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Fest László.
1881— 1912.

Megdöbbentően váratlanul súlyos gyász érte intéze
tünket január 5-én, midőn egyik hü munkatársunk, Fest 
László, látszólag könnyű betegséggel bajlódva, hirtelen 
kiszenvedett. Temetése január 7-én délután 3 órakor 
történt a főgimnázium udvaráról, hol rendkívül nagyszámú 
gyászoló közönség jelent meg, hogy utolsó útján elkísérje 
a jó tanárt és a hű barátot. Az egyházi szertartás után 
dr. Sailer Vilmos felügyelő búcsúztatta el őt a főgimnáziumi 
bizottság nevében, künn a temetőben pedig dr. Rell 
Lajos a kartársak, Matos Jenő a tanuló ifjúság nevében 
mondottak búcsúbeszédet.

Fest László időnap előtti távozásával nagy veszteség 
érte főgimnáziumunkat, hiszen ifjú erejétől, lelkesedésétől 
igen sokat várhattunk. Benne nemcsak komoly készültség, 
igyekezet s pályájának megbecsülése élt, hanem az ifjúság 
őszinte szeretetének tüze is lobogott. Amellett megértő, 
alkalmazkodó volt kollégának, hű és megbízható barátnak. 
Szavával s tetteivel egyaránt munkálta a tanári karban 
azt az egyetértést, mely nélkül egyetlenegy tanítótestület 
sem képes megteremteni az ifjú lelkekben az ismeretközlés 
s a jellemfejlesztés alapjáúl szolgáló harmóniát.

Fest László azonban az intézet falain kívül is 
becsülettel megállotta helyét. Önérzetes jellemével, játszi 
szellemességével, a társadalmi érintkezés e két fontos 
tényezőjével, nem csupán önmagának szerzett sok hü 
barátot; egyéni értéke minden törtetéstől menten, észre
vétlenül is kiváltotta a társadalomból s öregbítette a meg
becsülést ama testület iránt, amelyhez tartozott.

S midőn a családi élet páratlan boldogságától meg- 
acélozódott erővel törhetett volna előre, amikor a tettek
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kora várt volna reá, élte virágjában hervasztotta el a fagyos 
kéz szegény kollégánkat . . . Ám a veszteség fájdalmát 
hadd törje át a fölemelő érzésnek ama tudata, hogy 
a megboldogult férfiasán állotta meg helyét, alakja 
kristálytisztán tűnt az örökkévalóság ködébe, s utolsó 
pillanatait is a szeretet és boldogság sugára aranyozta 
b e : tehát rövid idő alatt is átélte mindazt, ami értékes, 
vonzó az életben s ami az ember emlékét kedvessé, 
feledhetetlenné és ösztönzővé teszi . . .

*
Fest László 1881. május 20-án született Nyíregyházán. 

Gimnáziumi tanulmányait szülőhelyén végezte, 1899-ben 
a budapesti tudományegyetemre ment s bölcsészet- 
hallgatónak iratkozott be. Az 1901 -ik évet a berlini 
egyetemen töltötte. Oklevelét 1908.' február havában 
szerezte meg. Intézetünkhöz 1904-ben került s 1909. 
március 1-ig helyettes, azontúl miniszterileg kinevezett 
rendes tanárként működött. Szaktárgyai a magyar és 
a német nyelv és irodalom voltak. Nagy ambícióval lépett 
a tanári pályára s lelkesedése nem szűnt meg soha. 
Közoktatásügyünk derék munkását vesztette benne.

Áldás és béke lengjen porai fölött!



II.

A révi kirándulás.
Május 28—29-én.

Már négy napja esik az eső. Csúnya hűvös az idő. Ki hinné, 
hogy piros pünkösd napja vagyon ?! A virágfakasztó pünkösdi 
napsugár ott bujkál valahol a nehéz esőfelhők mögött. Nagyon 
kegyetlen. Nem mosolyog ránk egy percre sem. Igaz, nincs mibe 
gyönyörködnie. Mindenfelé csak sár s víztengert látna s esernyő 
alá rejtőzött, ősziesen öltözött fázós embereket, kik mind otthon 
hagyták világos, napos ruhájukat. — Csúf, borongós októberi kép 
ez, nem vidám, ragyogó, pünkösdöt köszöntő. — Amilyen az idő, 
olyan az emberek hangulata. Hiába keressük a kacagó, piros, 
ünneplő arcokat. — De talán legborultabb a mi kis csapatunk 
képe. Nem csoda. Kirándulásra készülünk, turista kirándulásra. 
Holnap már hegyeket akarunk mászni, erdőkben barangolni, gyepes 
mezőn szaladgálni. És hátha nem derül ki ? . . .

Néhányan már őszintén bánják, hogy vállalkoztak az útra. 
Kérnék is vissza a befizetett összeget, de már nem lehet. Próbálják 
átruházni a kiránduláshoz való jogukat, de ez is csak egy esetben 
sikerül. A többiek aggódva, elkészülve egy sikertelen útra, térünk 
aludni. Sötét, borús az este — de azért ki tudja?! Hátha, m ég is ...

Kicsiny volt a remény, de annál nagyobb az öröm. Pünkösd 
keddjére kisütött a nap. Hideg, nyirkos ugyan a reggel, de meleg 
színekkel ragyogja teli a napsugár, a vasút felé baktató kirándulók 
ruháját s boldog arcát. Nem is hiányzik egy sem. Ott van Pataki 
Samu, Laurovics Ferenc és Vidovszky Kálmán tanárok vezetése 
mellett mind a 47 kis turista. Többnyire apró gyerekek. Mindössze 
öt felsőbb éves diák van köztünk. Nagyrésze még hegyet se látott. 
Érthető hát nyugtalanságuk, ezer kérdésük. — Már itt a vonat. 
De még meg kell várnunk, hogy külön kocsinkat oda tolassák 
a vonat végére. Jaj de lassú munka ez az izgatott diákság
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szemében! Annál gyorsabb a beszállás. Néhány pillanat alatt mind 
az ötvenen benn ülünk s boldogan integetünk a mozgó vonatról 
az itthon maradt ismerősöknek. Megigazítjuk óránkat a vasúti idő 
szerint: 6 óra 49 perc.

Ismerős, megszokott tájakon száguld vasparipánk. Csak kevés 
diákot érdekel a kép, mely mindkét oldalon nagy egyformaságban 
terül elénk. De azért korántsem unatkozunk. Előkerülnek a vidám 
nóták, ropogós indulók s azokat fújva, jobban rohan az idő. Egy 
csoport meg azzal mulat, hogy fogadásokat tesz, ki hányszor tud 
felhúzódzkodni az ülések felső részét összekötő nyújtónak kinevezett 
vasrúdon. Amott egy csoport nagyokat kacag. Bizonyosan érdekes 
anekdotákat mesélnek. Itt-ott egy-egy komolyabb diák oda húzódva 
az ablak mellé, szorgalmasan jegyez. Belepillantok jegyzetükbe:... 
Gyula: megyénk székhelye . . . József-szanatórium, a tüdőbajosok 
gyógyító telepe . . .  Sarkad hatalmas állami cukorgyár. . .  Nagyszalonta 
Arany János szülőhelye, Csonkatorony stb. — Bizony mindezekre a 
dolgokra csak akkor figyel az egész csapat, ha külön felhívja rá Laurovics 
tanár úr a figyelmüket. Nagyon elfoglalja őket egyéb mulatság. — 
Csak akkor marad abba a játék,, a dal, mikor elébünk tárúl 
Nagyvárad. A pompás kép mindnyájunk figyelmét leköti. Gyönyör
ködve legeltetjük szemünket a várost szegélyező zöld dombokon, 
a kiemelkedő tornyokon s palotákon és jól esik látnunk a gyárak 
büszkélkedő kéményeit is, melyek egy magyar város ipari fejlő
déséről beszélnek. — Mennél közelebb jutunk a pályaudvarhoz, 
annál több rész vágódik le az imént még festői látványból s inig 
az egyik sínpárról a másikra zökken át nagy dübörögve vonatunk, 
addig már diákjaink arról tárgyalnak, vájjon érdemes lesz-e meg
nézni ezt a várost. Arról van szó t. i., hogy vagy a várost nézzük 
meg, vagy megfürdünk a Félix-fürdőben. Ha fürödni akarunk, 
akkor azonnal tovább kell mennünk. — A nagy többség ez utóbbit 
akarja. így aztán 9 óra 49 perckor leszállván kocsinkból, ki se 
mozdulunk a pályaudvarról, hanem néhány perc múlva már fenn 
vagyunk a Félix-fürdőre induló vicinálison.

Félix-fürdö az első állomás, hol megpihen csapatunk. Már 
a vonatról látjuk, hogy szép, gyönyörű parkban álló nagy fürdő 
van előttünk. De a látnivalók megtekintésénél is előbbrevalónak 
tartják diákjaink a fürdést. A fürdőházhoz sietnek legelőbb. Azaz, 
hogy még előbb a bazárokat, cukros bódékat rohanják meg s csak 
miután felpakolództak mindenféle emlékkel (legnagyobb keletje 
van a félixi fokosoknak, ebből vesznek vagy húszat) csigafűzérrel,
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cukorral, akkor keresik a fürdőt. — Itt nagy csalódás ér. Szép, 
tágas, hűvös uszodáról ábrándoztunk, ahol majd vígan lehet 
hancurozni, úszkálni s íme, egy meglehetősen szűk, forró, kénes 
vízzel teli medence előtt vagyunk, melynek gőze az egész helyiséget 
kellemetlen forrósággal tölti be. — Sokan bosszankodva fordulnak 
vissza s a park szépségében keresnek vigasztalást, de vagy har
mincán mégis csak rászánják magukat a fürdésre. Persze, ez a víz, 
mely annyi ezer nyomorék embert gyógyít, s oly sok fájdalmat 
szüntet meg évenkint, nem való a mi egészségtől duzzadó, pajkos 
diákjainknak. Erre leghamarabb ők maguk jönnek rá s erősen 
izzadva, majd mind azzal hagyják el a medencét, hogy nem jó itt 
fürödni, nagyon büdös, meg forró a víz, nem ér meg 20 vasat.

A fürdés után még mindnyájunknak van ideje ebédig egyet 
sétálni a parkban. Az utak a több napi esőzéstől még nagyon 
nedvesek, sok helyt sárosak, sőt vízzel borítottak. De a rossz 
útért kárpótlást nyújt a park nagyszerűsége. Óriási tölgyek, 
bükkök s más százados fák terjesztik fölöttünk dús lombjukat. 
Énekes madarak csicseregnek le reánk. Az út mentén buja sötétzöld 
pázsitból ki-ki dugja fejét egy-egy élénk virág. Fölöttük tarka 
pillangók libegnek játszva a napsugárral s az őket kergető szeles 
gyerekhaddal. S hogy még tarkább legyen a kép, itt a szigetes 
tó, amott a melegvizü forrás tűnik elénk. — Benn a tulajuonképeni 
fürdőtelepen néhány csinos villa s nagy modern szállodák épültek, 
melyek úgy a gyógyulni, mint a szórakozni óhajtó közönséget 
kielégííik kényelmükkel s fényes berendezésükkel. — Bennünket 
legjobban a „Viktor“-szálló érdekel, melynek hatalmas terraszán 
már megterítették számunkra az asztalt. Le is telepszünk s míg 
az ebédre várunk, azalatt hallgatjuk a jó cigányzenét s útnak 
eregetjük az összevásárolt levelezőlapokat. — Pont 1 órakor 
szolgálják az ebédet. A kiszolgálás gyors, az ebéd ízletes és (ami 
a fiuk szerint a fő) bőségesen elegendő. Őszintén gratulálunk 
a ritka előzékeny vendéglősnek, aki 1 korona 60 fillérért ilyen 
pompás ebéddel látott el bennünket. Hogy kellemes emlékünk 
még szaporodjon, ebéd után Szmetka L. Ödön nagyváradi premontrei 
gimnáziumi igazgató úr tiszteli meg társaságunkat, ki szívesen 
elbeszélget velünk s hasznos tanácsokkal s útbaigazításokkal szolgál 
útunk további részére. Őszintén sajnáljuk, hogy rövid idő múlva 
el kell búcsúznunk kedves vendégünktől, de a mi csapatunk már 
útra készen áll.

Gyalog megyünk át Püspök-fürdőre. Utunk az úgynevezett
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„Paraszt-szállók“ előtt visz el. Hosszú földszintes épületek ezek, 
csupa tágas, tiszta szobákkal, melyekben csak a legszükségesebb 
bútordarabok láthatók. Az ablakok telve tarisznyákkal, melyekben 
a szállók szegény betegeinek egész hétre, vagy még több időre 
való élelmiszere van. Látszik, hogy az itt lakó embereket a gyógyulás 
vágya hozta ide. Mintha egy kis időre nyomottabb volna hangu
latunk, amint végig kopognak lépteink a „Paraszt-szállók“ folyosóin, 
valahogyan agyunkba tolakszik a gondolat: Ezek a fehérre meszelt 
fenyőfabútoros szobák több igazi boldogságot láttak meggyógyult 
betegeik arcán, igazibb hivatást teljesítettek, mint azok a ragyogó, 
modern hotelek ott szemben.

A „Paraszt-szállók“ mögött kijutunk a dombra, mely Püspök
fürdőt választja el tőlünk. Pár perc alatt szétszóródik csapatunk 
a dombon. Bogarászva, növényt gyűjtve rajlik a dombon át a kis 
diáksereg. A dombtetőn megállunk — gyönyörködni. Nem messze, 
előttünk terül el Nagyvárad zöld hegykoszorújával, új szép 
palotáival, templomaival, melyek fölött mintegy uralkodik a püspöki 
rezidencia egyszerű, nemes szépségével — igazán megkapó képet ad. 
Jobbra Félix-fürdő búcsúzik tőlünk, balra Püspök-fürdő integet. 
Oda indulunk. Csakhogy át kell mennünk Hájó falun. Elég baj ez 
nekünk! — Soha ilyen sáros helységet nem láttunk. Igazán csoda, 
hogy semmi más baj nem ér, mint az, hogy fülig sárosak leszünk, 
míg átvergődünk pocsolyás utcáin.

Annál nagyobb örömmel üdvözöljük azonban Püspök-fürdő
nek rendezett utcáit. Alig, hogy belépünk a fürdőt környező parkba, 
mely ha nincs is olyan, mint a félixfürdői, nagyon kellemes liget, 
azonnal egy ismerőssel találkozunk. Egy VII. éves diákunk gyógyul 
itt. Már érzi a víz gyógyító erejét, úgy, hogy ő kalauzol a fürdő
telepen. Megnézzük a tavat híres tavi rózsáival, melyeknek őse 
valamikor a törökvilágban Egyiptomból vándorolt ide s azóta 
tenyészik a hőforrás vizében. A szállodák s a park megtekintése 
annyira elfoglal, hogy már benn áll a vonat, mire az állomásra 
érünk. Gyorsan elfoglaljuk helyünket s 3 óra 29 perckor már 
indul vonatunk, hogy 18 perc múlva Váradvelencén tegyen le 
bennünket.

Itt várnunk kell majdnem egy órát. Szerencsére az állomás 
mögött szép gyepes hely van, ahol jól el lehet játszani, ha majd 
megúntuk a pályaudvaron való nézgelődést s ha már a Váradról 
jövő villamoskocsik sem tudják lekötni figyelmünket. Még birkózó- 
versenyre is jut idő, Ép a legizgalmasabb percek folynak, Most
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dőlne el, hogy ki nyeri meg a 20 filléres első dijat, mikor abba 
kell hagyni a viaskodást, mert közeledik 4 óra 22 perc, az indulás 
ideje. — Pedig igazán kár volt sietnünk, hisz késik a vonat. El is 
unnánk magunkat, ha egy különösen szép természeti tünemény 
nem gyönyörködtetne: szivárványt látunk fejünk felett. De nem 
közönségest, melynek íve a nap felé hajlik, hanem egész különös 
kicsiny ellenkező ívű félkört, melynek középpontja valahol ép 
a fejünk felett van. Nosza megrohanjuk Pataki tanár urat, hogy 
magyarázza meg nekünk a ritka tüneményt . . .  De hamarosan 
megoszlik az érdeklődés, sőt határozottan elfordul a szivárványtól, 
mert felénk pöfög már a kolozsvári vonat s minket már semmi 
sem érdekel jobban külön kocsinknál, mely néhány perc múlva 
a Zichy-barlang felé rohan velünk.

Újra felhangzik a víg nótázás, tréfálkozás, az eddig gyűjtött 
benyomások kicserélgetése. Egy-kettő újra szorgalmasan jegyezget, 
azok pedig, akik sohasem vagy csak kevésszer láttak még hegyet, 
nem hagyják el egy percre sem az ablakot, hisz mindig van ott 
valami érdekes látni való. A többiek folytatják mulatságaikat s csak 
akkor vetnek ki egy-egy pillantást, amikor erre külön felhívja őket 
Laurovics tanár úr magyarázó szava: . . . Mezőtelegd! — jobbra 
nagy cementárúgyár . . . Rév, balra ez a toronyszerű építmény, 
egy régi mészégető kemence . . . Kezdődik a völgyszoros . . . 
E szóra aztán már minden ablak zsúfolásig megtelik. Most már 
nincs egy se, akit ne érdekelne a pompás látvány, mely elébünk 
tárul. Mindkét oldalon meredek hegyek, olykor kopasz sziklafalak 
ágaskodnak, jobbra a Körös sebes vize rohan s vonatunknak csak 
ép annyi helye van, amennyinél szűkebb úton már nem száguld
hatna. Most sűrűn felhangzik egy-egy csodálkozás s örömteli kiáltás 
diákjaink ajkáról: Jaj, de meredek ez a hegy ! . . . Nézd, milyen 
gyorsan folyik a v íz ! . . . Micsoda gyönyörű ez a kopár szikla
fal ! . .  . Látod azt a kis házat oda fenn ? . . . Ni, egy régi várfal ! . . . 
Ott egy kilátó! . . . Nézd csak . . .  — most egy fütty s nem 
láthatjuk, amit a kis barátunk mutatni akart. Sötét van. Alagútba 
értünk. A meglepetés s meghatottság csendje honol kocsinkban; 
de csak néhány pillanatig, míg az alagút tart. Még egy percig rohan 
gőzösünk, aztán megáll. — Zichy barlang7 — valóban itt vagyunk ! 
Ki hinné, hogy már 5 óra 38 perc az idő ? De e felett nem érünk 
rá töprengeni. Sietnünk kell a kiszállással, mert egy kedves 
kiránduló csapat akarja elfoglalni helyünket. — Százötven bájos 
kolozsvári kislány volt itt ma s ezzel a vonattal utaznak vissza.
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Gyorsan átengedjük kocsinkat s rohanunk a Körös hídjára, hogy 
onnan élvezzük azt a rengeteg szépséget, amit a természet e kis 
helyen felhalmozott. De egy kis időre elvonja figyelmünket a 
pompás vízeséstől a mozgó vonat, melynek három kocsijából 150 
kis kacsó fehérkendőket lobogtat felénk. A kendőlobogtatásra heves 
kalaplengetés és élénk éljenzés felel. Bot végére teszik, magasra 
emelik s úgy lengetik kalapjukat diákjaink. Most valamelyiknek 
eszébe jut a fotbal-csapatok szokásos üdvkiáltása s a következő 
pillanatban háromszoros hatalmas „hip-hip-hurrah“ kiáltás zúg 
a már sebesen haladó kocsik felé. Még látszik nehány pici fehér
kendő, aztán nagy lomhán elgördül a vonat s mintegy hatalmas 
füstokádó vaskígyó, elsiklik előttünk a szűk völgybe.

Csak most látjuk igazán, milyen pompás helyre kerültünk. 
Alattunk a Körös rohan, tajtékzó örvényeket hagyva minden útjába 
álló szikla mellett. Két oldalt hatalmas erdős, sziklás hegyek, 
melyekről csak úgy ömlik le az ózondús, éles, hegyi levegő. 
Előttünk egy pompás, fehéren habzó víztömeg zuhog le hangos 
csobogással, mögöttünk a merészen kanyarodó völgyszoros hatalmas 
szikláival alkot fenséges tájképet.

Tán nagyon is hosszan elbámészkodnánk, ha vezetőnk nem 
figyelmeztetne, hogy jó lesz indulni, ha még ma turistáskodni 
akarunk. Mi pedig hegyre akarunk menni. Még csomagjainkat sem 
visszük haza (ez is bele telne vagy 10 percbe), hanem egyenesen 
neki vágunk az előttünk álló hatalmas hegynek. Eleinte roppant 
könnyen megy a gyaloglás. Páfrányt szedni, növényt gyűjteni is 
van kedve sok kis turistának. De mennél feljebb, mennél meredekebb 
úton járunk, annál inkább érezzük, hogy bizony mi alföldiek 
vagyunk. Különösen ha lefele nézünk, ahol szédületes mélységben 
a Körös vize tajtékzik alattunk, akkor értjük meg, hogy itt nem 
lehet vickándozni. Be is látja mindenki, hogy libasorban, tempóban 
kúszhatunk felfelé. — Most egy tisztásra érünk. Felejthetetlen 
panoráma tárul elénk. Befele nézünk Erdélyországba. Ezüst szallagot 
látunk tekergődzni smaragdzöld mezőben: a Körös. Mindkét
oldalról pompás hegyláncok őrzik szűkre szorítva medrét. Csak 
amott távolodik el egymástól a két hegycsoport, egy szép fensiknak 
nyitva helyet, ott Vársonkolyo$ község körül. Fenséges látvány 
e termékeny mező, zöld hegykoszorújával, mely köré mintha 
nefelejts-füzért fonna az Erdélyi havasok kéklő hegylánca. Gyökeret 
ver lábunk. Nem is indulnánk egyhamar innen, de a hegyek felett 
sárgúl már a Hold hideg korongja, jelezvén a küszöbön álló estét.
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Tovább sietünk. Körülbelül 200 méternyi magasan lehetünk, midőn 
átjutunk a hegy Rév felé néző oldalára. Az itt látott kép sokak 
szerint még szebb az előbbinél. A szemben levő hegycsoportból 
az úgynevezett Bagoly-hegy tűnik fel legelébb csodálatos két 
fekete szemével, majd egy rablóbarlang sötét kijárata tátong felénk. 
Előttünk hatalmas fensík, határt az erdős bihari hegyek vonnak 
körülötte, melyeknek tövéből hegyi falvacskák mosolyognak felénk. 
A kép legfőbb dísze persze itt is a kanyargós, rohanó Körös, 
mellyel versenyt fut a partjára épített hatalmas hegyi vágányokon 
egy Erdélyből kiigyekvő vasút. — Esteledik. Felkerekedünk pihenő 
helyünkről, mert beletelik vagy egy félórába, míg haza érünk. — 
Alig érzünk valami fáradtságot a nehéz hegyi út után. A jó levegő 
új erőt önt belénk. S hogy most kapaszkodni sem kell, dalolva 
sietünk lefelé a kitűnő szerpentin útakon. Indulóra gyújt kicsiny 
csapatunk: „Ha a föld Isten kalapja“ . . . izzó lelkesedéssel, nagy, 
őszinte meggyőződéssel folytatjuk: „Úgy hazánk bokréta rajta“ . . .  
Sötétedik. Már egy-egy holdsugár belopódzott az erdő fái közé s 
szelíden simogatja ezt a boldog, szilaj diákcsapatot. — Egyszerre 
óriási „éljen“ s „hip-hip-hurráh“ tör elő. Lent vagyunk az Erdélyi 
Kárpát Egyesület vendégfogadójánál, melynek terraszán 50 teritékü 
asztal barátságosan h ív: menjünk vacsorázni. Éhes diákjainkat 
nem nagyon kell kínálni. Kár, hogy a kecskehús szagához nem 
szokott alföldi fiúk nem tudják kellőkép élvezni a különben 
ízletesen elkészített pörköltet. — De azért egy sem marad éhen. 
— Vacsora után még néhány, a szálló előtt elrohanó vonatot 
éljenez meg csapatunk, aztán nyugovóra térünk. Kissé körülményes 
ez elszállásolás, mert ennyi embernek szűk az E. K. E. háza, 
de azért jut mindenkinek hely. Biztosra vesszük, hogy fáradt 
diákjaink jól fognak aludni s nehéz lesz őket fél 6 órakor felverni, 
hogy a 6 órára rendelt reggelivel ne kelljen ránk várni.

Május 29 reggel 4 óra. Friss, ózondús hegyi levegő áramlik 
szobánkba. Behallik az erdő ezer énekesének pompás hangversenye. 
De minket nem a csalogánydal vert fel, hanem diákjaink jókedvű 
lármája. Ők már nem alszanak. Van, aki fél négy óta fen vaun, de 
legalább is öltözik mindenki. Nem kell ezeket költögetni. Kicsalta 
az ágyból mindegyiket a jó levegő s a sok látni való. Mi is fel
kelünk. Mire felöltözünk, együtt van a csapat s boldog, hogy még 
reggeliig egy szép utat tehet. Átmegyünk a Körös fahídján s a vasúti 
sínek mellett indulunk sétára. Legelőbb a szembe eső vízesés állít 
meg, melynek fehér habján most kezd játszani az első napsugár.
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Tovább menve, ugyancsak a Körös balpartján különös sziklaalaku
láson akad meg szemünk. Két karcsú sziklatömb áll egymással 
szemben a hegynek derekán. Az élénk fantáziájú hegyi nép meg
kövesedett embereknek nézi az érdekes két sziklát s majd az ölel
kező Mén—Maróth párt, majd két püspököt lát bennük. De a Körös 
innenső partja sem érdektelen. Egy régi bástyaszerü, omladozó 
épület tűnik elébünk, a Tündérvár. A nép úgy hiszi, óriások laktak 
itt boldogabb időben, de a lelketlen kutatók, kik minden bájos, 
naiv költészetet megmosolyognak, kisütötték, hogy valami nagy úr 
vadászkastélya volt az, vagy hogy éppen vámhivatal, ahonnan 
a sócsempészeket lesték meg. Hej, pedig a nép romantikus kép
zeletvilágát oly szépen táplálná az a barlang nyílás, mely közvetlen 
a Tündérvár mellett tátong fekete titokzatosságában! Diákjaink 
nem állják meg, hogy fel ne kússzanak a barlanghoz. Boldogabbak, 
hogy benézhetnek a sötét űrbe, mely sok mindent selytet, de semmit 
sem mond . . .  Túl a Tündérváron hidat találunk, mely visszavezet 
a Körös balpartjára. Nagy mészköfejtö telep van itt. Ennek kedvéért 
épült a híd is. Érdekel a kőfejtés, de a reggeli csalogat, azért rövid 
nézgelődés után szép hegyi ösvényen haza sietünk, hol már párolog 
a sűrű bivalytejes kávé s friss puha kalács mosolyog felénk. 
Vezetőnk is vár már, hogy reggeli után megmutassa a híres Zichy 
csepkö-barlangot.

Négy csoportra oszolva 10— 14-es csapatokban megyünk 
a barlangba. Elől a vezető, utána egyenkint mi. Minden 3—4-aik 
embernek kezében egy elég erős fényű acetilén lámpás. Hideg, 
nyirkos, nehéz levegő nehezedik mellünkre. Barlangban vagyunk. 
Összébb húzzuk felső kabátainkat, nyakunknat a gallér mögé 
rejtjük, nehogy oda pottyanjon egy-egy kövér, fagyos vízcsepp. Valami 
különös borzongás fut rajtunk végig a nagy, sötét üregek láttára, 
a kísérteties vizcsobogás hallatára. Elfogultan szemléljük a sötét 
falakról felénk meredező csepkő alakulásokat; agyunk fantasztikus 
képzetekkel telik meg, midőn egyszerre felhangzik vezetőnk monoton 
hangja : ez itt a Magyar Korona . . . Sárkány . . . Elefántfej . . . 
Csiga . . . Mohamed koporsója . .  . stb. Részben megnyugtat, részben 
bosszant ez a lomhán hangzó magyarázat, mely eloszlatja megille- 
tődésünket. Különösen kellemetlen a sok rossz elnevezés (majdnem 
minden csepkő Mohameddel van kapcsolatban), meg a betanult 
„szellemeskedések“. De a barlang romantikus szépsége mindenért 
kárpótol. Fáradhatatlanul járjuk a nedves (olykor vizes) utakat, 
síkos lépcsőket, kísértetiesen kopogó hidakkal. Gyakran zúg fel



a csodálkozás moraja egy-egy szebb rész, vagy csepkő láttára. 
(Pl. Sas, alatta a zsákmányul ejtett fogoly-, petrezselymek-, dohány
levelek-, tündérfürdő-, kopasz papok-, tót dajka stb.) Most egy meredek 
lépcsőn kapaszkodunk fel az u. n. „Menyországba.“ Itt több igen 
szép csepkő csoportot találunk (Mohamed pipája, Betlehem stb.), 
de a legszebb Mohamed paradicsoma és pipatoriuma. Ez utóbbi 
csoport erkélyszerűen szőkéi ki egy meredek sziklafalból. Itt egy 
lámpát leteszünk s alászállunk a „Pokolba“. Meredek lépcsőn át 
pompás folyosóra jutunk le. Hídon megyünk. Alattunk 30 méteres 
mély víz csobog, két oldalt roppant magas, meredek sziklafal, 
melyeknek egymásba való kapcsolódását alig látjuk. Borzalmasan 
szép hely. Ez az u. n. „Tordai hasadék“, mely egy tágasabb, csupa 
fekete csepkővel borított üregbe vezet, a „Rézbányába“. Innen egy 
sziklába vájt alagúton át bejutottunk az „Alvilágba“. Ez a barlangnak 
legfenségesebb helye. Tágas, magas sziklaboltozattal határolt üreg. 
Egyik részén elég terjedelmes tisztás van, míg a többi részét 
elfoglalja a barlangvíznek kiszélesedett medre, melyben lomhán 
hömpölyög tova sötét tömegben a barlang még járhatatlan helyéről 
előcsörtető víz. Föntről — a „Mohamed pipatóriumában“ elhelyezett 
lámpától — kísérteties vörös fény szóródik alá. Valóban a Hades 
ez ! Felújúl lelkűnkben a hellén alvilág fantasztikus képe : ez itt a Stix 
. . . s szinte az öreg Charont is látjuk, amint rozoga csónakján 
szállítja a didergő lelkeket. És most eszünkbe ötlik, hogy mennyivel 
szebb volna, ha ezen ügyetlen elnevezés helyett, a klasszikus kor 
misztikus alakjaival népesítenék be e gyönyörű barlangot s szel
lemtelen élcelődések helyett ama fenséges kor bűbájos mithosából 
hoznának le ide egy-egy fantasztikus mesefejezetet! Álom világ ez ! 
Jól esne itt álmodozni elaludt fényes kornak már-már kialvó költé
szeteiről ! . . . Oszlik a homály, napsugarat látok . . . Nem nyomja 
nyirkos, dohos levegő tüdőmet, friss, ózonteli hegyi levegőt szívok... 
Eltűnnek a titokzatos képek, elröppentek a lázas álom-gondolatok... 
Kinn vagyunk újra a szabad levegőn, futkozó vidám diákok között.

Már ebéd előtt nem turistáskodunk. Ott játszadozik, sétál 
csapatunk az E. K. E. háza körül. Persze a szilajabbak nem állják 
meg, hogy a közeli hegyekre fel ne kapaszkodjanak. Én felhasználom 
az időt, hogy ügyes vezetőnkkel váltsak néhány szót. Érdekes alak 
az öreg. Marosi Johann. Öreg sváb ember, ki már 39 éve lakja 
e pompás vidéket. Ausztriából szakadt ide, de azért erős magyarnak 
vallja magát. Össze is forrt vele teljesen. Megható az a szeretet, 
amellyel a hegyről, erdőről, barlangról beszél. Ökölbe szorult keze,
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mikor a „csúnya nemzetet“, az oláhokat emlegeti, akik az ő gon
dosan ápolt útjairól a sok költséggel beállított padokat gyakran 
bedobják a Körösbe. Roppant gyűlöli e barbárságot. Ellenben 
dagad a keble, mikor a barlangról (melynek ő a gondnoka) s a szép 
hegyi utakról beszél, melyek mind az ő ügyességét, buzgalmát 
s szeretetét dicsérik. Ki hinné, hogy tényleg ezé az öreg svábé 
az érdem, hogy Zichy-barlang s környéke olyan szépen gondozott!? 
Hosszasan elhallgatom nehézkes, töredező beszédét, bámulom egy
szerű, természetes gondolkozását, a természet iránt való nagy szere
tetét. Ebéd után még találkozunk vele.

