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M agyarhon M yxogasterei.
Az újabb kor által felderített tenyészeti alakok közt a legfel

tűnőbbek s a legsajátságosabbak a Myxogasterek. Legfeltűnőbbek, 
mert ezen csoportnál alakul a szervtelen, még hártyával sem körül
vett anyag élő terményekké önállólag akár milyen almon (substratum) 
minden más szerves anyag vagy takaró védelme nélkül. Legsajátsá
gosabb, mert itt önálló, állat sajátságaival biró elemekből, nem nő, 
hanem épül magasabb szervezetű a gombákhoz sok tekintetben hasonló 
termény.

Ezen sajátságoknál fogva, s mivel ezen organismusoknál minden 
életnyilatkozat, minden szervezkedés oly anynyira kezdetleges, oly 
anynyira durványos, hogy a myxogastereket a szervezetek fejlődési 
sorozatában közel azon helyhez találjuk, melyet az állat- és növény
ország közös kiindulási pontjának képzelüjk: azért érezte De Bary 
magát arra indítottnak, hogy a myxogastereket gombaállatok neve 
alatt a gombáktól elszakítsa és külön, a növények és állatok közt 
álló, osztályba állítsa.

Ámbár én nem látom elegendőleg indokoltnak ezen elszakitást; 
mert az anyag összefolyása, a fajok megújulásánál, az egész növény
országon át elvonuló tünemény, csak azon külömbséggel, hogy az 
egyesülés a legismeretesebb esetekben párjával történik, s hogy az 
egyesülő szervezetek nem mindenkor annyira egyranguak, mint itt a 
nyákpöfeknél vagy a Pandorina morum egy spórává egyesülő rajzói
nál; mert ismeretes tény, hogy a növényországban a növény füvének 
vagy telepének fejlődése annál inkább háttérbe szorul, minél inkább 
a növényfaj az állatországhoz közeledik, mely közeledés arányában 
a törzs a mycel a telep teendői a virat burkaira átmennek, s mely 
két ok tekintetbe vétele mellett, a nyákpöfek terméseit több rajzók
ból alakuló, több ébrényü Oogonnak lehet tekinteni betokozódott ra j
zókkal. Mind a mellett kéntelennek látom magamat is a Myxogaste
reket a hasgombáktól elszakítani, s a gombák sarkához állítani. Mert 
meggyőződtem, hogy egyrészről kifejlett növényi szövettel nem bírnak,
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hogy a rajtuk mutatkozó hártyák, ripacsok, csövek és rostok csak 
összehuzódott, megszáradt, többé fel nem éleszthető organicus anyag, 
s hogy még maga a durványos telep is, mely a növényeknél az élet 
törzsét képezi, itt a rendesen kifejlett termés mellett, teljesen holt 
anyag s másrészről, hogy a teljesen kifejlett szervezetük s egész 
termetükben igen hasonlítanak a gombákhoz sőt hogy több alak által, 
például a Lycogala nemmel közvetlenül azokhoz fűződnek.

De szóljanak magok a szervezetek.
Ha a nyákpöf spórája kellő nedvesség s hőmérség mellett ned

vet felvesz, felpattan a héja s tartalma kimászik lassan a résen, s 
hever a héj mellett mint gömbded protoplasmatömeg, melyben gömbded 
szemcséket s melynek felületén átlátszó nyálkás anyagot külömböz- 
tetni lehet. Ezen kibontakozott anyagot földi rajzónak lehet tekin
teni, mert pár perc múlva keletkeznek belsejében mozgások, melyeken 
mint a protoplasma mint a benne szabálytalanul szétszórt szemcsék 
részt vesznek. A mozgás eredménye helyenként keletkező behúzható 
nyujtványok. A leghosszabb nyujtvány (Pseudopodium) keletkezik 
azon irányban, melyben a tömeg mozogni készül s mely a rajzók 
pilláit helyettesíti. Ily állapotban igen hasonlít a rajzó a gyöklábuak- 
lioz számított Amoebákhoz, a miért egyszerűen ezen fejlődési állapot 
Amoebának is neveztetik. A pilla jobbra balra rezeg s ezen rezgés 
segítségével halad a rajzó. Ez alatt mozognak a plasma szemesei 
ki s befelé a nyujtványok vagy tapogatók irányában. Ezen mozgás
nál még érdekesebb tünemény ezen fejlődési szakban, egyes gömbded 
átlátszó tömegecskék rögtöni megjelenése a plasmában, melyek ütemi 
szabályossággal összehuzódnak s tágulnak, de a mint rögtön kelet
keztek, el is oszlanak. Ezen testecskék vacuoláknak neveztetnek 
ugyan, de nem értünk ezen nevezet alatt üregeket, mert tudjuk, 
hogy a természet a földi életben még most is (horret vacuum) irtódzik 
az ürességtől.

A tapogatók segítségével találja a rajzó a szügséges tápanyagot, 
melyet mint a csupasz gyöklábuak testével átkarol, de ha nyuga
lomra vagy téli álomra, vagy oszlásra, vagy copulatiora készül, tes
téből kitol. Ezen ritkán észlelhető táplálkozási módon kívül, nem 
ismerjük azon utat, módot, melyen a gyorsan növekedő plasma szerzi 
meg a szügséges léteges tápanyagát s a sok mészföldet.

Ezen nyáktömeg egyenletessége, mely tömegben még semmi elkü-
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lönitett szövet semmi szerv nem mutatkozik, teszi lehetségessé az 
amoebák szaporodását oszlás által.

A plasmának imént rajzolt mozgásától, melyben a külső nyál- 
karéteg csak szenvedőleges részt vesz, külömböztetni kell a plasma- 
szemcsék önálló mozgását. Mutatkozik az ha a plasma vagy a plas- 
maraj betokodásra, vagy ha az utóbbi sporaképzésre készül, a mikor 
a szemcsék a felülettől a plasma belsejébe vonulnak. De a legfeltű
nőbb e következő tapasztalás. Múlt évi decemberben (1870.) vizs
gáltam Physarum paniceumot, régi vagy 10 éves példányt. Midőn 
a feláztatott termést vízben a górcső alatt vizsgáltam legelőször fel
tűnt a spórák között néhány élő amoeba. Tovább tartván a vizs
gálat a hajzat vizsgálódása miatt, átázott egy amoeba teljesen s a 
szabaduló szemcsék keresztül kasul szaladtak a látmezőn oly gyor
sasággal mint a bors infusumának ázalagjai. Gyönyörű látvány! 
melyre azonban még most messzire terjedő combinatiókat kötni nem 
bátorkodom, mert még magányosan álló tapasztalás az utókor szá
mára, s rokon azon másutt közölt tüneményhez, mely szerint az Üröm 
Pezizajának terméseiben a spóra tartó tömlők mellett oly tömlők is 
fejlődnek, melyek egész tartalm a ily eleven mozgású gömbded apró 
spermatiumokra oszlik, s mely hasonlóul még általános hitelre nem 
talált,

Fölebb mondottam, hogy a földi amoebák keresztoszlással szapo- 
roduak. Kedvező körülmények közt egyesülnek ezen rajzók nagyobb 
tömegekbe, melyek plasma tömegeknek vagy plasmodiumoknak nevez
tetnek, melyekben azonban a rajzók még soká fenntartják egyéni 
életüket.

A plasma tömegek rendszerint fejérek ritkán sárgák vagy na- 
rancsszinüek, és igen ritkán más színűek. Ezen plasma tömegekből 
épülnek a nyákpöfek csinos sporatokjaik.

Ha az idő nem kedvező, képes egy rajzó vagy néhány rajzóból 
alakult plasmatömeg golyóvá összehuzódni. A plasma szemcsék hú
zódnak a tömeg belsejébe s a felületén lévő anyag szilárdul kéreggé. 
Az átváltozás betokodásnak, a származott nyugállapotok pedig micro 
és macro-cystáknak neveztetnek. Ha a plasmák copulatióját az ala
kuló termésben háborgatjuk például szétkenés által, uj csoportosulás 
nem áll be, hanem elhal az egész raj s az anyag összeszárad barna 
szarúnemü tömeggé.

i*
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Ezen összeszáradt tömegekhez hasonlítanak a nyákpöfek Sclero- 
tium-alakjai, melyekről azonban saját tapasztalásom nincsen a miért 
ezek iránt a kedves olvasást De Bary munkáira kell utalnom p. 
Morphologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten 311— 313. lapon. 
Ezen változást úgy lehet tekinteni, mint tömeges microcysta-képző- 
dést, melynél az egyes cysták kölcsönös nyomás következtében sok- 
lapuakká válnak. A feléledés itt valamint a cistáknál úgy történik, 
mint a spóráknál. A héj nem vesz többé részt a termény további 
fejlődésénél, mert hóit anyag.

A faj megújítása vagy ifiusitása czéljából fejlődik a plasmodium- 
ból egy társas bábállapot a sporatartó.

A meglett termésen ügyelnek a mycologok a durványos telepen 
kívül, ha az feltűnő, magára a spórátokra, tönkjére spóráira, közép
oszlopára és hajzatára.

A plasmodium keletkezése korában csak puha nyálkás réteg még 
pedig vagy folytonos, vagy hézagos s hálóhoz hasonló, csak ritkán 
vánkosképü vagy áll elágazó zsinórokból.

Azon telepből emelkednek az amoebák határozott alakú töme
gekké a külömböző fajoknál külömböző modorban a szerint a mint 
magányos, társas vagy összetett spórátokat alakítanak. Ha ezen fej
lődés nem háborittatik, nem marad a telepen semmi plasma csak hóit 
nyálkás anyag mint a limax utján, a miért ez nem analógja sem az 
őssejtnövények telepének sem a gombák mycéljének.

A spórátok fejlődésében igen feltűnő tünemény a tönk képző
dése. Minden spórátok kezdetben tönktelen s áll élő amoebákból, 
melyek egymás közt az alomra függőleges irányban mozognak mind
addig mig a faj eszméjének megfelelő távolságra nem jutnak, ez alatt 
összehuzódik s megszilárdul az utjokban hagyott nyálka anyag any- 
nyira, hogy az még a függőleges lapon függőlegesen álló Stemonites 
sporatokot is képes kellő állásban megtartani.

A tönk ürege is a szilárdulás eredménye s mindenkor szabály
talan. Hogy itt is küzdés van a lét mellett, függés külső hatályok
tól és alkalmazkodás a (körülményekhez, m utatják a sok eltérések a 
tőalaktól. Ha nem kedvező az ébredés ideje, nyugállapotba térnek 
vissza cysták s sclerotium alakjában s bevárják a kedvezőbb időt. 
Roszul választott telepedési hely az ág vagy tőke oldalán kénszeriti 
a Tabulina-telepitvényt közös üres nyél alkotására, melyen az egész
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telepitvény függ mint Polistes gallica F. (igen terjedt darázs) isme
retes fészke. Ha csekély az amoebák száma, kis telepitvény készül, 
sőt néha társas fajnál csak magányos gunyácska. Ha hosszabb ván
dorlás után igen fogyott a nyálkás anyag, csak durványosan fejlődik 
a hajzat, a tér aránytalan elfoglalása okozza a Trichia pyriformis 
tönkjei gyakori összenövését, miáltal Arthrobotryumhoz hasonló ala
kok keletkeznek, mely körülményeket még a schemákhoz ragaszkodó 
mycolog is kéntelen tekintetbe venni.

A spórák fejlődnek szabad sejt képződés modorában a rög töme
gében, még pedig az alakok többségénél magánosán, csak a Badlia- 
mia nemnél külön tömlőkben, társasán. Mindég gömbösök, csak száraz 
állapotban sok fajnál mindkét végén hegyes kerülékes alakot. Fel
tűnő változatosságot nem mutatnak még nagyságra sem.

A hajzat igen változó, de sok fajban állandó jelleg s vagy sza
bad s kihull a tokból a spórákkal, vagy erősítve van, még pedig 
vagy a gúnyához vagy a középoszlophoz, keletkezését mutatja leg
jobban a Physarum recés hajzata, mely olyannak mutatkozik, mintha 
a spórák elválása után fenmaradott gleba sűrű légbuborékok által 
összeszorittatott volna. Abból értjük a háló szálainak kiszélesedését 
az egyesülés pontokon s az ugyanazon helyen mutatkozó üregeket, s 
a kis sűrűbb liálócskákat. De lehetséges jelenlegi igen hézagos ta
pasztalásunk mellett más keletkezési mód is. A legfeltűnőbb szer
kezettel bírnak a ruganyos hajzatok, melyek a spórák szétszórására 
szolgálnak, milyenekkel a Triehiak, Ancyriak az Ophiuridium s nehány 
más pöfecs bir.

A hajzathoz rokon szervezet a gúnya reezésen elágazó bordái vagy 
inai, melyek, a horgokat betöltő gúnya hártya eltűnése után is meg
maradnak s a termésnek meglepő csinosságot kölcsönöznek. Indul 
ezen érháló vagy a hajzatból mint néhány Stemonitis fajnál, vagy a 
tönk felső végéből mint a Dictydiumok és Cribrariaknál.

A gúnya egy, két, sőt a Lycogalánál háromrétű is. Legfeltű
nőbb a kettős gúnya a Didermáknál s a Didymiumoknál. Az első 
nemnél elválik a külső vastag, törékeny kéreg darabokban, az utóbbi
nál feloszlik pornemü, korpás vagy pikkelyes gyenge borítékká. Leg- 
mulékonyabb a gúnya a Stemonitisoknál, hol az a termés megérése- 
kor nyomtalanul eltűnik.
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Részleteket ád e munka különös része s főleg De Bary Rosta- 
finsky, Famintzin, Woronin és Cienkowski ide vágó munkái.

A N yákpöfök  jellegkolcsa.
1. A spórák felődnek a termés felületén magánosán s nyelesek.

Ceratium . Famintzinia.
—  A spórák fejlődnek tokok vagy sporarejtők belsejében. 2.

2. Az amoebák csoportosulnak vagy sok apró 1— 2 m. m. 
vastag magános termésekké vagy nagyobb tömegekké, melyek végre 
apró egymástól elváló vagy egymással összefüggő terméskőkké fejlőd
nek, vagy csak a közös gúnya eloszlik szabályos táblácskákra. 3.

—  Az amoebák csoportosulnak nagyobb tömegekké, melyek 
egyetlen egy gúnyába záratnak. Sem a gúnya sem az egész termés 
nem oszlik szabályos részekre vagy termésekké. Lyco g aleae  7.

3. A gúnya eloszlik batszögü táblácskákra, melyek szögein a 
tekercsvonalu hajzatfonalak függnek. Ophiuridiae. Ophiuridium.

—  A termés áll minden oldalról zárt, vagy tömegesen oldalt 
összefüggő vagy társasán vagy magánosán álló 1— 2 m. m. vastag 
terméskőkből. 4.

4. A spórátok nem válik végre liálóképü érszövetté s nem tart 
a spórákon kívül sem feltűnő hajzatot sem középoszlopot. L iceaceae  10.

—  A spórátok tart a spórákon kívül feltűnő capillitiumot vagy 
legalább középoszlopot, vagy a gúnya átalakul érhálóvá. 5.

—  A spórátok maga válik hálóképü ereiből keletkező érszö
vetté. C rib rariaceae . 11.

6. A hajzat szálai bírnak vagy gyűrűsen vagy tekercsvonalban 
sorakozó varancsokkal, s az egész hajzat legtöbb esetben ruganyosán 
kiterjeszkedő szövet. T rik h iaceae .  13.

— A hajzat szálai simák, átlátszók vagy áttetszők, legfölebb 
az ágzugokban felfuvódottak — s mennyiségük csekélyebb mint a 
sporatömeg. P h y sa rea e .  14.

7. A gúnya gömbded vagy félgömbded, sima vagy legfölebb 
varancsos, s alakul meszet nem tartó hártyákból. 8.

— A termés szabálytalan alakú, meszet tartó, egyenetlenül 
ránczos vagy göröngyös felülettel. 9.

8. A gúnya két vagy háromrétű, varancsos; a felső és alsó
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réteg hártyás, a közbelső szöszképü. A spórák sárga, sárgaveresek, 
pirosak. Lycogala.

—  A gúnya egyrétü, sima. Hajzat sokféle. Spórák barnák, 
feketék. Reticularia.

9. A termés felülete vastag, törékeny, sporátlan, göröngyös, 
ripacs. A termés altelepe durván liálóképü. Aethalium.

—  A termés felülete mint az egész gomba, szivacs vagy tajték- 
képü, redős felületű. Hajzat szálai sötétviolakékek. Spumaria.

10. A hengerded vagy oszlopalaku termések összenőttek vánkos- 
idomu nyéltelen, vagy közös fiókos nyélen függő tömegekké. Tubulina.

—  A termések magánosak, különféle alakúak, nyéltelenek, Licea.
— A termések magánosak, gömbdedek, körülmetszetten nyilók 

a felbőr alól kiemelkedők s üszők gomba természetűek. Phelonitcs.
11. A gúnya bir délkörüleg menő s keresztágakkal összekötött 

idegekkel, melyek a gunyahártya eltűnése után gömbded hálót ké
peznek. Dictydium.

—  A gúnya bir összefolyó erekkel melyek, a megmaradt alján 
kívül sűrű kerekdedhorgu gömbded hálót képeznek a gunyahártya 
eltűnése után. Cribraria.

12. A hajzatháló fejér, hengeres, a nyél is az. Diachea.
—  A hajzatháló s a nyél színezett s igen tartós. Stemonitis Gled.
13. A hajzat varrancsai sorakoznak sűrűn álló gyűrűkké. Arcyria.
— A hajzat varrancsai sorakoznak pörge vagy spiral vonalak

ban. T rich ia .
14. A gúnya hengerded, fekvő s hasad szabályos hosszanti 

réssel. Angioridium.
—  A gúnya hasad körülmetszetten vagy nyílik lehulló kupak

kal. 15.
—  A gúnya hasad csúcsán szabálytalanul 16.
15. A gúnya körteidomu vagy viszásan tojásdad s nyélén álló.

C raterium .
—  A gúnya gömbded s kettős, a külső kemény s nem meszes. 

Nyél nincs. Perichaena.
—  A gúnya vánkosképü az alomra lapuló különféle alakú ku

pakkal nyíló. A spórák fejlődnek csoportosan fiókokban. S te g a sm a .
16. A gúnya kettős. A külső vastag, kemény, darabokban elváló 

ripacs, a belső hártyás. Diderma.
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—  A gúnya egyszerű legfölebb lisztes vagy pikkelyes felülettel 17.
17. A gúnya sima felületű, ripacsképü, törékeny s tartalma spó

rákon kívül reczés hajzat s szerviden lemezek. Leiocarpus.
—  A gúnya sima felületű, kártyás, tarta lm a spórák és hajzat

Physarum .
—  A gúnya kártyás felülete lisztes vagy korpás. Tartalma a 

spórák és hajzaton kívül gyakran kis középoszlopocska. Didymium.

A M yxogasterek  ren d sze re .
Ámbár a terményekről gyűjtött töredékes ismeretünk mellett a 

csoportositási rend nem tartós értékű: mind a mellett, mivel a rend
szer a haladó részletes tudományhoz simulni kéntelen: azért közlöm 
kísérletemet, mely a nyákpöfeket oly rendszerbe akarja összeállítani, 
mely a legújabb tapasztalatokat is átkarolja s az alakokat a fejlődési fo
kozat rendjében csoportosítja. Ezen alapon elosztom a myxogastereket.

1. Exospor és endosporokra.
2. Az endosporokat, placogaster és angiogaster nyákpöfökre.
3. Ezen három csoport mindegyikét, az előre haladó fejlettség 

alapján két rendre következő schema szerint.
1. A spórák fejlődnek határozott alakú telep felületén. Exospor 

Ny. 2.
—  A spórák fejlődnek gúnyákban. E n d o sp o r  Ny. 3.
2. A spórák fejlődnek magánosán, bokoralaku telep végágain. 

Mycetoid Ny. Tőalak: Ceratium hydnoides.
—  A spórák fejlődnek ripacsképü Tinómhoz hasonló telep felü

letén. Hymenoid Ny. Tőalak: Famintzinia porio ides. (Alb. et Schw.)
3. A spórák fejlődnek teljesen zárt gunyácskákban. Angiogasler 

Ny. 5.
—  A spórák fejlődnek, egymással nyílások vagy hézagokkal 

közlekedő gunyácskákban. Placogaster  Ny. 4.
4. A gunyácskák egyesülése állandó. A ethaiium félék .
—  A gunyácskák elválnak egymástól megéréskor, ruganyos, 

tekercses fonalaik nyujtódzása miatt. Ophiuridium félék.
5. A gúnyák összefüggése állandó s külön tönkük nincs. Tubulina

félék.
—  A gunyácskák vagy eredetileg magányosak, vagy válnak 

olyanokká megéréskor. S p hae ro carp us  félék.
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Ezen utolsó rendbe tartozik az ismeretes nyákpöfek többsége, 
mely rendszerem szerint családokra osztandó volna, mit a jelen dol
gozatomban már csak azért nem teszem, mert a honi virány nem 
szolgáltatja a jelenkorban ismeretes alakok összeségét.

Nyákpöfek. Myxogasteres.
Csupasz, mozgó, alakot változtató fejér vagy sárga nyákféle tö

megből keletkező termények, melyekben sem a törzs sem a termés 
nem alakul sejtszövetből, s mely termények spórái vagy petei ta r
talma, behúzható pillával vagy pillákkal és rángatódzó vacuollal biró 
mozgó amoeba alakjában, szabadul. Ezen későbben oszlás által sza
porodó Myxoamoebák csoportosulnak uj plasmatömegekké, melyek 
újra telep és terméssé különködnek.

I. Rend. Türkönefólók. Ceratiaceae F. et W.
A telep hálóképüleg átlyukasztott réteg, melynek kelenytartalma 

(Protoplasma) lemez vagy galy-alakban emelkedik s felületén magá
nosán álló nyeles spórákká vagy petékké idomul. Lásd A. Famintzin 
és M. Varonin dolgozatát. „Ueber zwei neue Formen von Schleim
pilzen“ Memoires de Takademie imperiale des sciences de st. Peters
b u rg  VII. serie Tom. XX. r. 3.

1. N em . C eratium  A . et Sie. Türkönc.
1. C. hydnoides Alb. et Schw. Gerbenképii T. A termő, henge

res, tompavégü ágai felállók, s képeznek fejér, magános vagy össze
folyó nagy terjedelmű gyepeket.

Nő nedves fán tavasztól őszig, kedvezőtlen időjárásban kiszárad 
teljes kifejlődés előtt, mint sok más Myxogaster, lyukas szarunemü 
réteggé (Phlebom orpha P .)  Rajzát lásd f. é. F. és W. munkájában 
1. és II. tábláján. Vinkovce m. tölgytuskókon (Schulzer) Sz. Olaszi 
in. fenyőtuskókon (Kalch). Vihorlat alján Tálya és Eperjes környékén 
valamint Retyezát erdeiben is.

2. C. porioides Alb. et Schw. Tinoruképíl T. Termő része emel
kedik lemezek alakjában, melyek szabálytalan felálló felső végükön 
táguló, nyílt, rongyoséit! csövekké összenőnek, képez magánosán álló 
vagy összefolyó gyepeket. Mint Fam intzin ia  porioides (Alb. et Schw.)
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az előbbitől igen eltérő typus, általán a Ceratium nemtől elszakasz- 
tatott.

Találtam Eperjes környékén régi kukuricatarlón, Vincovce mel
lett észlelte állitólag Schulzer, de példánya, bár hasonló külalak te
kintetében a leirt fajhoz, nem az, mert barna s Trametes-belszer
kezetű.

J c g y z .  ügy látszik, mintha Aegerita is ide tartoznék.

II. Rend. Lycogaleae. Tejpöfecsfólók.
A Myxamoebák tömege idomul nagy, néhány millimétertől né

hány centiméterig széles gümbded vagy félgömbded terméssé, melynek 
sem tartalma nem külőnködik mindenfelé zárt terméskékké, sem fel
hőre szabályos, sallangos táblácskákra.

2. Wem. L ycogala  (M ich.) Tejpöfecs.
Termése gömbded, s bir kettős gúnyával, melyet gyenge szösz- 

képű réteg egymástól elválaszt. Tartalma, csöves, légtartó, elágazó 
hajzat és sárga, narancsszínű vagy piros sporatömeg.

L. miniatum P. Miniumveres T. Termése gömbded, borsó-dió 
nagyságú, barnásszürke, varrancsos. A varrancsok sötétszürkék, á t
látszatlanok. Röge elébb fejér, későbben violakék, végre piros vagy 
szenyessárga. Redves fákon az egész év alatt a. v. e. t. Ide számí
tanám Schulzer L. rub rum át is, ha szabad volna, tisztán, a gomba 
alakját természetes nagyságban adó rajzra, bízni a meghatározást.

2. L. punctátum P. Pontozott T. Termése gömbded, borsó-dió 
nagyságú, halovány vagy aranysárga recés felületű s varrancsos. A 
varrancsok áttetszők s sárgák. Röge elébb fejér végre szenyessárga. 
Nő nedves törzsökön Eperjes környékén. A kisebb halavány sárga 
alakokat csak porhadó, nyílt helyen fekvő szilvafán szedtem.

