ! 8 1 4 
A 3. kt. oszt.-ból 8 6 24 3 12 
A 2. kt. oszt.-ból 10 8 28 4 12 

Az 1. kt. oszt.-ból 23 13 52 | 11 20 
Összesen i 47 | 35 1G0 ! 22 GO 



O s z t á l y 
neve 

Iskolai 
szolgá-
nak föl-
vétetett 1 

Tandíj-
mentes 

volt 

Elenge-
dett 

összeg 

1 
Lakdíj -
mentes 

volt 

Elenge-
dett 

összeg 

Iskolai 
szolgá-
nak föl-
vétetett 1 

Tandíj-
mentes 

volt 
f r t 

1 
Lakdíj -
mentes 

volt f r t 
A 4. elemi oszt.-ból: 11 7 28 8 1 16 
A 3. elemi oszt.-ból: 5 — ! 1 2 
A 2. elemi oszt.-ból: 2 

Az egész osztály kőz-
tandij mente». ! — 

Az 1. elemi oszt.-ból: — Az egész oszt. tan- és lakdijmentes. 
Összesen: 18 7 " ! 2 8 i " o ~! ; 1 8 

Főösszeg : 0 5 ! 5 0 i 2 5 2 3 4 ! 9 0 

1. Megjegyzés. Évközben 7 szolga eltávozott. 
Bevett  dijak kimutatása : 

Tandíj az 1-ső félévben (tornadijjal együtt) 481 frt — kr. 
„ a 2-ik „ „ „ 443 „ 50 „ 

Lak-, világítás-, meszelés- és roradij: 
az 1-ső félévben 394 „ 10 „ 
a 2-ik „ 224 „ 50 „ 

Bekebelezési díj az egész isk. évben . 02 „ — „ 
Bevett díjösszeg: 1005 frt 10 kr. 

2. Megjegyzés. Értesitődij bejött 70 frt 50 kr. 
3. Megjegyzés. A városi szegénysorsti elemi tanulókért 

„tandíj pótlása" címén a városi képviselőségi közgyűlés éven-
ként 100 o. é. frtot határozott fizetni; de már két isk. évről 
nincs kifizetve ez az összeg s tehát 200 o. é. frt van benn a 
városi közpénztárban. 

e) IskoUínkníil a lefolyt évben kővetkező j a v a -
dalmak osztattak k i : 

Sor- ; | O s z t r . é l t . 
szám 1 f r t k r 

1 ! A Kis-alapból 50 tauuíó kapott (fejenként 25 1 
1 frt 20 krt) egviitt 12G0; 

2 i A legszebb iró a Kis-alapból kapott . . . i 2 5 - 20 
3 Ki a németnyelvben legtöbb előmenetelt ta-

1 núsított. szintén a Kis-alapból kapott ! 25' 20 



Sor- Osztr. ért. 
szám frt ; kr 

Ki a műénoklésben és hangjegyismeretben 
legtöbb szorgalmat tanúsított, a gr. Haller 
Jánosné-féle alapból kapott 5 

5 A gr. Telóki Sámuel-féle alapból ösztöndíj és 
segélypénz cimen 5 tanuló kapott . . . 59 50 

6 ,A gr. Teleki Miksa-féle alapból 3 nemes szár-
mazású tanuló segélyezés cimen kapott . 120 

7 A gr. Korda-féle alapból négy szegény, de jó 
tanuló segélyozés címen kapott . . . . 42 

8 A Keszei-féle alapból 3 szegény, de jó tanuló 
segélyezés cimen kapott 37 80 

9 A Gál-Kovácsféle családi alapból 2 rokontanuló 50 40 
10 i Ugyanezen alapból cipópénz cimen, inkább a fél-

gymn. osztályok tagjai között, kiosztatott 175 
11 Ugyanezen alapból a nyolc alsóbb osztály tagjai 

között kiosztott jutalomkönyvekre kiadatott 25 20 
. 12 A Gazdaféle családi alapból 2 rokontanuló kapott 90 | GO 

13 A Bod Benedekféle alapból 1 rokontanuló kapott 28 | 70 
14 ! A gr. Kemény Sámuelféle alapból 1 tanuló kapott :> frt et? 24 vt ka 

gabonát. 

15 I A Nagy Sándor-féle alapból 1 tanuló kapott 5 
1 6 i j.A gr. Haller- féle zenészeti pályadijat 5 tanuló 

| nyerte . . 12 db arany. 
í E szerint a rendszeresített és évenként ki- í 
í j osztható javadalmak összege 19G0, GO 

12 drb arany és 24 vé ka gabona. 

Jegyzet . 1. A Kis-alap javadalma nincs hitfelekezetiség-
hez kötve. 

2. A Jcttim-alapitvány Budapesten székelő igaz-
gatósága a lefolyt évben senkit sem neve-
zett ki. 

3. A rendszeresített javadalmak közül nem ada-
tott ki a gr. Teleki Sámuel féle 21 frt 35 kr 
jutalom, mert a pályamű nem volt méltó a 
jutalmazásra. 



A fönebbiekhez számitva a rendkívüli pályadijakat és jutal-
makat, t. i.: 

a) Tornapályadij . . . 16 ezüst forint. 
b) Rajz- és szépirásjutalom . 5 frt. 
c) Szavalati pályadíj . . . . 1 frt. 

