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1857 - 1908.

Mély megilletődés tölt el bennünket, midőn e helyen intézetünk 
gyászáról emlékezünk. Május hó 25-én egyik kedves kartársunk: 
Forberger László költözött el az élők sorából. 22 évig volt 
intézetünk tanára s ez idő alatt szelíd leikével, az iskola és a 
társadalom érdekében kifejtett buzgó munkálkodásával kivívta 
elöljáróságának elismerését, a tanuló ifjúság ragaszkodását, a 
társadalom tiszteletét, kartársai s barátai igaz szeretetét. — 
Szivének jóságával fölemelte magához a gondjaira bízott gyer
mekeket, kik az igaz tisztelet és szeretet melegével vették körül. 
Vezetőjük volt nemzetünk történelmének tanulmányozásában, 
vezette őket rajzoló s festő ügyességük kifejlesztésében; emellett 
azon fáradozott, hogy tanítványainak teste erős, a munkára 
alkalmas legyen. Minden szépért, jóért lelkesedni tudó szelleme 
s ügyes keze mindenütt ott volt, ahol a testi vagy szellemi 
nevelés érdeke munkára szólította. Kereste a munkát. Régi idő 
óta kezelte a gimnázium pénztárát; gondozta a tanári könyvtárt, 
hosszabb ideig őre volt az egyházmegye levéltárának, vezette 
az őt bizalmukkal megtisztelő egyházközségek anyagi és szellemi 
ügyeit. Bonyhád közönségének apraja-nagyja jól ismerte az 
elhunytat; hisz a város ügyeinek fölvirágoztatásában is elsőrangú 
szerepet játszott. Több jótékony intézmény őrzi emlékét. A 
Bonyhádi Tejcsarnok, az Önkéntes Tiizoltóegylet alapítóját, első 
vezérét tiszteli benne. Tevékeny szelleme azonban olyan válla
latokra is ösztönözte, amelyek nem feleltek meg a hozzájok 
fűzött szép reményeknek.
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Megalkotta az uszodát, létesítette a villanytelepet. A sok 
bajjal, anyagi áldozattal, gonddal és fáradsággal járó két vállalat 
s főleg az utóbbi, megviselte a munkában megedzett kartárs 
erős idegzetét annyival inkább, mert nem hozta meg a ráfordított 
költség és munka kamatait, sőt évről-évre újabb és újabb áldo
zatot kívánt alkotójától. A merészen vállalkozó kartárs mind 
jobban érezte a vállaira nehezedő terhek súlyát, melyek egész 
lelki világát elfoglalták, zaklatták s őrlő szítként erős idegzetét 
is megtámadták. A gondokba merült homlok csak a szeretett 
tanítványok vagy a bizalmas kartársak s barátok körében derült 
fel kissé, de ismét elborult arra a gondolatra, hogy legnagyobb 
vállalatai okoznak neki legtöbb gondot és aggodalmat. A révedező 
szem a távolban azt a pontot kereste már, amelyhez eljutva 
nem fognak többé fájni az élet csalódásai.

Immár elhallgattak gondjaid, szeretett Kartárs! Magad sem 
sejtéd, hogy saját fürdőhelyeden keresztül jut el vágyó lelked a 
jobb hazába. Előző napon még az Úr oltárához vitted ajándé- 
kidat, hogy a következőn itt hagyj bennünket egészen. Bánatba 
borítottad hőn szerető hitvesedet, iskolánkat, városunk egész 
társadalmát. Elhagytad ezeket, de emlékedet őrizni fogják mind
azok, kik szerették a jó embert, a buzgó tanárt, a minden 
nemesért lelkesülő tevékeny bajtársat.

Sit tibi terra levis!
H. B.



II.

Jelzős szóösszetételek.
Azon eszközök és módok között, melyek rendelkezésünkre 

állanak a nyelv gazdagítása s a nyelvbeli kifejezés választékos
ságának s szépségének terén, legalkalmasabbnak és legkényel
mesebbnek talán a szóösszetétel*) bizonyul. Igaz, bogy a szóképzés 
is igen nagyjelentőségű e téren, de jelentés dolgában a szóképzés 
mégis sokkal szőkébb és korlátoltabb, mint a nyelv életét és 
fejlődését hatalmasan előmozdító szóösszetétel. Mert mig a 
szóképzésnél csak az alapszó által kifejezett fogalom módosul, 
addig az összetételnél két vagy több sző uj fogalom kifejezőjévé forr.

Összetétel keletkezik, ha két vagy több önmagában is elő
forduló szó szorosabb kapcsolat által uj, egységes szót alkot. A 
két világos és határozott jelentésű szóból keletkezett összetétel 
egyszerű vagy közönséges compositum; a kettőnél több szóból 
álló összetétel pedig: többszörös, decomposition. Ez utóbbi igen 
ritkán áll több mint négy szóból (13(18: Possessionum Warhe- 
galiabudusfolua vocatam Muz. Mariássy) s mint az egyszerű 
összetétel, úgy ez is csak két részre: elő- és utó-tagra oszlik. 
Pld. napfény, bortized; baromjáró-föld, égettborégetó-katlan (Gazd. 
tört. szemle IX. 23.); magahányóvető Mad.: Ev. 16.

Hogy az összetételnek tehát legalább is két szótagból kell 
állania, az a mostani nyelvben élő s összetételnek érezhető szókból 
kiindulva szinte természetes; hogy azonban a kétszótagu össze
tétel idővel egytagúvá is lehet, azt bizonyítja nyelvünk néhány 
egytagú szava, melyről a nyelvtörténeti kutatás kiderítette, hogy 
voltaképen összetett szó; pld. arc, régebben orca, orcája =  orr -f- 
száj; v. ö. zürj. nir-vom, vog. nol-tus -= orr +  száj: arc jelen
tésben. — Nép, népe (v. ö. zürj. votj. nil-pi: gyermekek, ere-

*) Brasaai szerint: „szószerkesztmeny“.
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detileg leány-fiu) a nép szó tehát jelentette az ember mindkét 
nemét nő +  fi-t; ilyen a térj szó is, valamint a nyolc és busz 
számnév (1. Szinnyei: «Magyar nyelvhasonlitás»). Mindezekben a 
példákban a kéttagú összetett szóból a szóvégi hangzós elem 
gyöngülésével s lekopásával idővel egytagú szó lett, mely már 
nem kelti fel többé az összetétel képzetét.

A szorosabb kapcsolat, mely az összetétel két tagja között 
létezik, mindig valami grammatikai szerkezetre megy vissza.

Eszerint az összetétel «mondatban él» igazán és akkor 
keletkezik, mikor több nyelvbeli elem — mely a mondatban 
bizonyos értelmi kapcsolatban állt — önálló egységgé olvad. 
Wundt Vilmos az összetétel keletkezésénél két folyamatot külön
böztet meg: első az analitykus folyamat, mikor a kerek mondatból 
kiválik egy mondatbeli szerkezet; másik a synthetikus folyamat, 
mikor a kivált elemek szorosabb egységgé olvadnak össze.*) Az 
összetétel alakulásának e kettős folyamata azonban nem mondható 
önkényesnek sem esetlegesnek, véletlennek. A nagyobb szerkezetből 
a mondatból önként vált ki a bizonyos értelmi kapcsolatban 
álló két vagy több szó épen ennél az értelmi kapcsolatnál fogva. 
Ennélfogva nem lehet önkényes (willkürlich). De nem lehet 
véletlen sem, minthogy a mondatbeli szerkezetben álló részek 
jelentésével párosulnia kellett a részek rokonsága közötti szoro
sabb kapcsolatnak és egységnek is.

Az összetétel két részének alakját tekintve lehetséges, hogy 
1. mindakét szó egyszerű, rag és képző nélküli szó: templom- 
torony, 2. egyik egyszerű, a másik képzett szó: borivás, 3. minda- 
kettő képzett szó : járásbíróság. (Gyökér és Tör’sök Szavainkból 
semmi el nem veszhet; nem úgy mint p. o. a Deákban, ebből: 
obfacio lessz officium, magnum facio magnifacio’ sat. Debr. Gram. 
CXV11I. §. 175. b.) A viszony a két tag között hol ki van

*) Wilhelm W undt: Völkerpsychologie 1900 Leipzig I Rand 1. Teil VI. Cap. S 602 — 3. 
„Bei der Bildung eines Compositums durchkreuzen sich ein analytischer und ein synthe
tischer Vorgang. Analytisch ensteht ein zusammengesetztes Wort, indem es als syntak
tisches Gefüge aus dem Ganzen eines Satzes sich aussondert. Synthetisch bildet es sich, 
indem seine Bestandteile eine festere Verbindung mit einander eingehen und dadurch 
von den übrigen Wörtern des Satzes als ein neues Wortganzes sich scheiden/
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fejezve, hol nincs s a legtöbb nyelvtudós szerint csak ez utóbbi 
esetben lehet szó eredeti szóösszetételről. Ezek az összetételek 
u. i. abba a korba vezetnek vissza, mikor a nyelvben a ragozás 
még kifejlődve nem volt, amikor tehát még nem volt más 
szerkesztési mód, mint a töveknek egyszerű egymás mellé való 
állítása. Ha nem volt jelezve a mondatban a szavaknak egymáshoz 
való viszonya — hacsak a szórend által nem a mondat
szerkezetből kivált összetétel sem lehet más, mint jelöletlen pld. 
szemintés, imaház stb. Így a jelöletlen összetétel maradványa egy 
legrégibb és legprimitívebb syntaktikus kapcsolatnak azon időből, 
mikor a névragozás még kifejlődve nem volt. (Paul Herrn. «Prin- 
cipien der Sprachgeschichte» IX. Cap 175.) Nem kell azonban azt 
gondolnunk, hogy a mai nyelvi jelöletlen összetételek mind még 
abból a régi korból valók; igen nagy részük csak későbbi analógiás 
fejlemény eredeti jelöletlen összetételek mintájára. A ragozás kifejlő
désével nem veszett el az eddigi egyszerű szerkesztési mód, hanem 
sok esetben fenntartotta magát az összetételben. Megmaradt az 
első tagban a tiszta tőalak, bár tárgyat vagy birtokost jelentett, 
minek kifejezésére most már külön jel, rag volt. Az esetek nagy 
részében újabb ragozott alakok lépnek a tiszta főalak helyére 
az összetételbe is és a mondattani szerkezetből kiváló szócsoport 
már magán hordja a részek közötti viszony jegyét — a ragot 
— mint összetett szó is. Ez az összetétel tehát jelölt volt már. 
Pld. isten-nyila (Mad. Evang. 768.) csaba-ize Ma. király-kettei 
Crinár. 1238-ból nagyot-alitas arrogantia Geleji Kat. Titk Titk 1645.

Az összetett szó részei a mondatban, melynek szerkezetéből 
kiváltak, különböző helyet foglalhattak el. Az eddig mondottakból 
talán azt lehetne hinni, hogy összetételeket csakis az egymás 
mellett álló elemek alkothattak és alkothatnak. Ez az eset és 
mód az összetétel keletkezésének csak legegyszerűbb módja: az 
összetett szó egyszerű mondattani tagolódás eredményének tekint
hető. Wundt a szomszédos kapcsolatból keletkezett összetételt 
külön névvel jelöli : Composition durch associative Contactwir- 
kung. Ide sorolhatjuk a jelzős összetételeket, milyenek jókedv, 
Nagyfalu stb. s tapadás utján létrejött szókat senki (sem ki),
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ugyanez, nélkül, mintegy stb., melyek Zolnai : Mondattani búvár- 
lataiból (Nytud Közi. XXIII.) eléggé ismeretesek.

Vannak azonban összetételek, melyeknek két tagja abban 
az alakban, melyben az összetételben áll, nem állhatott a mondatban 
egymás mellett.

Kisebb távolságot kell feltennünk a mondatbeli két elem 
között, mely távolságot csak a két szó közötti szorosabb kap
csolat és a synthetikus szóalkotási folyamat ronthatott le. Az 
összetételeknek ezt e módját Wundt: Composition durch associative 
Nahewirkung-nak nevezi. Pld. borpénz (Lev. I. 115.): borra
való pénz, épen igy abrakpénz P. P., füvönosztás 1297: quod 
wlgolgo Fyunwstes dicitur Hazai okm. 86.

Végre vannak összetételek, melyeknek két tagja két különböző 
fogalomkörből van véve. Ez esetben a két fogalomnak egy közös 
jegyük kell, hogy legyen. Pld. aranyhaj; a haj színe felidézi az 
arany színét; a két fogalomnak közös jegye tehát a sárga szin 
és mikor a két fogalmat e közös jegy alapján egyesítem, tulajdon
képen visszaemlékezésem alapján kapcsolom egybe; ilyen példa 
a tejut is; ut, mely olyan fehér, mint a tej. Az összetételnek ez a 
módja Wundt szerint Composition durch associative Fernwirkung.

Az a kérdés már most, mikor válik a grammatikai szerkezet 
összetétellé? Szilárd határt mondatbeli szófüzés és szóösszetétel 
között vonni nem lehet. Ezt bizonyítja már az a külső körül
mény is, hogy sokszor ingadozás van az összetétel leírásánál s 
hol elválasztjuk, hol egybe Írjuk annak alkotó részeit. Mert a 
nyelv fejlődése minden egyes fokán vannak alakulóban levő 
összetételek és ezeknél gyakran kétség támad, vájjon összetétellel 
van-e már dolgunk, vagy csak mondattani szerkezettel. Sokáig 
azt vélték, hogy az egységes hangsúly biztos jele annak, hogy 
a mondat szerkezetből összetétel lett. Azonban a mondathangsúly 
és szólamhangsúly is több szóra terjed s mégsem beszélünk ebben 
az esetben szóösszetételről. Az összeírást sem tekinthetjük az 
összetétel felismerhető jegyének, hiszen tudjuk, hogy régi nyelvünk 
helyesírása nem igen használja az egybeirást s ha használja is, 
nem következetesen. A H. B.-ben még a ragok sincsenek követ



kezetesen összeírva a szóval pld. gimilce tol, lilki ért, de gimils- 
twl lialalnec. Sem az egybeirás, sem az egységes hangsúllyal 
való ejtés nem csalhatatlan jegye még az összetételnek; de jegye 
az alaktani vagy jelentésbeli elkülönülés, isolatio, miáltal az egész 
szemben azokkal az elemekkel, melyekből alakult bizonyos tekin
tetben elszigetelődik. Hz az elszigetelés föltétele a valódi össze
tételnek, mely tehát tisztán lélektani oknál fogva forrt egybe 
a szócsoportból.*)

Az összetételben csak az egyik, vagy mindakét rész szenved 
hangtani vagy jelentéstani változást; ezáltal »az összetett szó 
mintegy elszakad azoktól az elemektől a melyekből alakul« 
(Simonyi: Tűz m. ny. 352.) Jelentésbeli módosulás van a következő 
példákban: agyonüt, piti-hangos Kr (angeheitert) Cégi; pite: 
kis tyuk M. A. miatyánk; iidvözlégy Mária »(’dvözleg’ Máriát 
mong’ Vitk. Cod. 15. Alaktani elszigetelődés történt a követ
kezőkben: jámbor: jó ember; hagyján hagy-járjon pld: »De had 
iarion az en panaszim« Csorna C. 15: keszkenő kézkenő é—e, 
z—sz Corp Gram. Fekötő: fejkötő, főkötő ő — e u. o. Komáromi 
Csipk és György: Gramatikája 1(155. Isolatióról kell szólanunk 
akkor is, mikor az összetétel egyik része mint önálló elem már 
nem fordul elő: egyház, eszten-nap-hét (Woche) Jord. C. lt); 
holnap stb. Ha pedig az összetétel mindkét tagja kiveszett, az 
összetett szó már nem is tűnik fel összetételnek, hanem egyszerű 
szó gyanánt; ilyen Sayo ma Sajó só +  jó (fluvius). kengyel: 
kengy-al; tavai: ta vai: amaz-év stb. Ezekben csak a történeti és 
összehasonlitó nyelvtudomány mutathatta ki az összetételt.

A szó Összetételnél végbemenő jelentéstani és alaktani vál
tozással és elszigetelődéssel kapcsolatban meg kell említeni azt 
az esetet, mikor egy és ugyanazon szó több összetételben mint 
utótag fordult elő.

Ilyenkor beállott az az eset, hogy az illető szó annyira 
elváltozott alakjára és módosult jelentésére nézve, hogy a nyelv

*) Paul i. h. 164. „Es ist überhaupt nichts physiologisches, worin wir den Unter
schied eines Compositums von einer unter einem Hauptaccente vereinigten Wortgruppe 
suchen dürfen, sondern es sind lediglich die psychologischen Gnippiiungsverhältnisse.“
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érzék nem is fogta fe! külön szónak s csak valami módosító 
jelentést látott benne kifejezve; a szóösszetétel átcsapott a 
szóképzés terére. Ilyen eredetileg önálló szó volt a mai né 
képző, ered. nő; nyi: nyáj; só-ső ered: eső pld. innen eső inneneső, 
ilyen a beli bél-szerü, R. féli és kora 1. Szárnyéi i. h. GO.

Ha a szóképzés is összetételből lett, kétségtelen tény az, 
hogy az összetétel régibb a szóképzésnél. Mintliogy azonban a 
képzők között vannak olyanok is, melyek ma már csak egy 
vagy két mássalhangzóból állanak, (m, álom, 1, lepel stb.) kelet
kezésüket ősrégi korba kell visszahelyeznünk; olyan korba, mely
ben a nekik megfelelő szót mint alapszót reconstrualni már nem 
tudjuk (Grimm: a szóképzés elsőrendű folyamat, a szóösszetétel 
másodrendű.)

Nem akarok kiterjeszkedni arra a különbségre, mely jelentésre 
nézve a szóösszetétel és szóképzés között van, csak egyet 
akarok még megemlíteni a külső alakot illetőleg s azután áttérni 
a szóösszetétel céljára és jelentőségére. Szóképzésnél az első rész 
a jelentősebb, a második, vagyis a képző pedig magában homályos 
s csak közelebbi meghatározója (megmásitója) az alapszó fogal
mának. Szóösszetételnél megfordítva áll a dolog: a második szó 
a fő, lehetne alapszónak is nevezni, s ennek közelebbi meg
határozására szolgál az első tag;*) azonkívül mindkét rész magában 
is érthető, világos szó, kivéve az elhomályosult összetételeket. 
Pld.: tavai, egyház; elsőben egyik rész sem fordul elő önállóan, 
utóbbiban alaktanilag mindakettő, csakhogy az »egy« csupán alakra 
nézve egyezik az «egy» számnévvel, etymologiailag pedig azonos 
a «szent» melléknévvel.

A szorosabb értelemben vett képzett szó sokkal nagyobb 
rövidséggel fejezi ki a fogalom tartalmát, mint a szóösszetétel, 
de nem oly szemléletességgel. Mert az összetételben mindig 
grammatikai szerkezetet nyerünk egyszerűbb formában. Igaz, hogy 
e szerkezet érthetőbb kifejezője lesz a kérdéses fogalomnak, de 
korántsem oly rövid s (azonfelül) gondolkodásra ösztönző mint az

*) Grim Jakab: Deutsche Grammatik S. 9B4 „Die Hestimmung erfolgt bei der 
Derivation von hinten bei der Composition durch das vordere Wort.
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összetétel, minthogy a fogalom a szerkezetben teljesen kialakult, 
inig az összetételben mintegy csak vázlata van meg.

Az összetételnek célja tehát fogalmakat egyszerűbben, rövi- 
debben fejezni ki, mint a hogyan különben körülírással lehetséges 
volna. A Debreczeni gramatika CXYIII. §-a szerint az összetételnek 
kettős célja van. »Egygyik ez, hogy rövidebbenn, másik ez: hogy 
világosabbann és nagyobb meghatározással szólhassunk; és e 
szerint nálunk az öszvététel, vagy némelly Toldalék Szóknak és 
Betűknek elhagyása, (ellypsis) vagy a Szóknak Megszaporitása 
(Pleonasmus) által készül,« Magyar gramatika, mellyet készített 
Debreczenben egy Magyar társaság Bico 1795. De azért nincsen 
okvetlenül szüksége a nyelvnek összetételre, ha u. i. uj fogalmak 
kifejezésénél más módon tud magán segíteni, Ez kitűnik abból 
is, hogy amit az egyik nyelv összetett szóval fejez ki, ugyanazt 
egy másik nyelv egyszerű szóval és fordítva. El lehet képzelni 
olyan nyelvet mely Összetétel nélkül is elél. Csakhogy a nyelv 
fejlődésének bizonyos pontjára érkezve már erőtlennek érzi magát 
uj fogalmakra uj gyökeret alkotni. A szóképzés is elégtelennek 
bizonyul, mert a megnevezendő dolog vagy fogalom sokszor oly 
sokféle tulajdonsággal, vagy tartalommal bir, hogy ezt csakis 
összetett szóval lehet helyesen és legtalálóbban kifejezni, mert 
a szemlétet és érzés egységét a nyelvnek csak egységes szóban 
lehet visszaadni; az összetétel ugyanis mintegy két oldalról vet 
világot a kérdés fogalomra.*)

Az összetétel osztályozása négy szempont szerint tör
ténhetik:

1. Alaktani, vagy formális szempontból megkülömböztet- 
hetünk — Gnnim nyomán — ualódi összetételeket azaz olya
nokat, hol a szó minden egyéb jegy nélkül forrt össze (jelöletlen 
ossz.) és nem ualódi (jelölt) összetételeket, melyekben a két szó 
közti viszony is ki van fejezve. Ez a felosztás tehát a szó

*) Innen ered az összetett szavaknak gyakran ama komikus Itatása, mit haszná
latuk által elérünk lm t. i. ellentétest kapcsolunk össze úgy, hogy kifejezésre ju t a ko
mikum tényezője: nagy igény, magasra-törés és kicsinyes cselekvés közötti ellentét: pld. 
okosbolond jóravaló restség („Vetkeztem iora való restségembe** Virg CiO. Winkl. C ‘26.)



külső alakján épült. Pld. templomikért; faluszabadja PPB1: ager 
compascuus; űrnapja stb.

II. Tekintettel vagyunk a tagok gramatikai funktiójára, 
hogy milyen beszédrész az összetétel egyik és másik tagja s a 
másik tag szerint megkülönböztetünk: főnévi, melléknévi, névmási, 
számnévi, határozós és igei összetételeket. Ez volna a gramatikai 
szempont: pld. háztető, vérvörös, akárki, kétszáz; immár Ym 
mar az nap feltámadván Pozs C 21. íme immá kedeglen idő 
vág’on Nagysz. C 95; menny dörög.

III. Igen régi az a felosztás, mely azon a logikai viszonyon 
alapszik, melyben az összetétel két tagja áll. A két rész közötti 
viszony igen különböző lehet és gyakian merülhet fel nehézség, 
hogy egyik vagy másik összetétel milyen csoportba tartozik, 
miután a különböző viszony ritkán van jelölve nyelvünkben. Két 
nagy csoportot lehet itten megkülönböztetni: mellérendelő és 
alárendelő összetételt; első esetben az összetétel tagjai teljesen 
egyenrangúak egymással s vagy rokon vagy ellentétes jelentésüek, 
(dvandvá) pld. szóbeszéd, ágasbogas; második esetben az előtag 
az utótagnak csak meghatározására szolgál s az alapszó által 
kifejezett fogalom, mint nem, magában foglalja a szerkesztett 
fogalmat, mint tájt; pld. hegymászás, szívbaj: a mászásnak, a 
bajnak csak egy neme. — Az alárendelő összetételnek számos 
alosztálya van, azon viszony szerint, mely logikailag az összetétel 
két része között van. Legfontosabb csoport a tárgyas és a jelzői 
csoport, mely utóbbi ismét tisztán jelzői, (idg. nyelvészek elneve
zése szerint karmadháraya) és metonymiai, (bahuvríhi, sokrizsű) 
összetétel.

Végül a IV. szempont Wundt nak már előbb említett lélek
tani szempontja, mely az összetétel részeinek a mondatból való 
kiválásán és egyesülésén alapszik és a tagoknak mondatbeli 
elhelyezése szerint 1. szomszédos 2. közelbehatás 3. távolbahatás 
eredménye, (Contactwirkung, Nahewirkung, Fernwirkung).

E felosztások mindegyike oly tág határokat jelöl ki, hogy 
azok közé igen sok összetétel fér; de közelebbről vizsgálva őket, 
kisebb-nagyobb különbségeket tüntetnek fel.
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A nagy osztályokon bellii tehát bizonyos alosztályokat kell 
megkülönböztetni s ezt elérjük, ha két vagy három szempont 
szerinti felosztást egymással egyesitünk. — így jár el Simonyi 
»A magyar nyelviben, mikor az összetételt felosztja mellé- és 
alárendelőre, s az utóbbit jelölt és jelöletlenre. Ez a formális 
szempont beleolvasztása a logikai felosztásba. Még complikáltabb 
felosztást mutat a »Tüzetes magyar nyelvtan , a mennyiben ott 
a most említett két szemponthoz még a grammatikai szempont 
is hozzájárul.

Tárgyam a jelzős szóösszetétel ismertetése lévén, a gram
matikai szempontból kell kiindulnom, bár a részlettárgyalásnál 
és csoportosításnál a grammatikai és a tormái szempont is fog 
érvényesülni, mert a jelzős összetétel jelöletlen összetétel. Minthogy 
pedig az összetett szó igazi alakulását csak.úgy érthetjük meg, 
ha szemügyre vesszük, hogy milyen kapcsolatban szerepelt a régi 
nyelvben, példáimat főleg régebbi emlékekből fogom idézni. Es 
mivel célom kutatni azt, vájjon régebbi szóösszetételeink mutatnak-e 
valami eltérést a maitól s ha igen, mi a fejlődés, szükséges lesz 
idézni gyakran egész mondatokat azon eltérés és fejlődés meg
értetésére, melyen az illető összetett szó átment.

I. A jelzős összetétel.

A jelzős összetételnél a viszony olyan, mint a jelző és jelzett szó 
között; az összetétel első tagja milyen? miféle? kinek-a? minek-a? 
hány? kérdésre telel a másik tagnak. Sokszor bajos is megállapítani, 
vájjon jelzős szerkezettel vagy összetétellel van-e dolgunk. A dolgot 
megnehezíti az a körülmény, hogy a jelzős összetételnél az első 
tag semmi változást nem szenved, csak mintegy tapadás utján 
egyesül az alapszóval, mig ellenben a jelöletlen birtokos vagy 
tárgyas összetételnél a két szó oly alakban egyesült, melyben 
nem állhatott a szerkezetben pld. ebédidő Dom (81. istenház 
(Magy. jog. tört. end. 111. 43.) ebéd ideje istenháza; vérszopó: 
vértszopó mint vértinditó kígyó I*. P. Ha a mondatbeli viszony 
elmaradását tekintjük az összetétel felismerő jegyének: úgy a 
jelzős összetétel kimarad az összetételek sorából, minthogy a
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viszony jelölése különben sem volt meg. De látni fogjuk a pél
dákból, hogy a jelzős összetételek között nem csekély a valódi 
összetételek száma, melyek felismerése sohasem okozhat nehéz
séget; a többi jelzős összetétel felismerésénél is nyelvérzékiink 
jön segítségünkre. Ha ez cserben hagy, az amúgy is bizonytalan 
határ jelzős szerkezet és összetétel között még inkább homályba 
vész. Nyelvünk régibb szóösszetételeinél kritériumunk csak a 
jelentésbeli elváltozás lehet, melyet ismét a példák nagyobb 
számából állapíthatunk meg.

