
II. 

Érettségi vizsgálatok. 
Az idei tanévben 2 érettségi vizsga volt. Az egyik 1940. dec. 

2—13-án. Ezt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a felsza-
badult keleti és erdélyi részek ama tanulói számára engedélyezte, 
akik a román uralom alatt nem állottak az u. r. baccalaureátusi vizs-
gára, vagy akiknek ez a vizsga nem siker&lt. A 102 jelentkező 
közül jól érett 6, érett 94, egy tárgyból bukott 2. Az érettségi el-
nöke iskolánk egykori jeles diákja, dr. Szalai Béla miniszteri oszt. 
tanácsos volt. 

A május—június havi érettségi vizsgálatra 21 tanuló jelent-
kezett. A vizsgálat elnöke szőkefalvi  Nagy Gyula dr., kolozsvári 
egyetemi tanár, intézetünk egykori kiváló tanára volt; kormánykép-
viselő Papp János tanker. főigazgatói  szakelőadó, gimnáziumunknak 
ez iskolai év febr.  l-ig igazgatója. A vizsgálat írásbeli részét május 
19-21. napjain tartottuk. A tételek a következők voltak: 

a) 1. A magyar nyelv és irodalomból: A modern líra tárgyi 
és formai  megújulása. 2. A természettudományok köréből: A gőzgép 
az emberi kultura szolgálatában. Az irodalmi tételt 14-en, a fizikait 
7-en dolgozták ki. Eredmény: 5 jeles, 5 jó, 8 elégséges, 3 elégtelen. 

b) A latin nyelv és irodalomból: Ciceró: Cato maior de se-
nectute c. művéből fordítás.  Eredmény: 4 jeles, 6 jó, 7 elégséges, 
4 elégtelen. 

c) A modern nyelv és irodalomból: 
1. A francia  nyelvből: Gallia és a gallok. Fordítás magyarból 

franciára.  18-an dolgozták ki. Eredmériy: 4 jeles, 4 jó, 9 elégséges, 
1 elégtelen. 

2. A német nyelvből: A hét pálca. Fordítás magyarból né-
metre. 3-an dolgozták ki. Eredmény: 2 jó, 1 elégséges. 

A szóbeli vizsgálatot június 16, 17, 18 napjain tartottuk. 
Kitüntetéssel  érett  1: László Antal. Jelesen  érett  2: Botár Levente, 
Márton Botond. Jól  érett  5: Biró Gyula, Botár Attila, László Ferenc, 
Prohászka Géza, Szakács András. Érett  9: Balássy Béla, Balázs 
Endre, Bartha Zoltán, Bodó Dénes, Borcsa Dénes, Lapikás Gábor, 
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Oláh Béla, Szabó Zoltán, Kováts Ignác. Szeptemberben a kolozs-
vári rk. gimnáziumban tartandó javítóvizsgájára utasítottak 2-öt: 
Kelemen Imrét a mennyiségtanból, Kovács Jánost a magyar nyelv 
és irodalomból. A teljes vizsgálat megismétlésére utasított a bizottság 
1-et: Kedves Zoltánt. 

Az eredmény kihirdetése után az elnök s Biró Ferenc főes-
peres, püspöki biztos néhány lelkes, meleg szót intézett az életbe 
kilépő ifjakhoz. 

Az érettségizettek  pályaválasztása.  Az 1941. júniusában si-
keres érettségi vizsgát tett 18 tanuló pályaválasztása az alábbiak 
szerint oszlik ínég: katonai 6, repülő 1, rendőri 1, pénzügyi l, 
mérnöki 5, orvosi 2, jogi 1, kereskedelmi 1. 


