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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

i.

Jókai erkölcsi hatása
Iskolai beszéd 1925. február 18.

Petőfi János Vitézének bájos utolsó jelenete szerint a hős 
Tündérország tavának ragyogó hullámaiba veti azt a hervadt rózsa
szálat, amelyet kedvese sírján szakasztott s annyi viszontagság közt 
is megőrzött szive felett. És, ime, életre kél a hervadt rózsaszál s 
szirmai közűi kibontakozik az elsiratott lluska gyönyörű alakja . . .  
Amikor e századfordulón a mi Jókainkról akarok megemlékezni: 
ez a tündéri kép tolul telkembe. Hiszen az ő képzelete is olyani 
mint Tündérország tavának életadó vize : a hány hervadt virágát 
a magyar történelemnek beléje meríti a költő ihlete, mindannyi 
megelevenedve, bájjal-glóriával körülragyogva éled föl benne, hogy 
elbűvöljön, hogy jobbakká, hívőkké, büszkékké tegyen bennünket, 
akik megtiportaknak, legázoltaknak, de magyaroknak érezzük és 
valljuk magunkat . . .

Jókai regényei valóban tele vannak a magyar múlt lebilin
cselő, megindító, lelkesítő képeivel és alakjaival. Ha szabad így 
kifejeznem magamat: a költő képzelete, a tündéri tó kristállyá 
alakult cseppjei — mint valami varázslatos prizma — a magyar 
történelmet Gagyogó színekre bontja szét, amelyek elkápráztatják 
szemünket, megdobogtatják szívünket s csodálatos hangulatot kel
tenek lelkűnkben. A »piros északi fény«, a »zordon, kiégett lovag
kor új lángra lobban« a Bálványos vár s a Minden poklokon ke
resztül c. regényeiben; a vallási és politikai szabadságharcok zi
vataros századai csodálatosan elevenednek föl az Erdély arany
kora, a Törökvilág, a Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér 
asszony c. müveiben . . . Emlitsem-e (átlépve a XVIII. századot), 
mily nagyszerű költői erővel tárják föl a reformkort megelőző 
tespedést s a Széchenyi föllépését követő nemzeti föllendülést a 
Kárpáthyakról szóló regényei ? Emlitsem-e, mint glorifikálja a sza
badságharc dicsőségét s az elnyomatás éveinek gyászát, szenvedé
sét a Politikai divatok, A kőszívű ember fiai, az Egy az isten, Az 
uj földesur, a Szerelem bolondjai c. örökszép, olykor a hősi éposz 
határát érintő műveiben ? Ahogy látja s ahogy láttatja velünk a 
magyar történelmet, lehetetlen azt meg nem szeretnünk. Lehetetlen, 
hogy nagyfokú érdeklődés ne támadjon bennünk ama nép sorsa iránt, 
amelynek ilyen történelme van ; lehetetlen, hogy erényeivel, sőt 
hibáival is meg ne szeressük azt a nemzetet, amely annyi kiváló 
hőssel ajándékozta meg az emberiséget. S lehetetlen, hogy a költő



alkotásai elválaszthatatlan érzelmi szálakkal ne fűznének a magyar
sághoz, amely annyi viszontagság között is szellemben, hősiségben 
oly magasra birt emelkedni... A nemzeti múltnak, kivált az átala
kulás s a szabadságharc korának szuggesztiv erővel tudatunkba 
való vésése s vele a nemzeti önérzetnek s a nemzeti nagyság 
gondolatának megerősítése egyik elévülhetetlen érdeme a ma száz- 
esztendős Jókainak.

De a költő óriás nemcsak a magyar múlt lebilincselő képei
vel hat reánk : regényhőseinek alakjaival is elbűvöl, lendületet 
kölcsönöz lelkűnknek, tettrekészséget akaratunknak. Aki olvassa a 
két Kárpáthyról szóló regényeit, lelkében az a »gondolat épül fel, 
izmosodik meg“, hogy nemzetünket nem a mulatozásnak élő, tét
len vagy renyhe, nem a külföldi mázt magára kenő s faját-hazáját 
megtagadó embertípus fogja megmenteni, hanem az, aki Kárpáthy 
Zoltánként átérzi, hogy a születés-, a vagyonadta kiváltság nem 
érdem s csak arra való, hogy .e sokat szenvedő nemzet érdekeinek 
szolgálatába állítsuk, — s aki Berend Ivánként versenyre kél más 
nemzet fiaival akár a fizikai, akár a szellemi munkában s kivívja 
a diadalt. Hirdeti, hogy nem a tömeg, hanem a kiváló egyéniség 
vezeti át a válságokon a nemzetet, mikor fölötte megnehezül az 
idők viharos járása . . .