3. L. parietinum Schratt. Fali T. Termése félgömbded, kékes 
feketén pontozott, rongyosan nyíló; sárga spórákkal s kevés hajzat
tal. Didymium parietinum Schrad. Nem láttam. Pozsonyban Bolla, 
papíron. Lásd Pilze der Pressburger Flora. Verb. d. Vereins zu Press
burg 1857. II. 55. lap.

.5. Wem. R e ticu la r ia . F r. H álópöfecs.
Telepe folytonos, egy vagy több egymástól elválló szürke vagy 

fejér, metall fényű hártya. Termése vánkosképü, vagy félgömbded,
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egy négyzet centimeter —  méternyi területen. Gúnyája igen gyen
géd hártya, mely legtöbb esetben darabokra széthull s ritkán nyílik 
középpontján szabálytalan lyukkal. Röge sötét színű s áll hajzat s 
sporatömegből. A hajzat rendszerint egyszínű a spórákkal, de vál
tozó szervezetű ugyanazon fajnál is, a miért Rostafinszki Fries Reti- 
culariájából a hajzatra alapított minden uj neme alig tartható. Lásd: 
Rostafinszki: Versuch eines System’s der Mycetozoen. Strassburg. 
1873. Mész szemcsék nem léteznek sem a gúnyában sem a haj
zatban.

1. R. maxima Fr. Óriási H. Telepe áll ezüstfényü aszott egy
mástól elválló hártyákból. Termése vánkosképü, néha több □  deci- 
meternyi területen elterjedő. Gúnyája igen gyenge, hóporjas felületű 
fejéres. Röge biborfekete. Hajzata áll helyenként dagadt csövekből 
és igen sajátságosán szerkesztett hálóképen összefüggő tömör fona
lakból. Ezen fonalak két-kéttaguak s tágulnak helyenként vagy 
legettartó golyósorokká, vagy dülényalaku kis hálókká. A hajzat 
ezen szerkezete e faj legbiztosabb jellege. A gomba ritka, eddig 
csak egyszer találtatott 1876-ban Kalchbrenner által Sz.-Olaszi kör
nyékén fenyőtuskókon. Brefeldia maxima Rostf. Corda nem adja a 
hajzat sajátságait Icon. fung. VI. 35.

2. R. a t r a  Fr. Fekete  H. Termése lapos, vánkosidomu, eléhb 
fejér, későbben sárga, végre a barnából a feketébe átmenő, reczés fe
lülettel. Hajzata az alapból galyidomulag emelkedő. Spórái gömbösek, 
feketék, 0,012— 0,014 m. m. átmérővel. Sz.-Olaszi (Kalch.) és Ruszka 
havas alján. Mindkét példány a férgek által annyira megrongálta- 
tott, hogy uj vizsgálat alá nem vétethetett, a miért a nevezett két 
leihely nem biztos. A m aurochaete  a t r a  Rostf.

3. R. umbrina. Fr. B arna  H. Termése vánkosidomu, kártyás, 
sima, fényes, eléhb fejér, végre barna gúnyával. Röge barna. Haj
zata a telepből emelkedő két-kétágu, galyidomu. Spórái gömbösök, 
umbrabarnák, sima felületüek 6— 8 m. m. átmérővel. Szórványos 
mint minden hálópöfecs. Fatuskókon s gerendákon Pozsony (Endl.), 
A.-Kubin, Sz.-Olaszi (Klek.), Eperjes, Kassa, Ungvár és Schulzer sze
rint Nagy-Várad, Rézbánya, Mohács s Vinkovce környékén. Lycogala 
a rgenteum  P. Mucor Lycogalus Bolt. Corda icon. VI. rajz 36. nem hű.

4. R. plumbea Fr. nec Rostát. Ó lomszürke H. Telepe mint az 
előbbieknél kártyás fényes. Röge sárgába vagy szürkébe hajló bar-
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naszinü. Hajzata a telepből emelkedő két-kétágu a spórákkal egy
színű. A spórák gömbösök, hosszudadok, simák 0,00— 0,010 m. m. 
átmérővel. A gúnya bátyás fényes, ólomszürke. Redves gerendákon 
Eperjes m.

5. R. flavofusca Fr. S á rg á s b a rn a  H. Telepe hártyás, testszinü. 
Termése félgömbded társas, vánkosidomu, tartós, kártyás, elébb fejér, 
későbben sárgásbarna gúnyával. Hajzata recés a gúnyából induló, 
pákidomu mellékágakkal. Spórái szürkebarnák Fr. s. m. 89. 1.

Élő tölgy és gyertyánfák törzsein Mohács környékén találta 
Schulzer i. h. 1233. lapon rajzzal.

.1 cgjx. Előfordulnak néha vastag rövid tönkön függő Reticularia-termések is.

4. Nem . A eth a liu m  L k. K orom pöfecs.

Telepe alakul recésen összefolyó, kocsonyás szálakból. Termése 
vánkosidomu, néha néhány decimeternyi téren elömlő. Gúnyája töré
keny, sok meszet tartó, végre darabokra széthulló ripacs. Röge 
márványozott; gömbded, karélyos, barna mezőkkel és fejéres erekkel. 
A fiókok összefüggők. Hajzat nincs, ha csak a hézagos válaszfalak 
oldalágai annak nem vétetnek.

1. Ae. rufum Wll. B arna  K. Gúnyája sárgásbarna, sima, fél
gömbded, vánkosidomu. Hajzata fejér a spórák eltávolítása után is 
vánkosképü s áll két-kétágu recésen összefolyó lapos szálakból. A 
spórák gömbdedek, szürkésbarnák. Bikktuskón a tapoly-hermányi 
völgyben szept. havában.

2. Ae. violaceum P. V iolakékes K. Telepe lisztes, néha korpás. 
Termése félgömbös, vánkosképü. Gúnyája vékony lisztes vagy kor
pás felületű, fejér vagy barna. Röge csinosan márványozott, kékes
fekete mezőkkel s fejér erekkel. Spórái gömbösök simák 0,008 m. m. 
átmérővel.

Igló m. korhadó fenyő törzsön és tülevelek halmazain julius 
havában.

3. Ae. flarum Nees. S á rg a  K. Telepe alakul recésen összefolyó 
sima szálakból. Termése vánkosidomu, elébb narancsszínű, végre 
halaványsárga. Röge márványozott, fekete karélyos mezőkkel és sárga 
erekkel. Spórák barnafeketék, simák, vagy 0.008 m. m. átmérővel.

Redves törzsökön Eperjes környékén.
4. Ae. septicum Fr. p. p. Korhadó K. Telepe rögös felületű,
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nagy területeken elterülő, előbb narancssárga kocsonyanemü, később 
fejéres, lisztes vagy korpás. Termése vánkosképü, elébb sárga, végre 
szenyes fejér vagy barna. Röge szabálytalanul márványozott szürkés
barna mezőkkel és fejér szakadozott erekkel, végre porrá széthulló. 
Spórák gömbösek, szenyes halaványbarnák 0.006— 0.008 m. m. á t
mérővel. Igen közönséges faj. Torhado törzsökön, szalmán, televé- 
nyes földön s leggyakrabban timárcseren. Változatos szín, belszer- 
kezet s alakban. Nő a v. e. t.

5. N em . S p u m á ria  1\  H ahpöfecs.
Telepe s termése tajtékképü, (száraz állapotban is), szabálytalan 

alakú, függő vagy elömlő. Elkülöníthető gúnyája nincs. Röge már
ványozott hosszudad vagy hengeres, néha galyalakban összefolyó 
fiókokkal, melyek szabálytalan csövek alakjában a termés felületéből 
is gyakran kiemelkednek. Telepet s ereket képez vékony, ránezba 
szedett hártya. A hajzat, ha van, reezés s violakék.

1. S. a lba  (Bull). F e jé r  H. Az egész gomba fejér habalaku s 
nő vagy gyűl élő füvekre, kórókra, bokrokra a nyár derekán. Fejlő
dik igen gyorsan s beborít egy meleg éjen át ölnyi területet épen 
esett hópelyhek módjára. Biztos leihelye nincs, de szórványos a v. e. t.

III. Rend. Opliiuridieae. Kigyópöfecsfélók.
Az amoebák gyűlnek egy tömeggé, mely 2— 5 m. m. vánkos

képü terméssé alakul. A gúnya kettős, a külső egyenletes, törékeny, 
darabokban elváló. A belső kártyás, reezés felületű; hatoldalu me
zőkkel. A hatszögek csúcsaiból terjed lefelé a telepig egy kettős 
pörgén tekert szalag. É rett korban (a legkisebb érintésre) felpattan 
a belső gúnya a pörgén tekert szalagok elvállás s nyujtódzása kö
vetkeztében s oszlik hatszögéi táblácskákra, melyek minden szögén 
hosszú szalagnyujtvány van, mely miatt, a feloszlott termés, Ophiura la- 
certosa-hoz hasonló bőralakok, és gömbös spórák laza tömegévé válik.

fi. N em . O p h iu rid iu m  nov. (fen. K igyópöfecs.
A kigyópöfecs összeköti a Lepénypöfecseket (Placogasteres) a 

haspöfecsekkcl (angiogasteres) a miért azt a két nagy csoport közzé 
állitandónak tartom. Legközelebb rokona lehet Rostafinski Dicty- 
aethalium neme, melybe Reticularia plumbea Sebum, tartozik.
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1. 0 .  dissiliens nov. spec. Szétpattanó K. A külső gúnya geszte- 
nyebarna szemcsés. A belső gúnya, a hajzat s a spórák sötét barnás
sárgák. A spórák gömbdedek, simák 0.008—0.010 m. m. átmérővel. 
A liatoldalu domborodó gunyácskák csucsszalagai kinyúlt állapotban 
vagy háromszorta hosszabbak mint a táblácska átmérője. Találtam 
lehámozott fűzfavesszőn májusban Eperjesen.

IV. Rend. Cribrariaceae Rost. Rostapöfecsfólók.
Nyákpöfek gömbös nyeles sporatokokkal, melyek peridiumai érett

ségkor érliálókká fejlődnek. Hajzat nincs.

7. N em . C rib ra r ia  Schrad. R ostapöfecs.
A sporatartó gömbös, nyeles. A gúnya alakul nagyobb, felső 

részében gümbded hálóvá, tömör fonalakkal s kerekded horgokkal.
1. C. purpurea  Schrad. B iborveres  R. Gunyanyél és spórák hibor- 

szinüek. A nyél vagy kétszer akkora mint a gúnya átmérője. Spórák 
gömbösök, simák. Nő porhadó fatörzsökön Sz.-Olaszi (Klcli.) s Eperjes 
környékén.

2. C. vulgaris Schrad. Közönséges R. Gúnyája gömbös, leko
nyuló, s valamint a spórái is szenyessárga. Nyele legalább kétszer 
akkora hosszaságu mint a gúnya átmérője, elébb sárga, végre bibor
veres. Spórái gömbösök 0,008 m. m. átmérővel.

Nő porhadó törzsökön Eperjes s Sz.-Olaszi környékén.
3. C. arg illacea  P. Agyagszinil R. Gúnyája gömbös, felálló, 

átmérőjénél rövidebb nyélen, szenyessárga sötétebb erekkel. Nyele 
barna, végre fekete. Hajzata egyenlő horgu. Spórái agyagszinüek. 
Kedves biliken Árpás völgyben Erdélyben találta Heufler. Specimen 
florae crypt vallis Arpasch. 48. 1.

8. N em . JDictijdimn Schrad. R äcspöfecs.
A spórátok gümbded, nyeles. Az érett gúnya alakul majdnem 

aljáig, gömbded hálóvá, tömör lapos fonalakból, melyek közül az erő
sebbek a tok aljától délkörüleg terjednek s derékszög alatt vékony 
ágakkal összeköttetnek, miáltal négyszögü horgok származnak.

1. D. umbilicatum Schrad. Köldökös R. Spórátok gömbded, 
csúcsán behorpadozó, lekonyuló, hosszú görbegurba nyélén. A háló
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keresztszálai sűrűn állók, egyenesek. A nyél hossza vagy ötször ha
ladja meg a tok diameterét, előbb sárgás, végre barnafekete, alján 
kiszélesedő. Spórák gömbösök 0.005—0.006 m. m. átmérővel bíborba 
játszó sötétbarnák. Kedves fűzfán Eperjes m. Mucor can ce lla tus  
Batscli.

2. D. ambiquum Schrad. Kétes R. Spórátok gömbded, csúcsán 
behorpadozó, felálló vagy lekonyuló, barna, egyenes vagy görbe nyé
lén. A háló keresztszálai kigyódzók, néha ágasak. A spórák bibor’ 
barnák, gömbösök 0.004— 0.005 m. m. átmérővel. Rothadó fenyő
törzsön Sz.-Lipócz m. aug. havában.

3. D. splendens Schrad . Fényes R. Spórátok gömbös, felálló 
vagy lekonyuló sűrűn s egyenletesen rácsos, s valamint a spórák tö
mege is, barnássárga. A nyél karcsú, sárgásbarna, alján vastagodó, 
vagy háromszor hosszabb mint a spórátok átmérője. Korhadó nyárfán 
Eperjes mellett.

Y. Rend. Stemonitideae. Sertepöfecsfélók.
Sporatartók magánosak vagy társasak, de ez esetben is kiilön- 

kíilön nyeleken. A nyél belép a sporatartóba középoszlop alakjában, 
melytől az egész sporatartó felületéig terjedő simaszálu recés hajzat 
keletkezik. A gúnya korai eltűnedése után is megtartja a hajzat a 
spórátok eredeti alakját.

9. N em . D ia ch ea  F r. Szórvím ypöfecs.
Telepe fejér, szaggatott, rcczés. Sporatokok magánosak, felfúvódott 

középoszloppal s egyenletesen vastag reczefonalakkal. Meszet tartó.
1. D. e legans Fr. Csinos Sz. Sporatokja hosszudad vagy hen

geres, szürke vagy barnásfekete spóra tömeggel, kúpos, fejér lisztes 
nyélén, fejér középoszloppal. Igen csinos, messzire terjedő, gyorsan 
fejlődő rajokban jelentkező gomba, földön heverő élő és holt szerves 
anyagon, de ritkán fejlődik Eperjes m. a Kalvária-hegyen, a Bra- 
nyiszkón, Lipócz m., Sz.-Olaszi környékén (Klch.), Sz.-György m. 
(Bolla) Stemonitis leucostyla. Alb. et Schw. 1. 10. 1. t. 283.

10. N em . S tem on itis  G leditsch . Sertepöfecs.
Telepe csekély kiterjedésű s fényes hártya. Sporatokok nyele

sek, hengeresek, hosszúkásuk, tojásdadok vagy gömbösök. A tartós,
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sima, sötétszinü nyél belép mint serteképü középoszlop a spórátokba 
s képez oldalágaiból tartós a spórátok alakját megtartó reczés hajza
tot, melynek ágai az oszlással vékonyodnak.

A, Termés hengeres v, hosszudad hengeres, rövid nyélü.
1. S. fusca Roth. B arna S. Sporatokok hengeresek, nyalábosak, 

közös, fényes, kártyás telepen. Hajzata és spórái sötétbarnák. A nyelek 
rövidebbek mint a sporatokok, mely utóbbiak vagy mindvégig ma
radnak összefüggésben (Alb et Scliw. Conspectus 102. lapon) St. Tu- 
bulinanál, vagy elválnak egymástól a tőalaknál. Nő a v. e. t. min
denféle tárgyakon, még házi bútorokon is. Schulz sz. Vinkovce m. 
Endl. Pozsony. Klek. Sz.-Oloszi. Holuby N.-Podhragy. Markus 
Beszterczebánya vidéken. Magam szedtem Szepes, Sáros, Zemplén, 
Ung, Mármaros és Arad megyékben s Erdélyben Retyezát alján.

2. S. ferruginea  Ehrb. Rozsdaszinii S. A sporatokak hengere
sek, nyalábosak, közös hártyás telepen. A középoszlop feloszlik a 
spórátok csúcsa alatt. A hajzat s a spórák elébb veresek, végre 
rozsdaszinüek. A nyél rövidebb mint a spórátok. Szedtem fatörzsökről 
Branyiszkó szepesi s a Dubnyik-liegy zempléni lejtőjén, valamint 
Eperjes m. is. Klek. Sz.-Olaszi s Schulzer Mohács környékén.

3. S. typhoides Dl. GyékényképU S. Sporatokok ólomszürkék, 
fényesek, magánosok vagy társasak, de szabadok, elébb fejér, végre 
barna fényes hártyás telepen. Nyél fekete, fényes, rövidebb az igen 
mulékony gúnyánál. Hajzat és spórák barnák. Rézbánya m. s a 
Fruskagorán Schulzer. Sz.-Olaszi m. Klek. Pozsony m. Bolla. Sz.- 
Lipócz m. égerfán, Eperjes m. redves fűzfán. Alig fél akkora mint 
az előbbi faj.

4.  S. pumilla Fr. Piczi $. Termései magánosak vagy párosak, 
ritkán csoportosak. Gúnya hosszudad, hengeres. Hajzata és spórái 
biborszinüek. A termés nyele rövidebb a gúnyánál, fényes, fekete. 
Eperjes m. Sphaeria Bombarda felületén.

5. S. oblonga Fr. Hosszudad S. Nő rajban közös telep nélkül. 
Sporatokja hosszudad hengeres. Nyele fekete a spórátoknál rövidebb. 
Hajzata s spórái barnák. Igen apró, alig '/, résznyi akkora mint 
a barna sertepöfecs. Nő korhadó fenyőtörzsökön Igló m.
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B. Hosszunyelüek gömbded spórátokkal.
(5. S. ovata  P. T o jásdad  S. Sporatokok magánosak, tojásdadok, 

fi— 10 in. in. hosszú felfelé vékonyaié, fényes fekete nyeleken. A 
spórák sötétbarnák, a hajzat biborszinü. Fenyőtörzsön Igló m. aug. 
havában. Igen csinos faj. C om atricha ovata  Rostái.

7. S. obtusata  Fr. Tom pult S. Sporatokok magánosak, gömbö
sök, előbb fejérek mint a többi sertepöfecsuél, végre barnák, vagy 
háromszorta hosszabb serteképü, lefelé vastagodé, fényes, fekete nye
leken. Hajzata s spórái sötétbarnák. Szedtem Vinkovee m. eperfán s 
Sz.-Lipéczon redves fűzfán. Sz.-Olaszi m. mohgyepen Kleb. sz. g. G89.

8. S. physaroides Alb et Scliw. consp. sz. 288. Tab. II. ábra 8. 
ITélyagos S. Sporatokok gömbösök, eziistfényüek, végre feketék. Nyél 
vagy másfélszer akkora mint a spórátok átmérője. A középoszlopa 
valamivel túl emelkedik a tok középpontján. Kujava-hegy tetején. 
Május havában száraz kérőkön. A Singléri völgyben Jungermannia 
palmatán. C om atricha physaroides R ostát. Igen apré termésű, sötét
barna, hálés hajzattal, s majdnem viszásan tojásdad, fényes, fekete 
terméssel s hosszú fényes tönkkel híré alakját, szedtem a in. Tátrán 
is Distichium capillaceumon.

VI. Rend. Trichiaceae. Hajpöfecsfólók.
Mésznélküli egyéni pöfecsek ruganyos hajzattal, melynek szálai 

hengerded, felületükön varancsos vagy töviskés, csövek. A varrancsok 
vagy töviskék majdnem átlátszatlanok s állnak sűrűn vagy gyűrűs 
vagy pörge (spirál) vonalokban. Majdnem mindannyian eleven szintiek.

A spórátok nyeles, nyílik körülmetszetten alsó felében, s keske- 
nyedik közvetlenül a csöves nyélbe. A hajzat képez folytonos hálót, 
nynjtódzik legtöbb fajoknál a spórátok nyilasakor, sőt néhány fajnál 
el is válik a tok tartós findzsaképü aljától. A főjelleg fekszik a há- 
lóképit hajzatban melynek szálain sűrű gyűrűkben állanak a varran- 
csok vagy tüskék. A nyél néha igen rövid.

1. A ochroleuca Fr. F e jé rsá rg a  R. Sporatokok gömbösök, sár
gák, nyelesek. Állanak szórványosan szabálytalanul fejlődig telepen. 
A hajzat tojásdad, felálló, halaványsárga. A spórák gömbösök 0.008

12. N em . A rc i/r ia  Jh'e. lteccpöfecs.

m. m. átmérővel.
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Nő faluskókon Sz.-Olaszi m. (Klch.) s a Branyiszkón Siroka 
környékén. A varrancsgyürűk könnyen kivehetők. A gúnya néha 
nyéltelen s ha nyeles, nyele nem sima felületű. S tem o n it is  ochroleuca 
T rentp . Ancyria f lavescens  Schum . A szepesi (Sz.-Olaszi) példányon 
előfordulnak viszásan tojásdad termések is.

2. A um brina  Schum. UmbraszinU R. Sporatokok csoportosak, 
tojásdadok, nyelesek, felállók, barnák. A hajzat szennyessárga, 
tojásdad vagy hengeres, merevenen felálló. A liajzatszálak csak 
0.002— 0.003 m. m. vastagok igen kis áttetsző varrancsokkal. A 
spórák gömbösök, simák 0.008 m. m. átmérővel. Hasonlít a követke
zőhöz, de nyele sima majdnem akkora hosszaságu m int a hajzata.

Lehullott ágakon Eperjes környékén.
3. A cinnam om ea nov. spec .  Fahéjszinii R. Sporatokok társa

sak, hengeresek, nyelesek s valamint a nyelek is vakfénytiek, hala- 
vány fahéjszinüek. A nyél áttetsző s majdnem akkora hosszaságu 
mint a gúnya. A hajzat felálló; horgai rendszerint hatszögnek, var- 
rancsai csonkahengeralakuak s áttetszők, szálai 0 .003— 0.004 m. m. 
vastagok. Spórái gömbösök, 0.008 m. in. vastagok halavány fahéjszi
nüek. Nedves füzfatörzsön Eperjes m.

4. A nutans  Dl. Kónya R. Sporatokok csoportosak, hengeresek, 
ritkábban viszásan tojásdadok rövid nyélbe keskenyedők, szennyes 
sárgák. A hajzat igen nyujtódzó, pongyolán kidülő, hengeralaku, 
sárga háló. A spórák is szennyessárgák, gömbösök 8 micromillimc- 
ternyi vastagok. Kedves bikktuskókon Sz.-Olaszi (Klch.) Iglő s Eper
jes környékén. Pozsony m. Endl. 11. p. 126.

5. A c in e rea  P. S z ü rk e  R. Sporatokok szórványosak vagy cso
portosak, gömbösök vagy tojásdadok, rövid vagy hosszunyelüek, ha
muszürkék. Hajzata gömbös, tojásdad vagy hengeres s valamint a 
spórák is, szürkeszinü. Nő redves fűzfán Eperjes környékén. Schul- 
zer is rajzol két szürke Arcyriát, mindkettőt hengeres gúnyával, de 
mivel a szerző gombai hajzatát nem látta, példány hiányában itt fel 
nem vehetők. Lásd i. li. 1235. lapon.

6. A in ca rn a ta  P. Husszinü  R. Sporatokok csoportosak, aligha 
nyelesek, tojásdadok. A hajzat nyujtódzó, pongyolán kidülő, s vala
mint a spórák is, husszinüek. —  Sclmlzer említi i. h. lap 1235. 
rajz 48. hogy ezen fajt N.-Várad, Szabár és Vinkovce m. találta. A 
feltűnő szin alapján hitelbe felveszem.
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7. A flexuosa Rbh. Görbegurba R. Sporatokok csoportosak, össze- 
folyók, hengeresek, igen hossznak. görbegurbák egymásba fogódzók. 
Hajzat s spórák vérvörösek Rbh. Deutsch Kr. Fl. 2158. sz. a. Schul- 
zer említi, hogy Mohács és Vinkovce m. ta lá lta ; de rajza 49. sz. a. 
s leírása a 1235. lapon nem elégségesek a faj felismeréséhez.

8. A punicea P. G rán á tv e res  R. Sporatokok csoportosak, tojás- 
dad hosszúkásak vagy tojásdadok, körülbelől ugyan akkora hossza- 
ságu sima nyélén. Színe gránátveres, végre barnába játszó. Hajzata 
igen nyujtódzó, folytonos, hengeres háló, mely csak a gúnya aljára 
van erősítve. A hajzat szálai varrancsosak vagy töviskések. Igen 
változó alak, mert előfordul hengeres sőt fonalidomu gúnyákkal is. 
Schützer A n u tansa  i. h. 1235. lapon tartozik Fr. b. verm icularis  
a lakjához.

Igen elterjedt faj, de könnyen felcserélhető más fajjal, különösen 
Trichia rubiformissal. Vinkovce m. szedte Schulzer, Pozsony m. Balla, 
Sz.-Olaszi m. Klcli. Magam szedtem a Vihorlet alján Ungban s 
Eperjes m. még pedig itt a féreg alakú válfaját is korhadó fán.