A tényleg kiosztott javadalmak főösszege: 1960 frt 60 kr; 
továbbá 22 frt, 12 drb arany és 24 véka gabona. 

d) Az ünnepi követség mint javadalom. 

Kollégiumunktól a lefolyt isk. évben is mintegy 45—50 egy-
házközség járatott volna legátust; de minthogy az 1874-ik évi 
egyházkerületi közgyűlés határozata szerint ünnepi küldöttek a 
köztanitókon és theologus ifjakon kivül csak az I. és II. bölcse-
leti osztály tagjai lehetnek, ezért a lefolyt évben is csak mintegy 
30 legátust bocsáthatott ki intézetünk. így is azonban a három 
ünnepi legátumot együtt ki-ki részére 40 frtra téve, 1000—1200 
frt jövedelem oszlott meg a köztanitók s az I. és II. bölcseleti 
osztály tanulói között. 

e) Az alapítványok évenként kiosztható mennyi-
ségének és rendeltetésének k imutatása . 

| 
So

rs
zá

m
 

| 

Az 
alapító neve 

és 
alapítás ideje 

Az 
alapítás 

célj a 

Alapított 
összeg 

Évenként 
kiosz-
tandó Jegyzet. 

| 
So

rs
zá

m
 

| 

Az 
alapító neve 

és 
alapítás ideje 

Az 
alapítás 

célj a 
frt kr 1 frt |kr 

Jegyzet. 

1 
Kis József. 

1829. 

1 i 

Tanulási 
és 

1 szépirási 
ösztönébresztés 

i 

33,600 

50 

j 1,310 40 

Ebből : 
a) 50 tanuló 

fejenként kap 25 
frt 20 krt; 

b) egy legszebb 
iró 25 frt 20 krt; 

c) egy tanuló 
német v. francia 
nyelvért 25 frt 
20 krt. 

2 

Gróf Teleki Sámuel. 
Az alapitványlevél 
a m. áll. igazgató-
tanács levéltárában 

van elhelyezve. 

Serkentés 
a tanulásra és 
jó igyekezetii 

1 szegény tanulók 
segélyezése. 

1,347 50 80 <80 

Ebből : 
a) van két 14 

frtos ösztöndíj ; 
b) bárom ta-

nuló kap fejen-
ként 10 frt 50 kr 
segélypénzt; 

c) egy 21 frt 
35 kros jutalom. 



e 
15 § 
© in 

Az 
alapító neve 

és 
alapitás ideje 

Az 
alapitás 

célja 

Alapitott 
összeg 

Évenkcat 
kiosz-
tandó 

Jegyzet. 
e 
15 § 
© in 

Az 
alapító neve 

és 
alapitás ideje 

Az 
alapitás 

célja 
frt | |kr frt kr 

3 
Gál Mihály, 

1835. 

a) Cipóra 

!)) Két rokon-
tanulónak segélye-
zése , 

c) Jutalomküny-
vekre . . 

10,500 fit 
értékű 

jószág és 
6,300 frt 

kötlevelek-
ben. 

175 

50 

25 

40 

!20 
| 

Cipópénzből ré-
szesedtek a fel-
sőbb osztályok 
iagj«t kéiül a 
jó taaal»k ki-
vétel uélkül. 

fíbszeeen: 52-en. 
ötvenegy kapott 
fejenként 3 frt 

10 krt, 1 kapott 
1 frt 60 krt. 

Jutalomkönyro-
ket « négy elemi 
és négy algymn. 
osztály legkitű-

nőbb tagjai 
kaptak, össze-
sen i 38-an éu 

üz L e; o. min-
denik tagja. 

4 

Gazda József 
és neje 

Ke8zegh Terézia. 
1809. 

Rokontanulók 
segélyezése. 

1,750 
í 

96 60 

5 

1 
\ 

| Bod Benedek. 
1816. 

Rokontanulók 
segélyezése 

478 3U 28 ! 

í 

i 
i 
i 
70 
í 

6 

Gr, Korda Anna és 
Zsuzsánna. 

Az alapitványlevél az 
egyh.-ker. levéltár-
ban van elhelyezve. 

i 
j Négy szegény-
!sorsú, de jó tanulói 

segélyezése J 

| 7 Négy tanuló 
kap fejenként 
10 frt 50 krt. 

7 

Keszei Péter. 
Az alapitványlevél ar. 
egyh.-ker. levéltár-
ban van elhelyezve. 

Három szegény-
sorsu, de jó tanuló 

segélyezése 
l 

1 

37 

i 
1 

80 
Három tanuló 
kap fejenként 
12 frt 60 krt. 

8 
Gr. Teleki Miksa. 

1860. 

Három nemes 
származású tanuló 

segélyezése. 
2,000 

j 
í 

120 
Egyenként 
kapnak 40 

frtot. 
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frt kr frt |.cr | 

8 Gr, Kemény Sámuel. 
Egy tanuló 
segélyezése 5 

i 
és 24 véka 

gabona. 

10 Nagy Sándor. 
1859. 

Egy tanuló 
segélyezése. 

100 frt 
úrbéri 

kötvény. 
5 

11 Gr. Haller Jánosné. 
1859. 

Elméleti zeneisme-
retre serkentés. 