És az erkölcsi világrend diadalát is hirdeti. Bár regényeinek 
nincs moralizáló iránya, tiszta erkölcsi fölfogása sugallólag hat 
lelkünkre. Szerinte az eszme önzetlen, becsületes hőse megleli ju
talmát nemcsak eszméi diadalában, hanem egyéni boldogságában 
is, ha szenvednie is kell érte; aki azonban gonoszlelkü, előbb-, 
utóbb elbukik, mert az erkölcsi igazságszolgáltatás ezt követeli. 
Kárpáthy Zoltán, Adorján Manassé, Garanvölgyi Aladár, Berend 
Iván boldogságának láttára mily öröm száll szivünkbe s mily elég
tétellel nézzük Abellinó vagy Straff elzüllését. Arra is megtanít 
bennünket, hogy a szenvedély romboló ereje látszólag fölemeli, de 
azután defékon Toppantja a paloták hatalmas urát is; aki ellenben 
érzelmeiben nemes és hu, legyen bár kis ember, arra az élet 
koronája vár.

Jókai erkölcsi igazságszolgáltatásában van valami szuggesztiv 
erő, melyu mai szomorú helyzetünkben megnyugtatást, reményt, 
hitet kölcsönöz töprengő-aggódó lelkűnknek s e szempontból kiváló 
értékűek az önykényuralom alatt írt, illetőleg onnan merített regé
nyei. Lehetetlen az időszerűség megérzésével, hangulatával nem 
olvasnunk pl. Az uj földesur at. Akkor az osztrák hatalom dara
bolta föl hazánkat, ideküldte pribékjeit s központositó, németesitő. 
magyarirtó törekvéseinek hű csatlósait. De a magyar föld és levegő 
átalakító ereje, a magyar lélek nemessége, fenköltsége, méltatlan 
elnyomása, szenvedése, kapcsolatban az elnyomó hatalom mohó
ságával, durvaságával, esztelen könnyelműségével — kiszikkasztottta 
az idegen dudva alatt a talajt, mig a nemes palántát ellenállha
tatlan erővel e földhöz kapcsolta s megtermetté Ankerschmidt lovag 
nemes és A. Erzsiké bájos alakjait. . .  Ma nemzetközi engedély 
mellett három nagyra duzzasztott kishatalom tartja széttépve ha
zánkat, szívja vérünket. . .  De mi érezzük, hogy minden területi 
és politikai megcsonkítottságunk mellett is a magyar földben és
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lélekben rejlő őserő lassan, de föltartóztathatatlanul hatni fog: a 
cseh és balkáni dudva csak ideig-óráig tenyészik itt s visszakerül 
méltó helyére, ahová elődei, az ötvenes évek martalócai mutatják 
az utat. Jókai örökéletű regényei ezt a hitet sugallják lelkűnknek 
s így a százéves költő napjaink legelevenebb erkölcsi tényezői 
között működik ..  .

Visszatérek oda, ahonnan kiindultam s egy-két vonással be
fejezem a beszédem kiindulópontjául szolgáló képet. Igen, tündéri 
tó a Jókai képzelete. Ha a jó, a nemes tekint belé vagy megmerül 
benne: angyali tisztává lesz, a gonosz felé pedig ijesztő rémek 
alakjai merednek tükréből . .  . Nézzünk gyakran e ragyogó habokba, 
ne csábítsanak el tőlük a frissebb keletű, felszínükön tán csillogó, 
de annyi iszappal telt apró tavak, amelyeket lelkűnknek idegen, 
céda teremtések népesítenek be. A költészet égi szárnyat, kell, 
hogy kölcsönözzön lelkűnknek, ne gázoljunk hát lenn az iszapban, 
mert mig az iszap népe gonosz sellőként magával húz a mélybe, 
Jókai képzeletével égbe törhetünk s bízó hittel tekinthetünk a ma 
szomorúnak látszó magyar jövendőbe is . .  .