'A jelzős összetétel első része, vagyis a jelző lehet mellék
névi (jókedv), számnévi: egyakarat, In possessione Hethaas Muz. 
Mariassy Kéthass, főnévi: Aranyhim (aranyhimzés) R M Ny II. 35. 
Eszerint a következő osztályokat különböztetjük meg:

A) Melléknév mint jelző: aggszó Sz. D.; Mel. Samb. Mennyen 
ki az agh sző ti szayatokból (mende-monda), aggdada C aggszüle 
(gonoz agsile Muz. 1474) agg-ebb Erdy (kópé) ágyasház Virg 
C 81., Peer C 2., Debr. C 52., áros ember Guary C. 24., boldog
anya: Mária Münch C 8., másik anya: avia Pesti Nőm. apróbarom 
Bécsi C. 43. Ess Cod 539., büdös bábuk C M. A. álorca Kár. Bibi.
526., csillagoség: tirmanentum Erdy C. 560., cseribarát: francis- 
canus Helt. Króm 187., (cser, cseri sereg) fatalpu-szürke-barát 
(franciscanus) veresbarát (templarius); deli saru Mel. Nyit. Irt,
132., drágagyöngy Jord. C. 915., Decsi Adag 295., ékes-szólás 
C ékesen szólás R. M. K. 1150., egy-ház, szent egyház Vitk. C. 6, 
égi háború, mennyei-háború Nem. Gl. 166. éh-gyomor PP. Bl. 
(ehiora Belt. U. T, eh-joli Be ythe: Tiv K 15 ezerjó-fű; felenyáj 
(fél nyáj, nyáj fele): párt Thaly: Adal. 11259. fehér ruha, fehér 
nép, szárnyas nép Fal. N. E. 29., fehér ruha; gyalog-veres-fenyő, 
fias-tyuk M. A. Erdy C. 173., földes-úr. Ver. Verb. Szót. 8, gályás- 
rab Fal: N A 211., gonosz-akarat M A Virg. C 7., gonosz- 
szerencs: bal szerencse Erdy C. 595., gonosz-tétel Com. C 151., 
Erdy C 25., gombos-tű Helt. M A. gyakor-szita C M A; gyakor 
mn. gyertyai-lepke Misk, Vadk. gyürüs-ujj P. P. Bl. Debr. C. 147 
hajói-had: M A tengeri-csata halotti-tisztesség: Leiche Virg C 
109 halas-tó halastoknac vizey Bécsi C 261, Münch C 177 hasi
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bárány P P Bl. későn született b. házi-eb Debr. C 382. házas
társ Tel C: 2) feleség Erdy C 295 heted-szak, heted szaka t kp. 
birtokos összet Virg. C 143 heteczaka; hetedczaka Erdy C. 
2776 Lányi C 108; hév-viz: hévizfőrődő: thermae C; írtam az 
hévízben Lev. T. 11. 35. isteni-félelem religio C. Isteni feleimet 
nem kevantam Virg. C. 12. Nagysz. C. 185 Debr. C. 265. Isteni- 
szolgálás: Gottesdienst Virg. C. 7. b. jó-akarat C. bár itt a jó 
inkább főnévnek érzik, mint a jó akaró jótakaróban, jókedv Debr.
0 . 163 Erdy. C. 476: yo ked Weszpr. C 103: yo kedvel veszi 
ő tőle. jobb-apa: avus fielt Mes 66 nagy-apa, szép-apa öreg
apa Moln Alb. Nőm. Clat-; jó-termő: fertilis jól v. jóttermő: Ez 
falunak hatara nagyio termő. 0  L. Gyf. Limb 1 7 1 jegyes-meny: 
menyasszony, aldot volegheen és yegyesmeen Erdy C 74 jó- 
széréncse: yozerencha Erdy C 80 jószerencsés: Erdy C 60 !). 
jó-tétemény C. jó-tét (jól-tet) »Nem esmerik en yo tetemet« Ehr 
C 94, el felettek ő iotetit Apor C 34. Debr. C. 35 ugyanilyen 
a jó-tetszés M A. Tan 34. jó-volta Apor C 10; Nagysz. C 43. 
kajtár-had (kajtár: haszontalan) Mel: A Tan 87. Hét lanczos fék, 
kewthew fék, kochys fék R. V. Xy. II. 85, kócipór kócipor (kóczi- 
pór G. Kát. Tilk 1118; ma, durva, parasztos kócos v. kóci. 
lángos-szén: tűz értelemben Jord. C. 239 leves étek P P lelki- 
ismeret: lelku-esmeret Heit kron 4, más-világ: az más vylágon 
Erdy C. 473 mennyi-volt: quantitas: mynee volta Erdy C 350 
mine vöt Tih. C. 99. mi-volta-volt R. M. Ny. 11. 293 qualitas. 
menyekezős-ruha Néni. Gl. 358; monnó fél; ambo monnofelnek 
engedelmessege Ehr. C. 12 Monoros-heg’ Veszpr. Regn. Donatio- 
nales 22 1334 0  E .Monuroswelgh; 1355 Muz Munurouspatak 
Máz (mogyorós-); nádastó, nadastavakban M. A. Tan Előb. 27; 
nagy-akarat (mn mint.tárgy): gőg M. A. napi-nap: dies. Terteenek 
egy napi-napon... Jord. C. 598 Erdy ('. ó-törvény, új-törvény 
Debr. C 113. örök-élet: orok eeletnek vtay Jard C 712. Ers C 
127. sár-nyalvalya, sari-nyavalya 1\I A sebes-eső Platzregen Erdy 
C 176. székes-angyal Thewr. C 1531. szentháromság Szent 
harumsag Murm 11. Erdy C 495; szoros á t : szoros. Via zurusut 
1270 Wenczel VIII. 225; Bécsi C 16. tanuio-déák Dom. C. b.
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ErdyC. 672; tejes-út Zrínyi; tüzes-áldozat Károlyi Bibi, 189. új
udvar R M K II 34; vak-seb Wespr. C 87 P P B v. o, vak
ablak, vak-szerencse Kr. Born: Préd 618 vég-vacsora, vég-végső 
és (főnév) vég; zabolás-lék C, zászlós-úr ma. zászlós-úr: baron, 
zazlos urne: barona Pesti: Nőm 24, 25.

B.) Számnév mint jelző szerepel: égy-arány, Eg’ aran az 
aran színes zöld szin benne Mel. Pét; égy-járást egy folytában 
Deesi adag 195. hetedszak Matkó: B. Csák. 445. egy-testvér; 
sobrinus tehát melléknévileg P P Bl. harmad-ős: at-avus Bécsi 
C Prolog; másfel, harmadfel már a Codexek korában is előfordult.

Igen gyakoriak az oly jelzős összetételek, melyeknek 
előtagja igei elem, igei melléknév. Első pillanatra talán azt 
lehetne hinni, hogy az igében kifejezett cselekvésnek az utótag 
alanya: pld. álló-gyümölcs: gy, mely sokáig eláll; Íródeák, d. a 
ki ír; vagy tárgya: vontarany a, melyet vontak stb. Annál 
gyakoribb azonban azon melléknévi igeneves összetétel, melyben 
az előtag az utótag célját vagy valamire valóságát jelöli. Maga 
az igenév lehet a jelen vagy a befejezett cselekvés igeneve s 
ez az összetétel jelentésén is érzik; pld. háló-ágy (Kár.) akasztó-fa 
és aludt-tej, vontezüst között érezhető némi különbség: első 
kettő, mint eszköznév a jelen idei használat után van elnevezve, 
tekintet nélkül arra, hogy a múltban vagy a jövőben ugyanannak 
a célnak hódol; utóbbi kettőben egy befejezett cselekvés által 
van jelezve az alapszó, melynek eredménye megvan a jelenben 
is. Megkülönböztetünk tehát -ó, -ő és -t -tt végii előtaggal biró 
igeneves összetételeket, melyek jelentésük szerint eszközt, helyet 
és valamivel foglalkozót jelentenek.

1. -ó -ő végű előtag: állóhely: 353 Statio Álló hel Murin, 
állóláb: columna, En. ű allo labit megerosseitem Döbr (14) álló
gyümölcs: téligyümölcs PP Bl szoritó-gyümölcs Nad : Kert 246 
álló-tó Pesti Nőm bocsánandóbiin Nagysz C 322; csapó-kapu 
1532: Ad pontéin lenatorium chapo kapu 0  L Nád 48; dagadozó 
betegség.

K. Bécs, 1572. eladó-leány, Heit. Kron Elöl, szolgáló
leányzó ma. eine-disznó (einő-emik). Nem czac az ártán, hanem
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még az eme disznó is szép makot tud találni. Helt. Mes. 56. 
élő-éltető-ég, elő-föld, elető-föld M. A. szántóföld, rét: ew elev- 
feldeenek ywhay Fest C 327. folyóvíz: 344 Fluvius. Folio vis 
1127. Folo viz hala Piscis flumialis. Fz eeltetev eghnek zyne 
Erdy. C 18159 súgó v. sugvavaló-gyónás Pázm. Kai 317 kellős
közép azonban Com. Jan.-nál kuellő-közép s Így birtokos össze
tétel félénélő-barát: eremita, járó-föld: ut, Neegli napy yaró föld 
Peer C 102, lövellő-kut: szökő-kut Sz. I). M. Vir. 303., menyekező 
lakás lakás ebéd vendégség. Egy menyekezoe lukasért nem 
szánod el mulatnod az isten igéiét Born. Préd. 411; negyvenlő- 
böjt: negyven napi b. Erdy. C. 637. rekesztő-beszéd: conclusio ma 
kezdő-beszéd, bevezetés M. A. szökellő-esztendő zekellew eztenden 
Lányi C 102. íilő-vas Nád, C. 566, ülő-fél: iilep; az ev sarkay az 
ev utolsó evlev felehez ragadtak Marg. Leg 139, verő-fény. Az 
verofenben, ki az ablacon be iő Nád. C 22. vő-fél (vevő-f.) 
vő-legény. Vewleghen Jord. C 920., Debr. C 39.

-t -tt végű igeneues előtag van a következőkben: alutt- 
megalutt tej P P Bl; alutt zen Ers C 247; érterkölcsü Ért 
erkulczo ember C. Yo eertes erkolczev vala Erdy C 245; meg- 
eert erkerlchev Corn. C. 43. fagyott-csap jég-cs. C Légcsap: 244 
Stiria Jegczap Murin; fúrt agy; őrültség: fúrt agyasság Pariz 
P. 6. fogott-ember R. M. K. II. 33. gondolt beszéd: fabula M. A. 
párjált-Ievél: másolat P. P. B; kevert-abrák farrago M. A. Diet. 
l ’ng-Lat. szánt-szándék: ma Erdy C 146: zanzandek; született 
nyelv: anyanyelv Zvonarics Mih. lehet a születettnek főnévi jelen
tősége s akkor birt. összetétellel van dolgunk vont-arany M A. 
— Ide tartozik az eredet-bűn és holt test is. Eredet-bűn a Nagysz. 
C (322) szerint eredeti) byn teljesen azonos az alwth Ers. C 
■alakjával; ezt erősíti még a Tel. C (353), hol a következő 
mondatban fordul elő »kyk eredet bwnbe múltának ki« (ered: 
megy, indul, keletkezik, kezd. »Gonosz életnek eredet ember« 
Land: Uj Segíts II. 207; holt-test C. M. A, Marg L. 37: »Ot az 
holt testnek jmadkozyk vala.

Igeneves összetétel eszköznevekben: akasztófa 1291-ből 
Wenczel G. Árpádkori új okmánytár: »Arbor platani, qui dicitur

.
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akasztofa«. Bécsi C 54., Jord. C 245. borzsoló-zsák: »bursa
pipertoria Borsolosak« 0. L. L. III, 1(5. csapó-cérna C, éneklő
könyv Dai: Bred 74 etető-méreg: M. A. Etető mérgét zerzenek 
borban Debr. C 222., fejő-edény »Az o feio edéni téiel telic«
Kár. Bibi. I. 524 huddó-edény v. hugyó-edény C ivó edény
meritő-e. u. o. foglaló-vas: Ferra foglalówas vocata 0. L. L. III. 
1(5., heverőágy P. P. háló-ágy Kár. Bibi., kendő-keszkenő: M. A. 
P. P. B. Kentő kezkenjű: Nőm. 34. kendő-szer: Némelyek ortzájok 
felét kendő szerekben és festékekben tárták Nót. P. M. 51. lesdő- 
háló (Székely Oki. IV. 14.): les-háló; mérő-serpenyő M. A. Bibi.: 
mérleg; font- v. fontoló-serpenyő: mérleges. Prág. A. mosó-fa: 
sulyok Toldy Ad. a. r. m. irod. tört. 23. oltó-ág P. P. öklelő fa: 
lándzsa Ilosv. Toldi; számzó-betii Mel. Jan. 563, szinlő-, faragó-, 
erdőllő-fejsze, P. P: tömő-fa Com. J. 108 szitó-fa: rutabulum P. P. 
(piszkafa).

Helynevekben: ebédlő-szoba »A mi legirtózatosabb a históriák
ban, azt függesztjük az ebédlő- és hálószobákban a tafota kárpi
tokra«. Fal: N. A. 137 fürdőszoba 11. o. lövő-udvar. Sz. Csomb: 
Úti. 87., ilyen a lakó-föld is: hw lakó foldeebe teree bekesegghel 
Jord. C 51, lakta-földe (lakott-föld) »Az te laktad földedről« 
Csőm. C 12. »Isten szavára el-hagyá lakta-földét« Pázm. Préd. 
Foglalkozást jelentő nevekben: faragó-ács v. ö. Zimmermann 
Prág. A. ács: bármily mester-ember Pesti Nőm. foltozó-varga 
C G. Kát: Titk. 37., gyóntó pap Fort íródeák, Debr. C 187., 
itélő-biró Erdy C 50(5: yteelen byro.

C) A melléknévi jelzős összetételnél sokkal gyakoribb az 
az eset, mikor főnév veszi fel a melléknév jelzői szerepét. Az 
ilyen összetételek száma -- mint a mai nyelvben, úgy a régiben 
is — igen nagy s ez a körülmény nemcsak a főnevek nagy 
számának, hanem ama sokféle jelentésnek is tulajdoni tható, 
melyet egy és ugyanazon főnév mint előtag felvehetett, pld.: 1. 
arany-bárány, 2. arany-haj, 3. arany-ember; mind a három 
összetétel első tagja az arany főnév, de az összetételek 
mindegyikében mást és mást jelent: 1. aranyat mint fémet, 2. 
arany szint, azaz sárgát és 3. drágát, kedvest, sokat érőt, gaz-



(lagot. Könnyebb áttekintés végett a főnévi-jelzős összetételeket 
feloszthatjuk:

1. Összetételekre, melyek élő lényt vagy tárgyat jelentenek.
2. Jelentheti az előtag az anyagot, melyből az utótag áll.
3. Jelölheti az alapszónak valamely más tulajdonságát.
1. a). Élő lényeh: anya-méh (Mutterbiene) Kr. anya-szamár. 

Íme te kyralyod yu the hozyad ylwen az anya-zamaron Ers. C 
7!)., asszony-állat: azonyallatoknak magzattyok Jord. C 79. barom 
állat Jord. C 741 Erdy C 596., apáca-leány: apáca Ehr. C 73., 
v. ö. apáca-szűz Fal. N. A. 203., boszorkány-asszony P. P. feje- 
delem-a. Ers. C 229., férfi-asszony (tkp. férfi és a) M. A. herceg-a 
pap-a: priesterin M. A. szerzetes-a. Jord. C 576., asszony-nép: 
Valanac ot soc azzon népec Münch C 69., béka-nép: Pesti Fab.
17., asszony-szüle: Az atya nagy keserü-seegben marada azzon 
zyleye kedeegh és zerelmes yegyese nagy zomoru rwhaban ötö- 
zeenek. Erdy. C 410.asszony-ember Ehr. C 75., barátnő: apáca 
M. A. csecsemő-gyermek: czeczemő-germek. Delr. C 339., déd 
ős: Ded össeyd: avi tűi. Jord. C 26., disznó-barom. Erdy. C 
644. gulya-b; kan-disznó, mag-disznó. C ember; mester-ember. 
Nein. Gl. 231. Jord. C 256., özvegy ember M. A. paraszt-e, 
szerzetes-e, Virg. C 4. Dom. C. 37., fejedelem-apáca Nőm. (Szeb. 
1629.) ferfiu-ember: »Feryfiu emböröc soc gonoz binnec miatta 
esnec pocolnac vermebe Guary C 49., fiók-réce P. P. B. C gim- 
borju Hirschkalb. Döbr. C 403 gyermék-fi Helt. Mes. 3. hajdú- 
katona: táborban vadnak az jo haydu katonák. Debr. M. Congr. 
1. jerke-bárány M. A., leány-barát: (arnica) »Hog' lean baratinac 
nayaskodasanal zeplot ne vonna« Tel 1. 1. meny-asszony (Schwieger
tochter) mester-asszony: doctrix 1. mestör azzon. Debr. 1. 119., 
ökör-bika: (bika) Az hitlenek ökör bikái. Mel. Job. 51. ökör-tinó 
»Hét ökör-tinoc« M. A. Bibi. I. 142., ördög-asszony furia, 1. 
özvegy-árva: (özvegy) Parm. Poéd. 139. özvegy-árvaság. Medgy. 
púp-denevér: »Amaz estveli pubtenever ha iv ideyén kiiő az 
fészekből és tétova futos, bizonyos jele az io időnec Cisio. 1592., 
vadász-eb: »A nadaz ebrewD Pesti. Fal. 18. »A wadazo eb meg 
aggot«. U. o. vendég-barát R. M. K. 111. 339.
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b) Tárgyak: fegyverderék: páncél (fegyveresderék) A
magyarocnac fegyvere kedig vala egy fegyver derék avagy egy 
pánzél« Heit Kron. 14., jegy-gyürü: hites-gyürü: jegy-ruha: 
menyasszonyi hozomány. Com. Arb. 243., jegy-kő: Vádit ad lapidem 
jegyku dictum 1291. Wenzel X. 54. Kalmár-áru. M. A., kantár-agy 
Badv. Csal., kasza-húgy M. A. Orion P. P. v. ö. húgy-csillag Test. 
C. Készt. C: Döbr. C, menedéklevél: 2544 Literae publicae 
tidei. Menedek level., kötél-levél (kötelező- kötés-levél) M. A. Ver. 
Verb., szőr-szukmány Gvad. R. P. 167., daroc-szukmány M. A. 
süveg-kapca: botos. Egy pár süeg kapcza. Card. tört. Sz. 111.
348., apácza-szerzet., apácai-szerzet. »Zent apachya zeerzetben 
meene be« Erdy. C. 502., anya-ház; egyház Tel: Fel 171., 
(atya-ház Ver Verb 82).

2. Anyagot jelölők: Arany-him (hímzés) R. M. Ny. II. 35. 
arany-pléh Born. Ev. 1. 271 ; árpa-kenyér-liszt, buza-asztag: Bohr. 
C 481, asztag: rakás, cserépcsatorna C, csepleszháj 111. a. 
Kyknek aldozattyokbol eznek vala chepezhajath Kulcs. Cod. 285.. 
(cseplesz finom hártya, mely belrészeket burkol) meggy-csipke- 
sása Radi. szak. 212 sása: mártás, érc-edény: Erczből zerzet 
edeenyek Jord. C 376. erc-edeny Pesti Nov-Test; ezüst-edény 
Ház. C. 64; arany-edény Bécsi C. 48., föld-edény Dom. C. 128., 
érc ganaj: A te ezüstét értz ganéua löt. Helt. Bébi. IV. 13 ; 
fa-tál: fa taal, fa-talnyer R. M. Ny. 84. fenyő-erdő C. föld vár: 
Felduar (locus) 1267-ből gyolcs-abrosz, R. M. Ny. II. 4. jégcsap 
1 20 kő-bálvány: Ymachagot teen és ottan kew balwannya vál
tozatlak Érdy. C. 404; kő-tégla Bécsi C. 18. kő-fel: kwfaly 
Keszth. C 130; kőmai; Ad montetn kutnal dictum OL. I). 
2418 1327-ből (mai-oldal); leti-csepű : Laag' len cőpű auag' zőz 
Nagysz. C. 75; nyirokol: 1256: Terrain suam nomine Nyrokol' 
Pannh. 5/H; 1322 Nyrlac OL. 1). széna-polyva Tel. Evang. 
617. üveg ablak Ers. C. 330 b. vas-sulyom Szál. krón. 188. 
(Fussangel).

3. Jelölheti a főnév mint előtag az alapszó ua/ami más 
tulajdonságát-, színét, alakját, nagyságát, a fajt, melyhez tartozik 
vagy más tulajdonságát.
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a) szint: tűz-szén, tüzesszén: tyzes zeen Kulcs. C. 29. vér 
széni M. A. tej-ut; arany-haj;

b) alakot: ék szeg P P B C ék Szent Pálban vagyon 
győzhetetlen menny ütő éékszegec M. A. Tan. 708; farkvas (heftel), 
Parthaöuenek farkvassat el mecce Kaz. C. 71. forgácsfa C. v. ö. 
Spanholz: kalap-süveg: kalapalakú s. P. P. B. kénkő-eső: Sylv. 
P. T. 1. 111. kérészt fekő? Lev. T. 1. 185. kő-eső köves-eső 
C., Juhayt a kőesőc inegőlec Tel. C 85. kő-es köves-es. Meg 
öltő ő zőlőiöket kő essel Apor C. 37 (es ees Keszth. C 202. 
Bécsi C 132 Apor C 24 eső) íép-méz lépesméz C. M. A.. Azon 
hoznak eleyben fel sylth halath es leeph meezet Krs C 125, lipes 
míz Sylv: U. ü. 124. nyárs gerely: Nőin. 325. páncél ing. M. A. 
szeg-fii: szekfiu. Mel. Herb. 13P szők fű C.;

c) nagyságot: csoda szarvas: Monda Geysa király: Miczoda 
czoda szaruas ez Helt: Krón. 41. gyermek-erdő: alacsony erdő 
»Psque ad insulam gertnek erdew« 1386-ból Nyr. VI. 124. 
szamár-terék: Jobvolna őneki hog’ eg’ zamar terek kő kőttetnec 
ő n’aka kőrn’ől Münch C 90. szekér széna M. A, P. P. B .;

d) f a j t : alma-fa, tölgy-fa, makk-fa, bőr-fa: pinus silvestris, 
2269/1290. »Venit ad duas arbores nyrfa ct borfa« Wenczel Vili. 
251. csertölgy (melynek kérge csernek használható) C. csipke 
bokor Jord. C 729;

e) Az alapszó egyéb tulajdonságát: borju-orca Guary C. 
66. szemtelenség értelemben. Minemű igazsággal es minemű 
borin arcaval kerz tenmagadnat bocsánatot, ha te haragot tartaz 
te at’at fianac ellene Guary C. 66 csatornakut: cisterna Pesti 
Nőm. 76; déd-iik: Deedyk: atavia Nyirkalas ük avia M. A. 
Kar. C 39 eb-orca: Ehhőz iőyen az eb-orca leánya B. Taz. 
Assz. v. ö. borjú orca; fátyol-bérhe Helt. Hál. 146. bérhe: (M.
A. C.) alsóing; farkassirás »Bizony igen farkas siras ez 
(I)ecsi: Adag 113) Farkasnevetés Born Pred 56 I. (keserű nevetés) 
farkasseb Kr. (rákseb) Az kyralyon vala farkasseb Péld. K. 24 ; 
gyöngy virág M. A. kád-fürdő: Egy kad főrődőt zőrze mynekwnk 
Pers. C. 467; ködmön ruha Münch C. 18; 1506-ból OL. Sz, 
Moczarreth; must-bor Sylv: Uj test I. 52. (most); or-marha:



lopott jószág, ennek mekegését Tobias meghallá, szóla család
jának: »netalan or-marha?« R. M. K. 11. 327 pár lúg M. A. 
(lúg); paraszt tanács: Ti szegény kőszeg paraszt tanacz vrat es 
kiralt ne válasz magadnac Mel. Sam 404; szakadék tenger: (tenger 
öböl) Latanak egy nimi szakadék tenghert, kinek partja vala 
Sylv. U. T. I. 206; szalonna-fortély:?*) »Az Isten Joachim kiralt 
számár temetéssel fenyegette, azaz hogy mint egy dögöt ki 
vetnec« Born Préd 564. szekérsánc: szekerekből álló sánc P. P.
B. C. szemérembeszéd: »Zennyenek meg zemerem bezeedet zolny« 
Erdy C. 572. b. szin-rubin Fal: N. A. 172 sóvíz 0. L. sz.: 
sós-víz. só út: a melyen a sót szállították 1228; A loco, qui 
Sohtut dicitur Mon. Sírig. I. 269. szövés gomb: szövött gomb, 
szövés tehát igéből képezett elvont főnév mint melléknévi jelző. 
— titok-tanács: titkos-tanácsos »A töb dolgokat a király az 
titoc tanáczra hadia« Kelt. Króm 153. tiiz-fa: tüzi-fa 1240 
Wencz. VII. 97. vezérgyeplő: vezérlő gy. M. A. Fal N. C. 57. 
»virág-ének«-nek előtagját szintén ilyen jelző gyanánt foghatjuk fel, 
bár birtokos kihagyásos összetételnek is: virágnak: azaz a ked
vesnek szánt ének; sokkal valószínűbb azonban az első. Hely
határozás főnévi összetétel a: barázda billegető.

Ugyancsak a főnévi jelzős összetételekhez tartozik a régi 
nyelv egynéhány összetétele, melyet ma hajlandók vagyunk 
melléknévi jelzős vagy határozós összetételnek tekinteni: al- 
fenék: anus »Az mely aszszonyi allat kedvedet nem akarja 
tenni, azt költi, hogy túrós az al-feneke« Sal. Mark. 8., al-fél: 
P. P. »Égő gyortyáckal czoppegete az alfele(t) Helt. Krón. 4G., 
alj-gabona Fel. C. 126., derék pénz: Derek pénz avagy morha: 
capitale Ném. G. C. 379., derék-erő, derék-erő az lesben marada 
Túri Gy. derék-irás; (szöveg) Nád. C. 13. (derék jelentése: derék 
fő, a legjobb, mint mm jó, kiváló) elsőszülött, szült: elsőnek 
született Döbr. C. 248., elő-szült, elő-ábráz: vorbild Dávid az 
Christusnak elő ábráza Mel. Nyil, Szt. Dáv. 20. zsolt. Fő-város, 
fő-tálnok Com: Orb. 117., főfő-úr: Herodes király és efféle 
főíőurak M, A. linet 462., fő-vezér (fő-fej) (föl-szél, fen-szél Cis.

*) Szamár-temetés (bírt. összet)
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G. 4.) »Ördögnec iregsege felzelnek forgó zelet tamazta Tel.
C. 99. v. ö. al-föld. Föl-ház M. A. emelet értelemben. Döbr. C.
71., kereszt-út: kurustut via 1274-től Wenz, III. 102., köz beszéd: 
Példa beszédül lészen es közbeszédül M. A. Bibi. I. 315., közember; 
kiil- és bel-: Possessionum Kywzalka et Belzalka vocatarum. 0. L. 
1). 31192 »Laak Kylaak et Bellaak« Máz., vég-hely: A pogánt 
véghelyeiből kiszorította Land: l j  Segíts. 1. Előb. 3., Kiföld 1. 
síkság, 2. külföld M. A. P. P. B.

Igen érdekes jelenséget találunk idegenből átuett szóknál. 
A nyelv ilyenkor világossá igyekezett tenni az átvett szó értel
mét, ahogy ezt ma is tapasztalhatjuk a nép nyelvben — s 
keletkeztek az ilyen alakok mint: orvos-doktor: »Az orvos
doktorok az hertelen egessegen chodalkoznak« Dom. C. 37., 
dám-vad lat dama néni: damm hirsch; dán-vad Helt. Krón. 66., 
bokály-csésze: poculum 0. L. Nád 48., bokály-tálacska 0. L. U. 
C. 78/7 bokaly néni. Pokal (a fogoly-madár: Vogel) kometa 
csillag: Cometa, Égi kometa csillag ielőnek Debr. C. 208 lanc-fa: 
lándzsa és nem lándzsa-nyél értelemben v. ö. ném Lanze. Mérföld 
Éfn: mile, mil, melynek az Erdy codexbeli meeföld körülbelül 
megfelel. Mindezekben az értelmező utána áll az értelmezendő 
idegen szónak, az első kivételével, melyben az »orvos« szó 
tulajdonképen igazi főnévi jelzője a »doktor«-nak. Megtörténhetett, 
hogy az értelmező szó jelentésére nézve teljesen azonos az idegen 
átvétellel, pld. latorna-lámpas 0. L. U. C. 3/24. lat. laterna; 
océánum-tenger, océánus-tenger Lép: P. Tűk. 111. 163. panto- 
fél-papucs: Pantoffel Fal: T. E. 776., sátán-ördög: Satan-ördögnek 
ang’ali Bod. C. 24. Ugyanez a folyamat beállhatott akkor is, 
mikor az összetételben az egyik elem elhomályosult, elavult szó: 
szent-egyház, ünnep-nap (ered id-nap +  nap) stb.

