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R E V  M 1 I



Budapest—balatoni kirándulás.
1911. június 2—7.

A békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf-főgimnázium az idén 
a Balaton vidékére rendezett nagyobb kirándulást, útközben másfél 
napot Budapesten töltött.

A kiránduláson 41 tanuló vett részt — Va-ad részben alsó 
évesek — Laurovics Ferenc, Mockovcsák János és Vidovszky Kálmán 
főgimnáziumi tanárok vezetése alatt. Útközben Fábry Károly ügyvéd 
és Vidovszky Béla festőművész urak csatlakozása tették kellemesebbé 
a társaságot.

A minden tekintetben sikerült kirándulás fejenkint 38 koronába 
került. Teljes segélyben 3 szegénysorsú jó tanuló, 27 K segélyben 
egy tanuló részesült.

Az idő rövidsége miatt adósak maradunk az út részletes 
leírásával, de nem mulaszthatjuk el hálás köszönetünket kifejezni 
az ifjúság azon lelkes barátainak, kik anyagi és erkölcsi támogatá
sukkal hozzájáruló' . a kirándulás sikerének biztosításához.

Adományaikkal Hermann Károly (Békéscsaba, 18 K 50 fill.) 
és Szarka Samu (Kunágota, 3 K) urak járultak ahhoz, hogy az 
arra érdemes szegénysorsú tanulók közül néhánynak a kiránduláson 
való részvételt megkönnyítsük.

A magyar államvasútak s a Déli vasút vezetői a legnagyobb 
figyelemmel gondoskodtak az ifjúság megfelelő elhelyezéséről.

A székesfőváros tanügyi osztálya kérésünkre ingyen lakást 
biztosított a Wesselényi-utcai elemi iskolában, s az intézet igazgató
jának gondoskodásából mi ott kényelmes otthonra találtunk.

A Hungária-fürdő részvénytársaság igazgatósága azon kellemes 
meglepetésben részesítette csapatunkat, hogy országos hírű fürdőjét 
díjtalanúl bocsájtotta rendelkezésünkre.

A cs. és kir. Várkapitányság szívességéből ingyen tekinthettük



4

meg a kir. várpalota pompás szertartási termeit, az Erzsébet ereklye- 
múzeumot s a kir. várkertet. A Nemzeti színházban s a cirkuszban 
kedvezményes jegyeket válthattunk.

Balatoni utunkon Cséplő Ernő úrnak, a Balatoni Szövetség 
fáradhatatlan titkárának sokat köszönhetünk, — készséges útbaiga
zítására minden intézet bizton számíthat. (Lakik Balatonfiired-fürdőn.)

A balatonfüred-fürdői Jacht-klub kedvezményes vitorlás és 
motorcsónak jegyeivel módott nyújtott arra, hogy a tihanyi kirándulás 
szépségeit az oda-vissza út bájosságával fokozzuk.

Keszthelyen nekünk is volt alkalmunk meggyőződni a keszt
helyiek hagyományos vendégszeretetéről, amidőn Hévizén a fürdő 
bérlője, Reischl úr áldozatkészségéből a híres tóban ingyen 
fürödhettünk, majd ugyancsak Reischl úrék a városban levő Sorház- 
kertjükben meguzsonáztattak. A premontrei főgimnázium tanárai 
és tanulói szinte megszégyenítettek bennünket lekötelező szívessé
gükkel, amidőn egész keszthelyi utunkon végigkísértek.

Siófokon a Fürdöigazgatóság aránylag nevetséges kicsiny 
összegért oly szeretetteljes fogadásban és elsőrangú ellátásban 
részesített, amilyenről fiaink csak jókedvükben álmodnak. A fürdőház 
a hozzávalókkal együtt — ugyancsak a Fürdőigazgatóság engedel- 
mével — ingyen állott rendelkezésünkre.

Ami a vendéglősök szolgálatkészségét illeti, abban a kellemes 
helyzetben voltunk, hogy kivéve a mostoha Badacsonyi „Hableányt“, 
minden vendéglőről csak jót írhatunk. Különösen a budapesti Kittner- 
féle (Erzsébet-körút 13), az Almádi „Zsák“, a Balatonfüred-fürdői 
„Eszterházy “ sKeszthelyen a „Hullám-Balaton“ vendéglőből távoztunk 
kellemes emlékekkel.

Fogadják az ifjúság eme barátai ismételten az intézet hálás 
köszönetét mindazon szíves figyelmükért, mit a kirándulók iránt 
tanúsítottak.

** *

Miután csaknem minden kirándulás vezetésére vállalkozó 
kartársnak első dolga végig böngészni azon iskolák Értesítőit, mely 
intézetek ott jártak a múlt esztendőben, ahova a kirándulást tervezi, 
talán teszek némi szolgálatot azon kartársaknak, akik a Balatont 
még nem ismerik, ha már útleírást nem nyújtok, legalább az út 
rendezésére vonatkozólag néhány adatot, mozzanatot felsorolok.

Míg a jó öreg Baedeckerrel külföldön vadidegen helyeknek 
bátran és eredményesen neki vághatunk, a legtöbb magyar vidé
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keinkről ilyen alapos útmutató nincsen, legalább nincs tudomásom 
arról, hogy a Balatonról volna, így a kirándulás vezetője meglehe
tősen a maga erejére, leleményességére van utalva.

Turisztikai szempontból a Balatonról a következő könyveket 
ajánlhatom, — kaphatók a Balatoni Szövetségnél: Balaton útmutató, 
Kardos Ignác és Simalya V. Ferenc tollából, ára 3 K. — A Balaton 
írásban és képben, írta Sági János, 2 K. — A Balaton és Vidéke, 
szerk. dr. Szemlér Lőrinc, 1 K 50 fill. — Keszthely, írta Sági 
János, 70 fill. — Hévíz, kiadja a Fürdöigazgatóság. — Siófok, kiadja 
a Fürdőigazgatóság. A Balaton és környékének turista térképe (Balatoni 
Szövetség 1 K 20 fill.) inkább csak felületes tájékozásra alkalmas, 
elmenni csak a hajó- és vasútain lehet, — a gyalogutakra nézve 
inkább ajánlhatók a 75000-es katonai térképeknek a Balatoni lapjai.

Ha már most az ember ezeket hónapokkal az út előtt végig 
tanúlmányozta, a megtekintésre legalkalmasabbakat kijegyezte s a 
legjobb menetrendet összeállította, — érdemes a programmot nehány 
sorban kinyomatva a szülőkhöz szétküldeni, hogy legyen elég idejük 
meggondolni: előjegyeztessék-e fiaikat a kirándulásra, s ha igen, 
maradjon idejük a részvételi díjat részletekben is beküldeni.

Következnek — két hónappal az út előtt — a végnélküli levele
zések a vendéglősökkel, esetleg ingyen lakásért a székesfővároshoz, 
külön hajóért a Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársasághoz (Buda
pest, V. Arany János-utca 7.), majd körülbelül két héttel az indulás előtt 
kedvezményekért a MÁV. és a Déli V. igazgatóságaihoz, a fürdő
igazgatóságokhoz stb.

Ha ezek után a programul végleg kialakult, igen ajánlható 
a részletes programmot notesz-alakban kinyomatni, úgy hogy minden 
nevezetesebb hely leírása után 3—4 oldal üresen maradjon, hova 
a fiúk megfigyeléseiket feljegyezhessék.

Érdemes — bár a fiúk legtöbbje nem teszi — lerajzoltatni velők 
az litat, amelyet gyalog, vonaton vagy hajón megteszünk. Aki 
lerajzolta, egész könnyen tájékozódik.

Íme a példa kedvéért a mi kis notesz-alakú részletes pro- 
grammunk.

Az első oldal azzal telt meg, hogy kik vesznek részt a kirán
duláson.

A második oldal címe : Budapest — pesti oldal.
Június 2 (péntek).
Békéscsaba indulás 64:í személyvonat 111. osztály MÁV.
Budapest keleti pályaudvarra érkezik 12"'.
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A keleti pályaudvarról gyalog a Baross-tér— Rákóczi-út—Hársfa- 
utcán át a Wesselényi-utcai elemi iskolában levő lakásunkra. Gyalog 
az Erzsébet-körúton, Rákóczi-úton, Kossuth Lajos-utcán, Eskü-téren át 
a Molnár-utcai „Mensa academica“-ba. Ebéd délután 2 óráig.

Séta az Eskü-téren, Váci-u., Szervita-, Gizella-téren, Dorottya- 
utcán a Ferenc József térre (Deák, Széchenyi szobra, Akadémia). 
Pihenés 3 óráig. — Séta aDunaparton, Parlament, Igazságügyi-, Föld- 
mívelésügyi minisztérium előtt, a Vecsey-utcán át (Kereskedelmi
csarnok) a Szabadság-térre (Tőzsde, Postatakarékpénztári palota). 
Pihenés négy óráig. — A Korona-utcán át a Bazilikához, megte
kintése. Az Andrássy-úton (Opera) a Párisi Nagyáruházba, megte
kintése fél 6-ig. Az Oktogon-téren felszállás a földalatti villamosra. 
Földalattin a Városligetbe. Séta a Városligetben a Tó, Szépművészeti 
Múzeum, Vampetics, Állatkert, Cirkusz, Wurstli, Vajdahunyad, 
Anonymus-szobor, Mezőgazdasági múzeum előtt 7 óráig. Szabad 
választás: villamoson a Nemzeti színházba (Vadkacsa), vagy a 
Bekethow-cirkuszba. A cirkuszból jövők a (Király-utca) villamoson, 
a színházból jövők gyalog az Erzsébet-körút 13. szám alatt levő 
Kittner-féle vendéglőbe vacsorára, 11 óráig. Szállás a Wesselényi- 
utcai elemi iskolában.

(3 üresen hagyott oldal után) Budapest — budai oldal.
Június 3 (szombat) délelőtt.
Reggel 6 órakor felkelés. Gyalog az Erzsébet-körút, Dohány

utcán a Hungária-fürdőbe. Fürdés, ugyanott reggeli 9 óráig. Séta 
a Rákóczi-út, Múzeum körút, Kálvin-tér, Vámház-körúton át a Ferenc 
József-hídhoz, onnan propelleren a Lánchídfőhöz, a siklón fel a 
királyi palotához, megtekintése, fél 11-ig. A Szent-György Dísztéren 
(Szabadság-szobor) át a Bástya-sétányra, majd a Mátyás-templomba, 
megtekintése, fél 12-ig. A Halászbástyán (Szt.-lstván-szobor) le a 
Lánchídra, azon keresztül a dunaparti korzón a Molnár-u. „Mensa“-ba, 
ebéd fél 2-ig. Gyalog a szállásunkra, onnan a keleti pályaudvar 
indulási oldalára.

(3 üres oldal után.) Balatonalmádi—Alsóörs.
Június 3 (szombat) délután.
Budapest keleti pályaudvarról indúlás 2rjr’ gyorsvonat lll.o. MÁV.
Balatonalmádi érkezik 6'4 gyorsvonat III. o. MÁV.
Elszállásolás a „Zsák“-féle vendéglőben. Széttekintés a fürdő

telepen : Kneipp-csarnok, ki:eippoIás, légsátrak, csónakázás. Vacsora 
8 órakor a „Zsák“-ban.
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Június 4. (vasárnap) délelőtt.
Fölkelés fél 6 órakor, reggeli fél 8 órakor a „Zsák“-ban. Ha 

szép az idő, fél 9 órakor indulás a vendéglőnkből gyalog a Balaton 
partján vezető műúton a 7 kilométerre fekvő Alsóőrsi állomásra, — 
különben vonaton. Pihenés fél 11-ig.

(3 üresen hagyott oldal után.) Balatonfüred— Tihany.

Alsóörs indul 10:!2 személyvonat 111. osztály, MÁV.
Balatonarács érkezik 104S személyvonat III. osztály, MÁV.
Junius 4. (vasárnap délután).
Az állomástól gyalog az „Eszterházy“-szállóba. Ebéd előtt 

fürdés a Balatonban. Ebéd az „Eszterházy“-ban 1 órakor. Délután 
4 óráig széjjelnézés a fürdőtelepen. Látnivalók : a födött sétahely, 
a Kúrszalon, a három híres savanyúviz-forrás, az oszlopos ivó
csarnokokkal, (inni lehet gratis, a savóforrásból — tejsavóval kevert 
víz — egy pohár 10 fillér), Kisfaludy Sándor szobra, színház, Kápolna, 
a parton az 500 méter hosszú Deák-korzó, a végén a Jacht-Club, 
kissé tovább a Galamblövő egyesület.

Délután 4 órakor vitorlással és motoros csolnakokon kirándulás 
Tihanyba. Tihanyi nevezetességek: a szép kilátás, kecskekörmök 
(a part mentén, közel a kikötőhöz), az apátsági templom, kolostor 
(gyönyörű a kilátás a kolostor-folyósó délre nyíló ablakából), 
visszhang, a község, Aranyház (egy kialudt geizír katlanszerü krátere) 
Akasztóhegy, barlangok (a parton a kikötőtől északra) fél 7-ig.

Vissza Füredre ugyanazon vitorlásokkal és csolnakokkal. Séta 
a korzón (zene). Vacsora az „Eszterházy“-ban 8 órakor. Vacsora 
után esetleg résztveszünk a Velencei estén. Szállás az „Eszterházy“- 
ban. Fölkelés másnap fél 5 órakor.

(3 üres lap.) Badacsony.

Junius 5. (hétfő) délelőtt.
Balatonfüred indul 54:! vegyesvonat III. osztály, MÁV.
Badacsony érkezik 702 vegyesvonat III. osztály, MÁV.
Reggeli Badacsonyban a „Hableány“ vendéglőben 7 órakor. 

A (piros jelzésű) turista-úton fel a Badacsony hegyre. Az út 
harmadában iható forrásvíz (Kisfaludy-forrás) közelében a Szegedy 
Róza és Kisfaludy Sándor háza. A (szivalakú) „Rózsakő“-nél 
(vagy „Sóhajkő“) megpihenünk. Szép kilátás. A bazalt lépcső, 
szerpentin úton minden kilátónál rövid pihenés. A kőkeresztnél 
levő legszebb kilátónál háromnegyed óra pihenés. A hegytetőn
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(438 méter) látszik még az egykor működő vulkánnak besüppedt 
krátere. Tufát (darázskövet), néhol, bazalt tömböket és oszlopokat 
sűrűn láthatni. Legszebb bazalt oszlopok Badacsonytomaj felé 
vannak („Vaskapu“ sziklanyílás), nem messze tőle iható forrás. 

Indulás le a hegyről Badacsonytomaj felé 10 órakor. 
Bazalt-zúzómüvek. Ebéd a Hableány-ban fél 12 órakor.

(3 üres oldal) Keszthely—Hévíz.
Június 5. (hétfő) délután.
Badacsony indul 1210 személyvonat III. osztály, MÁV. 
Tapolcza érkezik 1230 személyvonat III. osztály, MÁV. 
Tapolcza indul l 25 vegyesvonat III. osztály, MÁV.
Keszthely érkezik 222 vegyesvonat III. osztály, MÁV. 
Elhelyezkedés a „Hullám“-szállóban. Innen omnibuszokon, 

keresztül a városon Hévízre. Fürdés. Széttekintés a telepen. Lótusz
virágok. Vissza indulunk 5 órakor.

Keszthelyen a sörházkertben uzsonna. Sörgyár. Balatoni 
múzeum, Festetich grófi palota és park. Vacsora a „Hullámában
8 órakor, szállás és a következő napi reggeli fél 6 órakor ugyanott.

(3 üres oldal.) Fonyód—Balatonföldvár—Siófok.
Június 6. (kedd) délelőtt.
Keszthelyről külön hajón indulás reggel 6 órakor. Fonyódra 

érkezünk 8 órakor. A rendelkezésünkre álló 1 óra alatt fel a hegy 
oldalára, honnan gyönyörű a kilátás. Fonyódról indulunk a hajónkkal
9 órakor, Balatonföldvárra érkezünk fél 12 órakor. Ebéd előtt 
fürdés, ebéd a „Csárdá“-ban 2 óráig.

Séta a fürdőben, nyaralók, a Jacht- és az Athletikai Club 
telepei.

Balatonföldvár indul 442 személyvonat III. osztály, Déli Vasút. 
Siófok érkezik 5or> személyvonat III. osztály, Déli Vasút. 
Siófokon a Sió, a halászati telep, a fürdőtelep megtekintése. 

Korzó. Vacsora (8 órakor), szállás és a következő reggeli (6 órakor) 
a „Központi“-szállóban.

(3 üres oldal.) Budapest lágymányosi része.
Június 7. (szerda) délelőtt.
Siófok indul 633 személyvonat III. osztály, D. V.
Budapest—Kelenföld érkezik 8Bfl személyvonat III. oszt., D. V. 
Villamoson a Ferencz József-hídhoz. Séta a Műegyetem előtt, 

keresztül a Ferencz József-hídon a Vásárcsarnokba, megtekintése
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10 óráig. Ebed a Molnár-utcai „Mensá“-ban 11 órakor. Gyalog, 
vagy villamoson a keleti pályaudvar indulási oldalára.

Budapest k. p. u. indul 12-° személyvonat 111. oszt., MÁV.
Békéscsaba érkezik 704 személyvonat 111. osztály, MÁV.

(3 üres oldal.)

Programmunkat a Festetich grófi palotát kivéve, melyet csak 
kívülről láthattunk, kényelmesen betartottuk s amikor fiaink víg 
éneklés közben itthon a diákkocsiból kiugráltak, akár újra kezdték 
volna az egészet.

De ha már ezt nem tehették, volt mit hallgatniok a szegény 
itthonmaradtaknak a kábító Budapestről, a soha ilyen szépnek nem 
képzelt Balatonról, no meg aztán az elmaradhatatlan heccekről.

Hányszor elfogják még mondani ugyanazt, akkor is eszükbe 
lesz még, amikor majd ők vezetnek, amikor majd a fiaikat vezetik.

Laurovics Ferenc.





II.

Az iskolai év története.

Bányakerületünk gyászában főgimnáziumunk is oszto
zott, midőn tudomásunkra jutott, hogy szeretett főpásztorunk, 
Sárkány Sámuel, nyugalmazott püspök úr, február 15-én 
az élők sorából elköltözött. Áldásdús életében a tanügy 
iránt is mindenkor nagy érdeklődést tanúsított s főgimná
ziumunk fejlődését is gondos atyai szeretetével kisérte 
s valahányszor szükség merült fel, mindannyiszor a leg
nagyobb készséggel támogatta. Megtestesült jóság volt 
s kegyes jóindulatában mindenkit részesített. Tíz esztendeje, 
hogy az első érettségi vizsgálatunkat vezette s szeretetteljes 
bánásmódja mindnyájunk emlékezetébe vésődött. Emlé
kezete legyen áldott miközöttünk !

Intézetünknek főgimnáziummá való fejlesztésében 
tevékeny részt vett Bajcsy János úr, aki akkoriban egyhá
zunk felügyelője s főgimnáziumi bizottságunk világi elnöke 
volt. Múlt évi július 13-án bekövetkezett tíáTSTa^benníinket 
is fájdalmasan érintett s hálánk és kegyeletünk Jeléül 
koszorút helyeztünk ravatalára. '

Az államsegély felemelésének ügye végleges megoldást 
nem nyert. A szerződés revíziója alkalmával biztatást 
kaptunk, hogy a kért 6000 K többletet már az 1910. évre 
meg fogjuk kapni. A beállott kedvezőtlen viszonyok miatt 
azonban 1910-ben a remélt többlettől elestünk. így történt, 
hogy az építési államsegély után az orsz. tanári nyugdíj
alap javára fizetendő 1910. évi járulékkal (6960 K) hátra
lékban maradtunk. Hogy a végrehajtás kellemetlenségétől 
megszabaduljunk, a főgimnáziumi kormányzó-bizottság 
újból kérvényt intézett a nagyin, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz, melyben rendkívüli államsegélyért folya
modott vagy — amennyiben eme kérelem teljesítése aka-
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dályba ütköznék, az említett nyugdíjjárulék befizetésének 
felfüggesztését kérte, arra az időre, amikor már az egész 
(38.000 K) államsegélynek birtokába jut. A kérvényt 
átnyújtó küldöttség eredménnyel járt. A miniszter úr 1910. 
október 25-én 105.048. szám alatt kelt leiratával a 6960 K 
befizetésére 1913. évi január végéig tartó időhaladékot 
engedélyezett, a mikorra remélhetőleg az államsegély 
a maximális összegét el fogja érni.

Ebből a leiratból egyúttal azt is megtudtuk, hogy 
a kért államsegélytöbblethez csak fokozatosan juthatunk, 
még pedig valószínűleg három év leforgása alatt; vagyis 
hogy az 1911-re csak 2000 K-val, 1912-re 4000 K-val 
s csak 1913-ra fog 6000 K-val emelkedni az állam
segélyünk.

Sajnos, hogy az államsegélynek teljes felemelésétől, 
melyet már a múlt esztendőben bizonyosnak vettünk, ez 
idén is elestünk. Ennélfogva nem állott módjában a főgimná
ziumi kormányzó bizottságnak a tanárok fizetésének és 
lakáspénzének az új szerződés szerint való rendezése; 
elmaradt az iskolai felszerelésnek nagyobb mérvben való 
gyarapítása, csak az elkerülhetetlen kiadásokra szorítkoz
hattunk. Tekintve azonban a folyton súlyosbodó megélhe
tési viszonyokat, a bizottság nem zárkózhatott el Fest 
László és Laurovics Ferenc tanároknak lakáspénzük kiegé
szítésére vonatkozó kérelmük teljesítésétől s lakáspénzüket 
480 K-ról 600 K-ra emelte fel.

A vallástanári állásra tíz felszentelt lelkész pályázott, 
kik közül a főgimnáziumi kormányzó-bizottság a tanári 
kar ajánlatára 1910. évi augusztus 23-án tartott ülésén 
Vidovszky Kálmánt, főgimnáziumunk volt növendékét, 
választotta meg vallástanárnak, egyelőre helyettes minő
ségben.

A mennyiségtan-természettani tanszékre nyolc pályázó 
jelentkezett. A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 1910. szept. 6-án 93.511. szám alatt kelt leiratával 
Frank Dezső felsőlövői főgimnáziumi tanárt nevezte ki 
rendes tanárnak. Miután a kinevezett tanár csak október 
hó folyamán juthatott abba a helyzetbe, hogy új állását 
elfoglalja, a főgimnáziumi bizottság Pataki Sámuelt szep
tember és október hónapokban helyettesnek alkalmazta.
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Pataki Sámuelnek úgy a tanári kar, mint a főgimnáziumi 
bizottság jegyzőkönyvi köszönetét mondott azért a lelkes és 
eredményes munkásságáért, melyet intézetünkben tanúsított.

Pataki Sámuel tőlünk eltávozván, oklevelét megsze
rezte, de évközben tanári álláshoz nem juthatott. így történt, 
hogy midőn Frank Dezső tüdőgyulladásba esett s előre 
látható volt, hogy felgyógyulása után is hosszabb ideig 
csak kevesebb munkát végezhet, a bizottság a tanári kar 
ajánlatára az utolsó három hónapra újból Patakit hívta 
meg helyettesnek s mivelhogy a tanári kar az adott viszo
nyok közt szükségesnek találta, hogy az állammal kötött 
szerződésben megállapított helyettes tanári állás matematika
fizikai szakos tanárral betöltessék, elhatározta, hogy ezt 
az állást betölti s erre — május hó 24-én tartott ülésén — 
egyhangúlag Pataki Sámuelt választotta meg három évre.

A főgimnáziumi bizottság 1910. évi augusztus 23-án 
tartott ülésén a szabályrendelet értelmében hat évre egy
hangúlag dr. Badics József urat hívta meg iskolaorvosnak 
s az egészségtan előadójának. A volt iskolaorvosnak, dr. 
Szondi Lajos járásorvos úrnak, fáradozásáért a bizottság 
köszönetét mondott.

Dr. Badics József a meghívást elfogadta, de régebben 
vállalt kötelezettségei miatt csak október hó elején kezdhette 
meg itteni működését.

Miután az intézetigazgatójának mandátuma az 1909, 10. 
iskolai év végével lejárt, a kormányzó-bizottság 1910. évi 
június 25-én megtartott ülésén a Rendtartásban előírt hat 
évre újból az eddigi igazgatót bízta meg a főgimnázium 
vezetésével.

Egyházmegyénk, egyházkerületünk, valamint egyhá
zunk egyetemes közgyűlésén főgimnáziumunkat az 1910. 
év folyamán dr. Sailer Vilmos felügyelő úr és Bukovszky 
János igazgató-tanár képviselték. A nagyváradi tankerület 
igazgatóinak 1911. évi március 6-án és 7-én Temesváron 
megtartott értekezletén a főgimnázium részéről az igazgató
tanár jelent meg. Az Orsz. Ev. Tanáregyesület április 11-én 
és 12-én Sopronban tartott közgyűlésén a tanári kart 
Balázs Ádám képviselte.

Az állami tanárok fizetésük rendezése érdekében 
megindított mozgalmához a mi tanári karunk is csatlakozott
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s az e célra összehívott II. kongresszusra Áchim Károly, 
Balázs Ádám és dr. Rell Lajos tanárokat küldte ki, abban 
a reményben, hogy az állami tanárokéval igyidejüleg a mi 
anyagi helyzetünk is meg fog javulni. Az együvétartozás 
érzetének kinyilatkoztatása végett tanári karunk mindenik 
tagja belépett az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületbe.

Az iskolai év kezdete, javító-, felvételi- 
és magánvizsgálatok.

A szeptember 1—3. napjaira kitűzött rendes beiratást 
megelőzőleg, augusztus 26—28. napjain a békéscsabai 
illetőségű tanulók felvételét eszközöltük.

Alakuló értekezletünket augusztus 30-án tartottuk 
s a tanítást szeptember 5-én kezdtük meg. Szeptember 
10-ikére esett a fegyelmi szabályok felolvasása és megma
gyarázása, mely alkalommal a vallástanár kezdő és befe
jező imát mondott s a főgimnáziumi felügyelő úr, valamint 
az igazgató-tanár buzdító beszédeket intéztek az ifjúsághoz.

Az iskolai évet megnyitó templomi istentisztelet, mely 
az összes ág. hitv. ev. iskoláknak szólt, az elemi iskolákra 
való tekintetből csak október 9-én volt, mely alkalommal 
más vallású tanulókat is szívesen láttunk templomunkban.

Augusztus 31-én tartott javító-vizsgálaton egy tan
tárgyból javítottak: Bella Method I. o. t. a magyarból, 
Mladin Péter I. o. t. a mennyiségtanból; Kovács Ottó
II. o. t. a latinból, Krnács Mihály II. o. t. a latinból, Vaska 
György II. o. t. a földrajzból; Csath András III. o. t. a 
mennyiségtanból, Hegyessy Árpád III. o. t. a mennyiség- 
tanból, Nagy Béla III. o. t. a magyarból; Barát Pál IV.
o. t. a történelemből, Benjamin Pál IV. o. t. a latinból, 
Horváth Károly IV. o. t. a latinból, Kún Sámuel IV. o. t. 
a történelemből, Maczák Ádám IV. o. t. a mennyiségtanból; 
Dolga Flórián V. o. t. a mennyiségtanból, Szmuk Antal
V. o. t. a mennyiségtanból; Sailer László VI. o. t. a 
latinból, Udvardy Guido VI. o. t. a mennyiségtanból ; 
Herke László VII. o. t. a természettanból, Léka Valér 
VII. o. t. a mennyiségtanból, Machács Pál VII. o. t. 
a mennyiségtanból, Volentír Gyula VII. o. t. a mennyiség- 
tanból ; Kis Ferenc VIII. o. t. a németből. — Megjelentek,
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de nem javítottak: Abaffy Wladimir II. o. t. a latinból, 
Wilim Gábor II. o. t. a latinból.

Egyházi főhatóságunk engedélyével megjelentek és 
javítottak : Gerványi István I. o. t. a magyarból és rajzoló 
mértanból, Juhász Gábor I. o. t. a magyarból és rajzoló 
mértanból, Juhász István I. o. t. a magyarból és latinból, 
Nagy Lajos I. o. t. a latinból és rajzoló mértanból, Szuchy 
Géza I. o. t. a magyarból és mennyiségtanból; Bíró Béla
III. o. t. a magyarból és latinból, Kiszely Pál III.
o. t. a magyarból és latinból, Staszenka Elek III. o. t. 
a latinból és földrajzból, Székely Imre III. o. t. a németből 
mennyiségtanból, Újhelyi Imre III. o. t. a németből és 
mennyiségtanból ; Ferencz József IV. o. t. a latinból és 
mennyiségtanból, Hursan György IV. o. t. a természetrajzból 
és mennyiségtanból, Kádas Mihály IV. o. t. a németből 
és természetrajzból; Puskás Béla V. o. t. a latinból és 
mennyiségtanból; Bíró László VII. o. t. a természet- 
tanból és mennyiségtanból, Karácson Tivadar VII. o. t. 
a görögpótló rajzból és természettanból; Abaffy Dániel 
Vili. o. t. a történelemből és természettanból, Bottá Miklós 
Vili. o. t. a latinból és természettanból, Dénes Lajos Vili.
o. t. a latinból és természettanból. — Megjelentek, de nem 
vagy csak részben javítottak: Krausz Győző II. o. t. a latinból 
és földrajzból elégtelen, Racskó János II. o. t. a latinból 
elégtelen, a rajzoló mértanból elégséges ; Gerzselyi Vilmos 
III. o. t. a latinból elégséges, a németből elégtelen.

Egyházi főhatóságunk engedélyével az iskolai év elején 
magánvizsgálatot tettek : Faragó László VI. o. t. és Nagy 
László VII. o. t . ; még pedig Faragó László elégséges, 
Nagy László elégtelen eredménnyel.

Ugyancsak az iskolai év elején felvételi vizsgálatot 
tettek: Hanzély János II. polgári iskolai osztályt végzett 
tanuló, Liffa Endre III. polgári osztályt végzett tanuló, 
Eiler József és Papp József IV. polgári iskolai osztályt 
végzett tanulók — elégséges eredménnnyel.

Évközben vizsgáztak: Háber József III. polgári iskolai 
. osztályt végzett tanuló; Ferenczi Margit, Horváth Margit 

és Singer Irén, a felsőbb leányiskola IV. osztályát végzett 
tanulókés Engel Júlia, a felsőbb leányiskola VI. osztályát 
végzett tanuló — mindannyian sikerrel.
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Gyógyszerészi gyakornokul való felvétel céljából 
a latin nyelvből kiegészítő vizsgálatot tett: Oláh Árpád,
VI. polgári iskolai osztályt végzett tanuló s elégséges 
rendű bizonyítványt nyert.

Ugyanilyen célból kiegészítő vizsgálatra jelentkezett 
Kalmár Ilona, a felsőbb leányiskola VI. osztályát végzett 
tanuló s miután a tantervi különbözetből levizsgázott, jó 
rendű bizonyítványt nyert.

A görög nyelv tanulására való áttérhetés végett 
felvételi vizsgálatot tettek: Kliment Z. Pál és Tollas Béla
VII. oszt. tanulók. A követelményeknek megfeleltek.

Egészségi állapot.

Dr. Badics József iskolaorvosunk jelentése a lefolyt 
iskolai évről a következő:

„Az 1910— 11-ik tanév tartama alatt városunkban, külö
nösen a téli és kora tavaszi hónapokban meglehetős nagy 
mértékben elterjedt vörheny és kanyaró-járvány intézetünket 
sem hagyta érintetlenül, mindazonáltal nem öltött olyan mér
veket, hogy a tanítás menetét károsan befolyásolta volna.