Még élvezzük egy ideig a meleg napfényt, pompás kilátást, 
aztán összegyűjtve csapatunkat, ebédhez látunk, hogy kora délután 
elindulhassunk Rév felé. A gondos, figyelmes vendéglős aggódva 
figyeli, vájjon meg vagyunk-e elégedve az ebéddel, melyet felesége 
nagy gonddal készített számunkra. Boldog, hogy jóízűen esznek 
a diákok. Mig ebéd után összeszedelődzködik a csapat, azalatt 
számlánkat egyenlítjük k i: a vacsoráért 1 K-t, az éjjeli szállásért 
ugyanannyit, a reggeliért 40 fillért, az ebédért 1 K 60 fillért, 
a barlang megtekintéséért 50 fillért fizettünk egy-egy ember után. 
Tekintve, hogy mindenütt meleg figyelmet,szerető igyekezetét találtunk 
s hogy kedvünkért semmit sem mulasztottak el megtenni: érthető, 
ha igazán melegen búcsúzunk el kedves házigazdánktól. A csapat 
is hangos éljenzéssel hagyja el a helyet, amelyhez életünk egy 
felejthetetlen kedves napja fűződik.

Most újra Johan bácsi veszi át a vezetést. Meredek, olykor igen 
nehéz hegyi úton visz bennünket Rév felé egy magas hegy ormára, 
ahonnan még egy pillantást vethettünk a csodálatos szép vidékre. 
Szép kilátónál vagyunk. Hamarosan elfelejtjük a fáradtságot, 
hőséget s minden pillantásunk egy-egy fájó búcsú a fenséges Körös 
völgyétől, erdős hegyektől, meredek szikláktól. Még egy búcsúzó 
üdvkiáltás, aztán csapatunk hosszú rajvonalban ereszkedik le 
a völgybe.

Lefelé menet egy kis kitéréssel eljutunk egy hatalmas rabló
barlanghoz. (Devencze barlang.) Óriási üreg, melyben szinte elvész 
az 50 diák. A tágas bejáraton át beözönlő napsugár is csak félig 
tudja bevilágítani a sötét sziklafalakat. A földön szanaszét hatalmas 
szikladarabok hevernek. Ezek lehettek a zsiványok bútorai s ha 
kellett, ezekből raktak védőfalat. Képzeletünk hamar benépesíti 
e helyet a romantikus világ marcona alakjaival. Páfránnyal díszített 
kalapjainkat fantasztikus, toldíszes betyársüvegnek gondoljuk,
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kapaszkodásra való botjainkat hatalmas fegyvereknek, turistazsák
jainkat rablóit kinccsel teli tarisznyáknak. És szinte látjuk, hogy 
ott, kissé beljebb mint osztozkodik vérben forgó szemekkel, vad 
káromkodások közt egy haramia-csapat azon a zsákmányon, mely 
még meleg az imént leütött gazdag kereskedő kiontott vérétől. 
Félelmetes hely ez. — Elhagyjuk a barlangot s vele együtt el a szép 
vidéket.

Most már lapos síkságon visz át utunk, hol csak nehány 
mészégető hatalmas kemence állítja meg egy percre a fáradt csa
patot, mely a révi vasúti állomáshoz igyekszik. Vezetőnk is búcsúzik 
már. Hálásan szorítjuk meg Johan bácsi kezét, aki annyi sok szépet 
mutatott nekünk 24 óra alatt. Ő is meghatva köszöntget. Megszerette 
ezeket a jókedvű virgonc fickókat, akik most buzgón éltetik 
a „kedves vezető bácsit.“

Rév, május 29 d. u. 3 óra 30 p. Ép most kezd mozogni 
a gyorsvonat, melynek a végére csatolt III. osztályú kocsijában 
porosán ül 50 kifáradt turista. Csendesen ülünk egymás mellett. 
Hiába biztatom a máskor oly hangos diákokat: nincs dal, nincs 
játék, nincs tréfálkozás. Mintha megnémultak volna! Szótalanul 
legelteti mindenki szemét a folytonosan egyhangúbb vidéken. Csak 
néha van egy kis mozgás, ha „vizet“, vagy „narancsot“ kiált 
egy-egy állomáson valamelyik kofa.

Mezőtelegd . . . Nagyvárad . . . Gyula . . . mind elmaradtak. 
Egyszerre valaki elkiáltja ittagát: „a nagytemplom 1“ Mintha kicse
rélődött volna e szóra a csapat. Hip-hip-hurrah! Éljen! A víg 
daloktól, indulóktól hangos újra kocsink. így robogunk be, hangos 
vígsággal a csabai pályaudvarra. (7 óra 22 perc.)

*
*  *

Zuhog a zápor. Ép úgy mint három nappal ezelőtt. Most 
már eshet! Valaki megjegyzi: „Ilyen szépen sikerült kirándulás 
után még ázni is élvezet“. És körülbelül így gondoljuk ezt mind
nyájan. Nagy vonásokban, néhány szóval hamar beszámolunk. De 
előadásunkat hamar befejezzük. Csalogat a megszokott, puha ágy. 
Már inkább álmodjuk, mint halljuk hozzánktartozóink megjegyzését: 
„Igazán sokat élveztek ezek azért a csekély 12 koronáért“.

Vidovszky Kálmán.



III.

Az iskolai év története.

Intézetünket a már feljegyzett haláleseten kívül még 
több ízben is gyász érte.

Németh Lajos, nyugalmazott igazgató-tanító, ki 
az akkori algimnáziumunkban 15 éven át — 1868/9-től 
1882/3-ig — mint bejáró óraadó tanította a szabadkézi 
rajzot s éneket s 1895/6 óta állandóan buzgó tagja volt 
a főgimnáziumi kormányzó-bizottságnak, 1911. évi október 
8-ikán elköltözött az élők sorából. A kormányzó-bizottság 
Németh Lajos érdemeit jegyzőkönyvébe iktatta, a tanári 
karral együtt koszorút helyezett ravatalára s a gyászoló 
családnak részvétét nyilvánította. Temetése október 10-én 
ment végbe a bizottság tagjai és a tanári kar jelenlétében.

Március 7-ikén temették Koren Jenő ág. hitv. ev. 
lelkészt, ki hosszú szenvedés után március 6-ikán elhúnyt. 
A rokonszenves, nagy képzettségű s nemes ambícióval 
eltelt lelkész az 1909/10. iskolai év második felében 
mint helyettes vallástanár intézetünkben működött s kar
társainak és tanítványainak szeretetét s nagyrabecsü
lését teljes mértékben kiérdemelte. Kiújult betegsége miatt 
kénytelen volt állásától megválni; különböző gyógyhelyeken 
üdülést keresett, de a szervezetét pusztító betegséget 
leküzdeni gyengének bizonyúlt. A tanári kar a főgimnáziumi 
kormányzó-bizottsággal együtt a gyászoló család fájdal
mában osztozott, részvétét kifejezésre juttatta s koszorút 
tett a szeretett kartárs ravatalára.

Tanulóink sorából is egy szelíd lelkű és jeles elő- 
menetelü ifjút ragadott el a halál. Március 25-ikén hosszas 
betegség után jobblétre szenderült Balázs László Vili. 
oszt. tanulónk. A szervezetébe betört tüdővész ellen



semmiféle orvosi segítség nem használt. Temetése március 
26-án ment végbe az egész tanári kar s az összes tanuló 
ifjúság részvételével. Koporsóját koszorúink borították 
s mély meghatottság vett erőt a körülállókon. Sírjánál 
Botyánszky János tanulótársa mondott búcsúbeszédet.

Az államsegély felemelésének ügye végleges meg
oldást nem nyert. A nagym. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr 111.836— 1911. számú leiratával visszaküldte 
revideált szerződésünket azzal a kijelentéssel : vétessék fel 
az új szerződésbe az a körülmény, hogy az intézet a fel
emelt államsegélyben — a törvényhozás hozzájárulása 
esetén, az ország pénzügyi helyzetéhez képest — csak 
fokozatosan fog részesülni s hogy amint az építkezési 
államsegély elfogadásával az országos tanári nyugdíj- 
intézettel szemben elvállalt kötelezettségének eleget tett, 
az államsegély ugyanannyival alább fog szállni.

A kormányzó bizottság erre kérvényt intézett a miniszter 
úrhoz, hogy kívánsága első részének a szerződés zára
dékában kifejezést adni kegyeskedjék s engedélyezni 
méltóztassék, hogy a felemelt államsegély a jelzett köte
lezettség megszűntével is a maga teljes összegében inté
zetünk szükségleteire folyósíttassék. Ez utóbbi kérelmét 
a bizottság azzal okolta meg, hogy felszerelés címén külön 
államsegélyt nem kaptunk, holott az intézet bútorzata 
részben ócska, nem megfelelő; hogy az intézet épületében 
sok javítani s átalakítani való akad s mindezekre a kiadá
sokra megfelelő fedezettel nem rendelkezünk. A kérvény 
átnyújtásával a bizottság a felügyelőt s az igazgatót bízta 
meg s felkérte a püspök urat, hogy a kérvény átnyújtóit 
a miniszter úr elé vezesse.

A miniszter úr azonban 130.809— 1911. sz. leiratával 
tudomásunkra adta, hogy a szerződést most sem hagyhatja 
jóvá s nem állhat el a kifejezett kívánságától.

A kormányzó bizottság erre felterjesztést intézett 
a nagyváradi kir. tankerület főigazgatójához, aki miniszteri 
biztos volt a revízió megindítása alkalmával s arra kérte 
őt, hogy ebben az ügyben tanácsával támogassa.

A főigazgató úr a nagym. miniszter úr 9191 — 1912. 
számú leirata értelmében tudomásunkra adta, hogy
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a miniszter nem tesz észrevételt az ellen, ha egy újabb 
tárgyaláson az intézet segélye a tényleges szükségletnek 
megfelelőleg emeltetik, a segély mérve azonban az állam
segély átlagos mértékét túl nem haladhatja; egyben arról 
is értesített, hogy hosszadalmas írásos tárgyalás helyett 
alkalmas időben a helyszínén újabb tárgyalásra fog meg
jelenni.

Május 4-én folyt le a tárgyalás, amely alkalommal 
az első revideált szerződéstervezetnek csupán 2. pontját 
kellett némileg módosítanunk, hogy a miniszter úr kíván
ságának eleget tegyünk; de az eddigi 32,000 korona 
rendes államsegélynek 10,000 koronával való felemelését 
kértük oly feltétel alatt, hogy az építkezési államsegély 
után még 7 éven át fizetendő évi 6960 koronányi fizetési 
kötelezettség megszűnte után az államsegély ugyanoly 
összeggel, évi 6960 koronával alább fog szállani. A szerződés- 
tervezet 2. pontjának eme módosításával kapcsolatban 
a normális költségvetés is megfelelő átalakítást nyert.

Miután a nagym. miniszter úr az 1911. és 1912. 
évre is az államsegély fokozatos felemeléséről gondoskodott, 
a főgimnáziumi bizottság a tanárok lakáspénzének rende
zéséhez fogott; megfelelő összegeket állított be a költség- 
vetésbe a felszerelés kiegészítésére s kimondta, hogy 
a nagy szünidőben a tornacsarnok mostani menyezetére 
parafaszigetelőt alkalmaz.

A tantestületben többrendbeli változás történt. Fest 
László szeretett kartársunk gyászos elhunytával megüresedett 
magyar-német tanszékre az iskolai év végéig a főgimnáziumi 
kormányzó-bizottság Draser Gyula magyar-német szakos 
oki. tanárt hívta meg, ki február hó 3-án tanszéket elfog
lalta s elődjének valamennyi tantárgyát átvette, úgy hogy 
az év elején életbe léptetett órarend teljesen változatlan 
maradt. Herman Károly távozásával a róm. kath. tanulók 
hitoktatását Domanek Pál Henrik vette át, akit a nm. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 137.987— 1911. 
számú leiratával hitoktatóúl elfogadott. Rosenfeld Károly 
távozásával a hitközség az izr. tanulók hitoktatását — április 
15-étől kezdve — dr. Friedmann Ernőre bízta, akit



a miniszter úr 133.883— 1911. sz. leiratával hitoktatóul 
elfogadott, — majd ez utóbbinak elköltözése után Grünbaum 
Miksa ugyancsak oki. rabbira, mint helyettesre ruházta, 
akit a miniszter ur 76,963— 1912. sz. leiratával hitoktatóul 
elfogadott.

Az első félév befejeztével a 101. gyalogezred parancs
noksága Barray Jenő főhadnagy urat felmentette a cél
lövészet vezetésétől s helyébe Lambert Jenő hadnagy urat 
rendelte ki. A főgimn. kormányzó bizottság ez alkalommal 
köszönetét mondott Barray Jenő főhadnagy úrnak azon 
odaadó buzgóságáért s eredményes fáradozásáért, amely- 
lyel a céllövészetet négy éven át vezette s határozatáról 
őt jegyzőkönyvi kivonatban értesítette s emléktárggyal is 
megajándékozta.

A csak ideiglenesen betöltött magyar-német tanszékre 
meghirdettük a pályázatot május 31. határidővel. Csak egy 
pályázó jelentkezett: Draser Gyula. A tanszék végleges 
betöltése a nagym. miniszter úr hatáskörébe tartozik.

A főgimnáziumi bizottság május 8-án tartott ülésén 
a már két év óta helyettesként működött Vidovszky 
Kálmánt rendes vallástanárrá választotta s elhatározta, 
hogy rendes tanári illetményeit 1912. szeptember 1-től 
folyósítja. Ugyanezen az ülésén felterjesztést intézett a nagym. 
miniszter úrhoz, hogy Pataki Sámuel rendes tanári jelleg
gel, illetményekkel állásában véglegesíttessék.

Az 1911. egyházmegyei közgyűlésen a főgimnáziumot 
az igazgató-tanár képviselte. Ez a közgyűlés az igazgató 
jelentését az 1910—11. iskolai évről tudomásul vette 
s elhatározta, hogy a főgimnáziumi vallástanítás ellenőrzé
sével a békéscsabai egyházközség mindenkori igazgató
lelkészét bízza meg. Az 1911. évi szeptember 12— 15. 
napjain tartott egyházkerületi közgyűlésen a főgimnázium 
képviseletében jelen voltak : dr. Sailer Vilmos felügyelő 
és az igazgató-tanár; az 1912. évi január 17-én tartott 
rendkívüli közgyűlésen s illetőleg az egyházkerületi fel
ügyelői állásra megválasztott dr. Zsigmondy Jenő udvari 
tanácsos úr beiktatásán: dr. Sailer Vilmos, az igazgató
tanár és dr. Rell Lajos tanár. Az Ág. Hitv. Ev. Tanítók 
és Tanárok Országos Egyesületének 1912. évi május hó



28. és 29-én tartott közgyűlésén a tanári kar részéről 
megjelentek : Balázs Ádám, Frank Dezső, Mockovcsák 
János és dr. Rell Lajos.

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

A szeptemberi rendes beiratást megelőzőleg augusztus 
26—29. napjain a békéscsabai illetőségű tanulók felvételét 
eszközöltük. Alakuló értekezletünket augusztus 30-án 
tartottuk s a tanítás szeptember 5-én vette kezdetét. 
Szeptember 9-ére esett a fegyelmi szabályok felolvasása 
és megmagyarázása, amely alkalommal a vallástanár kezdő 
és befejező imát mondott s az igazgató buzdító beszédet 
intézett a tanulósághoz. Az iskolai évet megnyitó isten- 
tisztelet, mely az összes ág. h. ev. tanulóknak szólt, az 
elemi iskolákra való tekintetből csak szeptember 17-én 
volt megtartható, mely alkalommal templomunkban más 
vallású tanulókat is szívesen láttunk.

Augusztus 31-én tartott javítóvizsgálaton egy tan
tárgyból javítottak : Christián György 1. o. t. a latinból, 
Horváth Gyula 1. o. t. a latinból, Koren Pál 1. o. t. a 
latinból, Markovics Fülöp I. o. t. a magyarból, Mészáros 
László I. o. t. a rajz. mértanból, Nica Demeter 1. o. t. 
a magyarból, Thury Lajos I. o. t. a latinból; — Bokor 
Elemér II. o. t. a mennyiségtanból, László Salamon II.
o. t. a mennyiségtanból, Mladia Péter II. o. t. a mennyi
ségtanból, Nagy Lajos 11. o. t. a mennyiségtanból, Pozsonyi 
József 11. o. t. a latinból, Szarka Péter 11. o. t. a mennyi
ségtanból ; — Bogya József 111. o. t. a latinból, Lőrinczy- 
Stacho Loránd 111. o. t. a németből, Parais Mihály 111. o. 
t. a németből, Tóth István 111. o. t. a latinból; — Dubrav- 
csik Pál IV. o. t. a mennyiségtanból, Hegyessy Árpád IV. 
o. t. a latinból, Tarnóczy Ferenc IV. o. t. a történelemből; 
— Battyán Dezső V. o. t. a történelemből, Deutsch Imre
V. o. t. a németből, Maczák Ádám V. o. t. a mennyi
ségtanból, Máté János V. o. magántanuló a latinból, Papp 
József V. o. t. a németből, Paulovics Gyula V. o. t. a
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németből, Pepa Mózes V. o. t. a történelemből; — Áron 
Géza VI. o. t. a mennyiségtanból, Hammer Rudolf VI. o. 
t. a mennyiségtanból, Kolényi Mladen VI. o. t. a mennyi
ségtanból, Szimonídesz Gusztáv VI. o. t. a németből, Tóth 
Mátyás VI. o. t. a ném etből; — Hasas János Vll. o. t. 
a mennyiségtanból, Kuczián Emma Vll. o. magánt, a 
mennyiségtanból, Pongrácz István Vll. o. t. a természet- 
tanból, Simig Rezső Vll. o. t. a németből, Szilárd Gyula 
Vll. o. t. a természettanból. Megjelent, de nem javított: 
Vaska György 111. o. t. a németből.

Egyházi főhatóságunk engedélyével Bodoky Ida, a 
gyulai főgimnázium V. osztályának volt magántanulója, 
javítóvizsgálatot tett latinból.

Egyházi főhatóságunk engedélyével megjelentek és 
két tantárgyból javítottak: Neumann Andor 1. o. t. a 
magyarból és latinból; Galli Imre 11. o. t. a latinból és 
földrajzból, Gerványi István II. o. t. a földrajzból és meny- 
nyiségtanból; Krnács Mihály 111. o. t. a latinból és németből, 
Linder Pál 111. o. t. a latinból és németből, Tót István
III. o. t. a magyarból és latinból; Háber József IV. o. t. 
a mennyiségtanból és rajz. mértanból, Korcsok Béla IV. 
o. t. a latinból és németből ; Fejér Imre V. o. t. a né
metből és mennyiségtanból, Kertész József V. o. t. a 
németből és történelemből, Kovács Gyula V. o. t. a németből 
és mennyiségtanból, Nan Károly V. o. t. a németből és 
mennyiségtanból ; Kis M. János VI. o. t. a németből és 
mennyiségtanból, Tottál Iván VI. o. magánt, a görögp. 
irod. olvasmányokból és németből ; Sailer László Vll. o. 
t. a németből és mennyiségtanból, Udvardy Guido Vll.
0. t. a természettanból és mennyiségtanból; Bukta József 
Vili. o. magánt, a németből és bölcsészeiből. Megjelentek, 
de nem vagy csak részben javítottak : Andó József 1. o. t. 
a latinból elégtelen, a földrajzból elégséges, Őze Antal
1. o. t. a magyarból elégséges, a latinból elégtelen, Skrabek 
Jakab 1. o. t. a latinból elégtelen, a földrajzból elégséges ; 
Szuchy Géza 11. o. t. a latinból és mennyiségtanból elég
telen, Winkler Sándor 11. o. t. a földrajzból elégtelen, 
a mennyiségtanból elégséges; Nicsovics Emil 111. o. t. 
a németből és mennyiségtanból elégtelen ; Staszenka Elek
IV. o. t. a történelemből elégséges, a természetrajzból
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elégtelen; Puskás Béla VI. o. t. a németből elégtelen, 
a mennyiségtanból elégséges.

Pótló vizsgálatot tettek : Csöndes János 1. o. t., Faragó 
Sándor 1. o. t. és Löwy Pál Vll. o. t. s a követelmé
nyeknek mindahárman megfeleltek.

Egyházi főhatóságunk engedélyével az iskolai év 
elején magánvizsgálatot tettek : Demus Béla V. o. t. egy 
tantárgyból elégtelen eredménnyel, Ferenczi Margit, Horváth 
Margit V. o. t., Szekeres Lajos VI. o. t. és Donner Paulina 
Vll. o. t. valamennyi tantárgyból megfelelő eredménnyel. 
Demus Béla két hónap elmúltával elégtelen tanjegyét kijaví
totta s felsőbb osztályba felléphetett.

Felvételi vizsgálatot tettek: Farkas József, Popper 
Helén, MaczákjAndrás IV. polg. isk. osztályt végzett tanulók, 
továbbá Mázán Margit és Nagy Margit IV. felsőbb leány
iskolái osztályt végzett tanúlók kielégítő eredménnyel.

Egészségi állapot.

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

„A lefolyt 1911— 12-iki tanév egész ideje alatt váro
sunkban a ragályos betegségek tekintetében a tavalyinál 
kedvezőbb viszonyok uralkodtak; ehez képest intézetünk 
még a tavalyinál is kedvezőbb statisztikával zárhatja le 
a tanévet. A múlt évi nagyobb vörheny- és kanyaró-jár
ványhoz képest a tavalyi 11 esetünk sem volt sok, az 
idén azonban mindössze 1 vörhenyeset fordúlt elő. Ez 
azonban igen súlyos lefolyású, sőt több ízben válságos 
is volt; mindennek dacára sikerűit a fiút életben tartani, 
sőt még káros utókövetkezmények sem maradtak vissza. 
Ezenkívül csak egy tanulót kellett vörheny gyanúja miatt 
néhány napra lakásán megfigyelés alatt tartanom és ennél
fogva lakótársát is ugyanazon napokra az iskolába járástól 
eltiltanom. Növendékeink körében egyéb ragályos baj nem 
fordúlt elő. Tanúlóink családtagjainak, valamint más isko
lába járó lakótársainak járványos betegsége miatt összesen 
17 esetben történt kitiltás. Ezek közül volt 14 vörheny, 
2 torokgyík és 1 kanyaró,
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Súlyos baleset nem fordult elő. Könnyebb természetű 
baleset volt egy: bal alkar zárt törése a csukló alatt.

Torna alól felmentést egész évre 7 esetben adtunk. 
Ezenkívül még 12 esetben történt felmentés időközben 
fölmerült különféle bántalmak miatt rövidebb-hosszabb 
időre, részben más orvosok bizonyítványára láttamozásom 
mellett. Ének alól felmentettünk egyet állandóan ismétlődő 
mandulagyulladás miatt.

A kolozsvári kerületi tornaversenyen részt vett tanulóin
kat a szabályrendelet értelmében megvizsgáltam és őket 
a kellő utasítással elláttam. Az összes növendékek szemeit 
megvizsgáltam és trachomást csak egyet találtam: a tavalyit, 
a kire vonatkozó rendelkezéseim ez évben is érvényben 
maradtak.

Megemlítendőnek tartom még, hogy midőn egyik 
tanulónk betegágyához hivattam, a fiút [már ismételten] 
vakbélgyulladás súlyos tünetei között találtam, miért is 
operatiót ajánlottam. Sikerült úgy a szülőket, mint a beteget 
beleegyezésre bírnom. A fiút kórházba szállíttattam, hol 
az operatiót szerencsésen kiállotta; most már teljesen 
felépült.

Az egészségi állapot, mint föntebb említettem, ragá
lyos betegségek tekintetében igen kedvező volt. Ezek, 
valamint a lakótársak ragályos betegsége végett való 
kitiltások és egyéb nem ragályos betegségek miatt mulasztott 
órákról szóló kimutatást az igazgató úr állítja össze.

A nem ragályos betegségek között tekintélyes számmal 
fordúltak elő nemcsak az idén, de tavaly is a késő őszi 
és téli hónapokban a hörghurut, mandula, toroklob és 
rheuma s más eféle bajok, amelyeket úgy általánosságban 
és közönségesen „meghűléses betegségeknek“ szokás 
nevezni. Igaz ugyan, hogy ezek a bajok csak rövid ideig 
tartanak, de ha nagyobb számmal fordúlnak elő, kedve
zőtlenül befolyásolják a tanítás eredményét, azért szüksé
gesnek tartom néhány szóval erre a dologra kitérni.

A hideg azáltal válik ártalmassá az egészségre, hogy 
kelleténél nagyobb hőveszteséget okoz a testnek s annak 
hőmérséklete alászáll, bár a szervezet védekezik fizikailag 
ellene, hogy hidegben a bőr erei reflektorikus úton az 
érmozgató [vasomotorikus] idegek közvetítésével meg
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szűkülnek, miáltal a bőr ereiből a meleg vér a belső 
szervekbe szorul. A bőr hűvösebb lesz s így kevesebb 
meleget tud a környező hidegebb közegnek [levegő, víz] 
átadni s ezáltal a testet megóvja a lehűléstől. Alászáll 
a hőmérsék excessív esetekben annyira, hogy a sejtek 
élete is megszűnik, egyes testrészek lefagyhatnak, sőt az 
élet is megszűnik, az ember „megfagyhat“. A testnek, 
vagy egyes részeinek lehűlése különösen nem edzett 
egyéneknél gyakran okává válik az u. n. „meghűléses 
betegségeknek“.

A meghűlés lényege még ma sem teljesen tisztázott 
kérdés. A legvalószínűbb orvosi felfogás abból a vér
bőségből magyarázza, mely a belső szervekben létrejön, 
midőn a bőr megszűkült ereiből a vér amazokra szorul. 
Hátrányos lehet az is, hogy a verejtékképződés hidegben 
minimumra száll alá s így azok az igen mérges anyagok, 
melyeknek a verejtékkel kellene a testből kiválniok, vissza
maradnak a szervezetben. Ezek egyrészét ugyan a vesék 
kiválasztják most a bőr helyett, de korántsem mind, sőt 
azok útján kiválasztott anyagok toxikus hatásából lehet 
talán a meghűlés folytán támadó vesegyulladást stb. is 
magyarázni s ha nem is minden esetben ezt, de különböző 
fertőző és u. n. meghűléses betegségekre dispositiot teremt, 
mint pl. tüdőgyulladás, tüdővész, influenza, nátha, rheuma 
és torok-mandolalob.

Még veszedelmesebb a mozgásban levő levegő, mint 
hogy folyton új és új vízgőzzel még nem telített levegő
rétegek érintkeznek a testtel, tetemesen fokozza a párolgást. 
Meleg időben az igen kellemes lehet, mert a test hőki
adását megkönnyíti, de annál károsabb hideg időben, 
mert a test oly sok meleget veszít általa, amennyit fokozott 
hőprodukcióval sem képes pótolni.

Igen sokat lehetne még erről a tárgyról írni, mely 
azonban nem illeszthető be jelen „Értesítőnk“ keretei közé, 
itt csupán arra kívánok még rámutatni, hogy sok más 
tényezőn kívül a helyes ruházkodás és ruházat az, [melyet 
sokan ma is inkább szeretnek a test ékítésére, díszítésére 
célzónak gondolni] mely mint rossz hővezető közeg leg
inkább megóvja a testet a túlságos hőveszteségtől s ezáltal 
a fentebb említett ártalmaktól. Ennek dacára sokszor volt



25

alkalmam látni, hogy tanulóink nem fordítanak gondot az 
észszerű öltözködésre. Részint könnyelműségből, részint 
edzett voltukban való bizakodásból, habár ruhával el vannak 
látva, felöltő nélkül mennek az előadásra, alumneumba, 
torna órára, sőt ily módon sétálnak az utcán. Ennek 
azután rendszerint meghűlés és különféle velejáró bajok, 
végül iskolamulasztás a következménye.

Túlságos meleg öltözet fölösleges, de az őszi hóna
pokban könnyebb, télen melegebb felöltő viselése elenged
hetetlen még akkor is, ha talán látszólag nem mutatkozik 
okvetlen szükségesnek, mert ilyenkor egy hűvös légáramlat 
elegendő a test lehűlésére.

Előadásaimban ezeket a dolgokat kellő részletességgel 
szoktam tárgyalni. Mivel azonban az egészségtant csak 
a VII—VIII. osztály tanulja, szükségesnek tartom főképen 
a többi növendékek, továbbá a szülők és lakásadók 
kedvéért nyomatékosan hangsúlyozni, hogy az időjáráshoz 
mért észszerű ruházkodás és ennek szigorú ellenőrzése az, 
a mivel ezen bajoknak elejét lehet venni.

Ezek voltak azok, a melyekről, mint hatáskörömbe 
tartozó dolgokról, be kellett számolnom. De azt hiszem, 
hogy nem zárhatom le jelentésemet anélkül, hogy meg 
ne emlékezzem a szomorú dolgokról: Fest László tanár 
és Balázs László Vlll-ik osztályú tanuló haláláról. Fest 
László szeretett tanártársunk szívszélhűdés következtében 
váratlanúl húnyt el. Balázs László szorgalmas, derék 
tanulónk pedig sorvasztó és a testet megőrlő tüdővésznek 
esett áldozatúl. A betegágynál, hova engem is szólítottak, 
ott a hirtelenség, itt a teljes tehetetlensége miatt a tudo
mánynak segíteni, sajnos, már nem lehetett. Dr. Badics 
József orvos, egészségtantanár.“

A tanulók egészségi állapota az első félévben általában 
véve kielégítő volt. Fertőző betegségben mindössze csak 
két tanulónk szenvedett, de 378 órát mulasztott. A lakásban 
fellépett ragályos betegség miatt 14 tanulót rövidebb- 
hosszabb időre tiltottunk ki az iskolából, kik emiatt összesen 
572 órát mulasztottak. Súlyos betegségbe esett 21 tanulónk 
és 1469 órát mulasztott. Mindezek a betegségek rendes 
lefolyásnak voltak s gyógyulással végződtek. Könnyű beteg
ségi eset 224 fordult elő. Az igazolt mulasztás a jelzett



26

okoknál fogva igen nagy számmal szerepel az első félévben : 
5660 óra, úgy, hogy egy-egy tanúlóra átlag 19 óra esik. 
Nem mulasztott 88 tanúló, igazolatlanúl mulasztott 3 
tanúló 3 órát.

A tanúlók egészségi állapota a második félévben 
általában véve még kedvezőbb volt, mint az első félévben, 
bár a könnyű betegségi esetek száma 268-ra rúgott, de 
súlyosabb eset csak 7 fordúlt elő és egy haláleset [tüdővész]. 
A lakásban fellépett fertőző betegség miatt 6 tanuló 226 
órát mulasztott. Igazolt mulasztás ebben a félévben : 3406 
óra, nem igazolt: 1 óra. Nem mulasztott 129 tanuló, 
igazolatlanúl mulasztott 1 tanúló.

Fest László kartárs elhalálozásáról Draser Gyula 
helyettes tanárnak megérkezéséig a tanári kar 66 órát 
helyettesített. Eme hosszú és elég terhes helyettesítésen 
kívül nrég más esetekben is gondoskodnunk kellett a távol 
maradt kartársak óráinak ellátásáról. Betegség miatt 
mulasztott 3 tanár 6 esetben 32 órát, hivatalos kiküldetés 
miatt 3 tanár 6 esetben 16 órát, családi ok miatt 1 tanár 
1 esetben 4 órát, más ok miatt 5 tanár 8 esetben 16 órát.

A második félévben is súlyos helyzetbe került a tanári 
kar, amennyiben március 4-ikétől 30-ig Székely Vilmos 
óráinak ellátásáról kellett gondoskodnia. Nevezett kartárs 
ugyanis egészségének helyreállítása végett a főgimnáziumi 
kormányzó-bizottságtól egy havi szabadságot kapott. Ez 
a 64 órára rúgott helyettesítés is az órarendnek némi 
módosításával járt. Ezenkívül több eset is előfordúlt, hogy 
egy vagy más ok miatt távol maradt kartárs óráinak ellátása 
elég sok gondot okozott. Betegség miatt mulasztott 2 tanár 
4 esetben 12 órát, hivatalos kiküldetés miatt 3 tanár 
3 esetben 20 órát, családi ügy miatt 4 tanár 5 esetben 
16 órát s más ok miatt 1 tanár két esetben 5 órát.