13. N em . T rich ia  H all. H ajpöfecs.

Spórátok sokalaku, csúcsán szabálytalanul, ritkán körülmetszetten 
nyíló. A hajzat tartós, érettségkor ruganyosán kitérjeszkedő. A haj
zat szálain állnak a varrancsok vagy tüskök spirálvonalakban. El
osztható Rostafinski szerint T richiara , melynek hajzata sok szabad 
fonalakból áll s Hemitrichiara, melynek hajzata zárt háló mint az 
előbbi nemben.

A, A sporatokok nyelteknek, vagy igen rövidnyelüek,
1. T. S e rp u la  Fr. Kúszó H. A sporatokok nyéltelenek, henger- 

dedek, kuszók, gyakran reczésen összefolyók, kirívóan sárgák. Haj
zat s spórák tartósan sárgák. Alakjai:

u ) simplex. Gúnyai hengeresek, görbegurbák, nem összefolyók. 
T. Serpu la  P. Eperjes környékén redves biliken.

ß )  re ticu la ta .  Gúnyai hengeresek, görbegurbák, reczésen össze
folyók. T. re t icu la ta  P. redves bikktörzsön Vihorlet-hegyen. Behatol 
a redves fa tömegébe is, s ott is fejleszt terméseket. Hemitrichia 
Serpula. Rostát.

2*
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2. T. v aria  P. Változó H. Sporatokok szórványosak, gömbded 
vesealakú, hosszudad vagy liengerded vánkosok, rendszerint köríil- 
metszetten nyílók, sim ák, szennyessárgák. A hajzat s a spórák 
ugyan oly szintiek. Igló környékén fenyőkérgen, Eperjesen napra
forgókéról!.

3. T. c i rcu m sc issa  Wllr. Körü lm etszett H. Sporatokok szórvá
nyosak, kerekded vagy liosszudad, vánkos-alakuak, sötétbarna, már 
puszta szemmel is észlelhető reczés felülettel. Hajzata s spórái 
aranysárgák. Száraz kórókon Eperjes környékén, május havában. 
A spórák nagyok 0.016— 0.018 m. m. átmérővel. A hajzatszálak 
vastagsága 0.005— 0.006 m. m.

4. T. c h ryso spe rm a  Dl. Aranymagvu H. Termései sűrűn csopor
tosak, gömbösök, vagy ritkábban viszásan tojásdadok, nyéltelenek, 
sárgák vagy fahéjszinüek. A hajzat áll szabad, begyesvégü 0.008 m. 
m. vastag csövekből igen világos spirál vonalakkal. A spórák göm
bösök 0.012 m. m. átmérővel. Hajzat s spórák aranysárgák. Nő 
különféle redves fán Sz.-Olaszi m. (Kiéli.), Pozsony m. (Bolla), Réz
bánya, Vinkovce és Komlód m. (Scliulzer), Sáros és Zemplén me
gyékben több helyen. Erdélyben Bmgt. T ric h ia  nitens Grev. T. 
olivacea P. Alb. et Schw. n. 274 és 275. T. favoginea Schum. 
S p h a e ro c a rp u s  chrysosperm us Bull. Champ. 131. T. 417., ábra 4. 
ß  a u ra n t ia c a .  Sporatokjai sűrű rajokban, gömbösök, kirívóan narancs- 
sárgák, nyéltelenek. Hajzatszálai kihcgyzettek, árvégüek, csak 0.006 
m. m. vastagok. A spórák átmérője mint a tőalakban 0.012 m. m. 
Redves fán, a világosságtól elzárt helyen Eperjes környékén.

5. T. tu rb in a ta  With. Kuponczos H. Sporatokok sűrűn csoportosak, 
viszásan tojásdadok vagy inkább viszásan kupidomuak, simák, nyélte
lenek, bőrsárgák, gyakran körülmetszetten nyílók. Hajzata s spórái 
halavány szennyessárgák. A hajzatszálai majdnem simák, 0.006 m. 
m. vastagok, jobbra s balra felmenő spirálvonallal sok szabad kihegye
zett végüekkel. A spórák átmérője 0.00.8— 0.014 m. m. Juharfán Vilior- 
letliegyen, Ungban Fenyőn, Tgló környékén. Sz.-György m. Bolla?

6. T. nigripes P. Feketenyelll H. Sporatokok csoportosak, majd
nem nyéltelenek, sokalakuak, sárgásak, igen rövid fekete nyéllel és 
ochrasárga spórákkal Fr. s. m. III. 186. lapon. Scliulzer említi i. li. 
Nagyvárad környékéről, de rajza s leírása inkább mutatnak T. fal- 
lax-ra. Pozsony környékén Bolla szilfatuskőn.
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B, A sporatokok vagy viszásan toj ásdadok, hosszúnyelüek vagy 
ritkán hengerded-pákidomuak, felállók s nyéltelenek.

7. T. fallax P. Csalóka H. Sporatokok csoportosak vagy magá
nosait, viszásan tojásdadok, nyelesek, minium veresek, sárgák, végre 
barnássárgák, simák, fényesek. A nyél vagy akkora liosszaságú mint 
a gúnya, sima vagy redős, barnaszinü, mely szin elmosódva a gúnya 
aljára is átmegy. A hajzat nem reczés, de bir sok szabad végek
kel, melyekkel a gúnyához tapad, ritkán két-két ágú. A spórák s a 
hajzat színe sötét oclirasárga. Erdélyben Baumg.

A sárga termésű, melynek hajzatszálai csak 4— 5 micromili- 
meternyire vastagok jó válfajnak vehető. Alakja s színe alapján 
T. c la v a tá n a k  vehető , de ennek van reczés hajzata.

A csalóka Hajpöfecs igen elterjedt faj. Szedtem Sáros, Szepes 
és Ungmcgyékben, Klch. Sz.-Olaszi m., Bartsch Baja m., Bolla Po
zsony környékén.

8. T. pyriformis Hoff. Körtealakú H. Sporatokok társasak, 
körtealakúak, hosszúnyelüek, verlienyesen barnák, kártyás közös tele
pen. A nyél hosszabb mint a gúnya hosszátmérője, barázdás s rozsda- 
szinii. Hajzat s spórák sáfránveresek. Szabály szerint összenő több 
termés nyele közös hengerded nyéllé, mely csúcsán csinos sporatokcso- 
portot tart. Magános termések ritkák. A hajzat szálai kihegyzet- 
tek, igen könnyen kivehető spirálvonalakkal.

Nő redves fákon a rónaságtól a magasabb erdőtájig, sőt még.a 
Krivi-Javor csúcsán is. Sz.-Olaszi m. (Klch.), Rézbánya, Komlód és 
Nyárad környékén Sckulzer. Koliány m. Zemplénben Sádler. Sz.-György 
m. Bolla.

9. T. rubiformis P. Szeilerképii H. Termések vánkosképü cso
portban. Sporatokok pákidomuak, vagy hengerdedek, felfelé vasta
godók félgömbded csucscsal, aljukon igen vékony nyélbe keskenyedők, 
aczélsziirkék vereslő nyéllel. A hajzat s a spórák gránátveresek. 
A spórák gömbösök 0.008 m. m. átmérővel. A hajzat kétféle tövises 
és varrancsos. Az eperjesi és vihorlati példányaimon a töviskék, melyek 
átlátszatlanok, majdnem oly hosszúak mint a hajzatszálak keresztát
mérője, a bajai példányon a varrancsok nagyok, átlátszatlanok, fél- 
gömbdedek. Rézbánya ni. találta Schulzer Sz. Olaszi m. Klch. Sz. 
György vidékén Bolla. Trichia  N eesiana Cd. i. f. 1 .23. L.Tab. YI. 288 a.
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10. T. L orinseriana  Cd. ic. VII. á b ra  288 . Lorinszer H. Ter
mések magánosak, viszásan tojásdadok, simák, haloványbarnássárgák, 
hosszú viaszsárga négyélü barázdás s gattyás nyélen. Hajzat s spórák 
sárgák. A nyél vagy kétszer akkora hosszaságú mint a spórátok. 
Redves fán Késmárk környékén.

VII. Bend. Physareae. Hólyagpöfecsfólók.
Apró teljesen zárt sporatokokat fejlesztő nyákpöfek simaszálu 

hajzattal s bordátlan gúnyával. A gúnya egyszerű vagy kettős, 
hártya vagy ripacsnemü, csúcsán szabálytalanul vagy körülmetszetten 
nyiló, meszettartó. Ritkán hiányzik a hajzat, mely esetben a gúnya 
aljából kis fejér oszlop emelkedik.

14. Nem . C ra tcr iu m  F r. C sészepvfecs.
Sporatokok körtealakuak vagy viszásan tojásdadok, simák, nye

lesek, körülmetszetten nyílók, kettős gúnyával, melyek külseje színe
zett s mésznélküli. A liajzat tartós s indul a gúnya tartós alsó ré
széből, melynek alján mésztartó göcs is észlelhető.

C. pyriforme Ditm. Körtealaku Cs. Sporatokok társasak, felállók, 
körteidomuak, simák, ochrasárgák, lapos, majdnem róna kupakkal. A 
nyél barna, a hajzat fejér, a spórák feketék. A belső hártyás gúnya 
megmarad rövid ideig a külsőnek lepattanása után is, s sárgaszinü.

Nő porhadó leveleken Eperjes környékén.
C. pedunculatum T ren tep . Kocsános Cs. Sporatokok társasak, 

gömbdedek, kevéssé lekonyulok, simák, gesztenyebarna, sáfránsárga, 
végre barna nyéllel s lapos kupakkal. A hajzat fejér, a spórák feketék. 
Nő száraz gályákon s kórókon Eperjes környéken. Craterium  vulgare  
Ditm.

C. minutum Tr. Apró Cs. Sporatokok szórványosak v. társasak, 
felállók, körteidomuak, sárgásak, félgömbded kupakkal s verhenyesen 
barna nyéllel. Hajzat fejér, spórák feketék. Nő mohokon Eperjes 
környékén, porhadó leveleken Igló s Eperjes erdeiben. Arcyria lenco- 
cephala  Alb et Schw. consp. 278. Trichia tu rb in a ta  DC. Spliaerocar- 
pus Bull.

la .  N em . F h j/saram  I*. H ó lyagpöfecs.
Nyákpöfek magános színezett szabálytalanul nyiló sporatokokkal, 

egyszerű hártyás gúnyákkal, s színezett két-kétágu simaszálú haj
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zattal. A gúnya felülete nem tart solia fejér meszes szemcséket vagy 
pikkelyeket.

A. A sporatokok  változó a lak nak , g yakran  összefolyók, tönk tele- 
nek a z  a lo m ra  ( s u h s tra t ra )  lapulok.

1. Ph. album Fr. s. m. III. 147. 1. F ejé r H. Sporatokok kerek
jeitek, vánkosidomuak, ritkán más idomnak s összefolyók, simák, 
fejérek. Hajzat s spórák feketék.

Nő mindenféle kerti szemeteli Sz.-Olaszi m. (Klch.) Kassa és 
Eperjes környékén. Spórái nagyok 0.014 m. m. átmérővel. Hajzata 
két-kétágu s elporlása után megmarad az almon a gúnya alja, mintha 
a termés körülmetszetten nyilt volna. Lycogala m inuta Grev.

2. Ph. confluens Fr. Összefolyó H. Sporatokok igen változó 
alaknak, összefolyók, világos szürkék. Hajzata valamint spórái is barnák.

Nő mindenféle kerti szemeteli, a budapesti füvészkertben. Alakja 
igen változó, s előfordxil fürtösen összefolyó sporatokokkal, melyek ha 
fejlődésükben gátoltattak, végre barna szint vesznek fel.

B. A sporatokok tönktelenek gömbösök.
3. Ph. paniceum  Fr. Köles H. Sporatokok gömbösök, simák szeny- 

nyesfejérek. Hajzata egyenletesen a gúnya alsó feléből emelkedő. 
Spórák barnák 0.012 m. m. átmérővel.

Gyertyánfatörzsön Eperjes m. A gúnya ugyan sima de tart mész- 
szemcsékcsoportokat állományában, a miért fejérrel foltos.

4. Ph. thejoteum  Fr. Kénes H. A sporatokok tojásdad-göm- 
bösök, sárgák, állnak sűrű rajokban, s bírnak korpás felülettel. Haj
zata laposszálú s sárga. Spórái biborbarnák.

Nő Afonya leveleken s hasonló növényi hulladékokon Sz.-Olaszi 
erdeiben.

5. Ph. conglobatum Ditm. Csomós H. Sporatokok gömbösök szür
késbarnák. Hajzat két-kétágu barna.

A gúnya hártyája átmenő világosságban szemcsés. A spórák, 
mint a többi Hólyagpöfecsnél, száraz állapotban hosszúkásak, mind
két végükön hegyesek, nedves állapotban gömbösök. A spórák át
mérője 0.010— 0.012 m. m.

Nő redves fán Eperjes környékén. Schulzer is említi Vincovce kör
nyékéről, de gombája palakék s hajzata ismeretlen, a miért meg nem 
fejthető.
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6. Ph. piceum Fr. Szurokfekete  H. Sporatokok szórványosak, 
gömbösek, szurokfeketék, fénylők. Hajzata vékony szálú s mint a 
spórák is szurokfekete.

Nő az iglói fenyvesekben lekérgczett faágakon. Hajzata két- 
kétágú 0.001—0.002 m. m. vastag szálakkal. A spórák átmérője 
0.008— 0.010 m. m. Telepe csekély s szálakból alakuló.

C, Sporatokok nyelesek, felegycnesedők, a mennyiben tönkjük 
alja a telephez vagy az alomhoz nőtt,

7. Ph. u tricu lare  Bull. Klek. példányai uj megvizsgálása alapján 
igen kétes honi faj. Különben Badliamia nembe tartozó.

D, Sporatokok nyelesek, felállók gömbösök,
S. Ph. gracilentum Fr. a boni gombák jegyzékéből törlendő, mert 

a mit e névén saját és Klek. gyűjteményében találtam gömbös ter
mésű Stemonitis-nak felismertetett.

9. Ph. bryophilum Fr. Mohszeretö H. Sporatokok gömbösök, 
simák, koromfeketék. Tönkje rövid, alján kiszélesedő, sötétbarna. 
Hajzata s spórái koromfeketék.

Nő Jgló környékén erdei szemétén, Angioridium társaságában. 
Telepe szennyesfejér. Hajzata kevés, de bir kis középoszloppal.

10. Ph. flavovirens Fr. Sárgazöld  H. Sporatokok gömbdedek, a 
tönkbe rá nézők kai összehuzódók vagy viszásan röviden tojásdadok, 
sárgazöldek. Tönkje vagy kétszer akkora hosszaságu, mint a gúnya, 
hosszában barázdás, barnás, a kiszélesedő alján fekete. Spórák feke
ték, valamint hajzata is.

Nő redves mohos fatuskókon Igló környékén.

E, Sporatokok nyelesek, behorpadozott aljai, mimiatt hossz- 
vágásuk vesealakot mutat.

Ph. viride (Bull). Zöld H. Spórátok lencseképü, alul behorpado
zott, kétszer szélesebb mint vastag, sárgazöld. sima, végre korpás. 
Tönkje sima, fejérlő, végre barna. A tönk hossza vagy kétszer 
akkora, mint a spórátok szélessége. Hajzata zöldessárga. Spórák 
koromfeketék. S p h a c ro c a rp u s  viridis Bull.

Nő redves fenyőfán Sz.-Olaszi környékén. (Klcli.)
12. Ph. !ut«?um (Bull). S á rg a  H. Sporatokok félgömbösök, alul 

behorpadozottak, lekonyulok, sárgák. A hajzat elevensárga. Tönkje
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vékony 4— 6-szor hosszabb, mint a spórátok átmérője, áttetsző, fejér 
vagy sárgás, sima vagy barázdás, s gyakran tekert. Spórák korom
feketék. S phaerocarpus  luteus Bull.

Nő redves fenyőfán Igló környékén.
13. Ph. aureum P. Aranyos H. Spórátok félgömbös, alul behor- 

padt, lekonyuló, sima, aranysárga vagy narancsszínű. Tönk vékony, 
hosszában barázdás, fejér, végre barna. Hajzat aczélszürke. Spórák 
sötétbarnák.

Redves fenyőn Igló erdeiben. Hajzata nagyrészben reczésen 
összefolyó, mi által elüt rokonaitól. Igen apró termésű feltűnő 
válfaját találta Lojko Vihorlet alján Ungban. Annak gúnyája töré
keny, aranysárga s hajzata barnásszürke.

16. Wem. D id j/m iu m  Schrad. F ikkelypöfees.
Spórátok kártyás, szabálytalanul nyíló, felületén fejér, meszes 

varrancsokkal, szemcsékkel vagy pikkelyekkel. Hajzata nyalábos, 
ritkán reczés, hólyagos, fejér. Középoszloppal vagy a nélkül.

A, Sporatokok szabálytalan alakúak az alomra lapulok vagy
kúszók.

1. D. Physaroides (P ) .  Hólyagpöfecsképil P. Sporatokok szabály
talanok, többnyire kerekdedek az alomra lapulók, feketék, fejérrel 
porosak. Oszlop nincs. Spórák csoportosak, feketések. Spum aria  
p hy saro ides  P. Kalchbrenner s. g. 685.

Ide tartozik valószínűleg D. nigrum Schulzer i. b. 1243. lapon. 
Termése ül a szerző rajza s leírása szerint fabélyszintt telepen. Külső 
gúnyája szerző szerint sima, fényes, majdnem fekete, a belső fejér
szürke pelyhes, oszlopa félgömbös.

Felteszem, hogy a szerző szeme előtt a gomba két fejlődési 
stádiumában, feküdt, ködömben gombáját, mint az ismeretes gomba
szerkezettől eltérő terményt, példány hiányában emlitetlenül kellene 
hagynom.

2. D. effusum Fr. Elönilö P. Sporatokok szabálytalan alakúak, 
többnyire hengerdedek, kúszók, szürkék, fejérrel pelyhesek. Oszlop 
nincs. Hajzat fejér. Spórák koromfeketék.

Nő rajként, élő füvek, bokrok s mohok felületén a m. Tátra 
alján szept. havában.
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B. Sporatokok állandó s szabályos alakúak, tönktelenek,

3. D. cinereum (B a tsc h ) .  Hamuszinii P. Sporatokok gömbdedek, 
szennyes fejérek, szürkével korpásak, nyéltelenek. Hajzata fejér, 
reczés. Spórák feketék. P h y sa ru m  cinereum P. Lycoperdon cinereum 
Batsch.

Nő gyertyán-, nyár- és bikkfán Eperjes környékén. Szepcs- 
Olaszi m. Klcli. i. li. 684. Spórái átmérője 0,010— 0,014 m. m. 
Schulzer is említi munkája 1242. lapján s ad rajzot u. a. munkája 
1243. lapján, de gombája bir viszásan tojásdad spórátokkal, lefelé 
keskenyedő barna tönkön, mely gomba valamelyik, de már közelebb
ről meg nem jelelhető Oratórium faj lehetett.

4. D. crustaceum  Fr. R ipacsos P. Sporatokok gömbdedek igen 
sűrűn állók, folytonos rétegbe összeszorulók s helyenként összenövök, 
szennyesfejérek, fejérrel korpásak. Oszlop néha van, néha nincs. 
Hajzat s spórák koromfeketék. Spum aria  p h y sa ro id es  Dl.

Nő kerti szeméten Eperjes in. Lehullott leveleken Sz.-Olaszi 
m. Klcli. sz. g. 680.

Ezen csoportba tartoznék Schulzer három faja i. h. 1242. és 1243. 
lapon, D. calceum, D. confluens és D. subíuscum. Az első meszes, fejér, vastag, törékeny 
gúnyája miatt a Diderma nembe tartozó, az utóbbi kettő a felületes adatok miatt közelí
tőleg sem határozható.

C, Sporatokok gömbdedek, tönkösök.
5. D farinaceum S c h ra d .  Lisztes P. Sporatokok gömbdedek, 

feketék, igen vékony gúnyával, felületökön szürkével pelyhesek. A 
tönk rövid, barna. A spórák barnafeketék. Cionium farinaceum  Lk. 
Trichia  sphaerocephala  Sow. Physarum  m elanosperm um  P. Lásd 
Klcli. szép. g. 682. Erdélyban sz. Baumg. Fuss szerint.

6. D. nigripes Lk. Feketetönkii P. Spórátok gömbös, szürkével 
deres. Tönk hosszú, merev, sima, fekete, középoszlop alig kivehető. 
Hajzat és spórák koromfeketék. Lásd Klcli. sz. g. 683. sz. Nem 
láttam.

7. D. Herbarum Fr. A füvek P. Spórátok gömbded, szürkés s 
fejér, deres, tönkös, szabálytalan, darabos fejér telepen. Tönkje fejér, 
vagy olyan hosszú mint a gúnya átmérője, szabálytalan, ritkán hen
geres, alján kiszélesedő. Oszlopa (ha van) csekély, hajzata fejér. 
Spórák feketések. Licea s t ip i ta ta  DG.
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Szedtem száraz kórokon Eperjes és fűszárakon Soborsin kör
nyékén.

8. D. muscicola Lk. Mohiaké P. Sporatokok gömbösök, néha 
csoportosak s tönkjeivel összenövök, szürkefejérek, korpásak. Tönk
jeik szabálytalanok, lemezesek, összefolyók, barnák. Rbh. Deutsch Cr. 
F l. 1. 279. 1.

Nő különféle mohokon Eperjes és Sz.-Lipócz környékén. Hajzata 
fejér reczés, sok hólyagocskákkal az elágazáspontokon. Spórái feketék. 
Nyél hengeres, vagy lefelé vastagodó vagy hiányzik.

9. D. squam m ulosum  (Alb. et Schw .)  P ikkelyecses P. Sporato
kok gömbösök, néha alul kévéssé behorpadozottak, hamuszinüek, pik
kelyesek. Tönk rövid, sima, fejér. Oszlopa fejér. Spórák barnafeketék.

Nő Eperjes környékén fatuskókon. A gúnya pikkelyei gyakran 
szálasak, A tönk néha barázdás s tekert.

D, Sporatokok, félgömbdedek vagy lencsealakuak vesealaku 
hosszvágási síkkal, s mindannyian tőnkösök,

10. D. humile nov. spec. Alacsony P. Sporatokok szórványosak, 
szürkék, deresek, lencsealakuak, felülről gyengén, alul erősen behor
padozottak. Szélességük vagy háromszor haladja meg vastagságukat. 
A tönk rövid, hengeres, barna, akkora vagy félakkora hosszaságu 
mint a spórátok vastagsága. Telep alig kivehető. A hajzat barna, 
nem reczés kígyósán görbült szálakkal. Spórák barnák, O.OOG— 0.007 
m. m. átmérővel.

Nő élő tölgyek kérgén Eperjes környékén.
11. D. platypus n. spec. Köralju P. Sporatokok szórványosak, 

lencsealakuak, felül domboruak, alul erősen behorpadozottak, szürkék, 
deresek. Tönk hengeres, fejér, deres, ugyanilyen sziníi köralaku, ván- 
kosidomu sugárosan ránezos aljból emelkedő. Spórák gömbösek, feke
ték 0.008 m. m. átmérővel. Hajzat csekély, fekete. A tönk akkora 
hosszaságu mint a gúnya szélessége.

Nő kerti gazon Eperjes környékén s alakja tekintetében meg
egyez Bischof Agaricus platypusával. Lásd Bisch. Bot. Tab. VII. a. 166.

12. D. hem isphaericum  Bull. Félgömbös P. Spórátok félgömbös, 
alul behorpadt, szürkés, fejér, deres. Tönkje rövid, vastag, fejér. Osz
lop alig kivehető. Spórák koromfeketék. Hajzata fejér.
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Nő redves fán Eperjes környékén a vizzári völgyben. Pozsony 
m. találta Holla.

13. D. furfuraceum  Fr. Korpás P. Sporatokok lencsealakuak, 
alul erősen beliorpadozottak, fejérszürkék, pelybespikkelyesek, oldalra 
konyulók. Tönk karcsú, sima, fejéres. Hajzat fejér. Spórák feketések.

Nő redves fán Eperjes és Sz.-Olaszi környékén, itt mindenféle 
kerti és erdei gazon is. Régi Polyporuson szedett példányaim tönkje 
hosszúságra nézve igen változó, alján gyakran sugárosan szétoszló. 
Gúnyája hasadt többnyire négy sallangra. Schulczer is említi ezen 
fajt Kamenitz vidékéről, bel a gombát a szamárlapu levelein találta, 
de gombája bir szabálytalan, összelapult, göröngyös felületű spórátok
ká! igen rövid, barna, vékony tönkön, melynek hossza vagy akkora 
mint a spórátok fél vastagsága. A miért nem ide tartozó, s eltér 
a spórátok alakjánál fogva minden ismeretes Myxogastertől, de az 
adatok csekélysége miatt meg nem fejthető.

14. D. rufipes Fr. Barnatönkíi P. Sporatokok félgömbdedek, alul 
beliorpadozottak, liauiuszinüek, apróra pikkelyesek. Tönkje vastag, 
veresbarna. Spórák barnafeketék. Physarum  squam m ulosum  P.