Dr. Rell Lajos,

II.

Intézetünk múltja

Amikor intézetünk az elmúlt iskolai év kezdetével reálgimná
ziummá lett, voltaképen régi emlékeket elevenített fö l: ezt a címet 
már 1860/61 —1863/64. és 1871/72 — 1875/76. között, tehát két 
Ízben is viselte. A mi régi reálgimnáziumunk azonban nem jelen
tett új iskolatípust, hanem az 1. osztálynál kezdődő bifurkációt: a 
gimnaziális irány mellett volt benne reáliskolai irány is, amelynek 
növendékei nem tanulták a latin nyelvet, a mennyiségtannal azon
ban nagyobb óraszámban kellett foglalkozniok.

Iskolánk gyökere abba a magánintézetbe nyúl vissza, amelyet 
az abszolutizmus alatt rendes tanári állásától megfosztott s ide 
húzódott Breznyik János létesített 1855-ben Békéscsabán az intel
ligens szülők kívánságára. A kiváló tanár 1858.-ban Selmecbányára 
távozott s örökébe Mokry Sámuel lépett, akivel egyidejűleg érkezett 
ide Staszny Soma és szintén magániskolát nyitott, amely azonban 
a szülők kívánságára az előbbibe olvadt be.

Intézetünk tulajdonképeni megalapítása az 1857. évhez fűződik. 
»Békéscsaba város tanácsa és váltság-bizottmánya« az államkölcsönre 
eladott városi földek árából az összes egyházaknak nevelési 
célra 55,000 forintot adományozott »nemzeti kölcsönkötvényekbenc 
s ez összegből az evang. egyházra 43,000 frt jutott oly föltétellel, 
hogy a kamatokat négyosztályú reálgimnázium fenntartására for
dítja. Az egyház elfogadta az adományt, a magánintézet két osz
tályát átvette s megnyitotta a 111. osztályt, az iskolát nyilvánosnak
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nyilatkoztatta ki s ügyeinek intézését az iskolai bizottmányra bízta, 
így folyt le az 1858/59. iskolai év. 1850/61.-ben az egyház a IV. 
osztályt is megnyitotta s hogy meglegyen a negyedik tanár, pol
gári iskolájának tanítástervét a gimnáziuméhoz szabta s magát az 
iskolát is hozzá csatolta. A nyilvánossá lett reálgimnáziumnak sok 
nehézséggel kellett megküzdenie: nem volt épülete, felszerelése, 
tanárainak fizetése is hiányos, hiszen az alaptőke csak 1863.-ban 
folyt be. 1864.-ben a polgári iskolát elválasztották az intézettől, 
a reális irányt megszüntették s az összes osztályokat egy épület
ben helyezték el. Iskolánk innentúl 5 évig algimnáziummá, 
1870/71.-ben névleges polgári iskolává lesz, 1871/72.-ben újból 
a reálgimnázium címet veszi föl s ilyen marad 1875/76.-ig. 
Az 1876/77. isk. évtől kezdve azonban visszatér a gimnáziumi 
irányhoz, mivel kevés volt tanulói között a reálista. A kísérletezés 
még egyszer üti föl fejét: 1882.-ben a presbitérium az alapítvány 
szellemével ellentétben polgári iskolává akarja átalakítani s meg
nyeri a városi képviselőtestület hozzájárulását, de az egyház intel
ligens tagjai egész a miniszterig megfellebbezték a határozatot s 
Trefort Ákost v. k. miniszter 1882. december 3.-án helyet adott a 
fellebbezésnek (35.293. sz. a.) s így iskolánk megmaradt gimná
ziumnak.

A most már véglegesen középiskolának minősített intézetnek 
sok küzdelmet kellett kiállania, hogy megfelelő épülethez, felszere
léshez jusson s hogy majdan főgimnáziummá fejlődhessék. A küz
delemben Horváth János igazgató járt elől, akinek s z ív ó s  kitar
tása meghozta a győzelmet. A közoktatásügyi kormány azonban 
sokáig mereven elzárkózott az államsegély megadásától s úgy lát
szott, iskolánk ügye zátonyra jut. Végre városunk nagynevű szü
lötte, Zsilinszky Mihály lett v. k. államtitkárrá. A nemes ügy 
s szülővárosa iránt való szeretetből előkészítette az utat: kieszkö
zölte, hogy intézetünk a korán tragikus véget ért trónörökös nevét 
viselhésse ; e név birtokában azután engedett a kormány merev
sége. Az egyház s a város 1895. július 14 én indította meg a 
mozgalmat intézetünknek főgimnáziummá való kifejlesztése érdeké- 
ben s Wlassics Gyula v. k. miniszter Heinrich Gusztáv egyetemi 
tanárt küldte ki biztosúl Békéscsabára. Az állammal való szerző
dést Wlassics 1898. július !3-án írta alá s ezzel iskolánk fejlődése 
elől az utolsó akadály is elgördült.