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

Vallás-erkölcsi állapot.

Az evang. tanúlók a téli hónapok kivételével minden 
ünnepnapon tanárok vezetése mellett a főgimnázium épüle
téből jártak templomba. Az osztálytanárok a hiányzókat
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mulasztásuk igazolására szólították fel s alapos ok nélkül 
történt elmaradásnak a magaviseleti jegynek a leszállítása 
volt a következménye. A téli hónapokban, leszámítva az 
iskolai szüneteket, minden ünnepnapon az intézet egyik 
fűtött termében ifjúsági istentiszteletet tartottunk.

Másvallású tanulóink isrendesenlátogattákatemplomot, 
s ha itt-ott némi panasz merült fel, készséggel állottunk 
a hitoktatók segítségére.

A reformáció évfordulóján emlékünnepet rendeztünk 
a következő m űsorral:

1. Históriás ének a XVI századból. Énekelte a főgimn. énekkar.
2. Porkoláb Gyula: Luther. Szavalta Galli Mihály VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Mondta Vidovszky Kálmán vallástanár.
4. Lampérth Géza : A gályarab. Szavalta Maros Jenő VIII. o. t.
5. Gondviselő édes atyám. Énekelte a főgimn. énekkar.

Az iskolai ünnep után testületileg jelentünk meg az 
istentiszteleten.

Október 14-ikén és május 4-ikén deprekációt tartottunk. 
Mindkét alkalommal a tanári kar nevében az ifjúság 
szószólójának [első esetben Balázs László Vili. o., második 
esetben Maros Jenő VII. o. tanúlónak] a vallástanár válaszolt, 
Isten segedelmét kérve az ifjúság komoly fogadalmára.

A tizenkettedik életévüket betöltött tanúlók a konfir- 
mációragondos előkészítésben részesültek s pünkösd másod
napján a szokásos vizsga letétele után az Úr asztalához 
járultak.

A tanúlók erkölcsi magaviseleté általában kielégítő 
volt. Fordúltak ugyan elő egyes esetek, amikor a tanári kar 
erősebb eszközökhöz, sőt egy esetben még eltanácsoláshoz 
is kénytelen volt folyamodni, hogy az iskolai fegyelmet 
biztosítsa. A foganatosított s minden esetben az osztályok 
előtt is kihirdetett büntetések fékező hatást gyakoroltak 
azokra, akikben meg volt a hajlam a rendetlenkedésre, 
annyira, hogy hasonló esetek többé nem ismétlődtek.

A tanúlók az iskolán kívül is a fegyelmi szabályzatnak 
megfelelő magatartást tanúsítottak, koruknak meg nem 
felelő helyeket nem látogattak s csak itt-ott merült fel 
panasz, hogy a járdákon csoportosan járkálnak, az utcán 
is dohányoznak s nehányan túl nagy kedvelői a színháznak,
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melynek látogatását különben elég szűk korlátok közé 
szorítottuk. A figyelmeztetés azonban ezekben az esetekben 
is eredménnyel járt.

A vidéki tanúlók szállásainak ellenőrzésére a lefolyt 
iskolai évben is nagy gondot fordítottunk s a mutatkozott 
bajokon segítettünk.

A tanúlók magaviseletét szükség esetén a rendes havi 
értekezleteken is tárgyaltuk ; minden egyes tanúló maga
viseletével az ellenőrző és osztályozó konferenciákon foglal
koztunk. Az első ellenőrző értekezleten [december 1.] 
38 tanúló szüleit figyelmeztettük, hogy a maguk részéről 
is komolyabb magatartásra buzdítsák fiaikat.

Kifogástalan magaviseletét tanúsított az első félév 
folyamán 224 tanúló [76‘1%], — apróbb, de ismételten 
elkövetett botlások miatt szabályszerű jegyet kapott 64 
tanuló [21 7°/o], kevésbbé szabályszerűt 6 [2%].

A második ellenőrző értekezleten [március 29.] 31 
tanúló intőt kapott helytelen magaviseleté miatt.

Az egész iskolai évre vonatkozó adatokkal a statisz
tikai kimutatás szolgál.

Tanulmányi állapot.
A tanítás az országos tanterv és a hozzá tartozó 

utasítások szerint történt.
Miután az egyfolytában való tanítás próbája az 1910/11. 

iskolai évben intézetünkben is több előnnyel, mint hátránnyal 
járt, a kormányzó-bizottság kérvénnyel fordúlt a bánya
kerületi közgyűléshez, hogy a délelőtti tanítás főgimná
ziumunkban állandósíttassék. Az 1911. évi bányakerületi 
közgyűlés a tanügyi bizottság ajánlatára a kérelmet 
teljesítette.

Rendtartásunk szerint az iskolai évet két félévre 
osztottuk ; az első félévet január 31-én 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 22-én és március 1-én.
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Mindkét alkalommal a Rendtartás idevágó intézkedésének 
megfelelően a szaktanárok írásba foglalva mutatták be 
a részükről ajánlott tanmenetet, mely tervezetek közös 
megbeszélés tárgyává tétettek.

A tanulók magaviseletének, szorgalmának és elő
menetelének megbírálása végett két ellenőrző [december 
1-én és március 29-én] és három osztályozó [január 29-én, 
május 15-én és június 21-én] tanácskozást tartottunk, de 
a szükséghez képest a rendes havi értekezleteken is a tanulók 
erkölcsi és tanulmányi állapotát figyelemmel kisértük.

Az első félév végén osztályozás alá került 294 tauúló 
[12-vel kevesebb, mint az előző iskolai évben], nem osz
tályoztunk 4 tanúlót; hármat, mert nagyon sokat mulasztott, 
egyet, mert a félév végén iskolát változtatott. Minden 
tantárgyból megfelelt a követelményeknek 197 tanuló 
[67ü/o], egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott 97 tanuló [33%].

Ha tantárgyanként tekintjük az elégtelen tanjegyek 
számát, a legnagyobb százalékkal — 36°/o — a természet- 
tannál találkozunk, a többi tantárgynál a számok sokkal 
kisebbek. így a latinnál 14 9%, a mennyiségtannál 13 6%, 
a németnél 11 '3%, a rajzoló mértannál 10 7%, a föld
rajznál 10-6°/o, a magyarnál 8-5°/o s a többi tantárgynál 
még ez utóbbinál is kisebbek a százalékot kifejező számok.

A decemberi ellenőrző értekezleten 136 tanuló részesült 
megintésben. Az intések nyomán a szülők és szállásadók 
nagyobb gondot fordítottak a tanulók házi munkájára 
s az eredmény nem is maradt el, amennyiben az elég
telenek száma tetemesen alább szállott. De még így is elég 
gondja volt a tanári karnak, hogy az elégtelen szorgalmú 
tanulókat kitartóbb munkára serkentse. Sajnos, hogy sok 
tanulónál hiányzik a kötelességérzet. Ilyeneknél kárba vész 
a figyelmeztetés, haszontalannak bizonyúl a büntetés, — 
vagy legfeljebb iceig-óráig tartó javulást eredményez. 
A panasz azután leginkább az iskola ellen irányúi, hogy 
kötelességét kellően nem teljesíti. Pedig tudvalevő dolog, 
hogy az iskola törekvése magába véve még nem elegendő. 
Szükséges, hogy első sorban a szülei ház támogassa az 
iskolát s azután mindazok, kik a szülőket helyettesítik. 
Erre a támogatásra manapság annál nagyobb szükség



van, mert a társadalmi téren sok oly jelenség mutatkozik, 
mely a kötelességtudás hiányára enged következtetni.

Régebben a tanulók kevesebb figyelmeztetés mellett 
is érezték, hogy az iskola nyújtotta tudás kiegészítésre 
szorul s hogy szükségük van önképzésre, kivált abban az 
irányban, a mely felé legtöbb hajlandóságot éreznek. Ilyen 
gondos előkészület mellett kevesebb volt a pályatévesztett 
ifjak száma s nagyobb eredményt tudtak felmutatni 
a főiskolák.

A mely tanulónál hiányzott a tudásvágy, azt az ipari 
és kereskedelmi pályára tereltük, ahol megszerezvén a kézi 
ügyességet, idővel a nélkülözhetetlen elméleti ismereteket 
is elsajátíthatja.

Nagy zavart idézett elő Fest László kartársunk hirtelen 
halála s az a körülmény, hogy minden utánajárás mellett 
sem tudtunk azonnal megfelelő helyettesről gondoskodni, 
így történt, hogy az elhunyt kartárs öt tantárgya öt kézbe 
került s az órarend is némi módosítást szenvedett.

A márciusi ellenőrző értekezleten 106 tanúló [35'5%] 
részesült megintésben, amely szám az első félév ered
ményéhez képest visszaesést mutat.

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

Rendkívüli tárgyak gyanánt szerepeltek : az ének, az 
egészségtan, a francia nyelv, a szabadkézi rajz, a gyors
írás és a céllövészet.

Iskolalátogatás.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak 117,207— 1911. számú leirata alapján dr. Vass 
Bertalan, nagyváradi tankerületi kir. főigazgató úr, mint 
miniszteri megbízott, december hó 11., 12. és 13. napjain 
hivatalos látogatást végzett intézetünkben s miután hosz- 
pitálásait befejezte, a tanulók dolgozatait és rajzait meg
tekintette, a könyvtárakat és szertárakat, valamint az 
igazgató ügykezelését megvizsgálta, szerzett tapasztalatait 
az e célból összehívott tanári értekezleten előterjesztette, 
hangsúlyozván, hogy a középiskolával szemben támasztott 
fokozott igényeknek csak intenzív erőkifejtéssel lehet meg-
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felelni. — Tapasztalatainak végeredményét abban fog
lalta össze, hogy intézetünk lelkiismeretes és komoly 
munkát végez. Az igazgató erre hálás köszönetét mondott 
a miniszteri megbízott úrnak fáradságos, de a tanári 
karra nézve igen tanulságos látogatásáért.

Koren Pál igazgató-lelkész úr, mint egyházmegyénk 
megbízottja, figyelemmel kísérte az ág. h. ev. tanulók 
vallástanítását s evégből a vallástanár óráin több alka
lommal hoszpitált.

Iskolai ünnepek, hangverseny.

A szabadság napjának emlékére, március 15-ikén, 
hazafias ünnepet rendeztünk a következő műsorral :

1. Benka Gyula: 1848. márc. 15-ének emlékére. Előadta 
a főgimnáziumi daloskor.

2. Radványi Kálmán: Uj március. Szavalta Pártos József Vili. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Mondta dr. Rell Lajos tanár.
4. Kuruc dalok. Tárogatón előadta Scheer László VII. o. t.
5. A virradás kora. Jutalmazott pályamű. írta és felolvasta 

Botyánszky János VIII. o. t.
6. Ábrányi Emil: Kossuth sírja. Szavalta Maros Tibor Vili. o. t
7. Az obsitosból: Bús a csatatér. Előadta a főgimn. daloskor.

Miután április 11-ike a húsvéti szünidőbe esett, 
a 48-as törvények szentesítésének emlékére március 30-án 
rendeztünk iskolai ünnepet a következő műsorral :

1. Himnusz. Énekelte a főgimnáziumi Daloskor.
2. Tompa : Múlt, jelen s jövő. Szavalta Sándor Lajos VII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Mondta Laurovics Ferenc tanár.
4. Tompa : Új Simeon. Szavalta Maros Jenő V I. o. t.
5. Szózat. Énekelte a főgiinnáziumi Daloskör.

Április 27-én a községi Vigadó termében tánccal 
egybekötött diákhangversenyt rendeztünk a következő 
műsorral:

1. a) Utolsó virág, ír népdal;
b) Bús csatatér. Részlet az Obsitosból. Énekelte a főgimn. 

Daloskor Galli János karnagy vezetése alatt.



2. Ábrányi: A kis Savoyard. Szavalta Maros Tibor VIII. o. t.
3. Paganini-Liszt: Campanella. Zongorán előadta Pongrácz 

István Vili. o. t.
4. Fölolvasott Faragó László Vili. o. t.
5. Eötvös-Révfy : A megfagyott gyermek. Melodráma, zongora, 

harmonium és énekkar kísérete mellett. Szavalta Varga Béla III. 
o. t., zongorán kísérte Vidovszky László II. o t , liarmóniumon 
Galli János karnagy.

6. Jäger Vilmos: Tárogató-koncert. Előadta ScheerLászló VII. o. t.
7. Ábrányi: A monológ ellen. Szavalta Pfeiffer Miklós Vili. o. t.
8. a) Abt: A válás fájdalma ;
b) Isasskovszky: Induló. Énekelte a főgimnáziumi Daloskor.

A hangverseny 230 K tiszta jövedelmet eredményezett. 
Ebből az összegből 100 koronát a zongoraalapra, 40 koronát 
a kirándulási alapra, 40 koronát a Daloskor céljaira, 
30 koronát a Segítő-egyesület tőkéjének gyarapítására és 
20 koronát rajzdíjra fordítottunk.

A hangverseny erkölcsi és anyagi sikeréért úgy a tanári 
kar, mint a kormányzó-bizottság jegyzőkönyvi köszönetét 
mondott a rendezőknek: dr. Rt 11 Lajos, Székely Vilmos 
és Vidovszky Kálmán tanároknak, úgyszintén Galli János 
karnagynak.

Jótékonyság, adakozás.
A főgimnáziumi kormányzó-bizottság február hó 24-én 

tartott ülésén tandíjelengedésben a következő tanulókat 
részesítette: az I. osztályból Bak János 60 K, Maczák 
András 30 K, Pozsonyi László 30 K, Schröder Attila 30 K, 
Stefánik János 60 K, Varga K. Lajos 30 K; — a II. 
osztályból Bella Gyula 50 K, Csöndes János 30 K, 
Faragó Sándor 30 K, Karltcsik Janos 30 K, Lipták Pál 
60 K, Orbán János 60 K, Rapos János 60 K, Zvarínyi 
Miklós 60 K; — a III. osztályból Daniéhoz János 60 K, 
Eczedi János 60 K, Mázán László 30 K, Petrás János 
30 K, Varga Béla 60 K, Zsilák János 60 K; — a IV. 
osztályból Bielik Sándor 60 K, Pólya Ferenc 60 K; — 
az V. osztályból Kurilla Mihály 60 K, Kvasz Béla 50 K, 
Machács Lajos 60 K, Sáfár Pál 30 K; — a VI. osztályból 
Rapos Miháiy 60 K, Szende Pál 60 K, Varga Gyula 60 K,
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Wilim Tibor 60 K; — a VII. osztályból Braun András 
60 K, Kvasz György 60 K, Petz Gyula 50 K; — a 
VIII. osztályból Botyánszky János 60 K, Galli Mihály 30 
K és Balázs László 30 K tartozása töröltetett. Május 8-án 
tartott ülésén: Pap László volt I. o. t. 60 K tartozása 
töröltetett, Uhrin Pál II. o. t. 60 K, Mázán Margit V. o. 
magántanuló 30 K, Horváth Margit VI. o. magántanuló 
30 K és Engel Júlia VIII. o. magántanuló 30 K tandíj
elengedésben részesült. Az elengedett tandíj összege: 
1890 K, a törlés: 90 K.

A Segítő-egyesület részéről 10 tanuló kapott 10— 10 
K-t a tandíj törlesztésére; összesen 100 K-t. Az 1909—10. 
iskolai évben létesült külön segély-alapból 2 tanulónak, 
összesen 120 K-t adományoztunk tandíja kiegyenlítésére. 
Ugyanebből az alapból 20 tanúló iskolai szükségleteinek 
fedezésére 296 26 K segélyben részesült. Eme segély-alap 
álladéka [június 20.]: 78 91 K.

A reformáció négyszázadik évfordulójának meg
ünneplésére rendezett gyűjtés eredménye: I. o. 924  K,
II. o. 6 76 K, III. o. 15-04 K, IV. o. 170 K, V. o. 10 K,
VI. o. 4-40 K, VII. o. 2-80 K, VIII. o. 1054 K; összesen: 
60.48 K.

Az Orosházán felállított Székács-szoborra rendezett 
gyűjtésből befolyt 20 K.

A fózsef-Föherceg Szanatórium Egyesületre 20 K-t 
gyűjtöttünk.

Osztályvizsgálatok, ösztöndíjazás.
A VIII. osztály nyilvános tanúlói május 9— 15. napjain 

osztályvizsgálatot tettek, magántanúlói május 17. és 18. 
napjain. A többi osztály vizsgálatai június 14—20. napjain 
folytak le. Június 11. és 12-ikén írásbeli, 13. és 17-ikén 
szóbeli magánvizsgálatokat tartottunk.

Az osztályvizsgálatokra és az ösztöndíjazás tárgyában 
tartott bizottsági ülésre a békéscsabai Casino-Egyesület, 
mint a Kazinczy-ösztöndíj alapítója, Haan Béla és Jéger 
József urakat küldte ki.

Ösztöndíjban részesültek:
A gróf Teleky— Róth fohantia-féle alapítványból az 

egyetemes egyház pénzügyi és ösztöndíjosztó bizottságának
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1912. évi május 10-én tartott ülésén hozott határozata 
alapján: Botyánszky János Vili. o. t. 65 K.

A Németh István tábornok alapítványából: Braun 
András VII. o. t. 84 K.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület 400 koronás 
alapítványából: Stefánik Pál I. o. t. 15 K, Sülé Ferenc
I. o. t. 15 K, Varga K. Lajos I. o. t. 15 K, Orbán János
II. o. t. 25 K, Rapos János II. o. t. 20 K, Vidovszky 
László II. o. t. 15 K, Zvarínyi Miklós II. o. t. 15 K, 
Pólya Ferenc IV. o. t. 25 K, Szeberényi Lajos IV. o. t. 
20 K, Machács Lajos V. o. t. 35 K, Jeszenszky Pál VI. 
o. t. 35 K, Rapos Mihály VI. o. t. 35 K, Maros Jenő
Vll. o. t. 30 K, Petz Gyula VII. o. t. 45 K, Torkos Béla 
VII. o. t. 20 K, Botyánszky János Vili. o. t. 35 K.

A Kazinczy-alapítványból: Tajthy Ferenc I. o. t. 15 K, 
Wallner János 1. o. t. 10 K, Kurilla Mihály V. o. t. 30 K, 
Wilhelm Ferenc V. o. t. 10 K.

A Ruttkay-Jancsovics-féle alapítványból: Varga 
Gyula VI. o. t. 60 K, Kvasz György Vll. o. t. 40 K.

A Molnár Miklós-féle alapítványból: Varga Béla 111. 
o. t. 50 K.

A z Ifjúsági alapítványból: Deutsch Béla Vili. o. t. 20 K. 
A Haan Antal-féle alapítványból: Kvasz György 

Vll. o. t. 10 K.
A Krcsmárik-féle alapítványból: Zsilák János 111. 

o. t. 10 K.
A Jókai-féle alapítványból: Vértes István Vili. o. t. 

10 K.
A Kossuth-féle alapítványból: Pataky Bertalan 1. 

o. t. 8 K.
A Haan Lajos-féle alapítványból: Wilim Tibor VI. 

o. t. 10 K.
A Schreyer-alapitványból: Stern Dezső 1. o. t. 10 K. 
A Kún-alapitványból: Péterfi Sándor VI. o. t. 10 K. 
A Klein-alapitványból: Gábor József 111. o. t. 10 K. 
A Tevan-alapitványból: Polgár István 111. o. t. 10 K. 
A Békés-Csabai takarékpénztár egyesület alapítványá

ból: Friedmann László V. o. t. 35 K.
A Kliment Z. János alapítványból: Kliment Z. György 

Vll. o. t. 10 K.
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A Lipthay—Sztraka-alapitványból: Kolozsi Endre
111. o. t. 20 K.

Achim F. András alapítványából: Pataj András IV. 
o. t. 10 K.

Jutalomkönyvet kaptak: Hegedűs Károly VII. o. t., 
Petz Gyula VII. o. t., Sailer Ferenc VII. o. t., Torkos 
Béla VII. o. t., Botyánszky János Vili. o. t. és Lővy Pál 
Vili. o. t. — Busbach Péter „Viharos emberöltő“ című 
két kötetes művének egy-egy példányát. [A budapesti 
ág. hitv. ev. főgimnázium ajándéka.]

Mint a „Dalos-Kör11 buzgó tagjai, jutalomkönyveket 
kaptak: Fischer László 11. o. t., Oláh Zsiginond 11. o. t., 
Weisz Lajos 111. o. t., Zsilák János 111. o. t., Kirschbaum 
Jenő IV. o. t., Molnár Béla IV. o. t., Machács Lajos V. 
o. t., Vámos Sándor V. o. t., Járosi Pál VI. o. t., Ternyei 
Géza VI. o. t., Kaczkó György VII. o. t., Vasadi József 
VII. o. t., Botyánszky János Vili. o. t., Csicsely János 
Vili. o. t. Eme jutalomkönyvek értéke 50 K.





IV.

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 másodfeliigyelő; Bukovszky 
János igazgató-tanár, Mockovcsák János eforus.

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

Kitka György, Kocziszky Mihály, Korosy László, Kovács 
L. Mihály, 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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V.

Tanári kar.

A tanár neve 
és rhinősége

Babich Pál,
rendes tanár, 

a  VI. oszt. főnöke

Balázs Ádám
rendes tanár, 

a IV. oszt. főnöke, 
a tanári könyvtár és a  filológiai 

szertár őre

Bukovszky János
igazgató

H  <s-

20

16

28

5  .5 '

1894. 
szept. 1.

1899. 
szept. 1.

Draser Gyula
helyettes tanár

1884. 
szept. 1.

1912. 
febr. 3.

Tantárgyai

Latin ny. I., VI. 
Német ny. VI., VIII.

Latin ny. IV.
Görög ny. V. 
Történelem III., VI.

Mennyiségtan VI., 
VIII.

Magyar ny. V., VII. 
Német ny. III., IV., 
V., VII.

Fest László
rendes tanár, 

a  VII. oszt. főnöke, 
m eghalt 1912. január 5-én.

Frank Dezső
rendes tanár,

a term észettan i szertár őre

1910. 
okt. 8.

Magyar ny. V. VII. 
Német ny. III., IV., 
V., VII.
(191 l.decemb. 23-ig)

Mennyiségtan III.,
V., VII.
Természett. VII., VIII.

■O 03
a  E

17

17

19

19

17

Jéger József
rendes tanár,

a term észetrajzi szertár őre
19

1897. 
szept. 1.

Földrajz II. 
Természetrajz I., II., 
IV., V., VI.
Szépírás I.

17
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8
Laurovics Ferenc

rendes tanár, 
a tö r t  földr. szertár és a 

folyóiratok őre

6
1906. 

okt. 1 .

Földrajz I., III. 
Történelem IV., V., 
VII., VIII.

17

9
Majoros József

. rendes tanár, 
a II. oszt. főnöke, 

a Segítő-Egyesület elnöke

33
1892. 

szept. 1.

Magyar ny. 11., IV. 
Görögp. irod. olv. 
VI., VII., VIII.

17

10
Mockovcsák János

rendes tanár, 
a VIII. oszt. főnöke, 

a tanári értekezletek jegyzője, 
eforus

9
1904. 

szept. 1.
Latin ny. II., VIII. 
Görög ny. VII., VIII. 19

11
Pataki Sámuel

helyettes tanár, 
az I. oszt. főnöke

3
1909. 

dec. 17.

Magyar ny. I., 
Mennyiségtan I.. 
II., IV.
Filozófia VIII.

19

12
Rell Lajos dr.

rendes tanár, 
az V. oszt. főnöke, 

az Önképző-Kör elnöke, 
könyvtáros

15
1898. 

szept. 1.
Magyar ny. VI., VIII. 
Latin ny. V., VII. 17

13
Székely Vilmos

rendes tanár, 
a III. oszt. főnöke, 

a Dalos-Kör elnöke

11
1901. 

szept. 1.

Magyar ny. III.
Latin ny. III.
Görög ny. VI. 
Görögp. irod. olv. V.

18

14
Vidovszky Kálmán

rendes tanár,
az Ifjúsági Gyám intézet elnöke, 

könyvtáros

2
1910. 

szept. 1.
Vallástan I—VIII. 
Szépírás II.

17

15
Zvarínyi Lajos

rendes tanár, 
a rajzszertár őre

19
1899. 

szept. 1.
Rajzoló mértan I—IV. 
Görögp. rajz V—VIII.

18

.6
Achim Károly

rendes tornatanár, 
a Torna-K ör elnöke, 

a tom aszertár őre

16
1897. 

szept. 1.
Torna I—VIII. 
Három játékdélután

22
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Bejáró hitoktatók: 
Domanek Pál

r. kath. hitoktató

—
1911. 

szept. 1 . Vallástan 1—Vili. 8

18 Friedmann Ernő dr.
izr. hitoktató

—
1911. 

szept. 
1-től 1912. 
á p r . 15-ig

Vallástan I—Vili. 11

19 Grűnbaum Miksa
izr. hitoktató

—
1912.

ápr. 15-től 
az iskolai 
év végéig

Vallástan 1—Vili. 11

20 Koppányi Gyula
ref. hitoktató

—
1908. 

szept. 1. Vallástan I—VIII. 7

21 Morosan Jusztin
g. kel. h itoktató

—
1906. 

febr. 1. Vallástan I—Vili. 4

22
Énektanitó:

Galli János
—

1881. 
szept. 1.

Egyházi és műének 
I—VIII. 5

23
Iskolaorvos: 

Badics József dr.
—

1910. 
okt. 8. Egészségtan VII-VIII. 2

A bányai ág. liitv. evang. egyházkerület 1907. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 105-ik pontjában elhatározta, hogy „az évi értesítők 
a középiskolai tanútok egyházi, társadalmi és irodalmi tevékenységéről 
is számoljanak he‘\

Eme felhívás folytán itt következnek a kívánt adatok:
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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, 
a Békéscsabai Atlétikai Klub pártoló tagja.

Balázs Adam : 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, a Békéscsabai Iparos Olvasó-Kör 
és a József-Szanatórium Egyesület tagja.

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

Draser Gyula tagja a Békéscsabai Lawn-Tennis és a Békés
csabai Atlétikai Klubnak.

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-CIub 
igazgatója.

Majoros József: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja, a Békéscsabai Casinó- 
Egylet, a Békéscsabai Iparos Olvasó-Kör, a Békéscsabai Iparos- 
Daloskor tagja.

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

Pataki Sám uel: a Csabai Atlétikai Klub pénztárosa, a Békés
csabai Lawn-Tennis-CIub választmányi tagja.

Dt. Bell Lajos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület 
főjegyzője, 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
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Társaság, az Uránia Magy. Tudom. Egyesület, a Magyar Irodalom- 
tört. Társaság, a Békéscsabai Casinó-Egylet, a Békéscsabai Veres- 
kereszt-Egylet tagja ; tanulmányai az Urániában és a Nemzeti Kultú
rában jelentek meg ; 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 Nőegylet titkára ; a Vereskereszt-Egylet 
tagja ; a Békéscsabai Sport-Club titkára; a Békéscsabai Állatvédő 
Egyesület tagja; a Békésmegyei Pártfogó (patronage) Egyesület 
tagja ; a Békéscsabai Izr. Leánykiházasitó Egyesület tagja ; a Békés
csabai Gyermekvédő-Liga ellenőre.

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

Viclovszky Kálmán : az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a Luther-Társaság, a 
Békéscsabai Casinó és a Békéscsabai Nőegylet tagja; a József- 
főherceg Szanatórium Egyesület békéscsabai bizottságának titkára; 
a Békéscsabai Lawn-Tennis-Club választmányi tagja.

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

Áchim K ároly: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja; a Tornatanárok 
Orsz. Egyesületének választmányi tagja; a Békéscsabai Sport-Club 
művezetője; a Békéscsabai Lawn-Tennis-Club választmányi tagja; 
a Békéscsabai függetlenségi és 48-as kör ellenőre; a Békéscsabai 
Daloskor működő tagja.

A Békésmegyei Közművelődési Bizottság népszerű előadásainak 
keretében dr. Rell Lajos szabadelőadást tartott a Varázsvesszőről; 
az Orsz. Ág. H. Ev. Tanáregyesület középiskolai szakosztályában 
Szociológiai ismeretek a középiskolában címen.



VI.

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. Kézi
könyv : 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; válogatott 
darabok a klasszikus hősi mithosz köréből. Nyelvtan. Mondattani 
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 elmon
dása ; költemények tanulása. Havonkint két iskolai dolgozat a nyelvtan 
és helyesírás begyakorlására. Kézikönyvek: Szörnyei J .: Magyar 
nyelvtan. I. r. (12. kiadás.) Császár E. és Váczy I. Magyar olvasó
könyv. 1. r. Tanár: Pataki Sámuel.

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. I. r. Tanár: Babich Pál.

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

Természetrajz, 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.

Mennyiségtan, hetenkint 4 órában. A számok írása és olvasása. 
Az összeadás, a kivonás fejben éy íiáaban , 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 Gy. : Számtan. Tanár: Pataki Sámuel.

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 tulaj
donságai, kerülete és területe, egybevágósága, hasonlósága és 
symmetriája. B) R ajz: 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: Jéger József.

1 estgyakorlás, 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, törzshajlítás és forgatás, karütések, lendítések, hajlítások, 
összekötve a lábgyakorlatokkal, mint könnyebb összetett gyakorlatok
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kettő s később négy ütemig. Légzési gyakorlatok. Futás: 60 m.-es 
pályán s kitartó futás 4 percig. Ugrás: magasba 50 cm.-tői fokozva 
a magasságot. Mászórúd: clőgyakorlatok, függések, átfordulás, mászás 
rúdon után- és tűlfogással, versenymászás. Nyújtó: függések és 
függés cserék, átfordulások, lefüggés, térd fellendülések, leugrások 
az alacsony nyújtón. Korlát: (alacsony) támasz, támlázás, felülések 
és üléscserék, lengés, függések. Kápás támfa: 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.

11. 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. 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 11. r. Tanár: Majoros József.

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: Mockovcsák János.

Földrajz, hetenkint 3 órában. Európa államainak részletes 
leírása. Ázsia és Afrika általában, a fontosabb államok részletesebben. 
Térképvázlatok. Kézikönyv: Lasz. S . : Földrajz. II. k. Tanár: 
Jéger József.

Term észetrajz, hetenkint 2 órában. Néhány ősszel virágzó 
növény leírása. A majmok, tengeri emlősök, erszényesek, A ház
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környékén, a mezőn, az erdőn tartózkodó és vízi madarak közül 
a nevezetesebbek. Csúszó-mászók, kétéltűek, halak, csigák, kagylók. 
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. II. k. Tanár: Jéger József.

Mennyiségtan, 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. Tanár: Pataki Sámuel.

Rajzoló geometria, hetenkint 3 órában. A) 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 
relatív helyzetei. B) R a jz: az ismertetett testek nagyobb részének 
s a kocka s 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, hetekint 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
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tartalmi értelmezése, tartalmuk elmondása. Költemények betanulása 
és elszavalása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézikönyvek : Szinnyey 
J .: Rendszeres magyar nyelvtan. Császár—Váczy: Magyar olvasó
könyv. Tanár: Székely Vilmos.

Latin nyelv, heti 6 órában. A) Nyelvtan. Az esetek, igenevek, 
idők és módok használata. B) Olvasmányok. Miltiades, Themis- 
tocles, Aristides, Kimon és Alcibiades. A Fabiusok pusztulása, Veii 
ostroma, Quintus Cincinnatus, Camillus megnyeri Faleriit, Gallok 
berontása, Caudiumi vereség. Phaedrusz meséiből: Lupus et agnus, 
Ranae regem petierunt, Vacca, capella etc., Lupus et gruis, Cervus 
ad fontem. Asinus ad senem pastorem. Canis per fluvium carnem 
ferens. Canis fidelis, Vulpes et ciconia. A megfelelő magyar olvas
mányok latinra fordítása. A metrika elemei. Kézikönyvek: Pirchala 
I . : Latin nyelvtan és latin olvasókönyv. Tanár: Székely Vilmos.

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, szótanu
lással kapcsolatban végeztük. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézi
könyv : Schuster A. : Német nyelvtan direct módszer alapján. I. r. 
(3. kiadás.) Tanárok : Fest László és Draser Gyula.

Történelem, hetenkint 3 órában. Hazánk története 1526-ig. 
A fontosabb évszámok chronologikus összeállítása. Kézikönyv: 
Dr. Szigethy L .: A magyarok története. 1-ső rész. Tanár: Balázs 
Ádám.