D) Már a főnévi jelzős összetételeknél találkoztunk egy 
csoporttal, melynél megjegyeztük, hogy az ebbe tartozó össze
tételeket hajlandók vagyunk határozós összetételeknek tartani, 
bár eredetileg főnéviek voltak. Annak oka az, hogy ezen főnevek 
közül egyesek határozókul is használtattak mint p. a föl és elő; 
ezek mintájára más határozó is léphetett fel jelző gyanánt az
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összetétel első részében. [Már a Debreceni grammatika (182) is 
említ ilyen értelemben vett jelzős összetételeket: »Élünk gyakran, 
Mással érthető, Magában érthetővel, Igével, Határozóval és Közbe- 
vetővel is: fa ember, tűröm-fű, messze föld, felház stb., jajszó 
stb.«] I. Ez annál inkább történhetett meg, ha megvolt a meg
felelő igei összetétel pld. általöklel Peer C. 128., Erdy C. 142: 
általöklelés: Föl’ vala verőd oldaladnac atal öclelesenek ideien 
Deb. C. 321., által-evez: által evezés; C. ilyen a C.-beli: egybe- 
gyüleközet Virg. C. 140. és összefelelés disputatio, öszve- 
feleles Gard. tört. Szemle I. 172., által-jár: altaljárás; ellene szól: 
ellenszólás C. Widersprechen Mad. Evang. 315.

II. De keletkezhetett ez a határozás összetétel a két tag 
között álló igenév kiesésével is pld. által-deszka: által fektetett 
deszka C. Ruderbank. Lehetséges az is, hogy a két szó mondatban 
is közvetlenül egymásra következett pld. a patakon által deszka 
van fektetve. Által-fa, atal-fa: lignum transversum. Néni, Gl. 335., 
áltál-ösvény: keresztút Hall.: H. Hist. II. 176., által-út: Transiret ad 
viam que altaluth vocaretur 1269. Wencz. Vili. 231. (V. ö. Sim. 
önállósított határozók Iludenz Album 50 1. általut, általjárás.) 
Igen érdekes alakja az által-utnak fordul elő Pázmánynál t. i. 
Általabb-út. »Nincs bolondságra általabb-út« Pr. 779, Ez a példa 
egész világosan arra vall, hogy az által-nak egészen melléknévi 
jelzői szerepe volt s mint ilyent fokozni is lehetett. Altal-válasz: 
Kr Kathegorische Antwort Zoon: Post I. 25., hamar-nap, hamar- 
való-nap Ma (Legközelebbi nap) Nád, Lev. 185., hamar-ut: két 
hamar-utat kellett egymás után ő nagyságához tennünk Nyv. 
XIV. 515., majd-paraszt: ein wenig bäuerisch C. róla beszéd; 
proverbium, Mond Jézus ő taneitváninak ez róla bezedet Döbr, 
C. 291. (példabeszéd).

Szerepelhetett végül III. a hamis analógia ilyen összetétel 
keletkezésénél p. fönn-szó, R.-ben föl-szó alakban fordul elő: ez 
a föl teljesen azonos a fel-föld vagy tej-föl beli föl-lei, tehát 
főnév. A későbbi nyelvérzék azonban a fölé helyhatározóval 
hozta kapcsolatba s ezt helyettesítette a jobban oda illeni látsz 
ó fönn-nel; ilyen a felperes helyett használt fennperes (Nagy-
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bányai jegyzőkönyv) fel-álom stb. 1. Simonyi, ()nnállósitott hatá
rozók i. m. 52. I.

Indulatszó áll jelző gyanánt az ilyen szókban: jajveszék. 
Nag’ iayvezi’ lezen az ő fogdosasa Guary C. 2. Nád. C. 87., 
jajveszély wechklage M. A.: Scnlt 20.

Hogy az idáig felsorolt melléknévi, számnévi, igeneves és 
főnévi jelzős összetétel igen régi, azt bizonyítják nemcsak a 
rokon nyelvek összetételei, melyekből később néhány példát 
idézni fogok, hanem az a körülmény is, hogy régi okleveleinkben 
lépten-nyomon találkozunk jelzős összetételű helynevekkel, tulajdon
nevekkel*) és köznevekkel.

1. Az előtag melléknév: Agyagwsberch monticulum OL. I). 
280 1234: Per quendain clivium qui vulgo Cuesberc appelatus 
Hazis OKm. VI 558. — Beréck, berk, berök: 1203/1254 
Ponitur quoque in Kerekberuk Yeszpr. 11 Beruczegu Pánit. 
31/1. ad silvam Vyzesberek nuncupatum Wenczel XII. 318. Zylua- 
berek Oki I. 417 stb. 1342 Piscinum Bydistou vocatam Zichy 
Okm 11. 35 1271: Terrain suain Byzuskut vocatam. Bűzös kút 
(OL. I). 770) Dudvág: hide per Duduag ascendit ad Gyog OL. 
I). 340 dud holt. Darvosto doruosto ÜL. I). 289/19 Yineta 
in monte Elevmal 1269 Jerney. mai hegyoldal Ujmal 1295 
Czinár. Berenmal 1243 Cod Patr VI 41. Éleeskvv: Eleskő OL. 
I). 1337 : Egrestow Sztáray Oki I. 144 Egruserdev u. o 97 1270: 
Egressev Hazai Okm VIII. 131 1281: Hydegsed Muz Koller 
séd, síd: patak. — Feketepotok OL. D. 511 Feketeholm u. o. 
530 1256 Feyertou Érd. Muz Fehérvár 1055. hide ad castellic 
et feheru-waru reá meneh hodu utu reá. Pannh. Tih. 1/1. Feltelek: 
1283 Uádit ad locum Fulteluk nominatum Vespr. Regn. Met. 4. 
Gyakor-füz Lelesz Acta 101 Arbores pirorum quoe vocantur 
Gyakorkertvel Muz. Gyouspotok: Dióspatak In possessione heet- 
liaas (Héthárs) Muz. Mariássy. Sopotok in comitatu de Sarus 
1288 Souspotok. Zarwasewrew elágazó szakadék őréin éréin: 
vorago Schlag, szőj.

') A legtöbb tulajdonnév azonban mint foglalkozást jelentő név tárgyas összetétel.
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2. Az előtag -ó -ő végű melléknévi igenév : 1223: Juxta 
quendem fossam que uocatur Aldoukut Pannii. 1/7 Mosoukuth 
Zala oki. (állótanya) állótanya: piscinia OL. Ló C. 64/35 1343 
ad pontéin Bolgokutli (Bolygókut) OL. D. 3439 1 447 Predium 
Dobogozewlews Veszpr. 10 Dobogohalm OL. D. 122.98 1299; 
Halouheel, Ivó-tó OL. Nád 48 1303 1494; Wereumal: Kubinyi 
M Tört. Emi (verő nap fényéről sütő) 1296/1408: Pervenitur ad 
aquam Zugoufuk diétám OL. D. 1437 Zugotok. Keselyxvkewlthy 
gh (Zichi Okm IV. 281) és Saashordouth-ban (Lelesz Prot. Parv. 
54) az előtag maga is összetett, még pedig tárgyas összetétel.

-tt végű igenév előtagul a következő összetételben áll: 
1529: Quadam Silua fogotherdew vocata OL. Kolozs. Prot. T.

3. Az összetétel előtagja melléknévileg használt főnév: 
Ag-berék 1275: A quodam nemore, quod Agberuk vocatur (Muz. 
Rhédey); ág-erdő Agherdew: Lelesz Acta 101. 1 318: Locum fori 
Bezedkeu dictum Zala Oki: I. 149, 1484: Quatuor in loco Bo- 
donkwth (Veszpr. 8 Jutás). Quoddan predium quod uulgo dicitur 
Chetur tuchyel (igy) Csütörtökhely Szepes. 1330 Eurbyk: Erbükk 
Muz. Soos. Ewrfa Veszper. 12. 1335 Ad cursum Fyzkuth hatara 
Muz. fűzkút fűztől közül vett kút. 1324 Holtnhegy: halomhegy 
OL. I). 2872 L 1338: Deinde vertit se ad plagam orientalem ad 
terrain Gyurewkerek vocatam OL. D. 3143. Eluvium Heuyow 
Héjo OL. I). 2202. 1211: Hoyouholm Pannh. Tik. 1/5. hajó 
alakú halom. 1275: Juxta possessionem Pentekhel Pannh. Tih. 
1/13. Sátorhegy: Saturhyg OL. D. 295.

Igen fontos az összetett szó további összetételben. A tulaj- 
donképeni összetett szó, melyet most már egységes szónak 
érzünk, az uj összetételben lehet jelző vagy jelzett szó, előtag 
vagy utótag. Pld. árnyékszékes-kamara: árnyékszék Géz: Kar. Cs.
IV. 378. asszonyember-saru: nőisaru Tel, C. 298. atyafiui szere
lem: felebaráti szerelem: felebaráti szeretet Ehr. C. 70. Ewkett 
tyztelyuala attyafywy zerelmnek kyuanattyaval; bárdalja-erdő: 
oly erdőrészlet, melyet egy ember egy nap alatt levághat 1346: 
Magna silva Bardala erdew dicta vulgaritar Hazai Okm. 189. 
cser-tölgy-tapló Major Szót 20 égettbor-ház Nőm 29 Brantwein-
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haus, harmad fii-ló 3 éves ló. kétkéz-pallos P. P. B. lószemii szilva 
primus asinina P. P. Bl. napkeleti-szél C napeseti-szél M. A. 
napenyészeti-szél M. A. naptámadati-szél Szék: Zsolt 4(> nyak- 
szoritó-gyöngy Fal. N. A. 141 az előtag tárgyas összetétel szófia 
beszéd (unnützes Gerede) M. A.

Lehetséges hogy az előtag nem is jelzői, hanem tárgyas 
vagy birtokos összetétel, de az utótaghoz való viszonya mégis 
csak jelzői. Pld.: nyakszoritó gyöngy,.törvénytudó doktor: Telegdi 
Miki. Fel. Born. P. Fejteg. útálló-tolvaj, utatallo tolvaj P. P. B. 
Az ut álló tolvajok álmokat megszaggatják Sz. D. M. Vir, 32. 
vizvevö-csatorna P. P. égett borégető-katlan: Brantweinkessel 
Gard. tört. Szemle IX. 22.

Sokszor két szó csak akkor forr össze összetétellé, ha az 
utótaghoz biz. képző rendesen ú ű -s -es vag-i nu-képző járul. 
A két szó képző nélkül nem is igen képez összetételt, bár elő
fordulhat egymás mellett mint jelző és jelzett szó, pld. három-élü, 
mig pld. a németben dreischneidig, drei-Schneid nem állhat 
egymás mellett; kishitű: kis hit. De azért mégse a képző teszi 
a két szót összetétellé, mert az összetétel folyamata itt nem az, 
hogy névszó és -ú -ű -es -s -v képzős melléknév egyesül egy
mással, hanem névszó névszóval s csak ehhez járul azután a 
képző, pld. nagy-szemű, nagy +  szemű, hanem (nagy +  szem) +  ű. 
A képzők közül az ű- -ű úgyszintén az »-S« is rendesen össze
tett főnevekhez s jelzős főnevekhez járul, mig az »-i« gyakoribb 
a névutós neveknél.

1. -ú -ű végűek: alma hinni: equus pomulatus Muz. Wenczel 
2296: Qendam equum alma hymű peeg colon's. (3) arany-szájú: 
kiről araié zaiavv zent Janos zol Nád. C. 55. Ha te zenied eg' 
űgő lend.- Münch C 24. 2. Eg’ űgővecnec onzolatt’ a: mans- 
vetorum deprecatio Bécsi C. 31 egyszerű M. A. fél-eszű:
semistultus Frank. Gerg; Haszn. K. 1588-ból festett-erkölcsű 
Guary C. 15. nehéz erkölcsű': schwermütig Telegdi Evang. Az 
melancholicusokat szomorúknak és nehéz erkölcsűeknek mongyuc 
Cis. K. 1592. fogyott-ügyű: inops Fal. N. 154. három torkú: 
trifax C. hamar-sarku Gyöngy: K J. 4f‘7. jó-elméjű: intelligens,
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yo elmeiű yfyu es nagy tamilt ember Tel. C, 09. májos-ajaku: 
P. I’. mérges-kedvű Heit. I'. T. E. e. T. nagy-erősségű Bécsi C. 
11. nagy-ételű: edax Sylv. U. T. 1. IT. Heit. U. T. C. b. négy- 
ökrű szekér M. T. lev. 130. szeg-arányú: schief. Moln. szoros- 
markuság: parcitas P. P. 1. szégyentelen szemű szemtelen: Ne 
lehetcsel zegyentelen zemewnek Virg. C. 1 34. őszhaj-szinű ősz 
Com. Jan. 64. üres-agyú »Bolondoknak es üres agyuaknak Ítélte 
őket« Illyés Andr. Préd. N. Szombat 1000. tök-agyú: buta Gél. 
Kát. Tilk.

Igen érdekesek azon melléknévi ú, ű végű összetételek, 
melyekben az első tag személyragos, pld. anyád korú: olyan idős, 
mint anyád Thaly V. E. 1. 354. v. apja-korú Bethl. ü. Elet. II. 
342. magam-formájú, atyád-korú, de apám-kori: Apámkori öreg 
emberrel modeste akartam ágálni Megy: Sz. A. Öröme 8.

Szerintem az első az eredetibb. A rokon nyelvekben u. i. 
az -ú, -ű vagy -es végű melléknevek aránylag sok esetben képző 
nélküliek; tehát olyanok, mintha a magyar arany-hajú helyett 
azt mondanék, hogy »aranyhaj«. Ha azonban tekintetbe vesszük, 
hogy nyelvemlékeink régi korában inkább a képzős alakok hasz
nálatosak, a következő korban pedig a képzős alakok mellett 
előfordul a képző nélküli alak is — pld. Murmelliusnál -s soha 
sincs, mely régebbi nyelvemlékeinkben nem volt meg, de a többi 
finnugor nyelvek szerint megvolt; — fel kell tennünk, hogy az 
eredeti képző nélküli melléknévi összetételek a ragok és képzők 
kifejlődésével fölvették a melléknévképzőt, mert a nyelv már 
nem érezte melléknévi voltukat; éppen úgy későbben a képzős 
melléknévi összetételből rövidítés vagy elvonás utján uj mellék
nevet vagy főnevet képezett a nyelvérzék.

4. Végül említendők a nyi képzős összetételek. Rendesen 
birtokos és számnévi jelzős összetételeknél találjuk, pld. ]) Köröm- 
feketényi: Egy koromfeketén}’i méltósága sincsen M. Ny il: Irt. 63. 
mákszemnyi Born. Préd. egy vékányi C. 2) tizenöt melj földnire 
Born. Préd. 28. M. A. két lépésnyi stb.

-s -es végűek: asszúkorságos PPB, schwindsüchtig fúrt 
agyas, gonosz-híres: Vendég orsszágra ti ne budossatok,



mert mindenütt gonosz bűnösök vattok Tin. 298. gyalogszeres: 
Frohnbauer M. A. Tős-gyökeres Pázm. 7. vizikorságos PP1. szántó
földes: királyi székes, rex Heit: NO. E. e. 3.

2. Négylovas, négyszeges C négyszegletes Zvon: 551 száz 
ökrös Csuzi Sip 284 kétfontos.

3. Búcsúleveles: M.A. Scult 957. gyermekágyas: 51. A.gyermek- 
ágybeli. Debr. C. 83. Kaptatetemes: Krank am Hinterbuge Debr. 
L-t Nyr. XXII. 519., kőesős C. M. A., kőfalos: muratus 51. A., 
inig kőfali : muralis C. márványköves M. A. monda — mondásos 
(t. kp. tárgyas összet.) olajfás: olajfás hely C. ország hires Ház. 
I. 377. örvény (örmény) gyökeres: inula mixtus K. Debr. 16-ig 
vérkórságos M. A. PPB.

Külön említem azon -s végű mellékneveket, melyek mondatból 
keletkeztek, úgy, hogy az előtag alanya az utótagnak. Feje-fájós, 
fő-fájós P. P. Bl. hasa-folyós: diarrhoea laboráns Sz. 1): 51. Vir 
217. Lépe-fájós: lienosus A. Csere: Éne. 240., szava-foganatos: 
potens: szava-foganatos ember. Bélfájó: 873. Bélfájó, Hezagfajo: 
996. IIíosus. Szivefájo 894. Hepaticus. Syuefajo.

-i végűek: I. jobb-kori: Gyöngy. Char. 115., kevéskori
várakozás után Mon. írók. XV. 215., kiföldi 1. falusi Mel: Sz. 
Jan. 2. idegen, külföldi C.. kisdedi: kisdedi örömmel vigadoznak. 
Kár: Bibi. 1. 456., mindenhái: sempiternus Pos: Ijazs I. 135. 
mindennapi, ujesztendi, ujesztendői : újévi 51. A. vakmerői, vak
merőiképpen audaciter K. Csipk: Sz. Tűk. Cu. különösen gyakori 
a -beli és a melléki -kori utótagos összetétel.

2. Kéthavi, hétévy egynapi, kétszeri. Asszonyemberi, Yirg. 
C. 140., kénkövi: kénköves 51. A., mágneskői, néinberi Bécsi C. 
I. és 4., saskeselyői, szalmaházi. Szalmaházi nemes ember: nobilis 
vilanus 51. A.

4. Ide tartoznak a birtokos jelzős összetételből lett -i végű 
melléknevek is.

Néha a melléknévnek van jelzője s keletkezik olyan össze
tétel, mint a jelzős főnevekből pld: dúsgazdag: igen gazdag 
perdives C. igen-nagyon: (zu sehr) Virg. C 87: Igen nagion 
örülenek rayta mézes mákos . . .  C. 51.; ez inkább mellérendelő, hová
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a dúsgazdagot is lehetne sorolni; nagy-alig: Nagy alyg mer 
vala kymenny Ehr. C. 146; vak-inerő C Vakmerek: temerarú. 
Ném. Gl. 153 Igőn vac-merő bátor Guary. C. ;\5.

Ezekben az előtag mintegy határozói szerepben áll. Gyakori 
az ilyen összetétel színeknél pld: világos kék, sötét zöld. (téli 
zöld) stb. vörhenyes sárga. Sokszor az ilyen összetételnek első 
tagja jelzőül használt főnév, mely fokozza a mélléknév jelentését, 
vagy pedig összehasonlítást fejez ki. Az összetételnek ez a módja 
keletkezhetett egy-részt régi népnyelvünkben, mint p ld : barom- 
nagy ágyú: nagy barom ágyú v. ö. Simonyi: Magyar nyelv; de 
létrejöhetett másrészt a szomszéd német nyelv hatása alatt pld: 
pihe-könnyú: Feder-leicht. barom-ostobán Fal. N, Fi. 410 gyapot- 
lágy szó (süssliche Stimme) vox +  melliflua u. o. 97. hegy-magas: 
1138. Duarum uillarum Hegmogos et Koptdch Pannii. 29;H 1272: 
Sub monte Hyymogos Veszpr. 109. Lehet ugyan, hogy ez utóbbi 
kettő a »haushoch« mintájára készült, de lehetséges, h. a »magas« 
magasság helyett áll s így birt. összetétellel állunk szemben, mi 
mellett szól egy későbbi példa: Buziás magasa 0. L. I). 28828 
hol »magasa« határozottan főnév.

Igen érdekes végül a jelzős összetételek azon csoportja, 
melyben az előtag alanya az igeneves utótagnak. Mindkét ige
neves összetétel nagyon gyakori régi nyelvünkben, de úgy látszik, 
hogy az összetétel e módja alig különbözött az ugyanilyen 
igeneves szerkezettől, amint azt néhány példa egészen világosan 
mutatja, különösen a -t -tt végű személyragos előtagu összetétel. 
Az előtag hol személyragos, hol nem.

1. Az előtag személyrag nélkül áll:
a) -ó -ő igeneves utótagu összetételekben: ágyútörő ablak,

baromélő-föld: pasend M. A. baromjáró-föld: 1588: Kwlen
barom yaro föld 0. L. U. C. 64/35 baromálló-hely: istálló Pázin. 
Pl éd. 1405. hajóállópart P. P. B. lóforgató-malom Nőm. 409; 
Kechkeellew mons. Muz. Irányi elleu éllé ellik: ascendo Ny. 
Sz. 1211.

b) -t -tt végií igeneves utótaggal: anya szült: Ekepen an'a 
szült mezihtelen a kereztfan felemeltetec Yitk. C. 80. guta-ütött

I■
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C. M. A. Hozanac egy gutta iitöttet: offerebant ei paralyticum 
Hel. U. 0. B. i3 inye-tölt: Inye-tölt felrúgó bűnös Megy. 6 Jaj 
11. 27. nyaka-szegett: elveszett Sz. I), M. Vir. 321.

Előtag és utótag teljes mondat, mely mint közbeszúrt mondat 
egészen jól megférhetetett egy nagyobb mondat szerkezetében 
pld. fene-ette Mel. Nyíl, Irt. Elöl. 7., szúette PP, 1. idő-járta: 
veeti es ydő yarta rokonsága. Erdy C. 384., fiist-fogta : Fal. N.
13., viz-hozta, »jött-ment Sohonnai bitang vizhozta bujdosó« 
Szathmár Xémethy Mik: Halotti Centuria Kol. 1683 [lőleg azon 
tárgyas összetételek, melyek utótagja -o -ő -t -tt végű igenév].

Lehetséges, hogy az igének vmely más időalakja v. épen 
nem is ige áll az utótagban pld: temondád: üres beszéd. Vásárh. 
Evang. 57., nemisinerem-fű: opuntia M. A. s ilyen a mennydörög 
is: Meny dörgeni es villámlani kezd. M. A. Acult 282., csontja- 
tehér 1462: Possessionibus Napfen Chonthafeyer 0. L. I). 1573., 
Jer utánnam: Philtsum, Szerelemre gerjesztő kinec neve ieru- 
tannam M. A. C. PPB., háta-hopás egyenetlen G. Kát. Válts. 11.
64., háta-hoporjás: C. PPB. hoporjás: hoportos (Helt. Wes.): 
érdes, durva felületű holperig (ördögharapta fű: PP. Mel: Herb 154.)

II. Az előtag személyragos. Az előtag személyragos voltának 
okát nem kereshetjük másban, mint abban a körülményben, h. 
az illető szó a gramatikai szerkezetben is személyraggal állott. 
A személyragos összetétel tehát nem kivétel, hanem ép olyan 
igazi és rendes, mint a személyrag nélküli összetétel s lehet
séges, hogy egy és ugyanazon összetétel előtagja személyraggal 
meg személyrag nélkül is előfordul: lélekszakadva, lelkeszakadva, 
hithagyó, hitehagyó. Helytelen volna tehát ezen összetételek -a 
-e hangjában az összetételnek valami eredeti jelentős hangját 
(Compositions vocal) látni, melyet Grimm a valódi összet. fel
ismerheti'» jegyéül jelölt meg, a mely hang a két önálló szót 
összetétellé fűzte.*) Pld. agyafúrt: makacs Agyafúrt lelketlen 
ember. Kár: Credo 72., P. P: Pax A. 353 esze-fúrt: bölcs 
légyen mint Salamon, eszefúrt mint Achitophel Fal. N. A. 242., 
esze-fogyott Pázni. Préd. 10., esze-licamodott: nevelik az esze-

*) Grimm Ja k .: Deutsche Gramatik Gottingen 152t>. 4UÖ. G.
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fitzamodott urtiatskat Fal. N. E. 34; esze-fordult AI. A. PPB. 
eszefordultság: esztelenség M. A. Fan. 31., esze-veszett: pertur- 
batus C. Mint eze vezőttek tee towa fwtosnak Hrdy C. 8., feje- 
hiúit: phanaticus C hiúi (heewl Erdy 1 37.) üresedik, feje-kötött : 
G. Kát. Tilk. 12. teje-fordult: esztelen Lép. Bál. 1 tí 17-től, feje- 
furott: Pesti nőm 100, hire veszett, becstelen M. A. PPB. 
ina-szakadozott: guta-ütött, kedve-fordult: rosszkedvű: olly kedve 
fordultai mutattya magat M. A. Scult 964. Inai szakadozott 
betegségben fekszik. Kulcs. Evang. 160., juha-szakadt: G. Kát: 
Titk. 57., keze-megaszott (ma inkább aszott kezű) Keze-megaszott 
ember. Münch. C. 75., magva-veszett: Orcy Költ. H. 139., napja- 
fogyott myre gyetröd keenzod az en fiyaymat? Erdy C. 633. b, 
teste-szakadt: Alenenek ő hoszaia teste szakattat viven Fél : 
Bibi I. 54. ügye-fogyott: miser Balásfi Tani. ügye-fogyottság 
szükség, kényszer Alegy. 3. Jaj. 1668.

Nem oknélkűl hoztam fel a példák ilyen nagy számát; fel
akartam tüntetni 1. a jelzős összet., mint az összet. általában 
nagyobb eltérést a régi korban sem mutat; a mai jelzős össze
tételek minden alakja előfordul a régi nyelvben is s csak itt ott 
találunk egy-egy eltérő példát; ezek mellett megint nagyobb 
számmal olyanokat, melyek ma már nem használatosak vagy ha 
használatosak is, más alakban. Ezeket a kivételes, vagy a 
mai nyelvtől eltérő összetételeket részben meg is jelöltem (dol
gozatom középső szakaszában). Ha most e példákat összefog
laljuk röviden a következőket mondhatjuk:

Legrégibb okleveleinkben a maitól eltérőleg melléknévi jelző 
helyett főnévi áll Soyw 1293. Aluz. Hamvai só-viz v. ö. Salz-wasser 
1288: Sópotok in Coinitatu de Sarus; inig néhány évvel későbbi 
oklevélben már Souspotok áll; tűzía: Brennholz, tűzifa helyett 1240: 
Udvornici eccl de 5. Monte Pannóniáé debent dare trés carratas 
lignorum, quos vocant tyzfa 1240. Wencz. VII. 97. Az össze
tételnek e módja, hogy tőnév áll melléknévi jelző gyanánt nem 
okvetlen idegen hatás eredménye, hanem lehet ős finnugor sajátság; 
megvan a vogulban is pld: vit-chul: vizi-hal. vor-pil: erdei bogyó 
vit-kes’: vízi manó ill. ember stb. stb. 1. Névszói összetételek a
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vogulban 163. I. Még szokatlanabbnak tűnik fel az 1093-iki Pannh. 
oklevélbeli helynév Ygmogos: 1138. Hegmogos: Hegymagas, 
mely alak okvetlen emlékeztet a Haushoch, turmhoch német ala
kokra; de lehetséges itt a birt viszony is, a mint már megje
gyeztem. Továbbá 1364. Kygos pataka Lelesz. Met. Reseg 52. 
M. A. Kígyós patak. Az összetétel másik tagja személyragos 
névszó, bár a birtokos személy nincs kitéve; nem lehetne tehát 
azonosítani a birtokos összetételnek magyarázott »istenadta, isten 
adata «-val.