Mindazon esetekben, ahol a beteg szigorú elkülönítése 
keresztülvihető nem volt, kórházba szállítást javasoltam. 
Egyes esetekben eziránt némi ellenszenvet tapasztaltam, 
de azért mindenkor sikerült a beteg szülőit, vagy hozzá
tartozóit ezen intézkedés egyedül célra vezető voltáról 
meggyőznöm. Ily módon ugyanis a beteg lakótársai csupán 
a megfigyelési idő tartamára tiltattak ki az intézetből, 
míg ellenkező esetben a betegség egész idejére távol 
tartattak volna.

Március 28-án tudomásomra jutott, hogy az egyik 
pedellus gyermeke vörhenyben megbetegedett. A pedellusok 
ugyanis a törvény értelmében a kerületi munkásbiztosító 
pénztár tagjai, tehát a gyermeket nem én kezeltem, hanem 
a pénztár orvosa. Amint a baj felismertetett, a beteg 
azonnal a kórházba szállíttatott, a többi gyermekek eltá
volíttattak, a pedellus és felesége rendes teendőik végzé
sétől, valamint a diákokkal való érintkezéstől eltiltattak, 
a lakásuk pedig alaposan fertőtleníttetett.
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Április hó 1-én azonban a másik pedellusnál lakó 
tanulók egyikén a vörheny előjeleit konstatáltam, miért 
is föl kellett tételeznem, hogy a tanuló a bajt az előbb 
említett pedellus gyermekétől szerezte. Ily módon tehát 
a ragály a gimnázium épületébe fészkelte be magát, ennél
fogva gondoskodnunk kellett a baj továbbterjedésének 
meggátlásáról. A beteg tanulót rögtön a kórházba szállít
tattam. Az igazgató úrral pedig abban állapodtunk meg, 
hogy a húsvéti szünidő egy héttel hamarabb adasséki ki, 
viszont a rendes időnél három nappal előbb érjen véget, 
ezáltal a tanulók 17 napig távol tartatnak az iskolától, 
amit az épület alapos fertőtlenítésére és meszelésére hasz
náltunk föl. A tanulásra szánt időből pedig csupán 3 napot 
veszünk el, mig ha a járvány nagyobb mérveket ölt, 
hatóságilag záratott volna be a gimnázium sokkal több 
időre.

Az igazgató ur ezen javaslatot aznap délután tartott 
kormányzóbizottsági ülés elé terjesztette, ahol az elfogad
tatott. Az ügyről a főszolgabíró úr útján az alispán úrhoz 
jelentést tettem, amely jóváhagyatott. Ezen intézkedésekkel, 
valamint a gimnázium alapos fertőtlenítésével sikerült a baj 
továbbterjedésének gátat vetni.

A mulasztott órákról szóló kimutatás ezen „Értesítő“ 
más helyén található. Jelentésemben csupán arra kívánok 
rámutatni, hogy az igazolt mulasztások egy tekintélyes 
részét nem betegség okozta, mert az egészségi állapot 
általában véve jó volt, hanem a tanulók lakótársainak fertőző 
betegsége miatt a törvényszabta időre való kitiltások 
összesen 23 esetben. Ezek közül 16 vörheny, 3 kanyaró, 
2 himlő, 1 ragályos fültőmirigylob és 1 roncsoló toroklob 
volt. Ezen fertőző bajban szenvedő lakótársak számos 
esetben nem is intézetünk növendékei, hanem részint más 
iskolák tanulói, részint növendékeink családtagjai voltak. 
Saját tanulóink körében 11 esetben fordult elő fertőző 
betegség: 5 vörheny, 5 kanyaró és 1 rózsáskiütés (rubeola). 
Mindezen esetekben azonban igyekeztem, mint fentebb 
említettem, kórházba szállítással a kitiltások idejét redukálni.

Az iskolamulasztások igazolásánál szigorúan jártam 
el. Bizonyítványt csak annak adtam, akinek betegségéről 
személyesen meggyőződtem.
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Más orvos által kezelt tanuló bizonyítványát aláírá
sommal hitelesítettem. Utólag, látatlanba bizonyítványokat 
nem adtam. Ha ezen eljárásomnak eleinte 1—2 igazolatlan 
óra lett is a következménye, de a tanulók ennek fejében 
meggyőződtek róla, hogy különféle ürügyek alatt egyik
másik óráról el nem maradhatnak.

A tanulók szemeit megvizsgáltam. Trachomásat egyet 
találtam, a tavalyit. A rövidlátókat pedig előre ültettem.

Torna alól fölmentést egész évre 6 esetben adtunk. 
Ezek közül egy általános testigyengeség miatt évközben 
kimaradt. Időközben fölmerült különféle bántalmak miatt 
rövidebb, hosszabb időre még 5 esetben adtunk fölmentést.

Az alumneumot megvizsgáltam és az ellátást minden 
tekintetben jónak találtam.

Súlyos baleset nem fordult elő. Könnyebb természetű 
baleset előfordult 2; egy jobboldali V. kézközépcsont 
törése és egy jobb alkar orsócsont törése a csukló felett.

Úgy ezen, mint minden más esetben is tanulóinknak 
tanácsaimmal készséggel rendelkezésére állottam.“

Az iskolaorvos jelentésének kiegészítésére szolgáljanak 
a következő adatok:

A korai elmúlás szomorú esetét gyászoltuk július 
3-án, Harsányi János, volt V. oszt. tanulónk temetésén, 
akit a tüdővész ragadott ki körünkből. Szerény és törekvő 
tanítványunk volt. Tanárai és tanulótársai egyaránt szerették. 
A ravatalára tett koszorúnk és a sírnál elhangzott búcsú
szavak enyhítették a család fájdalmát.

A tanulók egészségi állapota a kedvezőtlen köz
egészségügyi viszonyokhoz képest általában kielégítő volt. 
A családban fellépett fertőző betegség miatt az első 
félévben 8 tanuló 350 órát mulasztott. Könnyű természetű 
betegségi eset 304 volt, — súlyosabb, de nem fertőző 
természetű 15. Az elmulasztott tanórák száma: 4527 
igazolt, 2 nem igazolt. Az egész félévben nem mulasztott 
108 tanuló, igazolatlanúi mulasztott 1 tanuló.

A második félévben előfordult betegségi esetek száma 
348, még pedig 339 könnyű, 9 súlyosabb természetű. 
Igazolt mulasztás 5270, nem igazolt 10 óra.

A tornázás alól felmentett tanulók kis száma annak 
a bizonysága, hogy iskolaorvosunk nagy gondot fordít
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a felmentésre jelentkezők testi állapotának megvizsgálására 
s csak azoknak ad igazolványt, kik a felmentésre jogos 
igényt tarthatnak. Másrészt az is bizonyos, hogy amióta 
a nagyváradi tankerületi kir. főigazgató úr tanácsára a 
tornázás alól felmentetteket is a tornaórákon való meg
jelenésre kényszerítjük, sokkal kevesebben kérik a fel
mentésüket.

Helyettesítésről az első félévben nagyon sűrűn kellett 
gondoskodnunk. Betegség miatt 6 tanár 11 esetben 54 
órát mulasztott, hivatalos kiküldetés miatt 5 tanár 8 esetben 
42 órát, családi ügy miatt 2 tanár 2 esetben 9 órát, 
más ok miatt 4 tanár 7 esetben 16 órát.

A második félévben betegség miatt mulasztott 4 tanár 
6 esetben 19 órát, (Frank Dezső helyettesítéséről a 
főgimnáziumi bizottság gondoskodott), családi ügy miatt 
1 tanár 2 esetben 8 órát, hivatalos kiküldetés miatt 
4 tanár 2 esetben 12 órát, más ok miatt 1 tanár 
1 esetben 3 órát.

A távollevő kartársak lehetőleg szakszerű helyettesí
téséről minden alkalommal idejekorán gondoskodtunk.

Vidéki tanulóink szállásait a lefolyt iskolai évben is 
szemmel tartottuk. Eme törekvésünkben iskolaorvosunk is 
támogatott, aki nemcsak az iskola falain belül, hanem 
azokon kívül is a tanulók egészségi viszonyait élénk 
figyelemmel kísérte.

Vallás-erkölcsi állapot.

Az ev. tanulók, a téli hónapok kivételével, minden 
ünnepnapon tanárok vezetése mellett a főgimnázium épü
letéből jártak templomba. A hiányzókat a legelső alka
lommal mulasztásuk igazolására szólították fel az osztály
tanárok. A téli hónapokban, az iskolai szüneteket leszámítva, 
minden ünnepnapon az intézet egyik nagyobb termében 
ifjúsági istentiszteletet tartottunk.

Más vallású tanulóink is rendesen látogatták a tem
plomot s teljesítették vallási kötelességeiket. Ha itt-ott 
némi panasz volt, készséggel állottunk a hitoktatók segít
ségére.
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A reformáció évfordulóján emlékünnepet rendeztünk 
a következő műsorral:

1. Veni sande. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.
2. Vojtkó Pál: Erős vár a mi Istenünk. Szavalta Maros 

Tibor VII. o. t.
3. Ünnepi beszéd, mondta Vidovszky Kálmán vallástanár.
4. Ifj. Porkoláb G yula: a wormsi kihallgatás. Előadták : 

Kliment Z. Pál Vili. o. t. és Pfeiffer Miklós VII. o. t.
5. Térj magadhoz, drága Sión. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.

Az iskolai ünnep után testületileg jelentünk meg az 
istentiszteleten.

Október 15-én és május 6-án deprekációt tartottunk. 
Mindkét alkalommal a tanári kar nevében a vallástanár 
válaszolt az ifjúság szószólójának (első esetben Baukó 
András VIII. o. t., második esetben Maros Tibor VII. o. 
tanulónak) Isten segedelmét kérve az ifjúság komoly foga
dalmára.

A tizenkettedik életévüket betöltött tanulók a konfir
mációra gondos előkészítésben részesültek s pünkösd 
második napján a szokásos vizsgálat letétele után az Úr 
asztalához járultak.

A tanulók erkölcsi magaviseleté kielégítő volt. Tanári 
széket mindössze csak kétszer kellett tartanunk. Az első 
félév folyamán tudomásunkra jutott ugyanis, hogy egy
IV. osztályú tanulónk esténként többször kimaradozik, 
engedély nélkül jár színházba s előadás után hozzá nem 
való társaságban az utcákon csavarog s szeszes itallal 
él. Emiatt kevésbbé szabályszerű jegyet kapott a maga
viseletéből, azzal az egész osztály előtt kihirdetett figyel
meztetéssel, hogy ha meg nem javúl, az intézetből elbo- 
csáttatik. Miután pedig ezt a bajt a házi ellenőrzés hiánya 
okozta, intézkedtünk, hogy abból a szállásból nem csak 
ő, hanem két lakótársa is kiköltöztessék.

Közvetlenül a záró-ünnep előtt is tanári széket kellett 
tartanunk, mert kitudódott, hogy három tanulónk erkölcsbe 
vágó vétségeket követett el. Mindaháromnak magaviseleti 
jegyét kevésbbé szabályszerűre szállítottuk le s elhatároztuk, 
hogy többé nem fogadjuk vissza őket az intézet köte
lékébe.
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A tanulók magaviseletét szükség esetén a rendes havi 
értekezleteken is tárgyaltuk. Mindes egyes tanuló maga
viseletével az ellenőrző és osztályozó konferenciákon fog
lalkoztunk. Az első ellenőrző értekezleten (december 2.) 
31 tanuló szüleit írásban figyelmeztettük, hogy a. maguk 
részéről is komolyabb magatartásra buzdítsák fiaikat.

Kifogástalan magaviseletét tanúsított az első félév 
folyamán 272 tanuló, (88’9'Vo) — apróbb, de ismételten 
elkövetett botlások miatt szabályszerű jegyet kapott 33 
tanuló, (10’8°/o) — kevésbbé szabályszerű jegyet 1 tanuló.

A második ellenőrző értekezleten 27 tanuló kapott 
intőt a magaviseletből.

Az egész évre vonatkozó adatokkal a statisztikai 
kimutatás szolgál.

A tanulók magaviseletét az iskolán kívül is figye
lemmel kisértük s ha bárminemű rendetlenkedésről érte
sültünk, intő szavunkkal, büntetéssel is odahatottunk, hogy 
a szabályokba ütköző viselkedésnek véget vessünk.

A vidéki tanulók szállásait erkölcsi szempontból is 
ellenőriztük s ha szükség mutatkozott, lakásváltoztatást 
ajánlottunk a szülőknek.

Tanulmányi állapot.

A tanítás az országos tanterv és a hozzáfűzött utasí
tások szerint történt.

Rendtartásunk szerint az iskolai évet két félévre osz
tottuk; az első félévet január hó 28-án fejeztük be, amely 
napon kiosztottuk az Értesítőket s kiadtuk az előírt 
szünetet.

A tanítás és nevelés egyöntetűségének előmozdítása 
céljából, valamint a kiszabott tananyagoknak kellő fel
dolgozása s az írásbeli dolgozatok számának és Íratásuk 
idejének megállapítása végett két módszeres értekezletet 
tartottunk, még pedig szeptember 23-án és február 9-én. 
Mindkét alkalommal a Rendtartás idevágó intézkedésének 
megfelelően a szaktanárok írásba foglalva mutatták be 
a részükről ajánlott tanmenetet, mely tervezetek közös 
megbeszélés tárgyává tétettek.
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A tanulók magaviseletének, szorgalmának és előme
netelének megállapítása végett két ellenőrző (december 
2-án és április 4-én) és három osztályozó (január 26-án, 
május 18-án és junius 17-én) tanácskozást tartottunk, 
de szükséghez képest a rendes havi értekezleteken is 
figyelemmel voltunk a tanulók erkölcsi és .tanulmányi 
állapotára.

Az első félév végén osztályozás alá került 306 tanuló 
(6-al kevesebb, mint az előző iskolai évben). Minden 
tantárgyból a követelményeknek megfelelt 203 tanuló 
(66'3°/o), egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 
43 (14%), kettőből 28 (9-l% ), több tárgyból 32 (10'4%).

Ha tantárgyanként tekintjük az elégtelen jegyek számát, 
feltűnő százalékra sehol sem akadunk. Legtöbben a latin 
nyelvből kaptak elégtelen jegyet (17-3% ), azután a termé
szettanból (16‘9°/o), majd a rajzoló mértanból (13-9%), 
a német nyelvből (13’4% ), a mennyiségtanból (12%), 
a földrajzból (10 6%), a magyar nyelvből (8'6%), a görög 
nyelvből (7'6%), a történetből (6'7%), a görögpótló 
rajzból (L4%), a többi tantárgyból a bukottak száma 
1%-on alul maradt vagy 0 volt.

A decemberi ellenőrző értekezlet alkalmával 131 
tanuló részesült megintésben. Ezekből tehát az első félév 
végéig 28 jobb útra tért s mulasztását kipótolta.

Az első félévi eredményhez képest visszaesést tapasz
taltunk az áprilisi ellenőrző értekezleten, mely alkalommal 
ismét 118 tanulót kellett megintenünk.

Az iskolai év végén elért eredményről felvilágosítást 
nyújt a statisztikai táblázat.

A beiratás alkalmával a szülőknek kézbesített felhí
vásunk, hogy többször tudakozódjanak a tanulók maga
viseletéről és szorgalmáról, ezidén is sikerrel járt, bár sok 
szülő még mindig csak az intőből várja a felvilágosítást. 
Az intők nyomán mégis elég sűrű tudakozódás történt 
a baj mibenléte és orvoslása felől.

Az egészségtan tanítását a lefolyt iskolai évben újra 
életbe léptettük.

Az énektanításban szép siker mutatkozott. A vegyes 
karnak több alkalomnnl előadott éneke tetszéssel talál
kozott. A francia nyelvi tanfolyam a jelentkezők csekély
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száma miatt a lefolyt iskolai évben is elmaradt. A 
szabadkézi rajz és a gyorsírás tanítása megfelelő ered
ménnyel járt.

A katonai kiképzés rendszeresen haladt hetenkint 
két órában Barray Jenő főhadnagy úr vezetése mellett, 
több altiszt s minden alkalommal egy-egy tanár jelen
létében. Kiképzésben részesült minden VII. és VIII. oszt. 
tanuló. A növendékek igyekezetét nagyban fokozta a 
főhadnagy úrnak kiváló rátermettsége és tapintata, mellyel 
ezt a tanfolyamot vezette.

Iskolalátogatás.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

112,515— 1910. szánni leirata alapján dr. Vass Bertalan, 
nagyváradi tankerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri 
megbízott május hó 2—4. napjain hivatalos látogatást 
végzett intézetünkben s miután hoszpitálásait befejezte, 
a tanulók dolgozatait és rajzait megtekintette, a könyv
tárakat és szertárakat, úgyszintén az igazgató ügykezelését 
megvizsgálta, tapasztalatait az e célból összehívott 
értekezleten a tanári karral közölte. Elismerőleg nyilat
kozott az intézet működéséről s a nevelés-oktatás egyénies 
és egységes teljesítésére buzdította a tanári kart. Az igazgató 
erre hálás köszönetét mondott a miniszteri megbízott úrnak 
azért a jóakaratáért, melyben intézetünket részesítette.

Iskolai ünnepek.
A szabadság napjának emlékére, március 15-én 

hazafias ünnepet rendeztünk a következő műsorral:
1. Himnusz. Énekelte a főgimnáziumi daloskör.
2. Heller János VIII. oszt. tan.: A magyar ifjakhoz. Szavalta 

Kliment Z. Pál VIII. oszt. tanuló.
3. Ünnepi beszéd. Mondta dr. Rell Lajos tanár.
4. Hertelendy-induló. Énekelte a főgimnáziumi daloskor.
5. Petőfi költészete és a szabadságharc. Irta és felolvasta 

Pfeiffer Miklós VII. oszt. tanuló.
6. Ábrányi: Vándor madár. Szavalta Maros Tibor VII. o. t.
7. Szózat. Énekelte a főgimnáziumi daloskor.
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Miután április 11-ike a húsvéti szünidőbe esett, 
a tanári kar úgy intézkedett, hogy a 48-as törvények 
szentesítésének emlékére április hó 8-án rendez iskolai 
ünnepet. Csakhogy a húsvéti szünetet az intézetben fellépett 
vörheny miatt már április hó 2-án meg kellett kezdenünk 
s így a tervbe vett ünnep elmaradt.

Hangverseny és tavaszi mulatság.

Február 25-én a községi Vigadóban tánccal egybekötött 
diákhangversenyt rendeztünk a következő műsorral:

1. Svéd dal. Ballag már a vén diák. Énekelte a főgimnáziumi 
énekkar.

2. Mikor a must forr. Diákéletkép 1 felvonásban. Irta Heller 
János Vili. o. t.

SZEMÉLYEK:

Matild Dapsy Böske Tibor Heller János VIII. o. t.
Gizi Schwézner Teréz Balogh Réthy Béla VIII. o. t.
Feri Weisz István VIII. o. t. Virágh Szelezsán JánosVIII. o. t.
Bálint Langfelder Emil Vili. o.t. Gyuri pincér Bayer Sándor VIII. o. t.

Történik az érettségi bálon. Szín: a bálterem előcsarnoka.
3. Jelenet az Árgirus királyfi c. tündérmeséből.

Tündér Ilona : Szeberényi Lujzi Árgirus királyfi: Torkos Béla VI. o. t. 
Tündérkék: Andó Doriska, Galli Piroska, Luxenburger Irénke, 

Merx Elvira, Wilim Mancika.
4. Henri Rosellen: Souvenier de Completti. Zongorán játszta 

Pongrácz István VII. o. t.
5. Menüett. Táncolták: Baukó András és Válóczy Elza, Kliment 

Pál és Fekete Vilma, Maros Tibor és Pollák Olga, Rajz 
Gábor és Schwézner Teréz.

6. Népdalok. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.

A hangverseny 480 korona tiszta jövedelmet ered
ményezett. A jövedelemből 100 koronát a villamosvezeték 
berendezésére az igazgatóság két helyiségében, a tanári 
szobában, az alumneumi helyiségekben és a pedellus 
lakásában, 100 koronát a Segítő-egyesület, 100 koronát
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a Daloskor céljaira, 100 koronát zongoralapra, 50 koronát a 
kirándulási alapra és 30 koronát rajzdíjakra fordítottunk.

A hangverseny kiváló erkölcsi és anyagi sikeréért 
úgy a tanári kar, mint a kormányzó bizottság jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott a rendezőknek: dr. Rell Lajos és Székely 
Vilmos tanároknak, úgyszintén Galli János karnagynak.

Ifjúságunk május 27-én a Széchenyi-ligetben majálist 
rendezett. A tiszta jövedelemből (354 korona 70 fillér) 
84 koronát a villamos vezetékre, 100 koronát a zongora
alapra, 80 koronát a kirándulási alapra, 50 koronát a 
Daloskor céljaira, 20 koronát a Segítő-egyesületnek 
juttattunk, 20 korona 70 fillért pedig rajzdíjakra fordítottunk. 
A kiváló sikerért a majális rendezőjének, Mockovcsák 
János tanárnak, jegyzőkönyvi köszönetét mondottunk.

Jótékonyság, adakozás.

A főgimnáziumi kormányzó-bizottság február hó 18-án 
tartott ülésén tandíjelengedésben a következő tanulókat 
részesítette: Az I. osztályból Bella Gyula 20 K, Csöndes 
János 20 K, Karleesik János 30 K, Lepény Pál 20 K, 
Lipták Pál 30 K, Orbán János 60 K, Rapos János 30 K, 
Uhrin Pál 30 K, Zvarínyi Miklós 60 K ; — a II. osztályból 
Csath Béla 30 K, Danielisz János 36 K, Dolga Gyula 
20 K, Eczedi János 60 K, Juhász Imre 30 K, Varga Béla 
60 K, Zsilák János 60 K ; — a III. osztályból Bielik 
Sándor 52 K, Pólya Ferenc 30 K ; — a IV. osztályból 
Kvasz Jenő 30 K, Machács Lajos 60 K, Sáfár Pál 30 K, 
Wilhelm Ferenc 20 K ; — az V. osztályból Horváth Margit 
30 K, Rapos Mihály 60 K, Richtseit Sándor 15 K, Varga 
Gyula 60 K, Wilim Tibor 60 K ; — a VI. osztályból 
Braun András 50 K, Kvasz György 60 K, Petz Gyula 
50 K, Tamássy Emil 15 K ; — a VII. osztályból Balázs 
László 60 K, Botyánszky János 60 K, Galli Mihály 20 K ; 
— a Vili. osztályból Galli Miklós 60 K, Baukó András 
60 K, Heller János 40 K, Loykó Béla 50 K, Tollas Béla 
50 K. — Április 1-én tartott ülésen tandíjelengedésben 
részesültek: Roykó Albert I. o. t. 30, Kuczián Emma 
VII. o. magántanuló 60 K ; ugyanez alkalommal Milec
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János I. o. t. 30 K tartozását törölte s Kabós Tibor V.
o. t. illetékét, ki csak egy pár napig látogatta az iskolát, 
7 K-ban állapította meg a bizottság. Április 29-én tartott 
ülésén : Mázán László II. o. t. 30 K, Szende Pál V. o. t. 
60 K és végül május hó 24-én tartott ülésén : Pepa Mózes
V. o. t. 30 K.

Az 1909— 10. iskolai évben létesült segélyalapból 
iskolai szerek beszerzésére 5 tanuló 43 korona 87 fillért 
kapott, 1 tanuló pedig félévi tandíjra 30 koronát. Marad
vány 155 korona 13 fillér. Ez összeg gyarapításához az 
1910— 11. évben adakoztak: a Békés-Csabai takarékpénztár 
egyesület 100 koronát, az Aradi Ipar- és Népbank 50 
koronát, a Békéscsaba-Városi Takarékpénztár 50 koronát, 
a Békésmegyei Általános Takarékpénztár 50 koronát és 
Réthy Béla úr 30 koronát. Álladék: 435 K 13 f.

A József Főherceg Szanatórium Egyesület javára 
rendezett gyűjtés eredménye: I. o. 162 f, II. o. 380 f, 
III. o. 264 f, IV. o. 228 f, V. o. 123 f, VI. o. 150 f, 
VII. o. 66 f, VIII. o. 126 f, — összesen: 14 korona 9 9 fillér.

A mohácsi emlékműre a VIII. o. 3 K-t adományozott.

Osztályvizsgálatok, ösztöndíjazás.

A VIII. osztály nyilvános tanulói az írásbeli érettségit 
megelőzőleg május 13— 19. napjain osztályvizsgálatot 
tettek; egy magántanulónk május 8— 11. napjain.

A többi osztály vizsgálatai junius 12—17. napjain 
folytak le a meghívóban közölt sorrendben. Junius 8-án 
és 9-én írásbeli, junius 10-én szóbeli magánvizsgálatokat 
tartottunk.

Az osztályvizsgálatokra és az ösztöndíjazás tárgyában 
tartott bizottsági ülésre a békéscsabai Casinó-egyesület, 
mint a Kazinczy-ösztöndíj alapítója, Haan Béla és Korosy 
László urakat küldte ki.

Június 19-én délelőtt 9 órakor záró-ünnep volt a 
tornacsarnokban az ösztöndíjak és jutalmak kiosztásával, 
utána következett a bizonyítványok kézbesítése a tanter
mekben
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Ösztöndíjban részesültek:

1. A gró f Teleky—Róth Johanna-féle alapítványból 
az egyetemes egyház pénzügyi és ösztöndíjosztó bizott
ságának 1911. évi május 23-án tartott ülésén hozott 
határozata alapján: Botyánszky János VII. o. t. 65 korona 
és Baukó András VIII. o. t. 65 korona.

2. A Németh István tábornok alapítványából: Balázs 
László VII. o. t. 84 korona.

3. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 400 koronás 
adományából: Orbán János I. o. t. 21 K, Rapos János
I. o. t. 10 K, Vidovszky László I. o. t. 10 K, Zvarínyi 
Miklós I. o. t. 10 K, Varga Béla II. o. t. 25 K, Szeberény, 
Lajos III. o. t. 15 K, Machács Lajos IV. o. t. 25 K, 
Réthy István IV. o. t. 10 K, Jeszenszky Pál V. o. t. 30 K, 
Rapos Mihály V. o. t. 30 K, Maros Jenő VI. o. t. 30 K, 
Petz Gyula VI. o. t. 45 K, Botyánszky János VII. o. t. 
19 K, Galli Mihály VII. o. t. 50 K, Loykó Béla VIII. o. t. 70 K.

4. Breznyik János alapítványából: Baukó András
VIII. o. t. 300 K.

5. A Kazinczy - alapítványból: Csicsely György III. 
o. t. 10 K, Friedmann László IV. o. t. 15 K, Kurilla 
Mihály IV. o. t. 25 K, Wilhelm Ferenc IV. o. t. 15 K.

6. A Ruttkay—Jancsovics alapítványból: Varga Gyula
V. o. t. 60 K, Kvasz György VI. o. t. 40 K.

7. A Molnár Miklós-alapítványból: Braun András
VI. o. t. 50 K.

8. Az Ifjúsági alapítványból: Tollas Béla Vili. 
o. t. 20 K.

9. A Haan Antal-alapitványból: Kvasz György VI. 
o. t. 10 K.

10. A Krcsmárik-alapitványból: Zsilák János II. 
o. t. 10 K.

11.4 Jókai-alapítványból: Ritter Dávid Vili. o. t. 10 K.
12. 4  Kossuth-alapítványból: Perneczky Géza I. 

o. t. 8 K.
13. 4  Haan Lajos-alapitványból: Sailer Ferenc VI. 

o. t. 10 K.
14. 4  Schreyer-alapítványból: Tevan Rezső VIII. 

o. t. 10 K.
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15. A Kún-alapítványból: Deutsch Béla VII. o. t. 10 K.
16. A Klein-alapitványból: Gábor József II. o. t. 

10 K.
17. A Tevan-alapitványból: Politzer István II. o. t. 

10 K.
18. A Békés-Csabai takarékpénztár egyesület alapít

ványából : Heller János VIII. o. t. 30 K.
19. A Kliment Z. János-alapítványból: Kliment Z. 

György VI. o. t. 5 K.
20. A Lipthay—Sztraka-alapitványból: Juhász Gergely

I. o. t. 20 K.
21. Karkus Pál úr adományát: Heller János VIII. 

o. t. 10 K.
22. A z 1909-ben érettségizett ifjak alapítványából: 

Tollas Béla VIII. o. t. 27 K.
Jutalomkönyvet kap tak : Dávid István VII. o. t., Deutsch 

Béla VII. o. t., Vértes István VII. o. t., Loykó Béla VIII. 
o. t., Réthy Béla VIII. o. t. és Tollas Béla VIII. o. t.

Busbach Péter „Viharos emberöltő “ című két kötetes 
művének egy-egy példányát (A budapesti ág. hitv. ev. 
főgimnázium ajándéka).

Az Országos Közegészségi Egyesület részéről kitűzött 
„Fodor József-jutalom“-ra Maros Tibor VII. o. tanulót 
ajánlottuk, aki az egészségtan, tanulásában kiváló elő
menetelt tanúsított. A kitüntetett tanuló elismerő írat 
kíséretében az egyesület kiadásában megjelenő „Egészség“ 
folyóirat 1910— 1912. évfolyamát kapja.



A főgimnáziumi kormányzó-bizottság.

Felügyelő: dr. Sailer Vilmos.
Jegyző: dr. Rell Lajos.
Pénztáros: Such Albert.
Gondnok: Uhrin András.
Ügyész: dr. Ursziny János.
Hivataluknál fogva a bizottság tagjai: Csepregi 

György esperes, Knyihár Károly, Koren Pál, Linder Károly 
és dr. Szeberényi Lajos Zs. lelkészek ; dr. Zsilinszky Endre 
egyházi felügyelő, Zsíros András másodfelügyelő; Bukovszky 
János igazgató-tanár, Babich Pál eforus.

Választott tagok:
a) az egyház részéről: Áchim Gusztáv, Badics Elek, 

Kitka György, Kocziszky Mihály, Korosy László, Kovács 
L. Mihály, Németh Lajos, Pfeiffer István, Réthy Béla, 
Sailer Gyula és Wagner József.

b) Békéscsaba nagyközség részéről: Fábry Károly, 
Haan Béla és Varságh Béla.

c) A főgimnáziumi tanári kar részéről: Jéger József 
és dr. Rell Lajos.
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Babich Pái,

r e n d e s  ta n á r ,  
a z  V . o s z t .  fő n ö k e , 

e f o r u s

19
1894. 

szept. 1.

Magyar ny. IV. 
Latin ny. V., VIII. 
Német ny. V., VII.

20

2
Balázs Ádám,

r e n d e s  ta n á r ,  
a  111. o s z t .  f ő r ö k e ,  

a  t a n á r i  k ö n y v tá r  é s  a  filo ló g ia i 
s z e r t á r  ő re

15
1899. 

szept. 1.

Latin ny. III.
Görög ny. VIII. 
Történelem V., VIII.

16

3 Bukovszky János,
ig a z g a tó - t a n á r

27 1884. 
szept. 1.

Mennyiségtan III., 
V., VII. 9

4
Fest László,

r e n d e s  ta n á r ,  
a  V ili. o s z t .  fő n ö k e

7
1904. 

szept. 1.

Magyar ny. VI., VIII. 
Német ny. III., IV. 

VI., VIII.
19

5
Frank Dezső,

r e n d e s  ta n á r ,
a  t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r  ő re

6
1910. 

okt. 8.

Mennyiségtan II., IV., 
VI., Vili.

Természettan VII., VIII.
21

6
Jéger József,

r e n d e s  ta n á r ,  
a  VI. o s z t .  fő n ö k e , 

a  t e r m é s z e t r a jz i  s z e r t á r  ő re

18
1897. 

szept. 1.