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: Lász S. : Földrajz II. k. és dr. 
Schmidt L .: Fizikai és mathematikai földrajz. Tanár: Laurovics 
Ferenc.

Mennyiségtan, 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 : 
Mérey Gyula: Számtan. II. kötet. Tanár : Frank Dezső.
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Rajzoló mértan, hetenkint 2 órában. A) Constructsplanimctría: 
merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, távolságok egyenlő 
részekre való osztása s más alapvető planimetriai szerkesztések. 
A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulajdonságai, szerkesz
tése, összeillősége, simmetriája, hasonlósága, egyenlősége. Az idomok 
átalakítása, nagyságuk megtartásával (alkalmazva Pythagoras tételének 
levezetésénél). B) R a jz : Síkdíszítmények rajzolása és egyszerű 
színezése Várdai és mások fali s kézi lapmintái után. Kézikönyv: 
Horti H. : Rajzoló geometria. III. r. Tanár: Zvarínyi Lajos.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok : 
sorakozás, szakasz alakítás, 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, füzérgyakorlatok. Légzési gyakorlatok. Futás: 
60 m.-es pályán s kitartó futás 3—6 percig. Ugrás : magasba 60 
cm.-tői fokozatosan, távolugrás. Mászórúd: átfordulások, függések, 
mászás egy rúdon után- és fülfogással, vándormáczás, verseny
mászás. N yújtó: (alacsony és félmagas) térdfellendülések, forgások, 
átfordulások, kelepfelvetődés s húzódás, lengések. K orlát: (alacsony) 
támlázás, ülések és üléscserék, átugrások, ollózás, egyenoldalú 
lábfeszítések, lengés. L ó : támasz, ívfeszítések, lovagülések, ülés
cserék, felguggolások és térdelések, átugrások és leugrások. Játék : 
Futó róta. Üsd a harmadikat. Labdakergető. Labdahajsza. Hosszú 
méta. Füleslabda. Tornatanár: Áchim Károly.

IV. OSZTÁLY.

Vallásían, 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.

Magyar nyelv, hetenkint 4 órában. A) Arany Toldija. A költe
mény tárgyi, nyelvtani, poétikai és verstani elemezése ; 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 
hetenkint isk. írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi I .: Stilisztika 
és verstan ; Arany János Toldija, magyarázta Lehr A. Tanár: Majoros 
József.



Latin nyelv, hetenkint 6 órában. A) Nyelvtan. A mellé- és 
alárendelt mondatok. Oratio recta et obliqua. Metrika. A római 
naptár. Az egész nyelvtan rendszeres ismétlése és begyakorlása 
az olvasmányokon. B) Olvasmányok. 1. Curtius Rufus „Históriáé 
Alexandri Magni“-b ő l: A gordiumi csomó. Alexander betegsége. 
Babylon bevétele. Persepolis fölégetése. Alexander Indiában. 2. 
C. Julius Ceasarnak Bellum Gallicumából: A helvetiusok kiván
dorlása 1 — 12. §. 3. Ovidius Metaniorphoseis-éből: Daedalus és 
Icarus, Philemon és Baucis. Magyarról a következő olvasmányokat 
fordítottuk latinra: Themistokles számkivetése, A plataeai csata, 
Pausanias árulása, A gordiumi csomó, Alexander megbetegedése, 
A helvetiusok kivándorlása, Caesar a helvetiusoknak útját állja. 
Julius Caesarral kapcsolatban a fontosabb állami régiségek s Ovidius 
kapcsán a görög s római mythologia főbb vonásaiban. Kézikönyvek : 
Pirchala J .: Latin nyelvtan és Latin olvasókönyv 1. II. rész. Tanár: 
Balázs Ádám.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. A harmadik osztály tan
anyagának 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 praeposítiók. 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 és Draser Gyula.

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 viz vizsgálatából kiindulva, a főbb elemek és fontosabb 
vegyiileteik. 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 törtszámokkal. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel, kiter
jeszkedve az arányok tanára. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézi
könyv : Dr. Sárkány L .: Algebra. Tanár: Pataki Sámuel.

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

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

V. OSZTÁLY.

Vallástan, heti 2 órában. Bibliaismertetés : 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.

Magyar nyelv, hetenkint 3 órában. A rhetorika ismertetése.
1. Szerkesztéstan : 1 .A z  invenció. A tárgy, az alapeszme ; az anyag
gyűjtés forrásai és segédeszközei. A tapasztalati és elméleti ismeret.
2. A diszpozíció. Az anyag kritikája, elrendezése; az egység, össze
függés és teljesség elve : az arányosság. 3. Az előadás általános 
formái. II. A prózai írásművek elmélete. A történetírás elmélete. 
A történetírás forrásai, segédtudományai, kapcsolatban a fontosabb 
ásatások, nevezetesebb gyűjtemények. A történeti bírálat elvei. 
A történetírás fajai, főleg a magyar irodalom szempontjából. 2. Olvas
mányok : Anonymus krónikája, szemelvények a tankönyvben foglalt 
olvasmányokból. III. A beszéd elmélete. Invenciója, dispoziciója, főleg 
a bizonyítás és cáfolás tárgyalása. A beszéd fajai, története. A nagy 
magyar szónokok. Olvasmányok: Kossuth Lajos beszéde a haderő 
megajánlása tárgyában. Deák Ferenc felirati beszéde. IV. Az értekezés. 
V. A levél. Magánolvasmányok. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Kézikönyv : Riedl F .: Retorika. Tanár: Fest László és Draser Gyula.

4ß
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Latin nyelv, hetenkint 6 órában. A) Olvasmányok: 1. M. T. 
Ciceronis : a) De imperio Gn. Pompei oratio egészen ; b) Pro A. 
Licinio Archia fele. 2. P. Ovidius Naso „Fasti“-jából: Janus; Hercules 
legyőzi Cacust; Áldozás káka emberekkel; a Lupercalia eredete ; 
Róma alapítása, Remus halála; Lemuria ; Nőrablás ; Romulus halála ; 
a Salius-papok eredete ; Terminalia ; Fabii; Magna mater. 3. Stílus- 
gyakorlatok : Ovidius élete és m űvei; M. Tullius Cicero beszéde 
Gn. Pompeius fővezérségéről szemelvényesen s nehány vegyes 
gyakorlat. B) Irodalomtörténet: az olvasott beszéd retorikai méltatása, 
tart. összefoglalása, szerkezete; Ovidius és Cicero élete és művei. 
C) Régiségtan : Ovidiussal kapcsolatban : Róma alapítása; vallás
ügyi régiségek; temetkezési szokások ; a római naptár; Ciceróval 
kapcsolatban : A senatus s a népgyűlések ; a magistratusok általában, 
a consulatus; a községek és provinciák, Pannónia és Dacia. Két- 
hetenkint 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 müveiből, magyarázta: Dr. Cserép 
J .; Cserny—Dávid : Latin stílusgyakorlatok. I. r., Dr. Hittrich Ödön : 
Római Régiségek. Tanár: Dr. Rell Lajos.

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. 
I. r. Tanár: Balázs Ádám.

Görögpótló irodalmi olvasm ányok, hetenkint 3 órában. 
1. Hőmetos Itiasa és Odysseiája. Homeros élete, époszainak története 
és jellemzése. A homerosi kérdés. A trójai mondakör. A görög 
mitológia elemei. 2. Szemelvények Hcrodotos 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 zernycszti ütközet. Apor Péter báró: 
A vendégségről és mulatságokról. A régi erdélyiek köntöséről. A régi
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erdélyiek nyájasságáról. Irodalomtörténeti magyarázatok. Félévenkint 
egy írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Csengeri J. : Homeros Iiiasa. 
Dr. Gyomai Z s .: Homeros Odysseiája. Dr. Geréb J. : Szemelvények 
Herodotos történeti művéből. Dr. Badics F .: Magyar irodalmi 
olvasókönyv, I. k. Tanár: Székely Vilmos.

Görögpótló rajz, lietenkint 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.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. Az alaktan ismétlése és 
kiegészítése. Szórend. A magyartól eltérő mondattani jelenségek. 
A szóbőség fejlesztése. Olvasmány: 1 prózai és 6 költemény. 
Stílusgyakorlatok. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján és a 
mindennapi élet köréből. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: 
Kemény F. : Rendszeres német nyelvtan. Tímár P . : Német olvasó
könyv II. r. Orosz Alajos : Német stílusgyakorlatok. Tanár: Fest 
László és Draser Gyula.

T örténelem , hetenkint 3 órában. Az ó-kor története a nyugat- 
római császárság bukásáig. Kézikönyv : Dr. Szigethy L .: Egyetemes 
történet I-ső rész. Kogutovicz: Történelmi atlasz. Tanár: Laurovics 
Ferenc.

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, átalakúlása. 
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 másodfokú egyenlet megoldása, kapcso
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: 
Frank Dezső.
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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, ellenvonűlással. 
Szabadgyakorlatok: 2—8 ütemes összetett szabadgyakorlatok botok
kal és súlyzókkal is, füzérgyakorlatok, társasgyakorlatok, gúlák, füzé
rek. Futás: 80— 100 m.-es rövid távfutás gyakorlása, testtartás futás 
közben, startolás gyakorlása, kitartó futás 4—8 percig. Ugrás: 
70 cm.-tői magasba fokozatosan és távolugrás földről. Mászás: 
rúdon és kötélen, páros rúd, mászás, később a függeszkedés gyakor
lása. N yújtó: (alacsony és magas) lengés, térdfellendűlések 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. Súlydobas: 
négyzetből 772 kg-os 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. Kézi
könyv : Bereczky S .: A keresztyén egyház története. Tanár: Vidovszky 
Kálmán.

Magyar nyelv, hetenkint 3 órában. A poétika ismertetése. 
A) A művészetek fogalma, felosztása; képek alapján a művészetek 
fejlődésének rövid ismertetése ; a Békéscsabai Muzeum gyűjtemé
nyeinek bemutatása. A szép és fajai. B) Olvasmányok alapján a költői 
műfajok ismertetése és történeti fejlődése, főtekintettel a magyar 
irodalomra. Iskolai olvasmányok: az olvasókönyv példái, kiegé
szítve a költészet kincsesházából vett szemelvényekkel; a Zrinyiász; 
Shakspere Coriolanusa; Kisfaludy Károly Csalódásai; Petőfi leíró 
költeményei; részben Jókainak Uj földesura is. Magánolvasmányúl 
több mű. Havonkint 1 írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Dr. Riedl F .: 
Poétika; segédkönyvek: Endrődi: A magyar költ. kincsesháza; Szász: 
A világirod. nagyéposzai. Tanár: Dr. Rell Lajos.

Latin nyelv, hetenkint 5 órában. A) Olvasmányok: Titi Livii 
Ab űrbe condita lib. XXL cep. 1—21 ; .32—38., 45., 53—56; 
XXII. 1—6.; P. Vergilii Maronis Aeneidos lib. I. 1 — 180; II. 
1—370, 505—567, 624. végig. B) Irodalomtörténet: Livius élete
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és müvei, a mű 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. Kéthetenkint iskolai 
írásbeli dolgozat. E) A mondattan ismétlése: az összetett mondat. 
Kézikönyvek: Bartal—Malmosi: Livius Ab űrbe cond. lib. XXI., 
XXII. ; Pirchala: P. Vergilii Maronis Aeneides, lib. XII. I. köt., 
a megfelelő jegyzetek; dr. Cserép J .: Római régiségek; Cserny—Dávid: 
Latin stílusgyakorlatok. Tanár: Babich Pál.

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: Székely Vilmos.

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 lira Alkaios, Sappho, Anakreon és az anakreoni dalok nyomán. 
A dór karénekköltészet Bakchylidesnek Thesusa és Pindarosnak 
a rhodosi Diagoras című költeménye alapján. Az epigramma a kecsi 
Simonides és az Anthologia epigrammái nyomán. Sophokles Oedipus 
királya. Oedipus Kolonosban. Antigone. Oedipus mondája. Antigone 
tragikuma. A görög dráma története. B) A magyar klasszik.us líra : 
Erdősi János, gróf Ráday Gedeon, Baráti 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 Mihály tói vett 
szemelvények alapján. Félévenkint egy-egy írásbeli dolgozat. Kézi
könyvek : Dr. Badics F .: Magyar irodalmi olvasmányok. II. kötet. 
Sophokles Antigone, fordította Csiky G. Tanár: Majoros József.

Görögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Testcsoportok és egy
szerűbb használati tárgyak rajzolása valóság után. Középkori 
jellegzetes műalkotások bemutatása. Tanár: Zvarínyi Lajos.
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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. 
Nyelvtani és mondattani ismétlések. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Kézikönyvek: Tímár P . : Német olvasókönyv. II. r. Orosz Alajos: 
Német stílusgyakorlatok. A középiskolák V—Vili. osztályai számára. 
(2. kiadás.) Tanár: Babich Pál.

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: Balázs Ádám.

Természetrajz, 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 közűi 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.

Mennyiségtan, hetenkint 4 órában. A) Algebra. A hatványozás 
általánosítása. A számrendszerek. A gyökmennyiségek. Az irracionális 
egyenlet. A logaritmus. A közönséges logaritmusok. Az exponenciális 
egyenletek. Az aritmetikai és geometriai sorok. B) Geometria. A húr- 
és érintősokszögek, a Ludolf-féle szám meghatározása. A kör 
és a körív hosszúsága, a kör területe. A körtan összefoglalása. 
Síkháromszögtan : a hegyes szög függvényei, kapcsolatban a derék
szögű háromszög, az egyenlőszárú 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- 
számjegyű logaritmus táblák. Tanár: Bukovszky János.

Testgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint az V. osztályban. 
Tornatanár: Achim Károly.
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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 irodalom 
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. 
Magánolvasmányok. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: 
Dr. Váczi János: A magyar nemzeti irodalom története. I. kötet. 
Dr. Szinnyei J .: A magyar nyelv. Segédkönyvek: Beöthy képes 
irodalomtörténete; az Iskolai könyvtár, a Jelesírók isk. tára, az 
Olcsó könyvtár, a Magyar kvtár, a Segédkvek a magyar irod. taní
tásához c. gyűjtemények megfelelő füzetei. Vende E .: Szemléltető 
képek. Tanár: Fest László és Draser Gyula.

Latin nyelv, hetenkint 5 órában, i. Olvasmányok: a) P. 
Vergilius Maró Aeneisének VI. éneke ; b) M. Tullii Ciceronis in 
Catilinam oratio I. ; c) C. Sallustius Crispus De bello Jugurthino 
30 fejezete. 2. Irodalomtörténet: Vergilius élete és müvei, az Aeneas- 
monda, az Aeneis tartalma és költői méltatása; Cicero élete, beve
zetés a Catilina elleni beszédekhez; Sallustius élete és müvei. 3. 
Régiségtan : az olvasmányokkal kapcsolatos szakaszok s a régiségtan 
átismétlése. 4. A nyelvtani ismeretek ébrentartása. Könyvnélküliek 
azolvasmányokból. Kéthetenkintiskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: 
Pirchala J .: P. Vergilii Maronis Aeneidos I—XII.; Köpesdy : Cice
ronis in Catilinam Orationes IV.; dr. Hittrich: Sallustii Bellum 
Jugurthinum ; dr. Cserép: Római régiségek és irodalomtörténet; 
Cserny-Dávid : Latin stílusgyakorlatok III. Tanár: Dr. Rell Lajos.

Görög nyelv, hetenkint 5 órában. A Homeros eposzaival 
összefüggő irodalmi és történeti kérdések. A Homeros korabeli 
társadalom az eposzok megvilágításában. Az /Hasból fordítottuk 
a következő részeket: I. 1—365., 413.—535.; II. 1—47.; VI. 
369—502.; XIX. 1—75., 137—153.; XXII. 337—515. Herodotossal 
kapcsolatban a görög történetírás. Herodotos szövegéből a következő 
szemelvények: Kroisos és Solon. Kroisos bukása. A marathoni,
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thermopylaii és salamisi ütközet. Az attikai és ión nyelvjárás foly
tonos egybevetése. A görög költői irodalom áttekintése. Havonkint 
egy dolgozat. Kézikönyvek : Maywald J .: Görög nyelvtan. Kempf J .: 
Szemelvények az lliasból. Dávid J .: Szemelvények Herodotos művéből. 
Tanár: Mockovcsák János.

Görögpótló irodalmi olvasm ányok, hetenkint 3 órában. 
Szemelvények Thukydides 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 Sanctio története. Szalay L. : 
Magyar néposztályok I. István idejében. Salamon F .: A török 
hódoltság Magyarországon. Kölcsey és Wesselényi Miklós beszédei 
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 Thukydidesböl. Dr. Földi 
J .: Demosthenes válogatott beszédei. Badics F .: Magyar irodalmi 
olvasmányok. III. kötet. Schill S . : Görög irodalomtörténet. Schill S .: 
Görög régiségek. Tanár.: Majoros József.

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 Károlymonda; a hősmonda ; a Nibelungének ; a második 
virágzás áttekintése; Lessing élete és irod. működése. Mindezek 
németül. B) Olvasmányok: Az irodalomtörténet tárgyalásával kap
csolatos prózai és költői olvasmányok. Összefüggő olvasmány: 
Goethe : Hermann und Dorothea, 2 ének. Stílusgyakorlatok. Beszéd- 
gyakorlatok és a nyelvtan folytonos ismétlése. Havonkint egy írás
beli dolgozat. Kézikönyvek: Heinrich G .: Német tan- és olvasó
könyv. 111. r. Wéber R .: Goethe Hermann u. Dorothea. Endrei Á. : 
Német stílusgyakorlatok. Tanár: Fest László és Draser Gyula.
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Történelem , hetenkint 3 órában. Az újkor története 1648-tól 
napjainkig, tekintettel a legújabb kor politikai és társadalmi alakú- 
lásaira. Ezenkívül az európai s amerikai államok mai állapotának 
ismertetése. Kézikönyv: Dr. Szigethy I .: Egyetemes történet III. r. 
Tanár: Laurovics Ferenc.

Term észettan, hetekint 4 órában. Erőműtan, hangtan és 
fénytan. Kézikönyv : Szijjártó Miklós : Kísérleti természettan. Tanár: 
Frank Dezső.

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. : Négyszámjegyü Logaritmus 
Táblák. Tanár: Frank Dezső.

T estgyakorlás, 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, szögvonúlással, fejlődésekkel és ellenvonulásokkal. 
Szabadgyakorlatok: 2—8 ütemes egyszerű és összetett szabadgya
korlatok egyoldalú és ellentétes kar- és lábmozgással, botokkal és 
súlyzókkal, társasgyakorlatok, gúlák. Futás : ICO 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. Nyújtó: (alacsony és magas) térdfellendülések, átülések, 
átugrások, forgások, kelep, lendűlések, billenések. Korlát: (alacsony 
és magas) be- és kiugrások, átugrások, ülések és üléscserék, bille
nések, hengerek. Ló : felülések és üléscserék, ívfeszítések, egy és 
páros lábkörzések, előlengés, csavarfelülések, ollózások, átugrások. 
Súlydobás: VU  kgos golyóval négyzetből. Játék: Futó róta. 
Hosszú méta. Füleslabda. Tornatanár: Áchim Károly.
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Vallástan, lietenkint 2 órában. Keresztyén hittan és erkölcstan. 
Kézikönyv: Bancsó Antal: Keresztyén hittan és erkölcstan (2-ik 
javított kiadás.) Tanár: Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, lietenkint 3 órában. A magyar nemzeti irodalom 
történeti ismertetése Kisfaludy Károlyiól napjainkig, főtekintettel 
a magyar nemzeti szellem kiválóbb képviselőire. Az ismertetés 
mindig a tárgyalt író műveinek bemutatása vagy felelevenítése 
alapján történik. A magyar irodalomnak műfajok szerint való átnézéte. 
Magánolvasmányok; tárgyalás alkalmával a nagyobb műveknek 
tartalmi ismertetését magánolvasmány alapján a tanulók adták. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv : Dr. Váczy J : A magyar 
nemzeti irodalom története ; Dr. Szinnyei J : Magyar nyelv. Segéd
könyvek : Beöthy Zs. : A magyar nemzeti irodalom története (képes 
díszmunka); Vende E. : Szemléltető képek. Tanár: Dr. Rell Lajos.

Latin nyelv, hetenként 4 órában. A) Olvasmányok: a) Hor. 
Carm. 1. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 37; II. 3, 
7, 10, 14, 17, 18,; 111. 1, 2, 9, 13, 18, 29, 30; IV. 3, 7. Carmen 
saeculare ; Eped. 2, 7 ; Sat. I. 9 ; Epist. II. 3. 1 — 152. b) Tacitus 
Annál. I. 1—9. fejezet, c) Szemelvények más írók müveiből. B) 
Irodalomtörténet: a tárgyalt írók élete és müvei, az irodalomtört. 
összefoglaló átismétlése. C) Állam- és magánéleti régiségek. D) 
A nyelvtani ismeretek ébrentartása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, 
fölváltva latin és magyar szöveg fordítása. Kézikönyvek: Bartal— 
Malmosi—Csengcri : Horatii Opera I. et II., Dr. Schmidt A .: Sze
melvények Tacitus Annaleseibö!, Cserny—Dávid : Latin stílus- 
gyakorlatok 111. r. Cserép J .: Rérnai régiségekés irodalomtörténet, 
Pirchala J: Latin nyelvtan. Tanár: Mockovcsák János.

Görög nyelv, lietenkint 4 órában. A nyelvtan folytonos ismétlése 
mellett Homeros Odyssciájá-bői I. 1—305. VI. 1—331. XI. 1—224. 
XXII. 1—209. sorának fordítása. A homerosi reáliák. Platon Kritonja. 
Attikai és ión dialektus. A hellén irodalom története. A hellének, 
főleg Platon filozófiája. Kézikönyvek: Maywald J .: Görög nyelvtan. 
Kempf J .: Homeros Odysseiája. Dr. Simon J. : Szemelvények 
Platonból. Tanár: Mockovcsák János.

Görögpótló írod. olvasm ányok, lietenkint 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

VIII. OSZTÁLY.
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ismertetése szemlélés alapján. Kézikönyvek : Alexander B .: Szemel
vények Platon és Aristoteles műveiből. Schill S . : Görög irodalom- 
történet, görög régiségek és a görög művészet története. Tanár: 
Majoros József.

Görögpótló rajz, hetenkint 2 órában. A) Szabadkézi ra 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, műveinek 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 „Wihl. Teli“, ennek tartalma és jellemzése 
német nyelven. Ford. az első felvonás egészen, a másodikból az
1. és 2. jelenet. Goethe: Dichtung und Wahrheit c. müvéből 
szemelvények. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Heinrich 
G .: Német tan- és olvasókönyv. IV. köt. Heinrich G. : Wihl. Teli. 
(5. kiadás.) Goethe: Dichtung u. Wahrheit. M agy.: Tibor Ágost. 
(Német könyvtár.) Tanár: Babich Pál.

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: Laurovics Ferenc.

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

Mennyiségtan, heti 2 órában. A) Algebra. A kapcsolástan. 
A kéttagúak positiv egész hatványai és a Newton-féle sor előszámai. 
Az algebra összefoglaló áttekintése. B) Geometria. A gömbhárom
szögtan sinustétele, cosinustétele és alkalmazása a geográfiái helyek 
távolságának meghatározása. A geometria összefoglaló áttekintése. 
Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Sárkány L. : 
Algebra. Dr. Sárkány L .: Mértan és dr. Sárkány L .: Négyszám- 
jegyü Logaritmus Táblák. Tanár: Bukovszky János.

Bölcsészeti 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. Tudó-
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mányok áttekintése. Kézikönyv: Szitnyai E .: Lélektan és Logika. 
(6. kiadás.) Tanár: Pataki Sámuel.

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

Magyar írásbeli dolgozatok 
az 1911—12. iskolai évben.

V. OSZTÁLY.

A puszta nyáron. — Minő szabályokat tartsunk szem előtt 
dolgozatunk írásánál ? — A magyar történet tanulása érdekes 
és fontos. — Gondolatok Szilveszter estéjén. — Miért mondja Kossuth, 
hogy a nemzetnek önerejére kell támaszkodnia ? — Magyarország 
függetlenségének főbb bizonyítékai. (Deák „I. Felirati Javaslat“-ának 
alapján.) — Az athéni és spártai nép összehasonlítása. — Az állatok 
alkalmazkodása a környezethez. — Évvégi tornaversenyünk. 
(Levélalakban.)

VI. OSZTÁLY.

Nemes Eliza Gombolyítás című képe. — Vörösmarty Szózata. 
— A gyermeki szeretet Petőfi költeményeiben. — A walesi bárdok 
fejtegetése. — Fékezd indulataidat. — A csodálatos elem a Zrínyiász
ban. — A víz szerepe a természetben. — Az ifjú kor előkészület 
a hasznos férfiúsághoz s tisztes vénséghez. — Mérgek a mindennapi 
életben.

VII. OSZTÁLY.

A hűn és magyar monda. — A reformáció hatása irodal
munkban. — Balassi Bálint jelleme. — A Toldi-monda. — Milyen 
érzelmek találhatók a kuruc-költészetben ? — A földrajzi viszonyok 
hatása a népek politikai történetére. — „Iparkodjál kitűnni, de 
óvakodjál feltűnni.“ — Berzsenyi „Életphilosophiája“. — A régibb 
magyar irodalom melyik terméke érdekelt legjobban.

Vili. OSZTÁLY.

Európai eszmeáramlatok régibb költészetünkben. — A Bánk bán 
személyei. — Az átöröklés. — Jósika és Kemény regényírása. —
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Az Alföld népe Petőfi költészetében. — Bűn és bűnhődés Arany 
balladáiban. — Nemzetünk védekezése a külföld beolvasztó törek
véseivel szemben. — Az emberiség küzdelme az Ember Tragédiájában.

b) Rendkívüli tárgyak.

1. E gészségtan . Kötelező rendkívüli tárgy a VII—Vlll-ik 
osztály tanulói számára, heti 1 — 1 órában.

Ruházat. Levegő részletes tárgyalása; nyomása, hőmérséke, 
nedvessége és mozgásának befolyása az egészségre. Lélekzés 
és vérkeringés mechanismusa és szerepe a szervezet háztartásában. 
Talajképződés és féleségek, talajbírálat, kapcsolatban a temetkezéssel. 
Halotthamvasztás. A lakás befolyása az egészségre, egészséges 
építkezés. Építő anyagok. A szellőztetés (ventilatio) eszközei és 
módjai, légkubusz kiszámítása. A fűtésről (fütőszerkezetek). Vilá
gítás : természetes és mesterséges világítás. V iz: eredete, fajai, 
vízjavítás és vizsgálat főleg chemiai és bacteriologiai alapon. 
Iskolai hygiene részletes tárgyalása. Tankönyv: Fodor József 
Egészségtana, Gerlóczy Zsigmond dr. átdolgozásában. IV. kiadás. 
Előadó: Dr. Badics József egészségtan tan ár.

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

A „Daloskor“, mely 109 II.—Vili. oszt. tanulóból vegyeskarrá 
alakult, hetenkint 3 órában a következő karokat tanulta és az ünne
pélyeken, hangversenyen előadta : Hymnus, Szózat, Gondviselő 
cdes atyám, Históriás ének, Ha tetszése, Indúlj víg sereg, A válás 
fájdalma, Ez-e a végső virág, Bús a csatatér (Obsitosból) 1848 
emlékére, A megfagyott gyermek (Melodrámához).

Megjegyzendő, hogy intézetünkben az ének tanulása minden 
I. oszt. tanulóra s az egyházi ének tanulása minden ág. hitv. ev. 
tanulóra kötelező. Galli János ének-tanító.
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3. Szabadkézi rajz, heti 2 órában. — A kezdők lapminták 
után stilizált leveleket, díszítményeket, később tájképeket, virágokat, 
állatokat; — a haladók természet után mértani testeket, használati 
tárgyakat rajzoltak. — Egyesek festőlapok és természet után fes
tettek virágokat, használati tárgyakat és tájképeket.

A tavalyi, azaz 1910/11. tanévben és a nyári szünidőben 
készített rajzokból, festményekből a jelen tanév elején a beiratások 
alkalmával kiállítást akartunk rendezni, hogy a vidéki szülők is 
megtekinthessék, de az a közbejött akadályok miatt elmaradt, mind- 
azáltal az ezen alkalomra kitűzött jutalomdíjakat szeptember hó 
folyamán kiosztottuk. Kiosztandó volt a diákbál jövedelméből a múlt 
(1910/11.) tanév folyamán és a nyári szünidőben jeles előmenetelt 
és szorgalmat tanúsított rajzolók jutalmazására szánt 30 korona. 
Ebből 20 koronát kapott Tóth Mátyás VII. o. t. és 10 koronát 
Kvasz Jenő iparművészeti iskolai növendék. Zvarínyi Lajos szak
tanártól kitűzött 50 koronából Hegedűs Károly VII. o. tanulónak 30 
korona és Kvasz György VII. o. tanulónak 20 korona jutott. Ezen 
alkalommal osztottuk fel azt az összeget is, amelyet előző évek 
egyikében a londoni kiállításon nyert aranyérem kiváltására gyűj
töttünk. Az aranyérmet ugyanis nem kaptuk meg, mivel későn 
jeleztük, hogy reflektálunk rá. A gyűjtött összeg kamataival együtt 
60’70 koronát tett ki. Ebből az összegből Achim András V. o. t. 
5 K, Székely Gyula V. o. t. 5 K, Achim Mihály IV. o. t. 10 K, 
Filipinyi Lajos III. o. t. 5 K, Zsilák János III. o. t. 10 K, Filipinyi 
Pál III. o. t. 5 K, Mladin Péter III. o. t. 5 K, Zvarínyi Miklós 
II. o. t. 10 K, Rapos János II. o. t. 5 K-t kapott.

A jelen tanévben tanúsított kitartó szorgalomért és jeles előme
netelért a Haan-félc 10 K jutalmat Kvasz György VII. o. tanulónak 
ítéltük oda, míg a diákbál jövedelméből ösztöndíjazásra szánt 20 K-t 
következőképen osztottuk fe l: Achim Mihály IV. o. t. 4 K, 
Filipinyi Lajos IV. o. t. 4 K, Mázán László III. o. t. 4 K, Filipinyi 
Pál III. o. t. 4 K, Zvarínyi Miklós II. o. t. 4 K.

1911 december hó 21-én a drezdai kiállításra felküldtünk 
osztályonként és tanmenet szerint rendezve összesen 203 darab 
rajzot.

Beiratkozott: az I. osztályból 8, II. 16, III. 14, IV. 3, V. 10,
VI. 0, VII. 5, VIII. 0, azaz összesen 56 tanuló. Tandíj egész évre : 
10 K. Tanár: Zvarínyi Lajos

4. Gyorsírás,hetenkint 1 órában. A levelező gyorsírás.Tankönyv: 
Bódogh J .: A magyar gyorsírás kimerítő tankönyve. I. r. Beirat
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kozott a III. osztályból 5, a IV-ből 1, az V-ből 3, a VlI-ből 2, 
a VlII-ból 2, összesen 13 tanuló. Tandíj egész évre : 8 K. Tanár: 
Mockovcsák János.

5. Francia nyelv. Az olvasás szabályai, A névragozás, 
Az avoir és étre, valamint az -er végű igék ragozása. A fokozás. 
Beszédgyakorlatok társalgási formában. Néhány kisebb olvasmánynak 
könyvnélkűli megtanulása. Beiratkozott a IV. osztályból 2, az V.-ből 
6, a Vl.-ból 4, a Vli.-ből 8 és a VlII.-ból 2, összesen 22 tanuló. 
Tandíj egész évre 10 K. A szegény és szorgalmas tanulók tandíj- 
mentesek. Előadó tanár: Balázs Ádám.



VII.

Tornaügyek.

Az erőpontok osztályonkénti átlagos 
kimutatása.

Osztály
Tanulók száma Eröpontok Átlagos eröpont

az év 
elején

az év 
végén

az év 
elején

az év 
végén

az év 
elején

az év 
végén

V . 2 8 2 5
I

6 2 8 9 3 2 2 2 4 3 7 2

V I. 2 7 2 7 1 6 5 2 1 7 9 2 6 1 1 6 6 3

VII. 2 9 3 0 1 8 6 8 2 2 2 0 6 4 4 7 4

VIII. 2 6 2 5 1 5 4 8 1 8 0 4 5 9 -5 7 2 1

Ossz. 1 1 0 1 0 7 5 6 9 6 6 7 4 8 5 1 - 7 6 3

Százon felüli erőpontja volt az V.-ben 0, a Vl.-ban 3, a VII.-ben 
8, összesen 19 tanulónak. Erőpontot nem csinált az V.-ben Kalmár 
Miklós, Nagy Béla, Propper István, a Vl.-ban Kálmán Henrik, 
a VII.-ben Markeli Károly, a VIII.-ban Rajz Gábor, összesen 6 tanuló. 
Legtöbb erőpontja volt Torkos Béla VII. o. tanulónak: 160.