Nagyobb változatosságot mutatnak a Codexek összetételei. 
Ezek egyrészt a kérdéses fogalmat utolsó árnyéklatáig kifejezik s 
megjelölik, minek következménye gyakran bizonyos pleonastikus 
és értelem-zavaró kifejezés. Pld, leány-barát: arnica Fel. C. 1; 
amikor nem asszony, hanem leány barétnéről van szó. Asszony : 
szüle: Mutter Erdy C. 410. határozott kifejezője annak, hogy 
oly asszonyról van szó, ki anya is. De pleonasztikus az asszony
ember. Ehr. C. 75. ember: Mensch, Person, Fraunsperson. barom
állat stb. A nyelvnek rövidségre való törekvése folytán e hosz- 
szadalmas összetételek egyszerűbb szavakkal váltattak fel épen 
úgy, mint az azon időbeli értes-erkölcsű Erdy C. 245. az ért- 
erkölcsűtvel vagy az ércből szerzett edény (Jord C.) az érc- 
edénynyel és az oly jelentős. keze-megaszott a sokkal inkább 
összetételnek hangzó keze-aszott-tól. Idegen hatásra mutat a 
lágymeleg Nagysz. C. 94. langymeleg, langyos v. ő. lauwarm, 
isteni-szolgálás v. ö. Gottesdienst, de megvolt az isteni-tisztelet 
is. Nem okvetetlen germán, hatás a jelzős jótét mellett előforduló 
jólét, Wohltat Ehr. C. 94.

Határozottan magyaros összetétel a közbeeső igenév kiesé
sével keletkezett róla-beszéd, rólaszólo- beszéd, proverbium, pél
dabeszéd Döbr. C. 291. s az Érdi C-beli analógia utján kelet
kezett negyvenlő-böjt, negyven napi böjt, negyven: negyvenei- 
négy: (fel)- négyei.

Az összetételek fejlődésének történeti áttekintésénél igen 
fontosak a régi szótárainkban talált összetett szók. Igaz, hogy 
ezeknek nem egyikében idegen hatás látszik, pld. Spanholz C.
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forgácsfa, más részük meg nem is éi már nyelvünkben, de 
ismeretük föltétien szükséges az összetétel további fejlődés- 
menetének áthidalására. Fontos különösen Murmelius, Páriz Pápai, 
Calepinus és Sz. Molnár Albert szótára. Ezeknél, Murmelius]; 
kivéve, kit más okból már eddig is kiemeltem, feltűnik a mellék
névi jelzői összetételnek nagyobb mértékben való használata 
s a főnévi jelzős összet.-nek -i melléknévi jelzős összetétellel való 
kifejezése pld. haj ói-had, uti-levél, gondolt-beszéd, tabula. M. A.*) 
fagyott-csap: jégcsap C. levesétek P. F. leves, párjált levél P. P. 
másolat, másodszor oly összetételek kedvelése, melynek utótagja 
igenév, előtagja pedig az igenévvel kifejezett cselekvés alanya: 
feje-hiult: Feje-hejult, iires-fejü: phanaticus C. hajó-álló (part)
P. P. B. ördögharapta-fü P. P., szúette P. P. 1., barom-élő, 
baromjáró M. A. föld: pascua.

A reformáció korában a biblia fordítóknak különböző uj 
fogalmak kifejezésére uj szókra volt szükségük s ezt a 
szóhiányt szóösszetételek által igyekeztek kitölteni, sőt a már 
meglévő szót is újabbal helyettesítettek; fődolog lévén előttük a 
biblia szövegének lehető hű és zengzetes nyelven való magyar 
megszólaltatása. E kor szülöttei: jobb apa Helt. szép-apa Moln. 
a nagy- és öregapa mellett. »Az anyaszentegyházi« rövidített 
alakja: anyaház Tel. Tel. 141., inai-szakadozott betegség Kulcs. 
Evang. 160., v. ö. inaszakadozott ; több v. minden inról lévén 
szó, az iró a többesszámú előtagot használja, de az utótagot 
vonatkozásban tartja tovább is az egyesszámu betegséggel. Teste- 
szakadt pro guta-ütött Fél: Bibi. I. 64. és lelkű-ismeret**) lelki
ismeret helyett Helt., mely azonban úgy látszik csak akkép 
magyarázható, hogy a lelkiismeretnek megvolt sok esetben 
a jó vagy rossz, gonosz jelzője: jólelkű-ismeret; s csak ha 
szorosabb egységnek vették a lelkiismeretet, az ű a szóösszetétel 
végére került.

*) Ha azonban M. A nél mégis találunk ilyen elvont tövii összet.-t, mint pár-lug, 
ez csakis idegen hatásra mutat kötél-levél, kötelező-levél, kötés-levél M. A. és kötlevél és 
a tt M. K. It. 327-beli 1550 közül való orr-marha (or dieb diebisch).

**) Lehet orthogratiai sajátság.
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Fontosabb szerepe mint Károli Gáspár — de még Molnár A. 
nyelvében is — jut a szóösszetételnek Pázmány nyelvében. Igaz, 
bogy a szóösszetétel nála is már szokás szerint történik, de 
akadunk néhány szokatlan összetételre is az ellenreformatio e láng- 
lelkü szónokánál. [Kiss Ignácz: Pázmány nyelve Nyelvtudo
mányi Közlemények XV. 177.325.] Egyik másik sajátságában 
teljesen azonos kortársaiéval. Pld: nem alkot összetételt oly 
névvel, melynek vonzata van s ebben a tekintetben Molnár Albert 
is inkább körülírással segít magán még a határozás összetételnél 
is. Pld: Pázm: szolgálat készség, helyett: szolgálatra való kész
ségem, M. A. hamar nap, hamar való nap. Általában Pázmány 
ezen sajátsága még a Codexek korára vezethető vissza. Sokkal 
jellemzőbb talán Pázmány összetételeire az a második sajátosság, 
melyet Kiss Ignácz emlit, hogy t. i. nem használ igetővel való 
összetételt a »fogház« kivételével, [ha csak ide nem számítjuk, 
a lélek-lyuk-at, lélekző lyuk helyett]. Igaz, hogy Szenei is kerüli 
ezeket, amint a kötés levél stb. példákból láttuk. Fontosabb 
összetételei még: ágyas-ház, házas-ágy M. A. Ágyas-házát fer- 
te/teti fele baráttyának Pr. 19. által beszéd, általabb út Pr. 779. 
hálaadóság, irástartó-ház: levéltár, lélek-lyuk: szelelő-lyuk, ut-álló 
pro uton-álló stb. kupa-ser: sörös-kupa; asszony hitetlen: asz- 
szonyoknak is hihetetlen mondás. K. 406.

így fejlődik s halad tovább a jelzős szóösszetétel későbbi 
Íróinknál is: mindig föltüntetve egy sajátságot, t. i. a mai főnévi 
jelzős előtagnak melléknévi jelzős használatát, pld. tejes ut, 
Zrínyi, gyűrűs ujj, tengeri part; anyanyelv helyett született 
nyelv. Zvon. Mih: Pápa nem pápa 1003. lövő udvar: Schiessstätte 
Csoinb: Utl. 87, mely ma is használatos a lövölde helyett; de 
még a főnévből képzett melléknév helyett is inkább az u. azon 
gyökérrel bíró melléknévi igenév használatos, énekes könyv; éneklő 
könyv, már Dávid Ferencnél 1569, imádságos könyv: imádkozó 
könyv Fal. N. E. 40.

A német behatás alatt különösen Kazinczy korában egy 
sereg német mintára készült összetétel lepte el szókincsünket. Pld. 
horderő, gyapotlágy. pihekönnyű stb. alakok, de mindezeket túl
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haladják számra nézve a nyelvújítók másféle hibás összetételei, 
főleg az igetöves összetételek; ezeknek egy része nyomtalanul 
elveszett, minthogy a heljesebb irány elfojtotta és eltaposta őket 
még mielőtt gyökeret verhettek volna, ha nem is a nép, de az 
irói nyelvben, más részük azonban ma is él nyelvünkben. Corp. 
Gya. 589. Fal. 1704— 2779.

De a XVII. század végén Pereszlényi említi gramatikájában, 
hogy a főnévi jelzős összetételek, mint tengerpart, tejut, ember
nyom stb. apocopéval lettek a melléknévi jelzős összetételekből. 
Onnan kezdve a mn-i jelzős összetételek a főnévi jelzősökkel szem
ben mindinkább tért veszítenek s ha még a XVII. század közepén 
Faluéinál is találkozunk gályásrab stb. alakokkal, az onnan 
magyarázható, hogy Faluéi a nép nyelvét használta fel, hol a 
főneves összetételek ma is ritkábbak, mint az irodalmi nyelvben.

De ha a jelzős összetétel jogosultságáról, régiségéről s 
fejlődéséről teljes képet akarunk nyerni, nem elég a régi nyelvre 
vagy csak a jelen kor irodalmi és a nép nyelvére szorítkoznunk, 
hanem legalább néhány példát kell felhoznunk a rokon-nyelvnek 
jelzős összetételei közül. Folyamodnunk kell tehát még egy 
harmadik forrás bizonyságaihoz: a többi finnugor nyelvek jelzős 
összetételeihez és azt fogjuk találni, hogy a melléknévi és a 
számnévi összetétel ott is igen nagy számmal van meg. P ld: 
finn : koso-kauppa: grosshandel, koso bőséges (Búd. szót 56); 
täysiku: telikold täyte nőm. täysi de már suun-táysi vö : mundvoll 
Búd. 202. kemapää: kevély, caput erectum Búd. szót. 274 uutis 
leipä =  frissen sült kenyér, u. o. 864.

Vog. k. jol-ma: alföld jól: quod infra est; ezzel szemben 
pasenma: ég; tulajdonképen, fényes föld —• jujt-kum: hátulsó, tulaj
donképen hátulsó ember u. o. 871 juj-aul: utolsó, tulajdonképen 
utolsó vég u. o. 871 nayk jiw : vörös fenyő (Nytud. Közi. XXVI. 
141 1. Szilási M. Névszói összetétel a vogulban) osztj: jil-chot 
alház — un-lovat nagytermetű lovat nagyság u. o. 276. észt: 
taga-ma hátul fekvő föld taga: háttér, hátul Búd. 196 Ip. divdo- 
olmus: férfi ember tulajdonképen teljes ember divdo dievdo 
teljes u. o. 202.
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Számnévi jelzős összetétel: f. kymmen-kuntá v. kymme-kunta 
dccas; tulajdonképen tizhad; kunta had, sereg Szinny. M. Ny. 
h. 60. észt: kolme talise härg: hároméves ökör Búd. szót. 202 
zürj-votj: kikt-oj két-éji; tulajdonképen két-éj u. o. 26. lp. nelje- 
joulkak: négylábú, juolke: láb juolkak lábú vog: pal-kät fél-kéz 
Búd. szót. 18, de a finnben kfisi-puoli »kéz-fél« félkezü 51, 
jalka puoli »láb-fél« féllábú stb. vö. m. fogyott-iigyü és ügye- 
fogyott. Különben előfordulnak a magyar -ú -ű -es -i végű összetett 
jelzős melléknevek képző alakban is 1. Sim. »A szavak összetétele« 
Nyr. 488, 489 mustasilmäise: fekete szemű; heikko-uskoise: 
gyenge hitű 1. Szinnyei: Finn nyelvtan 12. 1. Képző nélkül pld. 
f. kiero-silmá »kancsal szem« (kancsal szemű) votj-pal-sin »fél
szem« (-ü) osztj-ana-sabet - »vastag-nyak« (-u) (egy vastag nyakú 
récefaj neve).

Igei melléknév az előtag: f. imevá lapsi: csecsemő; tulajdon
képen: szopó gyermek. Simonyi »A szavak összetételéről« irt 
pályamunkájában több példát találunk erre s egyszersmind 
rámutatási azon tényre, hogy a rokon-nyelvek az igei mellékneves 
előtag helyett rendesen nőmén actionist használnak, a mint a 
m-ban sem vehető igen sok esetben az igeneves előtag értelem 
szerint: nőmén actionisnak. Példái közül emlitem af. tyő-sia »dolog 
hely« észt magadus-kamber hálás-szoba mordv. udim-vasta 
»alvás-hely« udi-udo aludni igéből képezett igenév Nytud. Közi. 
XIII. 28. 1. mint a finn syömä-neuvot-beli syöina a syö: enni 
igétől képzett gerundium. Az udim és syömá eredeti szerepére 
azonosnak tekinthető a magyar alvó (-hely) és evő (eszköz)-beli 
igenévvel épen úgy, mint a zürj vundan-kad-beli előtag (arató 
idő). Igei tő van az ampu- neuvot f. összetételben: lövő fegyver 
tulajdonképen lőeszközök. vő. m. lores, lőpor.

Ha a jelzős összetétel — mint a szóösszetétel általában — 
nyelvünk ősrégi sajátossága s legrégibb nyelvtaniróinknál csak 
épen hogy érintetik, annak oka nem kereshető más körülményben 
mint hogy nem terjeszkednek ki a szóösszetételre s szóképzésre. 
Ue azért mindegyiknél táláljuk az összetételnek vilii említését v. 
egy két példáját.
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Sylvester (Grammatika hungaro-latina in vsnm puerorum 
recens scripta: Joanne Sylvestro Pannonio autore. Neanesi an 
1539. die 14. Junii) bár csak a m. hangokról, a névragozásról 
és igeragozásról szól, a szók figurája alatt mindenütt emlit 
egy-egy összetett noment (new: esz-telen összetétel!) névmást 
(newirtualó : valakiczoda) igét (beszéd : meg-olvasom) adverbiumot 
(beszidhezualo-t: bölczeség nélkül: imprudenter) — Aránylag hosz- 
szabban időz a szóösszetételnél Szenei Molnár Albert (Alberti 
Molnár Szenciensis Novae gramatikae ungaricae libri duó Ki 10. 
I. Ftyssologia II. Syntaxis. Caput XVII. De Compositione Corp 
Gram: 170.] Nem tesz ugyan különbséget ő sem jelzős-birtokos 
és tárgyas-összetétel között, hanem csak beszédrészek szerint 
hoz fel néhány összetett szót: szivfájás felebarát tátott-halott 
csúszó-mászó és szól különösen a birtokos összetétel személy- 
ragos ragozásáról.

Geleji Katona István: »Magyar Gramatikástka« 1645. csak 
ott érinti az összetett szókat, a hol azok írásáról (egy lineátskával 
kell megszaggatni 303.) s azon tényről van szó, hogy: »A tech
nician vocabulumokat és egyib Scholastica s’Theologica dictiokat 
bajos Magyarul egy szóval kimondani«. Példái: róla-mondatott 
(proedicatum), alatta-állás (substantia) személyi-létei subsistentia 
egy-szivüség concordia stb.

Legérdekesebben nyilatkozik a szóösszetételről Komáromi 
Csipkés György (Georgii Csipkés Comarini: Hungária illustrata .. . 
1655 Debrecen). Szerinte a szóösszetétel a nyelvnek nem valami 
fontos eszköze, mert az összetett szók száma igen kicsiny. In 
lingua hac Hungarica quia non sunt múlta composita, et si quae 
sint, ea quoque ex integris, non múltúm habet natura composi- 
torum et compositionis difficultatem Corp. Gram. 356. Az össze
tételeket ő is beszédrészek szerint osztja be, de e mellett tekin
tettel van az alaki változásra is, nulla facta mutatione, vei in 
litteris et vocalibus, vei in vocalibus tantum.

Végül Pereszlényi Pál (Grammatica linquae Ungaricae 1682.) 
csak épen hogy érinti a jelzős ú ű végű összetételeket: hosszú
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lábú, félszemű, sok-pénzű, jó-erkölcsű, nehéz-szagú s egy-két más 
összetételt: szívfájás, mindennapi stb. Aránylag sokkal terje
delmesebben foglalkozik a szóösszetétellel a »Debreceni grama- 
tika«. itt már a szóképzésben s nem az alaktanban történik szó 
az összetételről. A szók formálódásáról« c. fejezetben (CXX. §.) 
magában érthető és névbeli mássalérthető összetétel között 
tesz különbséget, elsőhöz sorolva azon összetett szókat, melyek
nek mindakét tagja főnév, másodikhoz azokat, melyeknek egyik 
vagy mindakét tagja melléknév (mássalérthető), mely az össze
tételben is az marad; a mássalérthető el nem választható azon 
szótól, melylyel összetételt alkot és nem cserélhető fel neki 
megfelelő más melléknévvel. Az ily módon keletkezett jelzős 
összetétel, további felismerhető jegye az, hogy jelentése bár 
több tárgyra volna alkalmazható, mindig csak egy meghatározott 
értelemben használtatik pl. nagy-atya, vak-ablak. Itt tehát már 
nemcsak általában az összetételről, hanem közelebbről a jelzős 
összetételről is találunk részletesebb említést. Azt mondja azonban 
a szerző (illetve szerzők) hogy »az illyen Összetett Szavainkat 
kevésnek találjuk«, mert nyelvünk jobban kedveli az összetételben 
a magábanérthetőket és a részesülőket; de a részesülő sem 
mindig magában érthető s igy ez a magyarázat, hogy nyelvünk 
inkább szereti a főnévből és részesülőkből alkotott összetételt, 
mintegy ellent mond magának, körben mozog; abban is téved 
a gram, felfogása, hogy a mássalérthető néha a főnév után áll 
s pld.-úl idézi a hadnagyot, tehát mintha a hadnagy nagy had 
helyett állana. Ellenben a könyvkötő beli kötő-t magában érthe
tőnek veszi, nem pedig valódi igei melléknévnek. (Magyar 
Grammatika, mellyet készített Debreczenben egy magyar társaság. 
Bécs 1795.)

Mindamellett a jelzős összetétel mégsem mondható igazi 
összetételnek, mert rendesen nem tüntet fel semmiféle alaki elvál
tozást, hanem teljesen azonos az ugyanilyen syntaktikai 
jelzős szerkezettel, mely mint ilyen sem kíván viszony jelet. A 
jelzős összetétel előtagja tehát, különálló mondatrész gyanánt 
tűnik fel, mely az utótaggal »nein a szóösszetétel, hanem a syn-

J
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taktikus kapcsolat viszonyában áll« Simonyi: »A szavak össze
tétele a magyarban« Nyr. IV. 103.

Mindent összefoglalva eredménykép a következőket mond
hatjuk.

I. A jelzős összetétel, melynek eredete őrségi: régi nyelvünk
ben nagyobb arányban, de lazább kapcsolatban volt meg, mint 
a mai nyelvben s alig különbözött a jelzős szerkezettől.

II. A melléknévi jelzős összetételnek egy része meglevő 
főnévi jelzős összetételek mintájára főnévi jelzős összetételi lett.

III. A régi igeneves utótagú összetételnek sok esetben u, 
ű-végű melléknév felel meg. — kezeaszott, aszottkezíí.

Valódi összetételnek a jelzős összetétel ugyan ma sem 
mondható, mert az előtag az utótaghoz az összetételben is csak 
syntaktikus kapcsolat viszonyában áll.

Demiány Ervin
g-imn. tanár.



III.

Jelentés az 1907/8. tanévről,
A tanév m egkezdése, javító és felvételi vizsgálatok.

A tanári testület 1907, évi augusztus 29-én tartotta alakuló 
gyűlését és ezzel megkezdte 1907/8. évi működését. A gyűlésen 
jelen volt a tanári testület teljes számmal.

Augusztus 31-én voltak a javító vizsgálatok. Vizsgálatra 
jelentkezett egy tárgyból 11, főtisztelendő Gyurátz Ferenc püspök 
ur 4225/1907. sz. engedélye alapján két tárgyból 12, összesen 
23 tanuló. Ezek közül javított 20, újra elégtelen osztályzatot 
kapott 3 tanuló. Ez szerint az 1906/7. tanév végén megvizsgált 
229 tanuló közül a követelményeknek megfelelt 193, a tanévet 
elvesztette 36 tanuló; a bukottak száma 16%.

A nagyra, vallás-és közoktatásügyi miniszter 85848/1907. sz. 
rendelete alapján javító vizsgára bocsáttatott egy, budapesti VII. 
kér. külső állami főgimnázium I. osztályú tanuló a mennyiség- 
tanból és rajzoló geometriából és mindkét tárgyból elégséges 
osztályzatot nyert.

Felvételre jelentkezett két polgári iskolai IV. osztályú tanuló 
akik a különbözeti vizsgán a követelményeknek megfelelvén, 
felvétettek az V. osztályba.

Szeptember 2., 3. és 4-én tartottuk meg a beírásokat. Fel
vettünk az I. osztályba 65 rendes és 2 magántanulót, a II. osz
tályba 44 rendes, a III. osztályba 49 rendes, a IV. osztályba 
37 rendes és 1 magántanulót, az V. osztályba 44 rendes, a 
VI. osztályba 25 rendes tanulót; évközben egy V. osztályú 
tanuló magántanulóvá lett. Az iskola népessége 267 tanulóból 
állott, kik közül ismétlő volt az I. osztályban 8, a II. osztályban
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3, a 111. osztályban 2, a IV. osztályban 3, az V. osztályban 2, 
összesen 1 8 tanuló.

Szeptember 5-én folyt le a szokott módon a tanév ünne
pélyes megnyitása; a tanítás szeptember G-án vette kezdetét. 
Az egyházmegyét nt. Tomka Gusztáv alesperes úr képviselte; 
az ünnepélyen részt vettek az isk. bizottságok tagjai, az egyes 
felekezetek lelkészei és számos taníttató szülő.

A tanári testület. A testület a VI. osztály felállításánál 
két tanárral szaporodott. A fenntartó testület az újonnan fel
állított latin-történelmi tanszékre rendes tanári minőségben egy 
próbaév fenntartásával megválasztotta Molnár Kálmán soproni 
Lahne intézetbeli rendes tanárt, aki az 1908. évi február 20-án 
tartott isk. nagybizottsági gyűlésen véglegesittetett; az újonnan 
felállított mennyiség-természettani tanszékre helyettes tanári 
minőségben alkalmazta Kovács Jenő szakvizsgázott tanárjelöltet. 
A megválasztott tanárok, akiket a testület őszinte szeretettel 
fogadott kebelébe, állásukat a tanév elején foglalták el. A testület 
ez évben 7 rendes és 3 helyettes tanárból állott; a helyettes 
tanárok közül Demiány Ervin az év folyamán oklevelet nyert.

Ezeken kivül tanított az intézetnél 4 hitoktató és 1 ének- 
tanitó. A róni. kath. tanulók múlt évi hitoktatója: Szeitz József 
segédlelkész áthelyeztetvén, helyébe a pécsi püspök Hardy Ernő 
oki, róm. kath. hittanárt nevezte ki.

Nagy veszteség érte a tanári testületet és az ifjúságot a 
tanév végén Forberger László szomorú halála által. Forberger 
László egyik legrégibb tanára volt az intézetnek; 188G. évi 
január 1-én lépett az intézet szolgálatába és egész 1908. évi 
május 25-én történt haláláig megszakítás nélkül hi ven és nagy 
ambícióval szolgálta a nevelés ügyét. Azt lehet mondani, soha 
beteg nem volt; de az a roppant teher, melyet vállalatai reá 
raktak, megtörte és korai sirba vitte az erős férfit, akit azelőtt 
semmi testi fáradság nem tudott ellankasztani. Fürdés közben 
beállott szivgörcs vagy szivszélhiidés oltotta ki életét és árván 
hagyta tanszékét, melyhez annyi szeretettel ragaszkodott; megvált 
az ifjúságtól, melynek atyai barátja volt és a tanári testülettől,
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melynek minden tagja a jó collégát siratja a boldogultban. 
Özvegye a halottat szülőföldjére, Késmárkra szállíttatta; a vég
tisztességnél összesereglett közönség mély megilletődése j  és 
elfojtott zokogása tanúságot tesz arról az igazi vonzalomról, 
mellyel Bonyhád közönsége iránta viseltetett. A késmárki teme
tésnél intézetünket Demiány Ervin képviselte.

Tanterv. A gimnázium az állami tantervet követi, de az 
ének az alsó négy osztályban kötelező tantárgy, A görögpótló 
tantárgyakat tanulta az V. osztályban IS, a VI. osztályban 
13 tanuló.

A vallástanból az ág. liitv. evang., továbbá a róni. katli. 
tanulók osztályonként külön nyertek oktatást, a más vallásunk 
ellenben csoportosítva.

A tornatanitás osztályonként történt; a játékban együtt vett 
részt az 1„ II. és III., továbbá IV., V. és a VI. osztály. A tornát 
az első félévben Beke Andor és Forberger László rendes, 
Demiány Ervin és Friedrich János helyettes tanárok tanították, 
Az ifjúsági játékokat Beke Andor rendes tanár vezette. A második 
félévben Beke Andor egészségi okokból lemondott és az egyhtn. 
elnökség az ő osztályainak vezetését Demiány Ervin és Kovács 
Jenő helyettes tanárokra bizta.

Rendkívüli tárgy volt a szabadkézi rajz, melyben Forberger 
László vezetése mellett 33, a francia nyelv, melyben Molnár 
Kálmán vezetése mellett 21 és gyorsírás, melyben Hajas Béla 
és Kiszely Géza tanárok vezetése mellett két csoportban 38 
tanuló vett részt.

Tanácskozások. A tanári testület 18 értekezletet tartott. 
Módszeres értekezletek szeptember és február, ellenőrző értekez
letek november és április közepén voltak; a félévek végén osz
tályzó tanácskozásokat tartottunk.

A tanári testület tagjai az óraközöket a hivatalos helyiség
ben töltik és igy folyton nyílik alkalom, hogy az egyes órákon 
és a házi látogatások alkalmával szerzett tapasztalatokat ki
cseréljék.
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Az ifjúság felvétele és elhelyezése. Az ifjúság felvétele 
a törvényes feltételek mellett történt. Minden tanuló betöltötte a 
törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányt igazolta.

Az ifjúság több mint négy ötödrésze vidéki szülők gyer
mekei, akik egyes lakosoknál helyeztettek el. Azon lakosokról, 
akik tanulókat szállásra elfogadnak, az igazgatóság jegyzéket 
vezet és mivel a fenntartóság a tanári testületet felhatalmazta, 
hogy oly helyről, ahol a lakás vagy lakásadó nem nyújt elegendő 
biztosítékot, a tanulót elhelyezhesse, feltétlen szükséges, hogy 
a szülők gyermekeik elhelyezésénél az igazgatóság tanácsát 
kikérjék.

Az egészség i állapot. Az egészségi állapot kielégítő 
volt. Az egész évben 380 könnyű, 12 súlyos és 4 ragályos beteg
ségi eset fordult elő. Összesen 171 tanuló mulasztott betegség 
miatt és 40 tanuló mulasztása haladja meg a heti órák számát.

A halál évközben két tanulót ragadott el tanítványaink 
közül. A beiratások alatt egy IV. oszt. tanuló vakbél gyuladásba 
esett, szülei Budapestre vitték, ahol szeptember 31-én műtét 
közben meghalt. A karácsonyi vakáció alatt egy J. oszt. tanuló 
mellhártya gyuladásban megbetegedett és a szülői házban hosszas 
szenvedés után március 12-én jobblétre szenderült.

Az ifjúság testi fejlődését előmozdítja az iskola egészséges 
fekvése, nagy udvara, befásitott kertje és tágas játéktere, melyek 
közvetlen az iskolaépület mellett vannak. A belterület megközelíti 
a 28.000 négyzet métert és az ifjúságnak kellemes üdülő 
helyet nyújt.

A téli hónapokban gondoskodtunk a korcsolyázásról, a 
meleg' hónapokban pedig a fürdőzésről. A fürdőzésre a fenn
tartóság 200 koronát engedélyezett.

Erkölcsi viselet. Az erkölcsi viselet az egész év folyamán 
jónak mondható. Az első félév végén, amikor 262 tanuló volt 
az iskola kötelékében, osztályzatot nyert 257 tanuló: ezek közül 
jó magaviseletii volt 215, szabályszerű 40, kevésbbé szabályszerű 
2 tanuló. A második félévi eredményt, mely remélhetőleg nem lesz 
rosszabb az első félévinél, az évvégi statisztika fogja feltüntetni.
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Az iskolalátogatás rendes. Az elmulasztott tanórák száma 
3881, ezek mind igazoltak. Egy órát sem mulasztott 59 tanuló.

A tanárok az ifjakat felkeresik lakásaikon és megnyugvással 
jelenthetem, hogy mindenkor hozzájuk illő foglalkozás közt 
találták. A fegyelmi esetek száma csekély, azok is olyanok, hogy 
nem esnek súlyosabb beszámítás alá.

