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A házasságtartain.
Az évi értesítőkben, mint olyanokban, melyek a nagy közön

ségnek szánvák a kiválóan tudományos értekezéseknek — szerény 
nézetem szerint — nem lehet helye. De igen is, korszerűnek, sőt 
szükségesnek tartom, állandó rovatot nyitni programmainkban oly 
közérdekű értekezéseknek, melyek könnyű mindenki által felfogható 
modorban Írva, az egyes tudományágak népszerűsítését tűzik ki 
czélul. Hogy pedig e czélra főképen a polgári tanodák értesítői igen 
igen alkalmasak, azt — bátran merem állítani — kétségbe vonni 
nem fogja senki. Ily nézetek uralma alatt fogtam ez igénytelen érteke
zés kidolgozásához; miért is ne keresse a szaktudós dolgozatocs- 
kámban az önnálló búvárkodás gyümölcsét; boldognak érzendem 
magamat, ha a fenti czél eléréséhez csak egy homokszemnyivel is 
járultam.

I.

Az életben előforduló eseményeket két csoportra lehet osztani; 
vannak olyanok, melyekre nézve alapos okoknál fogva határozottan 
állíthatjuk, hogy azok befognak teljesedni. így pl. tapasztalásból 
tudjuk, hogy a fecskék télére melegebb tájakra szoknak vándorolni; 
miért is határozottan, és egész bizton állíthatjuk, hogy a legköze
lebbi télen is elfognak vándorolni a fecskék. A fecskéknek téli 
vándorlása tehát bizonyos esemény, hozzá kétség nem fér. Az oly 
eseményekre tehát, melyeknek bekövetkezéséről kétségtelenül bizo
nyosak vagyunk, a bekövetkezést bizonyosságnak nevezhetjük. 
Vannak továbbá olyan események is, melyek be is következ
hetnek, de el is maradhatnak; a melyekre nézve tehát sem a 
bekövetkezésről, sem a benemkövetkezésről bizonyosat nem állitha- 
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tünk. pl. Ha kimegyek vadászni — vagy lövök vadat — vagy 
nem; e kettő közül bármelyik megtörténhetik, de határozottan sem 
azt nem állíthatni, hogy lövök vadat, sem az ellenkezőt. Az ily 
eseményekre nézve, melyeknek bekövetkezéséről sem igent, som 
nemet határozottan mondani nem lehet, a bekövetkezést bizony
talanságnak nevezhetjük. A bizonytalanság annál inkább fog 
közeledni a bizonyossághoz, mennél több körülmény hat oda, hogy 
az esemény bekövetkezzék. így az iménti példában, annál bizonyo
sabb lesz azon eset bekövetkezése, hogy lövök valamit: mennél jobb 
lövő vagyok, — mennél több vad tanyáz az illető helyen, stb.

Ha több körülmény dolgozik közre arra nézve, hogy az ese
mény bekövetkezzék, mint arra, hogy ne következők be, akkor az 
esemény bekövetkezését valószínűnek mondjuk. Ha pl. egy 
vederben fehér és veres golyók vannak, de a fehérek nagyobb 
számmal, akkor valószínű dolog, hogy belenyúlván .a vederbe, ab
ból egy fehér golyót fogok kihúzni. Ellenben, ha ítöbb az olyan 
körülmény, mely a bekövetkezés ellen szól, mint az olyan, mely 
mellette, akkor azt mondjuk, hogy az esemény bekövetkezése való
szín ü 11 e n. Ha pl. az említett vederben több a veres golyó mint a fe
hér, akkor valószínűtlen dolog, hogy belenyúlván abból fehér golyót fo
gok kihúzni. Ha pedig éppen olyan száma azon körülményeknek, 
melyek a bekövetkezés mellett szólanak, mint azoké melyek ellene, 
akkor azt mondjuk, hogy a bekövetkezés kétes, pl. Ha a veder
ben 5 fehér és ugyanannyi veres golyó van, akkor kétes a dolog, 
hogy belenyúlván abból fehéret fogok kihúzni. Általában tehát, ha 
vannak esetünkre kedvező körülmények, akkor a bekövetkezést le
hetségesnek-, ha pedig nincsenek, lehetetlennek mondhat
juk. Mert ha pl. a vederben csupa veres golyó volna, akkor lehe
tetlen abból fehér golyót kihúznom.

Ha azon körülményeket, melyek valamely esemény bekövetkez
tét előmozdítják kedvező eseteknek-, az ellenkezőket pedig 
kedvezőtleneknek nevezzük (az előbbi példákban tehát a fehér 
golyók száma a kedvező-, a vörösöké pedig a kedvezőtlen eseteket 
képviseli), akkor könnyű belátni az előbbiek szerint, hogy e kétféle 
esetek egymáshozi viszonyából következtetni lehet az esemény be
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következésére vagy benemkövetkezésére; mert ha a kedvező esetek 
száma nagyobb, mint a kedvezőtleneké, akkor valószínű a bekövet
kezés, és pedig mennél nagyobb a kedvező esetek száma, annál 
nagyobb a bekövetkezés valószínűségi foka, és megfordítva. 
Világos egyszersmind, hogy valószínűségről csak ott lehet szó, hol 
egyik feltevésre az okok túlnyomók, tehát ha bizonyosság nincs; 
az ellentett feltevések lehetőségét nem zárván ki. Nem érdektelen 
tehát tudni, hogy egyik vagy másik esemény bekövetkeztének minő 
a valószínűségi foka, vagy általában a valószínűsége. Ez pedig az 
előbbiek alapján egy kis mathematika segélyével mi nehézséggel 
sem fog járni.*

Jegyzet. Valószínűség többféle lehet, u. m. mathcmaticai, philosophiai, aestetikai 
stb. Mi czéhiulíhoz képest itt csak az elsőről szólandunk, azért a következőkben való
színűség alatt mindég a matliematikai valószínűség értendő.

Jeleljük valamely eseménynek keresett valószínűségét V-vel, 
a kedvező esetek számát ugyanazon eseményre k-val, és a kedve
zőtlen esetek számát k1 el akkor k-J-k1 = L= valamennyi lehet
séges esetek száma. A valószínűség pedig

képlet által fog adatni. A valószínűség tehát a kedvező esetek szá
mának viszonya valamennyi lehetséges esethez. Vagy más szóval: 
valamely esemény bekövetkeztének valószínűségét 
megtaláljuk, ha a kedvező esetek számát elosztjuk 
valamennyi lehetséges eset számával. Könnyű belátni, 
hogy

jj
y kifejezés egy valódi tört, mert k L.

Pl. A többször említetett vederben van 10 fehér és 8 
veres — tehát összesen 18 — golyó; mi a valószínűsége annak, 
hogy belenyúlván a vederbe, abból egy fehér golyót fogok kihúzni ? 

* Szellemesen van a valószínűségi számolás tárgyalva kitűnő tudósunk: Petzval, 
„Elemi mennyiségtanában.“
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Itt k = 10, k*  — 8 tehát L = 18 a keresett valószínűség az 
1) képlet szerint tehát lesz:

10 10 5
V ~ 104-8 ~ 18 — T

Ha k = k1 akkor képletünk ebbe megy át:

k 1
V = ------ = —2 k 2,

s ez már mint tudjuk, a kétes esemény jelképe.

k k 1Ha k > k1, akkor -j- is —

s ekkor a bekövetkezés valószínű.

Ha k < k1 akkor -j- is < —

s ez a valószínűtlenség ismérve.

Példák. Ha az említett vederben 10 fehér és 10 vörös golyó 
Aan, akkor annak a valószínűsége, hogy belenyúlván abból fehér 
golyót húzok ki, az 1) képlet szerint:

w 10 10 1
V — 104-10 20 = ez tehát kétes dolog.

Ha 15 a fehér — s csak 5 a veres golyó, akkor a fönti 
eseményre a valószínűség;

Ha pedig végre a vederben 5 fehér, és 15 a veres golyók 
száma, akkor annak a valószínűsége, hogy fehéret húzok ki:

v - ~ 15 ■
154-5

15 3 3 1
— 2Ö = "J" cz tehát valószínű mert — > —

154-5
1 1 

mert . -

5
2Ö

1
-4- ez tehát valószínűken dolog
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Ha felteszem, hogy az 1) képletben k = L (vagyis, hogy 
valamennyi lehetséges eset kedvező), akkor az ebbe megy át:

seza bizonyosság symboluma. Az egységet tehát számítá
sainkban mindég a bizonyosság jelképének tekinthetjük.

Végre ha képletünkben k = 0 (az az: ha egy kedvező eset 
sincs); akkor:

s ez a lehetetlenség jelképe, mert hol nincs az esemény be
következésére kedvező eset, ott az esemény nem következhetik be.

Példa. Ha szomszédom 8 kártyát tart kezében, s mind a 8, 
tegyük fel, veres, akkor bizonyos dolog, hogy húzván ezen kártyákból 
egyet, a kihúzott veres lesz; mert ez esetben u. i. L = 8 és k= 8 lévén

Egyszersmint könnyű belátni, hogy lehetetlen dolog volna az emli- 
tett kártyákból pl. egy mák királyt húznom ki. mivel ilyen szin 
szomszédom kezében nincsen. Lévén u. i. ez esetben L — 8. k = 
0, a valószínűség tehát lesz:

Az igy tárgyalt valószínűség általánosnak (absolut) ne
neveztetik, megkülönböztetésül a viszonylagos (relatív) valószí
nűségtől, mely utóbbinál nem hozatik számításba valamennyi lehet
séges eset.

Annak a valószínűsége, hogy az óhajtott esemény nem fog 
bekövetkezni, az esemény ellentett valószínűségének (ent- 
gegengesetzte Wahrscheinlichkeit) neveztetik. Miután az egység a 
bizonyosság jelképe, megtaláljuk az említett valószínű
séget, ha az egységből (bizonyosság) levonjuk az ab- 
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solut valószínűséget. Jelöljük az ellentett valószínűségét va
lamely eseménynek Vj-el, akkor erre nézve egy általános kifejezés 
így fog kinézni:

V, - 1 - - I - V..................................... 2.)

mi igy is irható:

r k1 k-|—k1 — k k1
= V1 = 1 ~ k_pk = L

s ezen utóbbi kifejezés azt mondja, hogy az esetek, melyek vala
mely esemény bekövetkezésére kedvezőtlenek voltak, az ellentett va
lószínűségre kedvezőkké válnak.

Példa. Annak az ellen tett valószinüsége, hogy 10 fehér és 8 
veres golyó közül egy fehéret húzok ki (vagyis annak a val. hogy 
egy veresei és nem fehéret húzok ki), képletünk szerint:

10 lO-J-8—10 8 4
V1 ~ 1 10 4 8 “ 1048 ~ 18 ~ 9

Ha az 1.) és 2.) kifejezéseket összeadjuk, következő eredmény
hez jutunk:

.. ... k , k
v + v> = L + 1 - L =1>

azaz: valamely esemény bekövetkezésének valószí
nűségéhez ennek ellentett valószínűségét adván, az 
egységet (bizonyosság) kapjuk, mint ezt az előbbi példák
ból is látni, hol:

v+v, = |+4= 1.

Több, egymástól független esemény ugyanazon időben való be
következtének valószínűségét összetett valószínűségnek 
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nevezzük. Hogy erre nézve egy általános kifejezést nyerhessünk, 
jó lesz egy speciális esetből indulni ki. Tegyük fel, hogy van két 
eseményünk: X és Y. Jelöljük az X eseményre szóló kedvező ese
tek számát a-val, és a kedvezőtleneket b-vel, Y eseményre nézve 
pedig jeleltessék a kedvező esetek száma a’-el, és a kedvezőtleneké 
b ’-el; s keressük mi a valószínűsége annak, hogy ezen két esemény 
(X és Y) egyszerre fog bekövetkezni. Erre nézve tudjuk, hogy 
1) képlet szerint

X eset bekövetkeztének absolut valószínűsége:

V1 =
a

a -J- b a) és

Y eset bekövetkeztének absolut valószínűsége •

Vn=
a1

a1 -j- bl

Mivel X eseményre nézve a kedvező a esetek minegyike elő
jöhet az Y eseményre szóló kedvező a1 esetek mindegyikével, azért 
azon valószínűségre, hogy az X és Y esemény egyszerre fog bekövet
kezni, a kedvező esetek száma lesz: a a1. Mivel továbbá az X eseményre 
szóló lehetséges esetek (a 4- b) mindegyike előjöhet egyszerre az 
Y eseményre vonatkozó (a1 b1) lehetséges esetek mindegyikével
azért az együttes bekövetkezésre a lehetséges esetek száma lesz: 
(a b) (a1 -f- b1). Ha az X és Y események együttes bekövet
kezésének valószínűségét V-vel jeleljük, akkor az előbbiek alápján 
(1) képlet segélyével) ezen valószinüség általános jelképe lesz:

behelyettesítve ide a) és p) értékeit lesz:

V~V'V 3.)
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Hasonlóan 3, 4, 5, . . .
következtének valószínűsége volna :

n esemény együttes be-

y = yi. yn. yin

V = yi.yii. yin.yiv

y = y i. yn . ym. yiv. yv

y -= yi yii. ym . yiv. yv

Szavakban kifejezve a 3) alatti képlet igy hangzik: több 
egymástól független esemény együttes beküvetkez- 
tének valószínűségét (összetett valószínűség) meg
kapjuk, ha az egyes események absolut valószínűsé
geit egymással megszorozzuk.

Példa. Négyen tarokkoznak, A-nak osztanak először kártyát, 
mi a valószínűsége annak, hogy az első két kártya, a mit A kap, 
egy tarok és egy dáma? Mivel egy játszma tarok kártyában 54 
kártya — s ezek között 22 tarok — van, annak az abs. valószinü- 

22 
sége, hogy A-nak az első kártyája tarok lesz = -yy; mivel pedig 

a játszma tarok kártyában 4 dáma van, hogy a második kártyája
4 

dáma lesz, a valószínűség = — (azért 53 a leh. esetek száma,

mert egyet már kapott az 54 kártyából, nem marad tehét csak 53.) A 
kívánt együttes valószínűség képletünk szerint tehát lesz: 

1431 = 0-030747 ez
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tehát mint látjuk igen valószínűtlen dolog, s ha ily értelemben fo
gadnék, nagyon valószínű, hogy elveszteném a fogadást.

Az eddigi képletek képesítenek bennünket különböző speciális 
esetekre szóló képletek megállapítására. így, ha felveszünk két ese
tet X és Y, melyekre nézve a megfelelő absulut valószínűségek V1 
és Vn-vel jelöltessenek, akkor a 2.) képlet segélyével tudjuk, hogy 
arra nézve
hogy X nem fog beteljesedni, az abs. val. = 1—V1, és arra

Y V = 1 — Vn

Ha ezen igy nyert ellentett valószínűségeket a 3) képletre al
kalmazzuk, jelölvén az igy nyert valószínűséget W-vel lesz:

ff — (1 — V') . (1 - V")..........................................4.)

E képlet tehát annak a valószínűségét adja, hogy X és Y 
esemény nem fog egyszerre bekövetkezni. Ennek pedig ellentett va
lószínűségét (vagyis, annak valószínűségét, hogy ha az egyik ese
mény nem is, legaláb a másik fog bekövetkezni) hasonlólag meg
kapjuk, ha 4) alatti eredményt 2) képletre alkalmazzuk. Jelölvén 
az itt nyerendő eredményt Wi-el, az általános kifejezés igy fog te
hát kinézni:

ff, = 1 - (1 - V) • (1 - V")..............................5)

Ezen képlet tehát azon eset valószínűségének fokát adja, melyre 
nézve áll, hogy ha X esemény nem is következik be, legalább Y 
esemény fog bekövetkezni.

Könnyű felfogni továbbá, hogy annak a valószínűsége, misze
rint X esemény befog következni és Y nem — következő kifejezés 
által fog adatni: (1 — V11) • V1; s jelelvén a nyerendő ered
ményt W-vel, az általános képlet lesz:

W (1 _ V11) • V1 6.)
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Nem különben annak a valószínűsége, (W) hogy Y esemény 

fog bekövetkezni és X nem — lesz:

W = (1 - V1) ’ V".............................. 7.)