Nő Sz.-Olaszi m. (Kiéli.), Eperjes környékén és Tiboriét alján 
Ungban. A hajzat példányaimban fejér. A spórák átmérője 0,010. 
A viliorleti példányaim bírnak a peridium alján a tönk körül emel
kedett gyűrűs ránczczal.

15. D. nutans ( P ) .  Lekonyuló P. Sporatokok fejérszürkék, lencse- 
alakuak, alul beliorpadozottak, előbb simák (mint a többi Hidymiu- 
moknál), végre korpás-pikkelyesek, lekonyulok. Tönk árképfl, felfelé 
vékonyodó, fejér vagy barna, a spórátok szélességénél kétszer liosz- 
szabb. Hajzat vékonyszálu, fejér. Spórák barnafeketék. Spliaero- 
c a rp u s  albus Bull. P h y sa ru m  nutans P.

Nő mindenféle szerves almon. Sz.-Olaszi m. (Klek), Eperjes 
környékén és Senye m. Borsodban (Neupauer).

b. filipes Schulzer i. b. 1241. lapon bir majdnem félgömbös 
spórátokkal s egyenletesen vastag fonalképü, görbegurba faliéjszinti 
tönkkel. Nő szerző szerint a jegenye- nyárfa-kérgén a Duna és 
Száva partjain.

.fegjaet. Mivel a Ditlymium nem, még az itt felvett korlátok közt sem tartható 
s uj átdolgozást követel: azért felvehetőnek tartottam, eddigi eljárásom ellenére, flivészeti 
irodalmunkból azon neveket is, melyeket tárgyuk bizonytalansága miatt hallgatással mel
lőzni szoktam.
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TU. N em . D id e n tia  P . H éjancspöfees.
Nyákpöfek egyéni termésekkel. A sporatokok bírnak kettős 

gúnyával. A külső vastag törékeny sima bej, mely néha körülmet- 
szetten, gyakrabban szabálytalanul a termés felső részéről elválik, a 
belső hártyanemü s tartósabb a külsőnél. A hajzat, ba van, sima- 
szálu, szabálytalanul elágazó vagy reczés. A spórák fejlődnek magá
nosán. A középoszlop, ba van, sima s gömbölyített végű.

1. D. spumarioides  Fr. Habpöfecsképil H. Sporatokok sokféle 
alaknak, gömbdedek, hengeresek, tönktelenek vagy rövid tönküek, 
vastag habképü fejér telepen összeszorulók. A külső gúnya fejér. Oszlop 
fejér, hengeres vagy hiányzik. Spórák feketék. Carce r ina  spuma-  
roitles. Fr. s. v. s. 451. lap.

Nő mindenféle kerti s erdei gazon, de felmászik az élő galyakra 
is, körülveszi azokat mint a Spumaria alba, annyira csalólag, hogy 
az észlelő ezen gombát könnyen csak magasabb vagy teljes fejlett
ségű Spumariának tekintheti. Nemes Podhrágy m. kerti melegágy
ban Holuby. Szepes-Olaszi m. bokorgalyon Kleb. Iglő m. földön 
heverő gályákon bőven aug. havában.

2. D. ret iculatum (Alb. et Schw )  Reczés  H. Sporatokok henger- 
dedek, görbegurbák, kuszák, reezésen összefolyók. A külső gúnya 
narancssárga, a belső sárgás. Oszlop nincs. Spórák feketebarnák. 
Fr. s. m. III. 112. lapon. Physarum reticulatum Alb. et Schw. Sz.- 
György m. Holla i. h. 55. lap. Nem láttam.

3. D. deplanatum Fr. s. m. 110. lap. Lelapult H. Spórátok 
gömbded, ülő vagy apró tönkii, alján kevéssé behorpadozott. Külső 
héja fejér vagy barnás, gyakran körühnetszetten lepattanó. A belső 
hártya tartós, világosbarna. Hajzata gyér s valamint a spórák is 
feketebarnák. Középoszlop nincs. D. contortum. Hoffm.

Nő Eperjes m. Dicranum scopariumon.
4. D. dep ressum Fr. Lenyomott H. Sporatokok társasak, félgöm

bösek, alul lapultak, igen rövid a folytonos telepbe szélesedő tönk
kel. A külső gúnya fejér, a belső szürke vagy barna. A közép
oszlop sárgásbarna, a tok középéig emelkedő. Hajzata, ha van, és 
a spórák barnák.

Redves tüskén Eperjes környékén.
5. D. complanatum Schrad.  Lapított H. Sporatokok lencsealakuak, 

tönktelenek; szélességük vagy négyszer haladja meg vastagságukat.
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A külső gúnya fejérszürke, a belső kékesszürke. Oszlop apró. Haj
zat kevés. Spórák gömbösök, simák, barnák 0,008— 0,016 m. m. 
átmérővel.

Nő lehullott leveleken Igló környékén aug. havában. A kerek
íted sporatokok mellett találhatók más alakúak is. Mint az előbbi 
kettő, igen csinos alak.

18. N em . L eoearpu s Lk. N ént/pöfees.
Magános termésű nyákpöfek csekély, alig feltűnő telepen. A 

gúnya sima, fénylő, kemény, héjképü, törékeny, kétrétű ugyan, de a 
rétegek összetapadók s együtt szabálytalanul nyílók. A hajzat sima 
szálú s reczés. A spórák magánosán fejlődők.

1. L  vernicosus  P. Fénymázos  F. Sporatokok körteképüek vagy 
viszásan tojásdadok, barnák, fénylők fonalképü fejér nyeleken, sár
gásbarna telepecskéken. Hajzat s spórák barnák.

Nő lombos és fenyves erdők szemetén s mohokon. Sz.-Olaszi m. 
(Klcb.) Branyiszkon, Sz. Lipócz vidékén Eperjes m. a nyár derekán. 
A szöllősi állatkertben N.-Várad szomszédságában találta Schulzer.

10. N em . A iu /io rid im n . G rev. Válupöfecs.

Magános termésű nyákpöfecs hengerded, görbegurba, fekvő az 
alapra lapuló, hosszanti réssel nyíló sporatokokkal. Hajzata reczés a 
gúnya belső falából a tok közepe felé induló.

1. A s inuosum Grev. Kanyarós V. Sporatokok görbegurbák, re- 
czéscn összefolyók, az alomra lapulók, fejérszürkék, korpásak. Hajzata 
fejér. Spórák gömbdedek, barnafeketék, 0 .010— 0.011 m. m. átmé
rővel. Physarum sinuosum Fr. s. m. III. 145. 1. Reticularia s inuosa  
Bull.

Nő mindenféle erdei hulladékokon, különösen az egresekben Igló 
környékén aug. havában. Pozsony m. találta Bolla. Igen feltűnő faj 
alakja s a kovados modora miatt, a miért igen könnyen felismerhető. 
A főjelleg nem abban fekszik hogy réssel nyílik, hanem abban, hogy 
a rés a gúnya kanyarodásait megtartja. A rés rendesen átellenes az 
aljjal, ritkán alj melletti. A külső gúnya nyílása után marad még 
egy igen vékony belső hártya, mely végre nyom nélkül eltűnik. A 
rés ajkai fejérek. Fejlődésben gátolva képez folytonos fejér görön
gyös de sima felületű ripacsot,
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20. N em . P evich acn a  F r. Szdjpöfecs.
Sporatokok nyéltelenek gömbdedek. A gúnya ugyan kétrétű de 

rétegei összetapadók a miért a gúnya egyszerűnek tekinthető, ke
mény, barna, nem fénylő, nyílik körülmetszetten vagy szabálytalanul. 
Hajzat s középoszlop rendszerint hiányzik. A hajzat, ha van, sima- 
szálu s nem reczés.

1. P. populina Fr. Topolyai Sz. Sporatokok szórványosak, göm
bösek, káposztamag nagyságúak, sárgásbarnák. Spórák s hajzata sárga. 
Nő Topolyák kérgén Eperjes környékén.

21. N em . S tegasm a. Cd. K u pakpöfecs.
Sporatokok vánkosképüleg emelkedők, különféle alakúak, az 

alomra lapulók, csekély domboruságu kupakkal nyílók. A gúnya egy
szerű. Spórák fejlődnek csoportosan. A hajzatszálak simák, szabály
talanul elágazók, színezettek, kanyarosan görbegurbák a sporacsopor- 
tokat összefűzök.

l .  S. depressum Cd. Ic. V. 58. T. III. 34. a Lenyomott K. Ter
mései barnák, sokalakuak u. m. kerekdedek, hosszúkásak, vesealakuak, 
szálasak, félköridomuak sőt elágazók is. A leváló kupak szélei felka- 
nyarodók. Hajzata sárgásbarna 0.003 m. m. vastagszálu. A spórák 
sárgák, gömbösök vagy tojásdadok, simák 0.012— 0.014 m. m. át
mérővel.

Nő fenyőágokon Igló környékén augusztus havában.

VIII. Rend. Liceaceae Rostaf. Ürpöfecsfélók.
Magános termésű nyákpöfek mészszemcsések, hajzat s középoszlop 

nélk ül.
22. N em . T abu lina  I*. Csöpöfecs.

Sporatokok hengeresek sűrűn egymás mellett közös hoporjas 
telepen állók, egy ritkán több rétegben, rendszerint egy plasmod tö
megből alakulók s érett korban is oldalt összefüggők.

1. T. cyl indrica DC. Hengeres Cs. Sporatokok hengerdedek, 
oldalt végig egy tömeggé összenőttek, változó színűek. Spórák 
rozsdaszinüek. Licea cylindrica Fr. s. m. 195 lapján. Trichia mete- 
orica. Sow.

Szedtem Eperjes és Igló környékén redves fán. Kiéli. Sz.-Olaszi 
mellett. Színe előbb fejér, később husveres, száraz időben narancs-
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színű vagy vérveres, teljesen kifejlődve umbrabarna, végre e lhalvá
nyul sárgásbarnára. Ha háborítatlanul fejlődik, kivehetni a termés
csoport felületén az egyes sporatokok csúcsait, csak a kifejtetlen 
állapotban száradénál nem. Néha fordulnak elő vastag, üres, fejéres 
tönkön függő terméscsoportok is, minőt Schulzer fest nagy gomhá- 
szati müvében az 1247. lapon Tubulina pulche l la  név alatt mint 
husvercs tömeget. Ugyanazon lapon ad szerző még két más fest-
vényt. T. carbónis és T. aurant icá t  mint veres tömegeket. Mind
három nem tart a mondottakon kívül semmi más jelleget, de miután
mind a három terméscsoport sima felületű, azt gyanítom, hogy azok 
alatt talán Lindbladia Tubul ina Fr. lappang. Minek eldöntését pél
dány hiányában szerzőre kell bíznunk.

Ugyanazon munka 1248. lapján létezik T. lu tea  Schulzer, mely
nek hengeres sporatokjait szerző látta. Ez szennyessárga, ül szeny- 
nycssárga telepen, sporatokjai végig összenőttek. A terméscsoport
felülete sima. Ezeknél fogva ezen alak, mint a hengeres csőpöfecs 
fejlődésében megakasztott alakjának tekintendő.

2. T. fragiformis DC. Eperképíl Cs. Sporatokok hengerdedek alsó 
felükkel összenőttek lapult végű eperhez hasonló csoportokban közös 
telepen. Elébb fejérek, későbben vöröslők, végre barnák. Spórák umbra- 
barnák. Licea fragiformis Fr. s. m. III. 19G. lap.

Nő Pozsony (Holla) Eperjes és Vinkovce (Schulzer) környékén 
redves fatörzsökön.

23. Nem. P h e lo n itis  Cher. K iipönypöfeeft (Kiipönyüftsiiih).
Sporatokok gömbdedek, hártyancmü, körülmetszetten kovadó 

gúnyával. Tartalmuk sporatömeg. Fejlődik a felbőr alatt, melyet áttör.
l. Ph. strobi l ina (Alb. et Schw.) .  Toboz lakó  K. Sporatokok 

csoportosak, gömbösök, barnák, körülmetszetten nyílók. Spórái szeny- 
nyessárgák. P er ichaen a  strobilina Fr. s. m. III. 190. 1. Licea 
strobilina Alb. et Schw.

Nő a jegenye, fenyő tobozain Igló környékén. Oersted tapasz
talása szerint nem a nyákpöf, hanem a hypoderm gombákhoz állí
tandó. Fejlődését nem észleltem.

Eperjes, 1877. január 9-én.

H a z s l i n s z k y  F r i g y e s .



1ST é v j e g y  zélv.
Lap i .ap

A. Didymium calceum Schulz. 26
Aethalium flavum Nces. 12 n cinereum Ratsch. 26

„ rufum W1I. 12 V confluens Schulz. 26
„ septicum Fr. 12 55 crustaccum Fr. 26
„ violaceum P. 12 55 effusum Fr. 25

Agaricus platypus Risch. 27 55 farinaceum Schrad. 26
Amaurochoetc atra Rostf. 11 55 furfnraceum Fr. 28
Angioridium sinuosum Grev. 30 55 hemisphaericum Rull. 27
Arcyria cinnamomea Hzs. 18 55 herbarum Fr. 26

„ cinerea P. 18 55 humile IIzs.
„ flexuosa Rbh. 19 55 muscicula LK. 27
„ flavescens Schun. IS 55 nigripes LK. 26
„ incarnata P. IS 55 nigrum Schulz. 25
„ nutans DC. 18 55 parietinum Schrad. 10
„ ochroleuca Fr. 17 55 physaroides P. 25
„ punicea P. 19 55 platypus IIzs. 27
„ umbrina Schum. 18 55 rulipes Fr. 28

II. 55 squammulosum A. et S. 27
Radhamia utricularis Rull. 24 55 subtusum Schulz. 26
Rrefeldia maxima. 10 F .

C . Famintzinia porioides (Alb. et Schw.) 9
Carcerina spumaroides Fr. 29

IV.Ceratium hydnoides Alb. et Schw. 9
„ porioides Alb. et Schw. 9 Hcimtnchia sorpula Rosti. 19

Cionium fariaceum LK. 26 Ii.
Comatricha physaroides Rostf. 16
Craterium pyriforme Ditni. 22

„ pednnculatum Trentp. 22
„ minutum Fr. 22
„ vulgare Ditm. 22

Cribraria purpurea Schrad. 14
„ vulgaris Schrad. 14
„ argillacea 14

» .
Diachca elegans Fr. 15
Dictydium ambiguum Schrad. 14

„ splendens Schrad. 14
„ umbilicatum Schrad. 14

Didcrma complanatum Schrad. 29
„ contortum Hoffm. 29
„ depressum Fr. 29
„ deplanatum Fr. 29
„ reticulatum Alb. et Schw. 29
„ spumaroides Fr. 29

Leocarpus vernicosns P.
Licea cylindrica Fr.

„ fragiformis Fr.
„ stipitata DC.
„ strobilina Alb. et Schw. 

Lindbladia tabulina Fr. 
Lyeogala argenteum P.

„ miniatum P.
„ minuta Grev.
„ parietinum Schrad.
„ punctatum P.
„ rubrum Schulz.

Lycoperdum cinereum Ratsch.

M.
Mucor cancellatus Ratsch.

„ Lycogalus Rolt.

O.
Ophioridium dissiliens Hzs.

30
31
32 
26

32
11
10
23
10
10
10
26

14
11

13
3
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P.
Perichaena populina Fr.

,, strobilina Fr.
Phelonitis strobilina Alb. ot Schw. 
Physarum album Fr.

Lap

31
32 
32 
23

11 aureum P. 25 11

11 bryophilnm Fr. 24 11

f f confluens Fr. 23 11

11 conglobatum Ditm. 23 11

11 filipes Schulz. 28 11

11 flavovirens Fr. 24 11

11 gracilentum Fr. 11

11 luteum Ii ull. 24
11 melanospcrmum Ditm. 2G Trichia
11 nutans P. 28
11 paniceum Fr. 23 >5

11 piceum Fr. 24 J ?

11 reticnlatum Alb. et Schw. 29 11

11 sinuosum Fr. 30 11

11 srpiammulosum P. 28 11

11 thcjoteum Fr. 23 11

11 viride Bull. 24 11

11 utriculare Bull. 24 11

Lap
Stegasma depressum Cd. 3i
Stemonitis ferruginea Ehr. 15

„ fusca Roth. 15
„ leucostyla Alb. et Schw.
„ ochroleuca Trentp. 18

oblonga Fr. 1C
obtusata Fr. IG
ovata P. IG
physaroidcs Alb. et Schw. IG 
pumilla Fr. 16
Tubulina Alb. et Schw. 
typhoides DC. IG

T.
chrysosperma DC. 20
circumscissa Wllr. 20
clavata P. 21
fallax P. 21
favoginea Schum. 20
Lorinseriana Cd. 22
meteorica Sow. 31
Neesiana Cd. 21
nigripcs P. 20
nitens Grev. 20

1C. 11 olivacea P. 20
Reticularia atra Fr. 11 11 pyriformis Hoffm. 21

„ flavofnsca Fr. 11 11 reticulata P. 19
„ maxima Fr. 10 11 rubiformis P. 21
,. plumbea Fr. 11 11 Serpula Fr. 19
„ sinuosa Bull. 30 11 Serpula P. 19

11 sphaerocephala Sow. 2G
S. 11 turbinata With. 20

Sphaerocarpus chrysospermus Bull. 20 •1 turbinata DC. 22
„ lutens Bull. 25 11 varia P. 20
„ nutans Bull. 28 Tubulina cylindrica DC. 31
„ viridis Bull. 24 11 carbonis Schulz. 32
„ turbinatus Bull. 22 11 pulchella Schulz. 82

Spumaria alba Bull. 13 11 aurantiaca Schulz. 32
„ physaroides DC. 26 11 fragiformis DC. 32
„ physaroides P. 25 11 lutea Schulz. 32
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Adatok a collegium es évi történetéhez.
A megelőző 1875/6. isk. év végén 1876. évi junius 29-én tartott 

pártfogósági közgyűlés, miután belátta volt, hogy a rendelkezésére 
álló eszközök elégtelenek az 1875. Julius 15-én elhatározott s egy 
iskolai éven át a két előkészitő osztályra nézve végre is hajtott jog- 
akademiai szervezet teljes életbe léptetésére, s hogy az előkészitő 
folyamok további fentartása oly körülmények között mert a tanügyre 
nézve sem előnyös, tehát egyáltalában nem is tanácsos, elhatározá, 
hogy a jogakademiai előadások az 1876. September 4-én megnyit
tatni határozott isk. évtől kezdve további intézkedésig szüneteljenek. 
A collegium igazgatója 1876. September 4-én tartott évmegnyitó be
szédjében fájdalmasan jelentette, hogy a collegium az 187 6/7. isk. 
évben nem mint eddig n é g y ,  hanem ezúttal csupán h á r o m  intézettel, 
u. m .: f o g y m n a ú u m m a l ,  t a n í t ó k é p z ő  és h i t t a n s z a k i  in té z e t t e l  kezdi 
meg pályafutását. De egyúttal kifejezte azon reményét is, hogy a 
jogtani intézetet, mely nem a jeles tanerők hiánya miatt, — ezeket 
más szerencsésebb viszonyokban levő felekezeti intézetek s maga az 
állam is siettek a magok számára megnyerni, — nem is hallgatók 
csekély száma miatt, —  hiszen ez csak az akadémiának élethalál 
barca következtében kezdett mutatkozni, —  hanem egyedül pénz
alapja elégtelensége, s a csekély anyagi pártfogoltatás következtében 
kénytelen a versenytérről egyidőre lelépni, az eddigieknél szerencsé
sebb körülmények között sikerülni fog halottaiból uj életre támasz
tani. S valamint sok üdvösnek s jónak valódi értéket csak akkor 
kezdjük igazán becsülni, ha ez megszűnt üdvösen hatni s a régebben 
tapasztalt előnyök a kimaradásuk által okozott kárban találják va
lódi mértéküket, úgy itt is alig kezd vala szünetelni az intézet, már 
is szélesebb körben érezhetővé lön annak hiánya, érezhetővé különö
sen a vidéken, de legkiválóbban magában a városban, melyre az 
utolsó évtized annyi érzékeny csapást mért, az okozott fájdalmas 
sebekre még enyhítő írről sem gondoskodván. A város közönsége 
tekintettel az intézet erkölcsi fontosságára s a város társadalmi, cul- 
turalis és forgalmi viszonyaira való jótékony hatására, képviselő tes
tületé f. é. január 10-én ta rto tt közgyűlésében, elhatározta, hogy a

3*

X .
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jogtudományi kar gyanánt újra felállítandó akadémia fentartásálioz 
az ekkénti visszaállítás időpontjától kezdve tiz egymásután következő 
éveken át házi pénztárából évenkénti 1000 ír t ta l  fog járulni. Midőn 
a collegium e ncmeslelkft elhatározásért háláját e helyen is kifejezné, 
el nem mulaszthatja elismerőleg megemlékeznie azon tettre buzdító 
meleg szavakról, melyeknek kíséretében szab. kir. Eperjes városa 
érdemdús polgármestere a nemes város e határozatát a collegiummal 
tudatta s melyekkel nagyban hozzájárult a collegiumban a jogaka- 
demia érdekében mindinkább élénkülő tevékenység fokozásához. — 
A főiskola pártfogósága f. é. május 31-én ta rto tt bizottsági gyűlésé
ben elhatározta a jogakademia visszaállítása érdekében a cselekvés 
terére lépnie, e lépéseket már részben meg is indította s reményű, 
hogy a közel s távoli érdeklettek és ügybarátok buzgó támogatásá
val sikerülnie fog a fájdalmasan nélkülözött intézetet önönmagának s a 
városnak visszaadnia.

A h i t t a n i  i n t é z e t r e  vonatkozólag örvendetesen jelenthetjük, hogy 
múlt évi értesítőnkben e helyen kifejezett óhajaink és reményeink 
nagy részben valósultak. Az egyházkerület Jólsván tarto tt m. é. köz
gyűlése le nem tett ugyan egy központi theologiai akadémia eszmé
jéről, de kinyilatkoztatta, hogy „a theologiai akadémiának Pozsony
ban leendő felállítását, részint helyi, részint anyagi szempontból ez 
idő szerint sem tanácsosnak, sem lehetőnek nem ta rtja “ s ennél fogva 
majdnem egyhangúlag (7 szóval 1 ellen) elhatározta az eperjesi hit
tani intézetnek „fentartását, állandósítását s az egyházak ujabbi meg
adóztatása nélkül szervezését.“ Ugyan azon gyűlésen az eddig műkö
dött r. tanárok fizetése 1200 ftra emeltetett s liatároztatott, hogy a 
gyakorlati theologia több éven át betöltetlen maradt tanszéke évi 
1000 frtnyi, öt év múlva legalább 100 írtta l emelendő fizetéssel oly 
formán töltessék be, hogy a választandó tanár legkésőbb 1877. Sep
tember elején kezdje meg működését. Hogy pedig ez lehetővé té
tessék, c tanszék ideiglenes betöltésére a superintendens ur elnöklete 
alatt, az eperjesi collegium hozzájárulásával, egy bizottság küldetett 
ki, mely is a collegiummal egyértelmüleg illetőleg ennek 1876. no
vember 5-én adott kijelölő szavazatára W i r k  J ó z s e f  losonczi okle
veles tanárt s másod lelkészt a gyakorlati theologia tanszékére meg
választotta s kerületi költségen külföldi egyetemekre küldötte, a tan
székével egybekapcsolt teendők iránt való beható tájékozódás végett.
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Bizton hiszszük, hogy a legközelebbi jövő derekasan igazolni fogja a 
kerületnek saját theologiai intézete iránt tanúsított fentebb említett 
gondoskodó előszeretetét, s azon intézet, mely egy ideig az élet s 
balál közötti ingadozásnak kitétetve a kellőnél csekélyebb számú tan
erőkkel is, tudományos czéljára szegezvén tekintetét, ennek elérésére 
fordította —  s nem siker nélkül —  minden gondját, ezentúl kellő 
számú tanerőkkel s állandósága megnyugtató tudatában bizonynyal 
nemcsak szélesebb körben de behatóbban is fogja magát érvényesíteni.

A  t a n í t ó k é p z ő  in té z e t  jóllehet ezúttal már 2-ik évben mint 3 
folyammal biró teljes intézet nyittatott meg, mégis fejlődése első 
stádiumában van. Kicsiben a többi prot. intézetek fejlődésének törté
netét állítja elénk. Ugyanazon lassú, de tán szerénytelenség nélkül 
állíthatjuk, folytonos fejlődés, ugyanazon akadályok, tudni illik az 
anyagi erő hiánya, ugyanazon utak és módok a segédeszközök elő
állítására való törekvésben, merülnek fel itt is szemünk előtt. A tenni 
való még igen sok. Nem csekély előnye hogy ily körülmények közt, 
zsenge hajtásként oly intézethez támaszkodliatik, mely az idők viharai 
közt nevelkedett, megerősödött s több mint két százados történetével 
kezességet képes nyújtani a jövő iránt. Összeköttetése az összcolle- 
giummal okozza, hogy a tanszerek hiánya kevésbé érezhető. De van
nak dolgok, miket a collegium a legjobb akarat mellett sem adhat. 
Ilyen például a gyakorló iskola. Az idén oly módon nyujtatott a nö
vendékeknek alkalom a gyakorlásra, hogy hetenként két órában egy- 
egy harmadéves növendék, előre írásban kidolgozott előadást tarto tt 
a helybeli elemi iskola növendékei előtt, mindig az illető szaktanár s 
az összes második s harmadik évfolyam jelenlétében. Ezenkívül ugyan 
csak a másod- s karmadévfolyambeliek hetenként 8— 10 órát hospi- 
táltak a helybeli elemi iskola óráiban. Csekély kezdet mindenesetre, 
de rendes gyakorló iskola felállítása a jelen körülmények közt lehe
tetlen. Azonban bizton remélhető, hogy a felvilágosodás ama szelleme, 
mely annyi népnevelési intézetnek adott már léteit, idő haladtával 
ránk is mindinkább ki fogja terjeszteni áldásait.