A tornázás alól fel volt mentve iskola orvosi bizonyítvány 
alapján főhatósági engedéllyel az 1.-ben 3, a Il.-ban 1, a Ill.-ban 1, 
a IV.-ben 1, az V.-ben 1, a Vl.-ban 1, a VII.-ben 0, a Vlil.-ban 5, 
összesen 13 tanuló (44% ), akik azonban a tornaórákon tartoztak 
megjelenni s az iskolaorvostól külön előírt gyakorlatokban részt venni.

Kötelező játékórái voltak az I—II. osztálynak pénteken, 
a 111—IV. osztálynak kedden, az V—Vili. osztálynak hétfőn délután.
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Tornakor.
A főgimnáziumi Tornakor 1911 szeptember hó 30-án alakúit 

meg s ez iskolai évben 11 éves fcnállását érte meg. Tisztikarát 
a tanári kartól kiküldött elnökön kívül a következőleg választotta 
meg: alelnök: Maros Tibor Vili. Titkár: Pártos József Vili. Pénz
táros: Vasadi József VII. Zászlótartó: Faragó László VIII. Előtur- 
názók : Kvasz György, Miskucza Miklós, Torkos Béla, Tóth Mátyás,
VII. Választmányi tagok: Becher Imre, Dávid István VIII. Réthy 
Károly, Tóth Libor VII. Járosi Pál, Kertész József, Kovács Gyula 
VI. Machács Lajos, Ostyáni Ferenc, Vámos Sándor V.

A téli hónapokban a főgimn. tornatermében tartotta a kör 
gyakorló óráit szerdán és szombaton délután, melyeket a tagok 
szorgalmasan látogattak. Az őszi és tavaszi évadban a játszó téren 
az atlétika különféle nemeiben gyakorolták magukat a kör tagjai 
rendszeres tréninggel és nagy szorgalommal az iskolaorvos fel
ügyelete és a tornatanár folytonos, személyes vezetése mellett. 
Különösen nagyszámú és igen jó képességű futó csapata volt a kör
nek leginkább a sprint és közép távokon, valamint a rövidebb 
távú mezei futásban, de az atlétika más ágaiban is szép ered
ménnyel dolgoztak. A játékok közül ősszel leginkább a füleslabdát 
gyakorolták, míg tavasszal a football-csapatok is megalakultak.

Október 22-én vasárnap füleslabda I. csapatunk Nagyszalontán 
játszott az ottani Toldi tornakor I. csapata ellen két mérkőzést, 
melyek közül a délelőtti 3 : 2, a délutáni 3 :0  eredménnyel végző
dött a mi javunkra.

Február 11-én vasárnap d. u. tartotta a Tornakor dísztornáját 
a tornateremben, a közönség óriási érdeklődése mellett a következő 
programmal:

1. Felvonulás és szabadgyakorlatok zenére.
2. Kötélmászás és függeszkedés-verseny.
3. Buzogánygyakorlatok zenére.
4. Csapattornázás magas nyújtón.
5. Támfa-, szabad-, fabot-, buzogánygyakorlatok zenére.
6. Csapattornázás hosszú lovon.
7. Csapattornázás korláton.
8. Fabotgyakorlatok zenére.
9. Díjosztás és elvonulás.

A programul minden egyes száma után gúlacsoportok.
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A kötélmászó versenyben az V-ben első Liffa Endre, második 
Nagy László, a VI-ban első Járosi Pál, második Deutsch Imre volt.

A függeszkedésben a VII-ben első Miskuca Miklós, második 
Kvasz György, a VlII-ban első Szuchiu Kornél, második Maros 
Tibor volt.

A szertorna-csapatok szép mutatványait s a különféle zenés 
szabadgyakorlatok egybevágó, pontos kivitelét a tornatermet 
zsúfolásig megtöltő közönség szűnni nem akaró tapsai honorálták 
s a gyakorlatokat Pongrácz István Vili. o. t. kisérte zongorán.

A dísztorna befejeztével Bukovszky János igazgató tartalmas, 
szép beszédben buzdította az ifjúságot a további kitartó, szorgalmas 
munkára, a testet és lelket edző, nemesítő művelésében a test- 
gyakorlásnak s kiosztotta a győzteseknek díjaikat, a főgimnázium 
ezüst és bronz érmeit.

Május 16-án, vasárnap délután 4 órakor tartottuk közös verse
nyünket a békési ref. főgimnáziummal, melyen Békés 30, iskolánk 
50 tagú csapattal vett részt. A programm a következő volt:

1. Közös szabadgyakorlatok.
2. Síkfutás. V—VI. o. 100 ni. Vll—Vili. o. 150 m.
3. V4 angol mértföldes (402 m.) síkfutás.
4. 7a angol mértföldes (804 m.) síkfutás (handicap).
5. Staféta-futás (60—80— 100—120 m.).
6. Játékok. (111—IV. oszt ).
7. Távolugrás. (V—VI. oszt.).
8. Súlydobás. (Vll—Vili. oszt.).
9. Gúlák (111—IV. oszt.).

10. Magasugrás.
11. Füleslabda-mérkőzés.
12. Díjosztás.

A versenyeket a hirtelen kerekedett zivatar annyira megzavarta, 
hogy a staféta-futás, távolugrás és magasugrás számokat a pálya
viszonyok miatt nem lehetett lebonyolítani s a többi versenyek 
eredményeit is erősen befolyásolta, amely különben a következő volt:

Síkfutás, 100 ni. Első Járosi Pál VI. (Csaba), második 
Deutsch Imre VI. (Csaba), harmadik Arszics János V. (Békés). 
Mell szélességgel első, két méterrel harmadik,

Síkfutás, 150 m. Első Réthy Károly Vll. (Csaba), második 
Maros Tibor Vili. (Csaba), harmadik Zupka Győző Vll. (Békés). 
Egy és fél méterrel első, öt méterrel harmadik.
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Síkfutás, 402 m. Első Torkos Béla Vll. (Csaba), második 
Reisz Béla Vili. (Csaba), harmadik Avas László Vll. (Békés). Négy 
méterrel első, negyven méterrel harmadik.

Síkfutás, 804 m. (handicap). Első Liffa Endre V. (Csaba), 
20 m. előny, második Faragó László Vili. (Csaba), előny nélkül, 
harmadik Baros Lajos V. (Csaba), 50 m. előny. Négy méterrel 
első, öt méterrel harmadik.

Súlydobás, jobb és bal kézzel. 1. Dohányos Tivadar Vili. 
(Békés) 1892 m. (10'43—8’49 m.). II. Zupka Győző Vll. (Békés) 
18-44 m. (9’77—8'67 m.). 111. Vasadi József Vll. (Csaba) 17’99 m. 
(9-67—8-32 m.).

A füleslabda mérkőzés 6 : 0 arányban végződött a mi javunkra 
s igy az évi serleg-mérkőzést ez alkalommal hatodszor nyertük 
meg egymásután.

A Tornakor pénztári állapota a következő:

Folyó tanévi összes bevétel: 701 '30 K 
Folyó tanévi összes kiadás : 653'70 K 

Maradvány : 47'60 K
mely számadás átvizsgáltatván, helyesnek találtatott.

Achim Károly
a Tornakor elnöke.



V i l i .

Katonai kiképzés (céllövészet).

Mint az előző években, úgy az idén is a hetedik és nyolcadik 
osztály növendékei, számszerint hatvanan részesültek katonai 
kiképzésben. Az oktatás az iskolaév minden hétfőjén délután fél 
3 órától fél 5 óráig vo lt; kedvező időben a szabadban (helybeli 
katonai lövöldén s környékén), télen és az esős napokon az 
intézet torna- és rajztermében s az azok közvetlen közelében 
levő tantermekben.

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

szabályzata első részének és a 8RAm és 95 mintájú ismétlő fegyver 
berendezésére és használatára vonatkozó utasításnak főbb pontjai. 
Katonatérkép-olvasás. Hadsereg-szervezet kivonatosan.

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

C) Céllövészet. A tanulók kiképzésének ezen részére fektettem 
a fősúlyt. Az oktatásnál az ősszel kipróbálás céljából kiadott új 
lőutasítás szerint jártam el. Főbb pontjai:

I. Előkészítő oktatás. Oktatás a puskáról és lőszerről. A lövés 
elmélete. Célzási szabályok. Lőszabályok. Oktatás a célzásban 
(csapott célgömb, hibaháromszög, célpont, áttétel). Előgyakorlatok 
a billentyű elcsattantásában. Gyakorlatok a „kész“-be vételben. 
Gyakorlatok a célratartásban. Összetett gyakorlatok (eltérés fel
ismerése, célzás céllappal, — ellenőrző szemüveggel).

II. Gyutacs-lövés kis tancéltáblára, nagy tancéltáblára és 
harcszerű célokra; ez utóbbiakra kezdetben egyenkint, később 
rajokban.
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III. Szolgálat a lőtéren. Magatartás a lőtéren, biztonsági 
rendszabályok, a jelzők szolgálata (találatok mutatása), a találati 
lap vezetése, a lőtéren szükséges kürtjelek felismerése.

IV. Iskolalövés {éles lövés). Minden tanuló a magyar királyi 
honvédelmi minisztérium által kiadott uj lőutasításnak a póttar
talékosok részére előírt terve szerint lőtt.

Az iskola-lövés folyó évi március hó 11-én kezdődött. A folyó 
iskolai évben, tekintettel arra, hogy a honvédelmi miniszter ezentúl 
tanulónkint csak 30 töltényt utal ki, mint már említettem, a pót- 
tartalékosok (nyolc hetesek) tervezete szerint lőttünk, természetesen 
megfelelő módosítással, amennyiben az előírt 30 töltény helyett 
e találati lapra mindenki csak 25 töltényt lőtt, a fenmaradó ötöt 
a díjlövészetnél, a feltételeket a növendékek alaposabb kiképzésére 
való tekintettel megnehezítettem.

Azon tanulók, akik e feltételeknek már 20 tölténnyel feleltek 
meg, az uj utasítás 13. §. 2. bekezdése szerint „lövészvizsgát“ 
tettek, melynek sikeres elvégzése „lövésszé“ való kinevezéssel volt 
egybekötve.

A lövészek az eddigi oklevelek helyett a honvédelmi minisz
tertől adományozott érmeket kapták.

A lövészvizsga eredménye a következő:
Mesterlövész: Botyánszky János VIII. (ezüstérem). Lövész: 

Faragó László Vili. o. t., Dávid István VIII. o. t., Petz Gyula VI . 
o. t., Pfeiffer Miklós Vili. o. t., Maros Tibor VIII. o. t., Weisz 
Sándor VIII. o. t., Szarnék Lajos VII. o. tanuló.

A beérkezett tiszteletdíjak közül Pabst őrnagy, katonai állomás
parancsnokét Botyánszki János; Hazai-Sternschuss törzsorvosét 
Faragó László és Lambert Jenő hadnagy, oktató tisztét Reisz Béla
VIII. o. tanulók kapták meg, mert a tanév alatt a legnagyobb 
szorgalmat és érdeklődést tanúsították s a találati lap szerint is 
a legjobb eredményt mutatták fel.

A szokásos díjlövészetet junius hó 12-én tartottuk meg.
A versenyben csak azon tanulók vettek részt, akik az iskola

lövészetnél a 25, illetve a 20 töltényt kilőtték és a találati lap 
legalább három feltételének megfeleltek.

Célul egy 15 körre beosztott kis tancéltábla szolgált 400 lépés 
távolságra. A tanulók — tekintve az irányzóknak meg nem felelő 
távolságot — igen szép eredményt értek el.

A tisztikar diját — mint első — Szarnék Lajos VII. o. t. 
nyerte el.
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A főgimnázium 10 díját a következők kapták: Braun András 
VII. o. t., Wagner Ferenc VIII. o. t., Scheer László VII. o. t., 
Dávid István VIII. o. t., Botyánszky János VIII. o. t., Udvardy 
Guidó VIII. o. t., Réthy Károly VII. o. t., Pfeiffer Miklós VIII. o. t., 
Faragó László VIII. o. t., Tót Libor VII. o. tanuló.

Örömmel kell kiemelnem, hogy a tanulók az egész tanév 
alatt nagy érdeklődést mutattak a tanfolyam, de különösen az iskola
lövészet iránt és mindig jókedvvel végezték a szükséges gyakorlatokat.

Végül köszönetét mondok Faragó László VIII. o. tanulónak, 
aki a szolgálatvezető őrmester kötelességeit vállalta magára, miáltal 
nekem a kiképzés egész ideje alatt nagy segítségemre volt.

Lambert Jenő
cs. és kir. hadnagy.



IX.

A tanulók névsora.
(Név, vallás, születés éve és helye.)

I. OSZTÁLY.

Bak Imre ág. h. ev., 1900., Orosháza, Békés vm.
Bakai Sándor ág. h. ev., 1900., Ottlaka, Arad vm.
Bazsó Imre r. k., 1900., Mezőkovácsháza, Csanád vm.
Blau Vilmos izr., 1901., Békéscsaba.

5 Borbély Dénes r. k., 1901., Kétegyháza, Békés vm.
Brhlik György ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Brüll Ferenc izr., 1901., Ujkigyós, Békés vm.
Csatlós József r. k., 1901., Ujkigyós, Békés vm.
Dobra László ref., 1901., Sarkad, Bihar vm.

10 Engel Miklós izr., 1901., Békéscsaba.
Farkas István r. k., 1899., Endrőd, Békés vm.
Frischer Lajos izr., 1901., Vésztő, Békés vm.
Godán Tibor ref., 1900., Doboz, Békés vm.
Gubicza Gyula r. k., 1901., Gyula, Békés vm.

15 Juhász Károly r. k., 1901., Dombiratos, Csanád vm.
Kelemen Géza izr., 1901., Szeghalom, Békés vm.
Kitka György ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.
Kohn László izr., 1901., Békéscsaba.
Kovács F. György ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.

20 Köhler József ág. h. ev., 1900., Szepesremete, Szepes vm. 
Kupcsek Tibor ág. h. ev., 1901., Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskuu vm. 
Lepény András ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.

Rövidítések: ág. h. ev. - ágostai hitvallású evangélikus, ref. =  refor
mátus, r. k. =  római kafholikus, g. kath. =  görög katholikus, g. k. =  görög 
keleti, izr. =  izraelita, ism. =  ismétlő.
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Lipták G. Pál ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Maczák András ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.

25 Maczák Pál ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.
Madarász Ferenc r. k., 1901., Mezőkovácsháza, Csanád vm. 
Márkás Ferenc ref., 1900., Vésztő, Békés vm.
Marsieu György g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
Miklya András ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.

30 Moga Aurél ism. g. k., 1900., Garmata, Arad vm.
Otava János ism. g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
Pap László g. kath., 1901., Békéscsaba, kimaradt.
Paróczai Ferenc r. k., 1900., Békéscsaba.
Pataky Bertalan r. k., 1901., Nagysurány, Nyitra vm.

3 5 'Plennert Ferenc r. k., 1901., Szentleányfalva, Arad vm. 
Pozsonyi László r. k., 1901., Bihar-Diószeg, Bihar vm.
Radó László izr., 1901., Páczin, Zemplén vm.
Reichmann József izr., 1900., Magyarbánhegyes, Csanád vm. 
Richweisz József id. r. k., 1899., Végegyháza, Csanád vm.

40 Richweisz József ifj. r. k., 1901., Mezőhegyes, Csanád vm.
Saguly János ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Sailer Endre ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Schröder Attila r. k., 1901., Budapest.
Schwártz Sándor izr., 1901., Békéscsaba.

45 Schwézner József r. k., 1899., Arad, Arad vm.
Stefánik János ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Steiner Károly izr., 1901., Békéscsaba.
Stern Dezső izr., 1901., Békéscsaba.
Siile Ferenc ág. h. cv., 1899., Orosháza, Békés vm.

50 Szondi László ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Szűcsy Ferenc ref., 1901., Csíkszentmárton, Csík vm., 

kimaradt.
Tajthy Ferenc r. k., 1900., Jászkarajenő, Pest-Pilis-Solt- 

Kiskun vm.
Tamássy Károly r. k., 1900., Újkígyós, Békés vm.
Tóth László r. k., 1899., Magyarbánhegyes, Csanád vm.

55 Udvardi Gyula ág. h. ev., 1900., Békéscsaba
Varga K. Lajos ág. h. ev., 1900., Rimaszombat, Gömör vm. 
Váradi Szabó Elemér r. k., 1901., Csorvás, Békés vm. 
Wagner Jenő ág. h. ev., 1901., Szeged, Csongrád vm. 
Waltner János ág. h. ev., 1899., Mezőbcrény, Békés vm.

60 Wailhier József r. k , 1900., Elek, Arad vm.
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Magántanulók:

Beliczey Miklós r. k., 1901., Gerendás-puszta, Békés vm. Vizs
gálatot nem tett.

Kovács Erzsébet r. k., 1896., Csanádapáca, Csanád vm. 
Pusztai Károly ág. h. ev., 1898., Ujvarsánd, Arad vm.
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II. OSZTÁLY.

Achim József ág. h. ev, 1900., Békéscsaba.
Ádám Gusztáv ág. h. ev., 1900., Békéscsaba, kimaradt.
Bella Gyula ág. h. ev., 1901., Szentpéter, Liptó vm.
Bella János ág. h. ev , 1900., Tarnócz, Liptó vm., kimaradt.

5 Beöthy Tibor r. k., 1901., Bályok, Bihar vm.
Bukta Imre r. k., 1901., Ókigyós, Békés vm. Vizsgálatot nem tett. 
Christián György r. k., 1900., Békéscsaba.
Csanádi János r. k., 1900., Békéscsaba.
Csöndes János r. k., 1900 , Brünn, Morvaország.

10 Czinner Géza izr., 1900., Nagybánhegyes, Csanád vm.
Deák János r. k., 1900., Budapest.
Faragó Sándor izr., 1901., Békéscsaba.
Fábján Ferenc ág. h. ev., 1899., Békés, Békés vm.
Ferenczi Jenő r. k , 1900., Makó, Csanád vm.

15 Fischer László izr., 1900., Békéscsaba.
Hanzeli Ferenc r. k , 1900., Mezöberény, Békés vm.
Haraszti Sándor ref., 1900., Békéscsaba.
Hirschmann Pál izr., 1900., Békéscsaba-Erzsébethely.
Horváth Gyula ref., 1899., Szeghalom, Békés vm.

20 Karleesik János ág. h. ev., 1898., Antalfalva, Torontál vm. 
Kirilla Traján g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
Kis M. Ferenc ref., 1897., Szeghalom, Békés vm.
Kiss G. Károly ref., 1898., Vésztő, Békés vm.
Koren Pál ág. h. ev., 1899., Antalfalva, Torontál vm , kimaradt. 

25 Lepény Pál ág. h. ev , 1901., Békéscsaba.
Lipták Pál ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Markovics Fiilöp izr., 1898., Békéscsaba.
Máté József r. k., 1900, Oravicabánya, Krassó-Szörény vm. 
Mészáros László r. k., 1899., Pécs, Baranya vm.

30 Neumann Andor izr., 1899., Békéscsaba.
Neumann Elek izr., 1900., Békéscsaba.
Nica Demeter g. k., 1897., Moroda, Arad vm.
Oláh Zsigmond ref., 1897., Vésztő, Békés vm.
Olenyik Géza r. k., 1898., Gyoma, Békés vm.

35 Orbán János ág. h. ev., 1896., Tótkomlós, Békés vm. 
Perneczki Géza r. k., 1899., Doboz, Békés vm.
Preisinger Andor r. k., 1900., Nagyszeben, Szeben vm.
Rapos János ág. h. ev., 1900., Antalfalva, Torontál vm.
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Schillinger József izr., 1900., Elek, Arad vm.
40 Schwarc László izr., 1900., Békéscsaba.

Singer Miklós izr., 1900., Békéscsaba.
Szuchy Géza ism. r. k., 1897., Almáscgres, Arad vm. 
Thury Lajos r. k., 1899., Békéscsaba.
Tóth Dezső r. k., 1899., Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt- 

Kiskun vm.
45 Uhrin Pál ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.

Vadászi Béla ref., 1900., Árpádhalma, Csanád vm.
Varga Zsigmond ref., 1899., Vésztő, Békés vm.
Vidovszky László ág. h. ev., 1900., Békéscsaba. 
Weinberger Géza izr., 1900., Békéscsaba.

50 Winkler Sándor ism., r. k., 1899., Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vm.

Zvarínyi Miklós ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.

Magántanuló:

Beliczey János r. k., 1899., Békéscsaba.
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Adler Imre izr, 1899., Békéscsaba.
M. Balog Ferenc ref., 1899., Békéscsaba.
Benjamin Márton ism. izr., 1898., Békéscsaba.
Csath Béla ref., 1898., Kunágota, Csanád vm.

5 Csörföly Mihály ág. h. ev., 1898., Medgyesegyháza, Arad vm. 
Danielisz János ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Deutsch Andor izr., 1899., Újkígyós, Békés vm., kimaradt.
Dolga Gyula g. k., 1897., Kétegyháza, Békés vm.
Eczedi János ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.

10 Fejér György ref., 1898, Füzesgyarmat, Békés vm.
Fekete Sándor r. k., 1899., Békéscsaba.
Filipinyi Pál ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Flamm István ism. izr., 1899., Csege, Hajdú vm.
Francziszczi Dániel ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.

15 Galli Imre ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Gábor József izr., 1898., Kétegyháza, Békés vm.
Gerványi István r. k., 1899., Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Huszerl István izr., 1899., Szarvas, Békés vm.
Juhász Qábor r. k., 1898., Dombiratos, Csanád vm.

20 Juhász István r. k., 1899., Dombiratos, Csanád vm.
Kádár László izr., 1899., Békéscsaba.
Kolozsi Endre ref., 1899., Mezőberény, Békés vm.
Laczó András ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Lakos György ág. h. ev., 1896., Hódmezővásárhely, Csongrád vm. 

25 László Salamon izr., 1900., Békéscsaba.
Lischka Frigyes r. 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., kimaradt.

30 Pap Pál g. k., 1897., Tagadómedgyes, Bihar vm.
Pártos József izr., 1899., Békéscsaba.
Petrás József ág. h. ev., 1897., Nagylajosfalva, Torontál vm. 
Polgár Ignác izr., 1899., Temesvár, Temes vm.
Pongrácz Géza ág. h. ev., 1899., Nagybánhegyes, Csanád vm. 

35 Pozsonyi József r. k., 1899., Éradony, Bihar vm.
Reichmann Ferenc izr., 1899., Magyarbánhegyes, Csanád vm, 
Reisz Gábor izr., 1899., Békéscsaba.
Roxin Sándor g. k., 1897., Méhkerék, Bihar vm.

III. OSZTÁLY.
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Steiner Endre izr., 1899., Sarkad, Bihar vm.
40 Szabó Jenő r. k. 1899., Zenta, Bács-Bodrog vm.

Szücsy Pál re/., 1900., Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., kimaradt.

Varga Béla ág. h. e v , 1898., Orosháza, Békés vm.
Vágó Imre izr. 1899., Békéscsaba.
Váradi Szabó Jenő r. k., 1899., Csorvás, Békés vm.

45 Vigyázó Lászlóizr., 1899.,Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnokvm. 
Weisz Lajos izr., 1899., Békéscsaba.
Wilim Gábor ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Zsilák János ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.

Magántanuló:

Faludy Károly r. k., 1898., Csanádapácza, Csanád vm. Vizs
gálatot nem tett.
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Achim Mihály ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Baksy Ernő ref., 1895., Tűrje, Zala vm.
Bányás Iván g. k., 1897., Tornya, Csanád vm.
Bielik Sándor ág. h. ev., 1897., Dobozmegyer, Békés vm.

5 Buptye János g. k., 1896., Moroda, Arad vm.
Csicsely K. György ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Filipinyi Lajos ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Gajdács Mihály ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Gremsperger Pál r. k., 1898., Csorvás, Békés vm.

10 Gurka László r. k., 1897., Tenke, Bihar vm.
Juhász Lajos r. k., 1898., Békéscsaba.
Kirschbaum Jenő izr., 1898., Békéscsaba.
Krnács Mihály ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Linder Pál ág. h. ev., 1897., Nagybánhegyes, Csanád vm.

15 Lőrinczy-Itacho Lóránd r. k., 1899., Csákóvá, Temes vm. 
Maros Dezső ág. h. ev., 1897., Nagybecskerek, Torontál vm. 
Molnár Béla izr., 1898., Gyoma, Békés vm.
Neumann Gyula ág. h. ev., 1898., Jakabfalva, Zólyom vm. 
Ozsgyán Béla ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.

20 Pataj András ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
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.

25 Tót István r. k., 1896., Csorvás, Békés vm.
Tóth István r. k., 1897., F.ndrőd, Békés vm.
Weisz László izr., 1898, Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Winkler Károly r. k., 1897., Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.

IV. OSZTÁLY.

Magántanuló:

Leszich László ism., ág.,h. ev., 1896., Nagybánhegyes, Csanád vm.
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Áchim András ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Baross Lajos r. k., 1898., Bánkút, Arad vm.
Deutsch László izr., 1897., Békéscsaba.
Dubravcsik Pál ág. h. ev., 1894., Békéscsaba, kimaradt.

5 Farkas József r. k., 1895., Magyarbánhegyes, Csanád vm. 
Fábry Károly ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Friedmann László izr., 1897., Sarkad, Bihar vm.
Harsányi György ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Háber József izr., 1897., Szapáryliget, Arad vm.

10 Hegyessy Árpád ref., 1896., Zsadány, Bihar vm., kimaradt. 
Kalmár Miklós izr., 1897., Nagyvárad, Bihar vm.
Kurilla Mihály r. k., 1895. Békéscsaba.
Kvasz Béla ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Liffa Endre ág. h. ev., 1896., Szemlak, Arad vm.

15 Maczák András ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Machács Lajos ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Nagy Béla r. k., 1897., Bormász, Moson vm.
Nagy László izr., 1897., Berettyóújfalu, Bihar vm.
Ortutay János g. kath., 1895., Hegygombás, Ung vm.

20 Ostyáni Ferenc r. k., 1894., Budapest.
Pozsonyi Ferenc r. k., 1897., Mohács, Baranya vm.
Propper István r. k., 1897., Békéscsaba.
Réthy István ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Sáfár Pál ref., 1896., Vésztő, Békés vm.

25 Br. Solymosy Árpád ág. h. ev., 1896., Apatelek, Arad vm. 
Székely Gyula r. k., 1897., Konca, Alsófehér vm.
Szuchy Pál r. k., 1894., Almásegres, Arad vm., eltanácsoltatoit. 
Vámos Sándor ref., 1895., Köröstarcsa, Békés vm.
Wilhelm Ferenc r. k., 1897., Békéscsaba.

Magántanulók:

30 Áchim L. Mária ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Bodoky Mária r. k., 1897., Gyula, Békés vm.
Denhoff Jenő r. k., 1892., Gyula, Békés vm., kimaradt.
Mázán Margit ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Nagy Margit r. k., 1896., Békéscsaba.

35 Popper Helén izr., 1895., Békéscsaba,

V. OSZTÁLY.



VI. OSZTÁLY.

Baráth Pál r. k., 1896., Gyula, Békés vm.
Deutsch Imre izr., 1896., Szeghalom, Békés vm.
Fejér Imre r. k., 1895., Kondoros Békés vm.
Francziszczi Lajos ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.

5 Galli László ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Járosi Pál ág. h. ev., 1893., Felső-Aradi, Torontál vm. 
Jeszenszky Pál ág. h. ev., 1896., Mezőberény, Békés vm. 
Kálmán Henrik izr., 1896., Békéscsaba.
Kertész József ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.

10 Klein Géza ág. h. ev., 1896., Mezőkovácsháza, Csanád vm. 
Kovács Gyula ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Laciak Mihály ág. h. ev., 1894., Zsibritó, Hont vm.
Maczák Ádám ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Magyar László ref., 1896., Szentes, Csongrád vm.

15 Orbán Emil ref., 1896., Békés, Békés vm.
Pap József ref., 1895., Mezőberény, Békés vm.
Paulovics Gyula ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Pepa Mózes g. k., 1896., Hodony, Temes vm.
Péterfi Sándor izr., 1896., Békéscsaba.

20 Rapos Mihály ág. h. ev., 1896., Antalfalva, Torontál vm. 
Szeberényi János, ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.
Szeberényi Zoltán ág. h. ev., 1895., Fóth, Pest-P.-S.-Kiskun vm. 
Szende Pál ág. h. e v , 1895., Szinobánya, Nógrád vm. 
Ternyey Géza r. k., 1895., Nagykároly, Szatmár vm.

25 Varga Gyula ág. h. ev., 1895., Orosháza, Békés vm.
Wagner Béla r. k., 1897., Puszta-Eperjes, Békés vm.
Wagner Dániel ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.
Wilim Tibor ág. h. ev., 1896., Békéscsaba.

Magántanulók:
Balázs Gyula r. k., 1895., Arad, Arad vm.

30 Bodoky János r. k., 1896., Orosháza, Békés vm.
Ferenczi Margit izr., 1896., Udvard, Komárom vm.
Horváth Margit r. k., 1895., P.-Mizse, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
Krammer Gabriella r. k., 1896., Békéscsaba.
Máté Imre r. k., 1894., Nagyvárad, Bihar vm.
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Áron Géza r. k., 1894., Rézbánya, Bihar vm.
Bányai Zoltán ref., 1896., Kovaszincz, Arad vm.
Böhm Pál izr., 1895., Brád, Hunyad vm.
Braun András ág. h. ev., 1893., Mezőberény, Békés vm.

5 Dolga Flórián g. k., 1894., Kétegyháza, Békés vm.
Flamm Jenő izr., 1896., Tiszacsege, Hajdú vm.
Gruber József izr., 1895., Békéscsaba.
Hegedűs Károly ág. h. ev., 1895. Mezőberény, Békés vm. 
Kaczkó György ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.

10 Kis M. János ref., 1892., Szeghalom, Békés vm.
Klein Ferenc izr., 1895., Békéscsaba.
Kliment György ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Kolényi Mladen ág. h. ev., 1893., Felsőaradi, Torontál vm. 
Kvasz György ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.

15 Markély Károly ág. h. ev. 1895., Nagyvárad, Bihar vm.
Maros Jenő ág. h. ev., 1894., Nagybecskerek, Torontál vm. 
Miscutia Miklós g. k., 1891., Gyula, Békés vm.
Petz Gyula ág. h. ev., 1894., Apostag, Pest-P.-S.-Kiskun vm. 
Réthy Károly ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.

20 Sailer Ferenc ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Sándor Lajos ref., 1895., Nagyzerind, Arad vm.
Scheer László izr., 1895., Borosjenő, Arad vm.
Szarnék Lajos izr., 1895., Békéscsaba.
Székely Elek r. k , 1894., Alvincz, Alsó-Fehér vm.

25 Szimonidesz Gusztáv ág. h. ev., 1892., Sofronya, Arad vm. 
Szmuk Antal izr., 1896., Szolnok.
Tamássy Emil r. k., 1894., Újkígyós, Békés vm.
Torkos Béla ág. h. ev., 1895., Nagyszénás, Békés vm.
Tóth Libor r. k., 1893., Endrőd, Békés vm.

30 Tóth Mátyás r. k., 1895., Endrőd, Békés vm. Vizsgálatot nem tett. 
Vasadi József g. k., 1894., Tamáshida, Bihar vm.

Magántanulók:
Popovici Szevér g. k., 1894., Keszincz, Temes vm.
Tottál Iván r. k., 1893., Füzesgyarmat, Békés vm.

VII. OSZTÁLY.
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Balázs László ág. h. ev., 1894., Békéscsaba. Meghűlt.
Becher Imre izr., 1893., Gyoma, Békés vm.
Botyánszky János ág. h. ev., 3894, Medgyesegyháza, Arad vm. 
Csatlós Balázs r. k., 1893., Újkígyós, Békés vm.

5 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, J.-Nkun-Szolnok vm. 