Találóan nevezhetni ezen 4. 5. 6. és 7 alatti valószínűsége
ket Petzval után*  váltólagos események valószínűsé
geinek. Egyszersmind könnyű belátni, miként alakíthatók ezen 
képletek 3, 4, 5........................ s általában n eseményre is.

Példák. Mi a valószínűsége annak, hogy egy játszma magyar 
kártyából kétszer egymásután huzva, abból sem ászát sem királyt 
nem fogok kihúzni? Mi a valószínűsége annak, hogy ezen játszma 
kártyából ha az első húzásnál nem is — legalább a másodiknál 
fogok egy ászát kihúzni? stb. Ezen példák megoldása, a fenti min
tákkal, mi nehézséggel sem jár, miért is arra a szives olvasót kér
jük fel.

A valószínűségi hánylat ezen alap-elemeit azért volt szükséges 
itt tárgyalni, mivel mint látni fogjuk, a tárgy, melyet eszmeme
netünk czéljául tűztünk ki, ez elveken alapszik, s rájok mint ismer 
tekre, a következőkben támaszkodni fogunk.

II.

Felette érdekes ismerteknek jutunk birtokába, ha az eddig 
tárgyaltakat az ember életére alkalmazzuk. Kit nem érdekel 
megtudni, hogy meddig fog még valószínűleg élni ? Erre nézve szük
ségünk van az úgynevezett halandósági táblázatokra. Ezek 
tapasztalásból merített adatok alapján összeállított oly rendszerét 
mutatják a számoknak, melyek segélyével képesek vagyunk meg
mondani — illetőleg leolvasni, hogy egy bizonyos számú élő egyén 
közöl bizonyos idő múlva hány hal meg, s illetőleg hány marad 
életben. Magától értetődik, hogy a halandósági táblázat segélyével 

* L. l’etzvál fentidézet munkájának 388. lapját.
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csak azon helyen élő egyének életére vonhatunk következtetést, 
melyen a táblázat összeállítására szükségelt adatok gyüjtettek. Mert 
különböző földrajzi fekvés, — életmód, — foglalkozás, — művelt
ségi állapot stb. más és más halandóságot idéz elő a népeknél.*  
Mi számitásainknál a mellékelt Süssmilch — Baumánn — féle-, 
közép Európára vonatkozó hal-táblázatot fogjuk használni.**

* Különböző halandósági táblázatokat, nemkülönben azoknak szerkesztési módját 
lásd: Weninger V. „Politikai számtan“-ában, Budapest Ul-ik kiadás 1S75.

** Jegyzet. A Süssmilch — Baumann-féle h. táblázat mindkét nemre (férfi és nö) 
vonatkozik, s a valónál jóval nagyobb halandóságot mutat, s ép ezért előnyösen hasz
nálható a halálesetre szóló biztosítási számításoknál.
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Életkor Élők Életkor Élők Életkor Élők Életkor Élők

0 1000 24 471 48 316 73 85
1 750 25 466 49 308 74 77
2 661 26 461 50 300 75 69
3 618 27 456 51 291 76 62
4 593 28 451 52 282 77 55
5 579 29 445 53 273 78 49
6 567 30 439 54 264 79 43
7 556 31 433 55 255 80 37
8 547 32 427 56 246 81 32
9 539 33 421 57 237 82 28

10 532 34 415 58 228 83 24
11 527 35 409 59 219 84 20
12 523 36 402 60 210 85 17
13 519 37 395 61 201 86 14
14 515 38 388 62 192 87 12
15 511 39 381 63 182 88 10
16 507 j 40 374 64 172 89 8
17 503 41 367 65 162 90 6
18 499 42 360 66 152 91 5
19 495 43 353 67 142 92 4
20 491 44 346 68 132 93 3
21 486 | 45 339 69 122 94 2
22 481 46 332 70 112 95 1
23 476 47 324 71 103 96 0

1 72 94 |

*) 1. Dr. C. Spitz: „Lehrbuch dér allgemeinen Arithnictik . . . “ Zweiter Tlieil, 
Leipzig und Ileidelberg 1873.
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E halandósági táblázat tehát azt mondja, hogy 1000 újszülött 
közöl az 1 éves kor elérte előtt elhal 250, vagyis hogy 1 éves csak 
750 marad életben; két éves 1000 közül csak 661 marad életben, 
3 éves 618 .... s hogy a 96-ik korévet egy sem éri el.

Lássuk már most, miképen lehet e táblázat segélyével az 
ember élethoszszának valószínűségét kiszámítani.Ke
ressük pl. hogy mi a valószínűség arra nézve, hogy egy 24 éves 
egyén még 26 évig élni fog, vagyis hogy 24 -4- 26 = 50-ik 
életévét elérni.

A halandósági táblázatból látjuk, hogy 1000 újszülött közöl 
24 éves él még 471, vagyis hogy 1000 közöl csak 471 éri meg 
a 24-ik évét. Az általunk keresett valószinüségretehát 471 nyil
ván a lehetséges esetek száma. És miután 1000 újszülött közöl 
az 50-ik korévet a táblázat szerint csak 300 egyén éri meg, világos 
hogy 300 a mi valószínűségűnkre nézve a kedvező esetek számát 
fogja adni. Használván tehát itt az 1) képletet, kapjuk, miszerint 
arra nézve, hogy egy 24 éves egyén még az 50-ik korévét eléri, a 
valószínűség — 
300 100 100 1
471 =“ 157 Ez tehát valószínű mert y Világos továbbá,

hogy ezen eset ellentett valószínűsége (vagyis annak a valószínű
sége, hogy egy 24 éves egyén nem fog még 26 évet élni) a 2) 

képlet szerint lesz = 1 —
157

így járhatunk el bárhány éves egyénre nézve az élettartam 
valószínűségének kiszámításánál. Általában véve, ha a halandósági 
táblázatból vett x éves élők száma E x-el jelöltetik, a valószínűség arra 
nézve, hogy az x éves egyén még y évig élni fog, vagyis hogy az 
(x^yj-ik életévét még eléri, a következő kifejezés által fog adatni:

8.)

hol (Ex 4. y) az (x 4 y) éves élők számát jelenti.
A valószínűséget tehát, hogy egy x éves egyén 

még y évig élni fog, megkapjuk, ha az (x.j.y)éves élők 
számát az x éves élők számával elosztjuk, pl. Milyen va- 



16

lószinüsége van egy 10 éves egyénnnek arra, hogy még 44 évig 
élni fog, vagyis hogy az 54-ik életévet eléri? Itt a táblázat sze
rint Ex==E10 •== 532, Exiy==E10 + 44 ==E54 =264, képletünk 
szerint tehát

Tr E54 264 66
V ~ É“ “ 532 ~ 133

A 2) képlet szerint pedig annak a valószinüségét, hogy az x 
éves egyén y évig nem fog még élni, következő kifejezés által 
fogjuk kaphatni:

V _ 1 _ 9)

mi, mint látjuk, nem más, mint a 8) alatti valószínűségnek ellen
tettje. pl. Az előbbi esetet véve fel, annak a valószínűsége, hogy 
egy 10 éves egyén nem fog még 44 évet élni, lesz:

66
133

67
133’

Ha egy x éves egyénre a valószínűség arra, hogy még y évet 
1

fog élni = (tehát az ellentett valószínűség is akkor ezen x 

éves egyénre nézve azyvalószinüélettartam nak neveztetik.*)  A 
táblázatból látjuk, hogy pl. egy 25 éves egyénre nézve a valószínű

ség hogy még 32 évig élni fog, igen közel esik az -hez, a 

25 éves egyénre nézve tehát 32 év, valószínű élettartam, vagyis va
lószínű, hogy még fog 32 évigélni.Ez egyénre tehát 25-j-32 = 
57 év valószínű életkor.

Gyakorlatilag a valószínű életkort úgy keressük fel a táblázat 
bán, hogy veszszük azon évet a hány éves az illető egyén, ennek a 

* L. Dr. Spitz fentidézett müvének Il-ik kötetét 76. 1.
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táblázatban megtelő élők számát felezzük, és ismét az ennek meg
felelő korévet keressük, s ez lesz azon év, melyben az illető egyén 
valószínűleg megszűnik élni. Ha a felezési szám nem volna meg a 
táblázatban, akkor a meglevő nállánál közvetlenül nagyobbat kell 
venni. így a fenti példában a 25 korévnek megfelelő élők száma 4G6, 
ennek fele 233; ez azonban nem lévén a táblázatban, a nálánál 
közvetlenül nagyobb 237 veendő.

Ha kiszámítjuk, hogy egy meghatározott korosztályú egyénre 
középszámban hány életév esik, akkor az illető egyén középélet
tartamát kapjuk meg. Ha pl. egy 91 éves egyén középélettar
tamát keresnők, akkor látjuk a táblázatból, hogy

95 éves egyén 1 van életben, ez tehát eltölt összesen 1 évet;

94 éves énén2 van életben, ez eltölt együttvéve2 évet, tehát összesen 3 évet:
93 „ „ 3 „ v 99 3 n » » 3 99

92 „ „ 4 „ » 99 99 4 „ „ „10 ff

91 „ „ ö , y> 99 99 5 1 5
n

1 4.24-34.44.5 15
Tehát a k. é. t. egy 91 éves egyénre — ~5 5

= 3 év; és egy 92 évesre —

U2+3 + 4
4

Álalában tehát ha az x, (x.j.1), (x4 2), (x4 3) - - - - 
(a meddig a táblázat tart) éves élők számát Ex, Ex.'. 1, Ex 4.2, 
E x 4.3 ,..........................el jelöljük, akkor a közép élettartam (xKé)
egy xéves egyénre, következő kifejezés által lesz nyerhető:

xít _ Ex-j- Ex4.1-|- Ex4.2~l-Ex4.3-I-. • •. + (a meddig a,li.láb. tart) 
hé Ex

Mivel azonban valamennyi elhalálozás nem az év végén tör
ténik (mint a hogy e képlet kívánná), hanem ezek száma megosz- 
tatik az egész évre, azért e képlet által a valónál valamvel na- 

2 
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gyobb értéket kapunk. Hogy képletünknek ezen hiányát elhárítsuk, 
tegyük fel, hogy a halálesetek arányosan oszlanak fel az egész éven. 
Sokkal pontosabb eredményhez jutunk, ha valamennyi elhalálozás 
idejéül az év közepét veszszük fel; ezen feltevés mellett azonban a fenti

1
képlet által nyert éredményből — levonandó, s a képlet igy fog 

kinézni:

E x~|— E x 4-1 E x 4. 2 -j— E x 4- 3 -j— . .__ ♦ ♦ 4- (mig csak ah, tál), fart)

Ezen kifejezés által már a lehető legpontosabb értéket kapjuk 
a középélettartamra.

Képletünk alkalmazásának begyakorlása végett keressük, mi 
a középélettartama egy 64 éves egyénnek? Erre nézve u. i. a táb
lázatból kapjuk, hogy: Ex —E64 = 172, E65 =162, E66 = 152, 
E67 = 142, E69 =132, E69 =122, E7o=-112, E7l =103, E72= 
94, E7S= = 85, E74 = 77, E7s = 69, E76 = 62, E77 =55, E78 =
49, E79= 43, Eso = 37, E81 =32, E82 =28, ESi =24, E84 =
20, E85 = 17, Es6 = 14, E87=12, E88=10, E89 =8, E90 =
6, E9i = 5, E9j=4, E9s =3 E94 =2, E9S =1, (tovább nem
haladhatunk, mert a h. táblának itt vége van.J képletünk szerint 
tehát a keresett k. é. t. lesz:

172 4.162 4.152 4.142 4.132 4.122 4.112 4.103 4.94 4.85i77.J.
694. 624-55 4.49 4.43 4.37 4.32 4.284.24 4.20 4.174.14 4.12 4.

10 4.84.64.54.44.3.5.24.1

172 _ ~ 2
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féle h. táb. alapján egy 64 éves egyén középélettartama 10

1854 1 1854 86 1768 48
— TaVi Q P

172 2 172 172 172
A vJ g Jl. 60 O> v

Jegyzet. Mióta a statistica a tudomány szolgálatába állott, csak azóta lettek az 
ember életére vonatkozó számítások rendszeres szabatossággal kezelve. így pontos statis- 
ticai adatokból tudjuk, hogy átlag a földkerekségén több fiú születik mint leány, de hogy 
egyszersmiiit több fiú gyermek hal is el évenként mint leány; miért is a földön átlag több 
a nő mint a férfi. A statistikai adatoknak lelkiismeretes mathematicai feldolgozása alap
ján tudjuk pl. hogy különböző foglalatosságok szerint: legtovább élnek a papok (átlag 
66 év), azután a tanítók (57 év k. é. t.); fokozatosan kisebb élettartammal bírnak: a ke
reskedők (56 év), jogászok (54 év), orvosok (52 év), kőművesek (49 év), czipészek, szabók, 
kőfaragók stb.

III.

Ezek előre bocsátása után, képesek vagyunk a valószinüréget 
két egyén élettartamára is meghatározni. Ha e két egyén férj és 
feleség, akkor azon időtartamot, mely alatt a házaspár együtt él, 
házasságtartamnak nevezzük. Lássuk már most, kogy az em
beri életkor ezen legérdekesebb része miként határozható meg. Tegyük 
fel, hogy a férfi m — és a nő n éves, akkor a 8) képlet szerint 
a valószinüség, hogy a férfi még p évig élni fog (ha Vm-el jelöl
jük) lesz:

Em.|.p
Ern , és hogy a nő fog még p évet élni a valószi

nüség (ha vn-el jelöltetik) ugyancsak 8) szerint lesz.

Az tehát, hogy az m éves férfi még p évet — és az n éves 
nő is még p évet fog élni, két egymástól független eset, melyekre 
nézve az absolut valószinüségek: vm (mely annak a val. fokát 
adja, hogy a férfi — tekintet nélkül a nőre — még p évet fog 
élni) és Vn (ez u. i. annak a val. hogy a nő fog még p évet élni, 

2*  
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tekintet nélkül a férfi életére). Most csak azt kell meghatározni, 
hogy milyen feltét alatt fog ezen két esemény egyszerre bekövet
kezni ; vagyis azon valószínűséget kell meghatározni, melyre nézve 
mind a férfi mind a nő fog még p évet élni. Mert ez esetben p év 
a mi párunkra az együtélés ideje vagyis a házasságtartam lesz. 
Tehát a két esemény együttes bekövetkezésének keressük a valószi- 
nüségét. Ez a 3) képlet szezint az illető események absolut való
színűségeinek szorzata ("vm• vn)• Lesz tehát:

y = Vm*  vn

hol jelen esetben V az m és n éves pár házasságtartamát jelenti; 
jelelvén ezt " IV -vei, lesz: "IP = "vm • "vn, helyetttesitve ezen 
kifejezésbe "vm és vn fenti értékét: a házasságtartam kiszámítá
sára a következő képletet nyerjük:

mrjp Em-j-p En^p
nüv Em ’ En ..............................11

E képlet azt mondja, hogy egy párra nézve a házas
ságtartam valószínűségét megtaláljuk, ha a párok- 
különleges élettartaminak valószínűségét egymással 
s z or o z z u k.

Példa. Két egyén ez idén kelt egybe, a férfi 23 — és a 
nő 17 éves; mi a valószínűség arra, hogy e házaspár megfogja érni 
aranylakodalmát (50 év múlva)? Itt m ==23, n=17, p=50, 
m.|.p= 73. n^.p= 67, és a h. táplázatból nyerjük, hogy: E75 = 
85, E2J= 476, E67 =142, E17 = 503, mindezeket 11-be he
lyettesítve lesz =

”nM __ (*»♦>.)  LÍil+m) • _ 85
’ E17 E2s ■ E17 476 *

142 _ _J12O7O
503 239428~ ~ 0'05105, látnivaló tehát, hogy a mi pá-
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runknak nem nagy kilátása lehet az aranylakodalomhoz. De hogy 
az ezüst lakodalmukat megülhetik, ehhez mar több reményük lehet, 
mert ez esetre:

23jt25 __ En E42 _ 316
17Üv “ E27 Ej7 _ 476

360
503

113760
239428 = 0*4718

ez már valószínű.