100 frt 
úrbéri 

kötvény. 
5 

Jutalom a 
generál 

bassusért. 

a) A legjobb 
hegedűs kap 4 
drb; 
b) egy máso-

dik kap 2 drb; 
c) a legjobb 

fuvolás 3 drb; 
(1) egy máso-

dik 1 drb; 
e) a legjobb 

szárnykürtös 
2 drb aranyat. 

12 
Gr. Haller Ferenc. 

1859. 

Zenejutalom. 
Csak az alapitó 
haláláig terjedő 

igéret. 

Évenként 
12 drb 
arany. 

12 drb 

arany. 

a) A legjobb 
hegedűs kap 4 
drb; 
b) egy máso-

dik kap 2 drb; 
c) a legjobb 

fuvolás 3 drb; 
(1) egy máso-

dik 1 drb; 
e) a legjobb 

szárnykürtös 
2 drb aranyat. 

Évenként kiosztandó 24 véka gabona, 12 drb arany és wwH 



f ) A szétoszlot t j a v a d a l m a k o s z t á l y o n k é n t i r o v a t o s 
k i m u t a t á s a . 
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A) Bölcseleti tanfolyam. 

II. 4 
3. 25 f. 20 — 76 f. 60 
1. 14 f. - 14 f. 

együtt: 89 f. 60. 2 
1. . . . 40 f. 
1. . . . 96 f. G0 

együtt: 13G f. 6U. 

1 

1 , » 1 

1. 

1 

» 4. 25 f. 20 = 100 f. 80 
1. 14 f. — 14 f. 

együtt: 114 f. 80. 
10 

2. 40 f. — 80 f. 5. 10 f. 50 - 52 f. 50 1. 28 f. 70— 23 f. 70 1. 25 f. 20 _ 25 f. 20 1. 5f. — 5f. egjfltT:~l91 f. 40 
1 

1 
24 vék | 1 2 

m |] 

\ 

1. 3 db. 
1. 2 db. 

N C0 (fi :© 9I 204 f. 40 k. 12 328 f. lj 24 v.j 1 5 f. 2 5 db. 
1 

B) Középtanoda. 

VI. 12 25 f. 20 = 302 f. 40 
|2.12f.G0=25f.20 

4j2.10 f. 50 =21 f. 
együtt: 4Gf. 20 

j 
2 

1. 25 f. 20 
1. 25 f. 20 

•igyütt: 50 f. 40 
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1. 4 db. 1. 2 db. 1. 1 db. 
együtt: 7 db. 

Y.|4 25 f. 20 = 100 f. 80 1 i í 1 í 1 I 
IV.|| 5 25 f. 20 = 126 f. f i I I I 1 
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1 í II. |13Í 25 f. 20 = 327 f. 60|| l| 12 f. 00 || | | | [ 
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IS 

:o|| 

41 25 f. 20 = 100 f. 801| lj 25 f. 20 || 1 1 ! 
" i 
3; 7 db. 

1.1 
IS 

:o|| 43 1083 frt 60 kr. 6 C4 frt | ! 2j 50 frt 4'J kr. 
" i 
3; 7 db. 

C) Elemi tanoda. 
4. 
o» 0) N 00 GO 
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55 f. 40 k. ! 5 12 db 

Jegyzet. A cipópénz- (175 frt) és a jutaloraköny vekre kiadott 25 frt 20 kr nincs 
itt kimutatva s ezért a főösszeg 1960 frt 60 kr helyett 1760 frt 40 kr. 

Ezekhez hozzáadva a gr. Teleki S.-félc 21 frt 35 kr jutalmat (mely nem volt 
kiadható) kijG a főösszeg: 1981 fit 95 kr. 



X I . 

Nevelési s e p t a M . 
a) Az iskolai köiiyvtfir. 

Kollégiumunk könyvtára három alkatrészből áll, u. m.: köz-
könyvtárból , K i s - f é l e könyvtárból és gr. Gyulai-
fé le könyvtárból. 

A közkönyvtár jövedelmét az 5. G. 7. és 8. osztály tag-
jaitól évenként szedetni szokott 1 o. é. frt, — aKis - fé lekönyv-
t á r é t az alapító végrendelete értelmében évenként ezen könyv-
tár gyarapítására hagyott összeg képezi. Ezen összeg m. e. 84 frt. 

A gr. Gyula i - fé le könyvtárnak nincs jövedelem-
forrása s esak a család érdemes tagjainak lehető ajándékozásai 
által szokott gyarapodni. 

A lefolyt iskolai évben a közkönyvtár következő müvek-
kel gyarapodott: 

a) Véte l u t j á n : 
1. Magyarországnak a nm. vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztérium által kiadott új megyefelosztás szerinti térképe (7 frt 
25 kr). 

2. Budapesti közlöny. 
3. Magyar könyvszemle és 
4. A m. t. akadémia könyvkiadó vállalata. 

A 2. 3. éi> 4. szám alatt említetteknek a közkönyvtár elő-
fizető tagja. 

b) Aj ándék utján : 
A tanári kör ajándéka: 

1. „Erdélyi muzeum." 1. kötet 1877. évfolyam. 
2. „Erdélyi prot. egyh. és iskolai szemle." 1877. évfolyam. 
3. „Erdélyi prot. közlöny." 1877. évfolyam. 
4. ,,Protestáns egyházi és iskolai lap." 1877. évfolyam. 
5. „Magyar tanügy." 1877. évfolyam. 
6. „Tanáregylet közlönye" az 1876/7 iskolai évről. 