Szorgalom és előmenetel. Az első félévben a 257 tanuló 
közül a követelményeknek megtelek 198 tanuló; elégtelen osz
tályzatot nyert egy tárgyból 22, két tárgyból 22, több tárgyból 
15 tanuló. Az évi eredményt az értesítő megfelelő rovatában 
tüntetjük fel.

Ami az egyes osztályokat illeti, az 1. osztályban most is 
sok az idegen ajkú tanuló; ez a körülmény igen megnehezíti az 
osztály haladását. A II. osztály nagyobb része szorgalmas és 
mivel az előző évi tehetségtelen tanulók elmaradtak, jól halad. 
A 111. osztály igyekezete elég jó, de azért tetemes a hanyag 
tanulók száma. A IV. osztály leggyengébb valamennyi között; 
az osztály nagy részében hiányzik a tehetség és a kellő szor
galom. Az V. osztályban sok a törekvő ifjú és néhányat leszá
mítva, a nagyobb rész megfelel feladatának. A VI. osztály 
feladatának tudatában komoly igyekezetét tanúsít és egypár 
tehetségtelen ifjú kivételével méltánylást érdemlő munkásságot 
fejt ki.

Tanulmányi utak és kirándulások. Mindjárt a tanév 
megnyitásakor az ifjúság egy része — négy tanár vezetése 
mellett • -- a pécsi kiállítás megtekintésére indult és útközben 
megtekintette Pécsváradot is. A tanév befejezése után nagyobb 
tanulmányi utat tervezünk Budapesten és Kassán át a Kárpátokba, 
hogy ifjúságunk a felföld nevezetességeit megismerje. Erre az 
útra Singer Bálint bányafőmérnök ur egy szegény tanuló számára 
(iO koronát bocsájtott rendelkezésünkre. A jövő években más és 
más irányba tervezünk tanulmányi utat és alkalmat kívánunk adni 
tanítványainknak, hogy négy év alatt hazánkat négy irányban 
beutazzák.
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Kisebb kirándulások a szomszédos vidékekre sűrűbben voltak. 
Ezeknek az volt a célja, hogy az ifjak természetrajzi és földrajzi 
ismereteiket bővítsék.

A nemzeti szellem  ápolása. A tanári testület megragadott 
minden alkalmat, hogy az ifjúságból a hazának és társadalomnak 
lelkes, áldozatkész és hasznos polgárokat neveljen és az ifjak 
lelkében a nemzeti intézmények és a nemzet nagyjai iránt ragasz
kodást és kegyeletet ébresszen.

Ünnepélyt rendeztünk október 6-án, amely alkalommal Molnár 
Kálmán tanár felolvasást tartott. Február 1-én sikerült »Kuruc 
estély« volt Békéi Péterné úrnő, Lehmann Ilonka kisasszony, 
Wickert Lajos és Hajas Béla urak közreműködésével; Molnár 
Kálmán felolvasást tartott a kuruc világ költészetéről, az ifjúsági 
zenekar Kiszely Géza vezetése alatt, az ifjúsági énekkar pedig 
Martin György vezetése alatt kuruc dalokat adott elő. Az estély 
a tanulmányi utazás és a hangszer-alap javára 21)1 korona 
hasznot eredményezett, az ünnepély hatása alatt pedig őnagysága 
dr. Schweiz Antalné úrnő és ngs. Hazslinszky Géza törvényszéki 
elnök ur a zene-alapra gyűjtést rendeztek, melynek eredménye 
410 korona. Ünnepélyt rendeztünk március 15-én, ezen az ünne
pélyen mutatkozott be a folyó évben alakult ifjúsági szavaló-kör, 
melynek egyik tagja felolvasást tartott, három tagja pedig alkalmi 
szavalatokat adott elő; az ünnepélyen közreműködött az ifjúsági 
ének- és zenekar.

Valláserkölcsi nevelés. Szigorúan őrködtünk az ifjúság 
valláserkölcsi érzésének épsége felett. Az őszi és tavaszi hóna
pokban az evang. egyházközség templomában, a téli hónapokban 
az intézet egyik tantermében tartottunk isteni tiszteletet minden 
vasárnap és egyházunk egyéb ünnepein. A tanári testület és az 
ifjúság — számos egyháztag részvétele mellett — az Ur aszta
lához járult a reformáció ünnepén és május 21-én. Az utóbbi 
napon 21 tanuló megkonfirmáltatott. Az év folyamán az exhortátor 
gyűjtést rendezett a gyámintézet javára és a begyült 25’70 koronát 
rendeltetési helyére juttattuk.
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A más vallásu tanulók saját egyházuk isteni tiszteletére 
jártak el; alkalmat adtunk, hogy mindenki eleget tehessen vallása 
és egyháza kötelmeinek.

A különféle vallásu tanulók jó egyetértésben élnek és 
közöttük a türelmetlenség jelei nem mutatkoztak.

Látogatások. Az egyházmegye résztvett az évnyitó és 
évzáró ünnepélyeken. Az elnökség évközben kétszer keresett 
fel bennünket, hogy az iskolai életről személyes tapasztalatokat 
szerezzen. Meglátogatott minden osztályt és minden tanárt több
ször; meghallgatta a tanítványok feleleteit és a tanárok előadását.

A nagyin, vallás- és közoktatásügyi miniszter 120487,1908. 
szám alatt Váradi Károly székesfehérvári tank. kir. főigazgató 
urat küldte ki gimnáziumunk meglátogatására. A látogatás azon
ban, mely a húsvéti szünidő utánra már be volt jelentve, a 
főigazgató ur megbetegedése miatt elmaradt, A tornatanitás 
megvizsgálására 117802 1908. sz miniszteri rendelettel iskolánk
hoz kiküldetett Maurer János tornatanitó-képző intézeti igazgató 
ur, de az ő látogatása is elmaradt.

Az intézet kiegészítése. A fenntartó testület, miután a 
magas tanügyi kormány az V. osztály fenntartását és a VI. 
osztály felállítását 33031/1907, sz. alatt előzetesen tudomásul 
vette, az 1907/8. tanévben a VI. osztályt is megnyitotta; mint
hogy pedig a fenntartóság minden irányban eleget tett az 1883. 
évi középiskolai törvénynek, a magas kormány 112919/1907. sz. 
alatt az V. és VI. osztálynak az 1907/8. tanévre nyilvánossági 
jogot adott.

A fenntartóság a jövőre nézve is jókor megtette a szük
séges intézkedéseket. Március hónapban felterjesztést intézett a 
magas tanügyi kormányhoz és bejelentette, hogy az V. és VI. 
osztályt továbbra is fenntartja és a VII. osztályt újból meg
nyitja, egyúttal pedig előadta azokat az intézkedéseket, melyeket 
foganatosított a tanári testület kiegészítésére, az osztályok 
elhelyezésére, a felszerelés és bútorzat szaporítására nézve. A 
magas kormány a bejelentést 39745/1908. sz. alatt tudomásul 
vette és a beterjesztett tervezethez hozzájárult. Ennélfogva
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örömmel jelenthetem, hogy az 1908/9. tanévben a VII. osztály 
is megnyílik.

Változások a tanári fizetésekben. A lefolyt tanévben 
csupán Fáik Henrik rendes tanár fizetésében volt változás. Ugyanis 
Fáik Henrik betöltötte rendes tanári működésének tizedik évét, 
a fenntartó testület számára kiutalványozta a második ötödéves 
korpótlékot és nyugdíj igényének kiigazítása, valamint Molnár 
Kálmán rendes tanárnak a nyugdíjintézet kötelékébe leendő 
felvétele tárgyában a magas kormányhoz felterjesztést intézett. 
Ez a két ügy ez idő szerint még nincsen befejezve.

E helyen megemlítem, hogy a magas kormány az intézet 
rendes tanárai számára megállapított személyi pótlékot a nyugdíj
igény kiigazításánál beszámította, de nem hallgathatom el azt a 
sérelmes körülményt, mely az intézet tanáraira az 1894. évi 
XXVII. t.-c. 8. §-ból származik. Ugyanis a tanároknak nincsen 
az állami tisztviselőkkel egyenlő lakáspénzük és igy a hivat
kozott törvénycikk alapján a IX. fizetési osztályban levő 
tanár lakáspénzét is jóval magasabbra vették fel az ugyanazon 
javadalmat élvező állami tisztviselő lakáspénzénél, a VIII. fizetési 
osztályban levő tanárokét pedig még kétszeresénél is magasabbra; 
amennyivel pedig a lakáspénz magasabbra van felvéve a tényleg 
élvezett lakáspénznél, annyival minden tanár a nyugdíjban rövid
séget szenved.

Könyvtár, szertár, bútorzat. Úgy a könyvtár, valamint 
a szertárak a lefolyt évben szépen gyarapodtak. Az iskolai 
bizottság a könyv- és szertárak gyarapítására 1900 koronát 
irányzott elő a következőképen: tanári könyvtárra 800, ifjúsági 
könyvtárra 400, történeti és földrajzi térképekre 192, rajzra és 
művészeti tárgyakra 300, tornára 100 és szabad rendelkezésre 
108 koronát. A beszerzésekre engedélyezett összeget felhasználtuk; 
a beszerzések kimutatása a megfelelő rovatokban található.

E helyen emlékszem meg a bútorzat kiegészítéséről is. A 
fenntartóság a Feiwel-féle «Diadal» padok beszerzését folytatta 
és az uj tanterem teljes bútorzatára 1122 koronát fordított. A
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bútorzatra fordítottuk azt a 68 koronát, melyet a régi tanítványok 
nyári mulatsága eredményezett.

Az uj épület létesítése. Az építkezés a múlt tavaszon 
megkezdődött és immár serényen közeledik befejezése felé. Még 
másfél hónap választ el bennünket a kikötött időtől, amikor a 
vállalkozóknak az épületet át kell adniok; a munka oly serényen 
folyik, hogy — ha valami közbe nem jön — június végére 
mindennel készen lesznek.

A magas kormány az építésre 77355 1906. sz. leirata 
értelmében 90,000 korona államsegélyt engedélyezett, 14268/1907. 
sz. alatt pedig kijelentette, hogy hajlandó újabb 70,000 korona 
államsegélyt engedélyezni. Minthogy a munkadijak emelkedése és 
az építési anyagok megdrágulása, továbbá az építés alatt felmerült 
munkálatok miatt a már engedélyezett és kilátásba helyezett 
összeg nem mutatkozott elegendőnek az építés befejezésére, az 
isk. nagybizottság egy tüzetes számítás kíséretében azon kére
lemmel járult a magas kormány elé, hogy az építési államsegélyt
226.000 koronára emelje fel. A miniszter őnagyméltósága a 
kérelmet teljesítette és — miután a Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár Egyesület a 96341/1907. sz. rendelet alapján a 90,000 
koronát folyósította — 39,746/1908. sz. alatt kijelentette, hogy 
a 14268/1907. sz. leiratában kilátásba helyezett 70,000 korona 
építési államsegélyt az országgyűlés hozzájárulása esetén hajlandó
136.000 koronára emelni. Ezzel az összeggel, mely az 1909. 
évi állami költségvetés letárgyalása után várható, az építés 
keresztülvitele biztosítva van. Addig is, inig az összeg ki fog 
fizettetni, a fenntartóság a szükséges kiadásokat rendes kölcsön 
utján fedezi, melyet a bonyhádi takarékpénztár bocsát rendel
kezésére.

Az uj épületet, melyet a nagy vakációban teljesen bebuto- 
rozunk, a jövő tanévben átadjuk rendeltetésének és szeptember 
elsején az 1908/9-ik tanévet már abban kezdjük meg. A minden 
tekintetben modern épület legyen a hittel párosult tudomány 
világitó fáklyája és a belőle kikerülő ifjúság a nemzetnek és 
hazának erős oszlopa 1 1'

4
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Adományozás az intézet kiegészítésére. Az intézet 
kiegészítése céljából ez évben is tettek ajánlatokat; a felajánlott 
összeg ezekkel együtt 77.717 korona, mely összegből befolyt: 
a múlt tanévben 31333.50, a folyó tanévben 13.075.50, összesen 
a két év alatt 44.409 korona. Évi járulék címén befizetett 
Bonyhád nagyközség 2000, a bonyhádi takarékpénztár 1000 
koronát. A jövő tanév kezdetén esedékessé lesz a felajánlott 
összeg harmadik részlete; kérjük az adományozókat, hogy úgy 
a hátralékos, valamint a szeptember elsején esedékes részleteket 
az igazgatóságnál befizetni szíveskedjenek.

Adományok jutalomdijakra. Jó magaviseletü és szor
galmas tanulóink jutalmazására az adományok ez évben sem 
maradtak ki. Az ösztöndíj alapítványok kamatjait és egyesek 
adományait felhasználtuk. Az adományokat az ösztöndíj rovatban 
tüntetjük fel.

Segélyezés. Az iskolai bizottság a szegénysorsu, jó maga
viseletü és szorgalmas tanulók tandijából jelentékeny összeget 
engedett el: 45 tanuló részesült 1440 korona tandíj és 42 tanuló 
913 korona tápintézeti dij elengedésben.

Az ifjúsági segélyegylet leginkább tankönyvekkel segélyezte 
az ifjúságot. Kiosztott 84 tanuló között 527 darab könyvet 
685 korona értékben. A fürdőzés előmozdítására a fenntartóság- 
tól 200 koronát kapott; tankönyvek beszerzésére 330'90 koronát, 
orvosi és patikai számlákra 66-10 koronát fordított.

Az egyesület alaptőkéjére, mely 3705 korona 3 fillért tesz 
ki, továbbá a folyó kiadásokra befolyt adományok a megfelelő 
rovatban találhatók.

A tanév befejezése. A tanítást junius 6-án befejeztük és 
közvetlen a pünkösdi vakáció után junius 9-től junius 17-ig 
megtartottuk a vizsgálatokat. A vizsgálatok kezdetén az iskola 
kötelékében volt: az I. osztályban 64 rendesés 2 magántanuló, 
a II. osztályban 42 rendes, a 111. osztályban 47 rendes, a IV. 
osztályban 34 rendes, az V. osztályban 40 rendes és 1 magán
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tanuló, a VI. osztályban 25 rendes, összesen tehát 255 tanuló. 
Évközben kimaradt 10, meghalt 2 tanuló.

Az egyházmegyei elnökség az évzáró ünnepélyt junius 
19-ére tűzte ki; az ünnepély után a tanév bezáratott és a 
bizonyítványok kiosztattak.



IV.

Kimutatás
a főgimnáziumi alapra felajánlott  a d o m án y o k

bef ize tésé ről  1908. junius 1-ig.

Bevétel
korona

1. Balog János, Belecska 12.50
2. Künsztler János, Bonyhád 1 2.50
3. Fleischmann Lipót, Bonyhád 200.—
4. Sörös Gyula, Báta 20.—
5. Tomka Gusztáv, Györköny 100.—
6. Horváth Sándor, Paks 100.—
7. Krause Gyula, Főherczeglak 1 0 .-
8. Raubitschek Izór, Bonyhád 25o~
9. Krausz Salamon, Bonyhád 2 5 .-

10. Kirchknopf Agostné, Bonyhád 50.—
11. Dr. Bélák Sándor, Enying 1 0 0 .-
12. Gyalog István, Bonyhád 125.—
13. Hirschmann H. és F., Bonyhád 100.—
14. Baldauf Gusztáv, Pápa 1 2.50
15. Dr. Tarján Béla, Tiszafüred 50.—
10. Hoff Henrik, Szekszárd 25 —
17. Wolf József, Bonyhád 1 2.50
18. Reder Henrik, Bonyhád 7 5.—
19. Reder János, Bonyhád 12.50
20. Fritsch Sándor, Bonyhád 40.—
21. Özv. Mestyán Jánosné, Bonyhád 1 0.—
22. Szabó János, Izmény 50.—
23. Genersich Tivadar, Kismányok 100.—
24. Molnár Lajos (fényképész) Bonyhád 18.—
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B ev é te l

korona

25. Strohmayer Péter, Bonyhád 50.—
2(5. Kreschka János, Bonyhád 10.—
27. Davidovics Jakab, Bonyhád 75.—
28. FischI János, Kőherczeglak 10.—
29. Péterman János, Bonyhád 10 —
30. Krehling Komád, Mekényes 5 0 .-
31. Beeilt Henrik, Bikái 5.—
32. Oravetz István, Apáthi 25 —
33. Parsitzky Aurél, Tamási 12.50
34. Mórágyi pol. község 20.—
35. Schöll Lajos, Hidas 25 —
36. Kallivoda Jenő, Dombóvár 50.
37. Erményi József, Bonyhád 10.
38. Schöpf Gyula, Kcsény 50.—
39. Pállok Lázár, Kaposszekcső 10,—
40. Kring Gyula, Kéty 50.—
41. Stern Miksa, Bonyhád 7 5 . -
42. Kaiser Gyula, Sárbogárd 10.—
43. Kéri János, Tamási 25.—
44. Bene Kálmán, Ráczkozár 25.—
45. Sörös Gyula, Báta 20.—
46. Singer Bálint, Nagymányok 50. -
47. Szemerei Pál, Lajoskomárom 10.-
48. Zulauf János, Kéty 25.—
49. Segélyegylet, Bonyhád 5000.
50. Herger Nándor, Bonyhád 25. —
51. Wágner Károly, Bonyhád 25.—
52. Perényi Vencel, Salgótarján 10 —
53. Halasy György, Bonyhád 10.—
54. Haidinger József, Bonyhád 20.—
55. Novotny Rezső, Bonyhád 100.—
56. Barabás Imre, Bonyhád 2 5 .-
57. Barabás Imréné, Bonyhád 100.—
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Bevétel
korona

58. Dr. Rosenthal Tóbiás, Bonyhád 25.
59. Biczó Zsigmond, Bonyhád 12.50
GO. Spitz Czeczilia, Bonyhád 12.50
61. Limbacher András, Bonyhád 2 0 .—

62. Fritsch Vilmos, Bonyhád 2 5 .-
63. Wágner Ádám, Ráczkozár 25.
64. Liebelt Antal, Bonyhád 12.50
65. Bélák János, Tolna-Tamási 12.50
66. Huchstädt Lajos, Bonyhád 1 2.50
67. Fáik Henrik, Tófű 25. —
68. Schiszler Anna, Bonyhád 25.—
69. Schiszler Henrik, Bonyhád 25.
70. Móritz Zsigmond, Bonyhád 25.—
71. Eisner Sándor, Bonyhád 25.—
72. Deckmann Konrád, Bonyhád 12.50
73. Haffner Vilmos, Mekényes 50.—
74. Német Ferencz, Bonyhád 2 0 .—
75. Szokolics György, Bonyhád 10.—
76. Csajder Lipót, Bonyhád 25.-
77. Özv. Papp Antalné, Bonyhád 50.—
78. Csekey József, Bonyhád 25.—
79. Fercsák Ferencz, Bonyhád 25.—-
80. Müller József, Bonyhád 25.—
81. Link Mátyás, Bonyhád 12.50
82. Fáik Adám, Bonyhád 5.—
83. Fáik Henrik, Bonyhád 50.—
84. Proszbik Istvánná, Bonyhád 25.—
85. Werner Mihály, Bonyhád 25.—
86. Litzenburger József, Bonyhád 25.—
87. Schwarczkopf Alajos, Bonyhád 25.—
88. Haag József, Bonyhád 12.50
89. Priseczky Henrik, Bonyhád 10.—
90. Pfaíf Henrik, Apar 2 5 .—
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B ev éte l

9 1 . Baumgartner Sándor, Bonyhád
korona

2 5 . -

9 2 . Mohär Endre, Lajoskomárom 10 .

9 3 . Péter Dániel, Bonyhád 2 5 0 .  -

9 4 . Schaffer Gyula, Bonyhád 5 0 . -

9 5 . Erdős Zsigmond, Bonyhád 3 7 .5 0

9(5. Kaiser Ede, Bonyhád 5 0 .—

9 7 . Krausz Sándor, Bonyhád 5 0 .—

9 8 . Englman Adolf, Bonyhád 2 5  —

9 9 . Kirchner József, Bonyhád 2 0 -

1 0 0 . Blumenstock Jakab, Bonyhád 1 2 .5 0

1 0 1 . Balog János, Belecska 2 5 .—

1 0 2 . Ifj. Schon Vilmos, Bonyhád 2 5 .—

1 0 3 . Weber Jakab, Bonyhád 7 5 . -

1 0 4 . Hoff Adám, Bonyhád 2 5 .—

1 0 5 . Kuppi Gábor, Bonyhád 5  —

1 0 6 . Reinwald Henrik, Bonyhád 5 0  —

1 0 7 . Schramek Lajos, Bonyhád 1 2 .5 0

1 0 8 . Reich Sámuel, Bonyhád 1 2 5 .—

1 0 9 . Frank Ignácz, Bonyhád 1 5 . -

1 1 0 . Schmiedt János, Bonyhád 1 0 -

1 1 1 . Pausz Samu, Ivándárda 2 5 . —

1 1 2 . Osztrich Mihály, Bonyhád 2 5 .—

1 1 3 . Honig Albert, Bonyhád 1 0 0 .—

1 14 . Straicher Benő, Bonyhád 1 2 5 .—

1 1 5 . Síkos Károly, Tamási 1 2 .5 0

1 1 6 . Fein Lajos. Bonyhád 1 0 0 .—

1 1 7 . Roth Fülöp, Bonyhád 5 0 .  -

1 1 8 . Brick Jakab, Bonyhád 5 0 . -

1 1 9 . Ernhaft János, Bonyhád 1 2 .5 0

1 2 0 . Hellebrandt István, Bonyhád 2 5 .

1 2 1 . Stumpf Henrik, Nagyszékely 2 5 .—

1 2 2 . Grieszhaber Henrik, Bonyhád 1 0 .-

1 2 3 . Bruckmann János, Bonyhád 2 5 0 .—
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Bevétel
korona

124. Kun Mór, Bonyhád 50.—
125. Koswitz Antal, Bonyhád 25.
12G. Havlicsek Lajos. Bonyhád 5.—
127. Becht Ödön, Bonyhád 25.—
128. Dr. Schall Kálmán, Bonyhád 25.
129. Müller Lipót, Bonyhád 25.
130. Dr. Jozgits János, Bonyhád 50.—
131. Kreschka József, Bonyhád 50.—
132. Diczendy Pál, Tevel (Majos) 25.—
133. Érmei Adolf, Bonyhád 100.-—
134. Csik József, Bonyhád 125.-—
135. Szepessy Kálmán, Bonyhád 100.
136. Wiesner Boldizsár, Majos 50.—
137. Dr. Pót Radoné, Bonyhád 150.—
138. Haág Henrik, Bonyhád 5.—
139. Koch József, Bonyhád 25.—
140. Virányi Károly, Tolna 40.-
141. Szenes Ede, Bonyhád 12.50
142. Haffner Lajos, Bonyhád 12.50
143. Haffner Ödön, Zágráb 100.—
144. Wenhardt Péter. Bonyhád 25.—
145. Reining Adám, Bonyhád 86. sz. 5.
146. Reining János, Bonyhád 86. sz. 7.50
147. Dr. Kovács Bálint, Bátaszék 10.—
1 48. Geyer Adolf, Ecsény 5.—
149. Polóni János és neje, Zomba 50.—
150. Dr. Beide Mózes, Bonyhád 50.—
151. Pfaffenbüchler Györgyim, Bonyhád 12.50
152. Bitter Péter, Bonyhád 10.—
153. B. Pap István, Budapest 50.—
154. Philip József, Börzsöny * 25.—
155. Dr. Müller János, Bonyhád 100.—
156. Halász Géza, Bonyhád 100.—



B e v é te l

korona

1 57. Lengyel Zsigáimul, Bonyhád 100.—
158. Lehmann János, Bonyhád 100.—
lói). Rack Ferencz, Bonyhád 12.50
160. Weber János, Bonyhád 25.-
161. Wickert Lajos, Bonyhád 25.—
162. Hammer József, Györköny 50.
163. Genersich Tivadar, Kismányok 50.
164. Martin György, Bonyhád 100.--
165. Till Radó, Bonyhád 25.—
166. Dr. Hollndonner Adolf, Hőgyész 50.—
167. Dr. Müller János, Bonyhád 50.—
168. Krausz Salamon, Bonyhád 25.—
169. Dr. Müller János, Bonyhád 100.—
170. Egermann Lipót. Bonyhád 10.—
171. Kracher György, Bátaapáthi 50.—
172. Gasz János, Bonyhád 10.—
173. Eösze Zsigmond, Tolnanémedi 20.—
174. lllich József, Bonyhád 20.—
175. Till Ádám, Bonyhád 15.—
176. Tomka Gusztáv, Györköny 100.—
177. Morvay Gyula, Budapest 10.—
178. Eiler Jakab, Bonyhád 25.—
179. Molnár Lajos, Bonyhád 25.—
180. Pfeiffer János, puszta Nyirdt 30.—
181. Blum János, Bonyhád 25.—
182. Vukálevits Antal. Bonyhád 12.50
183. Beke Andor, Bonyhád 375.—
184. Nemeskéri Kiss Pál, Göd 200.—
185. Szondy Mátyás, Bonyhád 10.—
186. Dr. Vámosi Ernő, Bonyhád 50.—
187. Dr. Vámosi Ernőné, Bonyhád 25.—

Összesen 13150.50



V.

Tanáni szem élyzet

So
rs

zá
m

 
1

A tanár neve  
és m inősége

Tárgyai az egyes 
osztályokban He

ti 
ór

ák
 í 

sz
ám

a

Jegyzet

1 Gyalog JstVátt
reudes tanár

Egyháztörténet III. 2 
Mennyiségtan V. VI. 7 9

Igazgató. 
Tanít 27 év óta.

2. BeH* Andor
rendes tanár

Latin nyelv III—V. 18 
Torna (I. f. évben) V. VI. 4 
Játék I IV. 2

18

6

Oki. torna tanár, 
rápintézeti ephorus 

Tanít 16 év óta.

3. FaiK AenriH
rendes tanár

Vallás I. H. IV. V. VI. 10
Magyar nyelv VI. 3 
Német nyelv VI. 3 16

Intézeti exhortator, 
tanért, jegy zó', 

szavalókör elnöke. 
Tanít 11 év óta.

4. Forbergcr Eászlő
rendes tanár

Rajz geometria I—IV. 10 
Történelem III. IV. 6 
Görög pótló rajz V. VI. 4 
Torna III. IV.

20
4

Iskolai pénztáros. 
Tanított 22 és fél év 
óta. Meghalt 1908 

május ?5-én.

5. Kajas Béla
rendes tanár

Magyar nyelv II. V. 8 
Latin nyelv II. 6 
Görög pótló irodalom V. 3 17

A 11. osztály főnöke, 
a könyvtár őre. 
Tanít 8 év óta.

r>.

7.

Kiszely Géza
rendes tanár

Latin nyelv VI. 5 
Görög nyelv V. VI. 10 
Történelem Vr 3 18

17

A VI. osztály főnöke. 
Tanít 7 év óta.

jVíolnár Kálmán
rendes tanár

Latin nyelv I. 6 
Magyar nyelv I. 5 
Történelem VL 3 
Görög pótló irodalom V. 3

Az I. osztály főnöke. 
Tanít 9 év óta.

8. pemiány SrVitt
oki helyettes tanár

Magyar nyelv III. IV. 8 
Német nyelv III. IV. V. 10 
Torna I. (és a II. f. é.) V.

18
4

A IV. osztály főnöke. 
Tanít 2 év óta.

9. Friedrich János
helyettes tanár

Földrajz I. II. 6 
Termrajzl.il. IV.—VI. 13
T. rna II.

19
2

Az V. osztály főnöke, 
természetrajzi szer

tár őre.
Tanít 3 év óta.

10. Kovács Jenő
helyettes tanár

Mennyiségtan I —IV. 14 
Földrajz III. 2 
Szépírás I—II. 2 
Torna (II. félévben) VI.