Azon valószínűség pedig, hogy a házastársak p évig 
nem fognak együtt élni, nem lesz más mint 11) képlet által 
nyert valószínűségnek ellentettje; s 2) képlet alapján következő ki
fejezés által nyeretik:

mnp = _[?e±p- 
nllvi L Em

Példa. Az előbbi példát véve fel annak a valószínűsége, hogy 
párunk nem éri meg arany lakodalmát lesz:

23tt50
1711V,

85 . 142
476 503

12070
239428 0’949 . . .

A

évet élni, arra nézve a valószínűség: = 1

9) képlet szerint, annak a valószínűsége, hogy a férfi nem 
Emj-p,

fog p évet élni, lesz = 1 — —és hogy a nő nem fog p

En^p
——• Ha most azon En

valószínűséget akarjuk megtudni, mely ezen két esemény együttes 
bekövetkeztére lesz érvényes (vagyis hogy sem a nő sem a férfi 
nem fog p évet élni), akkor ezen esetekre csak a 4) képletet kell hasz
nálni (összetett val.). Ha az igy nyerendő valószínűség értékét 

-el jeleljük, a nevezett képlet szerint lesz:

mrrp ’ Em-j.pl
1 Em

• 1 -
En.|.p

n"w En

Ezen képlet tehát annak a valószínűségi fokát adja, hogy
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sem a férfi sem a nő nem fog még p évet élni, hanem, 
hogy p év előtt halnak meg mind a ketten.

Példa. Az előbbi példákban felvett házaspárt véve tekintetbe, 
annak a valószínűsége hogy 50 év múlva mind a férfi mind a nő 
meg lesz halva, képletünk szerint ez lesz •

Ej 5 5 0 „ El 7+50 fi B”1
l1 ~ E.s J

• 1 - sr. . EjS
• 1

361
5Ö3

141151
'239428

391
476

23tt50
1711w

E67i 85 142
1 ” 476 • 1 “ 503

0'589534, ez mint látjuk, valószínű.
A 13) képlet által kifejezett valószínűségnek ellentettje, a 2) 

illetőleg 5) képlet alapján, következő kifejezés által fog adatni: 

X- Em j. pi
• 1

En 4. p 
“En~ 14.)1 Em

Ezen képlet, mint könnyen következtethető, a valószínűség fokát azon 
esetre adja, hogy p év múlva még nemleszmindaférfi 
mind a nő halva, vagyis, hogy egyik kettőjük közöl még élni 
fog, de mind kettő nem.

Példa. Az előbbeni párra annak a valószínűsége, hogy 50 
év múlva egyikök még élni fog, képletünk szerint lesz:

r
= 1 - 1 —

i B.,1 85 1 142 391
I1 - 1 - 1 ~ 476j • 1 ~ 503 1 _ 476

361 141151
5Ö3 ~ 1 “ 239428 — 0’4188089 .....................

Összehasonlítván példánknak a 13) és 14) képletek által nyert 
eredményeit, látjuk, hogy inkább valószínű azon feltevés, hogy 50 
évig sem a férfi sem a nő nem fog élni, mint az ellenkező.

A házastársak életére vonatkozó eseteket lehet még tovább is 
kombinálni. így lehetséges az, hogy egy bizonyos idő múlva a férfi 
még él, de a nő már meghalt; vagy hogy a férfi halt meg bizo
nyos idő múlva s a nő még él. Keressük most a mi párunknál,
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hogy mi a valószínűsége annak, hogyp év múlva a 
férfi még életben lesz, de a nő már nem. Erre nézve 8) kép
let szerint tudjuk, hogy a valószínűség arra nézve, hogy a férfi p év múlva 

még élni fog: “ = ~Em~ ’ és aUnak a valószinüsége hogy 

_  _ Enxp _
a nő nem fog p év múlva élni, 9) szerint lesz: Vil— ~ jjc

Ezen két eseménynek (t. i. a férj él s a nő nem) az általunk ke
resett esetre nézve egyszerre kell állni; e szerint a kívánt valószí
nűséget nyerjük, ha a 6) képletet alkalmazzuk. Jelelvén az itt nye
rendő valószínűséget "H^--e!, az általános képlet így fog kinézni:

'T
n w

En-j-p
En '

Em.|-p 
lm*

Példa. Annak a valószinüsége, hogy a mi párunk közöl a 
férfi 50 év múlva élni fog még, de a nő nem:

23TT50
17“w

E|T -J-50

“E;r

Eo 3 4" 5 0 

e25
E67 . ^73
E17 e23

142
503

85 — 361
476 ~ 503

85 30685
476 239428

= 0-128159.

eljárás áltálHason kaphatjuk meg a valószínűséget 
arra nézve is, hogy a nő fog élni — s a férfi halmeg 
p év múlva. Itt u. i. a két esemény, melyek együttes bekövetke-

En 4- p ,
zésének a valószínűségét keressük: ~(h°gy t.1. a no el) es

Emj.pl . .
1 Fm * (h°gy a férfi 1Wm Alkalmazvan ezeket a 7) 

a kívánt valószínűséget -el, esetünkre a

alakot kapjuk:

képletre, s jelölvén 

következő általános

m
n

Em -i- p
Ém
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Példa. Annak a valószínűsége, hogy párunknál a nő fog 50

év mulva élni és a férfi nem, képletünk szerint lesz
23tt50
1711w

1 -

142
503

E23 4 50 . EJA±” = (r
~E~ e17 i
391 142 55522
476 >03 239428

= 0-231894

k7
e,7

—— 1.
4761

Ha összehasonlítjuk példánknak a 15) és 16) képlet által nyert 
eredményeit, látjuk, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy a 
23 éves férj halva lesz 50 év mulva s a 17 éves nő élni fog még; 
mint annak, hogy a 17 éves nő lesz halva 50 év mulva s a 23 
éves férj fog élni. A mi az előbbiek alapján már önkényt is gya
nítható volt.

11a valamely

évig fognak élniz

házaspárra nézve a valószínűség, hogy azok még
1
2 , akkor ezen házaspárra z év val ó s z i- 

nü házasságtartamnak neveztetik. így ha pl. keresnék, hogy 
mi annak a valószínűsége, hogy előbbi példáinkban felvett párunk 
még 23 évet fog együtt élni; akkor 11) képlet szerint járván el, 

Ei 723n
találjuk, hogy 17f}

374
503

23n23 E2s+2
171ÍV

124168

25 _ E46 E.o

e17 e23 e17

239428 = 0-518602. Ezen érték, mint látjuk, oly

1
zel áll az — -hez, hogy bátran vehető anynyinak; miért is a

5

e23
332
476

ko

mi

párunkra 23 év a valószínű házasságtartam, vagyis valószínű, hogy 
párunk 23 évig élvezheti a házas élet örömeit.

Egy kis számtani okoskodás segélyével, nem lesz nehéz ált a 
láuos kifejezést sem találni a valószínű házasságtar- 
t a m m cg h a t á r o z á s á r a. Miután bizonyos korú házastársak va

lószínű h. tartamára maga a házasságtartam mindég = , ebből
& 

következik, hogy ha z a valószínű házasságtartam, akkor ép olyan
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a valószínűség arra, hogy a h. társak z évig élni fognak, mint 
arra, hogy nem fognak élni z évig.

All) képlet szerint annak a valószínűsége, hogy a házastár- 
En 4. z

o ; és annak a va- En ’
a 12) képlet szerint

két kifejezésnek azonban,

egymással egyenlőnek kell

Em tz 
együtt = — •Em 
fognak z évet élni, 

En^z
~ • EzenEn

azon esetre ha z a val. házasságtartam, 
lenni; kell tehát, hogy álljon:

Em .j. z
Em

sak élni fognak z évet 

lószinüsége, hogy nem
Em 4. z

Emlesz — 1

E114. z
Én 1

Em 4. z
Em

En4-z 
Én

Átvive 
jellel) lesz:

itt a - jelű tagot az egyenlet jobb oldalára (ellenkező
e

Em.|.z Kn 4. z .
2. Em Én 1 megszorozván ez egyenlet mindkét 

részét Em • En-el lesz:

2 • Em.j.z • En.|.z — Em • En, miből végre:

Em • En
hm 4. z • En 4- z — —~-----

u

17.)

Ezen egyenlet pedig már képesít bennünket z-nek (a valószínű 
házasságtartam) gyakorlati meghatározására; mert benne z kivételé 
vei, valamennyi mennyiség ismeretes. Hogy tehát a valószínű 
h ázasságtartamot (z) meghatározhassuk, a házas
társak koréveinek megfelelő élők számából (Em és 
En) egy sorozatot kell képezni (Em • En), s ezután a 
hal. táblázatban annyi évvel kellelőre menni, mig 
egy bizonyos korévnél az élők oly száma nem nyere- 
tik, mely a fenti szorzatnakfele. Ezenévleszaz ille
tő házaspárra a valószínű házasságtartam.
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Példa. Keressük mi a valószínű házasságtartama az előbbi 
példákban felvett párunknak. Akkor itt az említett szorzat:

Lí? _ =476.^?- = H9714, s képletünk szerint
2 2 2

járandók el, próbáljunkz helyébe 30 at tenni, akkor :E,5|30. E174.3O 
= E5j • E47 = 273-324 = 87452, de ez kisebb lévén mint 
119714, kívánságunknak nem felel meg; próbáljunk azért z he
lyébe kisebb értéket tenni, pl. 23-t. akkor: E23 4.23 • E17f23 = 
E46 . El0 = 332'374 = 124168, ez pedig nagyobb lévén még 
valamivel mint 119714, z helyébe 23-nál nagyobb érték teendő, 
tegyük pl. z= 24, akkor:

E2j4.21 • E17 4.24 = E47 • E41 ==• 324-367 = 118908 mi
vel pedig ez már kissebb mint 119714, világos, hogy z-nek értéke 
jelen esetben 23 és 24 között lesz. Párunkra tehát a’valószínű há
zasságtar iám 23 év és egypár hónap ; a mint ezt már fentebb is 
találtuk. Vagyis valószínű, hogy házastársaink még 23 évig örül- / 
hétnek egymásnak.

Azt hiszem, hogy ezen példa kidolgozása után világos az el
járás, mely szerint bárminő korú házastársakra könnyen kiszámítható 
a valószínű házasságtartam.

Valamint kitudjuk, a középélettartamot egy egyénre, szá
mítani, úgy két egyénre is meghatározható az együttélés 
középtartama. Két egyén (térj és feleség) együttes 
életére vonatkozó k. é. t. közép házasságtartam
nak neveztetik. Jelölvén egy m és n éves házaspárra a középhá- 

mn
zassagtartamot nK}1_vab akkor könnyű belátni, hogy ez a 10) 

képlet alapján a következő általános kifejezés által lesz nyerhető:

“7 = Em-En-f- E.h -p En, -j- Em-j-2 En 4.2 • Em 4.5 • En.h
n^h Em. jgn

4-.............................+ (míg a h. táb. tart.) 1 — ... 18.)

E képlet kellő használatának megértésére a bővebb magyarázást 
feleslegesnek tartom, mivel az — az előbbiek alapján — igen világos.
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Példa. A férj 87 éves, a nő pedig 81, mi ezen házaspárra 
a k. h, tartam ? Képletünk szerint lesz:

87it __ E87 . ES1 -j- E88 • Es2 E89 "Esj-j-Ego • E844-E91 -E8S 4~
81kh“ E„ • B81

........................|T E95 E8 9 2

A táblázatból pedig kapjuk hogy: Efi7 =12, E88 =10, E89
— 8, E90 — 6, E91 =5, E92 = 4, E95 = 3, E94 —2, E95 = 1 és 
E81=32. E82 = 28, E83 = 24, E84 = 20, E85 = 17, E86 =14, 
E87 = 12, E88 =?=.1O, E89 = 8. Ezen értékeket helyettesítve, lesz:

( 12*32 4-10-284-8-246-204-5-17 4-4-14-f- 3'12 
'X- +210+1-5 1

( ’ 12-32 2

_ 384 4“ 280 4~192 4" 120 4-85 4-56 4" 36 4* 20 4“ 5 1
___________ ~ 2~ —

1178
“384

1 _98&
T “384

218
384’ a keresett k. h. t. tehát 2

218 ,
384 eV

Ha a különböző korú házasokra kiszámított k. h. tartamok 
értékeit összehasonlítjuk, azon igazságot fogjuk bebizonyítva nyerni, 
hogy aránylagosan, mennél fiatalabbak a házaspárak, an
nál nagyobb közép házasságtartamuk, vagyis annál 
több ideig élhetnek együtt. A mi azt bizonyítja, hogy 
számításaink által nyert eredmény a logikai igazsággal is megegyezik.

Alsó-Lendván, 1877 évi május hónapban.

Gerevich Emil.



11. Adatok az intézet történetéhez az
1876(77. tanévben.

a) Tanszemélyzet és annak működési iránya.

Intézetünk fennállásának ötödik éve többféle változással kez
dődött.

Polgári iskolánk volt érdemes igazgatójának, Csókás Györgynek, 
Kőszegre történt eltávozása után, a nm. vall, és közoktatási m. kir. 
miniszter 1876. augusztus 7-én 16951 sz. a. kelt rendeletével ideig
lenesen Udvarhelyi Gyulát bizta meg az igazgatói teendők viselésével; 
az üresen maradt mennyiségtani tanszékre pedig ugyanazon leiratban 
Gerevich Emil középtanodai tanárjelöltet nevezte ki, szintén ideiglenes 
minőségben.

A beiratások aug. 30— szept. 3-ig tartottak; 4-én történt a 
tanév ünnepélyes megnyitása, mely után a pót- és javitóvizsgálatok tar
tattak meg.

E tanévben intézetünk a VI. osztály megnyitásával teljes egész- 
szé bővült ki. Azonban az ekkép szükségessé vált m á s o d ik segéd
tanítói állomást a nm. vall. és közokt. m. kir. minisztérium 
„figyelemmel az állampénztár kedvezőtlen helyzetére s a tanintézetben 
levő tanulók aránylag csekély számára ..." nem vala hajiondó életbe 
léptetni; hanem az arra eső tanórákat a már meglevő négy rendes és 
egy segéd tanár közt renddé megosztatni. — Ennek kivitelénél azon- 
bán legyózhetlen nehézségek merültek fel. Először is nem rendelkezhet
tünk naponkint annyi tanerő fölött, hogy az összes hat osztály öt órán 
át el lehetett volna foglalva. Mert ugyanis a négy rendes- és egy se
gédtanáron kívül az ének-, torna- és vallástanitókkal — azok
nak részint az elemi iskoláknál való elfoglaltatásuk, részint más okok 
miatt — nem rendelkezhetvén mindenkor tetszés szerint, a hatodik 
osztályt egyik vagy másik műszaki segéd- vagy a vallástanitónak tár
gyával betölteni nem állott tetszés szerint hatalmunkban. E bénító 
akadályhoz ugyancsak a tanév első heteiben járult mindjárt egy másik 
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is. Béna Sánndor tornatanitónak Szentesre történt kineveztetése s 
uj állomásának elfoglalása után a tornatanitást ideiglenesen Henc La
jos rendes tanár válalkozott teljesíteni. A tanerők amúgy is csekély 
számának ekkép történt megfogyásával kénytelen volt a tantestület 
az V. és VI. osztály tárgyait a magyarnyelv és irodalom, né
metnyelv, számtan-és mértani rajzon kivül egyesíteni; 
illetőleg az V. és VJ. osztályt a vallás tanban, történelemben 
mértanban, természettan- és gazdaságtanban, jogtudomány-, 
szabadkézi rajz-, tornászatban és énekben célszerűbb in
tézkedésig — ideiglenesen — együtt oktatni. Hogy pedig az V. és VI. 
osztály külön taníttathassák, az iskolaszék a tantestület javaslata foly 
tán akkép kérvényezé a nm. vall, és közokt. minisztérium által a meg
üresedett tornatanitói állomást betölteni, hogy avval a németnyelv- 
tanitása is egybekapcsoltassék néhány osztályban és azekkép rendsze
resítendő németnyelv-torna segédtanítói állomás 600 forinttal 
javavadalmaztatnék. E fölterjesztésre a nm. vall, és közoktatási m. kir. 
miniszter ugyanazon évi okt. 31-én 19561. sz. a. kelt rendeletében 
következőkép intézkedett: Az üresedésbe jött és évi 300 forintal ja
vadalmazandó tornatanitói állomásra akként hirdetendő ki a pályázat, 
„Mikép, az esetben, ha az alkalmazandó tornatanitó a tananyag helyes 
beoszthatása tekintetéből a németnyelv és mennyiségtan egy részétkiegé- 
szitőleg előadandja, részére a fönnebbi fizetésen kivül évi 150 forint
nyi jutalomdijat hajlandó“ a miniszter ur kilátásba helyezni. Az eként 
450 frtnyi javadalommal rendszeresített németnyelv-torna segédtanítói 
állomásra azonban a tanév folytán nem lévén kihirdetve a pályázat, 
a tantestület kénytelen volt az V. és VI. osztály föntebb ismertetett 
részleges egyesítését az egész tanévben föntartani.