10 Ferenczi Zoltán izr., 1895., Debreczen, Hajdú vm.
Galli Mihály ág. h. ev., 1894., Békéscsaba.
Linder László ág. h. ev., 1893., Békéscsaba.
Lővy Pál izr., 1894., Békéscsaba.
Maros Tibor ág. h. ev., 1893., Nagybecskerek, Torontál vm. 

15 Pártos József r. k., 1893., Medgyesbodzás, Arad vm.
Pető Sándor izr., 1894., Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
Pfeiffer Miklós ág. h. ev., 1895., Békéscsaba.
Pongrácz István ág. h. ev., 1894., Nagybánhegyes, Csanád vm. 
Rajz Gábor izr., 1894., Békéscsaba.

20 Reisz Béla izr., 1894., Doboz, Békés vm.
Sailer László ág. h. ev., 1893., Békéscsaba.
Símig Rezső r. k., 1893., Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Suciu Kornél g. k., 1891., Macedónia, Torontál vm.
Such Gusztáv ág. h. ev., 1893., Tótkomlós, Békés vm.

25 Szilárd Gyula ág. h. ev., 1894.,Domony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Udvardy Guidó r. k., 1894., Pozsony, Pozsony vm.
Ujhelly György izr., 1894., Tótkomlós, Békés vm.
Vértes István izr., 1894., Békéscsaba.
Wagner Ferenc r. k., 1895., Puszta-Eperjes Békés vm.

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

Magántanulók:

Czavar /‘ndrás ág. h. ev., 1879., Eszterézs, Gömör vm.
Donner Paulina ág. h. ev., 1893., Békéscsaba.
Engel Julia izr., 1894., Békéscsaba.
Révész Irén izr., 1894., Békéscsaba.
Szmuk Ottilia izr., 1894., Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm.

VIII. OSZTÁLY.



B ) Statisztikai adatok.

A tanulók statisztikája i II III IV V VI VII Vili ~ cn<v
0 s z t  á 1 y b a •T ^

- io

I. Nyilv. tanuló felvétetett 60 51 48 28 29 28 31 30 305

„ „ kimaradt 
„ „ meghalt

2 3 3 — 3 — —

1

11
1

„ „ vizsgálatot tett 58 47 45 28 26 28 30 29 291
„ „ vizsgálatot nem tett — 1 1

II. Magántanuló fiú felvétetett: 2 1 i 1 1 2 2 1 11

„ fiú vizsgálatot tett 1 1 — 1 — 2 2 1 8
„ leány felvétetett 1 — — — 5 4 — ,

4 14
„ „ vizsgálatot tett 1 — — — 5 4 — 4 ,4

Felv. nyilv. és magántanuló 63 52 49 29 35 34 33 35 330
Vizsgálatot tett ny. és magánt. 60 48 45 29 31 34 32 34 313

III. A felvett nyilvános tanulók
között volt:

Könnyű nem fertőző megbeteged. 98 54 99 40 97 49 77 100 614
Súlyos „ 1 5 2 3 2 1 8 4 26
Fertőző vagy járványos „ — 1 — 1 1 — — 3
Igazgatói megrovás — 3 3 4 10

Tanárkari megrovás — 2 — 1 — 3
Eitanácsolás
Kizárás

_ 1 1
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A tanulók statisztikája ' » III IV v VI VII vili — (Á— £
0 S Zt á 1 y ti a

> «n

IV. A nyilvános és magántanulók 
dec. 31-én : 61 52 45 29 31 33 33 33 317

Ezek közül betöltötte 9. évét
10. „ 32 5 37
11. » 17 26 1 44
12. „ 10 12 26 1 — — — — 49
13. „ 1 4 10 12 1 — — — 28
14. „ — 4 5 9 17 2 — — 37
15 . „ 1 1 3 6 8 16 3 — 38
16. „ — — — 1 4 11 15 3 34
1 7 . „ — — — — 1 3 8 18 30
18 . „ 1 5 8 14
19. „ 1 1 2
20. „ 1 3 4
21. „
22. „
23. „

V. A vizsgálatot tett nyilv. és magán - 
tanúlók megoszlása szülőik (gyám

jaik) állandó lakóhelye szerint:

Magyarországi illetős. magy. honos 60 48 45 29 31 34 32 34 313
Külföldi honos
Helyben lakott 35 28 27 18 19 18 11 18 174
A megyében lakott 13 9 4 5 4 8 10 6 59
A magyar anyaorsz. más törvh.-ban 10 11 14 6 8 8 11 10 78
Ausztriában 2 — — — — — — — 2

VI. A vizsgálatod tett tanúlók szülei 
(gyámjai) laknak:

a) anyaországi vármegyék :
Arad vármegye 4 4 1 2 3 — 2 2 18
Békés vármegye 48 37 31 23 23 25 21 24 232



A tanulók statisztikája
I 11 .V v V. VII Vili ~  a>

c S Z t á 1 y > a 11 ''T wC/J
J.O

B ih a r  v á r m e g y e __ 1 3 1 2 ;_ 4 1 12

B o r s o d  v á r m e g y e — — 1 — — — 1

C s a n á d  v á r m e g y e 4 1 5 3 i 1 1 1 17

C s ík  v á r m e g y e 1 1 2

C s o n g r á d  v á r m e g y e — 1 1

G ö m ö r - K is h o n t  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

L ip tó  v á r m e g y e — 1 1

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 1 1 1 — — 1 — 1 6

T o r o n tá l v á r m e g y e — 2 2 — — 2 1 2 9

U g o c s a  v á r m e g y e 1 — — — — — — — 1
U n g  v á r m e g y e — — i — — — 1

A. a ) e g y ü t t : 58 48 45 29 30 31 31 34 306

b )  Városok:

A rad — — — — 1 3 — — 4
N a g y v á r a d 1 — 1
A  b )  e g y ü t t — — — = 1 3 1 — 5
A . a - j - b  e g y ü t t 58 48 45 29 31 34 32 34 311
A u s z tr iá b a n 2 — 2

VII. Az osztályvizsgálatot tett tanúlók 
megoszlása szülőik (gyámjaik) 

foglalkozása szerint:
N a g y b ir t o k o s  é s  n a g y b é r lő — 4 — — 1 __ — 1 6
K ö z é p b ir to k o s  é s  b é r lő 5 3 2 5 8 4 4 1 32
K is b ir to k o s  é s  k is b é r lő 3 4 4 1 — 1 5 2 20
K is b ir t o k o s - n a p s z á m o s 2 2 — — 1 — 1 — 6
E g y é b  ő s t e r m e lő 1 — 1 2
G a z d a s á g i  t i s z t v i s e lő 2 — 2 1 3 2 — — 10
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 — 1 — 1 — — — — 2
N a g y ip a r o s ,  b á n y a n a g y v á li . — — 2 — — — 1 2 5

K is ip a r o s ,  b á n y a k is v á lla lk o z ó 8 5 5 5 4 1 1 1 30

Ipari v a g y  b á n y á s z a t i  t i s z tv is e lő

E g y é b  ip a r i v . b á n y á s z a t i  s . s z e m é ly 4 — — 1 — — — — 5
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A ta n u ló k  s ta t is z t ik á ja
i " ni ■v v 1 V. VI. VII. =  8

o S Z t á 1 y b a r 1 W
- lő

N a g y k e r e s k e d ő ,  n a g y v á l la lk o z ó 1 2 1 3 3 10
K is k e r e s k e d ő , k is v á lla lk o z ó 9 7 8 2 2 3 2 3 36
K e r e sk . v a g y  k ö z ie k e d . t i s z t v is e lő — 2 — 1 1 — — 2 6
E g y é b  k e r e sk . v . k ö z ie k , s . - s z e m é ly 5 — 3 — 1 — 1 — 10
K ö z t is z t v is e lő  é s  k ö z h iv a ta li  d íjn o k 3 2 7 1 3 5 1 1 23
P a p 1 — 1 2 2 3 2 3 14
T a n á r , ta n ító 4 7 3 4 1 6 3 3 31
M á s f é le  é r te lm is é g i  s  i ly e n e k  s e g é d j e ,

ír n o k a 4 1 1 2 1 2 7 7 25
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 f é le  é r te lm isé g i — 2 — — — 2 — — 4
K a to n a a lt is z t — 1 — 1 — — — — 2
N y u g d íj a s  v a g y  jö v e d e lm é b ő l  é lő 2 5 2 1 2 3 1 2 18
M a g á n z ó , e lta r tá so s 5 1 2 — — 2 — 3 13
E g y é b  é s  is m e r e tle n  fo g la lk o z á s ú 1 1 — 1 — — — — 3

Ö s s z e s e n 60 48 45 29 31 34 32 34 313

V i l i .  Az osztályvizsgálatot tett 
tanúlók megoszlása:

a) V a llá s  s z e r i n t :

á g . li itv . e v . 22 11 14 15 11 17 13 13 116
r e fo r m á tu s 3 7 4 1 2 3 3 ___ 23
r ó m . k a th . 21 17 8 8 11 9 5 7 86
g ö r ö g  k a th . — — — — 1 — — — 1
g ö r ö g  k e le t i 3 2 4 2 — 1 4 1 17
iz r a e lita 11 11 15 3 6 4 7 13 70

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

m a g y a r 49 43 44 25 31 30 29 33 284
n é m e t

tó t
1
7 3 2 4

1

16
o lá h

'

3

í

2 1 2 — — 3 1 12
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A ta n u ló k  sta tisz tik á ja
1 11 IV v VI vn Vili — cn— a>

S t á ■ y b a n '•f C/J Cfl-O

c) A magyar anyanyelvűek közül 
csak magyarul tudott 33 29 27 10 22 27 17 23 188
más hazai nyelven is tudott 16 14 17 15 9 3 12 10 96
és pedig németül 5 4 2 2 2 — 2 3 20
tótul 10 8 12 12 7 2 4 7 62

oláhul 1 1 4 1 — 1 6 — 14

szerbül 1 — 1

ruthénül 2 — — — 1 — — — 3

d) A nem magyar anyanyelvűek 
közül csak anyanyelvén tudott
Más hazai nyelven is tudott

e) Magyarul is tudott német 1 1
tót ' 7 3 — 2 — 4 — — 16

oláh 3 2 1 2 — — 3 1 12

Összesen tudott magyarul 11 5 1 4 — 4 3 1 29

IX . A vizsgálatot tett tanúlók közül: 

Ismétlő volt: 3 2 3 1 1 10

A görögpótló tárgyakat tanulta — — — — 20 17 15 17 69

A viseletből kapott jót 47 44 34 21 22 22 26 26 242

szabályszerűt 11 3 11 7 4 6 4 3 49

kev. szabályszerűt
rosszat —

Egy órát sem mulasztott 18 17 10 7 2 5 3 2 64

Csak igazoltan mulasztott 40 30 35 21 24 23 26 25 224

Igazolatlanul mulasztott 1 2 3

Igazoltan mulasztott órák 1112 1005 1697 616 936 622 1243 1168 8399

Igazolatlanul mulasztott órák 1 2 3

X . Előmenetel:

Jeles 9 6 4 3 4 4 3 7 40

Jó 11 14 14 6 8 3 8 5 69

Elégséges 21 19 14 14 14 19 7 21 129

Elégtelen egy tárgyból 6 7 4 5 5 5 6 — 38

két 4 2 3 — — 2 4 — 15

több „ 9 — 6 1 — 1 2 1 20
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A tanulók statisztikája
í 11 111 tv V V. Vll VIII _■ cn — <v

o s z t á 1 y b a n cn1 5/3 1-0

A vizsgálatot tett tanúlók 
közül tanúit:

egészségtant 30 29 59
éneket 58 24 23 10 8 15 16 7 161
gyorsírást — — — 1 3 — — 2 6
szabadkézi rajzot 6 11 15 3 10 1 4 — 50
vívást 2 1 — 1 3 1 3 4 15
francia nyelvet — — — 2 6 3 8 2 21
célbalövést 30 29 59

XI. A vizsgálatot tett tanúlók közü l: 

Az egész tandíjat megfizette 54 39 39 27 26 29 29 30, 273
Részben tandíjmentes volt 4 4 2 — 3 i 1 3 18
Egészben „ „ 2 5 4 2 2 4 2 1 22



X .

Értesítés az érettségi vizsgálatokról.

Az érettségi vizsgálat írásbeli része május 20., 21. 
és 22. napjain folyt le.

Ezekre a vizsgálatokra a bányakerületi püspök úr 
a következő tételeket tűzte k i :

1. A magyar nyelv és irodalom köréből: 
Költészetünk kapcsolata a nemzeti élettel.

2. Fordítás latinból magyarra :
T. Livii Ab Űrbe condita, II., 40 f., 3— 10 §.

3. Az algebra és geometria köréből:

a) Valaki betesz 4575 koronát egyszerre és azon 
kívül minden év végén 465 koronát 4‘35%-ra, kamatos 
kamatra. Hány év múlva vehet ki 25,265 koronát?

b) Egy trapézban a párhuzamos oldalak egyike 
103 cm, másika 19 98 cm, a nem párhuzamos oldalak 
egyike 12*5 cm, másika 168 cm. Mekkorák a trapéz 
szögei, mily nagy a területe?

A szóbeli érettségi vizsgálatok Linder Károly békés
csabai lelkész úr elnöklete mellett Raffay Sándor buda
pesti ev. lelkész és theologiai tanár űr, mint kormány- 
képviselő jelenlétében junius 24—27. napjain folytak le.
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A főgimnáziumi kormányzóbizottságot ezeken a vizsgála
tokon dr. Sailer Vilmos főgimn. felügyelő úr és Fábry 
Károly bizottsági tag úr képviselték.

Jelesen érettek : Botyánszky János, Deutsch Béla, 
Engel Júlia, Löwy Pál, Pfeiffer Miklós és Révész Irén.

Jól érettek: Becher Imre, Dávid István, Donner Paulina, 
Ferenczi Zoltán, Galli Mihály, Vértes István és Weisz 
Sándor.

Egyszerűen érettek: 15-en.

A folyó évi szeptember hó 6-ikán a budapesti ág. 
hitv. ev. főgimnáziumban tartandó javító vizsgálatra 
utasíttattak: 5-en.

Intézetünkben 1901-ben volt az első érettségi vizs
gálat. Azok a tanulók, akik ezen a vizsgálaton részt 
vettek, 1911. évi julius 9-én gyűltek össze tíz éves talál
kozóra. A főgimnázium tornacsarnokában találkoztak, ahol 
az igazgató-tanár üdvözölte őket. Délután elhalt tanáraiknak: 
Kabós Bálintnak és Groó Vilmosnak, valamint tanulótár
suknak, Lerner Lajosnak sírjait koszorúzták meg. Este 
volt tanáraikkal együtt kedélyes vacsorára jöttek össze, 
amely alkalommal táviratilag üdvözölték dr. Zsilinszky 
Mihály v. b. t. t. urat, akinek elévülhetlen érdemei vannak 
a főgimnázium gyors kifejlesztésében s aki érettségi 
vizsgálatukon Sárkány Sámuel elhalt püspökkel együtt 
elnök volt. Elhatározták, hogy az iskola iránt érzett hálá
jukat 1000 koronás alapítvány létesítésével fejezik ki, 
amelyet dr. Zsilinszky Mihály ösztöndíjalapítvány cím 
alatt fognak kezelni.

Végűi megállapodtak, hogy tíz év múlva ismét össze 
fognak jönni 20 éves találkozóra,
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A 29 érettségizett életpályája a tíz éves találkozás 
idején a következő : 9 ügyvéd és ügyvédjelölt, 4 tanár, 
1 biró, 1 mérnök, 1 katonatiszt, 1 csendőrtiszt, 1 lelkész, 
1 erdész, 1 pénzügyin, számellenőr, 2 jegyző, 1 bank
hivatalnok, 3 vasúti hivatalnok, 1 postatiszt, 1 adóhiva
tali tiszt.
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6 15 4 — 3 — 2 5 i — 1 3 1

__
— 2  6 J —

Leány 4 — 4 2 1 1 — — 3 — — — — — —
_ I — —

Megjegyzendő, hogy a bányakerületi püspök úr 1912 május 21-ikén 2611. szám alatt kelt leiratával 
úgy intézkedett, hogy az őszi pótló- és javító érettségi vizsgálatok ez idén a budapesti ág. hitv. ev. 
főgimnáziumban fognak megtartatni, még pedig az írásbeliek szeptember 3., 4. és 5. napjain, a szóbeliek 
szeptember hó 6-án.



XI.

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 Közlemények. 
3. Archeológiái Értesítő. 4. Archeológiái 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 közlemények. 
14. Herkules. 15. Hivatalos közlöny. 16. Irodalomtörténeti közle
mények. 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. 38. Irodalomtörténet. 

A folyóiratok beszerzésére fordított összeg : 322 K.

A könyvtár gyarapodása 1911. június 1-től 1912. május 31-ig.

1. Halász Imre : Egy letűnt nemzedék. 2. Gaal Jenő: Magyar- 
ország közgazdasági és társ. politikája. 3. Marczali H .: Magyar- 
ország története (a Műveltség Könyvtára.) 4. Kelemen Béla : Német-
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magyar és magyar-német szótár. 5. Mikola S. : A physikai fogalmak 
kialakulása. 6. dr. Bozóky D .: Két év Kelet-Ázsiában. Japán. 
7. Csengeri J. : Euripides drámái. 8. Szigetvári J .: A komikum 
elmélete. 9. Gardner E., ford. dr. Schmidt M. A régi Athén. 10. 
Gyulai P . : Bírálatok 1861 — 1903. 11. Bagossy B: Parva syntaxis 
Latina. 12. Berget A., ford. Bogdánfy Ö .: Léghajózás és repülés. 
13. dr. Richard J., ford. dr. Pécsi A .: Oceanografia. 14. A M. Tud. 
Akadémia kiadványainak jegyzéke. 15. Dr. Márki S .: Az ó- 
és középkor története. 16. Walther J., ford. dr. Gorka S . : A föld 
és az élet története. — Összesen 16 mű 18 kötetben és 225 K 
értékben.

(Az ezen iskolai évre szánt összegből 400 K-t jövőre tettünk 
félre könyvek beszerzésére.)

Balázs Ádám
a főgimn. tanári könyvtár őre.

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 182 tanulója 2061 esetben vette igénybe a könyvtárt. 
A könyvállomány vétel utján a következő müvekkel szaporodott:

IV. osztály. E. Salgari: Cserna grófja az idegenek légiójában. 
E. Salgari: Az alankai aranyásók.

III. osztály. E. Salgari: A kék hegyek kincse. E. Salgari: 
Az aranymezők királynője.

II. osztály. Abonyi Árpád: Magyar fiúk Afrikában. Móra F .: 
Rab ember fiai. Havas J .: A várkúti fiúk. Madarassy L.: Mari és 
Tamás. Gaal M.: Mindent a hazáért. Sebők Z s.: Városi cica a falun. 
Hermann Ottóné : Két kicsi tót.

I. osztály. Margitay D .: Tilos a páva. Sebők Z s.: Két árvizes 
gyermek. Gaal M .: A vasember fia. Gauss V .: Fajankó. Hermann 
Ottóné: Csóri és Móri. Muray K .: Komédiás Palkó. Madarassy L.: 
A kis hadsereg.

Köhler József I. o. t. Krúdy G y.: A letűnt századok c. müvét 
ajándékozta az I. o. könyvtárának. — így az összes szaporulat
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ez évben 19 mii. Megjegyzendő, hogy igen sok könyv bekötése 
emésztette fel a rendelkezésre álló összeg oroszlánrészét.

A könyvtár múlt évi állománya 943 kötet volt. Kiselejteződött 
ez évben 28. darab megrongált könyv s így a mai állomány az új 
könyvekkel együtt 934 kötet.

A könyvtárnak nyomtatott katalógusa van.

Vidovszky Kálmán
könyvtáros.

II. CSOPORT.

A felsőbb osztályok könyvtára.
Könyvtárunk 1911. szeptember közepétől 1912. 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 
(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:
Archibald : A technika nagy alkotásai; Br. Berget: A repülés; 

dr. Gáspár: A fehér ember útja; Gyulai P á l: Egy régi udvarház 
utolsó lakója; Jókai: A janicsárok végnapjai; Jósika: Novellák 2 
kötet, Zöld vadász, Két mostoha, Az élet untjai; Kemény: Zord 
idő; Kriza: Vadrózsák 2 kötet; Pálffy : Egy mérnök regénye; dr. 
Richard—P écsi: Oceánografia; Sebestyén : A regösök, A magyar 
honfoglalás mondái; Serényi: Repülőgépen a föld körül; Walther— 
Gorka: A föld és az élet története.

Az előző évben a könyvtár állománya volt 1871 mű 1953 
kötet, idei gyarapodás 17 mü 19 kötet; állomány: 1888 mü 1971 
kötet. Könyvtárunknak nyomtatott katalógusa van, külön az V., 
a VI. s a VII—VIII. oszt. számára.

Mockovcsák János, dr. Rell Lajos
könyvtárosok,



B) Szertárak,

a) Bútorzat.

Ajándék: Weisz Mórné úrasszony egy díszes és értékes 
fémkeretet.

Vétel: Két drb rajztábláknak való szekrény 61 K 44 f ; irat- 
szekrény az igazgatói irodába 70 K 80 f ; két katedra 80 K ; 
egy nagy (4 m. hosszú, 2 m. széles és 3 ni. magas) üvegszekrény 
a természetrajzi szertárba 620 K, mely összegből azonban csak 
153 K-t törlesztettünk. Eszerint új bútor beszerzésére 365 K 24 f-t 
fordítottunk; a réginek javítása 68 K-ba került.

Megjegyzendő, hogy az illemhelyek ajtóit „Zephir“ nevű 
önműködő zárókészülékekkel (3 drb 120 K) láttuk el, mely intéz
kedéssel tisztább lett a folyósók levegője. A tornacsarnoknak az 
udvarra nyíló bejáratára külső ajtót csináltattunk (80 K), hogy 
kevesebb fűtőanyagot fogyasszon a tornacsarnok.

b) Természetrajzi szertár.

Ajándék: Szabó János úrtól: földi kutya, dr. Godán Ferenc 
úrtól: vadmacska, kárókatona és veréb (albínó), dr. Tarján Tibor 
úrtól: szibériai mogyorószajkó. Ezenkívül több tanuló kisebb-nagyobb 
tárgyat ajándékozott.

Vétel: repülő mókus, erdei pele, házi patkány, búbos fürj, 
nemes kócsag. Összesen 145 K.

Állomány az iskolai év végén : Állattanhoz fali táblákban 42, 
állatokban és ismertető alkatrészekben 1150; növénytanhoz fali 
képekben 65, utánzatokban 31, szárított növénygyűjteményben 1600; 
ásványtanhoz mintákban és fali képekben 323, ásványokban 1912 ; 
mikroszk. készítményben 42; vegyes apróságokban 2670.

Jéger József
a szertár őre.

c) Vegytani szertár.

Újabb beszerzés nem volt.
Állomány az iskolai év végén: vegyi szerekben 87, eszkö

zökben 320.
Jéger József

a szertár őre.
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d) Természettani szertár.

Vásároltuk a következő műszereket: 1 mikrométer, 1 rugós 
mérleg, 2 areometer, 1 Torricelli-cső, 1 Boyle-Mariotte készülék,
1 turmalin-fogó, 1 rókafark, 2 Kolbe-elektroszkop, 1 próba-elektroszkop, 
1 aluminium elektrometer, 4 nickelezett üres fémgömb, 1 szappan
buborékkészülék az el. sűrűség magyarázatához, 1 szédszedhető leydeni 
palack, 11 drb fényképész-eszköz (1 fényképész lámpa, 2 fénykép
másoló keret, 6 kazetta-betét, 2 tálca), 17 különböző szerszám, 
összesen 432 K értékben.

Simigh Rezső Vili. o. t. egy kis elektromágneses motort aján
dékozott.

A szertár állománya az iskolai év végén: 761 drb.

Frank Dezső
a természettani szertár őre.

e) Történelem-földrajzi szertár.

Vétel: 4 drb 1 : 75000 katonai térkép Nagyvárad, Rév vidé
kéről ; a magyar korona országainak hegyi-vízrajzi térképe, az európai 
államok gyarmatainak térképe ; Budapest látóképe, 4 drb Budapest 
részlettérképe, 2 drb Kehmann-féle művelődés-történelmi, 7 drb föld
rajzi jellemkép, 2 drb. Lehmann-Lestemann-féle néprajzi kép, 205 K 
értékben.

Ajándék: Lischka Frigyes egy népvándorlás korabeli agyag
edényt ajándékozott.

Állomány az iskolai év végén : 93 térkép; 4 földgömb ; 2608 
arany-, ezüst-, réz- és papírpénz ; 538 pecsétlenyomat; 85 néprajzi, 
18 őskori, 2 népvándorláskorabeli eredeti, 65 utánzott tárgy ; 50 gipsz, 
55 bronz, 2 ezüst emlékérem ; 1 gipsz mellszobor, 3 gipsz dom
bormű ; 180 sztereoszkop-kép ; 2 néprajzi, 12 földrajzi, 2 művelődés
történelmi fali kép.

Laurovics Ferenc
a történelem-földrajzi szertár őre.

f) Classica-philologiai könyvtár és képtár.

Vétel: 1. Raffaello: Athenaei iskola (kép, 6 k), 2. Deposizione— 
Krisztus levétele a keresztfáról (6 k), 3. Niobe (6 k), 4. Raffaello:



La Fornarina (6 k), 5. Laokoon-csoport (gipsz-szobor, az állami 
gipszmintaöntő műhelyből beszerezve 56 K-ért.

Állomány az iskolai év végén: a) Görög irodalmi termékek: 
45 mű 68 kötetben; b) Latin művek: 57 mű 97 kötetben; c) 
képtár 82 drb.

Balázs Ádám
a class.-pliil. gyűjtemény őre.

g) Rajzszertár.

Vétel: Lyka K .: Művészet 1911. évfolyam 4., 5., 6. és az 
1912. évfolyam 1., 2., 3., 4. füzete; 154 drb rajz- és festőminta; 
2 drb kis bronz-szobor, összesen 65 K értékben.

Állomány az iskolai év végén : 101 kötet mű, 2536 rajz-, 
illetőleg festőminta, 370 darab modell a szabadkézi rajzhoz; 463 
darab mértani rajzminta, 38 darab modell és 5 darab rajzeszköz 
a mértani rajzhoz; 4 darab virágtartó a szabadkézi rajzhoz és 40 
darab falikép a művészeti oktatáshoz.

Zvarínyi Lajos
a rajzszertár őre.

h) Tornaszertár.

Vétel: 1 füleslabda 14 korona értékben. (Tornaköri pénztár).
Állomány az iskolai év végén: 444 darab.

Achim Károly
a szertár őre.

i) 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.

Achim Károly
a szertár őre.
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Gyámintézet.

Ifjúsági gyámintézetünk az elmúlt iskolai év folyamán is 
kielégítő eredménnyel teljesítette nemes hivatását. Az egyesületek 
szervezését s vezetését ez évben is alulírottra bízta a tanári kar. 
— Alakúló gyűlésünk a szükséges kevés számú tisztviselőt 
a következőkben választotta m eg: Jegyző lett Maros Jenő VII. o. t. 
és Kvasz György VII. o. t., pénztárosok : Maros Tibor VIII. o. t., 
Markély Károly VII. o. t., Járossy Pál VI. o. t., Solymossy Árpád 
br. V. o. t., Áchim Mihály IV. o. t., Petrás János III. o. t., Áchim 
József II. o. t, és Sailer Endre I. o. t.

A tagok száma az I. o.-ban 21 rendes, a II. o.-ban 14 rendes 
és 3 pártoló, a III. o.-ban 12 rendes és 15 pártoló, a IV. o.-ban 
13 rendes és 2 pártoló, az V. o.-ban 10 rendes és 3 pártoló, a VI. 
o.-ban 17 rendes és 6 pártoló, a VII. o.-ban 13 rendes és 5 pártoló, 
a Vili. o.-ban 12 rendes tag. Összesen tehát 112 rendes és 34 
pártoló tag.

Befolyt az I. osztályban 19 K 34 f, a ll-ikban 12 K 80 f, 
a III-ikban 20 K 66 f, a IV-ben 12 K 96 f, az V-ben 10 KOI f, 
a VI-ban 22 K 96 f, a VII-ben 15 K 15 f és a VIII-ban 6 K. — 
Összesen 119 K és 88 f.

Ezen összegnek negyedrésze — 30 K — az egyetemes gyám
intézetet illeti; a fennmaradó összegből 17 K és 10 fillért (énekes 
könyvekben) a békéscsaba-erzsébethelyi szegény magyar ev. híveknek 
juttattunk, az orosházi Székács-szoborra 10 K-t, a pozsonyi és 
eperjesi Theol. Otthon-nak 12— 12 K-t, a torzsai ev. árvaháznak 
10 K-t, a diósgyőri ev. fiók-egyház templomának 5 K-t, a nemes- 
leányfalvi ev. iskolára s papiakra 3 K-t, a pusztakaláni ev. egyesült 
egyház templomára 3 K-t, a békéscsabai ref. templomra 10 K-t, 
az örményszékesi és egri ref. templomra 3—3 K-t. A fennmaradt 
összeg a múlt isk. évi 1 K 99 fillérnyi maradvánnyal együtt az



„Aradi Ipar- és Népbank Békésmegyei Fiókintézetében“ elhelyezett 
76 K 36 fillérhez csatolandó.

Egyesületünk ez évben egy alakúló, egy ügyviteli, egy záró 
és négy felolvasó ülést tartott. Az utóbbi üléseken a következő 
munkákat hallgattuk m eg: Maros Jenő : „A reformáció hatása a 
magyar nemzetre“ (szabadelőadás), Torkos Béla : a „A gályarabok“, 
Járossy Pál : „A keresztes háborúk“, Wagner Dani: „Noé“, Réthy 
István : „Jézus születése“. — Vallásos tárgyú költeményeket adtak elő 
Maros Tibor, (egy ízben) Szimonidesz Gusztáv (egy ízben) és Maros 
Jenő (három ízben). — Felolvasó délutánjainkat élénkebbé tették 
harmónium, illetőleg hegedű játékukkal: Pongrácz István (három 
ízben), Balázs László, Kolényi Mladen, Fábry Károly és Réthy István 
(egy-egy Ízben).

Záró ülésünket 1912 június hó 6-án tartottuk meg.

Vidovszky Kálmán
vallástanár.
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Segítő-egyesület.

Egyesületünk a lefolyt iskolai évben is azon volt, hogy a sze
gény tanulókat tanulmányaik folytatásában segítse.

E végből 109 (az 1. osztályból 19, a II. o. 23, a III. o. 14, 
a IV. o. 8, az V. o. 9, a VI. o. 11, a VII. o. 11, a Vili. o. 14) 
nyilvános és 4 magántanulónak adott iskolai könyveket; tizenegy 
tanulót (és pedig: Bazsó Imre I. osztályút 10 K, Kupcsek Mátyás
I. o. 10 K, Tamássy Károly I. o. 10 K, Faragó Sándor II. o. 10 
K, Ferenczi Jenő II. o. 10 K, Kirilla Traján II. o. 10 K, Csatló 
Béla III. o. 10 K, Szabó Jenő III. o. 10 K, Gajdács Mihály IV. o. 
10 K, Wilhelm Ferenc V. o. 10 K és Paulovics Gyula VI. o. 10 
K tan-, Botyánszky János VIII. o. 20 K, Löwy Pál VIII. o. 29 K 
érettségi díjsegélyben részesített; egynek (Pólya Ferenc IV. oszt. 
tanulónak) egész öltöny ruhát vett; több tanulót füzetekkel és író
eszközökkel látott el; 110 kiselejtezett könyvet újakkal cserélt ki. 
Ezen eredményhez úgy jutott el, hogy intézetünknek nagyrabecsült 
pártfogói az idén is hathatósan támogatták egyesületünket; a szives 
közreműködők (különösen az osztálytanárok) most is serényen 
buzgólkodtak a taggyüjtésen és adományszerzésen.

A nemesen érző pártfogók részint pénz-, részint könyvado- 
mánnyal iparkodtak egyesületünket céljához juttatni.