A f ö g y m n a s i u m  egészben a múlt években is érvényekben volt 
szervezettel s ugyanazon tanári kar vezetése alatt folytatta pálya
futását. A tanulók létszámának alább a táblázatos kimutatásban köz- 
lött gyarapodásán kívül különös figyelemre méltó változás csak annyi
ban történt, hogy az évtizedeken át szokásos osztályzási mód, mely
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a jelen isk. év első felében még teljes érvényű vala, jóllehet magá
ban helyes volta kétségtelen, mégis a 2-ik félévre nézve mellőztetett 
s külső czélszerűség szempontjából, jelesül azért, nehogy az egyéves 
önkéuytesség kedvezményével élni kívánó ifjak a felmutatott osztály
zatnak az állami tanintézetekben használttól elütő volta miatt a 
katonai hatóságoknál nehézségekre találjanak, nm. Zsedényi Ede 
egyetemes felügyelő kívánságára s az egyetemes tanügyi bizottság 
javaslatára elfogadtatott azon osztályzási mód, mely a ministerialis 
„középiskolai rendtartás“ 45-ik pontjában vagyon megszabva. E 
határozat értelmében már a 2-ik félévben a következő osztályzási 
mód alkalmaztatott. A tanulók erkölcsi magokviseletének jelzésére 
a következő h á r o m  fokozat használtatik: j ó ,  s z a b á l y s z e r ű ,  r ó s z ;  ez 
utóbbi indokolandó. —  Az egyes tantárgyakban elért előmenetel 
jelölésére a következő n é g y  fokozat alkalm aztatik; j e l e s ,  j ó ,  e légséges, 
e lé g te le n . Az első félévi osztályzatnak ezen új rendszer szerinti átírá
sánál a következő érték-egyen tartandó szem e lő tt: j e l e s  =  az eddigi 
k i t ű n ő  és d ic s é r e te s , j ó  megfelel az eddigi yd-nak, elég ség es  —  az 
eddigi elég ség es  és alig k ie lé g í tő ,  e lé g te le n  —  az eddigi e lé g te le n  vagy 
1 1 - o d  o s z tá ly . Az általános osztályzat, valamit a ügyelem s szorgalom 
osztályzása s az elhelyezési osztályzás elismert paedagogiai értekük 
miatt továbbra is megtartatnak. — Annak esetről esetre való meg
határozása, hogy e g y  vagy k é t  e l é g t e l e n n e l  bocsátható-e valamely 
tanuló javító vizsgálatra vagy sem, a tanári kar hatásköréhez tartozik. 
Három elégtelennel a tanuló okvetlenül az osztály ismétlésére utasit- 
tatik.

E helyen nem tartjuk  érdektelennek megemlíteni, hogy a col
legium miután éveken át tapasztalta, m iszerint az elemi iskolákból 
az első osztályba kerülő növendékek általában gyenge előkészületük 
miatt a gymnasiumban, mely nem akarhat feladatán s a hozzá kötött 
igényeken alul maradni, nem bírnak kellőképen haladni, a múlt isk. 
év végén az első osztályba felvétetni kívánókra behozta az általános 
kötelező felvételi vizsgálatot. Az ez intézkedéstől várt eredmény iránt 
a főiskola nem is csalódott; a jelen iskolai évnek első félévi osztály
zatából összehasonlítva a múlt év első félévi osztályzatával kitűnik, 
hogy az első gynmasiális osztályban ez idén az általánosan elégtelen 
osztályzatban maradt növendékek száma a múlt évhez képest 0 ,3% -kai 
fogyott.
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Az egész főiskola ifjúságával az isk. év első 15 napjának elmúl
tával közöltettek teljes egészben az iskolai fegyelmi szabályok, miután 
a leglényegesebbek már a megnyitás alkalmával kihirdettettek s az 
akadémiai hallgatóknak az őket illető liasonnemü szabályok külön 
lenyomatban kezükbe adattak volt.

A protestáns ifjúság confirmált része a tanári kar vezetése alatt 
két Ízben u. m. reformatio ünnepén és áldozó csütörtökön járult az 
úr asztalához. Az egyházi szertartást mindannyiszor a szokásos depre- 
cationalis ünnepély előzte meg, mely alkalmakkor első ízben a tanári 
kar részéről Schneller István bittanár, az ifjúság nevében Yassko 
Gyula, másodízben a tanári kar nevében Tillisch János theol. dékán 
s az ifjúság nevében Törköly János mondottak alkalomszerű beszé
deket. Mindkét ízben az ajtatos hangulat emeléséhez énekével nagy
ban járult hozzá a még fiatal, de folyton erősbödő collegiumi cantus.

Az ifjúságnak a közel s távolabb vidékre kisebb nagyobb isk. 
szünetek alkalmával rendezett társas kirándulásait a tanári kar ez 
idén is szívesen megengedte s a mennyiben ezekkel tudományos vagy 
testgyakorlati czélok is egybeköthetek voltak, úgy intézkedett, hogy 
e kirándulások vezetői többnyire a természettudományok, a földirat s 
testgyakorlat tanárai voltak.

A május 15-én a szép vidékü Czeméthe fürdőben tartott májusi 
mulatságnak a különben egészben véve zordon május eléggé kedvezett.

Örvendetesen jelenthetjük, hogy a tanári karból s a tanulóság 
soraiból mint már több éven át, úgy ez idén sem vett áldozatot a 
ha lál; ellenben a pártfogói testület bicskái Bánó Miklósban egy, szóval 
és tettel a collegium javát munkálni törekvő buzgó tagot veszített 
az egész intézet fájdalmára.

II.

A collegiumhos as 1876|7. isk. év alatt érkezett fonto
sabb iratok.

1. Ft. Czékus István superintendens 1877. márcz. 1-én k. 733. 
sz. kisérő levele kapcsában az egyetemes felügyelő 1877. febr. 15-én 
25-ik sz. körlevele és az egyetemes tanügyi bizottság 1876. dec. 27-én 
tarto tt ülésének jegyzőkönyve az uj előmeneteli jegyek tárgyában.
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2. Tudomásvétel végett a superintendentia utján érkezett Trefort 
Ágoston vall. é. k. o. mkir. minister 1877. jan. 8-án 28769/1 87e sz. 
a. kelt reudelete, melyben azon ünnepek m eghatároztalak , melyeken 
a ministerium felügyelete alatt álló középtanodákban az izraelita 
tanulók az előadásokon való megjelenéstől, illetve az írástól s rajzolás
tól a szülék írásbeli kérelmére felmentendők. A collegium magáévá 
tette.

3. 1877. május 12-én kelt 635. sz. szuperintendensi átirat a 
kerül, theologiát illető tőkéknek a kerületi pénztárba való áttétele 
tárgyában.

4. Szab. kir. Eperjes városa polgármesterének 1877. jan. 10-én 
kelt átirata s a fenti napon tartott városi bizottsági gyűlés jegyző
könyvének kivonata, egy a város részéről az újra életbe léptetendő 
jogi kar javára megszavazott évi 1000 ftnyi segély tárgyában.

5. 1877. május 16-án kelt 687. sz. superintendensi átirat az 
újra felállítandó jogakademia költségvetésének az egyetemes gyűlés 
elé leendő terjesztése tárgyában.

Ezeken kívül számos részint ösztöndíjakra, mint a Rótb-Teleky 
s Jetiim féle stipendiumra, vonatkozó értesítések és jegyzőkönyvek, 
részint az egyetemes gyűlés, kerületi gyűlések jegyzőkönyvei s a tan
ügyi kormánynak a tanügyre vonatkozó s a superintendentia utján 
tudomásvétel végett közlőit rendeletéi, hirdetései s több effélék.

III.

A c o l l e g i u m  s z e r v e z e t e .
A) Kormányzat.

A collegium tulajdonosa a pártfogóság, mely minden isk. évnek 
megnyitása s befejezése alkalmával rendes s évközben szükség szerint 
többször is rendkívüli közgyűlésben gyűl össze. E  közgyűlés, melyre 
a helybeli s vidéki pártfogókon s a tanári karon kivűl az egyház
kerületi elnökség s a kerület esperességeinek elnökei hivatalosak, 
gyakorolja az illető országos s egyházi törvények értelmében a teljes 
tanügyi kormányzatot, jelentéseket fogad az intézet szellemi s anyagi 
állapotáról, számot vesz a vagyon kezeléséről s felmentést ad, a szűk-
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ség szerint alkotja vagy módosítja az igazgatási s fegyelmi szabályo
kat, választja a bizottságokat, a tisztviselőket, a gymn. tanárokat szer
ződésszabta módon befoly a tanítóképző s a hittani intézet tanárai
nak megválasztásába stb.

A közgyűlés elnökei s egyúttal az intézet legfőbb tisztviselői:
lueskai B á n ó  J ó z s e f ,  egyli. kerületi felügyelő, mint ilyen a ke

rület választottja.
csetneki J e l e n i k - A l m á s s y  I s t v á n  kir. tanácsos, helybeli felügyelő.*
A közgyűlés jegyzői: F e k e te  S á n d o r ,  Sáros megye s egyúttal a 

collegium levéltárnoka és 0 .  V é g h  D á n i e l  r. tanár.
Évközben mint a pártfogóság megbízottja az u. n. á l l a n d ó  b i 

z o t ts á g  intézi a collegium ügyeit, megerősíti a tanári karnak nagyobb 
büntetéseket szabó Ítéleteit és az ösztöndíjak s dij elengedésnek ügyé
ben hozott végzéseit; egész működéséről számol a közgyűlésnek. A 
közgyűlésnek fentartott ügyekben rendkívüli közgyűlést hiv össze vagy 
ideiglenesen intézkedik.

Elnöke a helybeli felügyelő. Tagjai
1. hivatalból: a collegiumi igazgató s ephorus, a pénztárnok, a 

tlieologiai dékán, a convictus gondviselője, a múzeum és a coll. könyv
tá r őrei, a collegium ügyésze, jelenleg Kleiner Gyula k. és v. ügyvéd 
és a pártfogósági közgyűlés két jegyzője.

2. Az 1876. junius 29-ki közgyűlés által az 1876/.. isk. év vé
géig tartó megbízatással választattak: Benczúr József, Doleschall 
Samu, Furman Nándor, Glósz Károly, Herfurth József, Irányi István, 
Kolosy Miklós, Kósch Frigyes, Kubinyi Albert, Kubinyi Aurél, Lavotha 
Ilezső, Makoviczky József, Mérey Aurél, Meliorisz Gergely, Mosánszky 
Victor, Novak Mihály, Schulek Gusztáv, Sztehlo János, Schmidt Gyula, 
Taby István és Vandrák András.

A p é n z ü g y i  b iz o t t s á g  végérvényesen intézkedik minden a colle- 
giumi vagyon gyíimölcsöztetését illető ügyekben, a közgyűlésnek testü
letileg felelős. Elnök: a helybeli felügyelő, tagjai: Mérey Aurél (he
lyettese Fekete Sándor) és Ludmann Otto (helyettese Haitsch Lajos).

A s z á m v iz s g á ló  b iz o t t s á g :  elnöke Kolosy Miklós, Sáros megye 
főjegyzője, tagjai: Bielek László, Flórián Jakab, Herfurth József, 
Kóscli Frigyes, Kubinyi Aurél, jegyzője: 0. Végh Dániel.

* I-Ielyettose május 31-től az év befejeztéig a pénzügyi bizottság elnökségében is 
Kolosy Miklós.



Jogköre az 1876. évi november 5-ki állandó bizottsági gyűlés 
első határozata által, melylyel felhatalmaztatik „liogy a kamathátrá- 
lékban adósokat az ügyész által a kamat fizetésére meginthesse, 
eshetőleg a tőkéket is felmondhassa s per utján való behajtásuk 
ügyében önállóan és jogérvényesen eljárhasson, valamint a tőkék biz
tosítására vonatkozó intézkedéseket a lehetőséghez és szükséghez ké
pest megtehesse,“ nagy mértékben kiterjesztetett.

A k e r ü l e t i  k é p e z d  e i  b iz o t ts á g , eperjesi szakosztálya: elnöke 
Jelenik-Almássy István, tagjai: Meliorisz Gergely, Kubinvi Albert, 
Sztehlo János, Urbán Adolf, Novák Mihály, Tilliscli János és Florian 
Jakab.

A collegium képviselője jogügyekben a felügyelőség, tanulmányi 
tekintetben az igazgató.

A collegium őre B r ó s z  V i lm o s .

B) Tanárok ós tanítók.

1. R e n d e s t a n á r  o k.

Doleschall  Samu a tanítóképző intézetben, a collegiumi cantus 
főnöke és rajztanitó. Flórian Jakab  o. t. az V-ben, pénztárnok, aedilis 
és a collegiumi könyvtár őre. Kaitsch Lajos o. t. a IV-ben. Hazs-  
l inszky Frigyes a magy. tud. akad. r. tagja, o. t. a VII-ben, epho
rus, a pliysikai muzeum s Szirmay-féle könyvtár őre és igazgató. 
Hazs l in szky  T am ás  o. t. a Il-ban. Herfurth József  o. t. a Vl-ban 
egyházkerületi levéltárnok. Hörk József  a gyakori, tlieol. ideigl. ta 
nára 1877. elejétől, (most szabadsággal a külföldön van). Husz Armin
o. t. a Ill-ban, a term, rajzi muzeum és az algymn. ifjúsági könyv
tár őre, a gymn. tanári értekezletek ez évi jegyzője. Leszih Ede a 
tanítóképző intézetben. Ludmann Ottó főgymn. tanár; tápgondnok. 
0. Végh Dániel o. t. az elsőben, a gymn. magy. társaság vezetője 
s collegiumi jegyző. S a ss  János  a tanítóképző intézetben, a bent
lakók felügyelője, a testgyakorlat tanítója s a gyorsíró kör. veze
tője. Schnel ler  István hittanár, az egyetemes tanári értekezle
tek jegyzője. Tilliscli János hittanár, dékán. Dr. Vandrák András  a 
magy. tud. akad. lev. tagja, o. t. a VIII-ban, gymnasiumi és akad. 
tanár.
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2. R e n d k í v ü l i  t a n á r o k .

Novak Mihály lelkipásztor, a theologiában a tót liomiletikai gya
korlatok vezetője s a gyakorlati theologia tanára.

3. S e g é d t a n í t ó k  és  h i t o k t a t ó k .

Dr, A usterlitz  M. rabbi a zsidók hitoktatója. K assai István  róni. 
hath, hitoktató, ftlikolik Gyula énekmester a gymnasiumban, S a ss  
B ertalan  gór. egy. hitoktató.

I-V.

A collegium népessége az 187° 7. évben.
A) A tanulók n év so ra .

1. g- 3  ̂:m. nasivi m.

I - s ö  o s z t á l y b a n .

Bálint Károly, Eperjes. Sárosul. 
Balkányi Elek, Abos. Sárosra.1) 
Bergmann Keresztély, Eperjes. Sáros. 
Berthóty János, N.-Yitéz. Sárosra. 
Bley Samu, Eperjes. Sárosra.2) 
Dahlström Károly, Eperjes. Sárosra. 
Hely Endre, Hrabóc. Zemplénin. 
Dessewffy László, Gergelylaka. Sáros. 
Dunkel Vilmos, Hamburg. Német

ország.
Engländer Izidor, Pomieal. Sárosra. 
Fájd Andor, TJties. Zemplénin. 
Friedmann Vilmos, Eperjes. Sárosra. 
Friedrich Vilmos, Eperjes. Sárosra. 
Gottlieb Lajos, Bártfa. Sárosra. 
Kolbenlieyer Bertalan, Torna. Torna. 
Landauer Armin, Sz.-Fejérvár. Fejér. 
Lehrfeld Benjámin, Sebes-Kellemes. 

Sárosra.

Lichtig Bertalan, Sebes. Sárosra.3) 
Marencsin Gyula, Radvány. Sárosra. 
Mindszenti Jósét, Kassa. Abaujra. 
Molnár Árpád, Monaj. Borsodra. 
Oszwald Károly, Eperjes. Sárosra. 
Pap Kálmán, Eperjes. Sárosra. 
Paveszka Tivadar, Budapest, Pestm.4) 
Peterdy Kálmán, Barabás. Beregin. 
Rosenbaum Béla, Görgő. Szepesin. 
Rosenzweig Fülöp, Sz.-Váralja. Sze

pesin.5)
Sänger Nándor, Roskovány. Sárosra. 
Sárospataky Károly, N. - Doraasa. 

Zemplénin.
Sárossy Gyula, Köbölkút. Biharra. 
Schmidt Gyula, Eperjes. Sárosra. 
Szakmáry Béla, Sz.-Lipócz. Sárosra. 
Szénássy Béla, Budapest. Pestm. 
Szereday Károly, Csákány. Sárosra. 
Szóbél Jakab, Sz.-Ujfalu. Sárosra. 
Szteblo Gerő, Eperjes. Sárosra.

') Ism. csak a 2-ik félévben. — 2) Oct. végén elmaradt. — 3) Ilusvét óta elmaradt. 
— ') Az első félév után kilépett. — 5) Az első félévi vizsgák előtt elmaradt.
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Sztik Gyula, Holló patak. Szepesin. 
Terray István, Bolyár. Sárosni.
Tóth Lajos, Eperjes. Sárosni.
Varga Lajos, Eperjes. Sárosni.1) 
Zacher Lajos, Eperjes. Sárosra. 
Zatézaló István, Késmark. Szepesin.

Magán t anu l ó :
Csap János, Varannó. Zemplénin.

I l - i l c  o s z t á l y b a n .
Albryeht Albin, Eperjes. Sárosni. 
Autalóezy Kázmér, Tokaj. Zemplén.-) 
Beringer Károly, Eperjes. Sárosra. 
Bloch Armin, Sebesi rétek. Sárosra. 
Dattelbaum Fülöp, N.-Vitéz. Sárosni. 
Deinjén Ernő, Zsurolya. Szatmárm. 
Dessewlfy Géza, Gergelylaka. Sáros. 
Friedmann Sándor, Eperjes. Sárosra. 
Guttmann Ignác, Csemernye. Zempl. 
Horváth Samu, Krompach. Szepes.3) 
Joob Béla, Fancsal. Abaujra.
Klein Márk, Eperjes. Sárosra.4)
Kolin Ignác, Varannó. Zamplénin. 
Kolosy Béla, Kálnás. Sárosra. 
Ivovácsy Endre, Eperjes. Sárosra. 
Lefkovits Jakab, Sz.-Ujfalu. Sárosra. 
Marschalko János, T.-Dob. Szabolcs. 
Nelirer Béla, N.-Sáros. Sárosra. 
Neumann Rudolf, K.-Szeben. Sárosra. 
Postel Gyula, Klausura. Sárosni. 
Rajner Béla, Kerekrét. Sárosra. 
Rosenberg Zsiga, Eperjes. Sárosra. 
Spunár Henrik, Budapest. Restin. 
Svarcz Sándor, Kapi. Sárosra. 
Schvartz Vilmos, Péchujfalu. Sárosra. 
Széraancsik János, Eperjes. Sárosra. 
Szepessy Árpád, Kurcsin. Sárosra. 
Tally Gyula, Nyirjes. Sárosra. 
Teitelbaura Lajos, Palocsa. Sárosra.

Tomka István, Eperjes. Sárosra. 
Uhlig Hugó, Sandal, Sárosra.
Weber Antal, Göllnitz. Szepesin. 
Weinmann Mór, Sebesi rétek. Sáros.5) 
Windt Artur, Eperjes. Sárosra.

Ma g á n  t anulók:
La Bath Jósef, Varannó. Zemplénin. 
Geiger Simon, Karacsonmező. Sáros.6) 
Lustig Samu, Karacsonmező. Sáros.7)

I l l - i l t  o s z t á l y b a n .
Austerlitz Mór, K.-Márton. Soprony. 
Bálint János, Eperjes. Sárosra.
Ballo Lajos. L.-Sz.-Miklós. Liptóira 
Béler Sándor, Dubrava. Sárosra. 
Buxbaum Zsiga, Varannó Zemplén. 
Ecker Károly, Stomfa. Pozsonyin. 
Értei Dániel, Lőcse. Szepesin. 
Frieder Mór, Varannó. Zemplénim 
Gottlieb Samu, Héthárs. Sárosra. 
Gründl Gyula, Bártfa. Sárosra. 
Ilellner Samu, Eperjes. Sárosni. 
Jakubek Béla, Eperjes. Sárosni. 
Kirchmayer Gergely, Palocsa. Sárosni. 
Kiszelly Róbert, Eperjes. Sárosra. 
Kremer Gyula, Eperjes. Sárosra, 
Kuzmik Pál, Eperjes. Sárosm. 
Leszih László, B.-Csaba. Békésni. 
Major Béla, Eperjes. Sárosra. 
Makucz Artur, N.-Mokra. Máramaros. 
Mátray Ákos, Ér-Mihályfalva. Bihar. 
Meczner Imre, Eperjes. Sárosm. 
Nagy Jenő, Mencshely. Veszprémim 
Neumann Samu, K.-Szeben. Sárosni, 
Neumann Samu, Roskovány. Sárosm. 
Noszticius Elemér, Eperjes. Sárosm. 
Pogorisky Samu, Szántó. Abaujra. 
Pranier Elemér, Uszfalu. Sárosra. 
Reich Gyula, Eperjes. Sárosni.

>) Május elejétől elmarad. — 2) A második félévben betegség miatt magántanuló lett. 
— 3) Pünkösd után kilépett. — ') A második félévben kimaradt. — 5) A második félévben 
kimaradt. — 6) A második félévben rendes. — ’) A második félévben rendes.
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Reich Jakab, Eperjes. Sárosai.
Sándor Béla, Eperjes. Sárosm.
Schulze Otto, Göllnitz. Szepes. 
Sternberg Lajos, Tokaj. Zemplén.
Taliy Márton, Eperjes. Sáros. 
Teplánszky Bertalan, Potornya. Liptő. 
Yecsey-Oláh Miklós, Tokaj. Zemplén. 
Weisel Samu, Eperjes. Sáros.

Magá n  t anulók:
15. Uszlár Otto.

I V - i l v  o s z t á l y b a n .
Batta Béla, Bódva. Borsodm.
Blcy Jósef, N.-Mihály. Zemplénin. 
Breuer Zsiga, Göllnitz. Szepesin. 
Bukovinyi Gyula, Poprád. Szepesin. 
Csajka Jósef, Szántó. Abaujm.
Dierner Géza, Lasztomér, Zemplénin. 
Felix Antal, Szomolnok. Szepesin.
Grosz Ignác, Sz.-Ujfalu. Zemplénin. 
Gedeon Kálmán, Érmihályfalva. I 

Biliarm.
Guttmann Jósef, Eperjes. Sárosm.1) 
Hamborszky Gyula, Kladzán, Zenip- 

lénm.
Ilellncr Károly, Eperjes. Sárosm. 
Kakusz Béla, N.-Sáros. Sárosm.
Köhler Gusztáv, Szántó. Abaujm. 
Kolosy István, Káva. Pestm.
Losonczy Albert, Csütörtökfalva. 

Szepesin.
Molnár Ferenc, Rimaszombat. Gö- 

mörm.
Schütze Jósef, Eperjes. Sárosm. 
Sonnenschein Kálmán, Boroszló. Sá- 

rosni.
Sonnenschein Leo, Boroszló. Sárosm. 
Szabó András, Feketepatak. Zemplén. 
Szentimrey Jósef, Krasznik-Vajda. 

Abaujm.
Valkovszky Mihály, S.- A.-Ujhely. 

Zemplénin.
*) A 2-ik félévben intézetet változtatva

V - i k  o s z t á l y b a n .

Antalóczy Zoltán, Lelesz-Polyan. 
Zemplénin.