Miután pedig Henc Lajos rendes tanár megrongált egészségi 
állapota miatt a tornatanitásról évközben lemondott, a nm. vall, és 
közokt. m. kir. miniszter f. é. apr. 13. 5615. sz. a. kelt rendeletével 
Tausz Ferenc elemi tanítót bízta meg jun. hó végéig a torna tanítással.

Iványi Andor, tantestületünknek négy éven át képviselője az is
kolaszéki üléseken az 1876. évi szept. 16-án lemondván az iskola
széki tagságról, helyébe Udvarhelyi Gyula választatott meg.

A tantestület 12 tanácskozmányt tartott e tanévben
Ezek egyikén, az 1876. november 18-ki ülésen az isko
laszék fölhívása folytán a házi ipar ügyét tévé a tanári 
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kar tanácskozásának tárgyává; s alapos megfontolás után a kosár
kötést, szalmafonást s fafaragást, mint e vidék természeti 
viszonyainak leginkább megfelelő iparágakat ajánlotta pártolás és meg
honosításra. Ezen ajánlat folytán indult meg ez ügyre vonatkozó mű
ködése az iskolaszéknek, mely működés sikeres eredményét vidékünk 
érdekében ójatva várjuk.

Az iskolaszék a jelen tanévben is — anyagi körülményeihez ké
pest — tetemes áldozatot hozott a szükséges és hiányzó tanszerek be
szerzésére. Az e részbeni évenkinti örvendetes előhaladás jelölése mel
lett azonban nem hagyhatjuk fölemlités nélkül, hogy még három szük
séges dolgot nélkülözünk, melyek elodázása igen is nagy hátrányára 
van az illető tantárgyaknak. Nevezetesen mulhatlanul szükségünk van 
még: egy téli torna-és egy rajzterem re, végre a törvény által 
követelt gazdasági kertre. Bizton reméljük, hogy városunk ezen, 
általa oly hőn óhajtott intézet, polgári iskolája iránti fokozott ér
deklődését a szükségeltek beszerzésével ezentúl is bebizonyítja.

b) A tanintézeti ifjúságot érdeklők, vegyesek.

Kiválóan a tanuló ifjúságot érdeklő e tanévi mozzanatok kö
zöl ki kell emelnünk a tanulmányi, szorgalmi és erköcs- 
viseletifokozatok megjelölésére vonatkozó változásokat.Ugyanis 
a nm. vall, és közokt. miniszter 1876. évi szept. 14-én 18401 sz. 
a. k. leiratában a tanulmányi előmenetel megjelölését következő 
szavakkal rendeli el: „Az egyöntetűség elérése tekintetéből . . .a 
nyilvánossági joggal felruházott polgári fi-, továbbá kereskedelmi 
iskolákban a tanulmányi előmenetel jelzésére f. é. julius hó 22-én 
12787. sz. a. rendeletemmel kibocsátott középiskolai rendtartás 
45. §-a vétessék irányadóul, mely az általános osztályzás 
és aszámszerinti sorozás megszűntetésével a tanulmányi 
előmenetel jelzésére „jeles"-„jó"-„elégséges"-elégtelen" 
fokozatokat alkalmazza. A szorgalmi és erkölcsviseleti állapot jel
zésére pedig e magyas miniszteri rendeletben külön utasítás nem 
foglaltatván, ezekre nézve a polg. községi iskolaszékek számára 
kiadott min. utasítás 58 §-ban előirt jegyeket alkalmazta a tan
testület és pedig: a szorgalmi fokozat jelzésére „ernyedetlen", „di
cséretes", „változó", „hanyag"; az erkölcsi osztályzat jelölése: 
„dicséretes" „jó" tűrhető fokozatokat.
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Azt, hogy a polg. isk. intézetek mily pályákra készíthetnek 
elő, a közönség előtt nagyobb mértékben megvilágositják a jeien 
tanévben ez ügyre vonatkozó min. rendeletek.

Az 1876. évi 21056. sz, a. k rendelet országosan szabályozza 
a polg. isk. tanulóknak a középiskolákba való átlépését. Minthogy 
pedig e kérdéses rendelet még az 1875 dec. 23-án megküldetett 
intézetünknek s a múlt évi értesítőnk 10. lapján egész terjedelmé
ben olvasható; szövegét azért jelenleg nem közöljük, csupán zára
dékának ide vonatkozó pontját adjuk a múlt tanévben megjelent
nek kiegészítéséül, A kérdéses záradék ekként hangzik: „Ezen ren
delet emet oly módosítással, hogy a régi rendtartásból hivatkozott
6. §. c) pontja helyett az újabban életbe léptetett rendtartás 6. 
§. alkalmazandó, — a főigazgatósággal általánosan követendő sza 
bályképen ezennel közölvén, felhívom . . .“ A hivatok újabb rend
tartás 6. §. pedig ekkép szól: „A felső osztályokba való fölvétel 
a megelőző osztálynak sikeres végeztétől függ, és vagy arról tanús
kodó nyilvános iskolai okmányok (Bizonyítvány és Értesítő), vagy 
ezek hiányában külön vizsgálat alapján történik. Ha ez okmányok
ból (Bizonyítvány és Értesítő, mely utóbbi a végzett tananyag
ról ad felvilágosítást) az következtethető, hogy a felvétetni kívánó 
tanulónak előmenetelét azon osztályban, melybe fölvétetni kíván, 
alig remélhetni, — jogában áll minden tanintézeteknek, az illető 
tanulót fölvételi vizsálat alá vonni, s annak eredményéhez képest 
alsóbb osztályba is sorozni.“

Folyó 1877. évi marcz. 25-én 7483. sz. a. k. rendeletével a 
vall, és közokt. miniszter egy uj és határozott utat jelöl ki a polg. 
isk. ifajaknak jövőjük megállapithatása érdekében. Az imént emlí
tett rendelet ugyanis azt mondja, hogy „a közmunka és közleke- 
kedési m. kir. miniszter urnák f. hó 9-én 20372. sz. a. kelt ren
deleté szerint vasúti gyakornokokulpolgári iskolát jó 
sikerrel végzett növendékek is felvétetnek.“ E szerint a 
nem iparos pályára készülő polg. isk. ifjak számára uj tér nyílik 
s nem kénytelenek tömegesen a tanítói pályára lépni. Vajha minél 
több határozott irány jelöltetnék ki és mihamarább a szegény polg. 
iskolai ifjaknak 1 Akkor nem kellene sok helyen csak azért tengeni a négy
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polg. isk. osztálynak, mert egyik vagy másik középtanoda helyett 
csak a pótkávé szerepére van lealacsonyítva; nem kellene aggódni, 
hogy honnan vesszük az V. és VI. osztály népességét.

Megemlítjük még, hogy Haspel Ferenc, intézetbeli szolga le
mondása következtében a szolgai teendők teljesítésével — mint
hogy a f. é. márc. 2G-án 7367. sz. a. rendelettel kinevezett Mihá- 
lovics Lajos ez állomásáról lemondott - f. évi junius hó végéig 
Matók Péter helybeli lakos bízatott meg.

A nyilvános közvizsgálatok junius 22-tól bezárólag 28-ik foly
tak le; 30-án pedig a tanév ünnepélyes bezárása után a jutalmak és 
bizonyítványok kiosztása történt.

Intézetünket a lefolyt tanévben következő urak szerencséltet
ték látogatásukkal: Kalivoda Sándor iskolaszéki tag ur, Nagy 
Alajos és Hoftinann Salamon volt iskolaszéki tag urak.

F. é. jun. 16-án intézetünk ritka vendéget volt szerencsés 
üdvözölhetni. Ugyanis megyénk főispánja, mélt. Ürményi József 
ur, keresztül utaztában intézetünket is meglátogatta. Ez alkalom
mal a tanítás eredményéről és a tanítási módról kellő tájékozott
ságot kívánván szerezni, minden osztályban huzamos!) időt töltött: 
s végre megelégedését fejezve ki távozott körünkből.



III. Az intézőt vezetése.
a) A polgári iskolaszék tagjai.

Zárjecky Vince, az iskolaszék elnöke, herceg Eszterházy tiszttartója. 
Nagy József, az iskolaszék alelnöke, lendvajárási szolgabiró.
Bellosits János, isk.-széki pénztárnok, birtokos.
Gerevich Emil, polg. isk. r. tanár isk.-széki jegyző.
Hajós Mihály, ügyvéd.
Kahvoda Sándor birtokos.
Kovács János, ügyvéd.
Lendvay Mátyás, ügyvéd.
Rath János, birtokos.
Schacherlsz Mózes, rabbi.
Stirling Antal, alesperes plébános.
Tomka György, kereskedő.
Udvarhelyi Gyula, polg. isk. igazgató.

b) Tantestület.
1. Udvarhelyi Gyula, id. igazgatótan. vizsg polg. isk. tanár, isko

laszéki tag; tanította a magyar nyelvet és irodalmat az I—VI. történelmet 
III—VI. osztályban.

2. Alszeghy János, segéd-tan. az I. oszt, főnöke: tanitotta az éne
ket I. VI. osztályban.

Ger évi c h Emil, id. r. tan. a II. osztály főnöke, középtan. szig. tan. 
középtdai tanár-egylet és a term. tud. társulat tagja, isk.-széki tag; tanitotta a 
szám-és mértant a II—VI, könyvitelt a VI., latinyelvet aII. osztályban.

4. Ilenc Lajos, id. r. tan. a IV. osztály főnöke; tanitotta a mértani 
és szabadkézi rajzot az I—VI. osztályban, a szépírást az I—III. o.-ban, 
az I. félévben tornát az I—VI. o.-ban.

5. Iványi Andor, r. tanár vizsgált polg. isk, tanár, az V —VI. osz
tályok főnöke, term. tudományi szertárak őre; tanitotta a természettraj- 
zot az I—VI., természettant III—VI. vegytant a IV., gazdaságtant V—VI., 
számtant az I. osztályban. *

6. Káposztás Ferencz, id. segédtan. a III. osztály főnöke, tanács- 
kozmányi jegyző; tanitotta a német nyelvet az I—VI., földrajzot I—III., 
jogtudományokat az V—VI. osztályban.

3



- 34 —

7. Körmendy József, segéd-lel kész, tanította a hités erkölcsant a 
a rom. kath*  ifjaknak.

8. Schacherlsz Mózes, rabbi tanította a hités erkölcstant a móz. 
v. ifjaknak a II. és V. osztályban.

9. TauszFerencz, elemi tanító; megbizatott a tanév II. felében 
a tornatanitással az I—VI. osztályban.

Szolga-helyettes: Matók Péter.
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VI. Előadott tantárgyak vázlata.
I- Hit- és erkölcstan.

A rom. kath. ifj aknái előadó: Körme ndy József segédlelkész.
I. és II. osztályban előadatott a közép katekizmus. Az ember végczéljáról 
és rendeltetéséről. Aliit fogalma és tárgya. A hit szükséges volta és tulaj
donságai. Az apostoli hitvallás 12 ágazata. Isten 10 parancsa és 
az Anyaszentegyház 5 parancsa. Akatholika anyaszentegyház szer
tartásaiból a közönséges isteni szolgálati szokások és szertartások.

III. és IV osztályban : Bibliai történet Roder Alajostól. Az 
újszövetségi rész egész terjedelmében.

V. VI. osztályban : A kath. egyház története. Dr. Wappler 
Antaltól. A három első korszak. I. korszak. Az egyház alapításá
tól 313-ig Kr. után, midőn a római birodalomban elismertetett.
II. korszak. Az egyháznak a róm. birodalomban való elismerésétől 
az egyház-állam alapításáig 313 -755. III, korszak. Az egyház
állam alapításától a pápai politikai hatalomtelj kezdetéig 755 — 1073.

A móz. vall, ifjaknál előadó Schaherlsz Mózes rabbi. Az I. o.-ban, 
A világ teremtésétől az izraeliták kivonulásáig Egyptomból; a II. o.-ban 
az izraeliták kivonulásától Egyiptomból Dávid haláláig. K. k. Moritz 
Fein biblische Geschichte. VI. o bán. A vallás alaptételének magyará
zata. A Ihóra legfőbb törvényei. Az ünepekről általában. Az ünnepek 
s azok jelentősége. A hónapok, öröm és böjtnapok. K. k. Zs. S.

il. Magyar nyelv és irodalom.
Előadó az összes hat osztályban Udvarhelyi Gyula.

I. osztály. 1. Egyszerű mondat: mondatrészek; mellérendelt
— és összefüggő mondatok, ezek ismérvéi, különbözőségük; beszéd
részek; névragozás; ige alakok, szóképzők. 2. Olvasmányok tárgyi 
és alaki értelmezése; azok szabadon való elbeszélése. Iskolai és házi 
írásbeli dolgozatok, szavalás. K. k. Gyulai nyelvtana és Bodnár
— Iványi magyar olvasó I. r. Hetenként 3 óra.

II. osztály. A múlt éviek ismétlése s azok kellő begyakorlása 
után az öszetett mondatok bővebb ismertetése, a függő mondatok 
részletes tárgyalása, azoknak összevonása; az alaktan, szóképzés és 
helyesírás befejezése. 2. Olvasmányok, szavalás. Iskolai és házi 
írásbeli dolgozatok. K. k. mint az I. o.-ban. Hetenkét 3 óra.

3*
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III. osztály. 1) Az alaktan ismétlése. Szóegyeztetés, szóvon- 
zat; mód- és időtan. Egyszerű és összetett körmondatok. A helyes- 
irástan tüzetes tárgyalása. 2) az irálytan alapvonalai. Leírások, el
beszélések, gyakorlati írásművek szerkesztése. Olvasmányok, szava
lás. Iskolai házi és írásbeli dolgozatok. K. k. Szvorényi mondatta
na. Bodnár-Iványi olv. II. r. Segédk. Névy gyak. irály tana. Heti 2 óra.

IV. osztály. Bevezetés a fogalmazásba. Az iras müvek anyaga ; 
az anyagszerzés módjai. Az anyag elrendezése. Előadásmód: egyszerű 
és szépirály. Verstan. 2) Olvasmányok fejtegetése, szavalás. 3) Is
kolai és házi írásbeli dolgozatok: Leirások, elbeszélések; polgári 
ügyiratok. K. k. Szvorényi ékesszólástana. Bodnár-Iványi olv. II. 
r. Segédk. Névy gyak. irálytana. Hetenként 2 óra.

V. osztály. 1) A kisebb és nagyobb költői müvek olvastatása 
és fejtegetése alapján az egyes költői műfajok meghatározása. 2.) 
Az ujabkori irodalom rövid története. 3) Fogalmazási gyakorlatul: 
leirások, elbeszélések, és értekezésfélék; polgári ügyiratok. K. k. 
Névy íjászló olvasmányok az irás műnek elméletéhez. Segédk. Névy 
gyak. irálytana. Hetenként 2 óra.

VI. osztály. 1) Költői és szónoki müvek olvastatása és fejte
getése. 2.) A magyar irodalom története a legrégibb kortól a 
jelenig. 3) Fogalmazási gyakorlat: leirások, elbeszélések, értekezé
sek; gyakorlati írásművek készítése. K k. „Irodalmi tanulmányok* 
Szvorényitól. Segédk. Névy gyak. irálytan. Hetenként 2 óra.

III. Németnyelv.

Előadó I—VI. o. Káposztás Ferencz.
I. oszt. Az irás és olvasás gyakorlása mellett az 1. 2. 3. 4. 