18
2

A III. osztály főnöke, 
a fizikai szertár őre. 

Tanít 1 év óta.

11.

12.

Beleszlin Vladimir
gör. kel. lelkész

Vallástan, kéthetenkint 2 Tanít 1 év óta.

Bicző Zsigmottd
ref. lelkész

Vallás I.—VI. 6 Tanit 13 év óta

13. Kordy €rnö
r. kath. hittanár

Vallás I —VI. 12 Tanit 1 év óta.

14. Dr. Hosenthal Tóbiás
izr főrabbi

Vallás I.—VI. 6 Tanít 16 év óta.

15. JVIartin György
nyug ág. ev tanító

Ének I.—VI. 2
Tanítja az ág. ev. 
tanulókat egyházi 

énekre.
Tanit 24 év óta.



VI.

A tananyag é s  a t ankönyvek  kimutatása a z  
e g y e s  osz tá lyokban.

I. o s z t á l y .

1. Vallás, hetenként 2 óra. Ószövetségi történetek magya
rázata. Biblia olvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. Bereczky 
Sándor: »Bibliaismertetés.«

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok: A népmesék 
és regék, a hun és magyar mondák, történeti elbeszélések a 
görög regék és mondák köréből, költői olvasmányok Arany, 
Gyulai, Petőfi, Tompa, Tóth K. műveiből. Nyelvtan. A hang, a 
szó, mondat, beszéd- és mondatrészek. Kéthetenként isk. írásbeli 
dolgozat a nyelvtan begyakorlására. Tk. Balog Péter: Magyar 
nyelvtan és olvasókönyv.

3. Latin nyelv, h. G óra. Olvasás és irás a helyes hang
súlyozás és kiejtés elsajátítására. Az olvasmányok alapján a 
nyelvtanból a fő- és melléknevek ejtegetése, nemi szabályok, a 
melléknevek fokozása, praepositiók, számnevek, névmások, igerago
zás. Szócsoportok a fordított részekből könyvnélkül. Kéthetenként 
iskolai Írásbeli dolgozat. Tk. Schuster Alfréd: Elemi latin nyelvtan.

4. Földrajz, h. 3 óra. Földrajzi előismeretek. Magyarország 
fekvése, hegy- és vízrajza, éghajlata, természeti tárgyai, nép- és 
helyrajzi viszonyai. Tk. Dr. Némethy Károly: Földrajz I. kötet.

5. Természetrajz, h. 2 óra, a) Növénytan: Gyümölcsfák. 
Fenyők. Tavaszi virágok, b) Állattan: Házi emlős állatok. Az 
ember lakása közelében, az erdőn és a mezőn élő emlősök. 
Házi szárnyasok. Kirándulások. Tk. Szterényi Hugó dr.: Termé
szetrajz a középiskolák alsó osztályai számára I. kötet.
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6. M ennyiségtan, h. 4 óra. A négy alapművelet elvont, 
egy- és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. A 
mértékek és pénzrendszer ismertetése. A számok tulajdonságai, 
oszthatósága, tényezői; a legnagyobb közös osztó és a legkisebb 
közös többes kapcsolatban a közönséges törtekkel. Az időre 
vonatkozó számítások. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk. 
Dr. Beke Manó: Közönséges számtan.

7. Rajzoló geom etria, h. 3 óra. A legegyszerűbb sík
idomok: háromszög, négyszög, sokszög és kör bemutatása és 
elemzése. Az idomok bemutatása testeken. A négyzet, derékszögű 
négyszög, ferdeszögű parallelogramm és háromszög területe. A 
kör kerülete és területe. Az idomok egybevágóságának, hasonló
ságának és symmetriájának bemutatása. A tárgyalt idomok és a 
belőlük alakított egyszerű sik diszitmények rajzolása. Tk. Dr. Horti 
Henrik: Rajzoló geometria I. rész.

8. Szépírás, h. 1 óra. Magyar szépirási gyakorlatok.
9. Torna, h. :i óra, A magas kormány által kiadott : »A 

gimnáziumi tanitás terve s a reá vonatkozó utasítások« szerint 
az 1. és II. osztálynak előirt tananyag keretében.

10. Játék, h. 2 óra a meleg hónapokban.

II. o s z t á l y .

1. Vallás, hetenként 2 óra. Újszövetségi történetek; biblia- 
olvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. mint az I. osztályban.

2. Magyar nyelv, h, 5 óra. Ol vas mányok:  Elbeszélések 
a magyar és görög történetből. A magyar föld és népe. Tanító 
mesék. Kö l t ő i  o l v a s má n y o k :  Szülőföldemen. A jó öreg 
korcsmáros. Katona élet. Családi kör. Szibinyáni Jank. Mátyás 
anyja. A szegény asszony könyve. Hunyadi. A vándor fiú. A 
tudós. Kont. Ezenkívül Petőfi táj- és életképeiből. (Magyar 
könyvtár. N y e l v t a n :  A beszédrészek. Az összetett mondatok. 
A helyesírás szabályai. Kéthetenként iskolai dolgozatok. Házi dolgo
zatok. Tk. Balogh Péter: Magyar nyelvtan és olvasókönyv II. rész.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. O l v a s má n y o k .  De Hunnis- 
De bello Troiano. De erroribus Ulixi. De regibus Romanis.
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N y e l v t a n :  A névszók és igék ismétlése és befejezése; rendes 
és rendhagyó igék; az igék törzsalakjai. A szóképzésből. Két
hetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok. Tk. Pirchala Imre 
latin nyelvtana s olvasókönyvének 1. része.

4. Földrajz, h. 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika földrajza. 
Tk. Dr. Némethy Károly: Földrajz 11. kötet.

5. Természetrajz, h. 2 óra. a) Téli félévben: Néhány 
őszkor virító növény és az állattanból az emlősök, madarak, 
hüllők és kétéltűek, b) Nyári félévben: Halak, puhatestűek, ízelt
lábúak, férgek és növénytanból a tavaszkor virágzó fák és 
bokrok. Termesztett növények. Kirándulások. Tk. Szterényi Hugó 
dr.: Természetrajz a középiskolák alsó osztályai számára, II. kötet.

<>. Mennyiségtan, h. 4 óra. Összeadás és kivonás fejben, 
könnyítések a szorzásban; korlátolt pontosságú számítások; a 
mértékek átszámítása. Az arányos mennyiségek; következtetés 
az egységről, egységre, általános esetben Százalékszámítás és 
alkalmazása a nyereség, veszteség kiszámításánál stb. Arányok 
és arányiatok; az aránylat alkalmazása. Iskolai és házi Írásbeli 
dolgozatok. Tk., mint az I. osztályban.

7. Rajzoló geom etria, h. :i óra. A kocka, hasáb, gúla, 
henger, kúp és gömb szemléltetése és elemzése; a kocka és a 
legegyszerűbb egyenes hasábok, a gúla, henger, kúp és gömb 
felülete és köbtartalma. A tárgyalt testek axonometrikus rajzolása 
és egyszerűbb modellek elkészítése. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló 
geometria 11. rész.

3. Szépírás, h. I óra. Német szépirási gyakorlatok.
ú. Torna, h. 2 óra, mint az I. osztályban.
10. Játék, mint az I. osztályban.

III.  o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház rövid története 
Bereczky Sándor tankönyve nyomán.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: 
hangtan, szótan, mondattan. Az ütemes verselés elemei a költe
mények alapján. Prózai olvasmányok: Az ország feldarabolása
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(Marczali H. után). A szigetvári vértanúk (Jókai M. után). Hazánk 
pusztulása a török hódoltság alatt (Salamon F. után). Budavár 
visszafoglalása; Rákóczy Ferenc fölkelése (Varga 0. után). A 
zsidó fin; A sztrecsnói piros virágok (Rákosi V.). Költemények: 
Esztergom megvétele. Fiamnak (Arany J.). Nemzeti dal. Távolból 
(Petőfi S.). A gólyához (Tompa M.). Vörösmarty: Szózat. Szondi 
két apródja (Arany J,). Kötelező olvasmányok az állami tanterv 
szerint. Kéthetenként iskolai v. házi dolgozat. Tk. Balogh Péter: 
Rendszeres magyar nyelvtan és olvasókönyv.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. O l v a s m á n y o k :  Miltiades, 
Themistocles, Aristides, Pausanias, Epaminondas. Phaedrousi mesék. 
Phrásisok és etymologiai szócsoportok. Ny e l v t a n :  Az első és 
második osztályú anyag átismétlése után az alany és állítmány, 
a jelző, értelmező, az accusativus, dativus, genitivus, ablativus, 
az igenevek használata. Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk. Pirchala: 
Latin olvasókönyv és nyelvtan.

4. Német, h. 4. óra. A német nyelv hangjai és Írásuk. 
Olvasás a helyes hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. Helyesírás. 
A főnév és melléknév declinatiója. A melléknév fokozása. Szám
nevek. Névmások. Az ige conjugatiója az activumban. Olvas
mányok nyelvtani és tárgyi magyarázatokkal. Beszédgyakorlatok 
a tárgyalt olvasmányok alapján. Kéthetenként iskolai dolgozat. 
Házi dolgozatok. Tk. Schuszter Alfréd: Német nyelvtan.

5. Történelem , h. 3 óra. A magyarok története 1526-ig. 
Tk. I)r. Szigethy Lajos: Magyarok története I. rész.

6. Leiró é s  fizikai földrajz, h. 2 óra. Amerika és 
Ausztrália. Tk. Körösi Albin: Földrajz II. rész. Fizikai jelenségek 
és fizikai földrajz Makay István tankönyve nyomán.

7. M ennyiségtan, h. 3 óra. A százalékszámítás alkalma
zása. Összetett következtetések. Kamatszámítás következtetéssel 
és formulák segítségével. Az értékpapírok; állampapír, részvény 
és váltó számításai. Az arányos osztás; az átlagos ár és a keve
rendő mennyiségek arányának kiszámítása. Az arany és ezüst 
tárgyak ötvénysúlya, szinsúlya, finomsága; az ezekre vonatkozó 
számítások. A hazai és külföldi arany és ezüst pénzek ismer-



6 3

tetőse, azok ötvény- ős szinsúlyának kiszámítása. Láncszabály. 
Agio. Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok. Tk., mint az I. osz
tályban.

8. Rajzoló geometria, h. 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
A legegyszerűbb planimetriai szerkesztések kapcsolatban a három
szög, négyszög és sokszög főbb tulajdonságaival. Sik diszit- 
mények rajzolása és egyszerű színezése fali és kézi lapminták 
után. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria III. rész.

9. Torna, h. 2 óra. A kormány által kiadott gimnáziumi 
tanítás terve és a reá vonatkozó utasítások szerint a 111. és IV. 
osztály számára előirt tananyag keretében.

10. Játék, mint az 1. osztályban.

IV. o s z t á l y .
1. Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Egyházi 

énekek. Tk. Bereczky Sándor: Keresztyén hit- és erkölcstan.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Költői olvasmányok: Arany 

»Toldija«, megvilágítva tartalma, szerkezete, jellemei és stílusának 
sajátságai szerint. Heltai G. meséiből, Mikes Kelemen leveleiből 
szemelvények. Mátyás deák (Kisfaludy). Előirt házi olvasmányok. 
Rozgonyiné (Arany), A fülemile (Arany J.), Wesselényi hamvaihoz 
(Berzsenyi). Prózai olvasmányok: A magyar ház (Baksai). Szalonta 
égése (Arany levele Petőfihez). A huszti beteglátogatók (Jókai M.). 
Ezek alapján a prózai és költői nyelv tulajdonságai; vegyes 
hatású szóképek és az érzés képei. Az irály tiszta magyarsága, 
világossága, szabatossága, ereje és csinossága. Verstan. A magyar 
nemzeti, óklassikai és nyugateurópai versformák. A rím. Polgári 
ügyiratok szerkesztése. Kéthetenkint iskolai v. házi dolgozat. 
Tk. Négyesy: Stilisztika és Arany Toldija, magy. Lehr Albert.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. O l v a s m á n y o k :  Gallia (el
osztása. A helvetiusok kivándorlása. Az Ariovistus elleni háború. 
K ö 11 ő i o 1 v a s m á n y o k : A világ négy kora. Az özönvíz. 
Deucalion és Pyrrha. Dedalus és Icarus. Egy része emlékelve is. 
N y e l v t a n b ó l :  Az állítás módjai. Felszólító, óhajtó, kérdő 
mondatok. Mellérendelt mondatok. Alárendelt mondatok. Oratio
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recta és obliqua. Prosodia és verstan. Kéthetenként iskolai 
dolgozat. Tk., mint a III. osztályban.

4. Német nyelv, h. 8 óra. A III. osztály tananyagának 
részletes feldolgozása és pedig: a gyenge és erős igék conjugatiója; 
a passivum; a visszaható és személytelen igék, továbbá a mód
beli segédigék conjugatiója. Beszédgyakorlatok a tárgyalt olvas
mányok alapján. Prózai és költői olvasmányok. Kéthetenkint iskolai 
írásbeli dolgozat. Tk. Schuszter Alfréd: Német nyelvtan.

5. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vésztől napjainkig. Magyarország politikai földrajza. Tk. Dr. 
Szigethy Lajos. Magyarok története II. r.

6. Természetrajz, h. Bóra. Rendszeres növénytan. Néhány 
őszi növény bemutatásával a növények szervei. Növénybiológia. 
Növényanatomia. Növénytiziologia. Növényrendszertan. Növény- 
gyűjtés. Kirándulások: Tk. Dr. Szterényi Hugó: Növénytan.

7. M ennyiségtan, h. 3 óra. Az algebra; az algebra jelei. 
Az összeg, szorzat, hatvány, különbség és az algebrai szám. Az 
algebrai mennyiségek összeadása, kivonása. Két és többtaguak 
szorzása, négyzetre és köbre emelése. A hányados A legnagyobb 
közös osztó és a törtek egyszerűsítése; a legkisebb közös többes 
és a törtek összevonása. Elsőfokú egyismeretü egyenletek; arány
iatok. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk. König—Beke: 
Algebra.

3. Rajzoló geom etria, h. 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
A körre vonatkozó egyszerű szerkesztések. Az ellipszis, parabola, 
hiperbola rajzolása. Sik díszítmények rajzolása és egyszerű 
színezése fali és kézi lapminták után. Tk. Dr. llorti Henrik: 
Rajzoló geometria IV. rész.

9. Torna, h. 2 óra, mint a 111. osztályban.
10. Játék, mint az előző osztályokban.

V. o s z t á l y .

l. Vallástan, heti '2 óra. Bibliaismertetés. Válogatott szaka
szok olvasása az ó- és újszövetségből. Tk Batizfalvi—Bereczky: 
Bibliaismertetés,
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2. Magyar nyelv, li. 3 óra. A szerkesztéstan főbb szabályai; 
megfelelő olvasmányok alapján a prózai műfajok elmélete. Iskolai 
és magánolvasmányok. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tk. 
Xégyesy László: Retorika.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Prózai olvasmányul szolgált 
Cicerónak De Jinperio Cn. Pompei és Pro Archia c. beszéde. 
Költői olvasmány: Szemelvények Ovidius Pástijából (Romulus és 
Remus kitevése. A Lupercal. A város alapítása. Romulus meg
dicsőülése. A Fabiusok veszte. Feralia. Terminalia. Árion.) A 
költő élete. Az olvasmányokat tárgyi, szerkezeti, régiségtani 
magyarázat, nyelvtani, mondattani és verstani ismétlés kisérte. 
Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tk. Dr. Kont Ignácz: De 
imperio Cn. Pompei, Dr. Geréb József: Pro Archia poéta. Dr. 
Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból. Wagner—Horváth: 
Római régiségek. Köpesdy S .: Stílusgyakorlatok.

-L Görög nyelv, h. 5 óra. A görög alaktan a »mi« végű 
igékig. A nyelvtannal párhuzamosan a következő görög olvas
mányok: 1., 3., 5., 7., 0., 11., 13., 17., 21., 25., 29., 31., 35.,
37., 39., 43., 45. (részben), 47., 49., 51, (részben), 53. (részben),
55., 57., 59., 61., 63., 66., 72., 75., 81., 84. Fordítás magyarból 
görögre szóbelileg s irásbelileg. írásbeli dolgozatok. Tk. Maywald 
József: Görög olvasókönyv 1. és Görög nyelvtan.

5. Görög pótló tárgyak, a) Irodalom, h. 3 óra. Homeros 
Iliasa és Odysseaja szemelvényekben. A homerosi világ ismertetése. 
A homerosi kérdés története s jelenlegi állása. Homeros műveinek 
jellemzése. Herodotos élete és művei. Szemelvények Herodotos 
műveiből. Arany »Buda Haláláénak ismertetése. Két házi dolgozat. 
Tk. Homeros Iliasa ford. Csengeri János, Homeros Odysseaja 
törd. Gyomlay Gyula. Szemelvények Herodotos műveiből, ford. 
Geréb József. Badics: Magyar irod. olvasókönyv I. k. — b) Rajz, 
h. 2 óra. Távlatiam főszabályok. Egyes testekből összeállított 
csoportok. Az árnyékolás módja. Magyar és klaszikus díszítmények. 
Távlattani szabályok bővebb ismertetése. Természet utáni rajzok 
készítése.

5



Német nyelv, h. 3 óra. A grammatikai ismeretek rend
szerbe foglalása. Prózai és verses olvasmányok, feldolgozásuk 
tárgyi és nyelvi szempontból, tartalmi kivonatok, áttételek prózába. 
Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján. Szócsaládok össze
állítása, frázisok gyűjtése. Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk. 
Schuszter Alfréd: Német nyelvtan II. r.

7. Történelem , h. 3 óra. Egyetemes történet. A keleti 
népek története. A görögök története. Római történet a nyugat
római birodalom bukásáig. Tk. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes 
Történet (Ókor).

9. Term észetrajz, h. 3 óra. Az állati test belső szerke
zete. A szervek. Állatbiologia. Rendszertan: gerincesek, Ízelt
lábúak, puhatestűek, férgek, tüskebőriiek, tömlősek és véglények. 
Tk. Dr. Szterényi Hugó: Állattan.

9. M ennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: Több ismeretlenéi 
egyenletrendszerek megoldása. Négyzetgyökvonás, a végszerütlen 
és képzetes számok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek meg
oldása. Köbgyökvonás. Tk. König—Beke: Algebra. —- Geometria: 
Két, három, négy és több egyenes kölcsönös helyzete, a sik 
idomok. Az egybevágóság és hasonlóság. Terület-számítás. Tk. 
Wagner Alajos: Geometria. Isk. és házi Írásbeli dolgozatok.

10. Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák 
felső osztályai számára kiadott utasítások szerint.

11. Játék, mint az előző osztályokban.

VI. o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Egyetemes egyháztörténet a legújabb 
időkig. Szemelvények az egyházi atyák irataiból és a hitvallási 
iratokból. Tk. Bereczky Sándor: »A kér. egyház története.«

2. Magyar, h. 3 óra. Költészettan: Művészettani alap
fogalmak; a költői műfajok ismertetése, megfelelő olvasmányokkal. 
Tk. Négyesy László: Poétika. Havonként egy dolgozat.

3. Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Livius történeti 
müvének XXI. és XXII. könyvéből vett szemelvények, Vergilius 
Aeneisének 1. éneke bő szemelvényekben, 11. éneke egész terje-
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(leimében. Tartalmi összefoglalások; stílusgyakorlatok hetenként; 
rendszeres nyelvtani ismétlések hetenként, majd kéthetenként; 
könyvkívül tanulás; írásbeli iskolai dolgozatok. Tk. Kalmár E .: 
Livius, Pirchala I.: Vergilius Aeneise I., Pirchala I.: Latin
nyelvtan.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. Az alaktan V. osztályú anyagá
nak tüzetes átismétlése után annak befejezése, párhuzamosan 
következő görög olvasmányok: 86., 89. (Olv. k. I.-ből). 1., 2,
3., 4, fi., 7., 8., 9, 10., 12., 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 
44. (Olv. k. Il-ból). Az Anabasis eredeti szövege szerint olvasó
könyvünk I, II., III. sz. darabjai. A Memorabiliá-ból a II. és VI. 
sz. szemelvény megfelelő bevezetéssel. A görög lira fejlődésének 
áttekintése. Következő költemények: 1, 4, 5, 13, 14, 1 5 ,2 7 , 
28, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50. A
görög mondattan gyakorlatilag. Stílusgyakorlatok. írásbeli dolgo
zatok. Tk. Maywald J.: Görög Olvasókönyv II. és Görög Nyelvtan.

5. Görögpótló tárgyak, h. 5 óra. a) Irodalom, h. 3 óra. 
A görög elégia, iambos és epigramma költészet. A medikus költé
szet. A dór karének. Szemelvények a klasszikus versmértékű 
magyar lírai költészetből. A görög dráma története. Aischylos 
Agamemnonja és Sophokles Antigonéja, utóbbi összehasonlítva 
Csiky Vasemberével. A görög színház. Három házi dolgozat. Tk. 
Badics: Irodalmi olvasókönyv II. r. Aischylos Agamemnonja, ford. 
Csengeri, Sophokles Antigonéja, ford. Csiky. - b) Rajz, h.2 óra. 
Tanulmányfejek. Természet után való rajzolás és festés. Gipsz
minták, terrakottaékítmények. Szkiccek, tájképek, csendéletfestés. 
Ceruzarajzok, akvarel- és olajfestés.

6. Német, h. 3 órában. A nyelvtan rendszeres áttekintése. 
Verstan. Prózai és költői olvasmányok, nyelvi és tárgyi magya
rázatokkal; beszédgyakorlatok. Isk. dolgozatok. Tk. Schuszter 
Alfréd: Német nyelvtan III. r.

7. Történelem, heti 3 óra. A középkori intézmények 
kifejlődése. A nyugat szervezkedése egyházilag a pápaságban, 
politikailag a császárságban és társadalmilag a hűbériségben. A

5*
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középkori intézmények virágzása és hanyatlása. A nagy felfede
zések és a renaissance. A reformáció, ellenreformáció, a vallás
háborúk időszaka. A vestfáli béke. Tk. Dr. Szigethy Lajos 
Egyetemes történet II. r.

8. Természetrajz, h. 8 óra. A szervetlen és szerves 
chemia legfőbb tételei. A fontosabb vegyületek ismertetése. Ásvány 
és földtan. Tk. I)r. Szterényi Hugó: Ásványtan és chemia.

M ennyiségtan, h. 4 óra. A l g e b r a  : Negativ hatványkitevők, 
számrendszerek. Tört hatványkitevők, másodfokúra vezethető 
egyenletalakok. A logarithmus, számítások logaritmusokkal- 
Számtani és mértani haladvány. Tk. König Beke: Algebra. 
Geometria: A kör; az egyenes és kör, a szög és a kör; a 
körök kölcsönös helyzete; a húr- és érintősokszögek; a kör és 
köriv hosszúsága; a kör területe. A goniometriai függvények; a 
goniometriai táblák, a goniometriai logarithmus táblák, A derék
szögű háromszög, egyenlőszáru háromszög, a szabályos sok
szögek meghatározása. A tompa és a domború szögek függvényei, 
a szögfüggvények összefüggése. A sinus, cosinus és taugens 
tétel, e tételek alkalmazása ferdeszögü háromszögek meghatáro
zásánál. Tk. Wagner Alajos: Geometria. Isk. és házi dolgozatok.

10. Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák 
felső osztályai számára kiadott utasítások szerint.

11. Játék, mint az előző osztályokban.

R e n d k í v ü l i  t á r g y a k .

Ének, h. 2 óra. Az intézet jobb hangú növendékeiből 
(I.—VI. oszt.) alakult vegyes kar heti 1 órában begyakorolta 
négy hangra: a himnust, szózatot, Rákóczi kesergőjét és magyar 
gályarabok énekét; egy hangra zenekisérettel: a Rákóczi-indulót. 
A négy alsó osztály többi növendékei heti egy órában : külön
féle hanggyakorlatokat és több világi dalt egy hangra. — Az 
ev. vallásuakkal külön egyházi ének.

Francia nyelv. írás, olvasás, hangtani sajátságok, avviz 
és étre segédigék, főnév, melléknév ragozása. Névmások. Szám
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nevek (tő és sorszámok, törtszámnevek). Rendes ige ragozása. 
Olvasmányok. Heti 2 óra. Tankönyv: Alin: Gyakorlati vezérkönyv 
a francia ny. tanuláshoz. Tanítványok száma 21.

Szabadkézi rajz, h. 2 óra. Tanította Forberger László 
rendes tanár Szüts Izsó »A modern rajzoktatás vezérfonala« 
nyomán; a felső osztályokban Szikla-Szilágyi tanszerkészitő 
intézet modelljei szerint. A tanításban részt vett 33 tanuló.

Gyorsírás. A kezdők heti 2, a haladók heti 1 órában 
tanulták és gyakorolták a levelező gyorsírást Bódogh János 
tankönyve alapján. A kezdőket (25) Kiszely Géza, a haladókat 
(II) Hajas Béla tanár tanította.

Zene. Hajas Béla tanár, Martin György és Müller József 
tanítók, továbbá Stroh may er Péter zenetanitó 22 ifjút tanítottak 
zongorázni, hegedülni és cimbalmozni.

J



VII.

írásbeli dolgozatok.

A) A m agyar Írásbeli dolgozatok tételei.

V. osztály.

1. Príni Péter, Majlát István és Terek Bálint fogságáról.
2. Toldi 111. éneke. (Isk.)
3. Mit tanulhatunk Sokratesnek »A szülők iránt való szere- 

tetről c. dialógusából ?
4. Az árvalányhaj eredete.
5. Toldi megássa sírját.
6. Hogyan lett ismeretessé Berzsenyi Dániel verselgetése? 

(Isk.) Mi külömbség van az indukció és dedukció között?
7. A történetírás fajai.
8. Imádd az istenséget!
9. Rendületlenül! (Buzdító beszéd a Szózat alapján.)

VI. osztály.

1. Az ősz. (Leírás.)
2. V. László, A walesi bárdok, Tetemre hívás és Ágnes 

asszony c. balladák tárgyalása alapeszméjük és a költői igazság
szolgáltatás szempontjából.

3. Deli Víd jelleme.
4. A két szomszédvár rövid tartalma.
5. Mi az eposz? A Zrinyiak mint eposz. A Zrinyiak alap

eszméje. (Isk. dóig.)
6. Enikő jelleme és szerepe a Két szomszédvárban.
7. Volumnia és Virgilia jelleme Shakespere Coriolanusában.
8. »Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús elte kincsét, 

ámbár napja múl . . . «
9. Coriolanus tragikuma.
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B) Német Írásbeli dolgozatok tételei.

V. osztály.

1. Wie baut man das Haus? (Ford.)
2. Der Pilger und der Ritter. (Tartalom keTdés és felelet 

alakjában.)
3. Der Schmied. (Erzählung.)
4. Mut über Gut. (Erzählung.)
5. »Des Knaben Berglied« alapján Der Knabe vom Berge. 
G. Der Pilger. (Ford, magyarból.)
7. Die drei Stände. (Erzählung.)
8. Der Geizhals ciinü olvasmány átalakítása. (A kötőmód 

használata.)
9. Es ist ein Gott. (Ford, magyarból.)

10. Der Kaufmann und der Schiffer. (Inhaltsangabe.)
11. Das Gewitter. (Inhaltsangabe.)
12. Rom ist nicht in einem Tage erbaut worden. (Ford, 

magyarra ex abrupto.)
13. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. (Inhalts

angabe, részben szabad tétel.)

VI. osztály.

1. Der reichste Fürst. (Erzählung.)
2. Barry, der Hund von St. Bernhard. (Ford.)
3. Olvasott állatmesék ismertetése németül.
4. Es soll erzählt werden, wie Siegfried hörnern wird.
5. Die Grenadiere. (Fordítás magyarból németre.)
0. Belsazar tartalma.
7. Napoleons Heereszug nach Russland. (Elbeszélés.)
8. Der Glockenguss zu Breslau. (Tartalom.)
9. Des Sängers Fluch. (Elbeszélés.)