A főgimnáziummá váló intézetben az 1897/98. iskolai évben 
nyílt meg az V., 1900/1901-ben a Vili. osztály. Uj, Alpár Ignác 
tervei szerint épült kétemeletes palotáját 1900. október hó 16-án 
avatta föl az iskola fényes ünnep keretében. Első érettségi vizsgá
latát 1901-ben tartotta. 1902. december 5-én (76.635. sz. a.) a 
VKM. végleg megadta V—Vili. osztályainak a nyilvánosság s az 
érettségi vizsgálat tartásának jogát. Iskolánk innen kezdve szépen 
gyarapodott 1914-ig; a világháború kitörésekor katonai kórház 
céljaira foglalták le s kórháznak maradt 1919. májusáig, amikor 
a megszálld oláh csapatok helyezkedtek el benne. Nemzeti had
seregünk bevonulásakor nálunk nyert elhelyezést, úgyhogy csak 
1920. augusztus 21-én kaptuk vissza. Az oláh megszállás rengeteg 
károkat okozott (a szegedi körletparancsnoksság 1920-i megállapí
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tása szerint 1,200.000 K-t!), amelyeket csak nehezen bírunk ki
heverni.

Ez iskolai évben elsőízben tartottuk a jóltevők ünnepét. Ha 
iskolánk vázlatos történetét álfutjuk, három név ragyog ki harco
saink derék sorából : a Breznyik János, Horváth János és Zsilin
szky Mihály neve. Breznyik valósította meg elsőnek városunkban 
a középiskola tervét s előkészítette a talajt; Horváth János — ez 
a keménykötésü, dunántúli magyar, 48 as huszárszázados — szer
vezte meg iskolánkat s annyi szirt és zátony között biztos kézzel 
vitte előre törékeny, kicsi sajkáját; Zsilinszky Mihály tekintélye, 
fáradozása, kitartása nélkül — ki tudja : mikor lehetett volna is
kolánk főgimnáziummá... Megérdemlik, hogy jóltevőink koszorú
jával illessük homlokukat.

Jóltevőink között mindeddig olyan alapvetőt nem találtunk, 
aki pénzbeli vagy földadományával biztosította volna intézetünk 
fönnmaradását, bár hálásan elismerjük, hogy a főgimnáziummá fej
lődés idején városunk evang. és nem evang. társadalma szívesen 
hozta önkéntes áldozatát iskolánk oltárára s barátai közül számo
sán tettek ösztöndíjalapítványokat szorgalmas tanulóink jutalmazá
sára . . .  Hisszük, hogy jóltevőink példája eszmévé finomodva buz
dítani fogja a rokon lelkeket s megszervezi iskolánk jóltevöinek 
második büszke gárdáját. . .

III.

Intézetünk az 1924—25. iskolai évben

A lefolyt iskolai évvel megkezdődött intézetünknek fokozottabb 
mértékben való fejlesztése. Fölszerelésünk és könyvtáraink gyara
pítására szerény anyagi viszonyainkhoz képest jelentékeny össze
geket fordítottunk s ismerve kormányzó bizottságunk, elsősorban 
felügyelőnk meleg érdeklődését és megértését, reméljük : a további 
fejlődésnek nem lesz akadálya. Örömmel jegyezzük ide, hogy törek
véseinket közoktatásunk legfőbb őre is méltányolta s iskolánk kor
mányzó bizottságának áldozatkészségéért elismerését és köszönetét 
nyilvánította.