Hatóságok küldeményei, kiadók, szerzők és magánosak 
ajáudékai: 

1. „A zsidó nép és irodalom története", irta Goldberg 
Rafael. 



2. Perthes-Kosztka-félc javított tanmód szerinti latin-
nyelvtan (hiányos). 

3. „Elemi mértan", irta Arányi Béla. 
4. „Francia olvasókönyv", irta Rózsaági Antal (hiányos). 
5. Az 1877-ben tartott erd. ev. ref. egyházkerületi köz-

gyűlés jegyzőkönyve. 
6. „Stereometria", irta lovag Puskáriu J. 
7. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület 1878-adik évre szóló 

névkönyve. 
8. A Gáspár-Kovácsi-féle magyar olvasókönyv új kiadása 

4 külön kötetben. 
9. Az 1878 april havában Szászvároson tartott ev. ref. 

tanári értekezlet jegyzőkönyve. 
10. Toldi Ferenc irodalomtörténeti kézikönyvének Gyulai 

P. által sajtó alá rendezett új kiadása; megjelent 1878. 
11. A keleti kérdés ügyében 1873—1877-ig folytatott 

diplomatiai levelezések (Kassay F. Ignác képviselő úr ajándéka). 
12. Gecse Dani életrajza; ajándékozta Bihari S. m.-vásár-

helyi tanár. 
13. Bethlen Gábor fejed, végrendelete; ajándékozta Konc 

J. m.-vásárhelyi tanár. 
14. K. Pétcrffi Károly „Egyházi beszédei" ; ajándékozta 

Kállai Ágnes. 
15. „Férfi-nő", irta ifj. Dumas Sándor; ajándékozta Gyer-

tyánffy G. úr. 
16. „Néptanitók lapja" 1878-ban is jár hivatalból. 
17. „Költészettan", Verbőci Istvántól. 
18. „Világtörténelem", Mangold Lajostól, 1-ső kötőt. 
19. „Költészettan", dr. Erődi Bélától, 1—2. füzet. 
20. „Irály- és szerkezettan", Bodnár Zsigmondtól, 1— 

2—3. füzet. 
21. „Magyar lexikon", Somogyi Edétől (mutatvány, 1 — 

2-ik füzet. 
22. „Összehasonlító természettani földrajz" dr Roth Samutól. 
23. „Mexikó felfedezése", dr. Brózik Károlytól. 
24. „Görög regék", Cox után Komáromi Lajos. 
25. „Magyar nyelvtan", Simonyi Zsigmondtól (2-ik rész, 

mutatvány). 



26. „Mathematikai feladatok", dr. Császár Károlytól. 
27. „Szemléltető alaktan", Szabóki Iguáctól (2-ik rész). 
28. „A zsinati albizottság munkálata", ajándékozta Sza-

kács Mózes. 
Ezeken kivül mintegy 70 drb Értesítő az 1876/7 iskolai évről. 
A m. tud. akadémia következő kiadványai: 

1. Macaulay „Anglia története" 4. 5. és 6. kötet (befejezés). 
2. Nisard „A francia irodalom története", 1. kötet. 
3. Lewes „A pbilosophia története", 3-ik kötet (befejezés)* 
4. Karrara „Büntetőjog" 1-ső kötet. 
5. Pauler „Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez", 

1. kötet. 
6. „Természettudományi értekezések", kiadja a természet-

tudományi társulat. 
A K i s - f é l o könyvtár gyarapodása: 

1. „Magyar nyelvőr", 1878. évfolyam. 
2. „Budapesti szemle", 1878. évfolyam. 
3. „Figyelő", 1878. évfolyam. 
4. „Természettudományi közlöny", 1877. évfolyam. 
5. „Philologiai közlöny", 1878. évfolyam. 
6. „Természetrajzi füzetek", Hcrmann Ottótól (3 frt), 4 

füzet, 1 kötet. 
7. „Tápszerek", 13 kötet, 2 cyklus, utolsó szállítmány, 

Smidt Eduárdtól. 
8. „Népszerű természettudományi értekezések" (3 frt), 1 

kötet (füzetes vállalat). 
A gr. Gyula i - fé le könyvtár a lefolyt isk. évben 

nem gyarapodott. 
A könyvtár köteteinek száma 7390 és most van rendezés alatt. 
Az 1878—80-adik évekre választott könyvtárnak Szakáes 

Mózes, r. tanár. 
1>) Az fi juságf olvasóegyesület és könyvtár . 

Az ifjúsági olvasóegyesület és könyvtár ügyei a lefolyt isk. 
évben már az 1877 augusztus 25-én a tanárkar által revideált 
alapszabályok utasítása szerint intéztettek. 