10. Die Hotfnung. (Schiller.) Ford, németből magyarra.
11. Die Drei Zigeuner. (Lenau.) Elbeszélés.



VIII.

j\ tanulók névsora ,  Vallása é s  lakóhelye.

I. o s z t á l y .

1. Appel Henrik, ág. li. ev., Tékcs, Baranyam.
Appel András, ág. h. ev., Tékes, Baranyam.
Bauer Gyula, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Biró András, isin., r. kaih., Köttse, Somogyin.

5. Bokor Vilmos, izr., Bonyhád, Tolnám.
Bosnyák Simon, gör. kel., Baranyabán, Baranyam. 
Braunn Henrik, r. kath., Majos, Tolnám.
Bruckmann Jenő, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Csima József, ev. rét., Bonyhád, Tolnám.

10. Csorna István, isin., r. kath., Győré, Tolnám.
Dicendi Dénes, isin., róm. kath., Bonyhád, Tolnáin. 
Farkas Zsigtnond, izr., Bátaszék, Tolnám.
Keik János, ism., ág. h. ev., Tolnaváralja, Tolnám. 
Gruics György, gör. kel., Kácsfalú, Baranyam.

15. Guttinan Mór, izr, Decs, Tolnám.
Halmai László, ág. h. ev., Tiszafüred, Hevesm.
Hahn József róm. kath., Czikó, Tolnám.
Haiser János, ág. h. ev., Szárazd, Tolnám.
Heineman János. ág. h. ev., Tolnaváralja, Tolnáin.

20. Hesz Emil, ág. h. ev., Kácsfalú, Baranyam.
Holländer Hugó, izr., Bonyhád, Tolnáin.
Honig Miksa, izr., Kisvejke, Tolnám.
Horváth Béla báró, róm. kath., Mágocs, Baranyam. 
Horváth Lajos, róm. kath., Kakasd, Tolnám.

25. Hölcl Antal, ág. h. ev., Felsőnána, Tolnám.
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Izmai Dezső, rom. kath., Budapest,
Kapeller Henrik, ág. liitv. ev., Hidasd, Baranyam. 
Kaiser Zoltán, rom. kath., Sárbogárd, Fehérm.
Knippl Kamii, róm. kath., Szaluinak, Baranyam.

30. Krasz Ádáin, róm. kath., Czikó, Tolnám.
Krausz Jenő, izr., Nagykanizsa, Zalam.
Lehman Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Linka Zoltán, róm. kath., Fadd, Tolnám.
Müller János, ism., ág. h. ev„ Bonyhád, Tolnáin.

35. Nagy Andor, isin., róm. kath., llzdborjád, Tolnáin. 
Niederland Imre, róm. kath., Bátaszék, Tolnám.
Nóga Ödön, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam. 
Panholczer Károly, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Précsényi István, ev., ref., Pál fa, Tolnám.

40. Probszt László, róm. kath., Hosszuhetény
Proszbik István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Rácz Árpád, róm. kath,, Vékény, Baranyam.
Reisz Fülöp róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Reisz János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

45. Rcitberger István, róm. kath., Apar., Tolnám.
Riga Dezső, ev. ref., Ádánd, Somogyin.
Roboz István, róm. kath., Tolna, Tolnáin.
Roth Ferenc, ág. h. ev., Szekszárd, Tolnám.
Rükk Henrik, ág. h. ev., Izinény, Tolnám.

50. Schäfer János ág. h. ev., Hidasd, Baranyam.
Schwetz Tibor, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Szabó Károly, ev. ref., Ujmindszent, Baranyam.
Szabó József, róm. kath., Kurd, Tolnám.
Szekrényesi Béla, isin., róm. kath., Hegyes-puszta Tolnain. 

55. Szemenyei Andor, róm. kath., Dombóvár, Tolnám. 
Tomka József, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Vadkerti Gyula, ism., róm. kath., Dombóvár, Tolnám. 
Vargha László, ism., ev. ref., Bátaszék, Tolnám.
Vaitsch István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

60. Veisz József, izr., Babócsa, Somogyin.

J
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Veltin Ferenc, r. kath., Feked, Baranyam.
Vieand Mátyás, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin- 
Vogel Mátyás, róni. kath., Nagymányok, Tolnám. 
Zathureczky István, ág. hitv. ev., Szekszárd, Tolnám.

Magántanulók:
65. Forray Iván, róin. kath., Pécsvárad, Baranyam.

Kurcz József, ág. hitv. ev., Györköny, Tolnám.
Meghalt:

Pillér Gábor, rom. kath., Kakasd, Tolnám.

II.  o s z t á l y .

Bartholomew János, ág. h. ev., Belecska, Tolnám. 
Baumgartner Ferencz, róm. kath., Bonyhád. Tolnám. 
Bániczki István, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám. 
Bárán Jenő, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

5. Bátor Ferencz, róm. kath., Bátaszék, Tolnám.
Becht Rudolf, ág. h. ev., Bikái, Baranyam.
Beke Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Blum János, ág. h. ev., Izmény, Tolnáin.
Bóna Sándor, ref., Márfa, Baranyam.

10. Breitenstein Antal, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Davidovics Pál, izr. vall., Bonyhád, Tolnáin.
Erdős Árpád, ref., Bátaszék, Tolnáin.
Farkas János, róm. kath., Ujfalusi puszta, Somogyin. 
Goldschmidt János, ág. h. ev., Hács, Somogyin.

15. Haág József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Halmos Alfréd, ág. h. ev., Hegyeshalom, Mosonm. 
Hammer Jenő, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Hammer József, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Herczeg Ferencz, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.

20. Hofbauer Miklós, izr. vall., Tolna, Tolnáin.
Horváth Jenő, róm. kath., Kakasd, Tolnám.
Keller Vilmos, róm. kath., Tevel Tolnáin.
Kiss István, ág. h. ev., Simontornya, Tolnáin.



Kiszler Henrik, róm. kath., Czikó, Tolnám.
25. Kring Béla, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.

Limbacher Emil, ág. h. ev., Arad-Csála.
Mayer Emil, róm. kath., Pécs.
Máté Károly, róm. kath., Simonmajor, Tolnám.
Milics Mláden, gór. kel., Somberek, Baranyam.

30. Mittermayer Ferencz, róm. kath., Tevel, Tolnám.
Parti Ferencz, róm. kath., Tolna, Tolnám.
Probst Mátyás, róm. kath., Tevel, Tolnám.
Rádojcsics Nemányá, gór. kel., Dunaszekcső, Baranyam 
Koboz Károly, róm. kath., Tolna, Tolnám,

35. Schlenker Kernig, róm. kath., Konyhád, Tolnám.
Somogyi József, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin 
Stróbl Pál, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 
Szemenyey Pál, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Tóth Gábor, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

40. Virányi Árpád, ág. h, ev., Sióagárd, Tolnám.
Weber József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Werner József, róm. kath., Budapest.

Kimaradt:
Haász Henrik, ág. h. ev., Majos, Tolnám.
Sterczer János, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.

III.  o s z t á l y .

Bauer János, ág. h. ev., Fgyházbér, Baranyam.
Békéi Béla, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Biczó Gyula, ref., Beremend, Baranyam.
Brick Miksa, izr., Bonyhád, Tolnám.

5. Csábli József, róm. kath., Bedeg, Tolnám.
Coriáry István, ág. h. ev., Kismányok, Tolnám.
Csók Sándor, ref., Pusztaközépbogárd, Veszprémin. 
Czuni József, ref., Kákics, Baranyam.
Deckmann Konrád, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

10. Farkas József, izr., Bátaszék, Tolnára.
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Fehérvári Istv. Gábor, rom. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Fleischmann Ottó, izr., Bonyhád, Tolnám.
Fluck Jakab, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.
Füzy Károly, róin. kath., Salgótarján, Nógrádm.

15. Gertii Lajos, ref., Pécs, Baranyam.
Gojkovits István, gör. kel., Siklós, Baranyam.
Gödé Levente, ref, Pécsvárad, Baranyam.
Grieszhaber Ödön, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám. 
Hajnóczy Zsigmond, ág. h. ev., Szenta, Somogyin.

20. Halmai Károly, ág. h. ev., Derecske, Biharra.
Herger Nándor, róm. kath., -Bonyhád, Tolnám.
Honig Elek, izr., Magyarlukafa, Somogyin.
Honig Simon János, izr., Mágócs, Baranyam.
Horváth János, ág. h. ev., Bábony, Somogyin.

25. Kirchner József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Klein Bernát, izr., Pécsvárad, Baranyam.
Kring Dezső Elemér ág. h. ev., Kéty, Tolnám.
Kunszt Henrik, ág. h, ev., Alsónána, Tolnám.
Link János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

30. Lotz János, ág. h. ev., Izmény, Tolnám.
Molnár István Béla, ref., Zengővárkony. Baranyam. 
Polgár József, ág. h. ev., Keszőhidegkut, Tolnám. 
Pick Elemér, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Rátsker József róm. kath., Ráczkozár, Baranyam.

35. Rész János, róm. kath., Börzsöny, Tolnám.
Schlichtherle Károly róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Schöck Gyula, ág. h. ev., Zomba, Tolnám.
Schöpf Gyula, ág. h. ev., Ecsény, Somogyin.
Schweiz Zoltán, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

40. Stadler Imre, róm. kath., Újfalu, Somogyin.
Szabó Gyula, ref., Ujmindszent, Baranyam.
Szalay László, ág. h. ev., Magyarkér, Tolnáin. 
Szemerey Pál, ág. h. ev., Lajoskomároin, Veszprémin. 
Vámosi Andor, izr., Bonyhád, Tolnám.

45. Weigl Károly, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.
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Wink Henrik, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.
Zeiner Alajos, rom. kath., Bonyliád, Tolnám.

Kimaradtak:

Linde János, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.
Milics Milutin, gör. kel., Somberek, Bárányául.

IV. o s z t á l y .

Baumgartner Ödön, róm. kath., Bonyliád, Tolnám. 
Fnglman Béla, isin. izr. vall., Bonyliád, Tolnám.
Kanzler János, ág. Ii. ev., Varsád, Tolnám.
Fodor Imre, róm. kath., Attala, Somogyin.

5. Fritser Ferencz, róm. kath., Bonyliád, Tolnám.
Gruics Milutin, gör. kel, Borjád, Bárányául.
Kaiser Gyula, róm. kath., Sárbogárd, Fehérm.
Kallivoda Jenő, róm. kath., Dombóvár, Tolnáin.
Keller Márton, róm. kath., Magyaregregy, Bárányául.

10. Krausz Sándor, izr. vall., Komló, Baranyáin.
Láng Sándor, izr. vall., Nemesdéd, Somogyin.
Lehmann István, ág. h. ev., Bonyliád, Tolnám.
Lehner Hugó, izr. vall., Tevel, Tolnám.
Lővy Miksa, izr. vall., Bonyliád, Tolnám.

15, Milics Biankó, gör. kel., Somberek, Baranyáin.
Nagy Ferencz, róm. kath., Uzdborjád, Tolnám.
Olaszi Aurél, róm. kath., Szalánta, Baranyam.
Pállok Gyula, róni. kath., Kaposszekcső, Baranyam. 
Péterffy Béla, róm. kath., Tolnatamási.

20. Prozbik Károly, róm. kath., Bonyliád, Tolnám.
Rauschenberger Romuald, róm. kath., Nádasd, Baranyam. 
Riesz Manő, izr. vall., Riecsnica, Trencsénm.
Síkos Kálmán, ág. h. ev., Tamási Tolnáin.
Schultheisz Zoltán, ág. h. ev., Keszőhidegkut, Tolnám. 

25. Sörös Gyula, rét., Báta, Tolnám.
Spitz Gyula, izr. vall., Jászberény, Jásznagykunszolnokm. 
Schrodt György, róm. katli., Máza, Tolnám.

— J
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I

Szabó Sándor, ref., Ujmindszent, Baranyam.
Szauervein Béla, ág. h. ev., Ráczkozár, Baranyam.

30. Szeder József, ág. h. ev., Nagymányok, Tolnám. 
Szemenyey Ferencz, róni. kath., Dombóvár, Tolnám. 
Szilcz Lajos, izr. vall., Pécsvárad, Baranyam.
Teier Béla, róm. kath., Nagykajdacs, Tolnám.
Thassy Gyula, róm. kath., Drávatamási, Somogyin.

Kimaradtak:
35. Bakó Zoltán, ref., Szolnok.

Bognár József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Pintér Gyula, róm. kath., Törökkoppány, Somogyin.

Meghalt:
Müller Dániel, ref., Bonyhád, Tolnám.

V. o s z t á l y .

Acs Sándor Béla, ág. h. eV., Szárazd, Tolnám.
Berta János, róm. kath., Tamási, Tolnáin.
Bucher Ádám, róm. kath., Tolna, Tolnám.
Deptner Tibor, ág. h. ev., Siklós, Baranyam.

5. Dimb Jenő, gör. kel., Lipik.
Ehrenfeld Imre, izr. vall., Sepse Baranyam.
Erdős László, ref., Bátaszék, Tolnám.
Farkas Gyula, ism., róm. kath., Keszthely, Zalain. 
Fördős Dezső, ág. h. ev., Uzdborjád, Tolnám.

10. Frank Károly, ág. h. ev., Mekényes, Baranyam.
Godova János, ág. h. ev., Dunaszentgyörgy, Tolnáin. 
Gronwald József, ág. h. ev., Ráczkozár, Baranyam. 
Gruics Károly, gör. kel., Borjád, Baranyam.
Győré Sándor, ref., Sárszentlőrinc, Tolnám.

15. Halmai Gyula, ág. h. ev., Derecske, Biharul.
Herczeg József, róin. kath., Sárd, Somogyin.
Hofbauer József, ág. h. ev., Lajoskoinárom, Veszprémin. 
Horváth István, gör. kel., Bolmány, Baranyam.
Kéri János, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.
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20. Klug János, róni. kath., Börzsöny, Tolnám.
Koncz István, róni. kath., Mohács, Baranyáin. 
Koritsanszky Viktor, ág. h. ev., Kölesd, Tolnám. 
Kovács Endre, ref., Bátaszék, Tolnám.
Kovács István, isin., ref., Bátaszék, Tolnám.

25. Kuszmann Gyula, róni. kath., Tátralomnitz, Szepesin. 
Kuszmanovits Dobre, gór. kel., Villány, Baranyam. 
Lőrincz Gyula, ref., Gőböljárás, Fehérm.
Martin György, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnáin.
Menz János, ág. h. ev., Kalaznó, Tolnám.

30. Müller Imre, ref., Bonyhád, Tolnám.
Oravetz István, róni. kath., Bátaapáti, Tolnám.
Schäfer Henrik, ág. h. ev., Belecska, Tolnám.
Schlitt Gyula, ág. h. ev., Mekényes, Baranyam.
Schlitt János, ág. h. ev., Kismányok, Tolnám.

35. Schreck Adám, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Schwetz Elemér, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Somogyi István, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 
Szabó József, ref., Kémes, Baranyam.
Vámosi Tibor, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

40. Zulauf Henrik, ág. h. ev., Kéty, Tolnám.

Magántanuló:
Anschau Ede, róni. kath., Bécsvárad, Baranyam. 

Kimaradtak:
Potzner Adám, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Szilczer Béni, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Wiesner Radó, ág. h. ev., Majos, Tolnáin.

VI. o s z t á l y .

Binder János, ág. h. ev., Börzsöny, Tolnáin.
Bors Pál, róni. kath., Teleki, Somogyin.
Csók Lajos, ev. ref., Középpusztabogárd, Veszprémin, 
halk Henrik ág. h. ev., Tófű, Baranyam.

5. Fischer József, róni. kath., Bárány avár, Baranyam.
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Frei Leó, róni. kath., Hódság, Bács-Bodrogm.
Gőbölös Ferencz, róm. kath., Fadd, Tolnám.
Götz Ádám, ág. h. ev, Bonyhád, Tolnám.
Gyarmathy János, ág. h. ev., Kaposvár, Somogyin.

10. Halasy Tibor, ág. h. ev., Sárbogárd, Fehérm.
Huszti Dezső, róm. kath., Juhépuszta, Tolnám.
Köpe Attila, ág. h. ev., Pusztarépás. Somogyin.
Kuttna Zsigmond, izr., Pécsvárad, Baranyam.
Lengyel Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

15. Markovics Márton, róm. kath., Börzsöny, Tolnám.
Mihálcsics Boskó, gör. kel., Baranyakisfalud, Baranyam. 
Molnár János, róm. kath., Tamási, Tolnám.
Moussong Gyula, róm. kath., Hőgvész, Tolnám.
Koboz Oszkár, róm. kath., Magyarszék, Baranyam.

20. Schmidt János, ág, h. ev., Felsőnána, Tolnám.
Singer Bálint, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.
Szilli Gyula, róm. kath., Paári, Tolnám.
Tomka Gusztáv, ág. h. ev , Györköny, Tolnáin.
Ungár Manfréd, izr,, Siklós, Baranyam.

25. Weigel Ádám, ág. h. ev., Gyönk, Tolnáin.
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X .

A tanulók előmenetele és magaviseleté a tanéV
Végén.

I„ Előmenetel.

M inő e lő m e n e te lt  t a n n s i to t t  ?
I. II. III. IV. V. VI.

Ös
sze

sen

osztályban

M in d e n  tá rg y b ó l je le s 2 7 2 2 3 1 17

M in d e n  tá rg y b ó l le g a lá b b  jó 6 5 8 6 7 2 34

M in d e n  tá rg y b ó l le g a lá b b  e lég ség es 44 23 31 15 25 17 155

E g y  tá rg y b ó l e lé g te le n 4 3 1 3 4 3 18

K é t  tá rg y b ó l e lé g te le n 4 2 2 6 1 2 17

T ö b b  tá rg y b ó l e lé g te le n 6 2 3 1 — — 12

Ö sszesen 66 42 47 33 40 25 253

II, Magaviselet.

M inő m a g a v is e le t é t  t a n n s i t o t t ?
I.* 11. III. IV. V. VI.

Ös
sze

sen

osztályban

Jó 59 39 41 23 36 20 218

S z a b á ly s z e rű 5 3 6 10 3 5 32

K e v é s b b é  s z a b á ly s z e rű

R o ssz

Ö s s z e s e n : 64 42 47 33 39 25 250

) A magántanulók a magaviseletből osztályzatot nem kaptak.



XI.

Ösztöndíjak és  jutalomdijak.

1. A Rosenstein-féle 2000 koronás alapítványnak kamatját 
Bonyhád nagyközség elöljárósága felerészben S o mo g y i  I s t v á n  
V., felerészben B o k o r  Vi l mos  1. oszt. tanulónak adományozta.

2. Bonyhád nagyközség 1000 koronás huszonöt évi jubileumi 
alapítványának kamatját a község elöljárósága Sc h r e c k  Á d á m  
V. oszt. tanulónak adta.

3. A Bonyhádi Segélyegylet mint Szövetkezet 400 koronás 
»Erzsébet« alapítványának 20 korona kamatját az egylet igaz
gatósága L i m b a c h e r E m i I II. oszt. tanulónak adta.

4. »Sass István« 1000 koronás alapítvány 50 kor. kamatját 
az isk. kisbizottság — az alapitó okirat értelmében — B e k e  
De z s ő  11. oszt. tanulónak ítélte.

5. Weber János országgyűlési képviselő 1000 koronás ala
pítványának 50 korona kamatját »a magyar nyelvben, irodalom
ban és a történelemben« tanúsított előmeneteléért a tanári testület 
S c h m i d t  J á n o s  VI. oszt. tanulónak ádta.

0. »Fördős Lajos« 1000 koronás alapítvány 50 korona 
kamatját megosztottuk Hor v á th J á n o s  III. és B á n i c z k y 
I s t v á n  II. oszt. tanulók között.

7. A régi tanítványok 600 koronás alapítványának 30 kor. 
kamatját adtuk — az alapító okirat értelmében — S c h u l t h e i s z  
Z o l t á n  IV. oszt. tanulónak.

8. A bonyhádi polgári casino 200 koronás »Jókai« alapít
ványának 10 korona kamatját elnyerte Z u l a u f  He n r i k  V. 
oszt. tanuló.

í). »Marhauser Andor« 1000 koronás alapítvány 40 korona 
kamatját S c h ä f e r  He n r i k  V. oszt. tanulónak adtuk ki.

«



10. »Balogh Imre« 200 koronás alapítvány 10 kor. kamatját 
kapta K r i n g  D e z s ő  III. oszt. tanuló.

11. »Hammel Alajos« 200 koronás alapítvány 10 korona 
kamatját adtuk S c h l i t t  J á n o s  V. oszt. tanulónak.

12. A tanári kar 200 koronás »Erzsébet« alapítványának 
10 korona kamatját kapta Gödé  L e v e n t e  III. oszt. tanuló.

13. A tanári kar 200" koronás »Petőfi« alapítványának 
10 korona kamatját elnyerte H a l a s y  T i b o r  \ 7I. oszt. tanuló.

14. A bonyhádi polg. casinó 700 koronás »Vörösmarty« 
alapítványának 28 korona kamatját a »magyar nyelvben és tör
ténelemben « tanúsított előmeneteléért E r d ő s  L á s z l ó  V. oszt. 
tanulónak ítéltük.

15. A régebbi tanítványok 400 koronás »Gyalog István« 
alapítványának 16 korona kamatját a mathezisban kifejtett szor
galmáért k o b o z  Os z k á r  VI. oszt. tanulónak adtuk.

15. Szeniczey Géza esp. felügyelő úr 10—10 koronás juta
lomdiját T h a s s y  Gyul a  IV. és H a l m a i  Ká r o l y  111. oszt. 
tanulóknak adtuk..

17. Egy evang. lelkész 5 koronás jutalomdiját H a i s z e r  
J á n o s  I. oszt. tanuló kapta.

18. Honig Sámuel úr 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
U n g á r  Ma n f r é d  VI. oszt. tanuló.

19. Dr. Kovács Bálint úr 10 koronás jutalomdiját adtuk 
Ki sz í e r He n r i k  II. oszt, tanulónak.

20. Ifj. Kakass Béla úr 10 koronás jutalomdiját a »magyar 
nyelvben« tett előmeneteléért kapta Kni p 1 Ka mil l  1. oszt. tanuló.

21. Dr. Berde Mózes úr 10 koronás jutalomdiját adtuk 
F l e i s c h  man O t t ó  III. oszt. tanulónak.

22. Dr. Müller János úr 10 koronás jutalomdijával F a r k a s  
J á n o s  II. oszt. tanulót tüntettük ki.

23. Dr. Szakács Péter úr 10 korona jutalomdiját a tornáért 
Mo us s ong  G y u l a  VI. és S c h r e c k  Ad ám V. oszt. tanulók 
között osztottuk meg.

24. Eleischman Lipót úr 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
K e l l e r  V i l mo s  II, oszt. tanuló.



25. Eibach Ödön úr 10—10 koronás jutalomdiját kapták 
K u n s z t He n r i k  J11. és Má t é  K á r o l y  II. oszt. tanulók.

20. Kovács Jenő tanár úr 10 koronás jutalomdiját kapta 
W a i t s  eh I s t v á n  1. oszt. tanuló.

27. Dr. Schweiz Antal úr 10— 10 koronás jutalomdiját 
kapták a történelemben, illetőleg a magyar nyelvben tanúsított 
előmenetelükért K u t t n a  Z i s i g m o n d  VI. és K a i s e r  G y u l a
IV. oszt. tanulók.

28. Honig Albert úr 10 koronás jutalomdiját szorgalmáért 
kapta Ki s s  I s t v á n  II. oszt. tanuló.

29. I)r. Vámosi Ernő úr 10 koronás jutalomdiját szorgal
máért elnyerte Ho n i g  Mi k s a  1. oszt. tanuló.

30. Dr. Rákos Miksa úr 10 koronás jutalomdiját szorgalma és 
jó magaviseleté miatt adtuk P i c k  E l e m é r  III. oszt. tanulónak.

31. Szepessy Kálmán úr 5—5 korona jutalomdiját a tor
náért kapták H o r v á t h  J á n o s  111. és Ho f b a u e r  J ó z s e f
V. oszt. tanulók.

Az 1906/7. tanév végén folytak be még adományok, melyeket 
a múlt évi értesítőbe nem lehetett felvenni. Ezeket a következő- 
képen használtuk fel:

1. Honig Salamon úr 10 koronás jutalomdiját megkapta 
Ma r k o  vi es  Má r t o n  akkori V. oszt. tanuló.

2. Singer Bálint úr 10 koronás jutalomdiját adtuk Ki s s  
I s t v á n  akkori 1, oszt. tanulónak.

3. Raubitschek Izór úr 10 koronás jutalomdiját nyerte 
Ma r t i n  G y ö r g y  akkori IV. oszt. tanuló.

4. Honig Dávid úr 10 koronás jutalomdiját kapta B á r á n y  
J e n ő  akkori 1. oszt. tanuló.

—  83 —

6*



XII.

Az ifjúsági seg é ly ző  egyesüle t .

Az 1906/7. tanév végén volt az egyesületnek 551 drb. 
könyve 56Ü korona becsértékben.

Az 1907/8. tanévben rendelkezésünkre állott:
1. A múlt évről áthozott 551 drb. könyv, értéke 560'- kor.
2, Vásároltatott 66 » » » 163*40 »
3. 6 kiadó cég ajándéka 7 3 » » 167*50 »
4. Az ifjúság » 15 » » 20*10 »

Összesen 705 » » 911* »
Ebből segélyezett 84 tanulót 527 drb. könyvvel, melynek 

becsértéke 685 korona.
Az egyesület bevételét képezték: 266 korona tagsági dij, 

200 korona iskolai pénztári járulék, a tőkék kamatjai és a 
következő adományok: Kaubitschek Izór úr 40, Eibach Ödön 
úr 12*20, a máj álisi pénzekből 135*13, a táncjelvényekből 121*14, 
a tanárok 8, N. N. 4-18 korona adománya; Singer—Wolfner 
cég 42. Franklin társulat 52*30 Révai Testvérek 20'20, Kókai 
cég 5'30, Magyar földrajzi intézet 9*60, az Athenaeum 38T0 
koronát adott könyvekben.

A bevételből tankönyvek beszerzésére fordítottunk 163*40, 
gyógyszertári és orvosi számlákra 66*10 koronát; a fürdőjegyekre 
eddig 58*56 koronát űzettünk. A bevétel egy részét az alap
szabályok értelmében a tőkéhez csatoltuk, egy része pedig még 
rendelkezésünkre áll.
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Az egyesületi pénztár szám adása.

I. Be v é t e l .

1. Tőkéből: a) Tkp. betétekből . . . 580-50
b) Kölcsönökből . . 10-— 590-50 kor.

2. Adományokból: a) A tőkére . . . 2.90-60
b) Tankönyvekre . . 167-50
c) Folyó költségekre 40"— 498-10

3. Tanulók já ru lé k a ib ó l.................... 266-— »
4. Az esperességi pénztárból . 200-- »
5. Könyv rongálásokért..................... 6-30 »
6. Kamatokból: a) Kölcsönök után . 274 67

b) Tkp. betétek után . 5-94 280-6 1 »
Összesen 1841-51 »

II. Ki adás .

1. Tőkésítés: a) Kölcsönökre. . . . 600 —
b) Tkp. betétekre 505-55 1105-55 kor.

2. Segélyezés: a) Tankönyvekre. . . 330-90
b) Orvos, gyógyszer 66-10
c) Fürdésre . . . . 58-56 455-56 »

3. Egyenleg, mint készpénz . . . 280-40 »
Összesen 184151 »

III. Vagyon .

1. Tőke: a) A múlt évi kimutatás szerint 3098-77
b) Ez évi szaporodás . . . 606-26 3705-03 kor.

2. K é s z p é n z ...................................... 280-40
3. Az egyesület 705 drb. könyvének 0 1 1 kor.-ra

becsült értékéből leszámítva 25 °/o-ot . . . 684 — »
Összesen 4669-43 »



XIII.

A szav a ló  kör 1907 8. éVi je len té se .