5. névejtegetés „Sein“ s. igének jelentőmódbeli jelen, félmult, múlt 
s jövő idői; A melléknévnek mint állítmánynak s mint jelzőnek 
használata. A rendesige liajlitás személyragai a jelentőmőd jelenidejében.

Ezen szabályok keretébe való — németből magyarra és vi
szont — fordítás.

Az egyszerű és bővített mondat alkotásához szükséges egye
nes, megfordított (visszás) és mellékmondati szórend szabályai fordí
tás közben a példákból levonva. Kézikönyv: Ballagi Károly 
német nyelvtana. Hetenkint 2 óra.

II. oszt. Az első osztályban átvettek gyakorlásán kivül a mel
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léknév mint jelzőre vonatkozó 3. szabály. „Sóin. werden, s háben" 
s. igék jelentő módbeli idői s „habén“»nel történő mondat alkotás. 
A fordításhoz szükséges nehány rendhangzó (erős) hajlitásu igének 
jelentőmódbeli jelen ideje s parancsoló módja. A mutató névmások 
közül dieser és jener, s a birtokos névmások ejtegetése. K. k. mint 
az I-ben. Hetenként 2 óra.

Németből magyarra, és viszont, fordítás, figyelemmel lévén a 
mondat bővülésével a mondatrészek mikénti elhelyezésére, s az ek- 
kénti előjövő mondattani szabályok rendszeresítésére. Kézi könyv : 
Ballagi Károly német nyelvtana.

III. oszt. Az eddig szerzett ismeretek fordítás közbeni kibő
vítésével előjövő szótani szabályok elméleti része. A rendes (gyen
ge) és rendhagyó (erős) igehajlitás; a személytelen, visszaható, s 
módosító igék hajlitása. A szenvedő alakú igehajlitás. A határozók 
s kötszók használata, s az elöljárók vonzása.

Németből magyarra s viszont fordítás közben eme szabályok 
fölkerestetése. Kézi könyv „Ballagi Károly" német nyelvtana. Mo
zart Lese buch I. Hetenként 2 óra.

IV oszt. A szóegyeztetés szabályai; a hajlítási alakok hasz
nálata s a szóvonzás. A mondattan; a mondat részeinek elhelye
zésére vonatkozó szabályok. E szabályok begyakorlása németből 
magyarra és viszont fordítás közben. Kézi könyv „Ballagi Károly 
német nyelvtana". Mozart Lesebuch I. Hetenként 2 óra.

V. oszt. A főnevek ejtegetésének meghatározása nem- és szó
tag szerint a nemi szabályok feltüntetésével; tulajdon és idegen ne
vek ejtegetése. A névelő használatáról. A főnév vonzása. A név
mások, — számszók — melléknevekre vonatkozó szabályok, s ennek 
vonzása. Az igékre vonatkozó szabályok s ezeknek vonzásai. Az 
igék származása; összetétele viszonyszókkal. — A határozók s vi
szonyszók különféle használatai.

E szabályok folytonos figyelembe vételével németből magyarra 
és viszont fordítás közben

a) a főmondat szórendé — egyenes és megfordított —
b) a mellékmondat szórendének szabályai: Végül a nyelvtani 

ismeret és szótöbség tekintetbe vételével fokozatosan nehezebb ol
vasmányok elemeztetése. Kézi könyv „Gráf Jakab német nyelvtana"
II. r. „Felsmann" német olvasókönyv I. Hetenként 3 óra.
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VI. oszt. Az előbbi osztályban szerzett ismeretek némi bőví
tésével fokozatosan nehezebb olvasmányok elemeztetése. Németből 
magyarra és viszont fordítás közben fősulyt fektetve a szabályok 
mikénti alkalmazásása. Kézi könyv „(irat Jakab" német nyelvtana 
II. r. „Felsmann" német olvasókönyv I. r. Hetenként 2 óra.

IV. Földrajz

Előadó: Káposztás Ferenc I—III. o.
I. oszt, a) Mennyiségtani földrajz: Kellő bevezetés után a 

világ egyetemet alkotó égi testek osztályozása A naprendszerről 
általánosan. A földről, annak alalakjáról; a föld forgása, földsar
kok földtengely. Világtájak, nappal és éjjel s ezek külömbsége. A 
föld keringése. Egyenlítő, egyenközü körök, délvonal, délkör, a 
földrajzi hosszúság és szélesség, valamely hely fekvésének megha
tározása. Naptéritő körök, sarkkörök. Évszakok, s földövek. A hold
ról, s annak fényváltoztairól. Hold és napfogyatkozás, b) Ter- 
mészettani földrajz: A szárazföld részeiről; kellő bevezetéssel a 
forrás, patak, folyó folyam, tenger és ennek tüneményei; a levegő 
különböző hőmérsékletéből származó szelekről általánosan. A száraz
föld vízszintes és függőleges tagosulása. Hegyek és völgyek főbb 
vonalakban, c) A politikai földrajz: A magyar királyság országai
nak ismertetése az 1876 XXXIII. t. c. határozata szerinti megyei 
felosztás tekintetbe vételével. Kézi könyv „Ribáry Ferencz" föld
leírása Ballagi Károly-é után idomítva. Hetenként 2 óra.

II. oszt. Az első osztálynak c) pontja alatt említetteken kívül 
Európa átalánosan; annak országai főbb városaival; fősulyt fektetve 
az egyes országok természeti viszonyaira, a lakosok foglalkozására, a 
kereskedelem és ipar fejlettségére, ezt előmozdító eszközökre, s a 
nép műveltségére. Kézi könyv „Ribáry Ferencz" földleírása I. r. 
Hetenként 2 óra.

III. oszt. Az első osztályban említett c) pont alattiak ismét
lésén kívül: Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália természettani föld
rajza átalánosan, tekintettel az éghajlat különös fejtegetéseire. Az 
egyes világrészek részletesen főbb vonásaikkal, különböző kormány
formájuk. A részletes tárgyalásnál is fősulyt fektetve az éghajlat 
és talaj minőségére, a nép foglalkozására, az egyes részek ipara és 
kereskedése s az ezt előmozdító eszközökre valamint a nép müveit- 
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ségére. Az öt világrész főbb pontokbani összehasonlítása. Kézi k. 
„Ribáry Ferencz*  fölclirása II. r. Hetenként 2 óra.

V. Történelem.

Előadó: Udvarhelyi Gyula.
III. oszt. Magyarország története, Magyarország polg. föld

rajza. K. k. Horváth M. kisebb tankönyve. Heti 2. óra
IV. oszt. Az ó-, közép- és újkorban szereplő népek főbb tör

ténetei. Ó-korból: Ázsia és Afrika ősnépei röviden. Európai népek.
A görög államok keletkezése. Görög-persa háborúk. Athenae 

uralma. Spárta uralma. A romiak. Róma alapítása. Első királyok. 
A köztársaság kezdete. A római uralom terjeszkedése. Puni hábo
rúk. A köztársaság hanyatlása és bukása. Császárság. A kér. val
lás diadala a pogángság fölött. A nyugat romai bir. Cés. bukása. Kö
zépkorból : Népköltözés. A keletrómai birodalom Justinián alatt. 
Az izlam keletkezése, terjedése. A középkori államok. Az egyházi 
és világi hatalom közötti harcz. Keresztes káboru kora. A nagy 
egyház-szakadás. Zsigmond német császár. Újkorból: A felfedezé
sek kora. A nagy vallásujitás. A vallási és nemzeti há
borúk. A fejedelmi önkénykedés kora. Az éjszakamerikai 
szabadságháboru. A legújabb kor kezdete: a nagy fzanczia for
radalom. Bonaparte Napóleon. K. k. Sebesztha világtörténete. He
tenként 2 óra.

V. és VI. oszt. Mogyarország oknyomozó története Ribáry 
Ferencz tankönyve szerint. Hetenként 3 óra.

VI. Mennyiségtan.

Előadó I. o.-ban: Iványi Andor. II.—Vl-ban. Gerevich Emil.
I. oszt, a) A számtanból: négy alapművelet egynevezetü, egész 

és közönséges törtszámokkal s az ezekhez tartozó alapismeretek.
II. oszt, b) Mérttan: Mérés általában. A méter rendszer. 

Pont, vonal. Egyenes vonalok. Görbe vonalok, szögek származása, 
mértéke, szögmérő. Szögek felosztása. Mellékszögek. Csúcs-, meg
felelő-. egy oldali- és váltószögek, s ezekre vonatkozó főbb tételek. 
Háromszög származása. A háromszög oldalai és szögeire vonatkozó 
főbb tételek. Háromszögek alakítása. A három szögek egybevágá- 
sának fogalma s esetei. Szögek és oldalok viszonya egymáshoz a 
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három szögben. Háromszögek egybevágásán alapuló tetelek. A négy
szög meghatározása, részei, átló, szögeinek ösőege, kerülete. Négy
szögek neme. A négyszögek alapja s magassága. Az átló hatása 
az egyközényekre. Négyszögek szerkesztése s egybevágása. A sok
szögmeghatározása, átlóinak — s az ezek által nyert háromszögek
nek száma. Szabálytalan és szabályos sokszög. A sokszögek egybe
vágása, szerkesztése,kerülete. Szabályos sokszögek szerkesztése kör segé
lyével. A sik kétirányú kiterjedése. Asik mérése. Egyközény-, három
szög-,ferdény- és ferdényded területének kiszámítása. Szabálytalan és sza
bályos sokszög területe. Három-, négy- és sokszögek átalakítása velők 
egyenlő nagyságú három-, négy- s illetőleg sokszöggé. Pythagorás tétele. 
Egyenes vonalú idomok osztása. Hasonlóság fogalma, hasonló három
szögek. A hasonló háromszögek oldalai. Sokszögek hasonlósága.

Tankönyv: Zsindely István „Mértan a gymnasiumnok I —
IV. osztályai számára0. Hetenként 2 óra.

a) Számtan: Közönséges törtekkel való műveletek átismét
lése után tizedes törtekkel va’ó műveletek. Ssámtani rövidítések.
Viszonyok. Arányok. Egyszerű hármasszabály. Egyszerű kamatszá
mítás. Tankönyv: Vajdafy Ernő ,Számtan polg. iskolák számára“
I. r. Hetenként 3 óra.

III. oszt. S z á m t a n. A közönséges és tizedes törtek átismétlése. 
Méter rendszer. Hazánk pénzei. Angol-, Francziaország-, Belgium-, 
Török-, Görög-, Olasz-, Német-, Spanyol- és Oroszország-, Hollan
dia-, Sveicz , Persia- és az északamerikai szabadállamok pénzei. 
Átváltoztatási számítások. Összetett hármas szabály. Összetett ka
matszámítás. Határidő számítás. Láncz-, társaság- és elegyitési szá
mítások. Hatványozás csupán arab számjegyekkel. Tankönyv: 
Mauritz Rezső „Közönséges számtan“ II. rész és a tanár jegy
zetei. Hetenként 2 óra.

b) Mértan: A körvonal származása és részei. Körtér. Pont 
és egyenes vonal helyi viszonya a körhöz. Húr. Érintő. A körben 
levő sözögek általában. Központi szög. Központi és körzeti szög 
viszonya. Vonalok arányos volta a kör körül. Két kör helyzete 
egymáshoz. A körvonal osztása. A körbe irt egyenesvonalu idomok. 
A körvonal viszonya a belé és körűié irt egyenesvonalu idomokoz. 
A körvonal hoszsza. Két körvonal viszonya egymáshoz. A kör iv 
kiszámítása a központi szög segélyével s viszont. A kör kerülete. 
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Két körtér viszonya egymáshoz. Körgyűrű. Két körnek egygyé ol
vasztása, s egynek kettővé választása. Hippocrates holdja. Körszel
vény. Körszelet. Köröv. Körlencse. Hold. A kerülék alakítása 
egy pont mozgása által, részei és meghatározása; továbbá, alakítá
sa segéd vonalak által. Hajtalék alakítása *)  egy pont mozgása 
— P segédvonalak által; részei és meghatározása. Mentelék alaki- 
kitása a) egy pont mozgása — p) segédvonalak által; részei és 
meghatározása. Tankönyv: mint a Ilik osztályban.

A tanár vezetése alatt gyakorlati földmérések eszközöltettek 
a mezőn. Hetenként 2 óra.

IV. oszt, a) Számtan. Láncz-, összetett kamat-, határidő- és 
társaság számítás. Másod- és harmadhatványra emelés, négyzet- és 
köbgyökvonás egész- és tört számokból tisztán arab számjegyekkel. 
Tanköny: Mocnik-Szász „Számitástan."

b) M é r ta n. Métérrendszer. Vonal a síkban. Sik a térben. Vonal 
cs sik helyzete egymáshoz. Síkok helyzete egymáshoz. Testszögek. A test 
meghatározása, részei nemei, tulajdonai. Hasáb származása s főbb tulaj
donai. Gúla származása s főbb tulajdonai. Csonka s kiegésitett gúlákra 
vonatkozó főbb tételek. Szabályos testek. Henger- s a kúp szárma
zása s főbb tulajdonai. Csonka- s kiegészített kúpokra vonatkozó 
tételek. Gömb. Hasáb-, gúla-, csonka gúla-, szabályos testek-, hen
ger-, kúp-, csonka kúp-, gömbkörülirt csonka kúp-, gömböv-, gömb
süveg- és gömb felületének kiszámítása. Két gömb felületének viszo
nya cgnmáshoz. Hasáb-, henger-, hengereső-, gúla-, kúp-, csonka 
gúla- csonka kúp-, hordó- és gömb térfogatának kiszámítása s tér
fogati viszonyuk. Archimedes tétele a felület- és térfogatnál. Tan
könyv: mint a Il-ik osztályban.

A tanár vezetése alatt gyakorlati földmérések eszközöltettek 
a mezőn. Hetenként 2 óra.

V. oszt, a) Számtan: Alapműveletek algebrai mennyiségekkel. 
Hatványozás és gyökvonás ismétlése. Sorok felsztása. Számtani so
rok általános tagja összege. Középarányos tag beigtatása (inter- 
polatio). Mértani sorok általános tagja összege. Végtelen összehajtó 
(convergent) — és szétágazó (divergent) sorok összeadása. Logarit- 
matio értelmezése sorok alapján. Szorzat-, hányadás-, hatvány- és 
gyökmennyiség logara. A brigg-féle logarrendszer. Logarithmusok 
kiszámítása azon rendszernél, melynek alapja 10. Törzs (prim) szá
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mok. Egész .és tizedes törtek logarát kikeresni. A logar számát fel
ütni. Kamatos kamatszámítás. Tankönyvet a tanár jegyzetei 
pótolták. A logarozásnál Dr. Lutter N. „Öt számjegyű táblái“ 
használtattak.

b) Mértan: A sik- és testmértan főbb tételei átismételtet- 
tek. A földmértan mibenléte, felosztása s jelentősége a gazdászat- 
ban. Méter rendszer. Különböző országok földmértékeinek összeha
sonlítása az uj mértékkel. Átszámítások az e czélra összeállított 
táblázatok segélyével. A szög mérése húr által s az erre vonat
kozó táblázat szerkesztése. A hoszméréshez szükségelt közönsége
sebb eszközök. Egyenesvonalu felületek mérése láncz- s szögkereszt 
(Winkelkreucz) segélyével. Egy részről folyó által határolt (görbe 
vonalú határ) felület mérése. Emelkedő felületnél a vízszintes hossz 
meghatározása. Két pontnak egymástóli távolát megmérni, ha a 
mérés a közöttünk levő mocsár miatt közvetlenül nem eszközölhető 
Két pont egymástóli távolát lemérni, ha «) az egyik hozzáférhet
lek és 3) ha mindkettő hozzáférhetlen. Függélyes vonalok módszere 
a felület méréseknél. Hozzáadási és- és levonási módszer szabály
talan alakú földrészek mérésénél. Berekesztési módszer tavak s 
belső telkek mérésénél. Megmért felületek felrajzolása, s ennek 
legegyszerűbb eszközei. Látrajzolás (Croquiren). Függélyes vonalú 
módszer a megmért felületek felrajzolásánál. Irányelvek a felületek 
különfélesége szerint való felrajzolásnál (cserjés, erdő, rét, mocsár, 
stb.) Mérő asztal szerkezete felállítása. Mérvonasz (Diopterlineal). 
Vízszintező s iránytű. Egy szög s egy háromszög alakú felület fel
vétele mérő asztal segélyével. Bárminő alakú felület felvétele mérő 
asztal segélyével centrális módszer szerint. Erdős felületek felvétele 
állomásolási módszer szerint asztallal; az itt becsúszható hibák ja
vítási módja. Megmért felületek osztása. Határkikerekités.