Ezen egyesület a tanárkar hatósága alatt áll, mely a fel-
ügyeletet egyik tagja által gyakorolja, kit egy iskolai évre nevez 



ki felügyelő elnöknek. A tanár-elnök év elején a tanuló ifjúságot 
(négy felső gymn. oszt.) alakuló gyűlésre összehívja, hol a gyűlés 
tagjai — az alapszabályok értelmében — megválasztják az egye-
sület hivatalnokait: alelnököt, könyv- és pénztárnokot, 2 ellenőrt 
és 10 bizottmányi tagot, s ezen bizottság intézi az egyesület 
szellemi és anyagi ügyeit a tanár-elnök vezetése és felügyelete 
alatt. Rendesen a tanítótestület minden tagja részvényese az egye-
sületnek. A tagok száma 85 volt. A bizottság év folytán G ülést 
tartott. Egész évi bevétel volt: 296 frt 38 kr. 

Egész évi kiadás volt: 226 frt 08 kr. 
Pénztári készlet: 70 frt 30 kr. 

A következő lapok jártak: Fővárosi lapok, Petőfi társaság 
lapja, Figyelő, Vasárnapi újság, Borsszem Jankó és 3 politikai. 
Vétel utján könyvtára a következőkkel gyarapodott: Gr. Zichy G. 
és Endrődi S. költeményei, 2 k.; Szász K., Salamon, 1 k.; Ke-
mény Zs.; Férj és nő, 1 k.; Jókai, Egy az isten, 6 k.; Dózsa 
Dani, Kornizs Ilona, 5 k.; Jókai, Erdély aranykora, 3 k.; Jókai, 
Dekameron, 10 k.; Szathmári K., Az ország sebei, 4 k.; Tompa, 
Virágregék, 1 k.; Hugó V., 17Ü3, 3 k.; Balázs S., Víg elbeszé-
lések, 1 k.; Vértesi Á., Nyomorúság iskolája, 1 k.; Jókai, Észak 
hónából, 1 k.; Budapesti szemle, 6 k.; Nisard, Francia irod.-
tört., 1 k.; Macaulay, Anglia tört. (4—6.), 3 k.; Karaifa és az 
eperjesi vértörvényszék, ajánd. Apor Imre VII. oszt. t.; Tiroci-
nium poeticum, Sebesi Jób ajándéka. 

A könyvtár szépirodalmi, történelmi, természettudományi és 
folyóirati szakokból áll; ez évi gyarapodását is oda véve, kötetei-
nek száma 1120. — A lefolyt évben mintegy 60 darab könyvet 
köttetett be. 

Elnöke Gönczi Lajos r. tanár volt. 
e) Oyerinekkönyvtiir . 

A lefolyt 1877/8 isk. évben volt a gyermekkönyvtárnak a 
négy algymnasiumi és a két felsőbb elemi osztály tanulói közül 
átlag 100 tagja; a megelőzött évben 120. 

Az egész isk. évi bevétel volt: 51 frt 54 kr; ebből 25 o. é. 
frt mint az 1877 dec. 26. és 1878 jan. 3-án tartott jótékonycchi 
műkedvelő színi előadások tiszta jövedelmének föle ré̂ zc kit 
ezen pénztár javára ajándékozva. 



Fogadják az illetők itt is szives köszönetünket buzgó áldo-
zatkészségükért ! 

Összes kiadás volt: 39 frt 75 kr. Pénztárállás 1878 julius 
1-én 11 frt 79 kr. A megelőzött évi bevétel volt 31 frt 78 kr és 
igy a lefolyt évi bevétel 20 frt 70 krral volt több mint a meg-
előzött évi. 

A bekötött könyvek darabszáma 60, lefolyt évi gyarapodás 
25 drb. A tagok a „Hasznos mulattatót" egy, a „Kislapot" előbb 
három, később négy példányban olvasták, úgyszintén a fennemli-
tett 60 drb könyvet tetszés szerint. 

Megjegyzendő, hogy a „Kislap" és a „Hasznos mulattató" 
folyó (1878) évben megjelent számai nincsenek bekötve s továbbá, 
hogy a 11 frt 79 kr pénztári készletből elő kell fizetni a „Kislap" 
és a „Hasznos mulattató" jul.—szept. évnegyedben megjelenő 
számaira. 

Tagdij az alapszabályok értelmében egy isk. évre 30 kr. 
Elnöke Bod Károly r. tanár volt, mint tanvezető. 

A természettani szertár 1875-ig csak néhány, most már 
részben elavult eszközből állott s csak a nevezett évben emelke-
dett azok száma 99-re. Ezek közül 

összesen: 99 darab. 
1877-ben a szertár 53 darab (200 frtot érő) eszközzel gya-

rapodott, melyek közül 

<1) Természettani szertár. 

erőmütanhoz tartozó 
hangtanhoz „ 
fénytanhoz „ 
hőtanhoz „ 
delej ességhez „ 
villanyossághoz „ 

26 darab, 

12 „ 
53 „ 

erőmütanhoz tartozó 
hangtanhoz „ 
fénytanhoz „ 
hőtanhoz „ 
delejességhez „ 
villanyossághoz „ 

22 darab, 

összesen: 53 darab. 



1878-ban csak egy pár telefon vétetett a szertár számára 
(10 írtért), de 25 frt a használat közben régibb idő óta meg-
romlott eszközök javitására fordíttatott. 

Ezek szerint a természettani eszközök száma 154-re megy. 
Ez eszközökön kivtil 1876-ban a természettani és vegytani kísér-
letekhez 15 drb (5—6 frt értékű) segédeszköz vétetett, melyek a 
természettani szertárban foglalnak helyet. 