Földrajz I.
Természetrajz I., II., 

IV., V., VI. 
Filozófia VIII.

19

7

Laurovics Ferenc,
r e n d e s  ta n á r ,

a  t a n á r i  é r t e k e z l e te k  je g y z ő je , 
a  tö r t .  f ü ld r .  s z e r t á r  é s  a  

fo ly ó i r a to k  ő re

5
1906. 

okt. 1.

Földrajz II., III. 
Történelem III., IV., 

VI., VII.
17
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8
Majoros József,

r e n d e s  ta n á r ,  
a z  1. o s z t.  fő n ö k e , 

a  S e g í tő -e g y e s ü le t  e ln ö k e

32
1892. 

szept. 1.

Magyar I., III. 
Görögp. irod. olv. 

V., VI., VIII.
17

9
Mockovcsák János,

r e n d e s  t a n á r ,  
a  VII. o s z t .  fő n ö k e

8
1904. 

szept. 1.
Latin ny. I., VII. 
Görög ny. VI., VII. 21

10 Pataki Sámuel,
h e ly e t te s  t a n á r

2
1909. 

dec. 17.

Mennyiségtan II., IV. 
VI., VIII.

Természett. VII., VIII.
1910 okt. 7-ig, továbbá 
1911 ápr. és május hó
napokban s részben jú
nius havában is

21

11

Rell Lajos dr.,
r e n d e s  ta n á r ,  

a  IV. o s z t.  fő n ö k e , 
a z  Ö n k é p z ő - k ö r  e ln ö k e , 

k ö n y v tá ro s

14
1898. 

szept. 1.

Magyar ny. V., VII. 
Latin ny. IV., VI. 
Mennyiségtan I.

21

12
Székely Vilmos,

r e n d e s  ta n á r ,  
a  11. o s z t .  fő n ö k e , 

a  D a lo s -K ö r  e ln ö k e

10
1901.

szept. 1.

Magyar ny. II.
Latin ny. II.
Görög ny. V. 
Görögp. irod. olv. VII.

19

13
Vidovszky Kálmán,

h e ly e t te s  ta n á r ,
a z  I f jú s á g i g y á m in té z e t  e ln ö k e , 

k ö n y v tá ro s

1
1910. 

szept. 1.
Vallástan I—VIII. 
Szépírás L, II. 18

14
Zvarínyi Lajos,

r e n d e s  ta n á r ,
.a  r a jz s z e r tá r  ő re

18
1899. 

szept. 1.
Rajz. mértan I—IV. 
Görögp. rajz V—Vili. 18

15
Achim Károly,

r e n d e s  to r n a ta n á r ,  
a  T o r n a -K ö r  e ln ö k e , 

a  to r n a s z e r tá r  ő re

I

15
1

1897. 
szept. 1.

Torna I—Vili. 
Három játékdélután 22

16
Bejáró hitoktatók: 

Hermann Károly,
r . k a tli. h i to k ta tó

— 1
1907. 

szept. 1. Vallástan I—Vili. 8
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17 Koppányi Gyula,
re f . h ito k ta tó

—
1908. 

szept. 1. Vallástan 1—VI., VIII. 7

18 Morosan Jusztin,
g. k e l . h i to k ta tó

—
1906. 

febr. 7. Vallástan I—VIII. 4

19 Rosenfeld Károly,
iz r . h i to k ta tó

—
1908. 

okt. 12. Vallástan I—VIII. 12

20
Énektanitó:

Galli János
'

—
1881. 

szept. 1.
Egyházi és műének 

I—VIII. 5

21
Iskolaorvos: 

Badics József dr.
—

1910.
okt.

Egészségtan VII., VIII. 2

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 1907. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 105-ik pontjában elhatározta, hogy „az évi értesítők 
a középiskolai tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi tevékenységétől 
is számoljanak be“.

Eme felhívás folytán itt következnek a kívánt adatok:
Babich Pál: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület és az 

Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja, a Békéscsabai Múzeum- 
Egyesület pártoló tagja, a Békéscsabai Casinó-egylet rendes tagja.

Balázs Ádám : az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület választ
mányi, és az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja, a Luther- 
Társaság, a Békéscsabai Múzeum-Egyesület, a Békéscsabai Casinó- 
egylet, a Békéscsabai Nőegylet és a Békéscsabai Iparos Olvasó-Kör 
tagja.

H
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Bukovszky János: az arad-békési ág. hitv. ev. egyházmegye 
törvényszékének, iskolaszékének, számvevőszékének, számadásokat 
vizsgáló bizottságának és építészeti bizottságának tagja; a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat, a Mathem. és Physikai Társulat, 
az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület, a D. M. K. E. tagja; a Békéscsabai Múzeum- 
Egyesület s a Békéscsabai Casinó-Egylet választmányi tagja.

Fest László: a Békéscsabai Casinó-Egylet, a Vereskereszt- 
Egylet, az Országos Á. H. Ev. Tanáregyesület és az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület tagja.

Jéger József: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja; a Kir. Magy. Termé
szettudományi Társulat tagja ; a Békéscsabai Casinó-Egylet választ
mányi tagja ; a Békéscsabai Múzeum-Egyesület könyvtárosa ; a Veres- 
kereszt-Egylet békéscsabai fiókjának pénztárosa.

Laurovics Ferenc: a József Kir. Herceg Szanatórium-Egyesület 
rendes, a Békéscsabai Nőegylet pártoló, az Országos Ág. H. Ev. 
Tanáregyesület, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a Békés
csabai Casinó-Egylet tagja, a Békéscsabai Lawn-Tennis-Club 
igazgatója.

Majoros József: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja, a Békéscsabai Casinó- 
Egylet, a Békéscsabai Iparos Olvasókör, a Békéscsabai Iparos 
Daloskör tagja.

Mockovcsák János: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület 
és az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja.

Dr. Rell Lajos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület 
jegyzője, a Békéscsabai Múzeum-Egyesület titkára, a Békéscsabai 
Nőegylet jegyzője, a Békéscsabai Márc.-bizottság egyik elnöke, a 
Békéscsabai Függetlenségi Kör alelnöke ; az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület, a Budapesti Phil. Társaság, a Gyermektanulmányi 
Társaság, a Békéscsabai Casinó-Egylet, a Békéscsabai Vereskereszt- 
Egylet tagja; a Békésmegyei Függetlenség felelős szerkesztője.

Székely Vilmos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, 
a Kir. Magy. Természettudományi Társulat, az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület tagja; a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület békéscsabai bizottságának alelnöke ; a Békéscsabai Casinó- 
Egylet tagja ; a Békéscsabai Nőcgylet titkára ; a Vereskereszt-Egylet 
tagja ; a Békéscsabai Sport-Club titkára : a Békéscsabai Állatvédő 
Egyesület tagja; a Békésmegyei Pártfogó (patronage) Egyesület

3
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tagja; a Békéscsabai Izr. Leánykiliázasitó Egyesület tagja, a Békés
csabai Gyermekvédő-Liga ellenőre.

Frank D ezső: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület és az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja.

Vidovszky Kálmán : az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a Lutlier-Társaság tagja; 
a József-főherceg Szanatórium Egyesület békéscsabai bizottságának 
titkára ; a Békéscsabai Lawn-Tennis-CIub választmányi tagja.

Zvarínyi Lajos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja; a Soproni Ág. H. 
Ev. Főgimn. Gyorsírókörének tiszteletbeli tagja.

Achim Károly: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja; a Torna
tanárok Orsz. Egyesületének választmányi tagja; a Békéscsabai 
Sport-Club művezetője; a Békéscsabai Lawn-Tennis-CIub választ
mányi tagja; a Békéscsabai Casinó-Egylet könyvtárosa ; a Békés
csabai függetlenségi és 48-as kör ellenőre; a Békéscsabai Daloskor 
működő tagja.

A tanári karból a következők tartottak szabadelőadást az elmúlt 
év folyamán a Békésmegyei Közművelődési Bizottság népszerű 
előadásainak keretében: a) Békéscsabán: Frank Dezső a Röntgen- 
sugarakról, dr. Rell Lajos a jövendőmondásról, Vidovszky Kálmán az 
egyiptomiak vallásáról; b) Újkígyóson : dr. Rell Lajos a babonáról.



V.

Az elvégzett tananyag és heti óraszám 
kimutatása osztályonkint és tantárgyankint.

a) Rendes tárgyak.

. I. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. Ó-testámentomi bibliai törté
netek a teremtéstől a babyloni fogságból való visszatérésig. 
A 10 parancsolat. Kézikönyv: Bereczky S .: Bibliai ismertetés 
bibliai történetekkel. (3. kiad.) Tanár : Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, hetenkint 5 órában. Olvasmányok. Elbeszélő 
szemelvények a hűn és magyar nemzeti mondából s az Árpádok 
történetéből; rajzok a magyar földről és népének életéből; válo
gatott darabok a klasszikus hősi mithosz köréből. Nyelvtan. Mon
dattani alapon: a hangtan elem ei; az egyszerű mondat és részei; 
a fő- és mellékmondat megkülönböztetése; helyesírás. Arany, 
Petőfi, Tompa és Gyulai könnyebb leíró és elbeszélő költeményei. 
Az olvasmányok nyelvi és tartalmi megbeszélése, meg szabad 
elmondása; költemények tanulása. Havonkint két iskolai dolgozat 
a nyelvtan és helyesírás begyakorlására. Kézikönyvek : Szinnyei J .: 
Magyar nyelvtan. I. r. (12. kiadás.) Császár E. és Váczy I. Magyar 
olvasókönyv. I. r. Tanár: Majoros József.

Latin nyelv, hetenkint 6 órában. Az olvasókönyv megfelelő 
szakaszainak fordítása alapján a névragozás, a melléknevek fokozása, 
határozók, számnevek, elöljárók, névmások, sum és a négy mintaige 
cselekvő ragozása; retroverziók, közmondások. Kéthetenkint iskolai 
írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Schuster A .: Elemi latin nyelvtan 
induktiv alapon. 1. r. Tanár: Mockovcsák János.

Földrajz, hetenkint 3 órában. Tájékozódás a földgömbön és 
térképen; térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyarország 
hegységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajlatának, terményeinek és
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főbb helységeinek ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalkozá
sával és életmódjával. Térkép-vázlatok készítése. Kézikönyvek: 
Lasz S . : Földrajz I. k., Kogutovitz M .: Atlasz. Tanár: Jéger József.

Term észetrajz, hetenkint 2 órában. A fontosabb gyümölcs
formák. A házi állatok. A fenyők. A ház körül, az erdőn és mezőn 
élő emlős állatok. Néhány közönséges, könnyen elemezhető tavaszi 
virágos növény. A házi szárnyasok. Kézikönyv: Paszlavszky J .: 
Kis természetrajz. I. rész. Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. A számok írása és olvasása. 
Az összeadás, a kivonás fejben és írásban ; a nyereség és veszteség 
kiszámítása. A sokszorozás. Az osztás és mértékrendszerek ; a pénz- 
rendszer. A tizedes törtek fogalma. Alapműveletek tizedes számokkal. 
Időszámítás. A törtszámokra vonatkozó műveletek. A közönséges 
tört fogalma, áltört és vegyes szám. Oszthatóság. A legnagyobb 
közös osztó, a legkisebb közös többes. Alapműveletek közönséges 
törtekkel. Iskolai közös munka és házi dolgozatok. Havonkint egy 
iskolai írásbeli dolgozat az elvégzett anyag köréből. Kézikönyv: 
Mérey G y .: Számtan. Tanár: dr. Rell Lajos.

Rajzoló mértan, hetenkint 3 órában. Bevezetésül a rajzszerek 
ismertetése és használatukra vonatkozó utasítások. A) Planimetriai 
alaktan: a pontok, vonalak és szögek. Műveletek távolságokkal és 
szögekkel. Az idomok bemutatása testeken, osztályozása, főbb 
tulajdonságai, kerülete és területe, egybevágósága, hasonlósága és 
symmetriája. B) Rajz: a fentebbiek rajzoltatásán kívül egyszerű 
görög maeanderek és csillag-idomok rajzoltatása s az ügyesebbekkel 
azok egyszerű színeztetése. Kézikönyv : dr. Gerevich E. és Király L .: 
Rajzoló geometria, I. rész: Planimetria. Tanár: Zvarínyi Lajos.

Szépírás, hetenkint 1 órában. A magyar kis és nagy betűk. 
Kézikönyv : Vajda P .: Szépírási minták. Tanár: Vidovszky Kálmán.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok: 
állás, igazodás, fordulatok, szakasz alakítás, szakadozás, menetelés 
arc- és oldalsorban, fordulás menet közben, megállás, visszakozás, 
kettősrendek helyben, kanyarodás oldalsorban és kettősrendekben. 
Sorbontások; négy nyitott sorban előre és hátra, fejlődések előre- 
hátra 2—6-os sorokba egyenként és egyszerre, kanyarodással balra 
és jobbra. Szabadgyakorlatok: lépő, terpesz guggoló, támadó, védő 
állások, törshajlítás és forgatás, karütések, lendítések, hajlítások, 
összekötve a lábgyakorlatokkal, mint könnyebb összetett gyakorlatok 
kettő s később négy ütemig. Légzési gyakorlatok. Futás: 60 m.-es 
pályán s kitartó futás 4 percig. U grás: magasba 50 cm.-től fokozva
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a magasságot. Mászórúd: előgyakorlatok, függések, átfordulás, mászás 
rúdon után- és túlfogással, versenymászás. Nyújtó: függések és 
függés cserék, átfordulások, lefüggés, térd fellendülések, leugrások 
az alacsony nyújtón. Korlát: (alacsony) támasz, támlázás, fel ülések 
és üléscserék, lengés, függések. Kapás tám fa: felugrás támaszba, 
kanyarlati lovag-ülések, feltérdelések, leugrások, egyenoldalú ívfeszí
tések előre, támaszok. Játék: Farkas és bárány. Kotló és kánya. 
Futó róta. Kalapos dominó. Üsd a harmadikat. Hosszú méta. 
Füleslabda. Tornatanár: Áchim Károly.

II. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. Az új-szövetségi bibliai történet: 
Jézus élete, az apostoli kor története, Pál apostol római fogságáig. 
Az új-szövetségi bibliai könyvek áttekintése. Az apostoli hitvallás 
Kézikönyv: Bereczky S .: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. 
(3. kiadás.) Tanár: Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, hetenkint 5 órában. Az első osztály anyagának 
átismétlése után a rágós határozók; a szórend; a mellé- és alá
rendelt mondatok; a többtagú összetett mondatok. A nyelvtanban 
és az olvasókönyvben előforduló olvasmányoknak alaki és tartalmi 
magyarázása, tartalmuk elmondása. Mondattani elemzés. Költemé
nyek betanulása és elszavalása. Havonkint két iskolai Írásbeli dolgozat. 
Kézikönyvek : Szinnyei J .: Magyar nyelvtan. Császár E. és Váczy J .: 
Magyar olvasókönyv II. r. Tanár: Székely Vilmos.

Latin nyelv, hetenkint 6 órában. Induktiv alapon : Az ige 
passivuma és az álszenvedő igék. Az igék áttekintése főalakjaik 
képzése szerint. A rendhagyó, hiányos és személytelen igék. 
A mondattanból: a helyhatározó, a város nevek szerkezete, a kettős 
nőm. és acc., az acc. és nőm. cum infinitivo, iubeo ige szerkezete, 
a conjunctivus használata. Kézikönyv: Schuster A .: Elemi latin 
nyelvtan inductiv alapon II. rész. Tanár: Székely Vilmos.

Földrajz, hetenkint 3 órában. Európa államainak részletes 
leírása. Ázsia és Afrika általában, a fontosabb államok részlete-: 
sebben. Térképvázlatok. Kézikönyv : Lasz S . : Földrajz. II. k. Tanár 
Laurovics Ferenc.

Term észetrajz, hetenkint 2 órában. Néhány ősszel virágzó 
növény leírása. A majmok, tengeri emlősök, erszényesek. A ház 
környékén, a mezőn, az erdőn tartózkodó és vízi madarak közül 
a nevezetesebbek. Csúszó-mászók, kétéltűek, halak, csigák, kagylók.
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Az Ízeltlábúak főbb csoportjainak egy-egy képviselője. A földi 
giliszta. Néhány tavaszi növény. Gyümölcsfáink, erdei fáink és 
bokraink közül a legközönségesebbek. Kézikönyv: Paszlavszky J .: 
Kis természetrajz. 11. k. Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. Az 1. oszt. anyagának 
átismétlése közben a számításban kínálkozó előnyök. A közönséges 
és tizedes törtek kölcsönös átváltoztatása. Rövidített szorzás és 
osztás s ezzel kapcsolatban a régi és új mértékek. Az arányosság. 
A következtetések; az olasz gyakorlat. Arányok és aránypárok; 
a hármasszabály. A százalék- és ezrelékszámítás. Iskolai közös 
munka és házi dolgozatok. Havonkint egy iskolai zárthelyi dolgozat. 
Kézikönyv : Mérey Gyula: Számtan II. rész. Tanárok : Frank Dezső 
és Pataki Sámuel.

Rajzoló geom etria, hetenkint 3 órában. AJ A stereometriai 
alaktan. A geometriai testek: A kocka, hasáb, gúla, szabályos 
testek, kúp, henger, gömb leírása, tulajdonságai, felszíne, köbtar
talma, összeillősége, hasonlósága, egyenlősége, symmetriája és 
symmetrikus fekvése. A szögletes testek tárgyalásánál azok élei, 
lap-, él- és testszögei számának meghatározása határoló lapjainak 
oldalaiból, illetőleg szögeiből. A térbeli pontok, egyenesek és síkok 
relativ helyzetei. B) R ajz: az ismertetett testek nagyobb részének 
s a kocka és hasábokból összetett néhány egyszerű testek (kereszt, 
lépcső stb.) axonometrikus rajzoltatása, azoknak famintákon való 
szemléltetése után. Az egyszerűbb testeknek lemezpapírból való 
készítése. Kézikönyv: Dr. Gerevich E. és Király L .: Rajzoló 
geometria, II. rész. Tanár: Zvarínyi Lajos.

Szépírás, hetenkint 1 órában. A német kis és nagy betűk. 
Kézikönyv : Vajda F .: Szépírási minták. Tanár : Vidovszky Kálmán.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint az 1. osztályban. 
Tornatanár: Achim Károly.

III. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. A keresztyén egyház története 
az egyház alapításától a jelen korig. A hazai evang. egyház története. 
Kézikönyv: Bereczky S . : A keresztyén egyház rövid története. 
(4. kiadás.) Tanár: Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, hetenkint 4 órában. Olvasmányok alapján 
a hangtan, szótan és mondattan. Az olvasmányoknak alaki és 
tartalmi értelmezése, tartalmuk elmondása. Költemények betanulása
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és elszavalása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézikönyvek : Szinnyey 
J . : Rendszeres magyar nyelvtan. Lelir-Riedl: Magyar olvasókönyv. 
Tanár: Majoros József.

Latin nyelv, heti 6 órában. A) Nyelvtan. Az esetek, igenevek, 
idők és módok használata. B) Olvasmányok. Miltiades, Aristides, 
Kimon és Alcibiades, Phaedrusz m eséiből: Lupus et agnus, Ranae 
regem petierunt, Canis per fluvium, Vacca, capella etc., Lupus et 
gruis, Cervus ad fontem, Canis fidelis, Vulpes et ciconia. A megfelelő 
magyar olvasmányok latinra fordítása. A metrika elemei. Kézikönyvek: 
Pirchala I.: Latin nyelvtan és latin olvasókönyv. Tanár: Balázs Ádám.

Német nyelv, hetenkint 4 órában. A német kis- és nagybetűk 
írása és olvasása. A névelő, a főnév ejtegetése és az igeragozás 
cselekvő alakja. A praepositiók. Névmások. A szórend. Mindezt 
a kézikönyv beszédgyakorlatainak és olvasmányainak alapján, 
szótanulással kapcsolatban végeztük. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. 
Kézikönyv: Schuster A .: Német nyelvtan direkt módszer alapján. 
I. r. (3. kiadás.) Tanár: Fest László.

Történelem, hetenkint 3 órában. Hazánk története 1526-ig. 
A fontosabb évszámok chronologikus összeállítása. Kézikönyv: 
Dr. Szigethy L .: A magyarok története. I. r. Tanár: Laurovics 
Ferenc.

Földrajz, hetenkint 2 órában. Amerika és Ausztrália fekvése, 
tagoltsága, hegy- és vízrajza, lakói, államai és gyarmatai. A föld 
szárazulata, vize és légköre. A föld belseje: tűzhányók, földrengések. 
A föld mint világtest. Kézikönyv : Lasz S . : Földrajz II. k. és dr. 
Schmidt L. : Fizikai és mathematikai földrajz. Tanár: Laurovics 
Ferenc.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. Összetett feladatok megol
dása következtetésekkel, továbbá az egyszerű és összetett hármas 
szabály alapján. Az egyszerű kamatszámítás esetei. Értékpapírszá
mítás, váltódiskontálás. Az arányos osztáshoz tartozó feladatok 
megfejtése. Keverésre vonatkozó számítások. Az arany- és ezüst- 
ötvények. A hazai arany- és ezüstpénzek ismertetése után nehány 
legfontosabb külföldi érme. A láncszabály, mint a következtetések 
egyik gyakorlati formája. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyv : 
Suppán—Péch : Számtan. II. füzet. (7. kiadás.) Tanár: Bukovszky 
János.

Rajzoló mértan,hetenkint 2 órában. A) Constructivplanimetria: 
merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, távolságok 
egyenlő részekre való osztása s más alapvető planimetriai szerkesz
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tések. A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulajdonságai, 
szerkesztése, összeillősége, symmetriája, hasonlósága, egyenlősége. 
Az idomok átalakítása, nagyságuk megtartásával (alkalmazva Pytha
goras tételének levezetésénél), b) R ajz: Síkdíszítmények rajzolása 
és egyszerű színezése. Várdai és mások fali s kézi lapmintái után. 
Kézikönyv : Horti H .: Rajzoló geometria. III. r. Tanár: Zvarínyi 
Lajos.

T estgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok-. 
sorakozás, szakaszalakitás, kettős rendek helyben, kanyarodás oldal
sorban és kettősrendekben. Sorbontás: négy nyitott sorba, kanya
rodással, fejlődésekkel, ellenvonulással. Szabadgyakorlatok: két és 
négy ütemes egyszerű összetett szabadgyakorlatok kar- és lábmoz
gással egyoldalúan, fűzérgyakorlatok. Légzési gyakorlatok. Futás: 
60 m.-es pályán s kitartó futás 3—6 percig. Ugrás: magasba 
60 cm.-től fokozatosan, távolugrás. Mászórúd: átfordulások, függések, 
mászás egy rúdon után- és túlfogással, vándormászás, versenymá
szás. N yú jtó : (alacsony és félmagas) térdfellendülések, forgások, 
átfordulások, kelep felvetődés s húzódás, lengések. Korlát: (alacsony) 
támlázás, ülések és üléscserék, átugrások, ollózás, egyenoldalú lábfe
szítések, lengés. Ló: támasz, ívfeszítések, lovagülések, üléscserék, 
felguggolások és térdelések, átugrások és leugrások. Játék: Futó 
róta. Üsd a harmadikat. Labdakergető. Labdahajsza. Hosszú méta. 
Füleslabda. Tornatanár: Áchim Károly.

IV. OSZTÁLY.

V allástan, hetenkint 2 órában. Luther kiskátéjának magya
rázata ; a tíz parancsolat, az apostoli hitvallás, a miatyánk, a keresztség 
és az úrvacsora szentsége. Kézikönyv : Koren P . : Dr. Luther Márton 
kis kátéjának magyarázata. (3. kiadás.) Tanár: Vidovszky Kálmán.

M agyar nyelv, hetenkint 4 órában. A) Arany Toldija. A költe
mény tárgyi, nyelvtani, poétikai és verstani elemzése; az egyes 
énekek tartalmi összefoglalása; könyvnélkül az Előhang és I— IV. 
ének. B) A stilisztikai olvasókönyv olvasmányainak nyomán a stílus 
törvényeinek ismertetése. C) Verstan. D) Polgári ügyiratok. Két he
tenkint isk. írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi I. : Stilisztika és 
verstan ; Arany János Toldija, magyarázta Lehr A. Tanár: Babich Pál.

Latin nyelv, hetenkint 6 órában. 1 . Olvasmányok. A) C. Julii 
Caesaris Commentarii de hello Gallico : Gallia felosztása : A helvetiu- 
sok vándorlása; A gallok szokásai. B) P. Ovidii Nasonis Méta-
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morplioseon libri: A világ négy kora ; Deucalion és Pyrrha, Philemon 
és Baucis, Daedelus és Icarus; 2. Caesar és Ovidius életrajza. 
3. Régiségek a római hadsereg s a mithologia köréből. 4. Nyelvtan: 
az egyszerű mondatról szóló mondattani rész átismétlése után a 
gyakorlókönyv olvasmányai alapján a mellérendelt és alárendelt 
mondatok s ezekkel kapcsolatban a consecutio temporum az oratio 
recta et obliqua, a szórend. 5. Verstani alapfogalmak; a hexameter. 
Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat, összefüggésben a tárgyalt 
nyelvtani szakaszokkal. Kézikönyvek : Pirchala 1.: Latin olvasókönyv. 
I—II. k .; Pirchala I .: Latin nyelvtan. Tanár: Dr. Rell Lajos.

Ném et nyelv, hetenkint 3 órában. A harmadik osztály tananya
gának tüzetes ismétlése és az alaktani ismeretek kiegészítése. Az 
ige teljes ragozása a cselekvő és szenvedő alakban, az igenév 
használata. Az összetett, személytelen, visszaható igék; a módbeli 
segédigék. A praepositiók. Szórend. A gyakorlókönyv beszédgya
korlatainak elvégzése és válogatott olvasmányainak fordítása. Költe
mények betanulása, figyelemmel a kiejtés helyességére. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Schuster A .: Német nyelvtan 
II. rész. Tanár: Fest László.

Történelem , hetenkint 3 órában. A magyarok története a mo
hácsi veszedelemtől a legújabb korig. A magyar birodalom általános 
ismertetése, tekintettel a közös ügyekre és Ausztriára. Kézikönyv: 
Dr. Szigethy L .: Magyarok története. II. r. Kogutovicz M. : Törté
nelmi atlasz. Tanár: Laurovics Ferenc.

Term észetrajz, hetenkint 3 órában. A virágos növények 
tagjai, néhány őszi növény leírása alapján. Chemiai előismeretek : 
a levegő és a víz vizsgálatából kiindulva, a főbb elemek és fontosabb 
vegyületeik. A növények belső szerkezetei. A növények táplálko
zása, szaporodása ; a növekedés és a mozgás-tünemények. 
A növények osztályozása. A főbb rendek és azon fajok, melyek 
alaktanilag feltűnők, vagy pedig ipari, gazdasági és orvosi szem
pontból fontosak. A növények földrajzi elterjedése. Kézikönyv: 
Dr. Róth-Tőkés : Növénytan. Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A természetes számok 
összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása és osztása. Ellentett 
mennyiségek. A relativ számok. A relativ számok s az algebrai 
összegek összevonása, szorzása, hatványozása és osztása. A számok 
oszthatósága. A legnagyobb közös osztó és a törtek egyszerűsítése. 
A legkisebb közös többszörös és az egyenlő nevezőjű törtek. Műve
letek türtszáinokkal. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel, kitér-



42

jeszkedve az arányok tanára. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézi
könyv : Dr. Sárkány L .: Algebra. Tanárok : Frank Dezső és Pataki 
Sámuel.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 órában. A) Constructiv plani- 
metria: A körre vonatkozó egyszerű szerkesztések. Az ellipsis, parabola 
és hyperbola és azok érintőinek szerkesztése. B) R ajz: síkdíszít
mények rajzolása és egyszerű színezése Várdai s mások fali s kézi 
lapmintái után. Kézikönyv: Dr. Horti H .: Rajzoló geometria IV. r. 
Tanár: Zvarínyi Lajos.

T estgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint a III. osztályban. 
Tornatanár: Achim Károly.

V. OSZTÁLY.

Vallástan, heti 2 órában. Biblia ismertetés: az ó- és újszö
vetség történeti, oktató és prófétai könyveinek ismertetése tartalmi 
áttekintés alapján. A fontosabb részek olvasása. Kézikönyv : Batisz- 
falvy—Bereczky : Bibliaismertetés. (4. kiadás.) Tanár: Vidovszky 
Kálmán.

M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A retorika ismertetése.
1. Szerkesztéstan. Olvasmányok: Herman O ttó: Vipera cerastes. 
A tippantás, Petényi: A kakuk; Plinius levele a Vezúv kitöréséről; 
Petőfi: A Hortobágy. Ezek alapján 1. Az anyaggyűjtés (invenció): 
a tárgy, az alapeszme; az anyaggyűjtés forrásai és segédeszközei;
2. az elrendezés (diszpozíció): az anyag kritikája, elrendezése ; az 
egység, a továbbhaladás, az egybefüggés (kapcsolatosság), az ará
nyosság és a teljesség elve ; a szerkezet és hármas tagoltsága. 3. 
Az előadás általános formái. II. A prózai írásművek elmélete. 1. 
A történetírás. Olvasmányok: Anonymusból szemelv., Márk krón.: 
Salamon király bujdosása, Tinódi: Szondi históriája, Székely István 
krónikájából: Mátyás királyról, Heltai: Bécs megvétele, Cserei: 
Zrínyi összeesküvése és halála; Bethlen M iklós: Zrínyi halála; 
Apor Métám. Transsilv. c. művéből a vendégségről, ebédről, táncról 
szóló részletek; Salamon : Hunyady János, Zrínyi Miklós ifjúsága; 
Pauler: Zrínyi, a költő utolsó éve i; Tollius: Látogatás Zrínyi 
Miklósnál; szemelvények az újabb történetírókból. Az olvasmányok 
nyomán a történetírás elmélete ; forrásai, segédtudományai, kapcso
latban a fontosabb ásatások s a nevezetesebb gyűjtemények (könyvtár, 
levéltár, múzeum) ismertetésével; a csabai múzeum, megfelelő 
képek bemutatása. A történetírás fajai és fejlődése. 2. A beszéd.
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Olvasmányok : Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása ügyében 
(1844. julius 11.), Deák első felirati beszéde ; szemelvények a régibb 
magyar szónokokból: Rákóczy b. a gyömrei táborban, Felsőbüki 
Nagy Pál, Kölcsey, Eötvös beszédeiből; Gyulai beszéde Arany 
Jánosról, Mirabeau beszéde a rendkívüli adóról. Az olvasmányok 
alapján a beszéd elmélete, fajai, története. 3. Az értekezés. Olvas
mányok : Greguss Gyula : Egy csésze kávé ; Dalmady : Szervezetünk 
megedzése ; Széchenyi önmagáról, Kölcsey Parainesiséből, Csengery : 
Deák Ferenc, Arany : Szász Gerő költeményei, H. Victor: Az elsza
badult ágyú, Piatop Gorgiasából: A bünhődés szükségessége. Az 
értekezés elmélete, fajai, formái. 4. A levél a következő olvasmányok 
alapján: Mikes leveleiből, Kazinczy, Deák, Petőfi Úti leveleiből, 
Cicero lev. Gn. Pompeiushoz. Magánolvasmányok. Könyvnélkűl 
Kossuth és Deák beszédeinek bevezetése és befejezése, részletek 
a Parainesisből. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: dr. 
Riedl F .: Retorika. Tanár: Dr. Rell Lajos.