A magasságmérés — és vizszintezésre vonatkozó egyszerű ké
szülékek ismertetése. Mérlemez (Messbrett) s ezzeli magasság mé
rések a hasonlóság alapján. Vízszintező asztal, szerkezete s beállí
tása. Vizszintezés a közönséges vízszintező vei (Setzwage). A tan
könyvet a tanár jegyzetei pótolták. A mezőn az előadó tanár 
vezetése alatt megfelelő felvételek eszközöltettek, s kidolgoztattak. 
Hetenként 2 óra.

VI. o. a) Számtan: Az egybevetéstan általános fogalmai. 
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Helycserék (Permutatton) képelése. Helycserék száma ismétlés nélkül 
és ismétléssel. Egybevetés (Combination). Egybevetések képelése is
métlés nélkül és imétléssel. Egybevetések száma ismétléssel és is
métlés nélkül. A változtatás (variatien). Változtatási foglalmányok 
képelése ismétlés nélkül és ismétléssel. Változtatási csoportok szá
ma ismétlés nélkül évismétléssel. Newton binomjának lehozatala egybe
vetések lapján. A binomiális együthatók egymásközti összefüggése. A va
lószínűség meghatározása. Absolut-, ellentett- és relatív valószínűség 
töbféle kedvező eseteknél. Ugyanazon eseménny töbszörös bekövetkezté
nek valószínűsége. Többféle esemény bekövetkeztének valószínűsége. 
Lotteria játék. Mathematikai remény. Az ember életének való
színűsége. Közepélettartam. Házasségtartam. Középházasságtartam. 
Életbiztosítás. Tüzkárelleni biztositó társulatok. Jégverés elleni biz. tár
sulatok. Hajók és a rajtok levő teher biztosítása. Mértani sarok al
kalmazása évjáradék számitésokra. Váltók nemei. Váltók átleszámi- 
tolása. Bankok. Börzék. (A számítások a budapesti börze árfolyamá
nak alapján történtek.) Törlesztési számítások. Takarékpénztári inté
zetek. Az alsó-lendvai takarékpénztár alapszabályainak magyarázata. 
Hetenként 2 óra. Tankönyvet a tanár jegyzetei pótolták.

b) Mértan. Ugyanaz, mi az V-ik osztályban. (A növendékek 
csekély száma miatt a mértant az V. és VI. osztály együtt ta
nulta.) Hetenként 2 óra.

Könyvit el tan. A könyvviteltan haszna. Könyvvezetés a 
háztartásban. Egyszerű könyvvitel: A könyviteltan alapfo
galmai. Előjegyzési v. emlékkönyv. Pénztárkönyv. Napló (Journál) 
Főkönyv. Próbaméileg. Hibák felkeresése és javítása. Leltár. Vé
telek- és eladások könyve. Tár.- v. árukönyv. Megrendelések köny
ve. Kettős könyvitel: Alapszabályok a kettős könyvelésnél. 
Tőkeszámla. Veszteség- és nyereség számla. Mérlegszámla. Tárgy
számlák. Mellékszámlák. Személyszámlák. Vegyes számla (Conto pro 
diverse) Bizományi üzletek könyvelése. Könyvelés csőd esetén. 
Könyvezetés czégváltozás esetén. Könyvelés társas üzleteknél. Pénz- 
tárköny. Napló. Főkönyv, mérleg. Vagyonálladék kimutatás. A 
megfelelő könyvek gyakorlatilag is vezettettek.

Tankönyv az egyszerű könyvvitelre: Roller és Wittinger 
„Könyvvitaltan" I. rész; a kettős könyvviteltanra a tankönyvet a 
tanár jegyzetei pótolták. Hetenként 2 óra.
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VII. Természetrajz.

Előadó I— VI. o. Iványi Andor.

I. oszt. Ismertettek az állatrendek a nevezetesebb, a gyakorlati 
életre nagyobb jelentőségű s általában ismertebb egyes állatok jellegei
nek feltüntetésével, kitömött, borszeszben levő, szárított példányokon, 
avagy ábrákon, ezek alapján az állattan legegyszerűbb rendszere. T a n- 
k ö n y v: Kriesch János a természétrajz elemei. Hetenként 2 óra.

II. os zt. a) Ásványtanból. Mészpát, dolomit, quarc, földpát, 
csillám, amphibol, augit, asbest. obsidián, szürokkő, gyöngykő, tajtkő, 
olivin, terpentin, tajték, zsirkő, porczellánföld, agyag gypsz, folypát, 
apatit, sulypát, gyémánt, korund, gránát, topáz, smaragd, opál, tür- 
kisz ; kősó, salétrom, sziksó, keserüsó, timsó, vasgálic, rézgálic, borax; 
kén, kőszén, barnaszén, turfa, asplialt (kátrány, földolaj), borostyánkő, 
grafit; arany, platina, ezüst, ezüstkéneg, higany, cinóber, réz, rézké- 
ncg, fakóérc, malachit. azurit, vas, mágnesvas, veres- és barnavasérc, 
vaspát, vaskéneg, ólomkéneg, ónérc, horgkéneg, barnakő, antimon- 
kéneg, kénarzénvas, reálgár, auripigment. Ezek alapján az ásványok 
kültulajdonságai, alakja, vegytani tulajdonságai. Tankönyv : Dr. Szabó 
József ásványtan középtanodai alosztályok számára.

b) Növénytanból. Szirontákfélék, rózsaviráguak, fütejfélék, ke- 
resztesviráguak, hüvelyesek, májvafélék, ernyősök, ajakosok, érdes- 
levelüek, csucsorfélék, csukottajkuak, fészkesviráguak, (füzek, kupacs- 
gyiimölcüek =) barkások, csalálánfélék, kardoslevelüek, kosborfélék, 
koronások, tűlevelűek, páfrányok, zsurlók, korpafüfélék, mohok, zuz
mók, moszatok, gombák. Ezek alapján a növények osztályzása, részei 
és alakja. Tankönyv: Kriesch J. a természetrjaz elemei. Heten
ként 2 óra.

III. oszt. Az állat fogalma, az állattan felosztása; gerincesek : 
emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek halak; puhányok: fejlábuak (tiz- 
lábuak), csigák, kagylók; izlábuak : rovarok, soklábuak, pankányok 
(izeit pókok, pókok, lődörösek); héjoncok (tizlábuak, egyenlábuak); 
férgek (sertelábuak, nadályok, fonál férgek, szívók, galandócok); tüs- 
kebőriiek (tüsköny, küllöny); ürbelüek: bomlaszok, babarcok, (burány, 
kákó), szivacs; elsőkék (ázalagok és gyöklábuak általában). Az emberi 
test: csontváz, szalagok, izmok, emésztés lélckzés, vérkeringés szervei, 
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idegrendszer, az emberi test összehasonlítása az emlősállatokéval. Tan- 
köny. : Krisch J. állattan, 1872. (Kellő rövidítésekkel.) Heti 2 óra.

IV. oszt, a) Ásványtanból. A II-. osztályban felvett ásványokon 
kivül a következők: arsén, salmiák, strontianit, coelestin, aragonit, 
anhydrit, alunit, markasit, arsenopyrit, smultin, smitsonit, wismuth, 
pyragirit, stephanit, turmalin, lazurkő. (Jobbára röviden) Továbbá: 
jegecrendszerek s a főbbjegccalakok (az összalaklatok elemzése nél
kül) ; végül egyébb alaki ismertetések, kültulajdonságok s a vegytani 
kísérletek alapelvei.

b) Kőzettanból. A kőzetek fogalma, általános tulajdonságaik, osz
tályzásuk, gránit, syenit, divrit, diabas. melaphyr, hasalt, dolerit,láva, 
gneiss, csillámpala, phyllit, agyagpala, porphyrok, trachitok, rom- és 
lazakőzetek. (A földtan előadásához szükséges gyűjtemény eddig be 
nem szereztethetvén, az tárgyalható nem volt), tankönyv: Kriesch 
J. a természetrajz vezérfonala (Ásványtan).

C) Növény tanyból. A II. osztályban felsorolt növnyrendek a 
szegfüfélék stb. hozzáadásával s a növények meghatározásának gyakor
lásával ; továbbá azok alapján a növények alak- és élettana szaporodá
sa és felosztása. Ezeken kivül (röviden): a sejtek lényege, alakja, a sejt 
fal vastágodása, módosulása a sejttartalom (a vegytanra utalva), a 
a sejtek táplálkozása, egyesülése, képzési szövet, a növények fölépülése 
sejtekből, a tengely belalkata. Tankönyv: Kriech J. a természetrajz 
vezérfonala (növénytan). Hetenkint 2 óra.

Vili. Természettan.

Előadó: III—VI. osztályban Iványi Andor.
III. oszt. A testek általálános tulajdonságai. A részecserők ha

tásai: összetartás, taszítás, halmazállapot, a szilárd testek fajai, erős 
ség, jcgöcödés, részecsek vonzódása különnemü testek között. A hőről: 
a testek kitágulása, hőmérő, tágulási együtható, olvadás, fagyás, for
rás, párolgás, csepesülés, (lappangó hő); a hő forrásai, hőfoghatóság. 
A dclejességről: delej, delejek tulajdonságai, delejcsités, a föld de
lejessége. A villanyosságról: a dörzsvillomosság, ennek közlése, a 
4~ és — villamosság, a villamos-megosztás, a villamosság székhe
lye, villanygép, villámsüritők, villanytarto; az érintkezési villa
nyosság, Volta-féle elemek és láncok, a villanyos feszültség, állan
dó láncok, a Galvan-áram hatásai, a tavirás elve; légköri villa



46

mosság; indított és hővillaruosság. A hang: keletkézése, hullám el
terjedése, viszszaverődése, erőssége, zenehang, hánglépcső, húrok, 
pulcák, lemezek, légoszlopok zengése, együtt hangzás, hallszerv. Tan
könyv : Greguss természettan középtanodák alsó osztályai számára. 
Hetenkint 2 óra.

IV. oszt. Erőmütan: erők, ezek összetétele és szétbontása, 
egyszerű gépek ; mozgás, pillanasnyi és állandó erő hatása, ennek 
alapján a szabadesés, inga, hajítás, a központi mozgás és röperő, 
az ütközés, a mozgás akadályai. A csepegős testekről általában, a 
Brahma-féle sajtó, közlekedő edények, hajcsővesség, a folyadékos 
nyomása az edény fenekére, oldalára és fölfelé; Archimedes elve, 
az úszás, a sűrűség meghatározása. A terjengős testek, légnyomás, 
légsulymérők, légszivattyú, légnyomáson alapuló készülékek, léghajó, 
gőzgépelve. A fény, ennek terjedése, ereje, visszaverődése, tükrök, 
fénytörés, délibáb, hasáb, színek, lencsék, a szem és látás, gór- és 
távcsövek, sötét kamra és fényrajzolás. A sugárzó hőről. Tankönyv: 
mint a III. oszt. Hetenkint 2 óra.

V. VI. oszt. Hangtan, fénytan, delejesség, villamosság. Kí
sérletileg (tehát algebrai fejtegetések mellőzésével) valamivel beha
tóbban ugyanazon tételek fejtegettettek, melyek a III.. illetőleg a 
IV. osztályban ide vonatkozólag felvétettek. Tankönyv: Fehér Ipoly 
kísérleti természettan. Hetenkint 2 óra.*)

IX. Vegytan.

IV. oszt. Iványi A. — Szervetlen vegytan. A viz, a gal
vánáram hatása a vízre, egyszerű és összetett test, elemek ; köneny, 
éleny, a viz összetétele, durranógáz, paránysulyok (rövid elmélete), 

*) Jegyzet. Dacára annak, hogy c tananyag a megfelelő terjedelemben az alsóbb 
osztályokban ugyan csak kísérletekkel támogatva tárgyaltatott, mégis a tanulók ismere- 
reteinek megszilárdítása és némi bővítése szempontjából annak, emez úgy szólván 
ismétlésszerüleg (újból való) fölvétele, nem csak hasznosnak, de mondhatni nélkülözhet- 
leniil szükségesnek mutatkozott. Áll ez a hő- és erómütanra nézve is, mely a je
lenlegi VI. osztály növendékeinek a múlt évben az V. osztályban adatott elő. Eme szük
ségesség kitűnt a gazdaságtankörében felvett vegytani tételek, nem különben a termé
szetrajznak a 1II. IV. osztályban ismételten történt kibővített (de ez nem mellőz
hető) előadása alkalmával is. Szóval, a természettudományi tanaanyagnak kettős 
körforgásban való előadása a kívánatos siker, a közép néposztály maga
sabb műveltségének biztosithatására, előttem nélkülözhetlennek mutatkozik.
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körlég és összetétele. Nem fémes elemek és oxydjaik (szeneny, kén, 
phosphor, mireny, kovany, bórany és oxydjaik; chlór, jód, bróm, 
fluor). Légenysav, kénsav gyártás; savak. Köneny-vegyületek (am
móniák, sósav, folyanyköneg, kén-, phosphor-, mirenyköneg). Könnyű 
fémek és oxydjaik (kaliumnatrum, mészeny, timany. kesreny). Ne
héz fémek és oxydjaik (horgany, vas, ón, dárdany, ólom, réz. hi
gany, ezüst, arany, éreny; továbbá igen röviden: kadany, cseleny, 
kékeny, álany, fösteny, köneny.) Hamanyvizvegy; aljak. Sók. Sul- 
fidok (vaskénecs, vaskéneg, ónkénecs, ónkéneg), chloridok (kony
hasó, mészhalvag, sulyany-, timany-, ezüst-, érenyhalvag, kékeny- 
halvacs, vas-, ón-, higanyhalvag és halvacs); szénsavsók (hamuzsir, 
sóda, mészkő, ólomfehér, stb.) kénsavassók (csodasó, gypsz, timsó, 
keserüsó, horgany-, vas és rézgálic, kéns. ólom) légenysavassók (sa
létrom, légs. kékenyes ólom, pokolkő); halvansavas hamany, bórax; 
üveg- és porcellángyártás. — Szerves vegytan. Szénkönegek, (mo
csárlég, aethylén, világitó gáz-gyártás elve, bensői, némely illő 
olajok és gyanták); szénvizvegyek (cukrok-, keményítő, mézga, nö
vényrost); erjedés; alkoholok (faszesz, borszesz, phenol, kreozot, 
glycerin, továbbá az aether); savak (hangyasav, ecetsav, cseisav, 
borsav, salicylsav, továbbá röviden a zsírsavak, tejsav, alma-, cit
romsav); zsiradékok és alkalmazásuk (pl. szappan- és steárinsav- 
gyártás elve); cyánvegyületek, szerves aljak, festőanyagok (szerves 
és szervetlen festanyagok, indigó), fehérnye-félék. Tanköny: Dr. 
Dékány Rátáéi elemi vegytan (középtan. alsó oszt, számára). He- 
tenkint 3 óra.

X. Gazdaságtan.

V. VI. osztály. Iványi A. — A levegő és viz, összetétele, 
a viz, szénsav és ammóniák jelenlétének kimutatása a levegőben, a 
melegségről, és világosságról mint (a levegő és viz mellett) a szer
vesélet föltételeiről; a gazdasági vegytan fontossága, a gazdasági 
tekintetben fontosabb elemek és vegyületeikről; az éghajlatról és 
lecsapódásokról, a légsulymérő és időjelek (röviden); a talaj ke
letkezéséről, a talaj alkatrészei s valamely talaj vizsgálása iszapo
lás által, a feltalaj külömböző nemei és tulajdonságai, az altalajról, 
a talajok ismertető jelei, a jó talaj kellékei, a talaj javításáról, a 
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a szántás különféle nemei és kellékeiről; a boronálás, hcngcrezés, 
ásás; a vetésforgások szükségessége (növénybontások-, aratási hát
ralékok), a vetésforgásról általában, a gazdasági rendszerek alapel
vei; a trágya fogalma s a trágyázás szükségessége, állati trágya, 
kezelése, trágyázás, segéd-trágyaszerck; a növények belső alkata, a 
sejtek tartalma, a növények termékenyülése s a mag csírázása; a 
vetések és vetemények kezelése, növénybetegségek, az állatok moz
gás. érzés, táplálkozás szervei, s a táplálkozás folyamata, a házi 
állatok tápanyagai, táplálása s az azokkal való bánás. Tankönyv: 
Wagner lászló a természettan elvei alkalmazásukban a gazdaság
ra (kellő rövidítésekkel.) Hetenkint 2 óra.