Ugyancsak itt vannak a mennyiségtani előadásokhoz szol-
gáló segédeszközök, melyeknek száma 52; ezek közül 50 tömör-
mértani alak, 1 összehajlitható öles rud, 1 pedig 10 öl hosszú 
mérőlánc. 

Ez utóbbi eszközök mind a régibb időből valók, 
e) Természetra jzi gyűjtemény és vegytani szertár. 

1875-ben készült a természetrajzi gyűjteményről és vegytani 
szertárról rendes registrum; ez ideig csak azon ásványok voltak 
feljegyezve, melyek előadások alkalmával használtattak. Az ujab-
ban készült registrum szerint az 1877—78-ik isk. év végén van: 
emlős (kitömve) 8 drb; madár (kitömve) 32 drb; hüllő, kétéltű 
és hal (borszeszben) 15 drb; gerinctelen (ide nem számítva 100 
drb csigahéjat) ^ drb; madártojás 51 drb; emberi sziv-, szem- és 
fülminta, papirmachéból, egy-egy darabban, mindegyik szétszed-
hető; csontváz 5 drb (Homo sap., Cypr. corp., Coronella laevis, 
Rana escul., Upupa epops) és a házi macska praeparált feje. 
Ásvány- és kőzetgyüjtemény mintegy 1000 darabból áll, melyet 
az erd. muzeumegylet mélt. igazgató választmánya az idén 75 drb 
ásványnyal gyarapított. A vegytani szertár gyarapodása csak némi 
szerekre terjedt ki. 

f ) Kép- , érem- és régiségtár. 

a) A képtárban leginkább iskolánk nagylelkű alapitványte-
vőinek, buzgó gondnokainak és egy-két tanárának képei vannak 
elhelyezve. Olajfestésü nagy kép van 7 drb; kőmetszetü litograph. 
arckép 1 drb; tussal rajzolt arckép 1 drb; vizfestésü címer habos 
selyemre 1 db; vizfestésü címer papírra 1 db. Együtt 11 db kép. 

A lefolyt isk. évben a képtár nem gyarapodott. 
b) Az érem- és régi pénzgyüjtemény az 1874-ben újra ké-

szített cimtár szerint tartalmazza: 



1. Miut legnevezetesebbet, a nagy-kedei Fekete Sámuel és 
neje 1868-beli, két külön szekrényben elhelyezett. 417 darabból 
álló arany, ezüst és réz régi pénzeket s érmeket tartalmazó nagy-
becsű ajándékát. 

2. A zaturcsai Zaturecky Károly cs. és kir. lovasszázados 
ur 18(32-ik évi 29 darabból álló adományát, mely szintén egy e 
célra készült szekrényben van elhelyezve 187G óta. 

3. Azon 239 darabból álló arany, ezüst, réz régi pénzt és 
érmet, mely gyűjtemény idő folytán, sokaknak kegyes ajándékai-
ból keletkezett. 

4. Ezekhez járul Z. Zathurecky^Károly ur 9 drb régi pénz-
küldeménye 1876-ból; továbbá néhai Sebesi István algondnok 1 
drb régi húszas ajándéka 1875/6-ból; Gyárfás D. főgondnok 6 drb 
görög és római pénz ajándéka 1877-ből; az ifj. olvasóegyesület 1 drb 
régi tallérból álló ajándéka 1877 jan. 17-ről és Sebesi Ákos al-
gondnok 8 drb régi ezüst pénz ajándéka 1877-böl. 

5. Végül a lefolyt 1877/8 évi gyarapodás: Tkts. Solymosy 
Károly polgármester ur ajándékozott 1 drb régi orosz rézpénzt 
(Miklósfalván lelték); Z. Zathurecky K. százados ur 1878 febr. 
8-án ismét küldött 17 darabból álló, leginkább római pénzt és 
igy a mélyen tisztelt százados ur e nemű ajándékának darab-
száma már 55-re megyen; algondnok Sebesi Ákos ur 1878 febr. 
9-én Pálfy F. ügyvéd ur nevében ajándékozott 1 darab érmet, 
mely a reformatio háromszázados ünnepének emlékére veretett 
1817-ben; t. Szántó Lajos ur 1878 mart. 31-én ajándékozott 1 
drb Traján uralkodása idejéből való római kis ezüst pénzt. 

Az 1877/8 évi gyarapodás együtt 20 darabból áll. 
Ezek szerint az érem- cs régi pénzgyüjtemény áll összesen 

730 darabból. 
c) Egyéb régiségek és ritkaságok a fennemlitett címtárba 

25 sorszám alatt vannak bevezetve. Darabszámuk összeseu 40. 
A lefolyt évben itt nem volt gyarapodás. 

g) Istentisztelet . 

Minden hét szombatján estvéli 6 órakor a négy felsőbb, 
vasárnap délelőtt 9 órakor pedig a többi osztályok növendékei 
számára szokott a kollégium nagy lialltermébeii istentisztelet 
tartatni. 



Szombatonként az I. és II. bölcs, osztály tagjai sorban tar-
tanak próbaszónoklatokat; a vasárnapi templomozást a paeda-
gogarcha és a kőztanitók végezik. 