Pénzt adományoztak: Barát Pál 1 K, Baross Lajos 3 K, 
Bella Method 3 K, Hrüll Ferenc 1 K, Csatlós Balázs 1 K, Csatlós 
József 1 K, Csörföly Tibor 2 K, Dávid István 1 K, Fábry Károly 2 
K, Faragó László 1 K, Fejér Imre 10 K, Ferenczi Árpád 5 K, Godán 
Tibor 3 K, Gremsperger József 13 K, Haraszti Sándor (II. oszt. 
tanuló) 3 K, Lőrinczy-Sztachó Lóránd 3 K, Madarász György 1 K, 
Nagy Béla 3 K, Neumann Manó 6 K, Orbán Emil 40 f, Pataki 
János 3 K, Rapos Mihály 1 K, Richweisz József 1 K, Solymossy 
Árpád br. 3 K,Suciu Kornél 4 K,Szeberényi Zoltán 1 K, Székely Gyula 1 K, 
Székely József 2 K, Tamássy Károly 1 K, Tóth László 1 K, Tóth Libor



í K, Tóth Mátyás 1 K, Vasadi József 2 K, Wagner Dániel 3 K; 
Winkler János 2 K, Zvaratkó Pál 10 K, Zvarínyi Lajos 1 K-t, 
összesen 101 K-t és 40 f-t. Talán nem sérjtjük meg ismert sze
rénységüket azon nemes szívű adakozóknak, akik részben hithtt- 
ségböl, részint a tanuló ifjúság iránt érzett igaz szeretetből igye
keztek egyesületünket a szokottnál nagyobb mértékben támogatni 
s akiket követésre méltó példaként bátorkodunk a nevelés és 
tanítás szent ügyéért lelkesülök lelki szeme elé állítani s akik a 
következők: Beliczey Géza 50 K, Beliczey Tibor két részletben 
80 K 70 f, Haraszti Sándor szintén két részletben 100 K, N. N. 
20 K, Réthy Béla 50 K. Összesen : 300 K 70 f.

Könyveket adományoztak: Bukta József (tavaly érettségizett 
tanulónk), Horváth Gyula II. o., Eczedi János III. o., Juhász Lajos 
IV. o., Franczisczi Lajos, Horváth Margit, Járosy Pál és Wagner 
Dániel VI. o., Réthy Károly VII. o. és Pfeiffer Miklós Vili. o. t.

Hivatásának teljesítésében segítették egyesületünket tagjai is.
Rendes tagok az I. osztályból: Bak Imre, Bazsó Imre, Borbély 

Dénes, Brhlik György, Csatlós József, Farkas István, Godán Tibor, 
Juhász Károly, Kovács Háber György, Kupcsek Tibor, Maczák 
András, Madarász Ferenc, Miklya András, Pap László, Pataki Ber
talan, Paróczai Ferenc, Plennert Ferenc, Radó László, id. Richweisz 
József, Szondi László, Steiner Károly, Schröder Atilla, Tamássy 
Károly, Tóth László, Udvardi Gyula, Vainer János.

II. oszt.: Áchim József, Bella János, Bukta Imre, Csendes 
János, Christián György, Faragó Sándor, Hanzéli Ferenc, Haraszti 
Sándor, Horváth Gyula, Karleesik János, Kiss G. Károly, Kiss M. 
Ferenc, Kirilla Traján, Lipták Pál, Máté József, Mészáros László, 
Neumann Andor, Neumann Elek, Nica Demeter, Oláh Zsigmond, 
Olenyik Géza, Orbán János, Preisinger János, Rapos János, Schil- 
linger Miklós, Singer Miklós, Tóth Dezső, Thury Lajos, Uhrin Pál, 
Varga Zsigmond, Vadászi Béla, Vidovszky László, Winkler Sándor, 
Zvarínyi Miklós.

III. oszt.: Csath Béla, Csörföly Mihály, Danielisz János, Dolga 
Gyula, Eczedi János, Laczó András, Lakos György, Mládin Péter, 
Papp Pál, Petrás János, Pongrácz Géza, Varga Béla, Vilim Gábor, 
Weisz Lajos, Zsilák János.

IV. oszt.: Áchim Mihály, Bányás Iván, Bielik Sándor, Buptye 
János, Gajdács Mihály, Gremsperger Pál, Juhász Lajos, Krnács 
Mihály, Linder Pál, Lőrinczy-Sztachó Lóránd, Molnár Béla, Pólya 
Ferenc, Rauch Lajos, Tóth István, Winkler László,
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V. oszt.: Áchim András, Baross Lajos, Deutsch László, Fábry 
Károly, Friedmann László, Harsányi György, Háber József, Flegyesy 
Árpád, Kalmár Miklós, Kurilla Mihály, Kvasz Béla, Liffa Endre, 
Maczák András, Machács Gyula, Nagy Béla, Nagy László, Ortutay 
János, Ostyáni Ferenc, Propper István, Solymossy Árpád br., Szé
kely Gyula, Szuchy Lajos, Vámos Sándor, Mázán Margit.

VI. oszt.: Barát Pál, Járosy Pál, Kálmán Henrik, Magyar 
László, Orbán Emil, Paulovics Gyula, Pepa M. György, Rapos 
Mihály, Szeberényi Zoltán, Szende Pál, Varga Gyula, Wágner Béla, 
Wagner Dániel.

VII. Oszt.: Bányai Zoltán, Braun András, Dolga Flórián, 
Kliment Z. György, Kolényi Mladen, Petz Gyula, Sándor Lajos, 
Szarnék Lajos, Székely Lajos, Szimonidesz Gusztáv, Tamássy Emil, 
Tóth Libor, Tottál Iván, Tóth Mátyás, Vasadi József.

VIII. o szt.: Botyánszki János, Csatlós Balázs, Csörföly Tibor, 
Dávid István, Faragó László, Pártos József, Pongrácz István, Simigh 
Rezső, Such Gusztáv, Suciu Kornél, Szilárd Gyula, Udvardy Guidó, 
Vértes István, Wágner Ferenc, Donner Paulina, Kuczián Emma. 
Összesen: 157.

Pártoló tagok az I. osztályból: Engel Miklós, Gubicza Gyula, 
Kitka György, ifj. Richsveisz József;

a II. oszt. — ;
a III. o szt.: — ;
a IV. oszt.: Baksi Ernő, Molnár Béla;
a V. oszt.: Wilhelm Ferenc ;
a VI. o szt.: Deutsch Imre, Francziszczi Lajos, Kertész József, 

Klein Géza, Maczák Ádám, Papp József, Ternyey Géza;
a VII. oszt. : Flamm Jenő, Kaczkó Görgy, Klein Géza, Kiss 

M. János, Markeli Károly, Maros Jenő, Seiler Ferenc;
a VIII. o szt: Linder László, Maros Tibor, Pfeiffer Miklós, 

Rajz Gábor. Összesen : 25.
A rendes tagok 2, a pártolók 1 koronát fizettek.
Bírságpénzt fizetett Krnács Mihály IV. osztályú tanuló 1 K. 

A könyvek beszedésénél, beszerzésénél, rendezésénél, leltározásánál 
és kiosztásánál az idén is négy tanuló nyújtott segítséget.

Midőn az igen tisztelt pártfogóknak és a szíves közreműkö
dőknek hálás köszönetünket nyilvánítjuk, kérjük őket, ne vonják 
meg tőlünk mindenha becses támogatásukat a jövőben sem, mert 
hiszen egyesületünk éppen a beálló iskolai évben jut majd nehéz 
helyzetbe, amidőn ugyanis 800 könyvet kénytelen félre tenni és
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helyükbe újat szerenzi, mivel a ministeri rendelet értelmében ezentúl 
csak a legújabb engedélyezési számmal ellátott kézikönyvek hasz
nálhatók.

Ez az intézkedés egyesületünket százakra menő kiadás elé 
állítja; célját eszerint csak akkor érheti el, ha az igazán hathatós 
pártolást ezután sem nélkülözi.

Kérjük szeretett tanítványainkat, hogy az eddiginél nagyobb 
számban sorakozzanak tagokúi. A jótett helyébe várhatják a Minden
hatótól a jót.

Az 1912. évi június 19-én tételről-tételre átvizsgált és nyugtákkal 
igazolt számadás a következő eredményt tünteti fe l:

Bevétel:

Tavalyi maradék . . . . 138 K 23 fill.
A tavalyi majálisi jövedelem-

bői visszamaradt. . . . 12 11 40 n
Adom ányok........................... 402 11 10 ii
Tagsági d í j a k ...................... 339 11 — ii
Betétek...................................... 150 11 — ii
Kamat (1911. dec. 31.) . . 153 11 72 ii
Hangverseny jövedelemből . 30 11 — n
Tottál Iván magt. letétje. . 20 n — ii
B írsá g p én z ........................... 1 ii — ii

Összesen : 1246 K 45 fill.

Kiadás:

Benhagyott kamat . . . . 153 K 72 fill.
Elhelyezett tőkék . . . . 150 11 — 11
Könyvek ................................. 309 11 91 11
K önyvkötés........................... 27 11 30 n
F ü z e te k ................................ 4 11 30 ii
íróeszközök........................... 4 11 76 ii
P é n z se g é ly e k ...................... 159 11 — ii
R u h a ...................................... 21 11 — ii
Tottál visszafizetett letétje . 20 11 — ii
Levelezés................................ — 11 74 n

Összesen ; 850 K 73 fill.
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Egyenleg: 1246 K 45 fill, összes bevétel
850 „ 73 „ „ kiadás

395 K 72 fill, idei maradék.

Az egyesület vagyona a bemutatott takarékpénztári könyvecske 
szerint 3779 K 81 f ; az idei szaporodás 303 K 72 f.

Majoros József
elnök.
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Önképzőkör.

Önképzőkörünk életének tizenharmadik évét a következőkben 
vázolhatom :

Az önképzőkör megalakításával és szervezésével az idén is 
az alulírottat bízta meg a tanári kar. Az alakuló gyűléstől, 1911. 
szeptember 23-tól kezdődőleg, az iskolai szünetek kivételével, minden 
hét szómban délutánján összegyülekezve folytatták munkájukat a 
tagok egészen iprilis végéig ; zárógyülésünket június 20-án tartottuk. 
A jeleztem idői belül 15 rendes s egy ünnepi ülést tartott a kör. 
A rendes üléselet a tagok szavalatai, munkái, ezeknek írásban és 
szóban való imgbírálása s a folyó ügyek elintézése töltötték be. 
Működése az idői nem volt nyilvános, bár a március 15-iki ünnep 
tárgysorozatát önképzőkörünk tagjainak szavalatai és munkái alkották. 
Március 15-én kívíl a magunk körében megültük még október 6-ának 
évfordulóját. Ekko s más alkalommal is vendégeinkül tisztelhettük 
a tanári kar több agját s Bukovszky János igazgató úr az idén is, 
miként eddig min'en évben, többször jelét adta munkánk iránt 
való rokonszenvéne és élénk érdeklődésének.

A kör ez évi lunkálkodásának vázlata a következő:
a) volt 14 szak,
b) 2 szabad eladás,
c) 2 beszéd,
d) 5 értekezés,
e) 14 szépirodahi mű,
f)  minden mühözbírálat.
Ezeken kívül minen szavalatot, felolvasott művet és bírálatot 

szóval is megbíráltak atagok az üléseken.
Ha működésünk etdményét a tavalyival összehasonlítjuk, azt 

találjuk, hogy a kör mnkássága az idén is elég változatos volt.
Pályázatot egyszer hirdettünk, március 15-ike alkalmából. 

A pályázatra 3 mű érkezet be s a bíráló-bizottság és ennek jelentése

\
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alapján a kör jutalomra méltónak találta Botyánszky János titkár, 
Vili. o. t. művét, melyet a szerző a március 15-iki ünnepen köz
tetszés mellett föl is olvasott.

Buzgó működést fejtettek ki értekezéseikkel és szabad előadá
saikkal : Botyánszky János titkár, Dávid István, Deutsch Béla, Faragó 
László, Pfeiffer Miklós Vili. o. t. A szavalok közül Maros Tibor, 
Pártos József VIII. o. t. és Maros Jenő VII, o. tanulókat emeljük ki.

Pénztárunk forgalma :
Bevétel (a múlt évi maradv. együtt) 457’— K
Kiadás .... .... .... ....................  114 86 K

Maradvány 342-14 K
melyet takarékpénztári betétképen helyeztünk el.

Az önképzőkör az önképzés munkájának segédeszközéül olvasó
termet tart fenn, melyben a következő folyóiratok állanak a tagok 
rendelkezésére: Vasárnapi Újság, Új Idők, Terméizettudományi 
Közlöny, Magyar Nyelvőr, Mathematikai Lapok, Urária. Olvasó-óra 
3 volt hetenkint: vasárnap délelőtt, szerdán és szonbaton délután.

Az önképzőkör tisztviselői voltak :
Elnök : Dr. Rell Lajos tanár.
Titkár : Botyánszky János Vili. o. t.
Jegyzők: Pfeiffer Miklós VIII. o. t. és Sándcr Lajos VII. o. t.
Pénztáros: Réthy Károly VII. o. t.
Ellenőr : Dávid István Vili. o. t.
Levéltáros: Maros Tibor Vili. o. t.
Laptárosok: Pártos József Vili., Maros enő VII., Wagner 

Béla és Wagner Dani VI. o. t.
Legyen szabad végül a kör összes tagjaink nevében köszö

netét mondanom mindazoknak, akik munkám iránt érdeklődtek 
s céljaink elérésében bennünket támogattak.

Dr. Rell Lajos
elnök.



X V .

Alumneum.

A lefolyt 1911— 12. iskolai évben 75 tanuló részesült élelme
zésben. Az élelmezési díj a jövő iskolai évben is 150 K lesz ebédért 
és vacsoráért 10 hónapra. Csak ebédért 90 K fizetendő; a vacsora
díjat — 10 hónapra 60 K — minden tanuló tartozik megfizetni, 
az ebéddíj elengedésért folyamodni lehet.

Az alumneum számára a következő adományok folytak be : 
1. A múlt iskolai év végén: Varságh Béla 50 K ; 2. A f. iskolai 
évben a beíratáskor: a) Wallfisch Ferenc dr. 20 K; b) Gremsperger 
József (Csorvás) 15 K ; c) Fejér Imre (Kondoros) 10 K ; 3. Az izraelita 
hitközség 50 K ; 4. A Veres-Kereszt-Egylet békéscsabai fiókja 
100 K ; 5. A Polgári Kör 30 K ; 6. Reisz Ffernian 20 K ; 7. özv. 
Gurka Lászlóné 5 K ; 8. A Békés-Csabai takarékpénztár egyesület 
100 K; 9. Békéscsaba-városi takarékpénztár r.-t. 50 K; 10. Eleöd 
János 10 K ; 11. Haraszti Sándor 50 K; 12. Beliczey Géza 50 K; 
13. Beliczey Tibor 50 K; 14. Réthy Béla 2103 K értékű gyógy
szereket adományozott szegénysorsú alumnisták számára; 15. Az 
Első B.-Csabai gőzmalom 1 zsák lisztet.

A múlt évi szupplikáció eredménye:

Összegyűlt _ ... . . .  .. .  .. .  209648 K
A szupplikánsok jutaléka .. .  . . .  748~05 K

Maradvány: 134843 K,

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

alumneumi díjelengedésben : az I. osztályból: Stefánik János 81 K, 
Tamássy Károly 30 K ; — a II. osztályból: Bella Gyula 36 K, 
Karleesik János 30 K, Kirilla Traján 30 K, Orbán János 60 K, 
Rapos János 20 K, Vadászy Béla 25 K ; — a III. osztályból : Csath 
Béla 39 K, Petrás János 45 K ; — az V. osztályból: Sáfár Pál 
45 K ; — a VI. osztályból: Paulovics Gyula 20 K, Rapos Mihály



106

20 K, Szende Pál 40 K ; — a VII. osztályból Braun András 63 K, 
Kolényi Mladen 24 K.

Az alumneum vagyoni helyzete a következő:
1. Ki van kölcsönözve............  22760— K
2. Takarékbetét . . .  ............  587£ 07 K

Vagyon : 28635 07 K

Midőn e helyen is hálás köszönetét mondunk úgy a helybeli 
m. t. adakozóknak intézetünk iránt tanúsított áldozatkészségükért, 
valamint a vidéki m. t. közönségnek, kik részint szíves adomá
nyukkal, részint szupplikánsaink ellátásával intézetünk ügyét és célját 
előmozdították: egyúttal kérjük is a nagyérdemű közönséget, hogy 
a jövőben se vonja meg tőlünk szíves pártfogását!

Figyelmeztetés! A főgimn. bizottságnak 1910 junius 7-én tartott 
ülésének határozatából kifolyólag figyelmeztetem úgy a t. szülőket, 
mint a tanulókat, hogy minden alumnista tíz hónapon keresztül oly 
mértékben köteles az alumneumban való étkezést igénybe venni, 
ahogy szeptember havában beiratkozott. Tehát, ha ebédre és vacsorára 
iratkozott be, minden hónapban 15 K-t, ha csak ebédre, akkor 
minden egyes hónapra 9 K-t köteles fizetni. E határozathozatalra 
azon körülmény birt bennünket, hogy a tanúlók az étkezésre fordí
tandó pénzt igen sokszor haszontalan dolgokra elfecsérelték. Tudva
levő dolog pedig, hogy az ifjúkorban a kellő táplálék hiánya úgy 
a testi, mint a szellemi fejlődésnek kárára van.

Kívánatos, hogy a szülő az élelmezési dijat az eforus nevére 
küldje be!

Mockovcsák János
főg im n .  tanár, elnök.
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Pénzbeli segélyek, adományok 
és alapítványok.

A)
A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úr 

1912. évi március 14-én 9.387 sz. a. kelt leiratával az eddigi évi 
34,000 K államsegély megszüntetése mellett 1912. évi január hó 
1-től kezdve évi 36,000 K fenntartási államsegélyt engedélyezett.

B)
Békéscsaba nagyközség részéről 1912-re 10,000 K.

C)
A bányai ágost. hitv. ev. egyházkerület 1911. évi közgyűlése 

ösztöndíjakra 400 K.
D)

A békéscsabai ágost. hitv. evang. egyházközség a hitoktatás 
céljaira 150 K.

E)
A „Békéscsabai takarékpénztár egyesület“ ösztöndíj-alapít

ványának gyarapítására 100 K. Az alapítvány összege ezzel az 
adománnyal együtt 800 K.

F)
A Kliment Z. János-féle alapítványt az örökösök 100 K-val 

200 K-ra emelték.
G)

Koren Pál igazgató-lelkész ur fiának, Koren Jenőnek, főgim
náziumunk volt h. vallástanárának emlékezetére 500 K-ás ösztöndíj
alapítványt létesített. Az alapító-levél szövege a következő:

„Alapító levél. Alulírott 1912. március 6-án elhunyt felejt
hetetlen Jenő fiamnak — mint egykori békéscsabai főgimná-



108

ziumi h. vallástanárnak emlékére „Koren Jenő ösztöndíj-ala
pítvány“ címen ezennel 500 K-t, szóval ötszáz koronát adok 
át a békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf-főgimnáziumnak, azon 
rendeltetéssel, hogy annak kamatait a nevezett főgimnázium 
első osztályának egy ág. hitv. ev., első sorban békéscsabai 
vagyontalan szülők fedhetetlen viseletű és általános jeles osz
tályzatú fia, s csak ha ilyen nincs, akkor más ily viseletű 
tanuló ösztöndíjul kapja. Ha valamely évben a főgimnázium 
első osztályában egy ily tanuló sem volna, akkor az ösztöndíj 
visszatartandó. Ha azonban a következő évek valamelyikében 
két vagy több jeles ág. hitv. ev. tanuló volna az első osz
tályban, akkor a rendes évi ösztöndíjon kívül a visszatartott 
is a folyó évivel egyenlő összegben kiadandó. Ezen ösztön
díjat a tanári kar ajánlatára a főgimnáziumi kormányzó-bizottság 
ítéli oda az illetőnek; aminél, ha a jutalmazandó teljesen 
megfelel a fent megjelölt kívánalmaknak, a bizottság ne legyen 
tekintettel arra, hogy az érdekelt talán az év folyamán már 
más segélyben (tandíjelengedés stb.) részesült; ezen alapít
ványnál nem segélyről, hanem ösztöndíjról lévén szó. Kelt 
Békéscsabán, 1912. márc. 8. Koren Pál lelkész.“

H)
Szegénysorsú tanulók iskolai szükségleteire: Varságh Béla 

úr 50 K-t.
0

Molnár György, volt békéscsabai lakos, 1911. július 22-ikén 
kelt végrendeletének 9. pontjában így intézkedett: „A békéscsabai 
Rudolf-főgimnáziumnak hagyományozok 4000 kor., azaz négyezer 
koronát oly rendeltetéssel, hogy az „Molnár György alapítvány“ 
címén kezeltessék s annak kamatai két példás magaviseletü szegény 
tanulónak adassanak ki“.

Ezt az összeget a végrendeleti végrehajtó az összes örökö
sökkel történt megállapodás szerint 1912. évi november havában 
fogja kifizetni.

J)
Miklya Z. György békéscsabai földbirtokos fiának, a korán 

elhúnyt Miklya Z. Andrásnak, intézetünk volt növendékének emlé
kezetére 1000 koronás ösztöndíjalapítványt létesített azzal a kikö
téssel, hogy ez az összeg nyolc éven át kamatos kamataival nőve-
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kedjék s csak azután adassák ki évről-évre a felszaporodott tőke 
egy évi kamatja első sorban oly békéscsabai ág. hitv. ev. kisbirtokos 
fiának, aki a VIII. osztályt elvégezte, jó magaviseletét tanúsított 
s a magyar nyelv tanulásában jó előmenetelt tett.

K)

Az 1909. évben érettségizett ifjak 306 K 70 f összegű alapít
ványt létesítettek, melynek kamataiból egy vagy több szegénysorsú 
tanuló alumneum díja fedezendő. A takarékpénztári könyvecskét 
az alapító-levél értelmében az eforus őrzi.

L)

Az 1910. évben érettségizett ifjak ösztöndíj-alapítványa az 
időközi kamatokkal együtt 177 K 96 f, amely összeghez az 1911. 
évben érettségizett ifjak 142 K 30 f-t csatoltak, úgy hogy az alapít
vány összege: 320 K 26 f. A takarékpénztári könyvecske az igaz
gatónál van.

M )

Özv. Seiler Elekné és boldog emlékű férje, néhai Seiler Elek 
békéscsabai főszolgabíró úr végakaratukban nagylelkűen emlékeztek 
meg a mi főgimnáziumunkról. Az 1905. évi október 11-én kelt 
végrendeletnek reánk vonatkozó része a következő:

„3. az itt 1. és 2. pont alatt felsorolt vagyonok kiadása után 
a közülünk túlélő után megmaradt többi vagyont mint utóörökösök 
öröklik és pedig a) egynegyed (7«) részben a Békéscsabán levő az 
ágost. hitvallású evangélikus egyház által fenntartott Rudolf-főgym- 
násium, ez azon kötelezettséggel, hogy az öröklendő vagyont Seiler 
Elek és neje Heidrich Anna alapítványaként gyümölcsözőleg kezelje 
s ezen alapítvány évi kamatait évenkint az iskolaév befejeztével 
a nevezett gymnásium bármely osztályú, az igazgató-tanács által 
legjobbnak kijelölt keresztény vallású tanulójának megjutalmazására 
fordítsa.“

A kirándulási alap vagyona. Az alap vagyona volt 1911. dec. 
31-én: 280 K 85 f. — a) Bevétel: 1. Az 1912. ápr. 27-iki ifjúsági 
hangverseny jövedelméből: 40 K. — 2. A kolozsvári unitárius 
főgimnázium adománya a tornaversenyen résztvevő tanulóink élel
mezési költségeinek visszatérítése címén : 172 K80f .  összes bevétel:
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212 K 80 f. — b) Kiadás. A révi kiránduláson részt vevő négy 
tanuló költségeire á 12 K =  48 K. Maradvány: 164 K 80 f, melyet 
a tőkéhez csatolván, ezen alap vagyona 1912. j'ún. 14-én : 445 K 
65 f. Ez az összeg a Békéscsabai takarékpénztárban van elhelyezve. 
(A betéti könyv Balázs Ádám tanárnál van.)

A „Zongora-alap“ tőkéje 1911. december 31-ikén 205 K 50 f, 
az 1912. évi hangverseny jövedelméből 100 K-val gyarapodott. 
Álladék: 305 K 50 f. Ez az összeg a Békésmegyei Általános 
Takarékpénztárban van elhelyezve. (A betéti könyv az igazgató
tanárnál van.)

A „Rudolf fögimnáziumi fanári könyvtár“ tőkéje 1911. dec. 
31-ikén 1058 K 86 f, 1912. évi gyarapodás 400 K. Álladék: 1458 K 
86 f. Ez az összeg a Békéscsabai takarékpénztárban van elhelyezve. 
(A betéti könyv az igazgató-tanárnál van.)

A Daloskor tőkéje (1912. jún. 17.): 107 K 56 f. Ez az összeg 
a Békéscsabai takarékpénztárban van elhelyezve. (A betéti könyv 
Székely Vilmos tanárnál.)

Az alumneumra, a Segítő-egyesületre s más célokra befolyt 
adományokról, úgyszintén a vagyon-mérlegről részletes kimutatást 
közölnek az illető fejezetek.

Fogadják a nemesszívű pártfogók és adakozók ez úton is 
intézetünk hálás köszönetét.
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Kerületi tornaverseny.

A Kolozsvárt rendezett kerületi tornaversenyen iskolánk 
34 tagú csapata vett részt Achim Károly és Székely Vilmos 
tanárok kíséretében. Május 31-én reggel 7 órakor indult 
el a csapat s délutáni 5 órakor érkezett Kolozsvárra.

Az unitárius kollégiumban szállásoltak el bennünket, 
ahol a legszivélyesebb fogadtatásban s legkitűnőbb ellátás
ban részesültünk. Megérkezésünk után a vacsora idejéig 
hosszabb sétát tettünk a városban ; megnéztük a Mátyás
szobrot, a nevezetesebb helyeket s épületeket, majd korán 
nyugalomra tértünk, hogy a másnapi versenyekre kipihen
hessük az utazás fáradalmait, a mi ugyan az elég rossz 
fekvőhelyeket tekintve, nem nagyon sikerült. A június 
1. és 2-án lezajlott versenyekben a következő eredményeket 
értük e l :

A távolugrásban első volt Barát Pál VI. o. tanuló.
Rúdmászásban Nagy László V. harmadik.
Függeszkedésben Miskuca Miklós VII. második és 

Szucsu Kornél Vili. első.
Síkfutás [150 m.] Réthy Károly VII. második.
Staféta futásban indultak Deutsch Imre, Járosi Pál VI., 

Réthy Károly VII., Maros Tibor Vili. Az előmérkőzésben, 
amely időre ment, csapatunk első lett s dacára Járosi P. 
erős ínrándulásának, a második legjobb idő alatt futottak.

A döntőben a beállított gyengébb tartalék dacára is 
csak mellszélességgel lett második a csapat.

Magasugró 10-es csapatunk 145‘75 m. átlagos ugrással 
a 7. helyre került.

A füleslabda verseny középmérkőzését kiválóan játszó 
csapatunk a lépten-nyomon ismétlődött büntető, szigorított 
dobások miatt elveszítette.
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Végeredményben a következő díjakat nyertük : távol
ugrásban egy I. ezüst érem, rúdmászásban egy III. bronz 
érem, függeszkedésben egy I. ezüst és egy II. bronz érern, 
síkfutásban egy II. bronz érem, stafétafutásban [előfutam] 
I. 4 bronz érem és döntőben II. 4 ezüst érem, vagyis 
összesen 6 ezüst, 7 bronz érem és 2 díszoklevél.

Tekintetbe véve kedvezőtlen beosztásainkat és elhe
lyezéseinket, melyekbe a sorsolás útján jutottunk, az ered
mény elég kielégítőnek mondható.

Az unitárius kollégium azon nemes cselekedetéért, 
hogy a csapatunk ellátásáért befizetett 172-80 koronányi 
összeget utólagosan, valamely jótékony célra való fordítás 
szempontjából iskolánknak visszafizette, mely azt a kirán
dulási alaphoz csatolta, fogadja ez úton is a leghálásabb 
köszönetünket, nemkülönben azért a lépten-nyomon 
tapasztalt szives figyelemért, amelyben bennünket ott 
tartózkodásunk alatt részesített.

Achim Károly
tornatanár.



Kézikönyvek az 1912— 1913. iskolai évre.
XVIII.

I. OSZTÁLY.

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

Szinnyey J.: Iskolai magyar nyelvtan. 1.(15. kiadás.) 
Hornyánszky. 120 f. (1565— 1910.)

Császár E. és Váczy J . : Magyar olvasókönyv. I. (2. 
kiadás.) Athenaeum. 240 f. (82836— 1907.)

Schuster A.: Elemi latin nyelvtan. I. Athenaeum. 
240 f. (39545— 1911.)

Lasz S .: Földrajz. I. (5. kiadás.) Lampel. 180 f. 
(71563— 1911.)

Paszlavszky J . : Kis természetrajz. I. (3. kiadás.) Athe
naeum. 220 f. (93898— 1911.)

Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. 1. rész. 
(4. kiadás.) Kogutovicz és Társa. 200 f. (20572— 1898.)

Mérey G y.: Számtan. I. (2. kiadás.) Dobay. 200 f. 
(62941 — 1912.)

Gerevich E. és Király L .: Rajzoló geometria. I. 
Planimetria. Athenaeum. 180 f. (2222— 1905.)

Vajda P . : Szépírási minták. Franklin-Társulat. 80 f. 
(19406— 1888.)

II. OSZTÁLY.

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

Jegyzet. A könyv ára után zárjelbe tett szám : a miniszteri engedélyezés 
száma.
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Szinnyey J . : Iskolai magyar nyelvtan II. (11. kiadás.) 
Hornyánszky. 80 f. (144571 — 1911.)

Császár E. és Váczy J . : Magyar olvasókönyv. II. 
(2. kiadás.) Athenaeum. 280 f. (95637— 1909.)

Schuster A .: Elemi latin nyelvtan. II. Athenaeum. 
200 f. (76623— 1909.)

Lasz S .: Földrajz. II. (4. kiadás.) Lampel. 350 f. 
(85755— 1911.)

Paszlavszky J . : Kis természetrajz II. (2. kiadás.) 
Athenaeum. 280 f. (42546— 1909.)

Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. II. 
Kogutovicz és Társa. 240 f. (20572— 1898.)

Mérey G y.: Számtan II. (2. kiadás.) Dobay. 250 f. 
(62941 — 1912.)

Gerevich E. és Király L .: Rajzoló geometria. II. 
Stereometria. Lauffer. 200 f. (55501— 1906.)

Vajda P . : Szépírási minták. Franklin-Társulat 80 f. 
(19406— 1888.)

III. OSZTÁLY.

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

Szinnyei J .: Rendszeres magyar nyelvtan. (12. kiadás.) 
Hornyánszky. 120 f. (132376— 1911.)

Császár E. és Váczy J . : Magyar olvasókönyv. III. 
(2. kiadás.) Athenaeum. 340 f. (Engedélyezés alatt.) 

Latin nyelvtan és olvasókönyv függőben maradt. 
Schuster A .: Német nyelvtan. I. (3. kiadás.) Athenaeum. 

240 f. (2373— 1905.)
Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (13. 

kiadás.) I. II. Athenaeum. 500 f. (3003— 1904.)
Schmidt A. d r .: Fizikai és mathematikai földrajz. 

(11. kiadás.) Lampel. 120 f. (36— 1902.)
Lasz S .: Földrajz. III. (3. kiadás.) Lampel. 120 f. 

(31714— 1911.)
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. III. 

Kogutovicz és Társa. 160 f. (20572— 1898.)
Szigethy L. d r .: Magyarok története. I. Singer és 

Wolfner. 200 f. (3548— 1900.)



Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. 
Kogutovicz és Társa. 200 f. (2604—1897.)

Mérey G y.: Számtan. II. (2. kiadás.) Dobay. 250 f. 
(62941 — 1912.)

Horti—Szinte: Rajzoló geometria. III— IV. (5. kiadás.) 
Lampel. 240 f. (141406— 1911).

IV. OSZTÁLY.
Koren P . : Dr. Luther M. kiskátéjának magyarázata. 

(Csak 5 kiadás.) Békéscsaba. Corvina-könyvkereskedés. 50 f.
Góbi I .: Stilisztika és verstan. (6. kiadás.) Franklin- 

Társulat. 240 f. (19595— 1912.)
Arany J . : Toldi. Magyarázta Lehr A. (11. kiadás.) 