XI. Jogtudomány.

V. VI. oszt. Előadó: Káposztás Ferenc. - a) Az ország 
közjoga: Az egyes országok vezetésére szükséges államhatalom kü
lönféle gyakorlatából keletkező államszerkezetek töbféleségénck fel
tüntetése után, a magyar állam kormányformája, s általa nyújtott 
szabadság. A trón örökösnek Magyarország királyá leendő koroná
zásáról. Magyarország és Austria közötti viszony, ezt megelőzőleg 
a pragmatika sanktió főbb pontjai. Az országgyűlés régebben s 
1848-ban hozott törvények szerint, működésének köre és alakja; 
a képviselő választási feltételek után a választások fontossága. Ma
gyarország kormányzása 1848. előtt s most. Végre a megyék, ren- 
dezettanácsu városok s községek kormányzása. Kézi könyv „Kör- 
nyei János“ A polg, jogok és kötelességek.

b) A magányjogból, az anyagi részből: A telekkönyv szük
ségességének ismertetése után a telekkönyv A. B. C. lapja s ezekre 
történendő bejegyzésekről. A bejegyzések nemei s azoknak tárgya. 
Ki ellen van bekeblezésnek és előjegyzésnek helye, s ezek mik alap
ján történnek. Az okiratok felosztásáról, belső és külső kellékeiről 
s azoknak jogérvényességükről. A telekkönyvi kérvények tartalmá
ról s azoknak felszereléséről. A fő és mellékzálogjogokról. A tu
lajdonjogról s a szerződések különféleségeiről. A bírói árverés ut
ján megvett ingatlanok átírásáról. Az örökösödés joga, s valamely 
haláleset beálltával történő eljárásról. A nyilvánkönyvi jogok ki
törléséről. Ott, hol uj telckkönyvek még nincsenek, a bctáblázás 
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mikénti eszközléséről. A legszükségesebb idevonatkozó példák. „Fied- 
ler Ignácz“ A telekkönyvi törvény c. műve után.

Az anyagi büntető jog: A büntető törvények szerint való bí
ráskodás főbb vonalakban, feltüntetve a főbb bűntetteket s az azokra 
határozott büntetésnemeket „Jánosy Ferenc" Magy. orsz. 
alkotmánya cimü müve után.

Az alaki jogból. A bíróságokról s azok hatásköréről. A per 
személyeiről. Az eljárás nemei: sommás eljárás alá tartozó ügyek 
s ezeknek mikénti lefolyásukról; rendes eljárás alá tartozó ügyek 
mikénti lefolyásáról, s mindkét esetbeni bizonyítás nemekről. — 
Közvetett, közvetlen, teljes és fél. — Bírói kézbesítések után — 
a perorvoslatokról, s ezeknek nemeiről, u. m. föllebbezés, igazolás 
és perújítás; s a fölebb vitel nemei: a föllebbezés és semmiségi 
panaszról. Végrehajtás ingók- és ingatlanokra s az e körül felme
rülő körülmények. Kézi könyv „Knorr Alajos" A polgári 
törv. rendtartás (1868. 54. t. c.)

c.) A váltójogból: A váltótörvény „az 1876. évi XXVII. 
t. c.“ értelmében.

A csőd törvény: főbb vonalakban feltüntetve a csőd előállása, 
s a csődper mikénti elintézéséről. A hammisságból vagy vétkes 
gondatlanságból eredő csőd büntetése. „Jánosy Ferenc*  Magy. 
orsz. alkotmánya cimü müve után. Hetenkint 2 óra.

XII. Rajz.

Előadó: I—VI. o. Henc Lajos.
I. o. A Mértani rajz. Mértan és mértani rajz. Mérés. Mér

tékek. Kiterjedtség. Hoszmérték, a hoszmértékek megjelölése, 
szétfejtése, összevonása. Vonalak, szögek. Pont, vonal. Egy egyenes 
vonal. Két egyenes vonal. Görbe vonalak. Szögek. Szögek mértéke, 
szögmérő. Szögek különfélesége. Mellékszögek. Csucsszögek. A meg
felelő, váltó és egyenoldali szögek meghatározása. A megfelelő váltó és 
egyenoldali szögek sajátsága. Adott egyenessel egyközüt vonni. — Síkok.
a) Háromszögek. Háromszög részei. A háromszög oldalai. A há
romszög szögei. Háromszögek alakítása. A háromszögek egy bevágá
sának fogalma s esetei. A szögek és oldalak viszonya egymáshoz 
a háromszögben. A háromszögek egy bevágásán alapuló tételek. —
b) Négyszögek. A négyszög meghatározása, részei, átló, szögeinek

4 
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összege, kerítés. A négyszög nemei. A négyszögek alapja s ma
gassága, Az átló hatása az egyenkörényekre. A négyszögek szer
kesztése s egybevágása.

Mértani rajz. Megszakított, pontozott vonalok, 2 pontozott 
vonalok, 3 különféle vastagságú, kivont vonalok, a, B, C, meg
szakított, pontozott körvonal; abc pontozott körvonal. A, B, C 
kivont körvonal. Függélyes vonalokról. Valamely ab egyenesnek c 
pontjára függélt állítani. Valamely ab egyenesnek a végpontjára 
függélyt állítani. Valamely, ab egyenes fölött fekvő c pontról, az 
egyenesre függélyt bocsátani. Egyenközü vonalokról. Valamely adott 
c ponton keresztül ab egyenessel egyenközü vonali huzni. Valamely 
vonalokban adottb ac szöget más ac vonalnak adott a pontjánál alakítani, 
bac tompa szögnek átvitele, bac szögnek átvitele x pontra. A 60°u, 
30"u, 15°u, és 45°u szögek alakítása, bac szöget felezni. Oly szö
get felezni, melynek csúcsa nincs adva, csak a százaknak ab és 
de részei ismeretesek. Háromszögekről. Háromszögek alakításának 
különféle nemei. Hetenként 3 óra.

II. o. Egyenlő szögek alakítása. Szögek felezése. Szöget fe
lezni, melynek csúcsa nincs adva, csak a százaknak egy része 
ismeretes. Háromszögek alakítása: adva van: a) mindahárom oldal, 
b) két oldal, s az ezek által befogott szög, c) egy oldal s a végén 
levő két szög, d) egy oldal, az egyik végén levő szög, s az oldallal 
átellcnben levő szög, e) két oldal és a magasság. Egyenoldalu 
háromszöget alakítani: adva van: a) egy oldal hosszú, b) a 
magassága. Egyenszáru háromszöget alakítani. Szögek osztása. De
rékszögű háromszögek alakításai Négyszögekről. Négyzet alakítása; 
adva van egy oldal. Derékszögű négyszög, diilény, dülényded, fer- 
dény alakítása. Szabályos sokszögeknek adott körökbe való Írása: 
a) egyenoldalu háromszöget, szabályos négyszöget (négyzetet), sza
bályos ötszöget, 6, 7, 8, 9, 10 szöget Írni. Általános mód adott 
körökbe szabályos sokszögeket Írni. Adott körök köré szabályos 
sokszögeket Írni. Hetenként 2 óra.

III. o. Háromszögek alakítása. Négyszögek alakítása. Adott 
körökbe, s adott körön kivül szabályos sokszögeket Írni. (Ezeket, 
mint fennebb, a II- osztályban.) Hetenként 1 óra.

IV. o. Három-, négyszögek alakítása. Szabályos sokszögek 
alakítása, körön belül és körön kivül. (Mint fennebb.) Hetenként 1 óra.
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V. o. a) Mértani rajzból. A körről. A kör középpontját ki
keresni. A körhöz különféle módon érintőket huzni.

b) Az építészeti rajzból: A téglafalazatokról. (Az idő rövid
sége miatt annak csak rövid ismertetése.) Hetenként 1 óra.

VI. o. Az építészeti rajzból: téglarakás, kötszer, téglafalazat. 
(Igen röviden.) Hetenként 1 óra.

B. Szabadkézi rajz: I. o. Különféle egyenes vonalok, azokból 
összetett idomok, egyenes és görbe vonalú idomok; idomok negyede, 
melyek nyomán átvitel által a negyedek kiegészitendők, idomok 
hatodok átvitele által szerkesztendők, görbe vonalok és azokból 
alakított idomok rajzolása, könnyebb díszítmények rajzoltatása. 
Hetenként 2 óra.

II. o. Díszítmények rajzoltatása, átmenet a greta rajzra. 
(Lavirschule.) Kocka és gömb árnyékolása. A távlattan elemei. 
Hetenként 2 óra.

III. o. Díszítmények rajzolása gypsöntvények után és azok 
árnyékolása, — a távlattan elemei bővebben. Hetenként 2 óra.

IV o. Nagyobb díszítmények rajzoltatása egész domború önt
vények után, a vonaltárlat előadása, a tárlati mérlet alakítása és 
míntaalakok rajzolásának alkalmaztatása. Hetenként 2 óra.

V. VI. o. Díszítmények, oszlopok, fej- és testrészek rajzoltatása gyps- 
minták után és a távlattan bővítve, építészeti rajzok. Hetenként 2 óra.

XIII. Szépírás.

Előadó: I—III. o.-ban: Henc Lajos.

I. o. Magyar és német folyóírás. Hetenként 2 óra.
II. o. Magyar és német (úgynevezett angolvonásu) irás gyakor

latainak folytatása. Lövényi- és Turcsányi féle minták. Heten
ként 2 óra.

III. o. A fönnebbi kétféle folyóírás folytatólagos gyakorlása. 
Hetenként 1 óra.

XIV. Műének.

Előadó: I—VI. o.-ban: Alszeghy János.
I. o. Elemi gyakorlatok öt hangon, a kemény létra (skála) 

ismertetése, Egy-, két- s háromhangu éneklés.
4*
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Hangjcgyirás. Hetenknét 2 óra.
II. o. Az előbbiek fejlesztése hat és nyolc hangon, a kémény 

létrák folytatása és a lágylétra ismertetése.
Hangjegyirás. Két- és háromhangu éneklés. Hetenként 2 óra.
III. o. Nyolchangu gyakorlatok nagy hangközökben, elő- s 

alakitójegyekkel. Kemény és lágy létrák folytatása, és a színezett 
(kromatika) létra ismertetése. Három- s négyszólamú dalok. Heten
ként 2 óra.

IV. o. Elő- s alakitójegyeknek folytatása. A kettős emelő, 
szállító és feloldó jegyek. A hangközök éneklés általi eltalálása. 
Kemény, lágy s színezett létrák ismétlése, s a magyar létra ismer
tetése.

Három- s négyszólamú dalok. Hetenként 2 óra.
V. —VI. o. Gyakorlatok különböző alaphangból.
Az összes létrák ismétlése. A kemény és lágy hármas-össz- 

hangzat. Három- s négyszólamú dalok. Hetenként 1 óra.
Hetenként egyszer a III., IV., V., VI. osztályok együvé fogva 

gyakorolják a három- és négyhangu dalokat.
Hetenként zongoragyakorlatok két órán át.
Használt tankönyvek: Bartalus István „Ének ABC" I., II., 

III., IV., V., VI. évfolyamok, és ,Bevezetés a zongora s orgona 
játszására". — Egri „Ének-káté." Egri „Lantos" I., II., III. 
füzetek.

Pál Ferencz „Zene-Ábécéje".

XV. Tornászat.

Előadó: I—VI. o.: Henc Lajos, az első félévben. Tausz Ferenc 
a II-ik félévben.

Minden osztályban a szabad-, rend-, kézi-, eszköz- (botokkal 
és közlőkkel) és szergyakorlatok többféle nemeiből vétetett anyag. 
A szabadgyakorlatból a fej-, kar-, törzs-, lábszárgyakorlatok állás
ban és fekvésben vitettek ki. A katonai rendgyakorlatokból az 
állásök elfoglalásának mikéntje, távközfoglalás, ütenyjárás és üteny- 
futás, ki- és besorakozás, egyes, kettős és négyes sorok képzése 
helyben és menés közben gyakoroltattak; úgy a különféle kanya
rulatok és ellenvonulások. A szergyakorlatokból minden osztályban 
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a növendékek fejlettségéhez mért gyakorlatok vétettek. Ezek mel
lett többször az ellenhatásu és társas gyakorlatok is űzettek. Heten
ként vagy osztályonként 2—2 óra.

XVI. Latinnyelv.

Gerevich E.

II. osztály- Betűk és szótagok. Beszédrészek s ezek módosí
tásai. Fő- és melléknevekről, azok ejtegetése, illetőleg fokragozása. 
Hiányos melléknevek. Névmások. Számnevek. Előszócskák. A latin 
nyelvbe felvett görög nevekről. Összetett nevek ejtegetése. Az igék 
fogalma, neme, módja, hajlitása és az igeidők képzése cselekvő s 
szenvedő alakban. A főnevek nemei. Melléknevek átalakalása. Az 
ígetan (tüzetesen).

Tankönyv: Szepesi Imre „Elemi latin nyelvtan" I. és II. 
rész. Hetenként 5 óra.
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V. Az alsólendvai polg. fiú iskolába járó tanulók ér
demsorozata az 1876|77 tanévben.

I. Osztály.
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II. Osztály.
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IV. Osztály.
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Az érdemsorozat jegyeinek magyarázata.

Az előmenetelre nézve: A szorgalomra nézve: Az erkölcsi magaviseletre nézve:
l==]eles )
2—jó )
3=elégséges) 
4=elégtelen)

l=ernyedetlen ) 
2=dicséretes ) 
3=változó )
4=hanyag )

l=dicséretes )
2—jó )
3==türhető )
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VII. Leltár.
(4-ik folytatása.)

I. Könyvtár.

Egyesek adományai: 1. Az 1875. évben A.-Lendván alapit- 
tatni szándékolt népvelési egylet alaptőkéjének megvetésére Nm. 
és főt. Kovács Zsigmond, akkor pécsi püspök és Ngos Királyi Pál 
országgyűlési képviselő urak által letett 30—30 frt f. é. apr. 1 ig 
járó kamtjaikkal együtt—összesen 68 frt 91 kr. — a nagylelkű 
adományozók beleegyezésével a helyb. polg. isk. tanári könyvtár 
gyarapítására fordittatván, következő művek szereztettek be: Bar- 
tolus zenetörténet, Wész felsőbb mennyiségtan, Wenninger polit. 
számt., Schneider építészet, Balló vegytan alapelvei, Corzan föld- 
őstörténelme, Jaurin-Kolin természettan, Szemák német írod, tört., 
Vámbéri ázsiai utazás, Szenicey csődtörv., Hajnik magyar alkot
mány s jogt., Verbőcy szónoklattan, Dittes-Gyertyánfy népiskola 
módsz. Neudtwich Amerikai utazás, Perlaky szőlőművelés, Magyar 
afrikai utazás Schloemilch Uebungsbuch z. Stud. d. HöherenAna- 
lys II. r., Haukel Elemente d. projekt. Geom., Merkel Mikroskop, 
Lónyay bankügy, Nedecky, Deák, Papé Vorlagen z. Laviren tech- 
nischer Zeichungen I. és II. r. — 2. A nm. vall, és közoktatási 
m. kir. ministerium kiadványai közöl következőkkel kegyeskedett 
könyvtárunkat gyarapítani: Ambrusz és Szauter tornatanitás, Göncy 
Pál magyarázó jegyzetek az ehető és mérges gombák alakjairól. Gönczy 
Pál a hazai feltűnőbb mérges növények leírása, Lendvay Benő tr. 
Magyarázó szöveg a Hartinger-féle táblákhoz. Göncy Magyarázó 
jegyz. Bopp. term. tani táblákhoz, Bartalus éneklő ABC I—VI. 
folyamok. — 3. Franklin-társulat: Novák Könyvvitel I. r. egé
szen, Császár számtan I. r., Ebenspanger földrajz népisk. IV., V. 
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o.-ra, Bellinger földrajz, Balló vegytan, Erdélyi olv. k., Kordos pél
datár a métermért. szám., Laurent iskolai takarékpénztárak, Schwied- 
land franczia nyelv t. IV. r., Ebenspanger Erdbeschreibung 2 rész, 
Kordos Aufgaben-Samlung, Jónás németnyelvi tan- és olv., Ballagi 
német olv., Kaszap földrajz, Lutter számtan 3 füzet, Franklintár- 
sulat tankönyv jegyzéke. — 4. Eggenberger-féle könyvker. Vajdafi 
számtan, Roller-Wittinger könyvvitel. Lád német olv. — 5. Aigner 
Lajos ur: Szinnyey Irodalmunk, Torkos magyar nyelvt.,Mudrony tár
sadalmi gazdaságt, — 6. Maurer Adolf ur Kassáról: Mártonfy ma
gyar nyelvtan, Szemák német olv. — 7. Gerevich Emil ur: Jutal
mazott pályadolg., Kuhn polynomtétel, Horváth Zs. Állati meleg, 
Horváth Zs. légtünettan fejlődése. A lőcsei kir. főgymn. 74/s-ki ért. 
— 8. Körmendy József ur: Lipp vasmegyei régész, egyl. jelentés, 
Szent-Istvántársulat napt. 1877. évre. — 9. Bona Sándor ur: Kör- 
nyei polg. jogok. — 10. Vall, és közokt. m. kir. minisztérium: 
Néptanítók lapja és Házi ipar lapja. 1877-re. — 11. Henc Lajos ur: 
Die Bürgerschule félévre.