Latin nyelv, hetenkint 6 órában. A) Olvasmányok: 1 . M. T. 
Ciceronis : a) De imperio Gn. Pompei oratio XX. fejezet; b) Pro 
A. Licinio Archia nehány fejezet. 2. P. Ovidius Naso „Fasti“-jából: 
Janus; a Lupercalia eredete ; Róma alapítása; Remus halála; 
Romulus halála; Terminalia; a Fabiusok. 3. Stílusgyakorlatok: 
Ovidius élete és müvei; M. Tullius Cicero beszéde Gn. Pompeius 
fővezérségéről. B) Irodalomtörténet: az olvasott beszéd rhetorikai 
méltatása, tart. összefoglalása, szerkezete; Ovidius élete és művei. 
C) Régiségtanból az olvasmányokkal kapcsolatos részek. Kéthetenkint 
iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyvek : M. T. Ciceronis : De imp. Gn. 
Pomp. Magyarázta: Dr. Kont I .; M. T. Ciceronis: Pro A. Licinio 
Archia poéta oratio, magyarázta: Kapossy L .; Szemelvények P. Ovidius 
Naso műveiből, magyarázta: Dr. Cserép J. ;Cserny—Dávid: Latin stílus- 
gyakorlatok. I. r. Dr. Hittrich Ödön: Római Régiségek. Tanár: Babich Pál

Görög nyelv, hetenkint 5 órában. A) Nyelvtan : Betűk, hehezet, 
hangjelzés, névragozás. Fokozás, névmás, számnév. Igeragozás. 
A magán- és mássalhangzós tövű igék ragozása a — mi végű 
igékig. B) Olvasmányok: Az olvasókönyvből gyakorlatok fordítása. 
A régi hellén világ társadalmi s műveltségi állapotai. Kézikönyvek: 
Maywald J .: Görög nyelvtan és Görög gyakorló- és olvasókönyv. 
1. r. Tanár: Székely Vilmos.

Görögpótló irodalmi olvasm ányok, hetenkint 3 órában. 
1. Homeros Iliasa és Odysseiája. Homeros élete, époszainak története 
és jellemzése. A homerosi kérdés. A trójai mondakör. A görög
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mitológia elemei. 2. Szemelvények Herodotos történeti müvéből. 
Herodotos élete és müvének a célja. 3. Magyar irodalmi olvasmányok. 
Tinódi Sebestyén: Buda veszéséről s Terek Bálint fogságáról. 
Gyöngyösi István: Porából megéledett Phoenix, avagy Kemény 
János emlékezete. A kuruc költészet. Arany János: Buda halála. 
Heltai Gáspár: II. Lajos király és a mohácsi viadalom. Kemény 
János: Bethlen Gábor. Bethlen Miklós gróf: Zrínyi Miklós halála. 
Cserei Mihály : A magyarországi bujdosók Erdélyben. Teleki Mihály 
politikája. Apafi halála a zernyeszti ütközet. Apor Péter báró: A 
vendégségről és mulatságokról. A régi erdélyiek köntöséről. A régi 
erdélyiek nyájasságáról. Irodalomtörténeti magyarázatok. Félévenkint 
egy írásbeli dolgozat. Kézikönyvek : Dr. Csengeri J .: Homeros Iliasa. 
Dr. Gyomai G y .: Homeros Odysseiája. Dr. Geréb J .: Szemelvények 
Herodotos történeti müvéből. Dr. Badics F .: Magyar irodalmi olvasó
könyv, I. k. Tanár Majoros József.

G örögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Fából készült egyszerű 
stereometriai testeknek és ezek összetételeinek (kereszt, lépcső stb.) 
szemlélet alapján való rajzolása árnyékolással. Ókori jellegzetes 
műalkotások bemutatása. Tanár Zvarínyi Lajos.

N ém et nyelv, hetenkint 3 órában. Az alaktan ismétlése és 
kiegészítése. Olvasmány: 8 prózai olvasmány és 4 költemény könyv nél
kül is. Az olvasmányok alapján beszédgyakorlatok. Stílusgyakorlat heti 
egy órában. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Kézikönyvek : Kemény F .: 
Rendszeres német nyelvtan. Tímár P .: Német olvasókönyv II. rész. 
Orosz Alajos : Német stílusgyakorlatok. Tanár: Babich Pál.

Történelem , hetenkint 3 órában. Az ó-kor története a nyugat
római császárság bukásáig. Kézikönyv : Dr. Szigethy L .: Egyetemes 
történet I. r. Kogutovicz: Történelmi atlasz. Tanár: Balázs Ádám.

Term észetrajz, hetenkint 3 órában. Az állat életműködései 
általában ; az állatok és növények közti különbség. A szervek. A fő 
állattypusok. A kültakaró. Az izomrendszer és a helyváltoztatás. Az 
idegrendszer. Az érzékszervek. A táplálkozás és vérkeringés szerve. 
A lélekzés szervei és a hangképzés. A kiválasztás szervei. Az állati 
test melege. A szaporodás és nemei. Az állatok fejlődése, átalaku
lása. A gerincesek és rovarok részletesebben, a többi csoportok 
általános jellemzése és fontosabb fajok felemlítésével. Kézikönyv: 
Dr. Róth S . : Állattan. Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra. Az alapmű
veletek átismétlése után az elsőfokú egyenletek két és több isme
retlennel. Négyzetgyök és a másodfokú egyenlet megoldása, kapcso
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latban a geometriában előforduló számításokkal. Az irracionális és 
imaginárius számok. Köbgyök. Számolás gyökmennyiségekkel. B) 
Geometria. Az egyenesek kölcsönös helyzete. Az összeillő és hasonló 
háromszögek és sokszögek. A terület kiszámítása és átalakítása. 
A kör. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Sárkány 
L .: Algebra és dr. Sárkány L .: Mértan. (3. kiadás.) Tanár: 
Bukovszky János.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok: 
sorakozás, szakaszalakítás, kettős rendek helyben s menet alatt, 
kanyarodás arc- és oldalsorban, húzódás. Sorbontás: négy nyitott 
sorba, kanyarodással, fejlődéssel, szögvonúlással, ellenvonúlással. 
Szabadgyakorlatok: 2—8 ütemes összetett szabadgyakorlatok botokkal 
és súlyzókkal is, fűzérgyakorlatok, társasgyakorlatok, gúlák, füzérek. 
Futás: 80— 100 m.-es rövid távfutás gyakorlása, testtartás futás 
közben, startolás gyakorlása, kitartó futás 4—8 percig. Ugrás: 
70 cm.-től magasba fokozatosan és távolugrás földről. M ászás: 
rúdon és kötélen, páros rúd, mászás, később a függeszkedés gya
korlása. N yújtó: (alacsony és magas) lengés, térdfellendülések és 
forgások, kelepbillenések. Korlát: (alacsony és magas) be- és 
kiugrások, lábfeszítések és csúsztatások, ülések és üléscserék, bille
nősek gyakorlása, átugrások. L ó : ülések és üléscserék, előlengés, 
ívfeszítések, körzések egy lábbal, ollózások, átugrások. Súlydobás: 
négyzetből 71/* kgrmos golyóval. Játék: Hosszú méta. Füles 
labda. Határvédő. Futó róta. Tornatanár : Áchim Károly.

VI. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. A keresztyén egyház egye
temes története, az egyház alapításától a legújabb időig. Kézikönyv : 
Bereczky S.: A keresztyén egyház története. Tanár : Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, heti 3 órában. A poétika ismertetése. A) 
A művészetek fogalma, felosztása; képek alapján a művészetek 
fejlődésének rövid ismertetése. A szép és fajai. B) Olvasmányok 
alapján a költői műfajok ismertetése és történeti fejlődése, főtekin
tettel a magyar irodalomra. Iskolai olvasmányok: az olvasókönyv 
példái, kiegészítve a költészet kincsesházából vett szemelvényekkel; 
a Zrínyiász; Shakspere Coriolanusa; Kisfaludy Károly Csalódásai; 
Petőfi leiró költeményei. Magánolvasmányúl több mű. Havonkint 
egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Dr. Riedl F .: Poétika ; segéd
könyvek : Endrődi: A magyar költészet kincsesháza. Tanár: Fest 
László.
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Latin nyelv, hetenkint 5 órában. A) Olvasmányok: Titi Livii 
Ab űrbe condita lib. XXI. cap. 1 — 15; 18.; 32—38., 53—56.; 
XXII. 1., 4., 5.; P. Vergilb Maronis Aeneidos lib. I. 1—180; II. 
1—400, 505—567, 671. végig. B) Irodalomtörténet: Livius élete és 
müvei, a inü szerk., stílusa, forrásai. Vergilius élete és müvei; 
Az Aen. I—V. énekének tartalma. C) Régiségtan : Liviussal kapcso
latban főleg a róm. hadsereg, fegyverei, vonulása, táborozása; 
várvívás és várvédelem; katonai jut. és büntet.; papi testületek. 
Vergiliussal kapcsolatban vallásos régiségek. D) Stílusgyakorlatok: 
A II. pún háb. okai és kezdete, Saguntum ostroma, Hannibal átkel 
az Alpokon, Verg. élete, az Aen. II. én. tart. c. olvasmányokból 
válogatott részletek részben írásbeli dolgozatul. Kétlietenkint iskolai 
írásbeli dolgozat. E) A mondattan ismétlése : az összetett mondat. 
Kézikönyvek : Bartal—Malmosi: Livius Ab űrbe cond. lib. XXL, 
XXII. ; Pirchala: P. Vergilb Maronis Aeneides, lib. XII. I. köt., a 
megfelelő jegyzetek ; dr. Cserép J .: Római régiségek ; Cserny—Dávid : 
Latin stílusgyakorlatok. Tanár: Dr. Rell Lajos.

Görög nyelv, hetenkint 5 órában. A) Nyelvtan: a—mi végű 
s a rendhagyó igék. Szóképzés. A mondattan főbb jelenségei az 
olvasmánnyal kapcsolatban s összehasonlításban a latin nyelvvel. 
B) Olvasmányok: az olvasókönyv gyakorlatainak magyarra,
illetve görögre fordítása; szemelvények Xenophon Anabasisából és 
Apomnemoneumata-iból; görög lírai szemelvények. C) Dolgozatok 
kéthetenkint. Kézikönyvek: Maywald J : Görög nyelvtan és görög 
olvasókönyv. II. rész. Tanár: Mockovcsák János.

Görögpótló írod. olvasm ányok hetenkint 3 órában. A) 
A görög lírai költészet: Szemelvények Kabinos, Tyrtaios, Solon, 
Xenophanes, Theognis, Mimnermos és Jón elegiai töredékeiből. Az 
aeol bra Alkaios, Sappho, Anakreon és az anakreoni dalok nyomán. 
A dór karénekköltészet Bakchybdesnek Thesusa és Pindarosnak 
a rhodosi Diagoras című költeménye alapján. Az epigramma a keosi 
Simonides és az Anthologia epigrammái nyomán. Sophokles Oedipus 
királya. Oedipus Kolonosban. Antigone. Oedipus mondája. Antigone 
tragikuma. A görög dráma története. B) A magyar klasszikus líra : 
Erdősi János, gróf Ráday Gedeon, Baróti Szabó Dávid, Révai 
Miklós, Rajnis József, Bacsányi János, Dayka Gábor, Verseghy 
Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Virág Benedek, Kazinczy Ferenc, 
Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihálytól vett 
szemelvények alapján. Félévenkint egy-egy írásbeli dolgozat. Kézi
könyvek : Dr. Badics F. : Magyar irodalmi olvasmányok. II. kötet.
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Sophokles Antigone, fordította Csiky G. Tanár: Majoros József
Görögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Testcsoportok és egysze

rűbb használati tárgyak rajzolása valóság után. Középkori jellegzetes 
műalkotások bemutatása. Tanár: Zvarínyi Lajos.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. Prózai olvasmányok, stílus- 
gyakorlatok és Goethe, Schiller, Uhland és Lenau válogatott balladái 
Az olvasmányok alapján beszédgyakorlatok. A költemények könyv-, 
nélküli betanulása és a fordított rész tartalma német nyelven. Nyelv
tani és mondattani ismétlések. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Kézikönyvek: Tímár P. : Német olvasókönyv. II. r. Endrei A.: 
Stílusgyakorlatok (3. kiadás). Tanár: Fest László.

Történelem, hetenkint 3 órában. Egyetemes történet a nyugat
római birodalom bukásától, a magyar nemzet történetével kapcso
latban, a westfáliai békéig. Kézikönyv : Dr. Szigethy L .: Egyetemes 
történet. II. rész. Középkor. Újkor (1648-ig). Kogutovicz: Történelmi 
atlasz. Tanár: Laurovics Ferenc.

Term észetrajz, hetenkint 3 órában. Chemiai és ásványtani 
alapfogalmak néhány közönségesebb ásvány tulajdonságai alapján; 
elem, keverék, elegy, vegyület; sav, bázis, s ó ; iparilag vagy egyéb 
tekintetből fontos vegyületek; kristályok és kristályrendszerek. Az 
ásványok közül azok, melyek iparilag, kőzettanilag, vagy más szem
pontból fontosak. Egyszerű és összetett kőzetek. A föld belső melege 
és belsejének állapota, a víz és szél működése, mint a Föld kérgé
nek megváltoztatásában résztvevő tényezők. A Föld története kor
szakok szerint. Kézikönyv : Dr. Róth-Hankó-Melczer: Ásványtan 
és chemia. Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. A) Algebra. A hatványozás 
általánosítása. A számrendszerek. A gyökmennyiségek. Az irracionális 
egyenlet. A logaritmus. A közönséges logaritmusok. Az exponenciáls 
egyenletek. Az aritmetikai és geometriai sorok. B) Geometria. A lnír- 
és érintősokszögek, a Ludolf-féle szám meghatározása. A kör és 
a körív hosszúsága, a kör területe. A körtan összefoglalása. Síkhá- 
romszögtan : a hegyes szög függvényei, kapcsolatban a derékszögű 
háromszög, az egyenlőszárű háromszög és a szabályos sokszög 
megoldásával. A szögfüggvények általános értelmezése. A szögfügg
vények kölcsönös összefüggése. A szögfüggvények értékének kiszá
mítása. A sinus-, cosinus- és tangens-tétel s alkalmazásuk az álta
lános háromszög meghatározására. Néhány egyszerűbb földmérési 
és magasságmérési feladat megoldása. Havonkint egy iskolai dolgozat. 
Kézikönyvek : Dr. Sárkány L .: Mértan és Dr. Sárkány L .: Négy
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számjegyű logaritmus táblák. Tanárok: Frank Dezső és Pataki Sámuel.
Testgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint az V. osztályban. 

Tornatanár: Achim Károly.

VII. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. A magyarhoni evang. és ref. 
egyházak története. Kézikönyv: Bereczky S .: A magyar protestáns 
egyház története. Tanár: Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, hetenkint 3 órában. A magyar nemzeti iroda
lom fejlődésének történeti ismertetése Kisfaludy Károlyig. Bevezetőül: 
az irodalom fogalma és tényezői, az irodalomtörténet fogalma és 
segédtudományai. Pogánykorunk keretében : nemzetünk és nyelvünk 
rokonsága ; ősi vallásunk és művelődésünk ; irodalmi maradványaink. 
Művelődéstörténeti alapon nemzeti irodalmunk fejlődésének korszakok 
szerint való ismertetése 1820-ig, főtekintettel a magyar nemzeti 
szellem kiváló képviselőire s azok fontosabb irodalmi műveire, 
amelyeket jobbadán együtt olvastunk vagy az iskolában a tanulók 
ismertettek tartalmilag és szemelvényekben. Nyelvrokonság, nyelv
érintkezés, nyelvújítás. Magánolvasmányok. Havonkint egy Írásbeli 
dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Váczy János: A Magyar nemzeti iro
dalom története, 1. kötet. Dr. Szinnyei J .: A magyar nyelv. Segéd
könyvek : Beöthy képes irodalomtörténete ; Szépprózája; az Iskolai 
könyvtár, a Jelesírók isk. tára, az Olcsókönyvtár, a Magyar könyvtár, 
a Segédkönyvek a magyar irod. tanításához c. gyűjtemények meg
felelő füzetei; Vende E .: Szemléltető képek. Tanár: dr. Rell Lajos.

Latin nyelv, hetenkint 5 órában. 1. Olvasmányok: a) P- 
Vergilius Maró Aeneisének VI. éneke; b) M. Tullii Ciceronis in 
Catilinam oratio I ; c) C. Sallustius Crispus De bello Jugurthino 
néhány fejezete. 2. Irodalomtörlénet: Vergilius élete és művei, az 
Aeneas-monda, az Aeneis tartalma és költői méltatása ; Cicero élete, 
bevezetés a Catilina elleni beszédekhez; Sallustius élete és művei. 
3. Régiségtan: az olvasmányokkal kapcsolatos szakaszok. 4. A nyelvtani 
ismeretek ébrentartása. Könyvnélküliek az olvasmányokból. Kéthe- 
tenkint iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyvek : Pirchala J .: P. Virgilii 
Maronis Aeneides I—XII. ; Köpesdy : Ciceronis in Catilinam Oratio- 
nes IV.; dr. Hittrich: Sallustii Bellum Jugurthinum ; dr. Cserép: 
Római régiségek és irodalomtörténet; Cserny Dávid : Latin stílus- 
gyakorlatok III. Tanár: Mockovcsák János.

Görög nyelv, hetenkint 5 órában. A Homeros eposzaival 
összefüggő irodalmi és történeti kérdések. A Homeros korabeli társa
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dalom az eposzok megvilágításában. Az /Hasból fordítottuk a követ
kező részeket: I. 1—365., 413—535. II. ének 1—47. VI. ének 
369—502. XVIII. ének 468—617. Hérodotosszal kapcsolatban a görög 
történetírás. Herodotos szövegéből a következő szemelvények: 
Kroisos és Solon. Kroisos bukása. Kyros története. A marathoni 
ütközet. Az attikai és ión nyelvjárás folytonos egybevetése. Havonkint 
egy dolgozat. Kézikönyvek: Maywald J .: Görög nyelvtan. Kempf 
J. : Szemelvények az Iliasból. Dávid J .: Szemelvények Herodotos 
műveiből. Tanár: Mockovcsák János.

Görögpótló irodalmi olvasm ányok, hetenkint 3 órában. 
Szemelvények Tliukydides müveiből. Thukydides módszere és mélta
tása. Demosthenes élete és szereplése, olynthosi beszédei és philip- 
pikái. Az olvasmányok kapcsán az illető kornak és állami régisé
geknek ismertetése. Az ó-kori görög irodalom történetének áttekin
tése. II. A magyar történetírás és szónoklás története. Olvasmányok: 
Kazinczy F .: Pályám emlékezete. Gróf Teleki József: A vaskapui 
diadal. Horváth M. : A Pragmatika Sanctió története. Szalay L .: 
Magyar néposztályok I. . István idejében. Salamon F .: A török 
hódoltság Magyarországon. Kölcsey és Wesselényi Miklós beszéde 
a magyar nyelv ügyében. Gróf Széchenyi István beszéde a szólás- 
szabadságról és a közteherviselésről. Kossuth Lajos: Erdély és az 
unió, beszéde az országgyűlési teendőkről. Deák Ferenc húsvéti 
cikke. Beöthy Zsolt, Gyulai Pál emlékbeszédei. Az egyes írók és 
szónokok jellemzése. Félévenkint egy házi írásbeli dolgozat. Kézi
könyvek : Dr. Szilasi M .: Szemelvények Thukydidesből. Dr. Földi 
J .: Demosthenes válogatott beszédei. Badics F .: Magyar irodalmi 
olvasmányok. III. kötet. Schill S. : Görög irodalomtörténet. Schill S : 
Görög régiségek. Tanár: Székely Vilmos.

Görögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Használati tárgyak 
rajzolása valóság után. (Az ügyesebb tanulók lepkéket, madarakat, 
emlősöket festettek.) Újkori jellegzetes műalkotások bemutatása. 
Tanár: Zvarínyi Lajos.

Ném et nyelv, hetenkint 3 órában. A) Irodalomtörténet: az 
irodalomtörténet felosztása; a német nyelv eredete és rokonai; 
a középkori virágzás okai és irányai; az udvari epika. Artus-, Grál 
és Károly-monda ; a hős-monda ; a Nibelungének ; a második virágzás 
áttekintése; Lessing élete és irod. működése. Mindezek németül. 
B) Olvasmányok: Az irodalomtörténet tárgyalásával kapcsolatos 
prózai és költői olvasmányok. Összefüggő olvasmány: Goethe: 
Hermann und Dorothea, két ének. Stílusgyakorlatok. Beszédgya
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korlatok és a nyelvtan folytonos ismétlése. Havonkint egy írásbeli 
dolgozat. Kézikönyvek : Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv.
III. r. Wéber R. : Goethe: Hermann und Dorothea. Endrei Á .: 
Német stílusgyakorlatok. Tanár: Babich Pál.

Történelem , hetenkint 3 órában. Az újkor története 1648-tól 
napjainkig, tekintettel a legújabb kor politikai és társadalmi alaku
lásaira. Ezenkívül az európai s amerikai államok mai állapotának 
ismertetése. Kézikönyv: Dr. Szigethy L .: Egyetemes történet III. r. 
Tanár: Laurovics Ferenc.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra. A kamatos 
kamat- és járadékszámítás; a kölcsönök törlesztése, az államköl- 
csönök. A végtelen geometriai haladvány, kapcsolatban a szakaszos 
tizedes törtekkel; a végtelen sorokról általában. A másodfokú egyenlet 
elmélete. A redukálható felsőfokú egyenletek ; a reciprok egyenletek. 
Két egyenlet közös gyöke. A másodfokú függvény szélső értékei. 
A complex számok elmélete és a gyök többértékűsége. B) Geometria. 
A stereometria legfontosabb tételei. A geometriai testek tulajdonságai. 
Felszín és köbtartalom számolás. Összefoglaló ismétlésül: a derék
szögű és sark-coordinata-rendszer. Két pont távolságának kiszámí
tása. A háromszög területe. Az egyenes egyenlete. Havonkint egy 
iskolai dolgozat. Kézikönyv: Dr. Sárkány L .: Algebra, Dr. Sárkány 
L .: Mértan. (2. kiadás.) Dr. Sárkány L. : Négyszámjegyű Logaritmus 
Táblák. Tanár: Bukovszky János.

Term észettan, hetenkint 4 órában. Erőmütan, hangtan és 
fénytan. Kézikönyv: Fehér-Szekeres: Kísérleti természettan. Tanárok: 
Frank Dezső és Pataki Sámuel.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok: 
szakasz és kettős rendek alakítása helyben és menet közben, kanya
rodás, arc- és oldalsorba húzódás. Sorbontás: négy nyitott sorba, 
kanyarodással, szögvonulással, fejlődésekkel és ellenvonulásokkal. 
Szabadgyakorlatok: 2—8 ütemes egyszerű és összetett szabadgya
korlatok egyoldalú és ellentétes kar- és lábmozgással, botokkal és 
súlyzókkal, társasgyakorlatok, gúlák. Futás : 100 m.-es rövid távfutás 
rendszeres gyakorlása, törzs- és karmozgás, gátfutás, startolás, kitartó 
futás 5— 10 percig. Ugrás: magasba 80 cm.-tői fokozatosan, távol
ugrás és rúdugrás a földről. M ászás: egy és páros rúdon, kötélen, 
függeszkedés. N yújtó: (alacsony és magas) térdfellendűlések, átülések, 
átugrások, forgások, kelep, lendülések, billenések. Korlát: (alacsony 
és magas) be- és kiugrások, átugrások, ülések és üléscserék, bille
nések, hengerek. L ó: felülések és üléscserék, ívfeszítések, egy és
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páros lábkörzések, előlengés, csavarfel ülések, ollózások, átugrások. 
Súlydobás: 7‘A kgos golyóval négyzetből. Játék: Futó róta.
Hosszú méta. Füleslabda. Tornatanár: Áchim Károly.

VIII. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. Keresztyén hittan és erkölcstan. 
Kézikönyv: Bancsó Antal: Keresztyén hittan és erkölcstan (2-ik 
javított kiadás.) Tanár : Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, hetenkint 3 órában. A magyar nemzeti irodalom 
történeti ismertetése Kisfaludy Károlytól napjainkig, főtekintettel 
a magyar nemzeti szellem kiváló képviselőire. Az ismertetés mindig 
a tárgyalt író műveinek bemutatása vagy felelevenítése alapján 
történik. A magyar irodalomnak műfajok szerint való átnézete. 
Magánolvasmányok; tárgyalás alkalmával a nagyobb műveknek 
tartalmi ismertetését magánolvasmány alapján a tanulók adták. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi I .: A magyar 
nemzeti irodalom története ; Dr. Szinnyei J .: Magyar nyelv. Segéd
könyvek : Beöthy Z s .: A magyar nemzeti irodalom története (képes 
díszmunka); Vende E. : Szemléltető képek. Tanár: Fest László.

Latin nyelv, hetenkint 4 órában. A) Olvasmányok: a) Hora
tius Carminum I. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 
31, 37 ; II. 3, 10, 17, 18 ; III. 2, 4, 9; IV. 3, 7. Carmen Saeculare; 
Epod. 1, 2, 7; Satir, I. 1, 6, 9; II. 8 ;  Epist. I. 10, 20; II. 3. 
(Ars poetica) 1—53; 70—274 ; 333—365; 391—407. b) Tacitus 
Annál. I. 1 — 10. fejezet, c) Szemelvények más írók müveiből. B) 
Irodalomtörténet: a tárgyalt írók élete és művei, az irodalomtört. 
összefoglaló átismétlése. C) Régiségtan : főleg a tárgyalt írókkal 
kapcsolatos részek. D) A nyelvtani ismeretek ébrentartása. Kéthe- 
tenkint írásbeli dolgozat, fölváltva latin és magyar szöveg fordítása. 
Kézikönyvek: Bartal—Malmosi—Csengeri: Horatii Opera I. et II. 
Dr. Schmidt A .: Szemelvények Tacitus Annaleseiből, Cserny— 
Dávid : Latin stílusgyakorlatok 111. r. Cserép J .: Római régiségek 
és irodalomtörténet, Pirchala 1.: Latin nyelvtan. Tanár: Babich Pál.

Görög nyelv, heti 4 órában. A nyelvtan folytonos ismétlése 
mellett Honieros Odysszeiajából I. ének egészen, II. 1—70. VI. 
110—225. és 235—331., VII. 133—347. IX. 1 — 171., 215—280. 
XL 1 — 180, XXII. 30—94. sora. A homerosi reáliák. Platon Kriton-\a 
(egészen). Attikai és ión dialektos. A hellén irodalom története. 
A hellén, főleg Platon filozófiája. Kézikönyvek : Maywald J. : Görög
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nyelvtan. Kempf J .: Homeros Odysseiája. Dr. Schmidt M .: A görög 
irodalom története. Dr. Simon J .: Szemelvények Plafonból. Tanár: 
Balázs Ádám.

Görögpótló írod. olvasmányok, hetenkint 2 órában. Olvas
mányok : Platon : Apologia, Kriton. Állam. Irodalomtörténet: a görög 
bölcselet és fejlődése, kivált Sokrates, Platon és Aristoteles. Művé
szettörténet-. a görög építészet, szobrászat és festészet történeti 
ismertetése szemlélés alapján. Kézikönyvek : Alexander B .: Szemel
vények Platon és Aristoteles müveiből. Schill S . : Görög irodalom- 
történet, görög régiségek és a görög művészet története. Tanár: 
Majoros József.

Görögpótló rajz, hetenkint 2 órában. A) Szabadkézi r a jz : 
Használati tárgyak és állatok rajzolása és festése valóság után. B) 
Magyar jellegzetes műalkotások bemutatása. Tanár: Zvarínyi Lajos.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. A német irodalom fénykora : 
Goethe és Schiller élete, irodalmi működése, müveinek jellemzése 
és tartalmuk német nyelven. Prózai és költői olvasmányok fordítása 
és rövid tartalmuk német nyelven, ezekkel kapcsolatosan német beszéd- 
gyakorlatok a nyelv gyakorlati elsajátítása végett. A XIX. századbeli 
költők közül Heine, Uhland, Lenau és Grillparzer. Összefüggő 
olvasmány Schillertől „Wilh. Teli“, ennek tartalma és jellemzése 
német nyelven. Ford. az első felvonás egészen, a másodikból az
1. és 2. jelenet. Geothe : Dichtung und Wahrheit c. művéből sze
melvények. Havonkint egy írásbeli dolgozat, részben házi, részben 
iskolai. Kézikönyvek: Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv.
IV. köt. Heinrich G .: Wilh. Teli. (5. kiadás.) Goethe : Dichtung u. 
Wahrheit. Magy.: Tibor Ágost. (Német könyvtár.) Tanár: Fest László.

Történelem, hetenkint 3 órában. Magyarország története, 
összefüggésben az egyetemes történelemmel, a legrégibb időktől 
napjainkig. Hazánk jelen korának politikai, gazdasági s műveltségi 
állapota, összehasonlításban a külfölddel. Kézikönyv: Dr. Szigethy 
L .: A magyar nemzet története. Tanár: Balázs Ádám.

Természettan, heti 4 órában. Hőtan. Mágnesség. Elektro
mosság. Kozmográfia elemei. Kézikönyv: Fehér-Szekeres. Kísérleti 
természettan. Tanárok : Frank Dezső és Pataki Sámuel.

Mennyiségtan, hetenkint 2 órában. A) Algebra. A kapcso
lástan. A kéttagúak positiv egész hatványai és a Newton-féle sor 
előszámai. Az algebra összefoglaló áttekintése. B) Geometria. A 
gömbháromszögtan sinustétele, cosinustétele és alkalmazása a 
geográfiái helyek távolságának meghatározására. A geometria össze
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foglaló áttekintése. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyvek: 
Dr. Sárkány L . : Algebra. Dr. Sárkány L . : Mértan és dr. Sárkány 
L . : Négyszámjegyű Logaritmus Táblák. Tanárok: Frank Dezső és 
Pataki Sámuel.

B ölcsészeti előtan, hetenkint 3 órában. A) Lélektan. Az emberi 
érzékszervek ismertetése. A megismerés, érzés, akarás jelenségei. 
A lelki élet betegségei. B) Logika. A fogalom, Ítélet, következtetés, 
inductió. Meghatározás, felosztás és bizonyítás. Módszerek. Tudo
mányok áttekintése. Kézikönyv: Szitnyai E .: Lélektan és Logika. 
(3. kiadás.) Tanár: Jéger József.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint a VII. osztályban. 
Tornatanár: Achim Károly.

Magyar írásbeli dolgozatok 
az 1910—11. iskolai évben.

V. OSZTÁLY.

A tippantás. — Őszi napok. — Zrínyi Miklós halála. — 
Mit tervezek a karácsonyi vakációra ? — Legkedvesebb mulatságom. 
— Szívet cseréljen az, aki hazát cserél. — 1848. március 15-ének 
emlékezete (alkalmi beszéd). — Az ivadékról való gondoskodás 
az állatoknál. — Szabad tétel.

VI. OSZTÁLY.

A költészettan felosztása. — Az óda jellemző sajátságai. — 
„Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét“. — Mily 
feltűnő sajátságokkal találkozunk Zrínyi eposzában ? — Jellemek 
Vörösmarty „Szép Ilonka“ című költeményében. — A ballada. — 
Mencnius Agrippa jelleme Shakspcre „Coriolanusá“-ban. — A jó 
barát nagy kincs.

VII. OSZTÁLY.

Az irodalom tényezői. — Ősi mondáink. — Alaktani sajátságok 
a Szabács Viadalában. — A vallásos és hazafias érzés a reformáció 
korának irodalmában. — Miféle műveket szeretek olvasni ? — 
Milyen érzelmek nyernek kifejezést a kuruc költészetben ? — 
A nemzeti eszme. — A hang terjedése. — Szabad tétel.
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Vili. OSZTÁLY.