Baumöhl Zsiga, Sebes. Sárosm. 
Benczúr Miklós, Mogyoróska. Zemp

lénin.
Breuer Szilárd, Göllnitz. Szepesin. 
Furman István, Eperjes. Sárosm. 
Haas Zsiga, T.-Sz.-Márton. Turócm 
Kanárik Jakab, Bártfa. Sárosm. 
Lefkovits Mór, Berzevicze. Sárosm. 
Liplich Ileiman, Ózd. Borsodm. 
Makoviczky Jósef, Eperjes. Sárosm. 
Mayer János, Eperjes. Sárosm,
Műnk Ödön, Eperjes. Sárosm. 
Noszticius Árpád, Eperjes. Sárosm. 
Rajner Aladár, Kassa. Abaujm. 
Rosenberg Ödön, Eperjes. Sárosm. 
Rosenzweig Samu, Sz.-Váralja. Sze

pesin.
Sándor Sándor, Eperjes. Sárosm.2) 
Semsey Miklós, Kükemező, Sárosra. 
Teplánszky Vilmos, Potornya. Liptő. 
Valkovszky Jósef, S.-A.-Ujhely. Zemp

lénin.

Y l - i k  o s z t á l y b a n .
Dick Zsiga, K.-Szeben. Sárosm. 
Fekete László, Eperjes. Sárosm. 
Frank Géza, Harkács. Gömörm. 
Glatter Annin, Szepsi. Abaujm. 
Glasner Samu, Oszáda. Liptóm. 
Glück Samu, Varannó. Zemplénin. 
Gottlieb Annin, Sebes. Sárosm. 
Gottlieb Jakab, Sebes. Sárosm. 
Grosz Rezső, Szilvás-Újfalu. Zemp

lénin.
Hartmann Illés, Eperjes Sárosm. 
Ilidegh László, Fügöd. Abaujm. 
Kézmarszky Béla Szepesváralja. 
Késmarszky Kálmán, Eperjes. Sárosm

kilépett. — 2) Első félévben kilépett.
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Kosa Barna, Ó-Apati. Szatmári». 
Kovács Jósef, K.-Szeben. Sárosra. 
Kralovánszky Gyula, 1 latház. 1 lajdura. 
Mayer András, Láda. Sárosra.
Keines Károly, Szántó. Abaujin. 
Noszticius Géza, Eperjes. Sárosra. 
Pap Jenő, Eperjes. Sárosra.
Pap Jósef, Eperjes. Sárosra. 
Rosenthal Jósef, Szina. Abaujin. 
Scliolcz Darius, L.-Sz.-Miklós. Liptó. 
Szabó Elek, Kladzán. Zemplénin.1) 
ITrbán Géza, Lapos. Sárosra.
Vas Géza, Barabás. Beregi». 
Wittenberger Artur, K.-Szeben. Sá

rosra.

'V l l - i l c  o s z t á l y b a n .

Batta Antal, Bódva. Borsodra.
Bencs Pál, Nyíregyháza. Szabolcsra. 
Breuer Sándor, Göllnitz. Szepesin. 
Friedmann Gyula, N.-Sáros. Sárosra. 
Gottlieb Béla, Bártfa. Sárosra. 
Grünbaum Jósef, N.-Sáros. Sárosra. 
Herz Alfréd, Ó-Lubló. Szepesin. 
Herz Bertliold, Ó-Lubló. Szepesin 
Klein Sándor, Eperjes. Sárosra. 
Lőrinczy György, N.-Kálló. Szabolcs. 
Matherny Emil, Gy.-Fejérvár. Erdély. 
Mráz János, Nyíregyháza. Szabolcsin. 
Oláh Ignácz, Nyíregyháza. Szabolcs. 
Ősz wähl Tivadar, Eperjes. Sárosra. 
Pécliy Gábor, Szárazbő. Hevesül. 
Pócsik János, Olcsva. Szathmárm. 
Rotli Gusztáv, Dobsina. Gömörm. 
Roll Béla, Eperjes. Sárosra. 
Rosenberg Mór, Varannó. Zemplénin. 
Rosenberg Mór, Eperjes. Sárosra. 
Sänger Árpád, Roskovány. Sárosra. 
Stern Jósef, Varannó. Zemplénin.

Szabó Béla, Kladzán. Zemplénin.2) 
Szentistványi Sándor, Kozma. Zemp

lénin.
Szontagh Felix, Lőcse. Szepesin. 
Teplánszky Izidor, Tepla. Liptói».3) 
Tirscher Ernő, Rimaszombat. Gömör. 

j Uhrik Gyula, Kassa. Abaujin.1) 
Uiigár Géza, Hoinonna. Zemplénin.

V I I I - i k  o s z t á l y b a n .

Asztalos Sándor, Szarvas. Békésm. 
Burján Jósef, N.-Selmecz. Liptói». 
Csesznok Lajos, Rimaszombat. Gö- 

mörni.
Czékus Gyula, Rozsnyó. Gömörm. 
Dessewffy Tamás, Topporcz. Szepesin. 
Fabry Géza, Rimaszombat. Gömörm. 
Grossmann Jakab, Usz-Peklén. Sá

rosra .
Kiszelly Kálmán, Eperjes. Sárosra. 
Kovácsy Béla, Eperjes. Sárosra. 
Mcczner Zoltán, Eperjes. Sárosra. 
Neumann Samu, K.-Sáros. Sárosra. 
Nikelszky Jenő, Nyíregyháza. Sza

bolcsin.
Rosenfeld Béla, K.-Szeben. Sárosra. 
Sichermann Bernát, K.-Fülöp. Bihar. 
Simkő Lajos, T.-Sz.-Márton. Turócz. 
Simkó Miroslav, T.-Sz.-Márton. Tú

ró ez in.
Stellor Árpád, Kassa. Abaujin.
Szabó Géza, Eperjes. Sárosra.
Tahy Jósef, Kálnás. Sárosra. 
Toraaskó Károly, Eperjes. Sárosra.5) 
Trajtler István, Rimaszombat. Gömör. 
Wald Henrik, K.-Szeben. Sárosra.

') Kimaradt a II. sem. — A 2-ik félévben mag. tanuló. — 3) Május 31-én kiuta- 
sittatott. — ') Az első félév vége előtt kilépett. — 5) A 2-ik félévben mag. tan.
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2. .A. tan ítóképző  In tézet.

l - s ő  f o l y a m á b a n .
Czirbes János, Nisány. Gömörm.
Fáix Mihály, K.-Lomnicz. Szepesin, 

(kimaradt.)
Galgon Mihály, Viborna. Szepesm.
Henczely Károly, B.-N.-Szinás. Bé- 

késin.
Horváth János, Topporcz. Szepesm. 

(kimaradt.)
Klein Ignácz, Sebes. Sárosm. (kima

radt.)
Kovács Samu, Rimaszombat. Gömör.
Mikulás János, Rákos. Gömörm.
Nikelszky János, Stósz. Szepesm.
Kitsch Mátyás, Kókusz. Szepesm.
Scliolcz Mihály, Forberg. Szepesm.
Slaboczky Lajos, S.-Gömör. Gömör.
Zimmermann Andor, Topporcz. Sze

pesm. (kimaradt.) 3

X l- ik  fo lya .rn ixtou .il.
Balog István, Debreczen. Biharm.1) 
Czigelbrier Kálmán, Bártfa. Sárosm. 
Galay Dániel, Ratkó. Gömörm. 
Graeser Nándor, Eperjes. Sárosm. 
Grega János, Göllnitz. Szepesm. 
Hajnalfy János, Nyíregyháza. Sza

bolcsin.
Járosi Endre, Rédova. Gömörm. 
Kundráth Mátyás, Breznóbánya. Zó

lyomul.
Ondrey Samu, Nyiregyháza. Szabolcs. 
Piar János, Pojnik. Zólyomul.

I i  I - i l f  f o l y a m á b a n .
Andaházy Rezső, Andaháza. Liptóm. 
Barbierik Emil, Bocza. Liptóm. 
Meszik Endre, Szeghegy. Bácsin. 
Meszik Péter, Uj-Verbász. Bácsin. 
Valentinyi Sándor, Dobsina. Gömör. 
Ziman Ede, Rákos. Gömörm.

3. 33!Itta,n.lisille'a.tók:.

1 -S Í5  ío ly a n iíX to a n .

Bencze Samu, Hosszusző. Gömörm. 
Korossy Emil, Járek. Bácsin. 
Nikelszky András, Stósz. Szepesm. 
Petrenko János, Oláhpatak. Gömör.

t i —il v f o l y a m á b a n .

Ádám Mihály, K.-Lomnitz. Szepesm. 
') Márczius vógén tanítónak ment.

Vida Lajos, Diósgyőr. Borsodul. 
Zeman János, Jabloncza. Tornám.

,‘í-ik folyamában.

Alexy Mátyás, Zsákócz. Szepesm. 
Tinschmidt Miksa, Poprád, Szepesin. 
Törköly János, Rimaszombat. Gömör. 
Vassko Gyula, Margonya. Sárosm. 
Yida Károly, Diósgyőr. Borsodul.
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Ezen kimutatott létszám, a tavalyi létszámmal egybehasonlitva
mutat többet kevesebbet
a gymnasiuinban . 13 —
a tanítóképző intézetben 7 —
a hittani intézetben . — 1
s igy az összes gyarapodás teszen e három inté

zetet, s annak tavalyi létszámát tekintve 19 vagyis 7.25%

A tanulók összes száma az év végén, az összesen beirottakéhoz 
viszonyítva, mutat a 17 tanulóban 6.05%-nyi fogyást, mely fogyás 
a gymnasium L, II., V. és VII. osztályaiban és a tanítóképző intézet
I. évfolyamában fordult elő nagyobb mérvben; rendesen más életpá
lyát választottak az illetők.

A kimutatott ifjúsági létszámban volt: 
a) nemzetiségi tekintetben:

53.74 sz á z tó li m agyar .
40.21 n n ém et.

6.05 tó t.

'a n é z v e :

57.66 sz á z tó li á g o st. liitv . e v a n g é lik u s .

27.76 5) zsid ó  v a llá s it .

7.47 D b e lv é t  h itv a llá sú .
6.40 n ró m a i k a th o lik u s .
0.71 n g ö r ö g  k a th o lik u s .

■\7*.

Ifjúsági egyesületek.
Ez évben a collegiumban a következő ifjúsági egyesületek állot

tak fenn.
1. M a g y a r  n y e l v m i v e l o  tá r s a s á g .  Elnöke 0. Végh Dániel r. ta 

nár. Tisztviselői: Trajtler I. titkár, Nikelszky J., Szontagh F. jegy
zők; Kiszelly K., Csesznok L., Asztalos S., Rosenberg M. könyvtár
nokok és Lőrinczy Gy. laptárnok.

A társaságnak volt 37 rendes, 29 olvasó, összesen 66 tagja. 
Tartato tt mind össze 58 ülés.

4
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B í r á l t a t o t t  79 dolgozat. Érdemkönyvre m éltattato tt 4 dolgozat, 
Nikelszky J., Kosa B. és Trajtler I.-tól. Megdicsértetett 5 dolgozat 
Szabó G., Lőrinczy Gy., Kiszelly K. Meczner Z. és Trajtler I.-tól.

Szontagli F. és Kiszelly K. egy-egy bírálata megdicsértetett, 65 
szavallat közül 5 megdicsértetett (Lőrinczy és Tirscher). Kitüzetett dol
gozatokra 4, szavallatokra 3 pályadij.

A társaság tőkéje 364 frt. A társaság az általa járatott folyó
iratokat az olvasó kör rendelkezésére bocsátotta.

Könyvtárát lásd alább.
2. F ö g y m n a s m m i  o lv a s ó k ö r ,  az előbbinek fiók egylete. Tagjai 

száma 45. Olvasásra szánt idő télen át naponta 2, nyáron át 1 óra. 
Asztalán 7 napi-, 9 hetilap és 4 tudom, szaklap volt az olvasni kí
vánók számára.

3. M a r k o v i é  s -k ö r . Czélja a magyar gyorsírás terjesztése. Elnöke 
Sass János r. tanár. Tisztviselői: Czékus G., M ayer E. (előadó) és 
Nemes Károly. Tagjai száma 25. Az évben ta rto tt ülések száma 7.

A junius 13-án tarto tt versenyiráson ju ta lm at Kolosy István 
nyert.

4. P á l f y - k ö r ,  a tanítóképző intézetben. E ln ö k : Sass János r. ta 
nár; tisztviselői: Ziman E., Gallay IX, Barbierik E. A rendes tagok 
száma 18, kültag 2, olvasó tag 1, összesen 21. Tartott a kör 30 
ülést, melyeken 37 munka olvastatott s 42 szavallat mondatott. — 
A múlt évben 3 pályakérdés volt kitűzve.

A kör 5 folyóiratot járatott.

T T I .

A tápintézet (convictus)
az 1876. julius 17-én tarto tt isk. gyűlés határozata folytán az által 
javíttatott, hogy az ebéd egy tál étellel szaporíttatott. Ezen javí
tásnál fogva adatott ebédre: leves különféle főzelékkel, u. m. kétszer 
a héten rizskásával, egyszer burgonyával, egyszer tésztával, kétszer 
kölessel, kétszer darával; továbbá minden tagnak 14 dckagr. marha
hús; végre harmadik ételnek vasárnapon 28 dekagr. pecsenye, a 
többi napokon pedig vastag étel a hétfővel kezdve következő sor
ban: paszuly, savanyu lével készített burgonya, káposzta, kukoricza-
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dara vagy köleskása, borsó, tört burgonya és mindenkor 20 dekagr. 
kenyér. Vacsorára adatott a hétfővel kezdve következő: tört bur
gonya, köleskása, borsó, paszuly, túrósgaluska, lencse, káposzta; azon
kívül kapott minden tag vacsorára is 20 dekagr. kenyeret.

A díj ebéd és vacsoráért együttvéve 42 frt az egész évre; csak 
ebédért 22 frt. — Azok számára, kik ebédre a harmadik tál ételt 
igénybe venni nem akarják, külön asztal té rítte te tt; ezekre nézve a 
régebben megállapított 15 frtnyi díj az egész évi ebédért fenntar
tatott.

Az I. félévben részt vett a teljes ebédnél 51 tanuló, egyszerűbb 
ebédnél 44, összesen 91; vacsorára járt 90. A II. félévben volt a 
tagok száma a teljes ebédnél 50, az egyszerűbbnél 37, összesen 87 ; 
a vacsoránál 81. — Összes száma azon tanulóknak, kik a tápintézeti 
jótéteményben részesültek, volt 98; ezen szám az egyes osztályokra
0t/ ------- — - o

elemi I II III IV V VI VII VIII sémin, theol.
4 9 6 5 10 4 7 11 6 27 9

Vallásfelekezetek szerint pedig:
ág. h. helv. h. izraelita r. katli. g. katli.

73 10 7 6 2
Díjtalanul láttatott el: egyszerű ebéddel a két senior; ebéddel és
vacsorával az oeconomus. A három portáns szintén ingyen ellátást 
és szálla'SP^íyert az egész éven által. Részbeni díjelengedésben része
sült értesítőnk kiadatásáig két theolog, egy VI. oszt., két IV. oszt. 
és három III. osztálybeli tanuló; számos kérvény várja még elintéz- 
tetését, mely az isk. év végével fog történni. — 187 5/fi -ik évben
tettek az összes tápintézeti elengedések 343 frt 75 krt.

A tápintézet bevételei: 1. a tőke kamatjai; 2. a tagok által 
fizetett tápdíjak; 3. supplicatio, mely czimen 1876/7-ben bejött
1142 frt 35 kr. és 1 köböl rozs; 4. ajándékok, jelesül az eperjesi
takarékpénztártól 20 frt, a templom perzselyéből 4 frt 86 kr., hely
beli pártfogóktól névnapi köszöntések alkalmával 41 frt 50 kr., ösz- 
szesen 66 frt 36 kr. A nagy-sárosi mümalom ajándékozott 1 zsák
búzalisztet. A Ganczaugh Jósef-féle alapítványból Jósef napján az 
egyszerűbb asztalhoz járó tagok ez évben is megvendégeltettek. — 
A kiadás 187 5/6-ik évben volt 4570 frt 33 kr.

4*
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1. G y á m i n t é z e t .

A gyámintézeti gyűjtéseknek eredménye ez évben értesitőnk ki
adatásáig 53 frt 32 kr. Ezen összeghez liozzáj árult a gymn. I. oszt. 
6 ft 59 kr., II. 4 ft 83 '/2 kr., III. 12 ft 15 kr., IV. 4 ft 51 kr., 
V. 6 ft 75 kr., VI. 7 ft 26 kr., VII. 2 ft 87 '/2 kr., VIII. 8 ft 05 kr., 
a seminaristák 30 krral.

A múlt isk. évben beküldetett a kér. gyámintézetnek 33 ft 12 kr., 
segélyzésre fordittatott 5 ft. —  A felmaradt pénz a tartaléktőkéhez 
csatoltatott, mely 410 ft 98 k rt tesz.

Deák Ferencz szobrára az ifjúság gyűjtött, s a helybeli magy. 
kir. adóhivatalnak beszolgáltatott 88 ft 64 krt.

2. Ö s z t ö n d í j a k .
A collegium 25 különböző alapítványból, melyek 187‘/2. évi 

értesitőnk 27— 30. lapjain vannak bővebben ismertetve, évenként 52 
ösztöndíjat oszthat ki összesen 675 ft 35 kr. értékben. Ezekhez já 
rul D u k a  T i v a d a r ,  angol kir. tábori törzsorvos, 25 ftnyi adománya, 
melyből két 10 ftos s egy 5 ftos ösztöndíj fog kiadatni, és a hely
beli takarékpénztár kegyes adományából 80 ft., mely a magy. nvelv- 
beni haladásáért 8 ösztöndíj fog kiadatni.

R ó t h - T e l e h / - f é l e  ösztöndíjat ezen évben a következő ifjak kap
tak : Vassko Gyula, Ádám Mihály, Törköly János, Bencze Samu, 
Zemann János, Nikelszky András, Szontagh Felix és Kiszelly Kálmán.

A Máday alapból ez idén is Vassko Gy. és Zemann J. 50— 50 ftot, 
kaptak.

Jettimféle 60 ftot kapott Fábry Géza és Nemes Károly.
Sárossy Gyula Szártóry-féle 500 frtos stipendiumban részesült.

3. T a n d í j  e l e n g e d é s .
Szegény sorsú, jó erkölcsű és egyúttal szorgalmas tanulóknak, 

ha a tanulmányokban legalább általános jó előmenetelt tettek a col
legium vallásra való tekintet nélkül a tandiját a körülményekhez 
képest egészben vagy részben elengedi, avagy a fizetés határidejét 
elhalasztja.

A tanítóképző intézet növendékei tandijat egyáltaljában nem 
fizetnek.

4. B e n n l a k á s  a t a n í t ó k é p z ő b e n .
Az 1875-ik évben rendezett sorsjáték tiszta jövedelméből a múlt
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nyári szünidők alatt az intézet két épülete kijavíttatott. Jelenleg az 
egyik épületben a tanári lakáson kívül 2, a másikban 5, összesen 7 
terem van, melyekben 30 növendék kényelmesen elhelyezhető. A na
pirendet illetőleg utalunk múlt évi értesitvényünkre. Czélszerü és 
hasznos házi foglalatosságul ez idén a mellett, hogy a nyári hóna
pokban a kerti munka rendeztetett he Flórian Jakab tanár felügye- 
te alatt, a téli hónapokban a könyvkötés mestersége kezdetett meg. 
Kezdetben saját könyveiket kötötték he, utóbb a könyvtárból heten- 
kint 6 kötetet.

5. C o l l e g i u m i k ó r h á z .

A kórházban van rendesen két s a szükséghez képest több fel
szerelt ágy.

Az intézet orvosai: Dr. Krajzéll Azúréi, megyei főorvos, Dr. Mo- 
sánszky Titus és Dr. Szalay Kálm án, honvéd ezredorvos, kik a 
collegium szegényebb sorsú növendékeit minden dij nélkül gyógyítják.

A kórházban ez isk. évben senki sem ápoltatott. Az őszszel a 
városban mutatkozott járványos gyermekbetegségek dacára, a tanu
lóság egészségi állapota kitűnő jó  vo lt; — nehezebb betegedés alig, 
haláleset egyáltalában nem fo rd u lt elő.

Itt említhető még, hogy a szegény sorsú tanulóknak a collegiumi 
könyvtárból használatra évenként nagyszámú kézikönyv adatik ki.

VII.

T a n e s z k ö z ö k .
A) Könyvtárak.

a) A Szirmay könyvtár számára ez idén Erscli és Gruber En- 
cyclopaediája szereztetett folytatólag. —  A még mindig rendezés alatt 
lévő könyvtár jelenleg 20,068 kötetből áll.

b) A Collegiumi könyvtár a folyó évben szaporodott:
1. Vétel utján: Középt. tan-közlöny. Magyar nyelvőr. Száza

dok. Prot. egyli. és isk. lap. Petermann georg. Mittheilungen. Philo- 
logiai közlöny. Mommsen Th. Handbuch des röm. Staatsrechtes 3 kö-
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tét. A m. t. akadémia könyvkiadó bizottsága által 1876. évfolyamra 
kiszolgáltatott 6 kötet. A természettudom, társulat által kiadott 3 k. 
A protestáns egylet által kiadott 3 k. Bamberg Károly Magyarország 
térképe. Du Cange Glossarium Manuale 6. k.

2. Ajándékozás utján: A főrendiház: Jegyzőkönyvek, Naplók és 
Irományok. N. M. ministerium 1 k. Tiszai egyházkerület 1 k. Franklin 
társulat 24 k. Lampel R. 4 k. Aigner L. 5 k. Steinacker 2 k. Dr. 
Kiss István 1 k. Stein János 1 k. Jelenik-Almássy István 1 k. Haan 
Lajos 1 k. Kókai 8 k.

Gyarapodás, a 102 bel- és külföldi értesitvényen kívül, 85 k.
Ezzel együtt a könyvtár jelenleg 14,509 ktből áll.
c) A  m a g y .  tá r s a s á g  k ö n y v t á r a  következőkép szaporodott:
1. A tudományos könyvtár számára «) vétetett: 19 mű 22 kö

tetben, ß )  ajándékoztatok: Yandrák András tanár által 31 mű, 37 k. 
Irányi Dániel ur által 3 mű 3 k., Lőrinczy Gy. által 1 mű 1 k. — 
mind össze 54 mű 63 kötetben.

2. A szépirodalmi könyvtárba « )  vétetett: 23 mű 23 kötetben, 
ß )  ajándékul jö tt: Steller Árpád, Szabó Géza, Berthóty Vilma ur- 
hölgy, Ungár Géza és Irányi Dániel szívességéből 5 mű 5 kötetben. 
Összesen 28 kt.

3. A laptár a társaság s az olvasókör által járatott folóyiratok- 
kal szaporodott, jelenleg 68 mű 110 kt.

Jelenleg, az ez évi szaporodással együtt a tudományos könyv
tárban 466 mű 655 kötetben, a szépirodalmi könyvtárban 527 mű 
691 kötetben és a laptárban 68 mű 110 kötetben van. Mindösszesen 
áll e könyvtár 1061 műből 1451 kötetben.

d) A  h i t t a n h a l l g a t ó k  s z a k k ö n y v t á r a  az év elején a kerület 
által megszavazott 50 frtnyi segélyből 19 kötettel szaporodott. 
Újabban megrendeltettek: Lipsius Dogmatikaja. Biedermann H. Lang 
életrajza. Bunsen életrajza és Bunsen: Gott in der Geschichte. 
Összesen 24.

Ajándék utján az ez évi szaporodás tetemes. Nevezetesen: 
Ngs. Fabriczy Kornél ur 437 kötettel ajándékozá meg a theologia 
és a tanítóképző könyvtárát.

Ugyszinte Würtembergben tiszt. Dianizka András batizfalvi lel
kész ur által szívesen megindított gyűjtések folytán 58 kötettel sza
porodott a theol. könyvtár.
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A könyvtár ily gyarapodása folytán 18 írton uj könyvszekrény 
készittetet.

E  szaporodással együtt a könyvtár jelenleg 683 köt.
Ebben nincs benfoglalva a fent említett s még meg nem osztott 

437 kötet.
e) A  tanítóképző könyvtára.
1. A tanárok könyvtára szaporodott ajándék utján: A vallás 

és közokt. minist. 1 köt. Csink J. tanítótól 7 köt. A soproni tanitó- 
képezdétől 11 köt. Ajándék utján szaporodás 19 köt. Vétel utján 20 
kötettel. Összes szaporodás 39 köt. Létszám 204 kötet.

2. Az ifjúsági könyvtár szaporodott 26 kttel, ezekkel együtt 
jelenleg 350 kt.

f) A z algymn. ifjúsági könyvtár 458 k.
g) A  Markovics kör ko?iyvtára szaporodott Nagy Sándor, Mayer 

A. és Czékus Gy. ajándékából 7 füzettel, vétel utján 2 kötettel; most 
összesen 87 kötet.

b) A  jogászok szakkönyvtára és a jogász segélyző-egylet köl- 
csön-könyvtára, valamint a tót könyvtár ez idén a múlt évben ki
mutatott kötet számmal maradtak.

A collegium valamennyi könyvtárában ez isk. év végén össze
sen 39,212 kötet találtatik.

Olvasás végett kivétetett 1. a Szirmay könyvtárból 53 kötet, a 
collegiumi nagy könyvtárból 689 kt., a magy. társaság könyvtárából 
915 kt., a Pálfy kör könyvtárából 305 kt., a seminariumi tanári 
könyvtárból (rendezés alatt van) 10 kt., a Markovics kör könyvtá
rából 30 kt., a bittanhallgatók könyvtárából 81 kt., összesen 2083 kt.