Megszerzés utján: Gyulai magyar nyelvtan 5 db., Ballagi német 
nyelvtan 4 db., Ribáry Magyar királyság földr. 4 db., Ribáry egyet, 
földir. I. r. 3 db., Ribáry egyet, földir. II. r. 3 db., Horváth Magy. 
orsz. tört. 2 db., Vajdafy számtan 5 db., Szabó Ásványtan 2 db., Dé- 
kány vegytan, Zsindely mértan I. r., Kriesch természetrajz, Ribáry 
Magyarország okny. tört. 2 db., Névy olvasmányok 2 db., Fehér ter
mészettan II. r. 2 db., Egri középkáté, Kér. kath. szertartás, 
Szvorényi ékesszólás 2 db., Névy statistika II. r., 1876. évi váltó
törvény, Lyon Ordnung u. Freiübungen, Zlinszky telekkönyvi rend
tartás, Knorr polg. törv. rendt., Röser kereskedelmi könyvvitel II. 
r., Batizfalvy földrajz, Kubinyi iparunk, Erődy magyar irdalom 
tör., Erődy Magyar irod. tört olvasókönyv, Szabó ásványtan, 
Az orsz. középtan. tanár-egylet közlönye, A polgári iskola, Száza
dunk, Magyar nyelvőr, Természettudományi Közlöny, cimü lapok 
1877. évi folyama.

A vétel utján beszerzett könyvek értéke: 120 frt 23 kr. La
pok értéke: 20 frt.

II. Földrajzi szertár.

Egyesek adományai: A vall, közoktatási m. kir. minisztérium: 
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Berghaus-Göncy Ázsia, Afrika, A föld öt része c. faliabroszok; egy 
teljesen felszerelt földgömb (31 ’/2 centim, átmérőjű). Az alsó-lendvai 
m. kir. járásbíróság több hivatalnokától; A magyar állam közigazga
tási térképe 1870-ről. Posner Károly ur: Hatsek Magyar korona 
országainak térképe.

Megszerzés utján: Magyarország térképe az uj megyei felosz
tás szerint. Érték 1 frt.

III. Természetrajzi szertár.

Egyesek adományai: A vall, és közokt. m. kir. minisztérium : 
Hartinger bonctani táblái (emberi csontváz, az izmok, a zsigerek, 
a véredények és idegek, az agy és érzékszervek) 5 db., Hartinger 
magyarországi mérges növények, Hartinger ehető és mérges gombák, 
Collognath Gyula I. o. tanulótól: egy őz agancs. Babolchay Béla
I. o. tanulótól: egypár szarvasagancs. Matyasovszky ur (a m. kir. 
földtani intézet hivatalnoka): Conglomerat (neogen); homokkő, márga 
(neogen).

IV. Természettani szertár.

Egyesek adományai: Vall, közokt. m. k. minisztérium: 8 db termé- 
mészettani tábla, A távírót feltüntető 2 tábla, a szem és lencsék, a légszi
vattyú, szivattyúk, tüzfecskendő, viz-sajtó, mozdonyt feltüntető 2 tábla, 
világitó gáz-gyár. Göntér Gábor IV. o. tanuló: Sebeck-féle papir- 
korong 8 lyuksorral. Vérén József III. o. ifjú: Sebeck féle papir- 
korong 4 lyuksorral.

Megszerzés utján: Lejtősik szekérrel, röperőmü 13 db mellék
készülékkel, Pascal-féle készülék a fenéknyomásra, ütközőgép 7 ele
fántcsont golyóval, 6 db. hőmérő az osztályokba, természetes delejkő, 
Neef féle szikrázó kerék. Érték 112 frt 30 kr.

V. Vegytani szertár.

Megszerzés utján: l’A lit. borszesz, ’/2 kgr. rézgálic. Ér
ték 92 kr.

VI. Rajzeszközök.
Megszerzés utján: 5 db. állvány a fősz-öntvények tartására, 5 
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dr. ülés a rajzállványokhoz, egy szekrény a rajzok és rajzpapiroknak. 
Érték 20 frt 50 kr.

VII. Tornászati eszközök.

Megszerzés utján: Nyujtófából, korlát javítás, 2 db. ugró 
pózna. Érték 4 frt 70 kr.

Vili. Zene- és énekeszközök.

Adományozás: A vall, és közokt. m. kir. minisztérium: Bar- 
talus bevezetés a zongora és orgona játszásra.

IX. Bútor- és vegyesnemüek.

Megszerzés utján: Kis asztal a tanteremé. Fekete tábla áll
ványnyal. 2 pár ablaktábla a múzeumba. 2 db. vasas cövek, 8 seprő
nyél. 4 db. mappa rudacska. Látogatási napló. Érték 32 frt 80 
kr. A vétel utján szerzettek összes értéke: 312 ftt 45 kr.



VIII. Jótékonyság és jutalmazások.
Városunk lelkes közönsége a jelen tanévben is a lehetőleg 

iparkodott a szegényebb sorsú ifjak haladását előmozdítani. Neve
zetesen :

a) A magukat föntartani egyáltalában képtelen ifjak részére 
ingyen élelmezést ajánlottak fel következő aláírók : Zárjecky Vince, 
Nagy József, Bellosits János, Guggenberber Károly, Hajós Mihály, 
Kele Gyula, Kovács János, Dr. Király Mór, Lendvay Mátyás, 
Pöszér Ferenc, Tomka György, Travnik Lajos urak és özv. Ba
logh úrnő két tanulónak két két hétre. — Egy tanulónak egy havi 
ingyen élelmezést ajánlottak: Barsch Henrik, Lenek Ödön, Vá- 
mossy Lajos urak. — Két tanulónak egy-egy hétre vagy egynek 
két hétre ajánlottak: Alszeghy János, Brenner György, Bratkovics 
Ferenc, Ehenreich János, Kálivoda Sándor, Nagy Alajos, Prey 
György, Rosenberg Bernát, Udvarhelyi Gyula urak. — Egy ta
nulónak egy heti élelmezést: Babolchay Sándor, Freyer Fülöp, 
Stein Antal és Wendl Ede urak Írtak alá. — Dervarics Kál
mán ur egy tanulónak havonkint egyszer ebédet, Földy János ur 
pedig két tanulónak két hétre reggelit ajánlottak föl. Stirling Antal 
ur egy szegénysorsu helybeli ifjút látott el e tanév folytán élel
mezéssel, némi csekély szolgálatiéijesitvén ott az illető ifjú.

b) Az iskolaszék több szegényebb sorsú ifjút részint az egész, 
részint a féltandij fizetés alól fölmentett; többeket tankönyvekkel, 
rajz- és Írószerekkel segélyezett.
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A múlt 1876. évi szept. hó 9-én a szegénysorsu polg. isk. 
ifjak fölsegélyezésére rendezett táncmulatságból bejött 21 o. é. frt. 
Ugyancsak e hó 23-án Márton Béla színtársulata által ugyan e 
célra rendezett színi előadás tiszta jövedelméből a polg. isk. ifjak 
részére átadatott 32 frt 96 kr. E kétféle adományból bejött összes 
53 frt 96 krból 30 frt 8 kr.-on tankönyveket határozott az isko
laszék beszereztetni a szegényebb ifjak részére; a fönnmaradt 23 
frt 88 krt pedig Henc Lajos tanár urnák rendelte átadatni, hogy 
abbéi ugyancsak a szegényebb ifjak rajz- és irószerekkelsegélyeztessenek.

Az „Alsó-lendvai takarékpénztár*  ez évben 25 írttal segé
lyezte a polg. iskolát.

A helybeli polg. isk. tornahelyiségnek fákkal leendő beülte
tésére szükségelt költség fedezetéül egy valaki egy csinos ásztal- 
térítőt ajándékozott, mely kisorsoltatván, 10 irtot jövedelmezett a 
kitűzött célra.

Az izr. segélyző egylet a jelen tanévben is segélyzett egy 
szegényebb sorsú ifjút tankönyvekkel.

A földmérések begyakorlásához szükséges mérnöki asztalt, 
doptrát, libellát és mágnest ez évben is Horváth László 
és Zárjecky Vince urak voltak szívesek átengedni.

Végül a szorgalmasabb tanulók megjutalmazására aláírás utján 
következő urak adakoztak: Zárjecky Vince 3 ezüst húszast, Nagy 
József 1 fr, Hajós Mihály 2 frt, Pöszér Ferenc 1 frt, Rath Já
nos 1 frt, Kovách János 1 frt, Karabélyos Elek 1 frt, Koceth 
Mátyás 1 frt, Nagy Alajos 1 frt, Prey György 1 frt, Zakó Dá
niel 40 krt, Ehrenreich János 2 db ezüst húszast, Guggenberger 
Károly 1 frt, Brünner Sámuel 1 frt. Poppel Lajos 50 krt, Barsch 
Henrik 50 krt, Tomka György 1 frt, Schwarz Jakab 50 krt, 
Rosenberg Bernát 50 krt, Isoó Ferenc 1 frt, Schwarz Ignác 50 
krt, Freyer Fülöp 50 krt, Gordignany Fereno 1 frt, Travnik La
jos 50 krt, Skublics Imre 1 frt, Augusztich György 40 krt, 
Wortman Benő 50 krt, Bellovits János 50 krt, Lendvay Mátyás 
50 krt, Faisztl István 50 krt, Kele Gyula egy 2 frtos tallért és 
60 krt, Hofman Salamon 1 frt.

Az itt, valamint a leltárban fölsorolt adakozásokért a tan
intézet és az ifjúság nevében mély köszönetét nyilvánítja az isko
laszék és a tantestület!! —
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Segélyzettek és jutalmazottak.

A Molnár-féle alapítvány kamataiból c tanévben Polesinszky 
János V, m ifjú 20 frt, Zsohár István I. o. 11 frt 54 krnyi se
gélyben részesült. Ingyen élelmezésben részesültek: Simon Ignác
II. o. 10—, Bucolics István II. o. Zágorec József II. o.
&— hónapon át. Stirling Antal urnái étkezett Polesinszky János 
V. o. ifjú.

Tandijat részint egészen, részint részben következőknek engedte 
el az iskolaszék: Horváth Mihály ifj., Tóma István, Zsohár István 
I. o. ifjaknak személyenkint 12 frt, Masanszker Arnold, Szita Lajos 
I. o.-nak 10—10 frt. Simon Ignác, Zágorec József II. o.-nak 
12—12 frt, Bucolics István II. o.-nak 10 frt, Kodila Péter, Neu- 
feld Lajos II. o. nak 5—5 frt. Vorum Gyula és Horváth Mihály
III. o.-nak 12 —12 frt, Benkovics János, Boa Imre III. o.-nak 
5 -5 frt, Simonka István IV. o.-nak 10 frt, Mendly Lajos IV. 
o.-nak 5 frt, Polesinszky János V. és Spitzer Arnold VI. o.-nak 
12—12 frt. Összesen 173 frt.

Tankönyveket kaptak használatra: Horváth Mihály ifj., Ma
sanszker Arnold, Tóma István, Zsohár István I. o. ifjak; Boco- 
lics István, Simon Ignác, Zágorec József II. o.-ak ; Benkovics János, 
Boa Imre, Horváth Mihály, Vorum Gyula III. o.-ak; Göntér Gábor, 
Mendly Lajos, Simonka István IV. o.-ak; Polesinszky J., Szalaváry 
E. V. o.-ak.

A tankönyvekkel segélyzettek nagy részt rajz- és írószerekkel 
is gyámolította az intézet.

A nm, vall, és közokt. m. kir. miniszter ur a magyar nyelvben 
legkiválóbb eredményt tanúsító növendékek jutalmazására következő 
könyveket küldte: A vadfogó Cooper után 2 példány. Az útmutató 
Cooper után 1 példány. Tündér-világ 1 példány. Győry V. Mese
könyv 1 példány.

Szorgalmi jutalmat kaptak: a) A nm. vall, és közokt. minisz
ter ur által küldött könyvek következő, idegen ajkú ifjak között ozs- 
tattak szét: Vérén József III. o. ifjúnak Cooper Vadfogó, Kodila 
Péter II. o.-nak Cooper Vadfogó, Ratkohl Tivadar II. o.-nak Cooper 
Útmutató, Bucolics István II. o.-nak Tündérvilág, Wüjec József I. 
o.-nak Győry V. Mesekönyv, b) Az aláírás utján bejött pénzből vett 

5 
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könyveket következők kaptak: Benkovics János Mártin képes ter
mészetrajz 4 frt, Staub F. képes könyve 3’60. Briinner József, 
Spitzer Árnold, Jókai Magyar nemzet története 3 frt, Alszeghy Fe
renc Magyar irók arcképei 3 frt, Simon Ignác Göncy-Steler atlasz 
2-70., Nagy Zoltán Jókai Kis dekameron 2 irt, Nagy Antal Arany 
Toldi esteje 1 frt, Harasztovics Károly Kisfaludy Károly költemé
nyei 1 frt, Hajós Fereny Arany kisebb költeményei 2 frt. — Yé- 
gül Göntér Gábor 1 drb két frtos tallért, Mendly Lajos 3 drb ezüst 
húszast, Freyer Béla 2 drd ezüst húszast kaptak.



IX. Tudnivalók a jövő tanévre.
A beiratások az 1877/78-ki tanévre aug. 30-és 31-én és szept. 

hó első három napjában a délelőtti órákban tartatnak meg az is
kola helyiségében — a várban. — A pót- és javító vizsgálatok 
szept. 4-én délelőtt történnek meg. A tanév szept. 4-én veszi sza
bályszerűen kezdetét.

A polgári iskola első osztályába felvétetni kívánó növendék 
bizonyítványt köteles felmutatni, hogy a négy elemi osztályt leg
alább is „elégséges*  sikerrel végezte be; bizonyítvány nem lété
ben felvételi vizsgálatot kell kiállani a jelentkezőnek.

Mindazon ifjak, kik az évi zárvizsgálatokon nem jelentek meg, 
pótvizsgálatra utasittatnak. Azon ifjak pedig, kik legfeljebb két 
tantárgyból nyertek „elégtelen* 4 osztályzatot, javító vizgálatot te
hetnek. Az erre vonatkozó Írásbeli kérvények azonban legkésőbb 
augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgatósághoz.

Alsó-Lendván, Szent-Iván hó 30. 1877.

UDVARHELYI GYULA,
id. igazgató.
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