Kölcsey Ferenc irodalomtörténeti jelentősége. — Bánkbán 
jelleme és tragikuma. — Vörösmarty lírája. — Báró Kemény Zsig- 
mond írói jelességei. — Az Alföld Petőfi költészetében. — Az 
allegória szerepe a költészetben és Tompa ily irányú munkássága. 
— Arany János balladái. — Fáraó tragikuma.

b) Rendkívüli tárgyak.

1. Egészségtan. Kötelező rendkívüli tárgy a VII—VlII-ik osztály 
tanulói számára, heti 1— 1 órában.

Általánosságban a fertőző betegségek mibenlétéről, terjedési 
módjairól, különös tekintettel az óvintézkedésekre. A fertőző beteg
ségek részletes tárgyalása. Az élet véletlen veszedelme és az élet 
mentése. Rögtön támadó veszedelmek : sérülések, önkéntes vérzések, 
eszméletveszítés, fulladás, mérgezések. Nemi betegségek mibenléte, 
terjedési módjai és óvintézkedések: gonorrhoea, syphilis (szerzett és 
öröklött.) Tankönyv : Fodor József Egészségtana Qerlóczy Zsigmond 
dr. átdolgozásában. IV. kiadás.

Előadó : Dr. Badics József egészségtantanár.
2. Ének. I. osztály. Hetenkint 1 órában. A hangról általában, 

hét törzshang, hangjegyek alakja, vonalrendszer. G kulcs. Ütem. 
Egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod, harmincketted hangjegyek 
és megfelelő szűnjelek ismertetése és írása. Hangtávolság, hangköz. 
Kötő ív, pont a hangjegy után. Ütemezés. Hangeltalálási gyakor
latok egy nyolcad közben. A „c“ kemény hangsor. Crescendo, 
decrescendo. Megfelelő dalocskák.

Az evangélikus tanulók I—IV. osztályai egy csoportban hetenkint 
1 órában a békéscsabai énekeskönyv 127 dallamát tanulták. Ezen
kívül egynéhány 2 szólamú éneket.

A „Daloskor'1, mely 120 II—VIII. oszt. tanulóból vegyeskarrá 
alakult, hetenkint 3 órában a következő karokat tanulta és az ünne
pélyeken, hangversenyen előadta : Hymnus, Szózat, Zene, Erdőben, 
Nem hallottam — népdal, Veni, veni, Gályarabok éneke, Ballag 
már a vén diák, Gaudeamus igitur, Hertelendy ezredes indulója, 
Csak gyönyörű nemzet.

Megjegyzendő, hogy intézetünkben az ének tanulása minden 
1. oszt. tanulóra s az egyházi ének tanulása minden ág. hitv. ev. 
tanulóra kötelező. Galli János ének-tanító.



55

3. Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órában. A kezdők lapminták 
után stilizált leveleket, díszítményeket, később tájképeket, virágokat, 
állatokat, a haladók mértani testeket, használati tárgyakat rajzoltak. 
— Egyesek festőlapok és természet után festettek virágokat, hasz
nálati tárgyakat, tájképeket.

Kvasz György VI. o. tanuló kapta a Haán-féle 10 koronás 
ösztöndíjat; a majálisi bevételből (20’70 K) Kvasz Jenő IV. o. tanuló 
10 K, Machács Gyula IV. o. tanuló 6 K és Csicsely György III.
o. tanuló 4 70 koronát kapott.

Beiratkozott: az I. osztályból 17, II. 27, III. 8, IV. 16, V. 5, 
VI. 5, VII. 1, VIII. 1, azaz összesen 80 tanuló.

Tandíj egész évre : 10 K. Tanár: Zvarínyi Lajos.

4. Gyorsírás, hetenkint 1 órában. A levelező gyorsírás. Tan
könyv : Bódog J .: A magyar gyorsírás kimerítő tankönyve. I. r. 
Résztvett a III. osztályból 1, az V. osztályból 1, a Vl.-ból 1, a Vil.-ből 
10, összesen 13 tanuló.

Tandíj egész évre : 8 K. Tanár: Mockovcsák János.





VI.

Tornaügyek.

Az erőpontok osztályonkénti átlagos 
kimutatása.

Osztály
Tanulók száma Erőpontok Átlagos erőpont

az év 
elején

az év 
végén

az év 
elején

az év 
végén

az év I az év 
elején [ végén

V . 3 0 3 0 1 5 2 4 1 9 8 6  ' 5 0 -8 6 6 2

V I. 2 9 2 9 1 7 7 2 2 2 6 0 61-1 7 7 9

V II. 3 0 2 7 1 4 9 0 1 7 5 0 4 9 6 6 4 - 8

V III. 2 4 2 3 1 6 0 4 1 7 6 0 6 6 -8 7 6 5

Ossz. 113 1 0 9 6 3 9 0 7 7 5 6 5 6 -5 7 6 5

Százon felüli erőpontja volt az V-ben 4, a VI-ban 9, a VII-ben 6, 
a VlII-ban 7, összesen 26 tanulónak. Erőpontot nem tudott csinálni 
az V-ben Kálmán Henrik, Wagner Dániel, a VII-ben Pető Sándor, 
Rajz Gábor, Udvardy Guidó, összesen 5 tanuló. Legtöbb erőpontja 
volt Torkos Béla VI. oszt. tanulónak: 156.

A tornázás alól fel volt mentve orvosi bizonyítvány alapján 
főhatósági engedélylyel az 1-ben 2, a Il-ben 3, a Ill-ban I, a IV-ben 1, 
az V-ben 1, a VII-ben 4, a VlII-ban 5, összesen 17 tanuló (5-7%), 
akik azonban a tornaórákon tartoztak megjelenni s az iskola orvostól 
nekik előírt gyakorlatokban is részt venni.

Kötelező játékórái voltak az 1— II. osztálynak csütörtökön, 
a 111—IV. osztálynak kedden, az V—Vili. osztálynak hétfőn délután.
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Tornakor.

A főgimnáziumi Tornakor 1910. október hó 24-én alakúit meg 
s tisztikarát a tanári kartól kiküldött elnökön kívül a következőképpen 
választotta meg: Alelnök: Kliment Pál Vili. Titkár: Papp László 
VIII. Pénztáros: Pártos József VII. Zászlótartó: Faragó László VII. 
Előtornázók: Galli Miklós, Machács Pál VIII. Maros Tibor, Tinea 
Kornél VII. Választmányi tagok: Bácsi Géza, Bíró László Vili. 
Botyánszky János, Dávid István VII. Kvasz György, Szimonidesz 
Gusztáv, Torkos Béla, VI. Járosi Pál, Kertész József, Kovács 
Gyula V.

Hetenként 2 gyakorló órát tartott a kör: szerdán és szombaton 
d. u. 5—6-ig. Volt 37 gyakorló óra, amelyen összesen 1434 tag 
jelent meg, azaz átlag egy órán 38. A kör taglétszáma osztályonként 
a következőleg oszlott m eg: V-ben 30 rendes, VI-ban 27 rendes, 
1 pártoló, VII-ben 29 rendes, VIII-ban 23 rendes, 2 pártoló, 
öszszesen: 109 rendes és 3 pártoló tag. A választmány az 
alapszabályok értelmében 8 tanulót mentett fel a tagdíj 
fizetés alól.

Október hó 6-án. vasárnap a nagyszalontai áll. főgimnázium 
kiváló füleslabda csapata látogatott el hozzánk Borbély Imre, Happ 
József és Kegyes István tanárok kíséretében barátságos mérkőzésre. 
A két csapatnak minden tekintetben szép és érdekes játékát nagy
számú érdeklődő közönség nézte végig, amely 2 :2  eldöntetlen 
arányban végződött. A csapatot az alumneum helyiségeiben a Torna
kor látta vendégül.

Október hó 16-án Nagyszalontán az Arany-múzeum meg
tekintésére rendezett kirándulás keretében nagy érdeklődés mellett 
tartottuk meg a barátságos mérkőzést, amely igen szép erős játék 
után, kissé kedvezőtlen, hűvös, szeles időben 3 : 0  arányban vég
ződött a mi javunkra.

Március hó 5-én, vasárnap délután 4 órakor tartotta a Tornakor 
szokásos dísztornáját a tornateremben, Békéscsaba sport iránt 
lelkesedni tudó közönségének a már megszokott óriási érdeklődése 
mellett, a következő programmal:

1. Felvonulás és szabadgyakorlatok zenére.
2. Kötélmászó és függeszkedő verseny.
3. Svéd szabadgyakorlatok és füzérek zenére.
4. Csapattornázás nyújtón.
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5. Buzogánygyakorlatok zenére.
6. Csapattornázás korláton.
7. Fabotgyakorlatok zenére.
8. Díjosztás, elvonulás.

A kötélmászó versenyben az V-ben nyolc induló közül első 
Jánosi Pál, második Varga Gyula, harmadik Deutsch Imre. AVI-ban 
nyolc induló közül első Torkos Béla, második Szimonidesz Gusztáv, 
hármadik Nagy Elek.

A függeszkedésben a Vll-ben nyolc induló közül első Maros 
Tibor, második Reisz Béla, harmadik Csicsely János. A VIII-ban 
hat induló közül első Machács Pál, második Szelezsán János, 
harmadik Bácsi Géza.

A közönségnek nagy élvezetet nyújtó s a pontos kivitelben 
bemutatott különféle zenés szabadgyakorlatot Pongrácz István VII. 
osztálybeli tanuló kisérte zongorán az ő általánosan ismert szép 
játékával.

A dísztorna bevégeztével a távollevő igazgató helyett és 
megbízásából Babich Pál tanár mondott lelkesítő, szép beszédet 
az ifjúságnak, buzdítván őket a testgyakorlás művelésére s 
kiosztotta a győzteseknek dijaikat, a főgimnázium ezüst és bronz 
érmeit.

Május hó 21-én, vasárnap délután a békési református 
főgimnáziummal közös versenyünk volt Békésen, amelyen iskolánk 
30 tagú versenycsapattal vett részt. Dacára a kellemetlen, hűvös, 
szeles időnek, amely a szép mérkőzést nagyban megzavarta s az 
eredményeket is erősen befolyásolta, igen nagyszámú érdeklődő, 
előkelő közönség nézte végig a versenyeket úgy Békésről, mint 
Csabáról.

Az eredmény a következő vo lt:

Síkfutás (100 m.) V-ben Deutsch Imre harmadik, VI-ban 
Réthy Károly első, Nagy Elek harmadik, Vll-ben Maros Tibor első, 
Becher Imre harmadik, VIII-ban Bayer Sándor első, Kliment Pál 
második, Langfelder Emil harmadik volt.

Magasugrás V—VI. együtt. Réthy Rároly VI. második (150 
cméter), Deutsch Imre V. harmadik (145 cm), volt. — VII—VIII. 
együtt. Galli Miklós Vili. első (155 cm.), Tinea Kornél VII. har
madik (140 cm.) volt.

Súlydobás. Machács Pál VIII. első (10.02 m.), Faragó László 
VII. második (940  m.) volt.
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Szertorna-verseny. Torkos Béla VI. harmadik, Kvasz György 
VI. ötödik volt.

A füleslabda-mérkőzés 1 : 0 arányban végződött a mi javunkra 
s ezzel a két iskola között fennálló évi serleg-mérkőzést ez 
alkalommal ötödször nyertük meg egymásután.

A verseny bevégeztével Körber Tivadar igazgató osztotta ki 
buzdító szavak kíséretében a győzteseknek érem-díjaikat.

A Tornakor pénztári állapota a következő:
Folyó tanévi bevétel a múlt évi maradvánnyal együtt 1186'30 K 

Folyó tanévi összes kiadás 1168‘64K  
Maradvány 17‘66 K

Ezen számadást az elnök, alelnök, titkár átvizsgálván, azt 
mindenben helyesnek találták.

Achim Károly
a Tornakor elnöke.



VII.

Katonai kiképzés (céllövészet).
A tanfolyamon résztvett a VII. és VIII. osztály 59 tanulója.
Az oktatás októbertől március közepéig minden hétfő délután 

2 óra 30 perctől 4 óra 30 percig, március közepétől junius hó 
17-éig pedig minden szombat délután 2—7 óráig a helybeli katonai 
lövöldén történt.

A tanfolyam tanterve a következő volt:
A) Elméleti kiképzés. A magyar kir. honvédség szolgálati 

szabályzata első részének és a 88/oo, — 90 és 95 mintájú ismétlő
puska berendezésére és használatára vonatkozó utasításnak ezen 
tanfolyamra nézve legfontosabb pontjai.

B) Gyakorlati kiképzés. A magyar kir. honvédgyalogság gya
korlati szabályzatából a rendes ujonckiképzés tömören összevont 
tervezet szerint. Főbb pontjai: egyes kiképzés, kiképzés sorban és 
szakaszban, fegyverfogások, töltési és tüzelési fogások. Az ügyesebb 
tanulók szárnytisztesekké és szakaszparancsnokokká való kiképzése.

C) A legnagyobb súlyt a tanulóknak a lövészetben való kikép
zésére fordítottuk.

Az ezen téren kitűzött célt a magyar kir. honvédgyalogság 
lőutasításában előírt és a cs. és kir. hadsereg lőiskolájában (Lajta 
melletti Bruckban) követett elv és tervezet szerint a következőképen 
igyekeztünk elérni:

I. Előkészítő oktatás :
1. Oktatás a puskáról és lőszerről.
2. A lövés elmélete.
3. Célzási szabályok.
4. Lőszabályok.
5. Oktatás a célzásban:

a) Csapott célgömb vétele;
b) Hiba-háromszög;
c) Oktatás a célpont áttételében vagy elhelyezésében.
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6. Előgyakorlatok a billentyű elcsattantásában.
7. Gyakorlatok a „kész“-be vételben.
8. Gyakorlatok a célratartásban.
9. Összetett gyakorlatok:

a) Az eltérés felismerése;
b) Célzás a céllappal;
c) Célzás ellenőrző szemüveggel.

II. Gyutacslövés : Tancéltáblára, alaktancéltáblára és harcszerü 
célokra; ez utóbbiakra kezdetben egyenkint, későbben rajokban.

III. Távbecslés.
IV. Szolgálat a lötereken : Magatartás a lőtéren, a lőjegyzékek 

vezetése.
V. Gyakorló lövés : Azon tanulók, akik a múlt tanévben dicsérő 

okiratot kaptak, azaz akik a tavaly elért eredmény szerint a lőutasítás 
227. pontja értelmében az első lőosztályból a másodikba való 
áthelyezésükkel egyidejűleg lövészekké lettek volna kinevezendők, 
a lőutasításban a második lőosztály számára előírt lőlap terve 
szerint lőttek. Ezek voltak:

Langfelder Emil, Vaday József, Machács Pál, Léka Valér, 
Bagyinka Béla, Tihanyi Lajos, Kliment Z. Pál, Loykó Béla, Galli 
Miklós, Bálán Szevér, Teván Rezső, Tollas Béla Vili. osztályú 
tanulók.

A többiek a magyar kir. honvédség lőutasításában az első 
lőosztály számára előírt lőlap terve szerint lőttek.

A gyutacslövés a Vili. osztályú tanulók részére 1910. október 
havában, a VII. osztályú tanulók részére pedig december havában 
vette kezdetét. A tanulók egyenként átlag 55 lövést tettek 15—20 
lépés távolságra.

A gyakorló, azaz éles lövés 1911. március 18-án kezdődött. 
A lőutasítás értelmében minden lövő az első lőosztály tervezete 
szerint a lövöldén 80, — a második lőosztály tervezete szerint 
pedig 70 lövést köteles tenni. A tanulók e szerint — leszámítva 
egyeseket, akik akadályozva voltak a megjelenésben s így a lőter- 
vezetet nem lőtték végig — összesen 4360 éleslövést tettek. Az 
átlagos eredmény 531°/o, ami, tekintve a nehéz lőgyakorlatokat, igen 
szép és még a tavalyihoz képest is jobb eredménynek minősíthető.

A második lőosztály azon tanulói, akik az elért eredmény 
szerint a magyar kir. honvédségi lőutasítás 228. pontja értelmében
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mesterlövészekké neveztetnének ki, „Mesterlövész dicsérő okiratot“ 
kaptak. Ezek: Galli Miklós Vili. o. t. 61% találattal és 

Bagyinka Béla Vili. o. t. 60% találattal.
Azok pedig, akik a lőutasítás 227. pontja értelmében az első 

lőosztályból a másodikba való áthelyezésükkel egyidejűleg lövészekké
volnának kinevezendők, „dicsérő okiratot'“ kaptak. Ezek:

Bácsi Géza Vili. o. t. 61% találattal
Salagian Lajos VIII. o. t. 60% 77

Hasas János VII. o. t. 60% 77

Reisz Béla VII. o. t. 56% 77

Botyánszky János VII. o. t. 55% 77

Sailer László VII. o. t. 53% 77

Faragó László VII. o. t. 51% 77

Pfeiffer Miklós VII. o. t. 51% 77

Dávid István VII. o. t. 51% 77

Volentir Gyula VIII. o. t. 50% 77

Csicsel János VII. o. t. 50% 77

Hasas János VII. o. tanulók, mint legjobb lövészek az okiraton 
kívül a magyar kir. honvédelmi minisztertől adományozott lövész
érmet is kapták.

A tanfolyam méltó befejezéséül díjlövészetet rendeztünk. A 
versenyben résztvett a tanfolyam minden tanulója 5—5 lövéssel. 
Célúi egy 15 körre beosztott alaktan céltábla szolgált 400 lépés 
távolságra. A tanulók — tekintve az irányzóknak meg nem felelő 
távolságot, — valamint a különben is nehéz célt, nagyon szép 
eredményt értek el.

Első lett Bagyinka Béla Vili. o. t. 310 egységgel
Második lett Reisz Béla VII. o. t. 236 „
Harmadik lett Balázs László VII. o. t. 212 „
Negyedik lett Faragó László VII. o. t. 166 „
A beérkezett díjakon ezen négy győztes tanuló osztozkodott. 
Örömmel kell végül kiemelnem, hogy a tanulók az egész 

tanév alatt nagy érdeklődést mutattak a tanfolyam, de különösen 
az éles-lövészet iránt és mindig jókedvvel s komolysággal végezték 
a szükséges gyakorlatokat.

Barray Jenő,
főhadnagy.





vili.
A tanulók névsora.

(Név, vallás, születés éve és helye.)

I. OSZTÁLY.

Adler Mihály izr., 1899., Görbéd, Bihar vtn.
Andó József r. k., 1898., Forraynagyiratos, Arad vm. 
Áchim Gusztáv ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.
Áchim József ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.

5 Áron Miklós r. k., 1897., Rézbányaváros, Bihar vm. 
Bella Gyula ág. h. ev., 1901., Szentpéter, Liptó vm. 
Bella János ág. h. ev., 1900., Tarnócz, Liptó vm. 
Beöthy Tibor r. k., 1901., Bályok, Bihar vm. 
Christián György r. k., 1900., Békéscsaba.

10 Csanádi János r. k., 1900., Békéscsaba.
Csöndes János r. k., 1900., Briin, Morvaország, 

vizsgálatot nem tett.
Faragó Sándor izr., 1901., Békéscsaba, vizsgálatot 

nem tett.
Fábján Ferenc ág. h. ev., 1899., Békés, Békés vm. 
Ferenczi Jenő r. k., 1900., Makó, Csanád vm.

15 Fischer László izr., 1900., Békéscsaba.
Halász György izr., 1900., Békéscsaba.
Hanzéli Ferenc r. k., 1900., Mezőberény, Békés vm. 
Hirschmann Pál izr., 1900., Békéscsaba-Erzsébethely, 

Békés vm.
Horváth Gyula ref., 1899., Szeghalom, Békés vm.

20 Juhász Gergely ref., 1898., Vésztő, Békés vm. 
Karkus Pál ág. h. ev., 1898., Tótkomlós, Békés vm.
Rövidítések : ág. h. ev. ágostai hitvallású evangélikus, ref. - refor

mátus, r. k. — római katholikus, g. katli. =  görög katholikus, g. k. görög 
keleti, izr. izraelita, isin. =  ismétlő.
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Karleesik János ág. h. ev., 1898., Antalfalva, 
Torontál vm.

Karsai György r. k., 1898., Békéscsaba.
Kerekes Lajos r. k., 1900., Békéscsaba.

25 Kirilla Traján g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
Kis G. Károly ism., ref., 1898., Vésztő, Békés vm. 
Kis M. Ferenc ism., ref., 1897., Szeghalom, Békés vm. 
Koren Pál ág. h. ev., 1899., Antalfalva, Torontál vm. 
Lepény Pál ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.

30 Lipták Pál ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Markovics Fülöp ism., izr., 1898., Békéscsaba.
Máthé József r. k., 1900., Oraviczabánya, Krassó- 

Szörény vm.
Mészáros László r. k., 1899., Pécs, Baranya vm. 
Milec János ág. h. ev., 1899., Gerendási puszta, 

Békés vm.
35 Moga Aurél g. k., 1900., Gyarmata, Arad vm. 

Neumann Andor ism., izr., 1899., Békéscsaba.
ÍNeumann Elek izr., 1900., Békéscsaba.
Nica Demeter g. k., 1897., Moroda, Arad vm,
Oláh Zsigmond ref., 1897., Vésztő, Békés vm.

40 Olenyik Géza r. k., 1898., Gyoma, Békés vm. 
Orbán János ág. h. ev., 1896., Tótkomlós, Békés vm. 
Otava János g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
Őze Antal r. k., 1899., Forraynagyiratos, Arad vm. 
Pernecki Géza r. k., 1899., Doboz, Békés vm.

45 Rapos János ág. h. ev., 1900., Antalfalva, Torontál vm. 
Roykó Albert ág. h. ev., 1898., Gyulavári, Békés vm., 

március 1-én kimaradt.
Schillinger József izr., 1900., Elek, Arad vm. 
Schwarc László izr., 1900., Békéscsaba.
Singer Miklós izr., 1900., Békéscsaba.

50 Szemere László izr., 1900., Hódmezővásárhely, 
Csongrád vm.

Szkrabek Jakab izr., 1900., Brest, Oroszország. 
Thury Lajos r. k., 1899., Békéscsaba.
Tóth Dezső r. k., 1899., Kiskunfélegyháza, Pest- 

Pilis-Solt-Kiskún vm.
Uhrin Pál ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.

55 Varga Zsigmond ref., 1899., Vésztő, Békés vm.
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Vidovszky László ág. h. ev., 1900., Békéscsaba. 
Walthier József r. k., 1900., Elek, Arad vm. 
Weinberger Géza izr., 1900., Békéscsaba.
Zvarínyi Miklós ág. h. ev., 1900., Békéscsaba

Magántanulók:

60 Beliczey János r. k., 1899., Békéscsaba. 
Bukta Imre r. k., 1901., Ókigyós, Békés vm. 
Haraszti Sándor ref., 1900., Békéscsaba.
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Adler Imre izr., 1899., Békéscsaba.
M. Balogh Ferenc ref., 1899., Békéscsaba.
Bella Metód ág. h. ev., 1898., Tarnócz, Liptó vm. 
Bokor Elemér izr., 1899., Végegyháza, Csanád vm. 

5 Branyiczky Dezső r. k., 1897., Végegyháza, Csanád vm. 
Csarnai Gábor ref., 1899., Békéscsaba.
Csath Béla ref., 1898., Kunágota, Csanád vm. 
Csörföly Mihály ág. h. ev., 1898., Medgyesegyháza, 

Arad vm.
Danielisz János ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.

10 Deutsch Andor izr., 1899., Újkígyós, Békés vm. 
Dolga Gyula g. k., 1897., Kétegyháza, Békés vm. 
Eczedi János ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Fejér György ref., 1898., Füzesgyarmat, Békés vm. 
Fekete Sándor r. k., 1899., Békéscsaba.

15 Filipinyi Pál ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Francziszczi Dániel ág. h. ev., 1898., Békéscsaba. 
Gally Imre ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Gábor József izr., 1898., Kétegyháza, Békés vm. 
Gerványi István r. k., 1899., Aszód, Pest-Pilis-Solt- 

Kiskun vm.
20 Husszerl István izr., 1899., Szarvas, Békés vm. 

Juhász Gábor r. k., 1898., Dombiratos, Csanád vm. 
Juhász Imre ref., 1898., Komádi, Bihar vm.
Juhász István r. k., 1899., Dombiratos, Csanád vm. 
Jordán József r. k., 1899., Rézbányaváros, Bihar vm. 

25 Kádár László izr., 1899., Békéscsaba.
Klopfer István izr., 1899., Csóka, Torontál vm. 
Kolozsi Endre ref., 1899., Mezőberény, Békés vm. 
Laczó András ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
László Salamon izr., 1900., Békéscsaba.

30 Lischka Frigyesr.k., 1899.,Nagybecskerek,Torontál vm. 
Mázán László ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Mladin Péter g. k., 1896., Kurtakér, Arad vm.
Nagy Lajos ref., 1898., Ugra, Bihar vm.
Pap Pál isin., g. k., 1897., Tagadómedgyes, Bihar vm. 

35 Pártos József izr., 1899., Békéscsaba.
Petrás János ág. h. ev., 1897., Lajosfalva, Torontál vm.

II. OSZTÁLY.
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Pipis Samu ág. h. ev., 1898., Tótkomlós, Békés vm. 
Politzer István izr., 1899., Temesvár, Temes vm. 
Pongrácz Géza ág. h. ev., 1899., Nagybánhegyes, 

Csanád vm.
40 Pozsonyi József r. k., 1899., Éradony, Bihar vm. 

Reichmann Ferenc izr., 1899., Magyarbánhegyes, 
Csanád vm.

Reisz Gábor izr., 1899., Békéscsaba.
Steiner Endre izr., 1899., Sarkad, Bihar vm.
Szabó Jenő r. k., 1899., Zenta, Bács-Bodrog vm.

45 Szarka Péter ref., 1897., Kunágota, Csanád vm. 
Szuchy Géza r. k., 1897., Agris, Arad vm.
Varga Béla ág. h. ev., 1898., Orosháza, Békés vm. 
Vágó Imre izr., 1899., Békéscsaba.
V. Szabó Jenő r. k., 1899., Csorvás, Békés vm.

50 Vigyázó László izr., 1899., Szolnok, Jász-Nagykún- 
Szolnok vm.

Weisz Lajos izr., 1899., Békéscsaba.
Wilim Gábor ism., ág. h. ev., 1898., Békéscsaba. 
Winkler Sándor r. k., 1899., Nagykőrös, Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun vm.
Zsilák János ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
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Achim Mihály ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Baksy Ernő ism., ref., 1895., Tűrje, Zala vm. 
Benjamin Márton izr., 1898., Békéscsaba.
Bielik Sándor ág. h. ev., 1897.,Dobozmegyer, Békés vm. 

5 Bogya József ism., ref., 1897., Dévaványa, Jász- 
Nagykún-Szolnok vm.

Bors Pál ág. h, ev., 1897., Budapest.
Buptye János g. k., 1896., Moroda, Arad vm.
Czepó János ág. h. ev., 1896., Csorvás, Békés vm. 
Csicsely K. György ág. h. ev., 1896., Békéscsaba. 

10 Filipínyi Lajos ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Flamm István izr., 1899., Csege, Hajdú vm.
Gajdács Mihály ág. h. ev., 1898., Békéscsaba. 
Gerzselyi Vilmos ism., ág. h. ev., 1897., Széplak, 

Bihar vm.
Gremsperger Pál r. k., 1898., Csorvás, Békés vm. 

15 Gurka László r. k., 1897., Tenke, Bihar vm.
Hanzelyi János r. k., 1898., Mezőberény, Békés vm. 
Juhász Lajos r. k., 1898., Békéscsaba, Békés vm. 
Kirschbaum Jenő izr., 1898., Békéscsaba.
Kolozsi Pál ref., 1897., Okány, Bihar vm.

20 Krnács Mihály ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Linder Pál ág. h. ev., 1897., Nagybánhegyes, Csanádvm. 
Lőrinczy-Stacho Lóránd r. k., 1899., Csákóvá,

Temes vm.
Maros Dezső ág. h. ev., 1897., Nagybecskerek, 

Torontál vm.
Molnár Árpád ref., 1897., Székelyföldvár, Aranyos- 

Torda vm.
25 Molnár Béla izr., 1898., Gyoma, Békés vm.

Nicsovics Emil g. k., 1897., Ambrózfalva, Csanád vm. 
Ozsgyán Béla ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Parais Mihály ref., 1896., Vésztő, Békés vm.
Pataj András ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.

30 Pfeiffer István ág. h. ev., 1898., Békés, Békés vm. 
Pólya Ferenc ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Rauch Lajos r. k., 1896., Szeged, Csongrád vm. 
Szeberényi Lajos ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.

III. OSZTÁLY.
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Tót István r. k., 1896., Csorvás, Békés vm.
35 Tóth István ism., r. k., 1897., Endrőd, Békés vm. 

Vaska György g. k., 1896., Oláhhomorog, Bihar vm. 
Weisz László izr., 1898., Czegléd, Pest-Pilis-Solt- 

Kiskun vm.
Winkler Károly r. k., 1897., Nagykőrös, Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun vm.
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Achim András ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Baross Lajos r. k., 1898., Bánkút, Arad vm.
Csath András ref., 1896., Kunágota, Csanád vm. 
Csernus János r. k., 1895., Csanádapácza, 

Csanád vm.
5 Deutsch László izr., 1897., Békéscsaba.

Dubravcsik Pál ism., ág. h. ev., 1894., Békéscsaba. 
Fábry Károly ág. h. ev., 1897., Békéscsaba. 
Friedmann László izr., 1897., Sarkad, Bihar vm. 
Gutmann Adolf izr., 1897., Békéscsaba.

10 Harsányi György ág. h. ev., 1897., Békéscsaba. 
Háber József izr., 1897., Szapáry-liget, Arad vm. 
Hegyessy Árpád ref., 1896., Zsadány, Bihar vm. 
Kalmár Miklós izr., 1897., Nagyvárad, Bihar vm. 
Kliment Endre ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.

15 Kolényi Ciril ág. h. ev., 1896., Tótaradácz, 
Torontál vm.

Korcsok Béla r. k., 1896., Békéscsaba.
Kurilla Mihály r. k., 1895., Békéscsaba.
Kvasz Béla ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Kvasz Jenő ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.

20 Leszich László ág. h. ev., ism., 1896., Nagybánhegyes, 
Csanád vm.

Liffa Endre ág. h. ev., 1896., Szemlak, Arad vm. 
Machács Lajos ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Nagy Béla r. k., 1897., Bormász, Moson vm.
Nagy László izr., 1897., Berettyóújfalu, Bihar vm. 

25 Petrovszki S. György r. k., 1896., Békéscsaba. 
Polgár András izr., 1898., Gyíres, Alcsi-puszta, 

Bihar vm.
Pozsonyi Ferencz, r. k., 1897., Mohács, Baranya vm. 
Propper István r. k., 1897., Békéscsaba.
Reisz Endre izr., 1897., Békéscsaba.

30 Réthy István ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Rósz József ág. h. ev., 1895., Simonyifalva, 

Arad vm.
Sáfár Pál ref., 1896., Vésztő, Békés vm.
Staszenka Elek r. k., 1897., Békéscsaba.

IV. OSZTÁLY.
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Székely Gyula r. k., 1897., Koncza, Alsó- 
Fehér vm.

35 Tarnóczy Ferenc r. k., 1895., Kujed, Arad vm. 
Wilhelm Ferencz r. k., 1897., Békéscsaba.
Zsíros János ref., 1895., Kunmadaras, Jász-Nagykún- 

Szolnok vm.
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Barát Pál r. k., 1896., Gyula, Békés vm.
Battyán Dezső r. k., 1896., Tótaradácz, Torontál vm. 
Deutsch Imre izr., 1896., Szeghalom, Békés vm. 
Eiler József ág. h. ev., 1895., Mezőberény, Békés vm. 