Ezenkivül a felsőbb osztályok tagjai a városi reform, gyü-
lekezet templomában tartatni szokott közistentiszteleten is meg-
jelennek, sőt vasárnap délutánonként a II. bölcs, osztály tagjai 
végzik sorrend szerint a papi szolgálatot. 

h) Társas-étkezés. 
A sok tekintetben előnyösnek bizonyult és gazdaságos társas-

étkezés a lefolyt iskolai évben fennállott és jövőre is fenn fog 
tartatni. 

i) A tanár i kfirnek következő lap ja i és 
folyóiratai voltak : 

1. Protestáus egyk. és isk. lap. 
2. Erdélyi protestáns közlöny. 13. 
3. Magyar tanügy. ; 
4. Tanáregyleti közlöny. j 14. 
5. Népnevelők lapja. \ 15. 
6. Család és iskola. j 16. 
7. Erdélyi muzeum. \ 17. 
8. Egyházi és iskolai szemle. í 18. 
9. Magyar prot. egyk. és iskolai j 19. 

figyelmező. 20. 
10. Evangéliumi protestáns lap. \ 21. 
11. Keresztyén magvető. 22. 
12. Néptanitók lapja (hivatalból j 

járt). \ 

A könyvtári  alapból járt; 
Budapesti közlöny (a köz-
alapból). 
Budapesti szemle. 
Magyar nyelvőr. 
Figyelő. 
Természettudományi közlöny. 
Természetrajzi füzetek. 
Magyar köuyvszemle. 
Philologiai közlöny. 
Századok és történelmi tár. 
Zeitschrift für inathemati-
schen und naturwissentsehaft-
lichen Unterricht. 

X I I . 

Figyelmeztetés. 
a) Az 1878/9-dik iskolai év. 

Az 1878/9-dik iskolai év szeptember 2-án hétfőn délelőtt 
10 órakor lesz a nagy hallteremben ünnepélyes istentisztelettel 
megnyitva; aznap délután az együttlakás berendezése és az isko* 
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lai szolgák szabályszerű fölvétele megtörténendvén, 3-án reggel 
8 órakor a rendes tanítás megkezdődik. 

Augusztus utolsó és szeptember első napján a beiratások 
fognak megtörténni. 

b) Az 1878/9-<lik iskolai évi tanitószeiuélyzet. 

1. Kis Ferenc, igazgató. j 10. Szabó Géza, köztanitó. 
2. Szakács Mózes, r. tanár. ! 11. Fái Adolf, rajz- és szépirás-
3. Bod Károly, tv. tanár. > tanító. 
4. Félegyházi Antal, r. tanár. j 12. Lázár József, az I. elemi oszt. 
5. Gönci Lajos, r. tanár. ' és a torna tanítója. 
6. Benkő Gyula, s. tanár. : 13. Kelemen József, köztanitó. 
7. Farkas Károly, s. tanár. j 14. Benkő István, köztanitó. 
8. Zajzon Ferenc, helybeli ev. ref. < 15. Pál Károly, köztanitó. 

lelkész, állandó szaktanító. í 16. Bencédi József, köztanitó. 
9. Illyés István, köztanitó. \ 17. Teleki József, köztanitó. 

e) Díjszabályzat. 

Az iskolai elöljáróság 1877 julius 1-ső napján tartott ülé-
sében revisió alá vette az 1872/3-dik isk. évben életbe léptetett 
díjszabályzatot és azt az 1877/8-dik isk. év elején alább követ-
kező módosított szöveggel határozta életbe léptetni: 

1. §. Békcblezési díj. 
Azon elvből indulva ki, hogy a dijelengedés javadalom, ja-

. vadalomban pedig az iskola ismeretlent nem részesíthet, a bekeb-
lezési dijat fizeti mindenki, ha iskolánkba be akar lépni. Ez a 
dij: 1 frt o. é. 

§. LaMij. 
A földszinti és első emeleti (u. n. alsó- és középső-sori) 

szobákban egy nagy ágyhely dija 4 forint, egy karikáságy helye 
2 frt o. é.; a második emeleti (u. n. felsősori) szobákban pedig 
csak félannyi. 

Ki'inlakó tanulók egy forintot fizetnek roradij cim alatt. 
Jegyzet . A rend és tisztaság érdekében kívánatos, hogy 

a karikáságyak inkább a szolgatanulók számára legyenek fenn-
tartva. 



3. §. Köztandij. 
Tekintetbe véve, hogy a tanárok és köztauitók munkáját 

miadenik tanuló igénybe veheti s igénybe is veszi, a köztandij 
egyenlő egy ugyanazon osztály mindenik tanulója számára. 

Minthogy azonban az elemi és négy algymnasiumi osztályok 
növendékei általánosan iskolakötelezettek, ezek tandija következő: 

Az első és második elemi osztály köztandijmentes. 
A harmadik és negyedik elemi, valamint a négy algymna-

siumi osztályban az egész évi köztandij 4 o. é. frt. 
1 . ' Jegyzet. A köztandijjal együtt tornatanitásdij fejében 

fizet minden tanuló — ki csak orvosi bizonyítvány alapján a 
tornatanulá& %\ÓU"nincs fölmentve — 1 o. é. frtot félévi részié-
tekben. . : • 

A négy felgymnasiumi osztályban egész évre 8 o. é. frt 
köztandijt fizetnek. 