Franklin-Társulat. 240 f. (51922— 1892.)
Pirchala I .: Latin nyelv. (11. kiadás.) Athenaeum. 

200 f. (111418— 1907.)
Pirchala I .: Latin olvasókönyv. I. (5. kiadás). Athe

naeum. 270 f. (133843— 1907.); II. (5. kiadás.) 270 f. 
(104579— 1911.)

Schuster A .: Német nyelvtan. I. (3. kiadás.) Athe
naeum. 240 f. (2373— 1905.)

Kelemen B .: Magyar és német zsebszótár. (13. kiadás.) I. és 
II. Athenaeum. 500 f. 3003— 1904.)

Szigethy L. d r .: Magyarok története. II. Singer és 
Wolfner. 200 f. (2091 — 1901.)

Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. 
Kogutovicz és Társa. 200 f. (2604— 1897.)

Róth—Tőkés: A növénytan alapvonalai. (6. kiadás.) 
Franklin-Társulat. 320 f. (3035—1901 e.)

Sárkány L. d r .: Algebra. Athenaeum. 400 fillér. 
(2006— 1905.)

Horti—Szinte: Rajzoló geometria. III—IV. (5. kiadás.) 
Lampel. 240 f. (141406— 1911.)

V. OSZTÁLY.
Batizfalvy— Bereczky: Bibliaismertetés. (4. kiadás.) 

Kókai. 160 f.
Hetvényi—Jausz—Adorján : Bibliai olvasókönyv. Hor- 

nyánszky. 240 f.
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Riedl F .: Rhetorika. (6. kiadás.) Lampel. 300 f. 
(4863— 1905. e)

Kossuth Lajos július 11. beszéde. Magyar Könyvtár. 
36. sz. 30 f.

Pirchala I . : Latin nyelvtan. (11. kiadás.) Athenaeum. 
200 f. (111418— 1907.)

Cserép J. d r . : Szemelvények Ovidius műveiből. (3. 
kiadás.) Lampel. 200 f. (156535— 1911.)

Cicero pro Licinio Archia Poéta. Magyarázta Kapossy 
L. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 60 f. (157944— 1911.)

M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei Pompeii oratio 
ad Quirites. Magyarázta dr. Kont I. (3. kiadás.) Athe
naeum. 100 f. (24805— 1911.)

Cserny—Dávid : Latin stílusgyakorlatok. 1. (6. kiadás.) 
Stampf el. 200 f. (1111— 1903.)

Hittrich Ö. d r .: Római régiségek. Kókai. 250 fillér. 
(59832— 1910.)

Schmidt: Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) 
Athenaeum. 440 f. (4610— 1901.)

Maywald J. d r . : Görög nyelvtan. (6. kiadás.) Kókai. 
280 f. (112919— 1911.)

Maywald J. d r .: Görög gyakorló és olvasókönyv. I. 
(5. kiadás.) Athenaeum. 220 f. (98452— 1910.)

Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. I. (6. kiadás.) 
Athenaeum. 280 f. (2225—1911.)

Hittrich Ö. d r .: Görög régiségek. Kókai. (60416—1912.) 
HomerosOdysseiája, ford. Gyomlay Gy. dr. (3. kiadás.) 

Athenaeum. 280 f. (135764— 1908.)
Homeros lliasa, ford. Csengeri J. dr. (3. kiadás.) 

Athenaeum. 300 f. (141740— 1908.)
Dr. Geréb J . : Szemelvények Herodotos műveiből. 

(4. kiadás.) Franklin-Társulat. 150 f. (145913— 1911.)
Kemény F .: Rendszeres német nyelvtan. (2. kiadás.) 

Lampel. 200 f. (24667— 1906.)
Timár P . : Német olvasókönyv. II. (2. kiadás.) Singer 

és Wolfner. 350 f. (104248-1906.)
Orosz A .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) 

Athenaeum. 160 f. (112923— 1911.)
Kelemen B .: Magyar és német zsebszótár. (13. kiadás.) I. és 

11. Athenaeum. 500 f. (3003— 1904.)



117

Szigethy L. d r .: Egyetemes történet. I. Ó-kor. Singer 
és Wolfner. 240 f. (2089— 1902.)

Ajánlatos segédkönyv: Kogutovicz M. Történelmi iskolai atlasz. 
600 f. (2604— 1897.)

Róth—Vángel: Állattan alapvonalai. (5. kiadás.) 
Franklin-Társulat. 400 f. (3625— 1901 e.)

Sárkány L. d r.: Algebra. Athenaeum. 400 fillér. 
(2006— 1905.)

Sárkány L .: Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f. 
(60388— 1907.)

VI. OSZTÁLY.

Bereczky S .: A keresztyén egyház története. Kókai. 250 f. 
Riedl F . : Poétika és Poétikai olvasókönyv. (5. kiadás.) 

Lampel. 300 f. (3642— 1904.)
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 1.: Latin nyelvtan (11. kiadás.) Athenaeum. 

200 f. (111418— 1907.)
P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII., 1. kötet, 

magyarázta Pirchala I. (5. kiadás.) Athenaeum. 180 f, 
(99206— 1909.)

Pirchala I .: Jegyzetek Vergilius Aeneisének I—XII. 
énekéhez. (2. kiadás.) Athenaeum. 160 f. (199900— 1882.)

Bartal—Malmosi: Titi Livii Ab űrbe condita liber 
XXI, XXII. (5. kiadás.) Athenaeum. 180 f. (66092— 1909.)

Hittrich Ö. d r.: Római régiségek. Kókai. 250 f. 
(59832— 1910.)

Cserny—Dávid : Latin stílusgyakorlatok. II. (6. kiadás.) 
Athenaeum. 200 f. (2381 — 1901.) N

Schmidt: Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.)
Athenaeum. 440 f. (4610— 1901.)

Maywald J. d r .: Görög nyelvtan. (6. kiadás.) Kókai, 
280 f. (112919— 1911.)
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Maywald J. d r .: Görög gyakorló és olvasókönyv. II. 
(4. kiadás.) Rókái. 250 f. (83441 — 1906.)

Sophokles Antigone, ford. Csiky G. Franklin-Társulat. 
100 f. (22434— 1883.)

Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. II. 5. (ki
adás.) Athenaeum. 220 f. (144322— 1911.)

Schill S .: Görög régiségek és művészettörténet. (3. kiadás.) 
Franklin-Társulat. 280 f. (37302— 1891.)

Kemény F .: Rendszeres német nyelvtan.( 2. kiadás.) 
Lampel. 200 f. (24667— 1906.)

Timár P . : Német olvasókönyv. II. (2. kiadás.) Singer 
és Wolfner. 350 f. (104248— 1906.)

Orosz A .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.)
Athenaeum. 160 f. (112923— 1911.)

Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. 
(13. kiadás.) I. II. Athenaeum. 500 f. (3003—1904.)

Szigethy L. d r .: Egyetemes történet. II. Középkor. 
Újkor. (1648) Singer és Wolfner. 300 f. (2746— 1902.)

Ajánlatos segédkönyv. Kogutovicz M .: Történeti iskolai atlasz. 
600 f. (2604— 1897.)

Róth—Hankó—Melczer: Ásványtan és chemia. Frank
lin-Társulat. 320 f. (4161 — 1901 e.)

Sárkány L. d r.: Algebra. Athenaeum. 400 fillér. 
(2006— 1905.)

Sárkány L. d r.: Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 
460 f. (60388— 1907.)

Sárkány L. d r.: Négyszámjegyű logaritmus-táblák. 
Athenaeum. 150 f. (3169— 1909.)

VII. OSZTÁLY.
Bereczky S .: A magyar protestáns egyház története. 

Kókai. 200 f.
Váczy J. d r .: A magyar irodalom története. I. (3. 

kiadás.) Lampel. 480 f. (149537— 1911.)
Szinnyei J. d r .: A magyar nyelv. (7. kiadás.) Hor- 

nyánszky. 100 f. (82114— 1909.)
Ajánlatos segédkönyvek: Koltai: Az okt. mese és szemelv. 

a magyar meseíróktól. Athenaeum. 140 f. — Berzsenyi válogatott 
művei. Athenaeum. 140 f. — Csokonai válogatott műveiből, i60 f. 
— A kuruc költészet. 30 f. Magyar Könyvtár.
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Pirchala I.: Latin nyelvtan. (11. kiadás.) Athenaeum. 
200 f. (111418— 1907.)

M. Tullii Ciceronis In. L. Sergium Catilinam orationes 
quattuor. Magyarázta: Köpesdy S. (3. kiadás.) Franklin- 
Társ ulat. 120 f. (159605— 1911.)

Sallusti C .: Bellum Jngurthinum. Magyarázta: Dr. 
Hittrich Ödön. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 100 fillér. 
(113684—1911.)

P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. Magyarázta: 
Pirchala I. II. 3. (kiadás.) Athenaeum. 180f. (19990— 1882.)

Pirchala I . : Jegyzetek Vergilius Aeneisének I—XII. 
énekéhez. (2. kiadás.) Athenaeum. 160 f. (19990— 1882.)

Cserny -D á v id : Latin stílusgyakorlatok. III. rész 
a VII. és VIII. osztály számára. (4. kiadás.) Athenaeum. 
270 f. (1766— 1902.)

Hittrich Ö. d r .: Római régiségek. Kókai. 250 f. 
(59832-1910.)

Schmidt: Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) 
Athenaeum. 440 f. (4610— 1901.)

Maywald J. d r . : Görög nyelvtan. (6. kiadás.) Kókai. 
280 f. (112919— 1911.)

Ajánlatos segédkönyvek: Lévai—Vida: Görög-magyar és
magyar-görög szótár. Lampel. 1200 f. (12053— 1888.) — Elischer— 
Fröhlich: Szótár Homeros két eposzához. Lauffer.

Kempf J . : Szemelvények Homeros Iliasából. (2. ki
adás.) Franklin-Társulat. 280 f. (161779— 1911.)

Dávid J . : Szemelvények Herodotos műveiből. (4. 
kiadás.) Lampel. 180 f. (148290—1911.)

Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. (5. ki
adás.) Athenaeum. 360 f. (139251 — 1911.)

Szilasi M. d r .: Szemelvények Thukydidesből. (2. ki
adás.) Lampel. 280 f. (2304— 1912.)

Demosthenes válogatott beszédei. Földi J. dr. (2. 
kiadás.) Lampel. 150 f. (112772— 1911.)

Schill S .: Görög irodalomtörténet. (3. kiadás.) Frank- 
lin-Társulat. 280 f. (4487— 1896.)

Schill S .: Görög régiségek és művészet története. (3. kiadás.) 
Franklin-Társulat. 280 f. (37302— 1894.)

Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv. III. (8. 
kiadás.) Lampel. 240 f. (3914— 1904 e.)
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Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta: Wéber 
R. 8. kiadás. Franklin-Tarsulat. 80 f. (221— 1912.)

Lessing: Minna von Barnhelm. Magyarázta: Teisz 
Gy. dr. Lampel. 70 f. (2508— 1901 e.)

Orosz A .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) Athe
naeum. 160 f. (112923—1911.)

Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. 
(13. kiadás.) 1. 11. Athenaeum. 500 f. (3003— 1904.)

Szigethy L. d r .: Egyetemes történet. III. Új-kor. 
Singer és Wolfner. 320 f. (1590— 1903.)

Ajánlatos segédkönyv. Kogutovicz M .: Történeti iskolai atlasz. 
600 fillér.

Sárkány L. d r .: Algebra. Athenaeum. 400 fillér. 
(2006— 1905.)

Sárkány L. d r .: Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 
460 f. (60388— 1907.)

Sárkány L. d r .: Négyszámjegyű logaritmus táblák. 
Athenaeum. 150 f. (3169— 1909.)

Szíjártó M .: Kísérleti fizika. I. (2. kiadás.) Lampel. 
340 f. (142089— 1911.)

Fodor-Gerlóczy: Egészségtan. (4. kiadás.) Lampel. 
280 f. (144816— 1911.)

Vili. OSZTÁLY.

Bancsó A .: Keresztyén hittan és erkölcstan. (2. ki
adás.) Kókai. 150 f.

Váczy J. d r . : A magyar irodalom története. (2. kiadás.) 
Lampel. 380 f. (26392— 1907.)

Szinnyei J. dr.: A magyar nyelv. Hornyánszky. 100 f. 
Ajánlott segédkönyvek: Katona Bánk bánja. Athenaeum. 180 f. 
Petőfi válogatott lírai költeményei. 100 válogatott elbeszélő 

költemény. Athenaeum. 100 f.
Madách: Az ember tragédiája. Athenaeum. 300 f.
Horatii Opera. I. II. Bartal-Malmosi. Átdolgozta: 

Csengeri. (3. kiadás.) Athenaeum. 180 f. és 160 f. 
(1550— 1903.) és (3396— 1904.)

Schmidt A. d r .: Szemelvények Tacitus müveiből. 
(2. kiadás.) Franklin-Társulat. 120 f. (160649— 1911.)
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Pirchala I.: Latin nyelvtan. (11. kiadás.) Athenaeum. 
200 f. (111418— 1907.)

Cserny—Dávid : Latin stílusgyakorlatok. Ili. (4. kiadás.) 
Athenaeum. 270 f. (1766— 1902.)

Cserép J. d r .: Római régiségek. (6. kiadás.) Franklin- 
Társulat. 320 f. (139780— 1911.)

Schmidt: Latin-inagyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) 
Athenaeum. 440 f. (4610—1901.)

Maywald J. d r .: Görög nyelvtan. (6. kiadás.) Kókai. 
280 f. (112919— 1911.)

Kempt J . : Szemelvények Homeros Odysseiájából. 
Franklin-Társuiat. 240 f. (5273— 1905.)

Simon J . : Szemelvények Platonból (2. kiadás). Frank
lin-Társuiat. 200 f. (140693— 1911.)

Schill S .: Görög irod. történet. (3. kiadás.) Franklin- 
Társuiat. 280 f. (4487— 1896.)

Schill S .: Görög régiségek és művészet története. (3. kiadás.) 
Franklin-Társuiat. 280 f. (37302— 1891.)

Alexander B .: Szemelvények Platon és Aristoteles 
müveiből. (4. kiadás.) Franklin-T. 300 f. (9714— 1894.)

Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv IV. (7. ki
adás.) Lam pel. 240 f. (5102— 1900 e.)

Goethe: Dichtung und Wahrheit. Magy.: Tiber Á. 
Lampel. 70 f. (1512— 1901 e.)

Heine, Uhland, Lenau költeményeiből. Kolbach B. dr. 
Lampel 70 f. (3903— 1904 e.)

Schiller: Wilhelm Tell. Magyarázta Heinrich G. (7. 
kiadás.) Franklin-Társuiat. 120 f. (583 — 1912.)

Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. 
(13. kiadás.) I. II. Athenaeum. 500 f. (3003— 1904.)

Szíjártó M .: Kísérleti fizika. II. Lampel. 280 fillér. 
(3392— 1903 e.)

Szigethy L. d r .: A magyar nemzet története. Kókai. 
320 f. (3329— 1904.)

Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához- 
200 f. (2604— 1897.)

Szitnyai E .: Lélektan és logika. (6. kiadás.) Franklin- 
Társuiat. 280 f. (132342— 1911.)

Sárkány L. d r.: Algebra. Athenaeum. 400 fillér. 
(2006— 1905.)
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Sárkány L. d r .: Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 
460 f. (60388— 1907.)

Sárkány L. d r .: Négyszámjegyü logaritmus-táblák. 
Athenaeum. 150 f. (3169— 1909.)

Fodor-Gerlóczy: Egészségtan. (4. kiadás.) Lampel. 
280 f. (144816— 1911.)

Az előírt tankönyveken kívül az ág. hitv. ev. tanulók 
kötelesek még a „ Békéscsabai Énekeskönyv“-et is be
szerezni s minden egyházi jellegű iskolai ünnepre (refor
máció, deprekáció) s minden istentiszteletre magukkal 
elhozni.

Más vallásfelekezethez tartozó tanulók vallásuk tan
könyveit illetőleg hitoktatóik utasításaihoz alkalmaz
kodjanak.

Beszerzendő rajzeszközök.
Egy darab negyedíves rajztábla, betolható rajz-sínnel és 

rajztáblatartóval. — Egy 60 fokú és egy 45 fokú háromszög. 
— 10— 12 darab rajzszeg, egy puha és kemény radir- 
gummi. — 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“ fel
írással cs 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 
utasításai szerint.



X V I I I .

A jövő iskolai évre szóló figyelmeztetés.

A javító- és pótló-vizsgálatok augusztus 31-én lesznek, dél
előtt 8 és délután 2 órától kezdve a kijelölt tantermekben. írásbeli 
magán- és fölvételi vizsgálatok szeptember 2-ikán délelőtt 8 órakor 
kezdődnek, a szóbeliek szeptember 3-ikán és 4-ikén délután 4 órakor. 
Javító-vizsgálatra csak az az egy vagy két tantárgyból elégtelen 
osztályzatú tanuló bocsáttatik, akit a tanári testület, illetőleg egy
házunk főhatósága a javításra feljogosított; pótló vizsgálatra csak 
az a tanuló bocsáttatik, kinek a vizsgálatról való elmaradását 
a tanári testület eléggé megokoltnak találja. Az egyházi főhatóság 
engedélyét a két tantárgyból elégtelen osztályzatú tanuló folyamodás 
útján keresse. Az idevonatkozó s Méltóságos és Főtisztelendő 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úrhoz címzett folyamodvá
nyokat július hó 6-ig az igazgatósághoz kell benyújtani. Az itt 
kitűzött időben javító s illetőleg pótvizsgára jelentkezők ingyen 
vizsgáltatnak m eg; az itt kijelölt idő előtt vagy után jelentkezők 
tárgyanként 10 koronát fizetnek.

Az 1912— 13. iskolai évre szóló beiratás szeptember 2., 3., 4. 
és 5-ikén lesz az igazgatóság hivatalos helyiségében, ezután az osz
tálytanároknál a kijelölt helyiségekben. Békéscsabai illetőségű tanulók, 
vallásfelekezeti külömbség nélkül, már augusztus 26 ikától 29-ikéig 
jelentkezzenek végleges felvételre; más illetőségű tanulók ezeken 
a napokon csak előjegyeztetnek.

A t. szülők és gyámok tájékozására megjegyzendők a követ
kező 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 orvosi bizonyítványt arról, hogy mikor volt 
utólszor beoltva s mily eredménnyel, előmutatni. Azok a szülők
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vagy gyámok, kik nem laknak Békéscsabán, gyermekük vagy 
gyámoltjuk beiratásakor alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, 
kire a házi felügyeletet bízzák.

B) A főgimnázium első osztályába csak oly növendékek 
vétetnek föl, kik életük 9-ik évét már betöltötték és vagy szabály- 
szerű iskolai bizonyítvánnyal, vagy ha magánúton készültek, vizs
gálat útján kimutatják, hogy az elemi negyedik osztály tantárgyait 
sikerrel tanulták.

C) Felsőbb osztályba legalább is elégséges gimnáziumi bizo
nyítvánnyal léphet fel a tanuló, miből következik, hogy saját 
tanítványaink is tartoznak felvételük alkalmával előző évről szóló 
bizonyítványukat (úgyszintén születési bizonyítványukat is) felmutatni.

A reáliskolából, polgári iskolából vagy felsőbb leányiskolából 
gimnáziumba átlépni kívánó tanuló, az elhagyott iskola és a gimná
zium tanterve közt mutatkozó lényeges különbözetből (1. a rovatos 
kimutatást) fölvételi vizsgát tesz, amely vizsga ügyében a tanári 
karhoz címzett s minden osztályról való bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvényét augusztus 20-ikáig nyújtsa be az igazgatóságnál.

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

D) A főgimnázium V. osztályába jelentkező tanulónak szülője 
illetőleg gyámja a beiratás alkalmával köteles kijelenteni, vájjon 
a fia, illetőleg gyámoltja a görög nyelvet vagy az 1890. évi XXX. 
törvénycikkben megszabott 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 tehetséget 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 
megakarná változtatni, azt csak kellőleg indokolt esetben, a tanári 
karhoz beadott folyamodványra és a szabályszerű felvételi vizsgálat 
kötelezettsége mellett teheti meg (54,833— 1894. sz. min. rendelet). 
Ennek a vizsgálatnak díja 20 K.

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 járulékokkal és bizonyítványdíjjal együtt, tehát 39 K 
30 f a beiratáskor, a tandíj másik fele — 30 K — február hó első 
hetében fizetendő. Tandíjelengedésért az igazgatóság által megszabott
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határidőn belül a főgimnázium kormányzó-bizottságához kell folya
modni.

F) Szállást, ellátást csak oly helyeken szabad fogadni, amelyeket 
erre a célra az igazgatóságnak bejelentettek s a melyek megfele
lőknek találtatván, tulajdonosuk „Jelentkező-lap“-ot kapott. A szállásra 
vagy teljes ellátásra 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, még pedig mindenkor a tápintézet 
eforusánál; kivételes és indokolt esetekben havi részletekben is 
törleszthetők.

A tápintézetbe fizető tagnak fölvétetik a gimnázium bármely 
növendéke. Az alumneumi díj elengedésében csak kifogástalan 
magaviseletű és nagyon szegény tanulók részesülhetnek. Mejegyzendő, 
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 bizottsághoz címzett folyamo
dásokat 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.

I) A módosabb szülőket felkérjük, hogy a beírás alkalmával 
az osztályfőnöknél az e célra készen tartott ívre bármily csekély 
összeget jegyezzenek a szegény tanulókat gyámolító főgimnáziumi 
Segítő-egyesület javára ; megjegyezvén, hogy 2 K hozzájárulással 
a tanuló rendes tagja lesz az egyesületnek.

J) Izraelita tanulóknak a szombati és más ünnepnapi 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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Különbözeti vizsgálatok.

1. A reáliskola és a gimnázium között.

Miből
tesz

vizsgálatot ?

A
reálisk.

I. oszt.-ból 
a gimn.

II. oszt.-ba 
átlépő

A
reálisk.

II. oszt.-ból 
a gimn.

III. oszt.-ba 
átlépő

A
reálisk.

III. oszt-ból 
a gimn.

IV. oszt.-ba 
á tlépő

A
reálisk.

IV. oszt.-ból 
a gimn.

V. oszt.-ba 
átlépő

A
reálisk.

V. oszt.-ból 
a gimn.

VI. oszt.-ba 
átlépő

A
reálisk.

VI. oszt.-ból 
a gimn.

VII. oszt.-ba 
átlépő

A
reálisk. 

Vll. o.-ból 
a gimn. 

Vili. o.-ba 
átlépő

Latin Az 1. o. 
anyaga

Az 1—11. o. 
anyaga

Az 1-111. o.
anyaga

Az 1—IV. o.
anyaga

Az 1—V. o. 
anyaga

Az 1—VI. o. 
anyaga

Az 1—Vll. o. 
anyaga

Görög vagy 
görögp. olv. 

és rajz
— — — —

Az V. o. 
anyaga

AzV—VI. o. 
anyaga

Az V—Vll. o.
anyaga

Földrajz —
Afrika

földrajza
Matern, és 

fizikai földr. — — — —

Term észet
rajz — — — Növénytan Állattan — —

2 . A  l e á n y g i m n á z i u m  é s  a  g i m n á z i u m  k ö z ö t t .

Miből
tesz

vizsgálatot ?

A
leányginin.
I. oszt.-ból 

a gimn.
II. oszt.-ba 

á tlépő

A
leánygimn.
II. oszt.-ból 

a gimn.
III. oszt.-ba 

átlépő

A
leánygimn
III. oszt.-ból 

a  gimn.
IV. oszt.-ba  

átlépő

A
leánygimn.
IV. oszt.-ból 

a gimn.
V. o'szt.-ba 

átlépő

leánygimn.
V. oszt.-ból 

a gimn.
VI. oszt.-ba 

átlépő

A
leánygimn.

VI. o sz t-b ó l 
a gimn.

VII. oszt.-ba 
átlépő

A
leánygimn. 
Vll. o.-ból 
'a  gimn. 

Vili. o.-ba 
átlépő

Görög vagy 
görögpótló — — — —

Az V. o. 
anyaga

Az V—VI. o.
anyaga

AzV—Vll. o. 
anyaga

Történelem — —

M agyaror
szág tört. 
a mohácsi 

vészig

M agyarorsz.
története — — —

Term észet
rajz —  ■ — — — — Ásványtan —

M ennyi

ségtan
— —

Ö sszetett
követk.,

kam atszám .,
értékpapír,

váltó-
disk.,

láncszabály

Algebra

Négyzetgyök 
és köbgyök, 
m ásodfokú 
egyenletek, 

irrac. és 
imag. szá

mok. 
T erü let

szám ítás, 
idom ok át

alakítása

A szám tani 
és m értani 

sor ;
a trigono

metria

A 11. fokú 
egyenletek, 
a redukál
ható fels. 

fokú egyenl., 
két egyenlet 
közös gyöke, 
a 11. f. függ- 

vény, a 
complex- 

szám ok el
m élete és a 
gyök több- 
értékűsége. 
Az anali
tikus sik- 

mértan 
elemei.

Rajzoló I 
mértan — —  i — A IV. o. 

anyaga — — —
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3. A felsőbb leányiskola és a gimnázium között.

Miből
tesz

vizsgálatot?

A felsőbb 
leányiskola
I. oszt.-ból 

a gimn.
II. oszt.-ba 

átlépő

A felsőbbb 
leányiskola
II. oszt.-ból 

a gimn.
III. oszt.-ba 

átlépő

A felsőbb 
leányiskola
III. oszt.-ból 

a gimn.
IV. oszt.-ba 

átlépő

A felsőbb 
leányiskola
IV. oszt.-ból 

a gimn.
V. oszt.-ba 

átlépő

A felsőbb 
leányiskola
V. oszt.-ból 

a gimn.
VI. oszt.-ba 

átlépő

A felsőbb 
leányiskola
VI. oszt.-ból 

a gimn.
VII. oszt.-ba 

átlépő

Magyar — — Stilisztika Retorika Poétika

Latin
Az 1. o. 

anyaga

Az 1—11. o. 

anyaga

Az 1—111. o.
í r . j í t a

Az 1—IV. o 
anyaga

Az 1 -V . o. 
anyaga

Az 1—VI. o. 
anyaga

Görög
vagy

görög
pótló

— — — —
Az V. o. 

anyaga

Az V -V l o. 
anyaga

Földrajz —
Afrika

földrajza

A matematikai 
és fizikai 

földrajzból 
a csillagászati 

rész

— — —

Term észet

rajz
—

A 11. o. 

anyaga
— Növénytan — Ásványtan

M ennyi
ségtan

A
közönséges

törtek

A rövidített 
szám tani 

műveletek, 
következt., 
százalék- 
számítás

Ö sszetett 
következtetet., 
kamatszámít., 

értékpapír 
váltó-, diskont., 

láncszabály

A IV. 0. 
anyaga

A IV. és 

V. oszt. 
anyaga

A 1V-VJ. 

oszt. 

anyaga

Rajz

mértani
—

A gúla, 
kúp, henger, 

gömb 
felszíne és 

köbtartalm a

A 11 o. 
anyaga 

és a 111. o. 
planim etria

Kör,
ellipszis,
parabola,
hiperbola

— —
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4. A polgári fiúiskola és a gimnázium között.

Miből
tesz

vizsgálatot ?

A polg. isk.
I. oszt.-ból 

a gimn.
II. oszt.-ba 

átlépő

A polg. isk.
II. oszt.-ból 

a gimn.
III. oszt.-ba 

átlépő

A polg. isk.
III. oszt.-ból 

a gimn.
IV. oszt.-ba 

átlépő

A polg. isk.
IV. oszt.-ból 

a gimn.
V. oszt.-ba 

átlépő

A polg. isk
V. oszt.-ból 

a gimn.
VI. oszt.-ba 

á tlépő

A polg. isk
VI. oszt.-ból 

a gimn.
VII. oszt.-ba 

átlépő

M agyar — — — —

Az egész reto
rika, kivált a 

történetírás és 
értekezés, Kos
suth és Deák 

beszédei

Az egész 
poétika

Latin A megfelelő osztályban végzett anyag az értesítő szerin t

Görög 

vagy 

Görögp. 

olvasni, 

és rajz

— — — —
A megfelelő osztályokban 
végzett anyag az értesítő 

szerint

— — —

— — — —

Német — — —

Történelem — — —
Világtörténelem 
Krisztus után 

476-ig

Világtörténelem 
Krisztus után 
4 7 6 - 1648-ig

Földrajz —
Afrika

földrajza
Fizikai

földrajz — —

T erm észet
rajz — — —

Az egész 
növénytan

Az egész 
állattan

Az egész 
ásványtan

M ennyiség
tan — — — —

Algebra és 
geometria, az 

V. oszt. anyaga

Algebra és 
geometria, az 
V. és VI. o. 

anyaga

Rajzoló
geometria — — — — — —



5. A polg. leányiskola és a gimnázium között.

Mibö:
tesz

vizsgálatot ?

A polg. leányisk.
I. oszt.-ból a

gimn.
II. oszt.-ba 

átlépő

A polg. leányisk. 
11. oszt.-ból a 

gimn.
111. oszt.-ba 

átlépő

Apóig, leányisk. 
111. oszt.-ból a 

gimn.
IV. oszt.-ba 

átlépő

A polg. leányisk. 
IV. oszt.-ból a 

gimn.
V. oszt.-ba 

átlépő

M agyar —

.
Rendszeres 

magyar nyelvtan
Stilisztika és 

verstan

Latin
Az 1. oszt. 

anyaga
Az 1—11. oszt. 

anyaga
Az 1—111. oszt. 

anyaga
Az 1—IV. oszt. 

anyaga

Történelem — —
M agyarország 

tö rténe te  a 
mohácsi vészig

—

Földrajz — Afrika földrajza
Fizikai és mat. 

földrajz —

T erm észet
rajz — — — Növénytan

M ennyi
ségtan

Közönséges
törtek

A rövidített számt. 
míveletek, a 
következt., a 

a százalékszám.

Ö sszetett követk., 
kamat, értékpapír, 

váltó-diskont, 
láncszabály

Algebra, 
a IV. o. anyaga

M értan —
A gúla, kúp, henger, 

göm b felszíne és 
köbtartalma

— —

6. A felső keresk. iskola és a gimnázium között.

A felső kereskedelmi iskola egyes osztályaiból nem szoktak 
átlépni a tanulók, hanem a felső kereskedelmi iskola elvégzése után 
különbözeti vizsgálatot tesznek a felső kereskedelmi iskola s a 
gimnázium között, melynek sikeres letétele után a Vili. osztályból 
teljes osztályvizsgálatra és ezután érettségire léphetnek.

A különbözeti vizsgálat tárgyai:
a) Ha a tanuló az 1—IV. osztályt a gimnáziumban végezte:
Magyar: Irodalomtörténet Kisfaludy Károlyig.
Latin : Az V—VII. oszt. anyaga.
Görög vagy görögpótló: Az V—VII. oszt. anyaga.
Természetrajz: Állattan, ásványtan.
Mennyiségtan : Az V. oszt.-ból a geometriai rész, a VI. oszt.-ból 

a Számrendszerek és a geometriai rész, a VII. oszt. teljes anyaga.
Természettan: A VII. oszt. anyaga.
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b) Ha a tanuló reáliskolát, polgári iskolát végzett, akkor ez iskolák 
s a gimnázium 1—IV. oszt. közötti különbözeiből is vizsgázik 
(1. az 1., 4. és 5. alatti tervet).

6. A tanítóképző és a gimnázium között.

A tanítóképző egyes osztályaiból nem szoktak átlépni a tanulók 
hanem a tanítóképző elvégzése után különbözeti vizsgálatot tesznek 
a tanítóképző s a gimnázium között, melynek sikeres letétele után 
a VIII. osztályból teljes vizsgálatra és ezután érettségire léphetnek.

A különbözeti vizsgálat tárgyai:
a) Ha a tanuló az I—IV. osztályt a gimnáziumban végezte:
Magyar: Irodalomtörténet Kisfaludy Sándorig.
Latin : Az V—VII. osztály anyaga.
Görög vagy görögpótló: Az V—VII. osztály anyaga.
Német: A VII. osztály irodalomtörténet anyaga.
Mennyiségtan: Az V—VII. osztály anyaga.
Természettan : Hangtan és fénytan.
b) Ha a tanuló reáliskolát, polgári iskolát végzett, akkor ez 

iskolák s a gimnázium I—IV. oszt. közötti különbözetből is vizs
gázik (1. az 1., 4. és 5. alatti tervet).
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