5 Fejér Imre ism., r. k., 1895., Kondoros, Békés vm. 
Francziszczi Lajos ág. h. ev., 1896., Békéscsaba. 
Galli László ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Járosi Pál ág. h. ev., 1893., Tótaradácz, Torontál vm. 
Jeszenszky Pál ág. h. ev., 1896., Mezőberény, Békés vm. 

10 Kabós Tibor ref., ism., 1893., Békéscsaba, szeptember 
10-én kimaradt.

Kálmán Henrik izr., 1896., Békéscsaba.
Kertész József ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.
Klein Géza ág. h. ev., 1896., Mezőkovácsháza, 

Csanád vm.
Kovács Gyula ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.

15 Laciak Mihály ág. h. ev., 1894., Zsibritó, Zólyom vm. 
Maczák Ádám ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Magyar László ref., 1896., Szentes, Csongrád vm. 
Nan Károly ism., g. k., 1893., Beél, Bihar vm. 
Orbán Emil ref., 1896., Békés, Békés vm.

20 Pap József ref., 1895., Mezőberény, Békés vm. 
Paulovics Gyula ág. h. ev., 1895., Békéscsaba. 
Pepa Mózes g. k., 1896., Hodony, Temes vm. 
Rapos Mihály ág. h. ev., 1896., Antalfalva,

Torontál vm.
Richtseit Sándor izr., 1896., Békéscsaba.

25 Szeberényi János ág. h. ev., 1896., Békéscsaba. 
Szeberényi Zoltán ág. h. ev., 1895., Fóth, Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun vm.
Szende Pál ág. h. ev., 1895., Czinobánya, Nógrád vm. 
Ternyey Géza ism. r. k., 1895., Nagykároly, Szatmár vm. 
Varga Gyula ág. h. ev., 1895., Orosháza, Békés vm. 

30 Wagner Béla r. k., 1897., Gyula-Eperjesi-puszta, 
Békés vm.

Wagner Dániel ág. h. ev., 1897., Tápiószele, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.

Wilim Tibor ág. h. ev. 1896., Békéscsaba.

V. OSZTÁLY.
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Magántanulók:

Demus Béla r. k., 1892., Topolya, Bács-Bodrog vm., 
vizsgálatot nem tett.

Ferenczi Margit izr., 1896., Udvard, Komárom vm., 
vizsgálatot nem tett.

Horváth Margit r. k., 1895., Puszta-Mizse, Jász- 
Nagykún-Szolnok vm., vizsgálatot nem tett.

Máté Imre r. k., 1894., Nagyvárad, Bihar vm. 
Singer Irén izr., 1894., Békéscsaba.
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Aron Géza r. k., 1894., Rézbánya, Bihar vni. 
Bányai Zoltán ref., 1896., Kovaszincz, Arad vm. 
Böhm Pál izr., 1895., Brád, Hunyad vm.
Braun András ág. h. ev., 1893., Mezőberény, Békés vm. 

5 Flamm Jenő izr., 1896., Tiszacsege, Hajdú vm. 
Flamm Sándor izr., 1894., Tiszacsege, Hajdú vm. 
Gruber József izr., 1895., Békéscsaba.
Hammer Rudolf r. k., 1895., Elek, Arad vm. 
Hegedűs Károly ág. h. ev., 1894., Mezőberény, 

Békés vm.
10 Kaczkó György ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.

Kis M. János ref., 1892., Szeghalom, Békés vm. 
Klein Ferenc izr., 1895., Békéscsaba.
Kliment Z. György ág. h. ev., 1895., Békéscsaba. 
Kolényi Mladen ág. h. ev., 1893., Tótaradácz, 

Torontál vm.
15 Kvasz György ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.

Maros Jenő ág. h. ev., 1894., Nagybecskerek, 
Torontál vm.

Nagy Elek ref., 1894., Kisjenő, Arad vm.
Petz Gyula ág. h. ev., 1894., Apostag, Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun vm.
Puskás Béla r. k., 1894., Dombiratos, Csanád vm. 

20 Réthy Károly ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Sailer Ferenc ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Sándor Lajos ref., 1895., Nagyzerind, Arad vm. 
Szarnék Lajos izr., 1895., Békéscsaba.
Székely Elek r. k., 1895., Alvincz, Alsó-Fehér vm. 

25 SzimonideszGusztávág.h.ev., 1892., Sofronya, Arad vm. 
Tamássy Emil r. k., 1894., Újkígyós, Békés vm. 
Torkos Béla ág. h. ev., 1895., Nagyszénás, Békés vm. 
Tót Libor r. k., 1893., Endrőd, Békés vm.
Tót Mátyás r. k., 1895. Endrőd, Békés vm.

Magántanulók:

Fenyves Rózsa izr., 1894., Bulkesz, Bács-Bodrog vm. 
Tottál Iván r. k., 1893., Füzesgyarmat, Békés vm.

VI. OSZTÁLY.



5

10

15

20

25

77

Balázs László ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.
Becher Imre izr., 1893., Gyoma, Békés vm.
Botyánszky János ág. h. ev., 1894., Medgyesegyháza, 

Arad vm.
Csatlós Balázs r. k., 1893., Újkígyós, Békés vm.
Csicsel János ág. h. ev., 1892., Békéscsaba.
Csörföly Tibor ág. h. ev., 1894., Medgyesegyháza, 

Arad vm.
Dávid István r. k., 1891., Gyula, Békés vm.
Deutsch Béla izr., 1894., Újkígyós, Békés vm.
Faragó László r. k., 1890., Jászárokszállás, Jász- 

Nagykun-Szolnok vm.
Ferenczi Zoltán izr., 1895., Debreczen, Hajdú vm.
Galli Mihály ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.
Hasas János g. k., 1890., Atyás, Bihar vm.
Linder Lászlóág. h. ev., 1893., Békéscsaba-Erzsébethely.
Lőwy Pál izr., 1894., Békéscsaba, vizsgálatot nem tett.
Maros Tibor ág. h. ev., 1893., Nagybecskerek, 

Torontál vm.
Pártos József r. k., 1893., Medgyesbodzás, Arad vm.
Pető Sándor izr., 1894., Szolnok, Jász-Nagykun- 

Szolnok vm.
Pfeiffer Miklós ág. h. ev., 1895., Békés, Békés vm.
Pongrácz István ág. h. ev., 1894., Nagybánhegyes, 

Csanád vm.
Rajz Gábor izr., 1894., Békéscsaba.
Reisz Béla izr., 1894., Doboz, Békés vm.
Sailer László ág. h. ev., 1893., Békéscsaba.
Símig Rezső r. k., 1893., Kiskunhalas, Pest-Piiis- 

Solt-Kiskun vm.
Such Gusztáv ág. h. ev., 1893., Tótkomlós, 

Békés vm.
Szilárd Gyula ág. h. ev., 1894., Domony, Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun vm.
Tinea Kornél g. k., 1891., Macedonia, Torontál vm.
Udvardy Guidó r. k., 1894., Pozsony, Pozsony vm.
Ujhelly György izr., 1894., Tótkomlós, Békés vm.
Vértes István izr., 1894., Békéscsaba.

VII. OSZTÁLY.
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30 Wagner Ferenc r. k., 1895., GyuIa-Eperjes-puszta, 
Békés vm.

Weisz Sándor izr., 1894., Püspökladány, Hajdú vm.

Magántanulók:

Engel Júlia izr., 1894., Békéscsaba.
Kuczián Emma ág. h. ev., 1891., Mezőberény, Békés vm. 
Révész Irén izr., 1894., Békéscsaba.
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Bagyinka Béla ág. h. ev., 1892., Szentes, Csongrád vm. 
Bálán Szevér g. k., 1892., Bolvasnita, Krassó- 

Szörény vm.
Baukó András ág. h. ev., 1891., Békéscsaba.
Bayer Sándor ism., r. k., 1890., Orosháza, Békés vm. 

5 Bácsi Géza ref., 1893., Gyoma, Békés vm.
Biró László ref., 1891., Guraszáda, Hunyad vm. 
Craciun Tivadar g. k., 1890, Fekete-Bátor, Bihar vm. 
Galli Miklós ág. h. ev., 1892., Békéscsaba.
Heller János r. k., 1893., Rokica, Csehország.

10 Herke László r. k., 1893., Csongrád, Csongrád vm. 
Kliment Z. Pál ág. h. ev., 1892., Békéscsaba.
Kohn Sámuel izr., 1891., Nagyiéta, Bihar vm. 
Kovács Lajos ism., ref., 1891., Gyoma, Békés vm. 
Langfelder Emil izr., 1893., Csaca, Trencsén vm.

15 Léka Valér g. kath., 1891., Hátszeg, Hunyad vm. 
LoykóBélaág. h. ev., 1893.,Bácskula, Bács-Bodrog vm. 
Löwenstein Gusztáv izr., 1894., Nagyvárad, Bihar vm. 
Machács Pál ág. h. ev., 1892., Békéscsaba.
Pap László ref., 1892., Gyoma, Békés vm.

20 Réthy Béla ág. h. ev., 1893., Békéscsaba.
Ritter Dávid izr. 1893., Békéscsaba.
Szelezsán János g. k., 1891., Békéscsaba.
Tevan Rezső izr., 1893., Békéscsaba.
Tihanyi Lajos r. k., 1892., Budapest.

25 Tollas Béla ref., 1893., Kétegyháza, Békés vm. 
Vaday József ref., 1891., Békés, Békés vm.
Volentír Gyula g. k., 1892., Simánd, Arad vm. 
Weisz István izr., 1893., Békéscsaba.

VIII. OSZTÁLY.

Magántanuló:

Bukta József r. k., 1891., Budapest.



B) Statisztikai adatok.

A ta n u ló k  s t a t i s z t i k á j a
I 11 m IV v V. VII VIII — cn

0 S Z t  á 1 y b a ti "T ^ 
2 .0

I. Nyilv. tanuló felvétetett 59 54 38 37 32 29 31 28 308

„ „ k im a r a d t 1 _ _ _ 1 _ _ _ 2
» „ m e g h a l t —

„ „ v iz s g á la to t  t e t t 56 54 38 37 31 29 30 28 303
„ „ v iz s g á la to t  n e m  te t t 2 1 — 3

11. Magántanuló fiú  felvétetett: 3 — — — 2 1 — 1 7

„ f iú  v iz s g á la t o t  te t t 3 — — — 1 1 — 1 6
„ le á n y  f e lv é te te t t — — — — 3 1 3 — 7
„ „ v i z s g á l a t o t  te t t — — — — 1 1 3 — 5

F e lv .  n y i lv .  é s  m a g á n t a n u ló 62 54 38 37 37 31 34 29 322
V iz s g á l a to t  t e t t 59 54 38 37 33 31 33 29 314

III. A felvett nyilvános tanulók 
között volt:

K ö n n y ű  n e m  f e r tő z ő  m e g b e t e g e d . 97

•

92 84 72 51 62 115 59 632

S ú ly o s 3 6 8 2 1 2 1 — 23

F e r tő z ő  v a g y  j á r v á n y o s  „ 10 1 2 — 2 — 2 — 17

I g a z g a tó i  m e g r o v á s 1 — — — — — 2 — 3

T a n á r k a r i  m e g r o v á s — 2 — 2 — — — — 4

E l t a n á c s o l á s

K iz á r á s
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A ta n u ló k  s t a t i s z t i k á ja
i " 111 IV V VI VII | VIII — in— QJ

0 s z t á i y b a n Cfl>—* o

IV. A nyilvános és magántanulók 
dec. 31-én :

Ezek közül betöltötte 9. évét 5 5

10. „ 25 1 26

1 1 . „ 16 29 2 47

12. „ 8 15 13 2 — — — — 38

13. „ 4 7 14 19 1 — — — 45
14. „ 1 2 8 10 15 2 — — 38

15. „ — — 1 5 10 14 3 — 33

16. „ — — — 1 5 9 16 1 32

17. „ — — — — 2 4 8 10 24

18. „ 2 1 8 11

19. „ 2 8 10

20. „ 1 2 2 5

21. „
22. „
23. „

V. A vizsgálatot tett nyilv. és magán
tanulók megoszlása szülőik (gyám
jaik) állandó lakóhelye szerint:

Magyarországi illetős. magy. honos 59 54 38 37 33 31 33 29 314

Külföldi honos
Helyben lakott 30 29 21 20 15 12 16 14 157

A megyében lakott 12 5 7 4 7 9 7 7 58

A magyar anyaorsz. más törvh.-ban 17 20 10 13 11 10 10 8 99

VI. A vizsgálatot tett tanulók szülei 
(gyámjai) laknak:

a) anyaországi vármegyék: 

Arad vármegye 8 2 3 3 4 2 i 23

Békés vármegye 42 34 28 24 22 21 23 21 215
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A ta n u ló k  s ta t is z t ik á ja
I II III l IV v VI VII Vili n  to —

i s z t á i y b a n 1
- l ő

B ih a r  v á r m e g y e 4 4 5 2 2 2 2 24

C sa n á d  v á r m e g y e — 8 2 3 1 2 2 — 18

C so n g r á d  v á r m e g y e — — 1 — — 1 2

H e v e s  v á r m e g y e — 1 1

H u n y a d  v á r m e g y e — 1 — 1 2

J á s z - N a g y k u n - S z o ln o k  v á r m e g y e — — 1 — — — 1 — 2

K r a s s ó -S z ö r é n y  v á r m e g y e 1 1
L ip tó  v á r m e g y e 2 1 3
N ó g r á d  v á r m e g y e — — — — 2 — — — 2

P e s t - P i l i s - S o l t - K is k u n  v á r m e g y e — 2 — 1 — 1 1 5
T o r o n tá l v á r m e g y e 3 2 — 1 3 1 2 _ 12
T r e n c sé n  v á r m e g y e — 1 1

A . a ) e g y ü t t : 59 54 37 36 32 31 33 29 311

b ) V á r o s o k :

B u d a p e s t — — 1 — — — — 1

S z e g e d — — — 1 — — — ' — 1

T e m e sv á r — — — _ 1 — — 1

A  b ) e g y ü tt — — 1 1 1 _ — — 3

A , a  +  b )  e g y ü tt 59 54 38 37 33 31 33 29 314

VII. A z  o sz tá ly v izsg á la to t te tt  ta n u ló k  

m egoszlása  s z ü lő ik  (g y á m ja ik )  

fo g la lk o zá sa  s ze r in t:

N a g y b ir to k o s  é s  n a g y b é r lő 3 — 1 — — — 1 — 5

K ö z é p b ir to k o s  é s  b é r lő 5 2 7 5 5 3 1 3 31

K isb ir to k o s  é s  k is b é r lő 8 3 3 1 1 8 2 2 28

K is b ir to k o s -n a p s z á m o s — — — 1 — — — 1 2

E g y é b  ő s te r m e lő — 1 1

G a z d a s á g i t i s z t v is e lő — 2 — 3 2 1 — 1 9

E g y é b  g a z d a s á g i  s e g é d s z e m é ly 4 — 1 — — — — 1 6

N a g y ip a r o s , b á n y a n a g y v á l l . — — — 1 — — 1 — 2

K is ip a r o s , b á n y a k is v á l la lk o z ó 8 7 3 8 2 3 1 — 32

Ipari v a g y  b á n y á s z a t i  t i s z t v i s e lő — 1 1

E g y é b  ipari v . b á n y á s z a t i  s .  s z e m é ly — 1 1 2



83

A ta n u ló k  s t a t i s z t i k á j a
' 11

111 JV V VI VII Vili J- . cn 
—  OJ

0 s z t á i y b a n 1 w
- o

N a g y k e r e s k e d ő , n a g y v á lla lk o z ó _ 2 _ 1 i 4 1 9

K is k e r e s k e d ő , k is v á lla lk o z ó 9 9 3 3 4 2 2 7 39

K ere sk . v a g y  k ö z ie k e d . t i s z tv is e lő 3 1 3 — 1 1 1 2 12

E g y é b  k e r e sk . v . k ö z ie k , s . - s z e m é ly 1 2 — 1 1 1 2 2 10

K ö z t is z t v is e lő  é s  k ö z h iv a ta li  d ijn o k 5 8 1 4 4 3 2 2 29

P a p 2 2 1 2 3 — 3 i 14

T a n á r , ta n ító 7 4 4 3 4 2 3 4 31

M á s fé le  é r te lm is é g i s  i ly e n e k  se g é d je ,  

ír n o k a 1 1 3 2 1 5 6 1 20

K ö z h iv a ta lb a n  a lk a lm a z o tt  v a g y

m á s fé le  é r te lm isé g i — — — 1 1 — — — 2

K a to n a a lt isz t — 1 1 — — — — — 2
N y u g d íja s  v a g y  jö v e d e lm é b ő l  é lő 2 1 1 2 1 2 i 10

M a g á n z ó , e lta r tá so s 1 6 — — 2 — 2 — 11

E g y é b  é s  is m e r e tle n  fo g la lk o z á s ú — 1 5 — — — — 6

Ö s s z e s e n 59 54 38 37 33 31 33 29 314

Vi l i .  Az osztályvizsgálatot tett 
tanulók megoszlása :

a) V a llá s  s z e r in t :

á g . h itv . e v . 16 15 16 13 18 12 13 7 110

r e fo r m á tu s 7 8 5 4 3 4 — 6 37

ró n i. k ath . 19 12 9 12 6 8 7 5 78

g ö r ö g  kath . — — — — 1 — — 1 2

g ö r ö g  k e le ti 4 3 3 — 1 — 2 4 17

iz r a e lita 13 16 5 8 4 7 11 6 70

b)  A n y a n y e lv  s z e r i n t :

m a g y a r 58 52 32 37 26 31 32 27 295

n é m e t — — — — 1 — — — 1

tót — 1 4 5 — — — 10

o lá h 1 1 2

"
1 1 2 8
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A ta n u ló k  s t a t i s z t i k á j a
I lí III IV V VI j VII VII

I—
V

II
II

 
Ö

ss
ze

s.
!

0  s i t á l  y b a n

c) A magyar anyanyelvűek közül

csak magyarul tudott 34 28 22 23 23 22 22 16 190

más hazai nyelven is tudott 24 24 10 14 3 9 10 11 105
és pedig németül 8 3 1 5 — 2 2 4 2 5

tótul 12 18 7 9 2 4 7 7 6 6

oláhul 5 5 2 — 1 3 1 4 21

szerbül — 1 — 2 — 1 — — 4

d )  A nem magyar anyanyelvűek
közűi csak anyanyelvén tudott
Más hazai nyelven is tudott 1 2 6 — 7 — 1 2 19

e) Magyarul is tudott német — — — — 1 — — 1

tót — 1 4 — 5 — — — 10

oláh 1 1 2 — 1 — 1 2 8

Összesen tudott magyarul 1 2 6 — 7 — 1
2

19

IX. A vizsgálatot tett tanulók k ö zü l:

Ismétlő volt: 4 2 4 2 3 — — 3 18

A görögpótló tárgyakat tanulta — — — 22 21 17 20 8 0
A viseletből kapott jót 45 45 32 32 28 24 28 28 2 6 2

szabályszerűt 11 7 4 4 3 1 6 — 3 6
kev. szabályszerűt — 2 2 1 5

rosszat
Egy órát sem mulasztott 7 13 1 4 7 4 — 4 4 0
Csak igazoltan mulasztott 49 41 35 33 24 25 30 23 2 6 0
Igazolatlanul mulasztott 2 — — — — 1 3
Igazoltan mulasztott órák 2046 14301551 1030 1059 907 1187 607 9817

Igazolatlanul mulasztott órák —
“ I

13 — — — — 2, J 5

X. Előmenetel: L

Jeles 5
3

— 4 3 3 3 5 2 6

Jó 18 17 10 11 4 10 8 6 84
Elégséges 17 23 14 15 15 10 15 17 126

Elégtelen egy tárgyból 7 6 6 3 7 5 5 — 39
két 7 4 6 3 4 3 2 1 30

több „ 5 1 2 1 — — — — 9
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A ta n u ló k  s t a t i s z t i k á ja ' !1 ni IV V V. VII VIII —  C/3
: - <U

o s z t á 1 y b a n i ^
! J

A vizsgálatot tett tanulók
közül tanult:

egészségtant - 30 28 58

éneket 56 33 26 18 11 14 13 17 188

gyorsírást — — 1 — 1 1 9 — 12

szabadkézi rajzot 15 27 8 16 5 5 — — 76

vívást 4 7 10 21

XI. A vizsgálatot tett tanulók közül :

Az egész tandíjat megfizette 50 46 36 33 27 27 29 24 272

Részben tandíjmentes volt 7 5 2 3 2 3 1 3 26

Egészben „ „ 2 3 1 4 1 3 2 16





IX.

Értesítés az érettségi vizsgálatokról.

Az 1910. évi szeptemberi és decemberi javító és pótló 
érettségi vizsgálatok a bányai ág. hitv. ev. egyházkerületben 
a mi főgimnáziumunkban folytak le, még pedig szeptember 
5—7. napjain az írásbeliek, 8-án és 9-én a szóbeliek, 
s december 5—7. napjain az írásbeliek, 8-án a szóbeliek. 
A szóbeli vizsgálatok Csepregi György esperes úr elnöklete 
mellett dr. Szlávik Mátyás, eperjesi ev. theologiai akadémiai 
tanár úr, mint kormányképviselő jelenlétében folytak le. 
A főgimnáziumi bizottságot ezeken a vizsgálatokon dr. 
Sailer Vilmos, főgimnáziumi felügyelő úr és Kovács L. 
Mihály bizottsági tag úr képviselték.

A szeptemberi érettségi vizsgálatra a következők jelent
keztek : a) a budapesti főgimnáziumból : Schmikl Rudolf 
a latinból; b) a szarvasi főgimnáziumból : Deim Sándor 
a mennyiségtanból, Faranov Sándor a természettanból, 
Kari Ferenc a mennyiségtanból, Korell Vilmos a latinból, 
Német Károly a magyarból, Paulik Béla a történelemből 
és Magyar Zoltán a teljes érettségi vizsgálatra ; c) a békés
csabai főgimnáziumból: Ackermann Mihályatermészettanból, 
Deutsch Artúr a történelemből, Fejér József a magyarból, 
Irányi Jenő a magyarból, Schwartz Imre a mennyiségtanból, 
Szabó Sándor a mennyiségtanból, — továbbá Abaffy 
Dániel, Bottá Miklós, Dénes Lajos és Kis Ferenc a teljes 
vizsgálatra. Kiegészítő érettségi vizsgálatra a latin nyelvből 
jelentkezett: Klein Sándor, ki a győri főreáliskolában 
érettségizett.

A szeptemberi írásbeli vizsgálatra a bányakerületi 
püspök úr a következő tételeket tűzte ki :
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1. A magyar nyelvből és irodalomból:
Nemzeti küzdelmeink hatása költészetünkre.

2. A latin nyelvből és irodalomból:
Vergilii Aeneis VII. 25—49.

3. A. mennyiségtanból :
a) Egy mértani haladvány első és ötödik tagjának 

összege 164; e két tag szorzata - 327. Mekkora 
ezen haladvány tizedik tagja s a 10 első tag összege?

b) Egy szabályos tizenkét oldalú csonka gúla véglap
jainak területe 3546 cm- és 21 63 cm2, magassága 15 
cm. Mekkora a felszíne és a köbtartalma?

A szóbeli vizsgálat befejezése után a vizsgáló-bizottság 
a javító-vizsgálatot tett tanulók közűi Deim Sándort 
a mennyiségtanból a decemberi második javító vizsgálatra 
utasította, a többieket éretteknek nyilvánította; a pótló 
vizsgálatot tett tanulókból Bottá Miklós érett lett; Abaffy 
Dániel a magyarból, Kis Ferenc a latinból a decemberi 
javító vizsgálatra utasíttatott; Dénes Lajos és Magyar 
Zoltán pedig egy évre vettettek vissza. Klein Sándor 
kiegészítő érettségi bizonyítványt nyert a latin nyelvből 
és irodalomból.

A decemberi érettségi vizsgálatra jelentkeztek: a) 
a budapesti főgimnáziumból Bárdos Endre a teljes vizs
gálatra ; b) a békéscsabai főgimnáziumból : Abaffy Dániel 
a magyarból és Kis Ferenc a latinból. Kiegészítő érettségi 
vizsgálatra jelentkeztek: Jurányi Lajos, ki a békéscsabai 
főgimnáziumban tett érettségi vizsgálatot, a görögből és 
Lambert Jenő, ki az aradi főreáliskolától nyert érettségi 
bizonyítványt, a latinból.

A decemberi írásbeli vizsgálatra a bányakerületi püspök 
űr a következő tételeket jelölte k i :

1. A magyar nyelvből és irodalomból:
Epikai költészetünk fejlődése a XIX. században.
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2. A latin nyelvből és irodalomból :
Sallustius: Belliim Jugurthinum 17. és 18. fej. 1—5. §.

3. A mennyiségtanból :
a) Hány éven át lehet évenkint előlegesen 4000 

koronát járadékul felvenni, ha 4*A%  kamatos kamatra 
75.000 koronát helyeztünk el ?

b) Mekkora az egyenes henger és kúp felszínének és köb
tartalmának a viszonya, ha a henger alapjának sugara 9 dm., 
a kúp-é 8 dm., — a henger magassága 5 dm., a kúp-é 7 dm. ?

A szóbeli vizsgálat után a vizsgáló-bizottság Abaffy 
Dánielt érettnek nyilvánította, Kis Ferencet második javító 
vizsgálatra és Bárdos Endrét egy év múlva a teljes vizs
gálat ismétlésére utasította. Jurányi Lajos kiegészítő érettségi 
bizonyítványt kapott a görög nyelvből, Lambert Jenő pedig 
a latin nyelvből.

A rendes érettségi vizsgálatok írásbeli részét május 
hó 22—24. napjain tartottuk meg. Ezekre a vizsgálatokra 
a bányakerületi püspök úr a következő tételeket jelölte k i:

1. A magyar nyelvből és irodalomból:
Eötvös József írói pályája.

2. A latin nyelvből és irodalomból :
T. Livii: Ab űrbe condita, XXII. 11. fejezet.

3. A mennyiségtanból :
a) Egy hivatalnok — előléptetésekor — 7200 kor. 

biztosítékot tartozik letenni. Ezen összeget kölcsön veszi 
úgy, hogy a törlesztést csak 3 év múlva fogja megkezdeni 
és 8 egyenlő nagyságú, évenként esedékes részlettel fogja 
a felkamatosodott tartozását kiegyenlíteni. Mily nagy az 
évi törlesztési részlet, ha a hitelező 6%-os utólagos kama
tozást és évenként való tőkésítést számít ?

b) Egy torony teteje oly 8 oldalú szabályos gúla, 
melynek alapéle \ 2h  m, a gúla magassága 62/s> m. Mibe 
kerül a tetőnek rézzel való beburkoltatása, ha 1 m- burkolat, 
a munka díjával együtt 3 5 7  koronába kerül ?
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E szóbeli érettségi vizsgálatok Csepregi György 
esperes úr elnöklete mellett, dr. Mikler Károly egyetemi 
magántanár, eperjesi ág. hitv. ev. jogakadémiai dékán úr, 
mint kormányképviselő jelenlétében június 21—24. napjain 
folytak le.

A főgimnáziumi bizottságot ezeken a vizsgálatokon 
dr. Sailer Vilmos főgimnáziumi felügyelő úr és Fábry 
Károly bizottsági tag úr képviselték.

Jelesen érettek: Bavkó András, Heller János, Ritter Dávid 
(praematurusok); Loyko Béla, Pap László, Teván Rezső.

Jól érettek: Löwenstein Gusztáv, Réthy Béla, Tollas 
Béla, Weisz István.

Egyszerűen érett: 19 tanuló.
Kis Ferenc második javító vizsgálatot tett a latin 

nyelvből elégséges eredménnyel.
A görög nyelvből és irodalomból érettségi vizsgálatot 

tettek : Bavko András, Heller János, Pap László, Tollas 
Béla és Weisz István.



Statisztikai kimutatás az érettségi vizsgálatokról.

a ) b ) c) Az írásbelin d ) e) f)  A szóbelin g) Az érettségit végzett ifjak pályaválasztása:
A

z 
ér

et
ts

ég
ir

e 
je

le
n

tk
ez

ő
k

 
sz

ám
a

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

 
I

H
án

y
án

 t
et

te
k

 í
rá

sb
el

i 
v

iz
sg

ál
at

o
t 

?

h
án

y
 

u
ta

sí
tt

at
o

tt
 í

rá
sb

el
i 

al
ap

já
n

 e
g

y
-e

g
y

 t
an

tá
rg

y


b
ó

l 
sz

ig
o

rí
to

tt
 s

zó
b

el
ir

e 
?

h
án

y
 u

ta
sí

tt
at

o
tt

 í
rá

sb
el

i 
al

ap
já

n
 i

sm
ét

lő
 v

iz
sg

á
la

tr
a 

?

H
án

yá
n 

b
o

cs
át

ta
tt

ak
 

ö
ss

ze
se

n
 s

zó
b

el
ir

e 
?

A
 s

zó
b

el
i 

v
iz

sg
ál

at
 e

lő
l 

b
et

eg
sé

g
 v

ag
y

 e
g

y
éb

 o
k 

m
ia

tt
 v

is
sz

al
ép

et
t

h
án

y
 l

et
t 

je
le

se
n

h
án

y
 j

ól

h
án

y
 e

g
y

sz
er

ű
en

h
án

y
 

u
ta

sí
tt

at
o

tt
 j

av
ít

ó-
 

v
iz

sg
ál

at
ra

 ?

h
án

y
 

u
ta

sí
tt

at
o

tt
 i

sm
ét

lő
 

v
iz

sg
ál

at
ra

 a
 s

zó
b

el
i 

al
ap

já
n

 ?

2Eb
o
oCJ
2=
f - B

ö
lc

sé
sz

et
i

'Eb
o O

rv
o

si

M
ér

n
ö

k
i

R
aj

zt
an

ár
i

G
y

ó
g

y
sz

er
és

zi

G
az

d
as

ág
i

E
rd

és
ze

ti

ce
o . T

o
rn

at
an

ít
ó

i

K
er

es
k

ed
el

m
i

A
ls

ó 
h

iv
at

al
n

o
k

i

K
at

o
n

ai

M
ég

 n
em

 b
iz

o
n

y
o

s

érett ? p á l y á r a  k é s z ü l

29 29 10 — 29 _ 6 4 19 — 5
'1

4 5 2 4 — 2 2 í 2 1 4 10 2 1

Az a), b), c), d), e) és f)  rovatok csak azokra a tanulókra vonatkoznak, akik az iskolai év végén 
tettek érettségit; a g)  adatai az érettségit sikerrel befejezett összes tanulókra vonatkoznak.

Megjegyzendő, hogy a bányakerületi püspök úr 1911. május 20-án 3328. szám alatt kelt leiratával 
úgy intézkedett, hogy az őszi pótló- és javító érettségi vizsgálatok ez idén a szarvasi ág. hitv. ev. főgimná
ziumban fognak megtartatni, még pedig az írásbeliek szeptember 2—5. napjain, a szóbeliek szeptember 
hó 6-án.





X.

A könyvtárak és szertárak 
gyarapodása és állománya.

A) K ö n y v t á r a k ,

a) Tanári könyvtár.