A jelen, 1907/8. tanévben alakított »Szavalókör« .1 907. évi 
november 30-án tartotta első és alakuló gyűlését, melyen fel
olvastattak az alapszabályok, összeiratott a belépő tagok névsora 
és megválasztattak a tisztviselők. A kör vezetője Fáik Henrik 
tanár lett tanárkari megbízásból. Titkárnak megválasztatott: 
Schmidt János VI., jegyzőnek Halassy Tibor VI., pénztárosnak 
pedig Koncz István V. osztályu tanuló.

Ezekután a kör megkezdte működését és kéthetenként tartotta 
rendes üléseit, melyeken összesen 14 szavalat hangzott el.

A szavalatokat mindig két önként jelentkező tag bírálta 
meg, de jogában állt minden tagnak is hozzájárulni saját véle
ményével úgy a szavalathoz, mint a bírálathoz, mely megjegyzé
sekhez a vezető tanár fűzte észrevételeit.

A szavalatok néhány kivételével sikerültek és dicséretben 
részesültek. Különösen kitűntek szavalataikkal, mint körünknek 
munkás tagjai: Tomka Gusztáv VI., Gyarmathy János VI., 
Moussong Gyula VI. és Erdős László V. osztályú tanulók, 
Gyarmathy és Moussong különösen monológok szavalása által 
tűntek ki.

Prózai dolgozattal két tag járult a kör munkásságához: 
Halassy Tibor és Schmidt János.

Ami a kör könyvtárát illeti, az ezidén leginkább csak 
ajándékkönyvekből állott. Egy művet szerzett be a kör saját 
költségén 3 korona értékben. Ezenkívül Hajas Béla főgimn. tanár 
0 művel és Hardy Jenő róm. kath. hitoktató 3 művel ajándékozta 
meg körünket. Mindkét adományozónak hálás köszönetét mond a 
kör. A könyvtár gyarapítását a kör a jövő évre halasztotta és a 
tagsági dijakból álló vagyonát egyelőre takarékpénztárba helyezte.
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Ünnepélyt a kör egyet rendezett március 15-én, következő 
programmal:

Hymnus: előadta az ifjúsági énekkar.
Nemzeti dal: szavalta Moussong Gyula VI. o. t.
Ünnepi dolgozat: felolvasta Schmidt János VI. o. t.
Zene (különféle magyar darabok) előadta az ifj. zenekar.
A magyar nyelv (Ábrányi Emiltől) szavalta Tomka G. VI. o. t.
Szózat: énekelte az ifjúsági énekkar.
E helyen köszönetét mond a kör mindazoknak, kik nagyban 

hozzájárultak az ünnepély fényének emeléséhez, még pedig Kiszely 
Géza tanár urnák, ki az ifjúsági zenekart tanította be és Martin 
György énektanitó urnák, aki az énekkarral volt szives fellépni.

Ezenkívül részt vett körünk a II. Rákóczi Ferenc emlékére 
rendezett ünnepélyen két szavalattal. Tomka Gusztáv szavalta
el az »ücskay Lászlóról való ének«-et és Erdős a »Bezerédj 
nótá«-t.

A kör vagyoni állapota:

Bevétel: 63 tag után á 2 kor.........................126-— kor.
Büntetéspénz á 20 fillér . . . .  —'80 »

Összesen 126’80 kor.
Kiadás: Egy színműért 3 példányban . . .  . 3‘— »
Tiszta vagyon....................................................123’80 kor.
Utolsó gyűlését a kör 1908 május 30-án tartotta, melyen 

felolvasta a titkár évi jelentését. Ugyancsak ekkor számolt be 
teljesen a tagsági dijakról a pénztáros.

Végül a kör szavazás utján a Hardy Jenő róm. kath. 
hitoktató ur által ajándékozott Goethe: »Fauszt«-ját Erdős 
Lászlónak, mint a kör legügyesebb szavalőjának ítélte oda.



XIV.

Könyvtár, sze r tá rak ,  bútorzat.

A könyvtár gyarapodása.

A) Vé t e l  ii t j á n :

I. Folyóiratok, szaklapok és füzetes vállalatok:

1. Akadémiai kiadványok . . . . . . .  20 kor. 10 till.
2. Irodalomtört. K özlem ények ......................10 » 10 »
3. Budapesti S z e m l e ......................................24 » 20 »
4. Magyar P a e d a g o g ia ...................... .....  . 10 » 10 »
5. Egyetemes Phil. Közlöny................................ 12 » 10 »
6. Természettud. K ö z l ö n y ...................................8 » 10 »
7. Növénytani Közlemények.................................. 3 » 10 »
8. Állattani Közlemények........................................3 » 10 »
9. S zázadok ........................................................... 10 » 10 »

10. Ev. Őrálló ......................................................12 » 10 »
11. Missiói L a p o k .................................................. 5 » 10 »
12. Magyar Tanügy ill. Nemzeti Iskola . . 8 » 10 »
13. Tanáregyesületi K özlöny .................................. 8 » 10 »
14. T ornaügy..............................................................6 » 10 »
15. Magyar N yelvőr........................................... 1 2 »  1 0 »
16. A R a j z ...................................... .....  5 » 10 »
17. Neue Jahrbücher ......................................36 » 20 »
18. Gymnasialwesen........................................... 24 » 20 »
19. Lehrproben und Lehrgänge . . . . .  12 » 60 »
20. Berliner Philologische Wochenschrift . . 28 » 80 »

. Összesen 259 kor. 50 fill.
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II. Könyvek, tudományos müvek:

a) F i l o z ó f i a i  Ír ó k T á r á b ó 1:
1. Alexander Bernát: Diderot ...................... . 3 kor. 60 fill.
2, D e s c a r te s ........................... ..... . 4 » — »
3. I )iderot Ü k ................................................ » 60 »
4. Erdélyi: A bölcsészet tört. Magyarorsz. . 1 » 60 »
5. Hu m e ...................................................... . 3 » 60 »
6. Platon művei 2 k....................................... » 20 »
7. Schopenhauer 2 k....................................... . 4 » 40 »
8. Schwegler: A bölcselet tört..................... . 7 » 50
9. Sebestyén: A görög gondolk. kezdetei . . 3 » — »

10. » A cinikusok........................... . 3 » — »
11. Spinoza: Tractatus theol. polit. 5 » — »
12. Taine: Franciaország klassz, filozófusai . . 3 » — »

1.
b) G ö r ö g  és r ó ma i  

Aischylos: Agamemnon . . .
r e me k í r ó k :  

. . . .  2 kor. 70 fill.
2. Anakreon (Thewrewk) . . . ............... ' 4 » — »
3. Anthologia (Thewrewk) . . . . . . .  4 » — »
4. Anthologia G raeca..................... . . , . 5 » 04
5. Bacchylides (Hegedűs) . . . . . . .  2 » 60 »
6. Demosthenes művei 1 k. . . . . . . .  6 » -- »
7. Euripides: Phoenissae . . . . 2 » 16 »
8. Herodotos (Geréb) 3 k. . . . . . . .  16 » --- »
9. Homeres: llias (Thewrewk) I. k. . . . .  6 » --- »

10. Ilias (Ameis) I-V II1. k. . . .1 2

G
Oa »

11. > Odyssea..................... . . . .  6 » 72 »
12. Lykurgos Leokrates ellen . . . . . .  1 » 40 »
13. Platon: Állam . . . . . . . . -. . 10 » --- »
14. » Euthyphron . . . . . . . .  4 » --- »
15. » Theaitetos..................... . . . .  2 » 40 >
16. Plutarchos: Bioi parall. 111. f. . . . . .  1 » 80 »
17. Sophokles: E lektra..................... . . . .  1 » 80
18. Thukydides 3 k............................ . . . .  12 » --- »

Á tv ite l 1 5 1  kor. 6 0  fill.
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Átliozat 151 kor. 60 fill
19. Xenophon: Anabasis 1 III. . . . . .  4 » 68 »
20. » Kyropädie I. II. . . . . .  3 » 60 »
21. Anthologia L a t in a ..................... . . . .  4 » 20 »
22. Catullus versei .......................... . . . .  4 » —
23. Cicero: Brutus .......................... . . . . 6 » »
24. » A legfőbb jóról . . 5 » — »
25. » De oratore 1—111. . » 76 »
26. » In Verrem . . . . 2 40 »
27. » Pro Arcliia . . . . . . . . — » 60 >>
28. » L a e liu s .......................... . . . . — » 90
29. » Cato maior . . . . . . . . — » 72 »
30. » Philippicae Orationes . . . . .  1 » 44 »
31. » In Catilinam . . . . . . . .  1 » 20
32. » Pro Milone . . . . . . . .  1 » 44 »
33. » Pro Roscio . . . . . . . . 1 » 20 »
34. » De imp. Cn. Pomp. . . . . . . — » 90 »
35. Pro Marcello . . . . . . . .  1 » 44 »
36. » Levelek.......................... . . . .  2 » 64
37. > Tuscul. disp. I. II. . . . . .  3 42 »
38. » De legibus . . . . . . . .  4 » 68 »
39. Caesar: De bello üallico 1 — 111. . . . .  3 » 06 »
40. Curtius Rufus I. 11...................... . . . .  6 » — »
41. Horatius: Sermones I. II. . . 5 » 28 »
42. Oden u. Epoden . . 2 » 70
43, » Satiren I. 11. . . . . . . .  4 » 32 »
44. Livius -VI., XXI—XXII. . . . . . .  11 92
45. Ovidius : Fasti . . . . . . . . . .  4 » 32 >
46. » Metamorphoseon libri . . . . .  3 » 60 »
47. Nepos . . . .  1 » 40 »
48. Phaedrus: Fabulae..................... . . . — 90
49. Tacitus : A g ric o la ..................... . . . . — » 96 »
50. » Germania..................... . . . .  1 » 68
51. Annales 1. II. . . . . . . .  6 84 »

Á tv ite l 2 6 0  kor. 8 0  fill.



1

52.
53.
54.
55.

1.
2 .

3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

0.
10. 
1 1. 
12 .

ß
Tacitus: Históriáé I. II....................
Vergilius: Ecclogái ....................

» Aeneis (Iatinul-magyarul)
» Aeneis (Kappes) . . .

c) E g y é b  in ű v e k : 
Acsády J.: A magyar jobbágyság tört. . 
Chernél: Magyarország madarai 3 k. 
Beöthy Zs.: A művészetek tört. 2 k. 
Bethlen-Kör É v k ö n y v e ..........................

—  91  —

Porzó: Pesttől—Budapestig . . . .
Seress 1.: Háti János Iliásza és Odyssei:'
Süss: Antlitz der Erde 2 k......................
Szűcs I.: Vezérfonal a modern rajztanitásh 
Vámbéry: Nyugat kultúrája keleten . .

200 kor. 80 fill.
5 10 »

. 2 » 40 »
0 — »
0 » 72 »

, 8 kor. fill.
. 40 » — »
. 10 » — »
. 3 » — »
. 24 y —
. 32 » — »
. 10 » — »
, 6 — »
. 60 » — »

12 —
. 0 » — »
. 30 — »
534 08 »

10
10

5

B) Aj á n d é k  u t j á n :
Hivatalos Közlöny (Minisztérium aj.).
Payr Sándor: Negyedfélszázados főiskola Sopronban. 
Koronázási emlékkönyv (Angyal Béla aj.)
Ribáry: Világtörténelem I. II. k. (Angyal Béla aj.).
l)r. Mikler Károly: Protestáns egyházjog (Egyházkerület aj.).
Donner: A gyermek lelki világa (Gyalog igazg. aj.).
Az Első Magyar Ált. Biztositó Társ. története (Pécsi fő

ügynökség aj.).

Ifjúsági könyvtár.

kötet Katona: Bánk bán 3‘— kor.
„ Kisfaludi: Kérők 3-— „
„ Zrínyi: Szigeti veszedelem 1*50 „

Á tv ite l  7 .5 0  kor.
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Áthozat 7.50 kor.
10 kötet Zrínyi: Szigeti veszedelem 8‘—
10 >> Vörösmarty: Két szomszédvár io-
10 Arany: Balladái fi-—
10 ti „ Népballadák 3‘—
10 a Schakespeare: Coriolánus ti-—

5 ff „ Julius Caesar ti-—
5 a Sophokles: Antigone 1 -50

10 a Balassa B.: Költeményei 3*—
10 a Csokonai: Dorottya ó —

5 a Berzsenyi: Ódák 5’—
10 a Vörösmarthy: Lyrai és vegyes költeményei <)•—
10 a Horátius: Ars poétika 2-__
10 fi Boileau: » » 4' —
10 i) Moliere: A fösvény 3-

5 fi Schiller: Teli Vilmos 3 —
5 a Firdusi: Sohráb 3-—
5 fi „ Sahnamejából (Ferdium és fiai) T50

10 a Arany: Buda halála 9- -
5 a „ Toldi szerelme 6 —

10 a „ Toldi estélye 6.—
5 V „ Toldi 3 - -
1 a „ Összegyűjtött munkái (6 kötet) 20-—
1 a ■ Csokonai válogatott munkái (2 kötet) 6‘ —
1 fi Tompa: Költeményei (4 kötet) 1 2 -
1 fi Vörösmarty: Művei (2 kötet) 1 0 -
1 a Eötvös: Magyarország 1514-ben (2 kötet) 10--
1 fi Jókai: Magyar nábob 4-80
1 fi „ Uj földesúr 4-—- J?

1 fi „ Kárpáthi Zoltán 6.— V
1 fi „ Kőszívű ember fiai 6-—
1 fi Eötvös: Falu jegyzője (két kötet) í o - — ff
1 fi Sienkievicz: Quo vadis (2 kötet) 9 - — fi
1 fi Gyulai: Vörösmarty életrajza 2-40 V

Á tv ite l  2 0 5  7 0  kor.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
]
1
1
1
I
1
2
2
2
I
1
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I
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Áthozat 205.70 kor.
kötet Gyulai: Katona és Bánk bánja 4-40

Gaál: Nemzetünk nagy költői (2 kötet) 12 — »
Riedl: Arany János 5-— V

>> Alexander: A művészet P60 ))
>> Taine: Eszmény a művészetben —•60 •J
>:> „ Mi a művészet 3 — ))
V Zsilinszky: A széptan előcsarnokában 3’— ))
V Rákosi: Császárok sírja 4-80 V
>> Prónai: Uj szavalókönyv 2-60 ))

Jókai: Régi jó táblabirák 2-20 V
>) Platz: Utazás a természetben 3-— »
v Kemény: Zord idők 6 — )>
>) Petőfi költeményei 1 2- >>
n Colderan: Fejedelem 2’—
5) Reinach: Művészet 5'—

Simonyi: Magyar nyelv 10'- >>
>> Arany László: Délibábok hőse 6'—

Dóczi: Csók —•60 >>
>> Jakab: Szilágyi és Hajmási 3-60 J)
)) Firduszi 3'60 55
?) Kiss József 3- - ))
>> Leopardi és Musset 6 -- ))
>> Szabolcska M. 240 >>
j) Szász Károly: Heine 3 20
>) Tóth Kálmán : Összes költeményei 16-— V

Eötvös K.: Utazás a Balaton körül 8-— >>
)> Gárdonyi: Egri csillagok 6 — >>
>> Herczeg F .: Pogányok 5 -

Mikszát K .: Szt. Péter esernyője 3‘—
)> Rákosi V.: Korhadt fakeresztek 4 ‘ — ))
>> Szana T .: Városról-városra 5 - ))
>) Bulver: Pompeji pusztulása 5 " ))

Schakespeare: Rém 18- - >>
Á t v i t e l  3 8 1 3 0  kor.



Áthozat 381.30 kor.
1 kötet Molliére: Rém I. 6-— >>
1 „ Niebelungen ének 6’80
2 „ Torquato Tasso 7-60 >>
2 „ Thali K .: Vitéz énekek 8'— >>
2 „ Széchenyi munkái 1 2 — >>
1 „ 0 —k 37— 40 —'80
1 „ Eötvös J. Emlék és ünnepi beszéd 4-80 >>

Összesen 427'30 kor.

Rajzszertár.

1. Kutyaház (fam odell).......................... kor.
2. Fürészbak „ .......................... 4.50 )>
3. Pad ,, .......................... 3.
4. Asztal „ .......................... V
5. V á z á k ............................................... 5.35 >>
6. K a n c s ó ............................................... 2 — V
7. Csutora ............................................... . 1.25 >>
<3. Állvány virág sz ám á ra ..................... . 9.— n
0. 2 képkeret .......................................... . 7.80

1 0. 6 préselt levél ............................... . 4.50 >>
11. K a r i e s ............................................... . 9.— )>
12. Gyurgyalag.......................................... . 8.50
13. C s i r k e ............................................... >>
14. Csendélet t á l b a n ............................... . 26.—
15. 4 Lepke ............................................... . 7.20
16. Csomagolás .......................................... . 3 .- >>
17. Portó .................................................... . —.40

Összesen 108.25 kor

Tornaszertár.

1. 40 drb. vasbot .................................... ..... 76.— kor.
Összesen 76.— kor,



*****

Természetrajzi szertár.

Ál l a t t a n .
1. Ölyv kitömve, ifj. Rumi Imre úr ajándéka, becsérték 12.90 kor.
2. Mustela erminea kitömve, Szeinenyei Mihály úr

ajándéka, b e c s é r t é k ...............................................10.—
Összesen 22.90 kor.

Földrajzi szertár.

1. Olaszország térképe............................................... . 24 kor.
2. A naprendszer térképe vászonra húzva, a nm. vallás-

és közoktatásügyi miniszter úr ajándéka . . . . 14 >>
Összesen ri8 kor.

Történelmi szertár.

1. Európa a népvándorlás korában.......................... 24-42 kor.
2. Európa a reformatio id e jé n ............................... 24-42 >>
3. Európa Mátyás király k o rá b a n .......................... 24‘42

y y

-1. Európa a frank birodalom felbomlása idejében . 24-42 >>
5. Európa a XVI11. század e le jé n .......................... 24-42 »
(i. Európa a francia forradalom és Napoleon korában 24 42 j i
7. Itália tört. térképe A ugusztusig ..................... 24-42 y y

Összesen 170-94 kor.

Bútor.

1. Padok az uj osztály számára szállítási költséggel 906.26 kor.
2. Kettős tábla r á m á v a l .................................... 78.

y y

3. Könyvszekrény........................................................ 36. y y

4. Tanári k a th e d ra .................................................... })
5. Tanári szék ........................................................ 6. y y

li. Podium ................................................................... 2 4 .- >>
7. Függönyök 3 a b la k r a ......................................... 21.60 y y

8. Aprólékos osztálybeli d o lg o k ............................... 16.14 „ :
Összesen 1 122.— kor. ^
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XV .

Jáp in téze t .

Intézetünkbe bármely hitfelekezetü tanulót felveszünk s a 
kedvezmény engedélyezésénél is csak a s z o r g a l ma t ,  erkölcsi 
magaviseletét és a szülők anyagi helyzetét vesszük tekintetbe.

Minthogy fordult elő eset, hogy egyes szülők abból indulva, 
hogy a félévi dijak fizetését havi részletekben is megengedjük 
— évközben kivették vagy beadták gyermekeiket a tápintézetbe: 
kijelentjük, hogy jövőre rendes körülmények közt csak előre 
fizetendő félévi illeték mellett veszünk fel alumneistákat s a 
beiratás félévre kötelező még akkor is, ha valakinek részletenkénti 
fizetést enged a gondnok.

Az évi ellátási dij ebédért és vacsoráért 120 korona.
Reggeli külön kávéval 4 kor. 50 fill., tejjel 3 kor. 5U fill.
E tanév elején volt 156, a végén 153 tanuló.
Kedvezményt engedélyezett a bizottság 42 tanulónak 013 

koronát. A kedvezményesek a következők: Az I. o s z t á l y b ó l :  
Halmai László 24, Rácz Árpád 12, Riga Dezső 12, Roboz 
István 12, Tomka József 30 koronát. A II. o s z t á l y b ó l :  
Becht Rudolf 15, Farkas János 24, Hammer Ernő 30, Hammer 
József 30, Máthé Károly 12, Roboz Károly 12, Somogyi József 
12 koronát. A 111. o s z t á l y b ó l :  Czuni József 24, Gödé 
Levente 24, Halmai Károly 12, Horváth János 24, Kring Elemér 
30, Polgár József 30, Schöck Gyula 12, Weigl Károly 12, 
Szalay László 30, Szabó Gyula 24, Linde János 12 koronát. A 
IV. o s z t á l y b ó l :  Fanzler János 30, Fodor Imre 12, Pállok 
Gyula 24, Schulteisz Zoltán 24, Szauerwein Béla 30 koronát. 
Az V. o s z t á l y b ó l :  Ács Béla 12, Deptner Tibor 12, Erdős



László 24, Godova János 24, Halmai Gyula 12, Menz János 24, 
Schlitt János 12, Somogyi István 24 koronát. A VI. o sz tá ly b ó l: 
Fischer József 40, Halassy Tibor 24, koboz Oszkár 12, Tomka 
Gusztáv 20, Schmidt János GO, Weigl Adám 24 koronát.

Hálás köszönetét mondok e helyen azon kegyes adakozók
nak, kik szeretett adományaikkal elősegítették szegényebb sorsú 
növendékeink segélyezését. Sajnos ugyan, hogy e tekintetben 
nem vagyunk azon szerencsés helyzetben, mint más ev. egyház
kerületeink, hol a supplicatio révén e célra százak gyűlnek 
össze. Egyházkerületünk a supplicatio intézményét megszüntette, 
amikor is az egyházak megígérték, hogy e célra évenként bizo
nyos megváltási összeget fognak beküldeni a tápintézetnek. Az 
alábbi kimutatás bizonyítja, hogy még saját esperességünk egy
házai közül is csak kevesen tartották meg ezen ígéretüket.

A kegyes adakozók névsora a következő:
1. A kőszegi ág. liitv. ev. egyház supplicatio megváltás 

címen 10 koronát. 2. A nemes- és pórmagasi ág. ev. egyházak 
2 koronát. 3. A veszprémi ág: ev. egyház 12 koronát. 4. A 
hidasi ág. ev. egyház 4 koronát. 5. A gyönki ág. ev. egyház 
5 koronát, (i. A inekényesi és hajmási ev. egyházak 2 koronát. 
7. Gertii Alajos kórházi gondnok Pécsről 7 koronát. 3. Mát.hé 
Károly bátaszéki igazgató tanító 30 kg. babot. 0. Özv. Csók 
Lajosné úrnő 2-<> min. burgonyát és 50 kg. babot. 10. Marhauser 
Imrémé úrnő a farsangi ebédhez egy akó bort. I l. Weber János 
nagybirtokos (> mm. burgonyát. 12. Honig Albert nagybirtokos 
4 nyulat. 13. Nt. Kracher György apátii lelkész egy zsák szög
letes borsót. 14. Nt. Genersich Tivadar kismányoki ág. ev. lelkész 
7 liter lencsét és 5 liter babot. 15. Demiány Ervin főgimn. tanár 
4 koronát.

Beke Andor
e. i. epliorus.



XV I.

F igye lm ez te tés  az  1908 9. tanévre  
Vonatkozólag.

A f e n n t a r t ó  t e s t ü l e t  e l h a t á r o z v á n  az i n t é z e t 
n e k  nyol c  o s z t á l y ú  f ő g i m n á z i u m m á l e e n d ő  k i e g é 
s z í t é s é t ,  az 1908/9. t anévben a VII. osz t á l y  megnyí l ik.

Az 1908/9. tanév szeptember elsején kezdődik. Augusztus 
31-én tartjuk a javító és felvételi vizsgálatokat. A tanulók fel
vétele szeptember hó 2., 3. és 4-én, a tanév megnyitása pedig 
5-én történik. A tanév megnyitása után csak azokat a tanulókat 
vesszük fel, akik elmaradásukat elfogadható okokkal tudják 
igazolni.

Az első felvétel alkalmával a tanuló személyesen, szüleinek 
vagy azok helyettesének kíséretében tartozik megjelenni. Azok 
a szülők, kik nem laknak Bonyhádon, a tanuló behatásakor 
alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, kire a házi felügyeletet 
bízzák.

Az 1. osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik életük 9-ik évét 
betöltötték és arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát sikerrel 
elvégezték, nyilvános iskolától nyert bizonyítványt mutatnak fel, 
vagy felvételi vizsgával igazolják hasonló fokú képzettségüket. 
A felvételkor a tanuló születési, oltási, illetőleg ujra-oltási bizo
nyítványt is tartozik felmutatni.

A gimnázium egyik osztályából a következő osztályba csak 
az a tanuló léphet, ki a megelőző osztály rendes tantárgyaiból 
legalább elégséges osztályzatot kapott.

Az V. osztályba beiratkozott tanulók szüleinek nyilatkoztok 
kell, hogy liaik a görög nyelvet vagy a görög pótló tárgyakat
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tanulják-e. Aki egyik csoportba felvétetett, a másikba csak a 
szülők Írásbeli engedélye mellett és vizsga alapján léphet át.

Az a tanuló, ki egy tárgyból nyert elégtelen jegyet, azt a 
javitóvizsgálatokra kitűzött napon kijavíthatja. Két elégtelen 
osztályzati jegy javítására a felekezeti főhatóság engedélye 
szükséges. A tanulónak az engedélyért folyamodnia kell; a folya
modvány Főtisztelendő és Méltóságos Gyurátz Ferencz ág. hitv. 
evang. püspök úrhoz intézve, j u l i u s  hó 6- ig a gimnázium 
igazgatójához küldendő, ki azt a tanári testület javaslatával 
rendeltetési helyére juttatja. Az a tanuló, ki elégtelen osztály
zatát kijavítani nem tudja és ki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, osztályismétlésre utasittatik. Az osztály 
másodszori ismétlése meg nem engedhető.

Tandíj félévenként előre fizetendő; ha valaki az intézetet 
időközben elhagyja, köteles fizetni az összes járandóságokat arra 
a félévre, melyben az iskolát látogatta.

Tandíj — beiratási, könyvtári és értesítő díjjal együtt — 
félévenként 30—30 korona. Ezenkívül minden tanuló tízet a 
behatáskor az országos tanári nyugdíjintézetre 6 koronát.

Az iskola fenntartósága a szegény, jó magaviseletü és leg
alább jó általános osztályzattal biró tanulók tandijat egészben 
vagy részben elengedheti. Ez iránt szeptember 15-ig kell >Az 
iskolai kisbizottsághoz» intézett, iskola és községi bizonyít
vánnyal felszerelt folyamodványt az igazgatóhoz benyújtani. A 
fenntartók gyermekei csupán iskolai bizonyítványt mellékelnek. 
A tanári nyugdijintézeti illeték alól senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegyesület, melyre minden tanuló 1 koronát 
fizet, segélyben részesíti azokat az ifjakat, kik arra magavise
letüknél és szorgalmuknál fogva érdemesek és arra reá szorulnak. 
A segély állhat tankönyvek, taneszközök megszerzéséből, gyó
gyítási költségek fedezéséből.

Tandíjkedvezményben és az egyesület segélyezésében része
sülhetnek a tanulók valláskülönbség nélkül.

A tápintézetre vonatkozó tudnivalókat a t. közönség a 
»Tápintézet« cimii rovatban találja.
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Az igazgatóság mindenféle tudakozódásra szívesen szolgál 
felvilágosítással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül fiaik 
számára szállást ne fogadjanak.

Tekintettel az I. és II. osztály népességére, az igazgatóság 
előjegyzi — augusztus 15-étől fogva — a jelentkező tanulókat, 
de kijelenti, hogy azok helyét, ha a beiratások első és második 
napján be nem iratkoznának, tovább nem tartja fenn.



J A R T A L O M .

I. F o rb e rg e r  L ász ló .
II. J e lz ő s  sz ó ö ssze té te le k .

III. J e le n té s  az  1 9 0 7 /8 . tan év rő l.
IV . A  fő g im n áz iu m  a la p ra  f e la já n lo tt a d o m á n y o k  k im u ta tá sa .

V . A  ta n á r i  szem é ly ze t.
V I. A  ta n a n y a g  és ta n k ö n y v e k  k im u ta tá s a  a z  e g y e s  o s z tá ly o k b a n .
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