A köztandijt fizető tanulók egyszersmind kötelesek az 1876. 
év junius havában tartott egyházkerületi közgyűlés 86. jk. sz. b) 
pontja határozata folytán félévenként 10—10, összesen 20 krt 
fizetni az erdélyi ref. tanárkar özvegy-árvai alaptökéjéuek gyara-
pítására. 

2. Jegyzet . Az elöljáróság 1877 dec. 17-én hozott hatá-
rozata szerint minden tanuló köteles az évenként megjelenő nyil-
vános jelentésért (értesítő) 30 krt fizetni. Ezért kap 1 példányt. 

4. §. A Icözvildyitdsdij. 
Mivel a közvilágítást is mindenki haszuálja, e célra fizet 

minden tanuló egész évre 20 krt. 
1. Jegyzet . A nyári szünidei meszelésért fizet minden 

tanuló 20 krt. 
2. Jegyzet . Az eddig előszámlált dijakat beszedi az isko-

lai senior, még pedig a bekebelezési dijat iskolába lépés alkalmá-
val, a közvilágítás diját iskolai év elején, a lak- és köztandijakat 
félévenként előre, t. i. szeptember első és a husvétutáni szorga-
lomszak szintén első hetében. Ha pedig valaki a vizsgálatok előtt 
okvetlen bezárandó kalkulusadásig sem fizet, az ilyen vizsgálatra 
nem bocsátható s ha később fizeti tandiját, ekkor már magán 
vizsgálatra kelletvén állani, ennek diját is tartozik megfizetni. 

A díjfizetés nyilváutarthatása érdekében pedig a senior ktí-
g** 



teles a kalkulusadás ideje előtt félévenként az igazgatónak s 
illetőleg tanvezetőnek benyújtani a nem fizetettek névsorát, kü-
lönben a fizetéstmulasztók illetékét ő tartozik kitenni. 

5. §. Könyv- és tanszertárd  lj. 

Az 5. 6. 7. és 8. gymn. osztályok tagjai minden iskolai év 
elején egy o. é. frtot fizetnek könyv- és tanszertárdij cimen a 
könyvtárnok kezébe. 

6. §. Bizonyítványdlj. 

A négy elemi és négy algymnasiumi osztály tagjainak bi-
zonyitványdija egy, a négy felsőbb osztálybelieké pedig két o. é. frt. 
Érettségi bizonyitványdija 5 o. é. frt. Bélyeget az illető tarto-
zik adni. 

7. §. Magántandi}. 

A magántandij ezutánra az elemi osztályokban legalább is 
öt, a gymnasiumi osztályokban 8 o. é. frt. 

A magántandijfizetés alól a szolgatanulókon kivül még azon 
künlakó szegénysorsu tanulók menthetők fel részben vagy egészen, 
kiknek rendkívüli szegénységök és fizetésképtelenségük felől fo-
lyamodványaikhoz mellékelt szegénységi bizonyítványuk alapján a 
tanárkar s illetőleg a tanvezető meggyőződött.-

1. Jegyzet. Iskolai rendszerünknél fogva a szolgatanuló-
ság javadalom, ebben pedig csak jó tanuló részesülhet. Ezért 
szolga csak az lehet, aki legalább is jó osztályzatú bizonyítványt 
mutathat elő s e mellett nyilvánvaló szegénysége iránt az iskolai 
igazgatóság is meg van győződve. 

Egy asztalhoz szabály szerint elég három szolga, de a szol-
gatanulók szükség szerinti elrendezése a tanárkar teendője. 

2. Jegyzet . Bármiféle dijelengedés csakis azon esetben 
remélhető, ha folyamodó bizonyítványa legalább is jó osztályzatú 
s e mellett rendkívül szegény és eziránt az iskolai elöljáróság is 
meg van győződve. 

Tan- vagy lakdijelengedésben legfenebb ötven tanuló része-
sülhet; folyamodási idő az iskolai év első hete s a folyamodvány 
mellekleteivel együtt az igazgatóhoz, benyújtandó. 



d) Az 1878/9-dik tanévben használandó 
tankönyvek. 

Minthogy az átalakulás küszöbén állunk, azért a haszná-
landó tankönyvekre nézve csak egy pár helyen tartottuk idősze-
rűnek változtatást tenni. 

A lefolyt iskolai évben használatban volt kézikönyvek soro-
zata a mult évi értesítőben közölve volt; legyen elég azért arra 
utalván, itt csak a változtatásokat följegyezni. 

A kt. I-sö osztályban: 
a) Paszlavszki J. „Az állatok természetrajza". 
b) Hunfalvi János „Egyetemes földirata" (1—2. osztály). 

A kt. II-ik osztályban: 
a) Bartal-Malmosi latin olvasó- és nyelvtani kézikönyveik. 
b) Császár Károly „Számtan" Il-ik füzet. 
c) Földrajz, mint az első osztályban. 

A kt. Ill-ik osztályban: 
a) Ihász Gábor „Magyarnyelvtana" 17. kiadás és Baráth 

Ferenc „Mondattana". 
b) Bartal-Malmosi latin mondattanaik. 
c) Szabó József „Ásványtana". 

A kt. V-ik  osztályban: 
a) Curtius „Görög nyelvtan", forditotta Kis Lajos, 3. kiadás. 

A 11-ik bölcseleti osztályban: 
a) Kriesch-Simkovics-íélc ..Növéuytau". 
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