Folyóiratok-. 1. Akadémiai Értesítő. 2. Állattani Közlemé
nyek. 3. Archaelogiai Értesítő. 4. Archaelogiai Közlemények. 
5. A rajz. 6. Athenaeum. 7. Budapesti Szemle. 8. Egyetemes 
Philologiai Közlöny. 9. Emlékbeszédek (Magyar Tudományos 
Akadémiai.) 10. Evangélikus Családi Lap. 11. Evangélikus Őrálló. 
12. (Magyar Tudományos Akadémiai) Értekezések a társadalmi, 
a történeti, nyelv- és széptudományok köréből. 13. Földrajzi Köz
lemények. 14. Herkules. 15. Hivatalos közlöny (kiadja a vallás- 
és közoktatási minisztérium). 16. Irodalomtörténeti közlemények. 
17. Középiskolai Matematikai Lapok. 18. Magyar Chémiai Folyóirat. 
19. Magyar Philos. Társaság Közleményei. 20. Magyar Nyelv. 
21. Magyar Nyelvőr. 22. Magyar Paedagógia. 23. Mathematikai 
és Physikai Lapok. 24. Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő. 25. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. 
26. Művészet. 27. Népművelés. 28. Növénytani Közlemények. 
29. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 30. Századok. 
31. Természettudományi Közlöny. 32. Theológiai szaklap. 33. 
Tornaügy. 34. Uránia. 35. Zoológiái Lapok. 36. Magyar Társa
dalomtudományi Szemle. 37. Evangélikus Lap.

A) A könyvtár gyarapodása 1910. június 1-től 1911. május 31-ig.

a) Ajándékok útján:

1. Horánszky L .: Bacsányi János és kora (a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ajándéka). 2. Dr. Vári R .: A Class, philologia
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encyclopaediája (a vallás- és közoktatásügyi miniszter ajándéka). 
3. Dr. Berkes S .: Jelentés Békésvármegye közkórházának 1909. évi 
működéséről. 4. Kain Albert: Magyarország (a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ajándéka). 5. Lissák J .: A számtoló kézi
könyve (a szerző ajándéka). 6. Az 1904. és 1906. évi állami zár
számadások s a számvevőszék jelentése (20 kötet). 7. A kormány 
1907. évi jelentése. 8. Az országos tanítói nyugdíjintézet 1907. évi 
jelentése. A 6., 7. és 8. számú könyvek Fábry Károly úr ajándékai

b) Vétel útján :

1. Mosso-Karafiátli dr.: Az ifjúság testi nevelése. 2. Kenedi 
Géza dr.: Szociológiái nyomozások. 3. Kármán M ór: Paedagogiai 
dolgozatai (első kötet). 4. Scott Elliot, ford. Schöpflin A .: A primitiv 
ember hajdan és most. 5. Dr. Márki S .: Az újkor és legújabb kor 
története (a Műveltség Könyvtára). 6. Stanley Jevons, ford. Kelemen J.: 
A logika elemei. 7. Ballagi A. : Régi magyar nyelvünk és a Nyelv- 
történeti Szótár. 8. Földes Béla : A szocializmus. 9. Hornyánszky Gy.: 
A görög felvilágosodás tudománya (Hippokrates). 10. Berzeviczy A .: 
A tájképfestés a XVII. században. 11. Beke Mikola: A középiskolai 
matematikai tanítás reformja. 12. Dr. Márkus D .: 1910. évi törvény
cikkek. 13. Komáromi Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevél
tára. '14. Dr. Iványi B. : Bártfa levéltára. 15. Dr. FilarszkyN. :Növény- 
morphologia. 16. Wagner J .: A magyarországi centaureák. 17. Dr. 
Börner H .: Grundriss der Physik. 18. Alexander Bernát: Madách 
Az ember tragédiája. 19. Cholnoky—Kövesligethy : A világegyetem. 
20. Dr. Mágócsy—Dietz S . : A növények táplálkozása. 21. Kőrös E.: 
Kudrun. 22. Dr. Kovács D .: Kossuth-Emlékalbum. 23. Schulpe Gy.: 
Munkásügyi reformok. 24. Jász G .: A sejt. 25. Mikszáth Kálmán: 
Munkái (jubileumi kiadás) 20 kötet.

Gyarapodás: 1. Ajándék útján 28 kötet 11740 K értékben.
2. Vétel „ 48___„ 366'60 „

Összesen 76 kötet 484-— K értékben.

Balázs Ádám
a könyvtár őre.
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b) Ifjúsági könyvtár.

I. CSOPORT.

A négy alsó osztály könyvtára.

A könyvtár heti négy órában, szeptember közepétől május 
végéig négy csoportban állott a tanulók rendelkezésére. Az alsó 
négy osztály 171 tanulója 1915 esetben vette igénybe a könyvtárt. 
A könyvállomány vétel útján a következő müvekkel szaporodott:

III. o.: Werne Gyula: Úszó város, Zártörők (I. k.), Falu 
a levegőben (I. k.), Három orosz és három angol kalandjai (1. k.), 
Branicanné asszonyság (1. k.), Utazás a Holdba és a Hold körül 
(I. k.), A Chancellor (I. k.), Keraban a vasfejü (I. k.), Észak 
a Dél ellen (1. k.), Útazás a föld középpontja felé (I. k.), Jég szfinx 
(II. k.) és Grand kapitány gyermekei (II. k.)

IV. o.: May K .: A Máhdi országa (II. k.), Móra Ferenc: A 
rab ember fiai (I. k.), Lőrinczy G y.: Az igmándi bég (I. k.), Lövik 
K.: A leányvári boszorkány (1. k.), Gyökössy E .: Hazavándorlók 
(I. k.), May K.: A félelmetes (I. k.), Werne Gyula : Bombarnac 
Klaudius (I. k.), Dardentor Clovis (1. k.), Öt hét a léghajón (I. k.), 
A hódító Róbur (I. k.), Sándor Mátyás (II. k.), Hatteras kapitány 
kalandjai (II. k.), Dunai hajós. Camp Ole sorsjegye (I. k.), A két 
Kipp testvér (1. k.) és Servadak Hektor (1. k.)

Bielik Sándor III. o. t. Krúdy G y.: Pogány magyarok című 
könyvét ajándékozta a III. o. könyvtárának. — így az összes 
szaporulat ez évben 32 kötet. A könyvtár múlt évi állománya 933 
kötet volt. Kiselejteződött ez évben 22 darab megrongált könyv 
s így a mai állomány az új könyvekkel együtt 943 kötet.

A könyvtárnak nyomtatott katalógusa van.

Mockovcsák János és Vidovszky Kálmán
könyvtárosok.

II. CSOPORT.

A felsőbb osztályok könyvtára.

Könyvtárunk 1910. szeptember közepétől 1911. május közepéig 
hetenként egyszer állott nyitva, külön minden felsőbb osztály számára. 
A kivétel tartama 1, meghosszabbítással 2 hét. Egy tanuló csak 
egy könyvet vehet ki egyszerre; ha azonban valamely kérdéssel
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(például önképzőköri felolvasások alkalmával) tüzetesebben foglal
kozik, a felügyelő tanár beleegyezése mellett hosszabb használatra 
több könyvet is kaphat. A köteles olvasmányok jegyzékét az idén 
is kifüggesztettük a négy felsőbb osztályban ; ezenkívül úgy tanítás 
közben, mint a könyvtári órákon többször rátereltük a tanulók 
figyelmét a nekik való könyvekre.

Könyvtárunk vétel útján a következő művekkel gyarapodott :
Andrássy : A legnagyobb magyar. Császár: A deákosiskola. Le 

Dantec : A biológia elemei. D ézsi: Mánkócsy, A magyar irodalom
történetírás. Elliot: A primitiv ember hajdan és most. Eötvös: 
A falu jegyzője, 2 köt. Földi versei. Hankó : Universum V. köt. 
Jósika : Az utolsó Báthori, 2 köt. Kompolthy: Dsung-hajóval. Papp: 
Arany János irodalomtörténete. Palágyi: Petőfi. Szinnyei: Arany 
János. Verseghy: Gróf Kaczajfalvy.

Az előző évben a könyvtár állománya volt 1856 mű, 1936 
kötet, idei gyarapodás 15 mű, 17 kötet; állomány : 1871 mű, 1953 
kötet. Könytárunknak nyomtatott katalógusa van, külön az V, a 
VI, s a VII—VIII. osztály számára.

Dr. Rell Lajos, Vidovszky Kálmán
könyvtárosok.

A két csoportnál könyvvásárlásra 200 K-t, könyvkötésre 129 
K-t fordítottunk.

B) Szertárak,

a) Természetrajzi szertár.

Vétel: Falco peregrinus Ortygometra porzana, Scolopax
gallinula, Sula bassana, Fulmarus glaciális, Haliaétus albicilla. 
(Kitömött madarak.) 341 koronát az előző évben rendelt eszközök 
kifizetésére fordítottunk.

Állomány az iskolai év végén : Állattanhoz fali táblákban 42, 
állatokban és ismertető alkatrészekben 1133, növénytanhoz, fali 
képekben 65, utánzatokban 31, szárított növénygyűjteményben 1600, 
ásványtanból mintákban és fali képekben 323, ásványokban 1912; 
mikroszk. készítményben 42: vegyes ásványokban 2670.

Jéger József
a szertár őre.
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b) Vegytani szertár.
Újabb beszerzés nem volt.
Állomány az év végén: vegyi szerekben 87, eszközökben 320.

Jéger József
a szertár őre.

c) Természettani szertár.

Ezen iskolai évben újabb beszerzés nem volt. Az elhasznált 
szereket pótoltuk és elromlott szereket javíttattunk összesen 82 K 
52 fillér értékben.

Eleöd János villanytelepi aligazgató úr egy nagy bologniai 
tivegcseppet, Vértes István VII. o. t. egy torzító prizmapárt aján
dékozott.

A szertár állománya az iskolai év végén 588 darab.

Frank Dezső
a természettani szertár őre.

d) Történelem — földrajzi szertár.

Vétel: 4 darab 1 :75000 katonai térkép, a Balaton vidékéről; 
1 darab a Balaton turista térképe 1:150,000 ; 2 darab Békéscsaba 
átnézeti térképe. Összeg: 13’86 K.

Ajándék: Szemere Kálmán vasúti főnök 1 darab I. Lipót 
korabeli ezüst pénz, Székely Gyula IV. oszt. 4 osztrák s 1 olasz 
rézpénzt, Leszich László IV. oszt. 1 darab Ferenc korabeli rézpénzt. 
Kolényi Cyrill IV. oszt. 1 darab Mária Terézia korabeli rézpénzt 
és Csernus János IV. oszt. 1 darab Ferenc korabeli ezüst érmet 
ajándékozott.

Állomány az iskolai év végén: 87 térkép, 4 földgömb, 2608 
arany-, ezüst-, réz- és papírpénz; 538 pecsét-lenyomat; 85 nép
rajzi, 18 őskori, 1 népvándorlás korabeli eredeti, 65 utánzott 
tárgy; 50 gipsz, 55 bronz, 2 ezüst emlékérem, 1 gipsz mellszobor, 
3 gipsz dombormű, 180 sztereoszkop-kép.

Laurovics Ferenc
a történelem-földrajzi szertár őre.

e) Classica-philologiai könyvtár és képtár.

Az ezen szakba vágó s a folyó iskolai évben szerzett könyvek 
a „Tanári Könyvtáriban vannak részletesen feltüntetve.
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Állomány: a) Görög irodalmi termékek: 45 mü 68 kötetben. 
— b) Latin művek: 57 mű 97 kötetben. — c) Képtár: 78 drb 
kép. Összesen 102 mű 165 kötetben.

Balázs Ádám
a class.-phil. gyűjtemény őre.

f) Rajzszertár.

Szaporodás a) vétel: Lyka K.: Művészet 1910. évfolyam 
5., 6. füzete és az 1911. évfolyam 1., 2., 3. füzete; Várday: 
Magyar díszítmények, 18. darab Virág, gyümölcs genre (festőminta) 
14 darab, b) ajándék: 2 darab rajzminta Hegyessy Árpád IV. o. 
tanulótól és 6 darab rajzminta Pfeiffer Miklós VII. o. tanulótól. 
Összesen 62 korona értékben.

Állomány az iskolai év végén : 94 kötet, 2374 darab rajzminta, 
368 darab modell a szabadkézi rajzhoz, 463 darab mértani rajz
minta, 38 darab modell, 5 darab rajzeszköz a mértani rajzhoz, 
4 darab virágtartó a szabadkézi rajzhoz és 40 darab falikép 
a művészeti oktatáshoz.

Zvarínyi Lajos
a rajzszertár őre.

g) Tornaszertár.

Szaporodás vétel útján: 2 darab gyakorló vas-diszkosz, 
27 darab magyar gerely, 1 darab hitelesített diszkosz (tornaköri 
pénztár) 31 korona értékben.

Állomány az iskolai év végén-. 443 darab. Tekintettel a torna
teremben tartani szo.kott évi dísztornáknak a közönség részéről 
való nagyarányú látogatottságára, a Tornakor költségén egy cél
szerűen összeállított, széjjelszedhető öt emeletes tribün készült 
120 ülőhellyel, 143 korona 88 fillér költséggel.

Áchim Károly
a szertár őre

h) Zeneszertár.

Állomány az iskolai év végén: 28 darab partitúra, 12 darab 
kettős, 2 darab egyes hangjegy-állvány, 1 nagybőgő, 1 kisbőgő, 
1 viola tokkal, 1 ütempálca, 1 síp, 1 partitúra könyv.

Áchim Károly
a szertár őre.



Xí.

Gyámintézet.

Ifjúsági gyámintézetünk az elmúlt iskolai év folyamán is 
kielégítő eredménnyel teljesítette nemes hivatását. — Az 1910 
év szeptember hó 17-én tartott alakuló gyűlésen az egyesület 
Botyánszky János VII. o. tanulót főjegyzővé, Maros Tibor VII. 
o. tanulót pedig aljegyzővé választotta meg. — Pénztárosok let
tek : Baukó András (VIII. o.), Balázs László (VII. o ) , Braun 
András (VI. o.), Wagner Dániel (V. o.), Fábry Károly (IV. o.), 
Szeberényi Lajos (III. o ), Zsilák János (II. o.) és Zvarínyi Mik
lós (I. o.) tanulók.

A tagok száma az I. osztályban 17, a Il-ikban 15, a Ill-ikban 
16, a IV-ikben 13, az V-ikben 22, a Vl-ikban 14, a Vll-ikben 
15, a Villákban 7, összesen tehát 119 tag volt

Befolyt az I-ső osztályban 1298 K, a Il-ikban 15 K, a 
Illákban 1460 K, a IV-ikben 1250 K, az V-ikben 2L50 K, a 
Vl-ikban 1390 K, a Vll-ikben 14‘60 K, a VlII-ikban 7 K, ösz- 
szesen tehát 112'08 K, ehez járul az Aradi Ipar- és Népbank 
békésmegyei fiókintézeténél elhelyezett tőke ez évi kamatja 313  
K, tehát az évi összes bevétel 115 K és 21 fill.

Ezen összegnek negyedrésze — 29 K — az egyetemes 
gyámintézetet illeti ; a fennmaradó összegből évi kiadásokra 
(pénztári napló, iktató-kiadó könyv, bélyeg) ment 10 K, a po
zsonyi „Theol. Otthon“-nak 15 K-t juttattunk, az eperjesi »Theol. 
Otthon"-nak 15 K-t, a torzsai ev. árvaháznak 5 K-t, az újpesti 
ev. templomra 5 K-t, a nagykárolyi ev. templom renoválására 
5 K-t, a békéscsabai ev. ref. templomra 10 K-t, az alamori ev. 
ref. templomra 3 K-t, a törökkanizsa—torontáljózseffalvai ev. ref. 
imaházra 3 K-t. A fönnmaradt összegre vonatkozólag akképen 
intézkedett az egyesület, hogy abból templomi énekes könyveket 
szerez be az ev. ifjúság számára, közös használatra.

Az Aradi Ipar- és Népbankban elhelyezett összeg 73-23 K.
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Egyesületünk ez évben egy alakuló, egy ügyviteli, egy 
záró és három felolvasó ülést tartott. A felolvasó üléseken a 
saját osztályukban elvégzett vallástani anyag egy-egy kérdését 
dolgozták fel a következők: Sailer Ferenc (VI. o ), Maros Jenő 
(VI. o.) — két dolgozat — ; Petz Gyula (VI. o ), Kvasz György 
(VI. o.) és Wagner Dániel (V. o.) tanulók. Minden felolvasó 
ülésen vallásos tárgyú szavalatok is voltak.

Záró ülésünket 1911 junius hó 11-én tartottuk meg.

Vidovszky Kálmán
h. vallástanár.



XII.

Segítő-egyesület.

Egyesületünk az elmúlt iskolai évben is azon fáradozott, 
hogy a szegény tanulókat tanulmányaik folytatásában segítse.

Ezért 102 (az I. osztályból 25, a II. o. 15, a III. o. 9, a
IV. o. 11, az V. o. 10, a VI. o. 10, a VII. o. 12, a VIII. o. 10) 
nyilvános és 5 magántanulónak adott iskolai könyveket (ösz- 
szesen 734 darabot); pénzsegélyben részesített két tanulót: Fa
ragó Sándort (I. o.) 20 K, Ferenczi Jenőt (I. o.) 10 K, alum- 
neumi dijsegélyben egyet: Kurilla Trajánt (I. o )  10 K, tandíj - 
segélyben hatot, u. m.: Danielisz Jánost (II o.) 14 K, Petrás 
Jánost (II. o )  20 K, Tamássy Emilt (VI. o.) 10 K, Bagyinka 
Bélát (VIII. o.) 10 K, Loykó Bélát (VIII. o.) 10 K, Heller Já
nost (Vili. o.) 20 K, érettségi dijsegélyben kettőt: Heller Jánost 
(VIII o )  10 K, Tollas Bélát (VIII. o.) 20 K, kórházi dijsegély
ben egyet: Karleesik Jánost (I. o )  24 K erejéig; összesen 178 
koronát fordított erre a célra ; a kiselejtezett 231 kézikönyvet 
legnagyobbrészt újakkal cserélte ki.

Ezt az eredményt csak úgy érhette el, hogy a szives 
közreműködők és támogatók jóakaratát nem nélkülözte.

Az osztályfő urak az idén is azon buzgólkodtak, hogy ta
gokat gyűjtsenek és adományokat szerezzenek, a nemesszivü 
ifjúságbarátok pedig arra törekedtek, hogy kegyes adományaik
kal egyesületünket célja elérésében támogassák.

Midőn a buzgó osztálytanár uraknak és a szives adako 
zóknak becses közreműködésükért egyesületünknek hálás kö
szönetét fejezi ki, egy valóban önmagát dicsérő nemes tettre 
hivom fel nagyrabecsült olvasóimnak a figyelmét, remélvén, 
hogy ezzel nem sértem meg ismert s erénységüket az adakozó 
és igen tisztelt szülőknek.
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Beliczey Tibor ur ugyanis azon alkalomból, hogy szeretett 
fia először állotta ki a gimnáziumi vizsgálatok próbáját, szives 
volt 50 koronát ajándékozni egyesületünknek.

Bár követésre találna e nemes cselekedet!
Mennyi jót lehetne tenni a megnövekedett tőke kama

taival ! . . .
Egyesületünk immáron a tizenhatodik éve hogy fennáll ; 

ezalatt az idő alatt, (egy kivételével, akiről annakidején emlí
tést is tettünk), nem igen akadt olyan tagja, aki célját elérvén 
s a társadalomban tisztes állást elfoglalván, szives adományával 
megemlékezett volna róla, pedig nem egy-két részesült eddig is 
jótéteményeiben.

Eszükbe juthatna ezen volt tagoknak a szentirás ezen m on
dása : szegények mindig akadnak köztetek.

A példa vonz.
A jótékonyság gyakorlása nemcsak nemes cselekedet, ha 

nem szükséges is.
Csak dicséretet és hálát érdemelnek azok a fenkölt gon- 

dolkozásu adományozók, akik gyermekeiket és az ifjúságot jó 
példával serkentik a szép tettekre.

Ilyen nemes gondolkozásu adományozók voltak : Áchim 
Gusztáv 5 K, Fábry Károly 2 K, Fejér Imre 3 K, Freyler F e
renc 3 K, Gábor József 2 K, Gremsperger 18 K, Háber József 
45 fillér, Halász Béla 1 K, Kertész József 50 fillér, Kolozsi 
Endre 3 K, dr. Mandel Vilmos 3 K, Nagy Béla 3 K, N. N. 3 
K, Otava János 8 K, Szarka Péter 3 K, Petz Gyula 1 K, W ag
ner Béla 1 K, Wagner Ferenc 1 koronát adományozott. Összes 
adomány 60 K 95 fillér.

Könyveket adományoztak: Gurka László III. o. és Wágner 
Béla V. o. tanulók.

Segítették egyesületünket hivatásának a teljesítésében tagjai 
is. Rendes tagok az I. osztályból : Áchim Gusztáv, Adler Mihály, 
Bella Gyula, Csöndes János, Fábján Ferenc, Fischer László, Ha
lász György, Hanzély Ferenc, Horváth Gyula, Juhász Gergely, 
Karkus Pál, Karleesik János, Kerekes Lajos, Kurilla Traján, Kis 
G. Károly, Koren Pál, Karasy György, Lepény Pál, Milec János, 
Oláh Zsigmond, Orbán János, Otava János, Uhrin Pál, Rapos 
János, Roykó Albert, Schillinger József, Singer Miklós, Schwarz 
László, Szkrabek Jakab, Szemere László, Tóth Dezső, Thury 
Lajos, Varga Zsigmond, Walthier József;
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II. oszt.: Bella Methód, Csath Béla, Csörföly Mihály, Da- 
nielisz János, Dolga Gyula, Eczedi János, Gábor József, Jordán 
József, Juhász Imre, Lacó András, Kolozsi Endre, Papp Pál, 
Petrás János, Pongrácz Géza, Szarka Péter, Szuhy Géza, Varga 
Béla, Weisz Lajos, Zsilák János;

III. oszt.: Benjámin Márton, Bielik Sándor, Bors Pál, Gaj
dács Mihály, Gerzselyi Vilmos, Gremsperger Pál, Hanzély Já
nos, Krnács Mihály, Linder Pál, Lőrinczy Szt. Lóránd, Molnár 
Árpád, Pólya Ferenc, Rauch Lajos;

IV. oszt.: Áchim András, Baros Lajos, Csath András, Deutsch 
László, Fábry Károly, Gutmann Adolf, Harsányi György, fiáber 
József, Hegyesy Árpád, Kalmár Miklós, Kolényi Emil, Korcsok 
Béla, Kurilla Mihály, Kvasz Béla, Kvasz Jenő, Machács Gyula, 
Nagy Béla, Petrovszky György, Reisz Endre, Réthy István, Sta- 
szenka Elek, Leszich László, Székely Gyula;

V. oszt.: Barát Pál, Battyán Dezső, Fejér Imre, Francziszczi 
Lajos, Galli László, Magyar László, Nun Károly, Orbán Emil, 
Paulovics Gyula, Pepa Mózes, Rapos Mihály, Varga Gyula, 
Wagner Béla ;

VI. oszt. : Bányai Zoltán, Braun András, Hammer Rudolf, 
Kaczkó György, Klein Ferenc, Kliment Z. György, Kolényi 
Mladen, Petz Gyula, Puskás Béla, Réthy Károly, Sándor Lajos, 
Székely Elek, Tamássy Emil, Tóth Libor, Tóth Mátyás;

VI. oszt. : Botyánszky János, Csatlós Balázs, Csörföly 
Tibor, Dávid István, Faragó László, Hasas János, Pártos 
József, Pongrácz István, Símig Rezső, Szilárd Gyula, Tinea 
Kornél Udvardy Guidó, Vértes István, Wagner Ferenc, Kucián 
Emma.

VIII. oszt.: Bagyinka Béla, Baukó András, Bálán Xevér, 
Bácsi Géza, Chraiun Tivadar, Galli Miklós, Herke László, 
Kliment Z. Pál, Langfelder Emil, Loykó Béla, Löwenstein 
Gusztáv, Machács Pál, Papp László, Réthy Béta, Szelezsán János, 
Teván Rezső, Tihanyi Lajos, Tollas Béla, Vaday József, Volentir 
Gyula, Weisz István. Összesen 154.

Pártoló tagok'
az I ső osztályból: Áchim József, Bukta Imre, Vidovszky 

László, Zvarínyi M iklós;
II. oszt.: Mázán László, Pártos József;
III. oszt. : Áchim Mihály, Baksy Ernő, Czepó János, Csi- 

csely György, Flamm István, Maros Dezső, Molnár Béla, Pataj 
András, Szeberényi Lajos, Weisz László ;
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IV. oszt. : Friedmann László, Liffa Endre, Nagy László, 
Polgár Endre, Rósz József, Wilhelm Ferenc, Zsíros János;

V. oszt.: Deutsch Imre, Járossy P á l;
VI. oszt. : Flamm Jenő, Flamm Sándor, Qruber József, Kis 

M. János, Maros Jenő, Sailer Ferenc ;
VII. oszt : Balázs László, Becher Imre, Linder László, 

Maros Tibor, Pfeiffer Miklós, Rajz Gábor, Reisz Béla, Weisz 
Sándor;

VIII. oszt.: Bukta József, Ritter Dávid. Összesen: 41.
A rendes tagok 2, a pártolók 1 koronát fizettek.
Értesítő másolat-diját (1 K) fizette Volentir Gyula VIII o. t. 
A könyvek beszedésénél, beszerzésénél, rendezésénél, leltá

rozásánál és kiosztásánál az idén is három tanuló nyújtott segít
séget, akiknek köszönetét fejezi ki az elnökség.

Az 1911. évi junius hó 14 én tételről-tételre átvizsgált és 
nyugtákkal igazolt számadás a következő eredményt tünteti fe l:

Bevétel:

Tavalyi maradék . . . . 190 K 32 fill.
Tagsági d i ja k ...................... 349 „ - n
A d o m á n y o k ..................... 110 „ 95 n
Hangverseny jövedelméből 100 „ - ff
Majálisi jövedelemből . . 20 „ - ff
Kamat..................................... 129 „ 12 fi
Koszorú gyűjtésből megmar. 2 „ ~ ff
Értesítő d i j ........................... 1 „ - ff

Összesen : 902 K 39 fill.

K iadás:

Benhagyott kamat . . . 129 K 12 fill.
Elhelyezett tőkék . . . . 150 „ - n
Könyvek ................................ 281 „ 22 ff
Könyvkötés........................... 20 „ 80 ff
F ü z e te k ................................ 4 „ 32
P é n z se g é ly e k ..................... 178 „ - ff
L e v e l e z é s ........................... -  „ 70 ff

Összesen : 764 K 16 fill.
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Egyenleg: 902 K 39 fill, összes bevétel 
764 » 1 6  » » kiadás

138 K 22 fill, idei maradék.

Az egyesület vagyona a bemutatott takarékpénztári köny
vecske szerint 3476 K 09 f il l , az idei szaporodás 279 K 12 fill.

Majoros József
elnök.





XII.

Önképzőkör.

Önképzőkörünk életének tizenkettedik évét a következők
ben vázolhatom:

Az önképzőkör megalakitásával és szervezésével az idén 
is az alulírottat bízta meg a tanári kar. Az alakuló gyűléstől, 
1910. október 3-tól kezdődőleg, az iskolai szünetek kivételével, 
minden hét szombat délutánján összegyülekezve folytatták mun
kájukat a tagok egészen április végéig ; zárógyülésünket junius 
18 án tartottuk. A jeleztem időn belül 15 rendes s egy ünnepi 
ülést tartott a kör A rendes üléseket a tagok szavalatai, mun
kái, ezeknek írásban és szóban való megbirálása s a folyó ügyek 
elintézése töltötték be. Működése az idén nem volt nyilvános, 
bár a március 15-iki ünnep tárgysorozatát önképzőkörünk tag
jainak szavalatai és munkái alkották. Március 15-én kívül a 
magunk körében megültük még október 6-ának évfordulóját. 
Ekkor s más alkalommal is vendégeinkül tisztelhettük a tanári 
kar több tagját s Bukovszky János igazgató ur az idén is, miként 
eddig minden évben, többször jelét adta munkánk iránt való 
rokonszenvének és élénk érdeklődésének.

A kör ez évi munkálkodásának vázlata a következő :
a) volt 25 szavalat,
b) 5 szabad előadás,
c) 2 beszéd,
d) 8 értekezés,
e) 4 szépirodalmi mű,
f) minden műhöz bírálat.
Ezeken kívül minden szavalatot, felolvasott művet és bírá

latot szóval is megbírálták a tagok az üléseken s a vélemények 
elágazása nem egyszer érdekes eszmecserére adott alkalmat, 
amely azonban személyeskedéssé soha sem fajúit.

Ma működésünk eredményét a tavalyival összehasonlítjuk, 
azt találjuk, hogy a kör munkássága 5 szavalattal, 2 szabadelő
adással s 4 költői művel volt gazdagabb, de 4 értekezéssel sze
gényebb.
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Pályázatot egyszer hirdettünk az idén, március 15-e alkal
mából. A pályázatra 3 mű érkezett be, azonban a bíráló bizott
ság s ennek jelentése alapján a kör egyet sem tartott jutalomra 
méltónak s megbízta az egyik pályázót, Pfeiffer Miklós VII. o. 
t., hogy művét, mely egyébként szép munka volt, a pályázat 
értelmében dolgozza át. Pfeiffer ügyesen oldotta meg feladatát 
s művét, mely a március 15-iki ünnepen köztetszést aratott, a 
kör utólag 10 K jutalomban részesítette

Egyébként örömmel iktatjuk ide, hogy az Önképzőkör 
működése az idén is élénk volt. Az elnök most is több tételt 
tűzött ki a tudomány különböző ágaiból és nem hiába Buzgó 
működést fejtettek ki a titkáron kívül : Maros Jenő VI., Pfeiffer 
Miklós, Vértes István VII., Langfelder Emil, Réthy Béla Vili. o. t. 
A szavalok közül Maros Jenő V I, Galli Mihály, Maros Ti 
bor, Pártos József VII., Kliment Z. Pál, Langfelder Emil, Weisz 
István Vili. o. t. kell kiemelnünk.

Pénztárunk álladéka :
Bevétel 427-24 K 
Kiadás 48 — K 
Maradvány 379'24 K

Az önképzőkör az önképzés munkájának segédeszközéül 
olvasótermet tart fenn, melyben a következő folyóiratok állanak 
a tagok rendelkezésére: Vasárnapi Újság, Uj Idők, Természet- 
tudományi Közlöny, Magyar Nyelvőr, Mathematikai Lapok, Tol
nai Világlapja. Olvasó óra 3 volt hetenkint : vasárnap délelőtt, 
szerdán és szombaton délután.

Az önképzőkör tisztviselői a következők voltak :
Elnök : Dr. Rell Lajos tanár.
Titkár : Heller János VIII. o. t.
Jegyzők: Papp László VIII., Botyánszky János VII. o. t.
Pénztáros : Galli Mihály VII. o. t.
Ellenőr : Baukó András VIII. o. t.
Levéltáros : Bácsi Géza VIII. o. t.
Laptárosok: Szelezsán János VIII, Maros Tibor VII, Kvasz 

György, Maros Jenő VI. o. t.
Legyen szabad végül a kör összes tagjainak nevében kö

szönetét mondanom mindazoknak, akik munkánk iránt érdek
lődést tanúsítottak s támogattak bennünket céljaink elérésében.

Dr. Rell Lajos
elnök.



XIV.

Alumneum.

A lefolyt 1910—11. iskolai évben 87 tanuló részesült élel
mezésben. Az élelmezési dij a jövő iskolai évben is 150 K lesz 
ebédért és vacsoráért 10 hónapra. Csak ebédért 90 K fizetendő ; 
a vacsoradijat — 10 hónapra 60 K — minden tanuló tartozik 
megfizetni, az ebéddij elengedéséért folyamodni lehet.