A jogi szak- és kölcsön-könyvtárak, valamint a tót könyvtár ez 
évben zárva maradtak.

B)
A  tanítóképző segédeszközei szaporodtak: 1. Magyarország nagy 

fali térképével mely a legújabb pol. felosztást is feltünteti. 2. A ma
gas Tátra kézi abroszával és 3. egy mérő asztallal.

A házi ipar érdekében vétetett: 1 vágó sajtó, 1 kézi sajtó, 2 
vágó linea, 10 sajtó lap és 1 csavaró (mind a könyvkötéshez).
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C)
A  rajziskolai minták gyűjteménye szaporodott vétel utján 300 

s Major Béla gynm. tanuló ajándékából 60 kisebb darabbal. E min
ták gyűjteménye az iskolai év végén 1560 darabot foglal magában.

■VIII.

Az 1876|7. isk. év alatt végzett tanulmányok.
A) Előadott tantárgyak, 

l .  A fögymnasiumban.

IH ö t e l e z e t t  t á r g y a  le.

V a l l á s t a n .

I. Luther Márton kátéjából a keresztyén h it bárom főágazata, 
a miatyánk, a keresztség, a gyónás és az úrvacsora. Vendel szerint. 
50 válogatott bibliai történet az uj szövetségből. 2 óra hetenként. 
Hazslinszky T.

II. Az első osztálylyal egyesítve.
III. A szentirás rövid megismertetése után az isten lényege, tulaj

donai, munkái, a megváltásról, a megszentelésről, a megváltott ke
resztyén élete. 2 óra hetenként. Hazslinszky T.

IV. A harmadik osztálylyal egyesítve.
V. és VI. Bevezetés az ó testamentum könyveibe k. k. Zsarnay 

Lajos. Hetenk. 2 óra. Flórián.
A VII. oszt.: a keresztyénség egyetemes és a magyarhoni pro

testáns egyház történelme 1868-ig. Pálfy J. sz. Hetenként 2 óra. 
Herfurth J.

VIII. Az első félévben hetenk. 2 órában Hittan. Zsilinszky 
könyve szerk. Vandrák A.

Magyar nyelvtan és irodalom.

I. 1. A beszéd részei. 2. Alaktan folytonos alkalmaztatással az 
egyszerű mondatban. Az egyszerű bővített mondat alkatrészeinek fel
ismertetése. 23 olvasmányon gyakoroltatott a hangsúlyos olvasás, az
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alaktani s mondattani elemzés s a szavallás. Házi s iskolai dolgozatok. 
K. k. Torkos L. Magy. nyelvt. és Dlhányi Zs. Olvasókönyve. Mind
két félévben hetenként 3 óra.

A magyarul nem tudók számára az első féléven át hetenként 
egy külön gyakorlati óra tartatott. Végli. D.

II. Az alaktan beható ismétlése után a szóképzés, szóegyeztetés, 
viszonyragok s névutók vonzása, magyar szólások. A bővitett mondat 
beható ismertetése a m. é. gyakorlat alapján, szórend a puszta s 
bővitett mondatban. Az olvasó könyvből olvastatott 19 db., melynek 
elemzése a főmondatnak a mellékmondattól való gyakorlati megkülön
böztetése s a függő mondat főbb fajainak felismertetésével bővült. 
Házi s isk. írásbeli dolgozatok. K. k. mint az első osztályban. Egész 
éven át hetenként 3 óra. Yégh D.

III. Az ige alanyi s tárgyi ragozásának, továbbá módjainak s 
időinek használata. A már begyakorlott mondattani anyag elméleti 
összefoglása s végül a körmondati szerkezet ismertetése. Baráth F. 
olv. könyvéből vett 21 olvasmány elemzése tekintettel az eddig el
sajátított nyelvtani ismeretekre. Házi s isk. írásbeli dolgozatok. Egész 
éven át hetenk. 3 óra. Yégh D

IV. Az első félévben 20 részint lyrai részint epikai költemény 
olvasva, elemezve s 16 darab könyvnélkülözve, a második félévben 
a versmértéktan elemei; kézikönyv: Szász Károly szavallástan; havi 
munka, a második félévben üzleti irály számos példákon begyakorolva. 
Hetenkénti 3 óra. Haitsch.

V. Mindkét féléven át 22 leiró és elbeszélő költemény olvasva, 
elemezve és könyvnélkülözve; — az epikai költészet elmélete. Kézi
könyv : Zsilinszky Mihály költészet és szónoklattan. Hetenként 3 óra. 
Haitsch.

VI. A két féléven át 39 lyrai olvasmány elemezve és könyv
nélkülözve; a lyrai költészet emélete. Kézikönyv Zsilinszky Mihály 
költészet és szónoklattan. Hetenként 3 óra. Haitsch.

VII. Szónoklatán és a drámái költészet elmélete. Kernek dara
bok. olvasása. 9 házi dolgozat. Kk. Zsilinszky M. olvasókönyve és 
Írott füzetek. Egész éven át hét. 2 óra Vandrák.

VIII. A magyar irodalom története a legújabb korig. Jeles da
rabok olvasása s emlékelése. 9 házi dolgozat. Kk. Tarnóczy Irodai, 
tört. Egész éven át hét. 2 óra. Vandrák.
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L a tin  nyelv irodalom.

I. A főnév, melléknév, névmás számnév és az igének cselekvő 
és szenvedő rendes alakjai megfelelő fordítási gyakorlatokkal Schultz 
F. latin gyakorlókönyve szerint. Hetenkénti 5 órában. IIusz A.

II. Az első osztály pensumának ismétlése és kiegészítése után 
a rendhagyó igék s particulák az ide vágó gyakorlatokkal 15 mese. 
K. k. Schultz F. nyelvt. és olvasókönyve. Hetenk. 6 óra. Flórián.

III. A mondattanból Schultz F. kisebb latin nyelvtana szerint: 
a mondatrészek egyezése; az ejtések használata; az acc. cum inf; 
abl. abs. —  megfelelő gyakorlatokkal; az Ilias és Odyssea rövid ta r
talma magyarból latinra. —  Dr. Weller latin gyakorlókönyvéből 
Herodotból: a 6, 7, 8, 10, 12, 13 és 14 darab; Cserny Károly tiroc. 
poeticumából a következő darabok: II. 1. 2. és Phaedrus meséiből 
1— 30-ig. — Az olvasott daraboknak legnagyobb része emlékeltetett 
is. Hetenként 6 óra. Húsz. A.

IV. A mondattanból Schultz F. kisebb nyelvtana szerint az ige- 
módok, igeidők, részesülők, gerundium és supinum használata meg
felelő fordításokkal s Kóma történetéből több összefüggő gyakorlat 
magyarból latinra. — Dr. Weller gyakorlókönyvéből Liviusból: az 
1, 2, 13, 15, 10, 23 és 24 darab; Szamosi tiroc. poeticumából: 34 
Phaedrusi mese, a nagyobb szakaszok közül Ovidiusból: 1, 15, 20, 
21, 22, 23 és 24. Az olvasott darabok nagyobb részben emlékeltet- 
tek is. Hetenként 6 óra. Húsz A.

Y. C. J. Caesaris Comment, de bello Gall. liber III. et IV. 
egyes helyek könyv nélkül is. Ovidii Metamorphoseon lib. I. 113— 
415. II. k. 1— 366, Ylf. 490— 654. a szebb helyek könyv nélkül is. 
Schultz F. fordítási gyakorlataiból 40 pensum. Hét. 5 óra. Flórián.

VI. Sallustius: de Catilinae conj. 31. fejezet. Virgilii I. et IX. 
ecloga és Aeneidos lib. II. Ciceronis oratio in Catilinam I. és a 
másodikból 10 fejezet. A szebb helyek könyv nélkül is. — Kolmár s 
Svaby gyakorló könyvéből 42 pensum. Hetenk. 5 óra. Flórián.

VII. Cicerónak Miló mellett mondott beszéde, a szebb helyek 
könyv nélkül is. Süpfle Aufgaben zu lat. Stylübungen 2. Theil. 30 
pensum. Hetenk. 3 óra. Flórián.

Horatius válogatott ódái, levelei és satyrái. Hét. 2 ó. Vandrák.
VIII. Ciceronis de officiis lib. I., Horatii de arte poetica és Ta-
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citi Vita Agricolae. A római irodalom története. Süpfle könyvéből 
könyvéből 54 fordítási gyakorlat. Egész éven bet. 4 óra. Yandrák.

Görög nyelv s irodalom.

Y. Nyelvtan: az alaktanból főnév, melléknév, igehatározó, név
más, számnév; az w —  és /«-végzetű igéknek hajtogatása, Curtins 
—  Kiss nyelvtana szerint. Megfelelő szó — és írásbeli gyakorlatok 
(44) Schenkl —  Kiss gyakorlókönyvéből. Hetenként 4 óra. Ludmann.

YI. Nyelvtan: Kiegészítő ismétlése az Y. oszt. pensumának, 
azután a rendhagyó igék (Curtius — Kiss nyelvtana szerint). A szó
kötés legfőbb szakaszai annak kiemelésével, a miben a görög szófűzés 
eltér a többi nyelvekétől (Horváth Zsigmond mondattana nyomán); 
megfelelő (14) szó — és írásbeli gyakorlatok magyarból görögre 
Schenkl — Kiss gyakorlókönyvéből. Hetenként 2 óra. — Olvasmány 
Xenophón, (Schenkl —  Horváth Chrestomathiájából) Cyropaedia I. II. 
Anabasis VI. VIII. Hetenként 2 óra. Ludmann.

VII. A jóni dialectusnak magyarázata mellett olvastatott az I. 
félévben Ilias VI., VII. VIII.; a II. félévben Odyssea VIII. 1— 265, 
370-végéig X., XII. Nyelvtani gyakorlatúi fordittatott C. Neposból 
Epaminondas I— IX. latinból görögre szóval és írásban. — Hetenként 
4 óra. Ludmann.

VIII. Demosthenesnek I., II., III. olynthusi és Fiilöp elleni I. 
beszéde; Sophoclesnek Antigonéja; a görög lyricából (H. W. Stoll 
Anthologiájából Kallinos I. elegiája, Tyrtaios I. eleg. Solon I. és III. 
eleg. Theognis 31— 38., 319— 322., 783— 789., 801— 804. Simonides 
epigrammái közül a 3., 4, és 8-dik, valamint egy elegiája is, Mim- 
nermos 1 elegiája, Alkaios 1 töredéke, Sappho 1 ódája, Anakreontól 
öt dal, Pindarosnak első olympiai ódája; a dór és aeoli dialectusnak 
sajátságai az illető daraboknál magyaráztattak. —  Rövid irodalom- 
történet. Nyelvtani gyakorlatúi fordittatott C. Neposból Chabrias és 
Timotheus latinból görögre. Hetenként 4 óra. Ludmann.

N ém et nyelv s irodalom.

I. Az alaktannak elemei a rendes igékig, Riedl Szende olvasó
könyve nyomán, melyből számos olvasó darabok fordittattak elemez- 
tettek és részben emlékeltettek. Havonként egy házi dolgozat. Heten
ként 3 óra. Hazslinszky T.
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II. Az első osztály pensumának folytonos ismétlése és begyakor
lása mellett bevégeztetett az alaktan és úgy, mint az első osztály
ban, számos válogatott olvasódarabokon Iliedl Szende olvasó könyvé
ből begyakoroltatott. Havonként egy liázi dolgozat. Hetenként 2 óra. 
Hazslinszky T.

III. Az alaktannak ismétlése mellett a mondattan. Lűben olvasó 
könyve 5-dik részéből válogatott olvasó darabok mondattanilag elemez- 
tettek és emlékeltettek. Havonként egy liázi munka. Hetenként 2 óra. 
Hazslinszky T.

IV. Lűben olv. könyve V. kötetéből 15 válogatott olvasmány az 
eddigi nyelv- s mondattani ismeretekre vonatkozólag elemeztetett s 
szavallás végett emlékeltetett. A német szótagmérés s verstan elemei. 
Házi s iskolai írásbeli dóig. Egész éven át bet. 2 óra. Végh.

Y. 18 hosszabb epikai költemény magyaráztatott s emlékeltetett 
— A költészet és epika elmélete. Havonként egy házi dolgozat. K. 
k. Heinrich Deutsch. Lesebuch für höhere Anstalten. Hetenként 2 
óra. Flórián.

YI. I. félév: 11 lyrai költemény magyaráztatott, prosodiailag s 
aestlieticailag elemeztetett s emlékeltetett (Heinrich: Lesebuch für 
höhere Anstalten). II. félév: 7 lyrai költemény Schillertől. Havi dol
gozatok. Hetenként 2 óra Ludmann.

VII. A német irodalom története a legrégibb időktől Wielandig. 
(K. k. H. Kluge: Geschichte der deutschen Nationalliteratur). Olvasó
könyv : Lüben Auswahl characteristischer Dichtungen und Prosastücke 
zur Einführung in die deutsche Literatur 1. Th., melyből számos 
darab elemezve olvastatott. Hetenkint 2 óra. Ludmann.

VIII. A német irodalom története Wielandtól kezdve a legújabb 
időkig különös tekintettel Götlie és Schillerre. Kézi könyv Kluge: 
deutsche Literaturgesch. Olvasókönyv Lüben 2. und 3. Tlieil. Heten
ként 2 óra. Ludmann.

Földirat.

I. K. k. Bellinger-Fényes Földr. vezérf. A világtan elemei s a 
föld felszínének leírása; a földr. fogalmak beható magyarázata. Egész 
éven át hetenk. 3 óra. Végh D.

II. Egyetemes politikai földirat kiváló tekintettel az éghajlat, 
termékek, ipar, műveltség stb. ismertetésére. Az első féléven át hetenk. 
4 óra. Végh D.
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III. lásd a term. tud. rovatát.
IV. 1. félévben: A magyar birodalom természettani földrajzának 

részletesebb tárgyalása után, annak politikai földrajza a legújabb vál
tozások tekintetbe vételével Hunfalvy János nyomán; — hetenként 
4 óra. Húsz A.

VII. lásd a term. tud. rovatát.

Történet s  ahhoz tartozó földirat.

II. Zsilinszky M. Egyet. tört. életir. vázl. Az ókor története 
élet- s jellemrajzi képekben, a köztársaság bukásáig. Ezzel kapcso
latban az ókori földirat. A második félévben bet. 4 óra. Végli D.

III. Folytatólag: A közép és újkor története Napoleon bukásáig, 
és az idevágó földirat. Kk. Zsilinszky M. Egész éven át bet. 4 óra. 
Végb D.

IV. 2-ik félévben: A magyarok története. Horváth Mihály ki
sebb kézikönyve szerint. Hetenként 4 óra. Húsz A.

V. Ókori történelem tekintettel a földrajzra és miveló'désre, a 
pun háborúkig. Ribáry Fér. szerint. Hetenkint 4 óra. Herfurth J.

VI. 1. félévben: ókori Róma a Gracchusok óta bukásáig 476; 
kiemelve állami intézményeit és irodalmát. Ribáry F. és fűzetek sze
rint. 2. félévben: Szilágyi S. szerint középkori történelem. Hetenkint 
4 óra. Herfurth J.

VII. Hunfalvi János szerint az újkor történelme I. Napoleon 
bukásáig. Hetenkint 4 óra. Herfurth J.

VIII. A magyarok története 1848-ig kiemelve az alkotmányos 
élet fejlődését. Horváth M. sz. Hetenkint 4 óra. Herfurth J .

Számtan.

I. Tizedes és közönséges törtek, az első félévben három, a má
sodik félévben egy órában hetenként, Mocnik szerint. Hazslinszky T.

II. Többnevü számokkal való számolás, viszonyok, arányok, hár
mas szabály, kamat számolás, olasz szabály. Az első félévben két a 
második félévben egy órában hetenként, Mocnik szerint. Hazslinszky T.

III. Ellentett mennyiségek, betűszámok, azoknak összeadása, ki
vonása, szorzása, osztása; — hatványozás, gyökvonás. Moönik Arn
stein kézi könyve szerint. Első félévben hetenként 3 óra. Haitsch L.

IV. Összetett viszonyok s arányok. Összetett hármas szabály,
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összetett kamat számítás, határidői, vegyítési és lánczszabály; — 
egyenletek egy ismeretlennel első fokon. Első félévben hetenként 3 óra. 
Haitsch L.

V. Számtan Mocnik kézi könyve nyomán a lánctörtekig bezáró
lag. Hetenként 3 óra az első szemesterben. Hazslinszky Fr.

VI. A hatványok és logarithmnsok tana Mocnik kézikönyve nyo
mán. Hetcnkint 3 óra az első semesterben. Hazslinszky Fr.

VII. Az egyenletek, léptetékek és a combinatiók tana Mocnik 
kézikönyve nyomán. Hetenként 3 óra az első félévben. Hazslinszky Fr.

VIII. A mathesis alkalmazása természettani feladatok feloldására, 
alkalmilag a természettani leckékben.

M é r t a n .

I. Mértani elemek a négyszögig, a második félévben két órában 
hetenként, Mocnik szerint. Hazslinszky T.

II. A négyszögtől a körig, Mocnik szerint. Az első félévben egy 
a második félévben két órában hetenként. Hazslinszky T.

III. A kör, a körbe és kör körül irt alakok, a körvonal és kör
terület kiszámítása. —  Mocnik-Szabóky magyar kézikönyve szerint, 
második félévben hetenként 3 óra. Haitsch L.

IV. Tömörmértan, Mocnik-Szabóky Adolf kézikönyve szerint. 
Második félévben hetenként 3 óra. Haitsch L.

V. Planimetria. Mocnik kézikönyve nyomán a 2-ik félévben he
tenként 3 órában. Hazslinszky Fr.

VI. Stereometria ugyan azon szerző kézikönyve nyomán a 2-ik 
félévben hetenként 3 órában. Hazslinszky Fr.

VII. Sik- és gömbháromszögtan, a számtan alkalmazása mértani 
feladatok feloldására és az elemző mértan elemei. U. a.

Vili. A mértan alkalmazása természettani tünemények magya- 
rázátánál, a természettani órákban. U. a.

Természettudományok.

I. Állattan, Pokorny szerint. Hetenként 3 óra. Hazslinszky.
II. Első félévben ásványtan Pokorny szerint, másdik félévben 

növénytan szintén Pokorny Alajos nyomán, két órában hetenként 
Hazslinszky.

III. Természettani földrajz; Szabó. G. kézi könyve nyomán. Első
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félévben. —  Vegytan Dékán Rafael szerint, második félévben. Hetenk. 
3 órában. Haitsch.

IV. Természettan Greguss Gyula kézi könyve szerint. Hetenként 
3 órában. Haitsch.

V. Vegytan. A létegtelcn vegytan elemei. Szabad előadások és 
kísérletek. A második félévben folytatólag Oryctognosia és Geognosia 
szemléltetőleg ásvány és kő zet-gyűjtemény alapján. Hetenként 3 óra. 
Hazslinszky Fr.

VI. Zoologia. Antbropologia és az állatország rendszeres áttekin
tése; második félévben Botanica, még pedig általános növénytan és 
a főbb növénycsoportok részletesebb megismertetése. Hetenként 3 óra. 
Hazslinszky Fr.

VII. Mathematicai földrajz az I. félévben, és természettani föld
rajz a II. félévben. Berecz — Lutter tankönyve szerint. Hetenként 
2 óra. Ludmann.

VIII. Természettan Fuchs Albert kézi könyve nyomán kísérle
tekkel s a mennyiségtan alkalmazásával. Hetenk. 6 óra. Hazslinszky Fr

Bölcseleti elotanolz.

VII. 1-ső és 2-ik sem. Logika 2— 2 órában, saját kézikönyve 
szerint. Vandrák.

VIII. 1-ső sem. Lélektan saját kézikönyve szerint; bet. 2 órá
ban. Vandrák.

í r á s .

I. és II. Az első félévben német, a második félévben magyar 
szépírás. Hét. 1 óra. Flórián.

III. és IV. Az első félévben német folyó és tört írás, a második 
félévben magyar és kerek irás. Hét. 1 óra. Flórián.

E  n  e k.
Az I. és II. osztály növendékei 8 gyermakdalt és két magán

éneket énekeltek egész éven át bet. 2 órában Mikolik Gy. vezetése 
alatt.

Testgyakorlat.

Az egész testgyakorlati oktatást nyert ifjúság négy csoportra 
osztva, két-két osztály együtt, vett részt a gyakorlatokban. Minden 
csoportnak lietenkint 2 órája volt. Egy-egy csoportban 5 —5 szakasz
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van, egy szakaszban 8 — 10 ember. — A szakaszok következő sor
ban mentek óránként az illető szerekhez: 1. gyűrű, ló, fekvő árbocz; 
2. mászás, ugrás; 3. rúd, kötél; 4. vasak, karfa és nyújtó. — Köz
ben mindig rendgyakorlatok. Sass János.

Óhajtandó volna, hogy egy téli torna-csarnok felállítása által a 
testgyakorlat rendszeresebbé és behatóbbá tétessék.

S z a b a d  tárg-3ra,l3:.

Rajztanitás.

A rajziskolát 31 gymnasiumi és 25 képezdei tanuló látogatta. 
Rajzoltak összesen 550 ábrát. Az összes tananyag egy fokozatosan 
berendezett egészet képez: Hermes Zeichenschule, Paterno Systema
tische Zeichenschule, Liermann Elementarzeichnen, Preusker metho
disch geordnete und lückenlos fortschreitende Uebungen czimü művek 
nyomán hetenk. 2 óra. Holeschall S.

F r a n c z i a  n y e l v .

A franczia nyelv taníttatott 2 hetenkénti órában Ahn-nak gya
korlati nyelvtana szerint (átdolgozta Mutschenbaclier Alajos), mely
ből az 1-ső és 2-ik rész valamennyi gyakorlataival átvétetett; azon
kívül olvastatott a 2-ik félévben Plötz franczia olvasókönyvéből 22

kisebb elbeszélés. A tanulók száma volt az I. félévben 16, a II. fél
évben 14. Ludmann.

Ezeken kívül még 20 tanuló vett magán leczkéket a franczia 
nyelvből.

Az A n g o l  n y e l v b ő l  csak magán tanítás adatott.

2. A tanítóképző in téze t.

1. É vfo lyam ában .

V a l lá s .  A 2-ik osztálylyal együtt: Dr. Luther Márton kiskáté
jának magyarázata, az 1-ső félévben az 1-ső és 2-ik rész; a második 
félévben 3. 4. 5. és G-ik rész. Katechizácziók. Kézikönyv: a soproni 
tanító képezde által kiadott Wendel Henrik kátéja. Hetenként 3 óra. 
Leszi h Ede.
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b) Egyháztörténet hetenk. 2 óra. A II. évfolyammal együtt. A 
keresztyénség keletkezése, történeti fontossága, elterjedése s fejlődése. 
A lelkiismereti szabadság bajnokai, a reformatio. — A magyarhoni 
prot. egyház története 1860-ig K. k. Pálfy. Sass.

Neveléstant tantárgyak. Hetenk. 4 órában. Első félévben a) 
Embertan 1. term. rajz. b) Szemlélési, gondolkodási és beszélési gyakor
latok. Irva-olvasás. Dolescball. Második félévben: a) a számolás tan
módja. —  A testi nevelés és eszközei. A gyermek lelki tehetségei 
s ezek művelése Mennyey és Bárány k. k. nyomán Dolescball S.

Magyar nyelv. Hét. 3 órában. Nyelvtan. A beszédrészek meg
ismertetése. A szavak képzésének s ragozásának fontosabb szabályai 
összehasonlítva ismeretes indogerman nyelvek sajátságaival. Olvasmá
nyok és szavak elemzése. Otthoni dolgozatok. Szavalmányok. Kk. 
Szvorényi magy. irod. tanulmányok. Torkos L. nyelvtan. Sass.

Német nyelv. Első félévben a szótan. Fordítási gyakorlatok szó
val és írásban, olvasmányok nyelvtani elemezése. Második félévben a 
szótanból az ige gyenge és erős hajlitása, szenvedő forma, rendhagyó, 
visszaható, személytelen, összetett igék, az igék képzése. Szó és írás
beli gyakorlatok. Olvasmányok fordítása és elemezése. K. k. Ballagi 
K. nyelvtana és olvasókönyve. Hetenk. 2 óra. Dolescball S.

Szláv nyelv. A bárom évfolyam hallgatói két csapatra voltak 
osztva, kezdőkre és haladókra.

Kezdők: hangok és betűkről, szótagok, szókról és a beszéd ré
szeiről. Szótani elemzések, fordítások a „Slovenska Citanka pre druhu 
triedu.“ J. Slusny olvasókönyvéből. Otthoni írásbeli dolgozatok. Heten
ként 2 óra

Haladók: mondattan, szláv helyesírás szabályai. Mondattani 
elemezések. Otthoni Írásbeli dolgozatok. Előadási nyelv szláv. Heten- 
kint 2 óra. Mráz F. nyomán saját füzetei szerint. Leszih Ede.