Az iskolai év folyamán az alumneum számára a követke
zők adakoztak: 1. A beiratáskor: a) Fejér Imre (Kondoros) 
20 K -t; b) dr. Szarnék Ignác 5 K -t; 2. Budapest székesfőváros 
központi pénztára 39'80 K-t; 3. Lévius M. 4 K-t; 4. Az ág. h. 
ev. egyház 100 kgr. paszulyt; 5. Félix István 1 zsák burgonyát; 
6. Balás Ádám 6 K t; 7. Neumann Manóné 5 K -t; 8. Az izrae
lita hitközség 50 K t ; 9. Réthy Béla 21'35 K értékű gyógysze 
reket szegénysorsu alumnisták számára; 10. A Békéscsabai N ő
egylet 25 K-t; 11. A békéscsabai evang. hölgyek az 1911. jan. 
7-én tartott hangverseny jövedelméből 600 K-t; 12. A Békés- 
Csabai takarékpénztár egyesület 100 K t; 13. A helybeli »Tulipán
kert" 347T8 K-t; 14. A „Polgári kör“ 30 K-t; 15. Pfeiffer Isván 
5 K-t; 16. Békéscsaba-városi takarékpénztár részvénytársas. 50 K t.

A múlt évi szupplikáció eredménye:
Ö s s z e g y ű l t ...............................  2318 36 K
A szupplikánsok jutaléka . . 866 07 K

Maradvány: 1452-29 K,

mely összeget az alumneum kiadásainak fedezésére fordítottuk.
Az elmúlt iskolai évben a következő tanulók részesültek 

alumneumi dijelengedésben : az I osztályból: Bella Gyula 20 K, 
Karleesik János 15 K, Kirilla Traján 15 K, Koren Pál 20 K, 
Orbán János 81 K, Rapos János 20 K ; — a II. osztályból: Csath 
Béla 15 K, Jordán József 25 K, Petrás János 45 K; — a III. 
osztályból: Kolozsi Pál 15 K, Molnár Árpád 30 K ; — a IV. 
osztályból: Kolényi Cirill 20 K ; — az V. osztályból: Pepa



110

Mózes 30 K, Rapos Mihály 20 K ; — a VI. osztályból: Braun 
András 63 K, Kolényi Mladén 20 K, Sándor Lajos 20 K ; — a 
VIII. osztályból: Tollas Béla 72 K.

Az alumneum vagyoni helyzete a következő :
1. Ki van kölcsönözve . . . 22820-— K
2. Takarékbetét . . . . . 3622‘23 „

Vagyon : 26442'23 K
Midőn e helyen is hálás köszönetét mondunk úgy a hely 

beli m. t adakozóknak intézetünk iránt tanúsított áldozatkész
ségükért, valamint a vidéki m. t. közönségnek, kik részint szi
ves adományukkal, részint szupplikánsaink ellátásával intézetünk 
ügyét és célját előmozdították : egyúttal kérjük is a nagyér
demű közönséget, hogy a jövőben se vonja meg tőlünk szives 
pártfogását!

Figyelmeztetés! A főgimn. bizottságnak 1910 junius 7-én 
tartott ülésének határozatából kifolyólag figyelmeztetem úgy a t. 
szülőket, mint a tanulókat, hogy a jövő iskolai évtől kezdve 
minden alumnista tiz hónapon keresztül oly mértékben köteles 
az alumneumban való étkezést igénybe venni, ahogy szeptem
ber havában beiratkozott. Tehát, ha ebédre és vacsorára irat
kozott be, minden hónapban 15 K-t, ha csak ebédre, akkor 
minden egyes hónapra 9 K-t köteles fizetni. E határozathoza
talra azon körülmény birt bennünket, hogy a tanulók az étke
zésre fordítandó pénzt igen sokszor haszontalan dolgokra elfe 
csérelték. Tudvalevő dolog pedig, hogy az ifjúkorban a kellő 
táplálék hiánya úgy a testi, mint a szellemi fejlődésnek ká
rára van.

Kívánatos, hogy a szülő az élelmezési d ijat az eforus ne
vére küldje be!

Babich Pál
főgimn. tanár, elnök.



XV.

Pénzbeli segélyek és adományok.

Az első szerződésben megállapított fentartási államsegély 
1910. jul. 1. — 1911. jul. 1-ig: 32.000 K.

B )

Békéscsaba nagyközség részéről 1911-re: 10.000 K.

C)
A bányai ágost. hitv. ev. egyházkerület 1910. évi közgyű

lése ösztöndíjakra: 400 K.
D )

A békéscsabai ágost. hitv. ev. egyházközség a hitoktatás 
céljaira: 150 K.

£ )
A „Békéscsabai takarékpénztár egyesület“ ösztöndíj alapít

ványának gyarapítására : 100 K. Az alapítvány összege ezzel az 
alapítvánnyal együtt: 700 K.

n
Szegénysorsú, tanulók iskolai szükségleteire adakoztak : a 

„Békéscsabai takarékpénztár egyesület“ 100 K-t, az „Aradi Ipar 
és Népbank" 50 K-t, a „Békéscsaba városi takarékpénztár« 50 K-t, 
a „Békésmegyei Általános Takarékpénztár“ 50 K-t és Réthy 
Béla gyógyszerész úr 30 K-t.

O )

Karkus Pál úr ösztöndíjazásra : 10 K.

Az Alumneumra, a Segitő-egyesületre s más célokra be
folyt adományokról kimutatást közölnek az illető fejezetek.

Fogadják a ncmesszivü pártfogók és adakozók ez úton is 
intézetünk hálás köszönetét.





xví.
Kézikönyvek az 1911—1912. iskolai évre.

I. OSZTÁLY.

Bereczky S .: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. (Csak 4. 
kiadás.) Kókai L. 120 f.

Szinnyei 1.: Iskolai magyar nyelvtan, i. (15. kiadás.) Hor- 
nyánszky. 120 f.

Császár E. és Váczy J .: Magyar olvasókönyv. I. (2. kiadás.) 
Athenaeum. 240 f.

Schuster A.: Elemi latin nyelvtan. II. rész. Athenaeum. 240 f. 
Lasz S .: Földrajz. I. (2. kiadás.) Lampel. 180 f.
Paszlavszky J .: Kis természetrajz. I. r. Athenaeum. 220 f. 
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. 1. rész. (4. kiadás.) 

Kogutovicz és Társa. 200 f.
Mérei G y.: Számtan. I. r. Dobay. 200 f.
Gerevich E. és Király L.: Rajzoló geometria. I. r. Planinietria. 

Lauffer. 180 f.
Vajda P .: Szépírásí minták. 40 f.

II. OSZTÁLY.

Bereczky S .: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. (Csak 4. 
kiadás.) Kókai. 120 f.

Szinnyei J .: Iskolai magyar nyelvtan. II. r. (10. kiadás.) Hor- 
nyánszky. 80 f.

Császár E. és Váczy J .: Magyar olvasókönyv. II. rész. 
Athenaeum. 250 f.

Schuster A.: Elemi latin nyelvtan. II. r. Athenaeum. 200 f. 
Lasz S . : Földrajz. (2. kiadás.) A II. és III. osztály számára. 

Lampel. 350 f.
Paszlavszky J .: Kis természetrajz II. r. Athenaeum.
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Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. II. rész. Kogu- 
tovicz és Társa. 240 f.

Mérey G y.: Számtan II. r. Dobay. 250 f.
Gerevich E. és Király L. : Rajzoló geometria II. rész: Stereo- 

metria. Lauffer. 200 f.
Vajda P .: Szépírási minták. 40 f.

III. OSZTÁLY.

Bereczky S . : A keresztyén egyház rövid története. (4. kiadás.) 
Kókai. 80 fillér.

Szinnyei J. : Rendszeres magyar nyelvtan. (11. kiadás.) Hor- 
nyánszky. 120 f.

Császár E. és Váczy J .: Magyar olvasókönyv. III. r. Athenaeum. 
280 f.

Latin nyelvtan és olvasókönyv függőben maradt.
Segédkönyv: dr. Hittrich Ö. : Latin szókönyv. Franklin-Tár- 

sulat. 100 f.
Schuster A .: Német nyelvtan. I. rész. (3. kiadás.) Athenaeum. 

240 f.
Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (5. kiadás.) 

I. II. rész. Atheneaum. 400 f.
Schmidt A. dr.: Fizikai és mathematikai földrajz. (10. kiadás.) 

Lampel. 350 f.
Lasz S . : Földrajz (2-ik kiadás) a II. és III. osztály számára. 

Lampel. 120 f.
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. II. rész. Kogu

tovicz és Társa. 240 f.
Szigethy L. dr.: Magyarok története. I. rész. Singer és 

Wolfner. 200 f.
Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. Kogutovicz 

és Társa. 200 f.
Mérey Gy. : Számtan. II. r. Dobay. 250 f.
Horti (Hornischek) FI. d r .: Rajzoló geometria. III-ik rész. 

(2. kiadás). 240 f.

IV. OSZTÁLY.

Koren P .: Dr. Luther M. kiskátéjának magyarázata. (Csak 
5 kiadás). Békéscsaba. Corvina-könyvkereskedés. 50 f.

Góbi I . : Stilisztika és verstan. (5. kiadás). Franklin-T. 200 f. 
Arany J.: Toldi. Magyarázta Lehr A.(11.kiadás. Franklin-T. 160f,
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Pirchala I.: Latin nyelv. (11. kiadás). Stampfei. 180 f. 
Pirchala I.: Latin olvasókönyv a III. és IV. osztály számára. 

Stampfel. I. kötet. 270 f. (5. kiadás). II. kötet. (5. kiadás). 270 f.
Schuster A .; Német nyelvtan. II. r. (2. vagy 3. kiadás). 

Athenaeum. 200 f.
Kelemen B .: Magyar- és német zsebszótár. (5. kiadás). I. és II. rész. 

Athenaeum. 400 f.
Szigethy L. dr.: Magyarok története. II. rész a IV. osztály 

számára. Singer és Wolfner. 200 f.
Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. Kogutovicz 

és Társa. 200 f.
Róth—Tőkés: A növénytan alapvonalai. (6. kiadás). Franklin- 

Társulat. 320 f.
Sárkány L. d r .: Algebra. Athenaeum. 400 f.
Horti H. dr.: Rajzoló geometria IV. oszt. 240 f.

V. OSZTÁLY.

Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés. (4. kiadás). Kókai. 160f. 
Hetvényi—Jausz—Adorján : Bibliai olvasókönyv. Hornyánszky. 

240 f.
Riedl F .: Rhetorika. (5. kiadás). Lampel. 260 f.
Kossuth Lajos július 11. beszéde. Magyar Könyvtár. 36. sz. 30 f. 
Pirchala I.: Latin nyelvtan. (11. kiadás). Stampfel. 180 f. 
Cserép J. dr.: Szemelvények Ovidius műveiből. Lampel. 160 f. 
Cicero pro Licinio Archia Poéta. Magyarázta Kapossy L. 

(2. kiadás.) Franklin-Társulat. 60 f.
M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei Pompeii oratio ad 

Quirites. Magyarázta dr. Kont I. Athenaeum. 100 f.
Cserny—D ávid: Latin stílusgyakorlatok. I. rész. (6. kiadás). 

Stampfel. 200 f.
Hittrich Ö. dr.: Római régiségek. Kókai 250 f.
Schmidt: Latin-magyar; magyar-latin szótár. Athenaeum.

400 f.
MayWald J. dr.: Görög nyelvtan. (4. kiadás.) Kókai. 280 f. 
Maywald J. dr.: Görög gyakorló és olvasókönyv. I. rész (3. 

kiadás.) Athenaeum. 220 f.
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. I. k. (3. kiadás.) 

Athenaeum. 220 f.
Ajánlatos segédkönyv : Schill S.: Qörög régiségek és művészet történet. 

(2. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 f.
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Homeros Odysseiája, ford, űyomlay Gy. dr. Athenaeum.
280 f.

Homeros Iliasa, ford. Csengeri J. d r .: Athenaeum. 280 f. 
Dr. Geréb J .: Szemelvények Herodotos műveiből. Franklin- 

Társulat. 150 f.
Kemény F .: Rendszeres német nyelvtan. Lampel. 200 f. 
Tímár P. : Német olvasókönyv. II. r. Singer és Wolfner. 

350 f.
Orosz A .: Német stílusgyakorlatok (2. kiadás.) Athenaeum. 

160 f.
Kelemen B .: Magyar és német zsebszótár. (6. kiadás.) I. és II. r. 

Athenaeum. 440 f.
Szigethy L. d r.: Egyetemes történet. I. rész. Ó-kor. Singer 

és Wolfner. 240 f.
Ajánlatos segédkönyv: Kogutovicz M. Történelmi iskolai atlasz,
Róth—Vángel : Állattan alapvonalai. (5. kiadás.) Franklin- 

Társulat. 400 f.
Sárkány L. d r .: Algebra. Athenaeum. 400 f.
Sárkány L. : Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f.

VI. OSZTÁLY.

Bereczky S . : A keresztyén egyház története. Kókai. 250 f. 
Riedl F .: Poétika és Poétikai olvasókönyv. (6. kiadás.) 

Lampel. 300 f.
Segédkönyvek: Shakspere: Coriolanus, Petőfi S. fordításában, magyarázta 

Szigetvári I. Franklin-Társulat. 120 f.
Zrínyi M .: Szigeti veszedelem. Olcsó könyvtár 937—940. Franklin- 

Társulat. 80 f.
Katona J . : Bánk-Bán. Magyar könyvtár. I. sz. 30 f.
Kisfaludy K .: Csalódások. Jeles írók iskolai tára. XXVI. (2. kiadás.) 

Franklin-Társulat. 60 f.
Pirchala J .: Latin nyelvtan (11. kiadás.) Stampfel. 180.
P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII., I. kötet, magyarázta 

Pirchala 1. (5. kiadás.) Athenaeum. 140 f.
Pirchala 1.: Jegyzetek Vergilius Aeneisének 1—Xll. énekéhez. 

(2. kiadás.) Athenaeum. 160 f.
Bartal—Malmosi: Titi Livii Ab űrbe condita liber XXL, 

XX1L (4. kiadás.) Athenaeum. 180 f.
Hittrich Ö. dr.: Római régiségek. Kókai. 250 f.
Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok. 11. rész. (6. kiadás.) 

Stampfel. 320 f.
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Maywald J. dr.: Görög nyelvtan. (5. kiadás.) Kókai. 280 f. 
Maywald J. dr.: Görög gyakorló és olvasókönyv. 11. r. (4. ki

adás.) Kókai. 250 f.
Sophokles Antigone, ford. Csiky G. Franklin-Társulat. 100 f. 
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. 11. kötet. (3. vagy 

4. kiadás.) Athenaeum. 180 f.
Ajánlatos segédkönyv: Schill S . : Görög régiségek és művészettörténet. 

(3. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 f.
Kemény F .: Rendszeres német nyelvtan. Lampel. 200 f. 
Tímár P .: Német olvasókönyv. 11. r. Singer és Wolfner. 350 f. 
Orosz A.: Német stílusgyakorlatok. (2 .kiadás.) Athenaeum. 160 f. 
Szigethy L. dr.: Egyetemes történet 11. rész. Középkor. Újkor. 

(1648) Singer és Wolfner. 300 f.
Ajánlatos segédkönyv. Kogutovicz M .: Történeti iskolai atlasz 600 f. 
Róth—Hankó—Melczer: Ásványtan és chemia. Franklin-

Társulat. 320 f.
Sárkány L. dr.: Algebra. Athenaeum. 400 f.
Sárkány L. dr.: Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f. 
Sárkány L. dr.: Négyszánijegyíi logaritmus-táblák. Athe

naeum. 150 f.

VII. OSZTÁLY.

Bereczky S . : A magyar protestáns egyház története. Kókai. 
200 f.

Váczy J. dr.: A magyar irodalom története 1. r. (3. kiadás.) 
Lampel. 480 f.

Szinnyei J. dr.: A magyar nyelv. (7. kiadás). Hornyánszky 100 f. 
Ajánlatos segédkönyvek: Koltai: Az okt. mese és szemelv. a magyar 

meseíróktól. Athenaeum. 140 f. — Berzsenyi válogatott müvei. Athenaeum. 
140 f. — Csokonai válogatott műveiből. 160 f. — A kuruc költészet. 30 f. Magyar 
Könyvtár.

Pirchala I.: Latin nyelvtan. (11. kiadás). Stampfel. 180 f. 
M.Tullii Ciceronis In. L. Sergium Catilinain orationcs quattuor. 

Magyarázta: Köpesdy S. (3. kiadás). Franklin-Társulat. 120 f.
Sallusti C .: Bellum Jugurthinum. Magyarázta: Dr. Hittrich Ö. 

Franklin-Társulat. 100 f.
P. Vergilii Moronis Aeneidos libri XII. Magyarázta: Pirchala I. 

I. kötet. (5. kiadás). Athenaeum. 140 f.
Pirchala I.: Jegyzetek Vergilius Aeneisének I—XII. énekéhez, 

(6. kiadás). Athenaeum. 160 f,
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Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok. III. rész a VII. és VIII. 
osztály számára. (5. kiadás). Stampfel 270.

Cserép J. dr.: Római régiségek. (6. kiadás). Franklin-T. 320 f. 
Ajánlatos segédkönyvek : Burián J . : Magyar-latin iskolai szótár. Franklín- 

Társulat. 400 f. — Pirchala I.: Latin-magyar szótár. Stampfet. 500 f.
Maywald J. dr.: Görög nyelvtan. (4. kiadás). Kókai. 280 f. 
Ajánlatos segédkönyvek: Lévai—Vída : Görög-magyar és magyar-görög 

szótár. Lampel. 400 f. — Elischer—Fröhlich: Szótár Homeros két eposzához. 
Lautier.

Kempf J .: Szemelvények Homeros Iliasából. Franklin-T. 280 f. 
Dávid J .: Szemelvények Herodotos müveiből. (3. kiadás). 

Lampel. 180 f.
Badics F. : Magyar irodalmi olvasókönyv. III. kötet. (4. kiadás). 

Athenaeum. 300 f.
Szilasi M. dr.: Szemelvények Thukydidesből. (2. kiadás). 

Lampel. 280 f.
Demosthenes válogatott beszédei. Földi J. dr. Lampel. 120 f. 
Schill S . : Görög irodalomtörténet. Franklin-Társulat. 280 f.
Ajánlatos segédkönyv: Schill S .: Görög régiségek és művészet törté

nete. (3. kiadás). Franklin-Társulat. 280 f.
Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv. III. kötet. (9. kiadás). 

Lampel. 240 f.
G oethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta: Wéber R. 

(6. kiadás). Franklin-Társulat. 60 f.
Lessing : Minna von Barnhelm. Magyarázta : Teisz Gy. dr. 

Lampel. 70 f.
Endrei Á : Német stílusgyakorlatok. (6. kiadás.) Lampel. 240 f. 
Szigethy L. d r.: Egyetemes történet. III. rész. Új-kor. Singer 

és Wolfner. 320 f.
Sárkány L. d r.: Algebra. Athenaeum. 400 f.
Sárkány L. d r .: Mértan (3. kiadás.) Athenaeum. 440 f. 
Sárkány L. d r .: Négyszámjegyű logaritmus táblák. Athenaeum. 

150 fillér.
Szíjártó M .: Kísérleti fizika. I. rész. Lampel. 380 f. 
Fodor-Gerlóczy: Egészségtan. (4. kiadás.) Lampel. 280 f.

VIII. OSZTÁLY.

Bancsó A .: Keresztyén hittan és erkölcstan (2. kiadás. Kókai. 
150 fiiér.

Váczi J. d r .: A magyar irodalom története. (2. kiadás.) 
Lampel. 380 f.
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Szinnyeí J. d r.: A magyar nyelv. Hornyánszky. 100 f.
Ajánlott segédkönyvek : Katona Bánk bánja. Athenaeum 180 f.
Petőfi válog. lírai költ. 100., válog. elbeszélő költ. Athenaeum. 100 f. 
Madách : Az ember tragédiája. Athenaeum. 300 f.
Horatii Opera I. II. rész. Bartal-Malinosi. Átdolgozta: Csengeri. 

Atlienaeum. 180 f. és 160 f.
Schmidt A. dr. : Szemelvények Tacitus műveiből. Franklin- 

Társulat.
Pirchala I.: Latin nyelvtan. (11. kiadás.) Stampfel. 180 f. 
Cserny—Dávid : Latin stílusgyakorlatok. III. rész. (3. kiadás.) 

Stampfel. 260 f.
Cserép |. dr.: Római régiségek. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 

320 fillér.
Kempf J .: Szemelvények Homeros Odysseiájából. Franklin- 

Társulat. 240 f.
Simon J.: Platon szemelvények. Franklin-Társulat. 200 f. 
Schill S .: Görög irod. történet. (3. kiadás.) Franklin. T. 280 f. 
Schill S .: Görög régiségek és művészet története. (3. kiadás.) 

Franklin-Társulat. 280 f.
Alexander B .: Szemelvények Platon és Aristoteles műveiből. 

Franklin-Társulat. 300 f.
Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv IV. kötet. (7. javított 

kiadás.) Lampel. 240 f.
Goethe : Dichtung und Wahrheit. Magy.: Tiber Á. Lampel. 70 f. 
Heine, Uhland, Lenau költeményeiből. Dr. Kolbach B.-töl. 

Lampel. 70 f.
Schiller: Wilhelm Tell. Magyarázta Heinrich G. Franklin- 

Társulat. 120 f.
Szigethy L. dr.: A magyar nemzet története. Kókai. 320 f. 
Fehér—Szekeres: Kísérleti fizika. (9. kiadás.) Franklin-

Társulat. 550 f.
Szitnyai E. : Lélektan és logika. (2. kiadás.) Franklin-Tár

sulat. 280 f.
Sárkány L. d r .: Algebra. Athenaeum. 400 f.
Sárkány L. d r.: Mértan (3. kiadás.) Athenaeum. 440 f. 
Sárkány L. d r .: Négyszámjegyü logaritmus-táblák. Athe

naeum. 150 f.
Fodor—Gerlóczy: Egészségtan. (4. kiadás.) Lampel. 280 f,

** *
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Az előírt tankönyveken kívül az ág. liitv. ev. tanulók kötelesek 
még a „Békéscsabai Énekeskönyv“-et is beszerezni s minden 
egyházi jellegű iskolai ünnepre (reformáció, deprekáció) s minden 
istentiszteletre magukkal elhozni.

Más vallásfelekezethez tartozó tanulók, vallásuk tankönyveit 
illetőleg, hitoktatóik utasításához alkalmazkodjanak.

Beszerzendő rajzeszközök.

Egy darab negyedíves rajztábla, betolható rajz-sínnel és rajz
táblatartóval. — Egy 60 fokú és egy 45 fokú háromszög. — 10— 12 
darab rajzszeg, egy puha és kemény radirgummi. — Egy rajzeszköz, 
körző és kihúzó tollal. — Egy darab kettes és egy darab hármas 
számú jóminőségü irón. — Egy kis üveg oldott tus. — A mértani 
rajzokhoz „A békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf-főgimnázium“ felírással 
és kerettel ellátott rajzpapir használandó, míg a görögpótló- és 
magánrajzokhoz keret és felírás nélküli fiumei papirt is lehet 
használni. — Vízfesték, festő-pohár és ecsetek a tanév folyamán 
szerzendők be a szaktanár útasításai szerint.



XVII.

A jövő iskolai évre szóló figyelmeztetés.

A javító- és pótló-vizsgálatok augusztus 31-én lesz
nek, délelőtt 8 és délután 2 órától kezdve a kijelölt tan
termekben. írásbeli magán- és fölvételi vizsgálatok szep
tember 1-én, délelőtt 8 órakor kezdődnek, a szóbeliek 
szeptember 2-án és 4-én, délután 4 órakor. Javitó-vizs- 
gálatra csak az az egy vagy két tantárgyból elégtelen 
osztályzatú tanuló bocsáttatik, akit a tanári testület, ille
tőleg egyházunk főhatósága a javításra feljogosított; pótló 
vizsgálatra csak az a tanuló bocsáttatik, kinek a vizsgá
latról való elmaradását a tanári testület eléggé megokoltnak 
találja. Az egyházi főhatóság engedélyét a két tantárgy
ból elégtelen osztályzatú tanuló folyamodás utján keresse. 
Az idevonatkozó s Méltóságos és Főtisztelendő Scholtz 
Gusztáv bányakerületi püspök úrhoz címzett folyamod
ványokat július hó 6 ig az igazgatósághoz kell benyúj
tani. Az itt kitűzött időben javító s illetőleg pótvizsgára 
jelentkezők ingyen vizsgáltatnak meg ; az itt kijelölt idő 
előtt vagy után jelentkezők tárgyanként 10 koronát fizetnek.

Az 1911 — 12. iskolai évre szóló beiratás szeptem
ber 1., 2. és 4-én lesz az igazgatóság hivatalos helyisé
gében, ezután az osztálytanároknál a kijelölt helyiségek
ben. Békéscsabai illetőségű tanulók, vallásfelekezeti kü- 
lömbség nélkül, mar augusztus hó 26-ikától 29 -ikéig je
lentkezzenek végleges fölvételre ; más illetőségű tanulók 
ezeken a napokon csak előjegyeztetnek.

A t. szülők és gyámok tájékozására megjegyzendők 
a következő feltételek :

A) A fölvételnél minden tanuló tartozik személyesen 
szülője, gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében az 
igazgatónál és az osztálytanárnál megjelenni és utolsó 
iskolai bizonyítványát, születési bizonyítványát, továbbá
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orvosi bizonyítványt arról, hogy mikor volt utólszor be
oltva s mily eredménnyel, előmulatni. Azok a szülők vagy 
gyámok, kik nem laknak Békéscsabán, gyermekük vagy 
gyámoltjuk beiratásakor alkalmas helyettest tartoznak be
jelenteni, kire a házi felügyeletet bízzák.

B) A főgimnázium első osztályába csak oly növen
dékek vétetnek föl, kik életük 9-ik évét már betöltötték 
és vagy szabályszerű iskolai bizonyítvánnyal, vagy ha 
magánúton készültek, vizsgálat útján kimutatják, hogy az 
elemi negyedik osztály tantárgyait sikerrel tanúlták.

C) Felsőbb osztályba legalább is elégséges gimná
ziumi bizonyítvánnyal léphet fel a tanuló, amiből követ
kezik, hogy saját tanítványaink is tartoznak felvételük al
kalmával előző évről szóló bizonyítványukat (úgyszintén 
születési bizonyítványukat is) felmutatni.

A reáliskolából, polgári iskolából vagy felsőbb leány
iskolából gimnáziumba átlépni kívánó tanuló, az elha
gyott iskola és a gimnázium tanterve közt mutatkozó lé
nyeges különbözetből (1. a rovatos kimutatást) fölvételi 
vizsgát tesz, amely vizsga ügyében a tanári karhoz cím
zett s minden osztályról való bizonyítvánnyal felszerelt kér
vényét augusztus 20 ikáig nyújtsa be az igazgatóságnál.

Az elutasított vagy rossz erkölcsi fokozattal jövő 
tanuló nem vétetik fel.

D ) A főgimnázium V. osztályába jelentkező tanuló
nak szülője, illetőleg gyámja a beiratás alkalmával köte
les kijelenteni, vájjon a fia, illetőleg gyámoltja a görög 
nyelvet vagy az 1890. évi XXX törvényaikkben meg
szabott tantárgyakat fogja-e tanulni ?

Az a tanuló, aki a nyelvekben már a IV. osztályban 
jobb előmenetelt tanúsított, mint a reáliákban, válassza 
a jövő évre a görög nyelvet; az pedig, ki nagyobb te
hetséget és hajlamot érez és tanúsít a reáliák, mint a 
nyelvek iránt, a görögöt helyettesítő tárgyakat válassza 
(8579—1891. sz, min. rendelet.)

Aki pedig a görög nyelvet, akár az azt helyettesítő 
tárgyakat meg akarná változtatni, azt csak kellőleg indo
kolt esetben, a tanári karhoz beadott folyamodványra és 
a szabályszerű felvételi vizsgálat kötelezettsége mellett 
teheti meg (54,833 — 1894. sz. min. rendelet). Ennek a 
vizsgálatnak dija 20 K.
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E) A tanuló egész évi fizetni valója : tandíj fejében 
60 K, járulék az orsz tanári nyugdíj- és gyámintézet 
alapja javára 6 K az ifjúsági könyvtárra 1 K és 2 K 
30 fillér bizonyítványdíj. A tandíj első fele a járu
lékokkal és bizonyítványdíjjal együtt, tehát 39 K 30 f. 
a beiratáskor, a tandíj másik fele — 30 K — február hó 
első hetében fizetendő. Tandíjelengedésért az igazgató
ság által megszabott határidőn belül a főgimnázium kor
mányzó bizottságához kell folyamodni.

Vidéki református tanulók a tandíjon kívül 5 K, a 
gör. kel. vallásuak 5 K és az izraeliták - -  kivétel nélkül 
— 8 K hitoktatási díjat fizetnek.

A ref és gör. keleti vallásu tanulók csak abban az 
esetben, ha a miniszter úr a hitoktatók részére jutalom
díjat nem engedélyezne.

F) Szállást, ellátást csak oly helyeken szabad fo 
gadni, amelyeket erre a célra az igazgatóságnak beje
lentettek s amelyek megfelelőknek találtatván, tulajdonosuk 
„Jelentkező lap" ot kapott. A szállásra vagy teljes ellá
tásra nézve szívesen ad felvilágosítást az igazgatóság.

G) A gimnáziumi tápintézetben az egész iskolai évi 
(tíz havi) étkezés {ebéd, vacsora) díja 150 K, ebédért 90 K  
Ezek az összegek félévenként előre fizetendők, kivételes 
és indokolt esetekben havi részletekben is törleszthetők

A tápintézetbe fizető tagnak fölvétetik a gimnázium 
bármely növendéke. Az alumneumi díj elengedésében 
csak kifogástalan magaviseletíí és nagyon szegény tanulók 
részesülhetnek. Megjegyzendő, hogy a vacsoráért járó 
60 K díj fizetése alól senkit sem menthetünk fel s hogy 
a tápdíjnak legalább egy részét mindjárt a jelentkezés 
alkalmával mindenkinek meg kell fizetni. Az ebédért 
járó díjnak elengedését kérő s a főgimnáziumi bizott
sághoz címzett folyamodásokat a kitűzött határidőn belül 
az igazgatóságnál kell benyújtani.

H ) Használt tankönyvekből is tanulhat a tanuló, de 
ilyenek bevásárlásánál óvatosan járjanak el a szülők, 
mert rongyos, piszkos, vagy régi kiadású tankönyveket 
nem szabad használni.

/)  A módosabb szülőket felkérjük, hogy a beírás 
alkalmával az osztályfőnöknél az e célra készen tartott 
ívre bármily csekély összeget jegyezzenek a szegény
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tanulókat gyámolító főgimnáziumi Segítő-egyesület ja
vára ; megjegyezvén, hogy 2 K hozzájárulással a tanuló 
rendes tagja lesz az egyesületnek.

J) Izraelita tanulóknak a szombati és más ünnep
napi írás és rajzolás alól való fölmentés tárgyában az 
55711 1882. számú miniszteri rendelet intézkedik, amely
rendelet értelmében a fölmentést az igazgató adja meg, 
még pedig „a szülőknek az aláírására nézve hatóságilag 
igazolt írásbeli kérvénye alapján".
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A polgári iskola és a gimnázium tanterveinek 
különbözeié.
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