Mennyiségtan. Nevezetlen és egyszerű egész számokkal és tize
des törtekkel való számolás, fejben és táblán. Többnevü egész szá
mokkal és tizedes törtekkel való számolás. A számok oszthatóságá
ról. Számolás közönséges törtekkel. Otthoni dolgozatok. Hetenkint 3 
óra. Dr. Moónik F. nyomán saját füzetei szerint előadta Leszih E.

Történet. Hetenk. 2 óra. Egyetemes történet kezdve a neveze
tesebb ókori népeknél, kiváló tekintettel a népek jellemére s az állami 
élet fejlődésére. A keresztyénség fellépése s ennek történeti jelentő-

5
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sége. A keresztyén german államok megalakulása s fejlődése a sváb 
császárok trónra léptéig. Kk. Freeman-Marcali Henrik. Sass.

Földrajz. Az első és második tanfolyam együtt. A tanév első 
felében: Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. A tanév 
második felében: Osztrák-magyar monarchia földrajza. A legújabb 
felosztás tekintetbe vételével. Térképek rajzolása. Kk. Hauke Környei 
tankönyve. Hetenként 2 óra. Leszih Ede.

Természettudományok, a) Embertan. Hetenként 2 óra. Kk. Schu
bert. Leszih Ede.

b) Természetrajz. A második tanfolyammal együtt. A tanév első 
felében: Ásványtan. A tanév második felében: Növénytan. Kk. 
Schubert. Hetenként 2 óra. Leszih Ede.

Zene. Hetenként 4 óra. Első félévben: zongorán  a kéz első kép
zése, a hanglétrák alakítása, egy nyolczadig terjedő rythmikus gya
korlatok, dallamok két és 4 kézre. Bergmüller, Hanisch, Doppler és 
Brunner 2 és 4 kézü darabjai. Rieszner és Tisza. A. könnyebb mo
dorban szerkesztett magyar népdalai.

Második félévben: orgonán 25 egyházi ének kemény C, G és 
F-ben és lágy A, D és G-ben.

Hegedűn  gyakorlatok egy, két és három húron különféle értékű 
hangjegyekkel. Egyházi s világi énekek G, D, C és F  hangnemekben. 
Doleschall.

Fnek. Az isk. év első heteiben a 7 főhangnak hangvilla sze
rinti eltalálásában, kemény és lágy lépték, hang közök, több ütenyü 
cánonoknak hangjegyekből való éneklésében gyakoroltattak. Későbben 
valamennyi növendék négyes karban énekelt chorálokat és világi 
dalokat. Vezette hetenként 1, kivételes hetekben 2 órában Doleschall.

Rajz. Hetenk. 2 órában a gymnasiumi növendékekkel együtt. 
Használták a collegiumi rajzmintákat, nevezetesen Paterno Systema
tische Zeichenschule, Hermes füzeteit, C. Domschke Methodische An
leitung zum Freihandzeichnen és H. Preusker Methodisch geordnete 
Uebungen czimű müveket. Rajzoltak összesen 200 db.

Testgyakorlatok. Comb. a II. és III. évfolyammal.
Szépírás. Első félévben német, második félévben magyar szép

írás egyesítve a második évfolyammal. 1 óra. Flórián.
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I I .  fo lya m á b a n .

Vallás. Az első osztálylyal együtt.
Neveléstani tantárgyak. Hetenk. 4 órában. Első félévben: a) 

nevelészeti elméletek. A kereszénty nevelés. A nevelés elvei. A nevelés 
eszközei.

b) Általános és különös módszertanból: a tanmód megállapítása, 
tanítási elvek, a tanterv kidolgozása, a tananyag megválasztása, tan
folyam, tanmenet, tanalak; a természetrajz, a természettan és az 
éneklés tanmódja. Mintaleczkék kidolgozása. Doleschall S.

Második félévben 1. a 3. évfolyam.
Magyar nyelv  Hetenk. 3 órában. Első félévben a magyar mon

dattan főszabályai alkalmazva Kölcsey Paraenesisén s otthoni dol
gozatokon. Második félévben Irálytan összekötve folytonos olvasással, 
prózai müvek alaki s tartalmi elemzésével. Kk. Szvorényi magy. 
irod. tanulmányok. Sass.

Német nyelv, a) Kezdők az első évfolyammal együtt.
b) Haladók első félévben: a nyelvtan kezelése az elemi iskolá

ban. Die Entwickelung des Kirchenliedes im 15— 18. Jahrhundert. 
11 költemény magyarázva, elemezve, emlékelve.

2. félévben: Deutsche Verslehre. Die Wort- und Versbetonung. 
Der Vers im Allgemeinen. Die einzelnen Verszeilen. Vom Keim. 
Magyarázása és részben emlézése a következőknek: Geduld in Trüb
sal v. Lavater. Lebenslied v. Matthison. Das Amen der Steine v. 
Kosegarten. Der Wilde v. Seume. Das Kind der Sorge, Die Sorge 
des Lebens, Sinnsprüche v. Herder. Tugend macht den Menschen 
glücklich v. Garve. Erlkönig, Die wandelnde Glocke, Sprüche und 
Sentenzen v. Göthe. Der Graf v. Habsburg, Die Worte des Glaubens 
v. Schiller. Kk. Droese Einführung in die d. Lit. Hetenként 2 óra. 
Doleschall S.

Szláv nyelv. Kezdők és haladók. (Lásd az első folyamnál.)
Mennyiségtan. Összetett arányiatok alkalmazása, egyszerű és 

összetett arányos osztás elegyítés számolás, lánczszabály, arany és 
ezüstnemüek értéke váltóleszámítolás, állam és értékpapírok. Betű- 
számtan, első fokú egyenletek egy és több ismeretlennel. Kk. Császár 
K. Schrödter G. Hetenként 2 óra Doleschall S.

Történet. Hetenként 4 órában. Egyetemes történet az újkor 
államainak megalakulásától fogva (800) a szentszövetségig 1715.

5*
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Kiváló tekintettel arra, miképen készült elő a vallási, politikai tá r
sadalmi szabadság kora. Kk. Ladányi Világít. Sass.

Földrajz. Az első tanfolyammal együtt.
Természettudományok. Természetrajz az első tanfolyammal együtt
Zene. Orgonán 80 egyházi ének 1— 3 előjegygyel. Az elméleti 

rész karöltve já rt a gyakorlatival. Törzs öszhangzatok, tömött s el
szórt öszhangositás, az öszhangzatok, fekvése és változtatása, á t
menetek, a négyes öszhangzatok, az ötödök és negyedek körmenete; 
minden egyes éneknél kimutatása az illető hangnemek rokonságának. 
Hetenként 3 óraban. Doleschall S.

Hegedű. L. a 3. évfolyam.
Testgyakorlatok. Comb. a II. és I I I .  évfolyammal.
Gyakorié iskola. Lásd a 3-ik évfolyamban.

I I I .  É vfo lyam ában .

Vallás. Keresztyén vallástan katechismusa. A tanév első felé
ben : Bevezetés a keresztyén tanba. Keresztyén hittan. Keresztyén 
egyház űrnapjai s ünnepei.

A tanév második felében: Erkölcstan. Az erényt előmozdító esz
közökről. A kér. egyházak választanai. Vallás tanmódja. Kézik. Dr. 
Ziegenbein nyomán Székács József vallástana, Pálfy J., és füzetek.

A vasárnapi evangéliumok és epistolák szövegének emlékelése 
és magyarázása s általában homiletikai gyakorlatok; bet. 2 óra. 
Leszih E.

Neveléstani tantárgyak. Hét. 4 óra. Első félévben: 1. a 2-ilc 
évfolyam.

2-ik félévben: a) Luther, Melanchton, Comenius, Locke, Franke, 
Rousseau, Basedow, Pestalozzi, Fröbel, Lancaster, Bell, Schleier
macher, Hinter és Biesterweg mint nevelők, nevelési elveik.

b) Általános és részletes módszertan. Értelmezés. Felosztás. Be
bizonyítás. Az önfeltalálási alak. A feladványok. A történet, földrajz 
és rajzolás tanmódja,

c) Rögtöni segélynyújtás következő baleseteknél: ártalmas lég
nemekben, vizbenfultaknál, felakasztás, megfagyás, villámütés, meg- 
mérgezéseknél. (Egy orvosnak nyilvános értekezései szerint) Dole- 
seliall S.

Magyar nyelv. Hét. 3 óra. Classikus költőink müveinek olva
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sása, tartalmi s alaki elemzése folytán megismertettek a költészettan 
szabályai, szépészeti alapfogalmak, verstan, műfajok. A második fél
évben a magyar irodalom fejlődésének s a kitünőbb magyar költők
nek megismertetése folytonos olvasás nyomán. Otthoni dolgozatok. 
Kézik. Szvorényi: Magyar irod. tan. Sass.

Német nyelv. L. kezdők és haladók a 2-ik évfolyamnál.
írásbeli dolgozatok: Schicksal eines Flachsstengels. (Erzählung). 

Was erinnert uns an das Weihnachtsfest. (Beschreibung). Mein Ge
burtsort. Das Salz. (Beschreibung). Die Rose. Aussaat und Unter
richt. (Vergleichung). Schicksale eines Weizenhalmes. (Erzählung). 
Wahrhaftigkeit und Lügenhaftigkeit. (Vergleichung). Der Osterruf: 
Wach’ auf. (Betrachtung). Die gute Schülerin (Charakterzeichnung). 
Steter Tropfen höhlt den Stein.

Szláv nyelv. Kezdők és haladók. (L. az első tanfolyamnál).
Mennyiségtan. Hetenk. 2 óra. Mértan. Testek szemléltetése mel

lett a mértani alapfogalmak. A fontosabb háromszögeket illető sza
bályok. Területszámitás. Testek felületének s köbtartalmának, súlyá
nak kiszámítása. Kk. Mayer Miksa. Sass.

Történet. Hét. 2 órában. Első félévben a forradalmak kora, kü
lönös tekintettel e kor nevezetesebb eszméire s irányaira. Második 
félévben. Magyarország története a legrégibb időktől 1867-ig. Kk. 
Horváth Mihály. Sass.

Természettudományok. Természettan. Kk. Crüger János, fordí
totta Dr. Dékány Ráfael. Hetenként 2 óra, az egész tanéven át. 
Leszili Ede.

Természetrajzból. Ásványtan a tanév második felében, hetenk. 
2 óra. Leszili Ede.

Zene. Orgona hét. 3 órában. A múlt évi tananyag elismétlése 
után a transitiók szerkesztése. Némely egyházi énekeknek más hang
nemekbe való áttétele (transponálás). Sachs előjátékai. Dr. Volckmar 
64 Orgeliutonationen in allen Dur u. Mollarten. Altdörfer cliorál- 
könyve. A három tanévet itt végzett növendékek valamennyi köz- 
használatban levő egyházi éneket príma vista is tartoznak és képe
sek is elorgonálni. Orgonáltak felváltva a mindennap tarto tt iskolai 
könyörgésnél, úgyszintén a templomban a reggeli istentiszteletnél.

Hegedű. A 2-ik és 3-ik évfolyam növendékeiből nyolezan (6 he
gedű, 1 gordonka és egy nagy bőgőből álló) zenekart képezvén,
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népies magyar darabok és könnyebb olasz dallamok előadásában 
gyakorolták magokat bet. 1, a nyári félév második felében betelik. 
3 órában. Átirogatta, hangszerelte és vezette Doleschall S.

Gyakorló iskola, bet. 2 óra, felváltva Sass, Doleschall, Leszik.

3. A hittani in téze tben  e lö ad a to tt:
A téli félévben .

1. Hittan, bet. 4 órában a II. és III. tf. Schneller.
2. Egyháztörténet, a reformatiótól 1750-ig az I. és II. tanfoly. 

hét. 4 óra Tilliscli.
3. Pál apostol I. Korintbusi levelének bővebb magyarázata s a 

második levél magyarázatos olvasása hét. 4 óra. mind a 3 tf. Schneller.
3. Válogatott zsoltárok magyarázata a II. és III tf. hét. 3 órá

ban Tilliscli.
5. Bölcsészet története D. Cartesig I. tf. bet. 4 óra. Tilliscli.
6. Észjog az I. tf. lietenk. 3 órában. Vandrák.
7. Theologiai Encyclopaedia mind a III tf. bet. 2 órában. Schneller.
8. Vallás története II. tf. bet. 2 órában. Schneller.
9. Katholikus egyházjog III. tf. bet. 3 órában. Tilliscli.
10. Héber nyelvtan az I. tf. bet. 3 órában. Tilliscli.
11 . Magyar és német homil. gyakorlatok Tilliscli tanár veze

tése alatt. bet. 1 óra.
12. Tót nyelv és bomileticai gyakorlatok Novák M. lelkész ve

zetése alatt. hét. 1 óra.
13. Latin nyelv (Melantbon: Loci communes theol.) mind a III 

tf. bet. 3 óra. Schneller.

A  n y á r i félévben.
1. Hittan II. és III. tf. bet. 4 órában. Schneller.
2. Egyetemes egyháztörténet legújabb mozzanatai és a magyar 

evang. egyház története I. és II. tf. bet. 4 órában. Tilliscli.
3. A héberekhez irt levél magyarázata bet. 4 órában mind a 

III tf. Schneller.
4. Jezajas próféta válogatott szakaszai II. és III. tf. bet. 3 óra 

Tilliscli.
■

5. Bölcsészet története. Újkor, az I. tf. bet. 4 órában. Tilliscli.
6. Vallástörténete II. tf. bet. 2 órában. Schneller.
7. Evang. egyházjog a III. tf. bet. 3 órában. Tilliscli.
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8. Nevelés-oktatástan és aestlietika az I. és II. tf. hét. 3 órá
ban. Vandrák.

9. Héber nyelvtan s Mózes I. könyvének némely válogatott sza
kaszai az I. tf. bet. 3 órában. Tilliscli.

10. A homiletika és katechetika elmélete a III. tf. hét. 3 órá
ban. Tilliscli.

11. A liturgika és a pastoralis elmélete a III. tf. hét. 3 órá
ban. Schneller.

12. Magyar és német homiletikai gyakorlatok mint a téli fél
évben.

13. Tót nyelv és homiletikai gyakorlatok mint a téli félévben.

B) Fogalmazási dolgozatok, 
l. A felgymnasiumban.

a g y a r  d o l g o z a t o k r a .
V. Kirándulás Sóvárra. Ki korán kel, aranyat lel. A mit meg

tehetsz ma, ne halaszd azt holnapra. A felföld dicsérete. Virág és 
ifjú. Post nubila phoebus. A tél beköszöntött. Milyen az igazi barát.

VI. A munkásság nagy értéke. Tűzvész. Leírás. Az élet egy 
hajózás. Concordia parvae res crescunt. A február 27-ki holdfogyat
kozás. Cura ut valeas. Versezet, mint költői kisérlet. Nil mortalibus 
arduum est. Jövendő életpályám.

VII. Nyári-szüneti tapasztalataim ; elbeszélés levél alakjában. 
Szülőföldem képe. (Leírás.) 4 dispositio különféle alapon. Más 4 dis
positio. Szónoki beszéd. (Pétert ajánlani polgármesternek Pál ellené
ben.) Gyászbeszéd egy iskolát végzett ifjú sírjánál. Védbeszéd Miló 
ügyében. (Cicero beszéde alapján.) A ki magát „szerencse báliak“ 
ta rtja  s mindenütt felsül; vígjáték. Vagy egy másik thema alapján: 
„A ki minden áron híressé akar lenni.“

VIII. Az én programmom a jelen isk. évre. Folytonos tökélete
sedés az ember nemes feladata (mfért? mikép? miben?). Mindenki 
saját szerencséjének kovácsa. Kinek sorsa szánandóbb? a vaké, vagy 
a siket-némáé-e ? Mik annak okai, hogy IV. Béla alatt a mongolok 
két évig urai lehettek Magyarországnak? Ki az igazi philosophus? 
Ha ismerjük a szenvedély valóját lehet-e azt dicsérni? Hunyady Já
nos mint az erkölcsi jellem példánya. Búcsúszó a gymn. pálya végén.
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HSTémet dolgozatokra.
Y. Eperies — Beschreibung. Wem nicht zu rathen, dem ist nicht 

zu helfen. Böse Gesellschaften verderben gute Sitten. Wiege und 
Sarz. Vom Nutzen des Eisens. Gute Bücher sind eine gute Gesell
schaft. Nichts ist unbeständiger als das Glück. Das Glück von Eden- 
liall (Inhalt). Sorge für die Gesundheit.

YI. Der Wilde von Scume, frei erzählt. —  Winterfreuden. —  
Die Entstehung der Leinwand. — Nach gethaner Arbeit ist gut 
rahn. — Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du 
bist (Chria). — Das Alterthum nach seinen Leistungen auf dem Ge
biete der Baukunst. —  Der Ackerbau als die Grundlage der Gesittung.
— Was hat die Jugend vor dem Alter voaraus und umgekehrt?

VII. Der Unterschied zwischen Volkspoesie, und Kunstpoesie. —  
Aufschieben ist eine böse Sitte. — Hectors Abschied von Andro
mache (Vergleich zwischen Homer’s und Schiller’s Darstellung). — 
Ueber das Wunderbare in der Natur. — Die Kampfspiele der Griechen 
und die Turniere des Mittelalters (Parallele). —  Zu welchem Zwecke 
gehe ich in die Schule? — Die Zeit hat einen unschätzbaren Werth.
—  Wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt, ist ein Barbar, er 
sei auch wer er sei. — W arum gehen so viele Hoffnungen, die wir 
hegen, nicht in Erfüllung? — Gewohnheit wird leicht und bald zur 
andern Natur.

VIII. Das Leben der Nacht. — Ein anderes Gesicht zeigt die 
gedachte, ein anderes die vollbrächte That. — Leonidas und Zrínyi 
(Eine Parallele). — Was der Mensch säet, das wird er ernten. — 
Warum stellt man groszen Männern Statuen? — Wie kann man 
seine Dankbarkeit gegen die Anstalt bezeugen, der man den gröszten 
Theil seiner Bildung verdankt? — Durch Kampf zum Siege (Per 
aspera ad astra).

2. A tanítóképzőben.

ZMIa,fir3rar n y e lv ű  d.olg'ozatóikra.
I. A nyelvtani szabályokhoz egész éven át példamondatokat ké

szítettek. Példák képies kifejezésre. Tóth K. „Szilágyi Erzsébet“ 
magyarázása (iskolai jegyzések nyomán otthon kidolgozva). Hasonló
kép: Tompa M. „Hű vitéz“-ének magyarázása. Priscus Rhetor:
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„Attila hazatérése“ vázlata. Ennek nyomán: A főispán (püspök, 
superintendens, király) fogadtatása. (Levél.) Boldogfalva ez. költemény 
magyarázata. Ugyanazon költemény áttétele. Bajza J. „Karthago el- 
töröltetése“ gondolatmenete. Magyar László: „Látogatás a biliéi 
fejedelemnél“ gondolatmenete. Teleki J . : Hunyadi J. jellemképe váz
lata. Ennek nyomán: Julius Caesar, (N. Sándor jelleme.) Gyulai P .: 
„A tudós“ költemény tartalma s ennek alapján példák iróniára s 
paródiára. Elbeszélés Tompa: „Bojtár“-ja nyomán.

II. Mi hasznuk van a szerencsétlenségeknek ránk nézve. Az
uzsorás. (Elbeszélés.) A szelek haszna. Párhuzam az ember és fa közt. 
Kölcsey Paraenesisének gondolatmenete. Szülőföldem. (Leírás. Kazinczy 
Vajda-Hunyadja alapján.) Mit köszönhetünk a természettel való gya
kori foglalkozásnak. Mindenkinek barátja, senkinek se barátja. (Sze
resd az emberiséget, __ sohasem tudtam megérteni, kik a világpol
gárok. Kölcsey. Chria.) Szabadon választott tárgy. Ugyanegy tárgyat 
egyszerűen s költőileg leírni. Miért szükséges különösen a tanítónak 
az önismeret.

III. Boneparte Napoleon jellemrajza. A szükség haszna. Arany: 
Walesi bárdok. (Elemzés.) A harminezéves háború következményei. 
Toldi Miklós jelleme, Arany Toldijából. A tavasz. (Költői leírás.) Mit 
értünk valódi miveltség alatt. Szabadon választott tárgy. Mi módon 
juthatunk önismeretre.

O) Vizsgálatok.
A múlt 187 s/6. isk. év végén é r e t t s é g i  v i z s g á la t r a  jelentkezett 

17 tanuló közül 4 dicséretes, 2 jó és 7 elégséges általános osztály
zattal érettnek nyilváníttatott, 3 két hónapra, 1 pedig egy évre 
vissza vettetett.

A jelen iskolai évben érettségi vizsgálatra a YlII-ik osztálynak 
mind a 21 növendéke jelentkezett. Az írásbeli vizsgálatok majus 
27-én és junius 2., 3., 6., 9. és 10-ik napjain tartattak a következő 
rendben: 1. magyar dolgozat; 2. fordítás magyarból latinra; 3. for
dítás latinból m agyarra; 4. fordítás görögből m agyarra; 5. mennyi- 
ségtani dolgozat. A szóbeli érettségi vizsgálat napjai julius 2. 3. 
és 4-ke.

A tanítóképző intézetben ez évben legelőször fognak k é p e s í té s i  
v i z s g á la t o k  tartatni, és pedig julius hó első napjaiban.
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A második félévi vizsgálatok junius 20 — 28. napjain fognak 
tartatni a collegium mind a három intézetében. Az egész ifjúság ünne
pélyes elbocsáttatása, mely alkalommal az osztályzat kihirdettetik, az 
ösztöndíjak kiadatnak s egyéb jótétemények közöltéinek, junius 29-én 
a délelőtti órákban megy végbe.

X2Z.

T u d n i  va l ók .
A jövő 1877/g-ik isk. év ünnepélyes megnyitása 1877. szept. 

5-én reggeli 9 órakor fog végbemenni a collegium nagy termében. 
Ugyanaz nap délután közöltetni fog az osztályokkal a félévi órarend 
s szept. 6-án reggeli 8 órakor kezdetét veszi a rendes tanítás.

A beiratásokra s z e p t .  e ls ő  n é g y  napja tűzetik ki. A ki felvéte- 
tés végett e batáridőn túl jelentkezik, az iránt a tanári karhoz inté
zett folyamodványt tartozik beadni, elkésését kellőleg igazolván.

Ugyancsak szept. első négy napján tartatnak a felvételi vizs
gálatok s ezeket megelőzőleg aug. 29, 30 és 31-ik napjain a javító 
vizsgálatok, melyek sikeres megállása nélkül az ily vizsgálatra uta
sított tanuló a következő felsőbb osztályba á t nem tétetik.

A tápintézetbe (convictus; lásd az e czimü értesítést) minden 
rendes tanuló v a l lá s k ü l ö n b s é g  n é l k ü l  felvétethetik.

A  t a n í t ó k é p z ő  in té z e tb e  jelentkezők számára különös tudnivalók:
Ezen intézetben a növendékek (ágyneműt kivéve) szállással, fű

téssel, világítással, élelmezéssel, tanszerekkel —  kivéve a tankönyve
ket — ingyen láttatnak el. Mivel azonban intézetünk e jótéteményt 
a növendékeknek csak bizonyos számára terjesztheti k i ; szükséges, 
hogy a felvétetni kívánók folyamodványaikat az eperjesi collég, igaz
gatóságához aug. 15-ig beterjeszszék. A folyamodványhoz csatolandó: 
1) bizonyítvány a gymnasiumi vagy reáliskolai 4-ik osztály sikeres 
bevégzéséről; 2) orvosi bizonyítvány a jelentkező egészségi álla
potáról.

A jelentkezők folyamodványaik mikénti elintéztetéséről s felvé- 
tetés esetén a további szükséges teendőkről az igazgatóság által 
fognak értesittetni.

Kívánatos, hogy a gymnasiumba jelentkező ifjút a szüle, gyám
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vagy ezek helyettese személyesen mutassa be, nem csak az igazgató
nál, kinél a felvétel történik, hanem az illető' tanároknál is; annak 
megnevezése pedig, kire a házi felügyelet és gondviselés bizatik, m ú l -  
h a t l a n ú l  s z ü k s é g e s  azért, hogy az intézet a növendékek erkölcsi vi
seleté tárgyában folyton és könnyen érintkezhessék a szülék ezen he
lyetteseivel.

Jó s z á l lá s o k  s meghízható szállásadók jegyzéke az igazgatóságnál 
fog állani betekintés végett, mi által czélunk a szülőket egyrészt a 
szálláskeresésben segíteni és útbaigazítani, másrészt a szállás szerzés
sel üzérkedőktől megóvni.

Szóbeli vagy levélben történő kérdezősködésre az igazgatóság 
bármikor szives készséggel ad útbaigazító felvilágosítást.



H i b á k  i g a z í t á s a .

10. lap 1. sor felnitől á lta lá n  helyett á lta la m  olvasandó. 
52. „ 18. „ „ m e ly  „ m e ly b ő l „

52. „ 19. „ „ h a la d á sá é r t „ h a la d á s é r t  „