Más szempontból is nevezetes ez az iskolai év intézetünk 
történetében : iskolánk reálgimnáziummá lett 1924. szeptember 1-től 
kezdve. Az 1. osztályban a reálgimnáziumi tanterv szerint tanítot
tunk, az V. osztályba a görög, illetőleg görögpótló tárgyak helyett 
bevezettük az angol nyelvet s a rajzot; többi osztályainkban a 
régi tanterv szerint tanítottunk.

Az iskolai évről szóló jelentésünket a következőkben foglal
hatjuk össze :

1. Az iskolai év lefolyása. Az iskolai év zavartalanúl, a 
rendes mederben folyt le. A beiratást július 1—4. és szeptember 
1—3, napjain végeztük; alakuló értekezletünket augusztus hó 31-én
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tartottuk s az iskolai évet szeptember hd 4-én nyitottuk meg. A 
vizsgálatok és összefoglalások a következő napokon folytak l e : 
javító vizsgálatok aug. 31., különbözeti és magánvizsgálatok szep
tember 1., 2., december 20. ; évvégi összefoglalások és vizsgálatok: 
Vili. o. nyilvános t. május 13— 16., Vili. o. magántan. május 
15—16., I—VII. o. nyilvános t. június 16 — 18., I—VII. o. magánt, 
június 19—20. Az iskolai évet június 20-án fejeztük be s e napon 
adtuk ki a bizonyítványokat és osztottuk ki az ösztöndíjakat.

2. V áltozások a tan á ri testületben. Kormányzó bizottsá
gunk az angol nyelv s a párhuzamosított II. o. ellátására 1924. 
szeptember hó 1.-től Sztehlo Nándor volt petrozsényi m. kir., majd 
tordai unit. főgimn. r. tanárt választotta meg ideiglenes rendes 
tanárnak, akiben derék munkatársat nyertünk. Viszont egyik érde
mes kartársunk, Zvarinyi Lajos, akit a V. K- M. úr folyó évi 
szeptember hó 1.-vel saját kérelmére nyugdíjba helyezett, a lefolyt 
iskolai évvel megvált intézetünktől. 26 évig állt szolgálatában s 
becsületes munkával igyekezett iskolájának s a magyar középisko
lai tanításügynek megbecsülést szerezni. A tanári kar nagy részé
nek negyedszázadon át volt megértő kartársa és barátja; híven 
kitartott velünk a megpróbáltatás éveiben is. Távozásakor a kor
mányzó bizottság meleg elismerése s a tanári kar amaz őszinte 
jókívánsága kíséri: élvezze a nyugalom napjait derült megelége
désben s lelje örömét családja boldogulásában, intézete fejlődésé
ben, volt tanítványai hálájában. Iskolánk e derék tanárától, aki 
egy nemzedéket nevelt rendszeretetre s a művészet szépségeinek 
megértésére, a záróünnepen búcsúztunk el, kívánságára minden 
külsőség mellőzésével.

3. Iskolai ünnepek. 1. Megnyitó ünnep szeptember 4., be
szédet mondott az igazgató. 2. Október 6 , az aradi vértanúk ün
nepe, beszédet mondott Balás Ádám tanár. 3. A reformáció ünnepe 
október 31.-én, beszédet mondott Vidovszky Kálmán vallástanár. 
4. December 6.-án részt vettünk a Kormányzó Ür névünnepén tar
tott istentisztelen. 5. Ifjúsági előadás és diákbál február 15.-én. 6. 
Jókai-ünnep február 18., beszédet mondott az igazgató. 7. Március 
15.-e, az ünnep jelentőségét Saguly József tanár méltatta. 8. 
Deprekáció május 16-án, az ifjúság szószólója Réthy Dezső VII. 
o. t. 9. Jóltevők ünnepe junius 7.-én, az alkalmi beszédet az igaz
gató tartotta. 10. Tornaünnep junius 11.-én. 11. Záróünnep, beszé
det mondott az igazgató. Az ünnepeken a tanulók szavalatokkal, 
énekkel, zeneszámokkal szerepeltek.

Az igazgató jelen volt Körbei Tivadar békési reálgimnáziumi 
igazgató, c. főigazgató jubileumán, a békéscsabai ipartestület fenn
állásának 40-ik évfordulóján rendezett ünnepen.

4. H ivatalos lá togatás. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter Űr az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával ez évben is 
dr. Lippay György szegedi tanker, kir. főigazgató urat bízta meg, 
aki f. évi január hó 24., 25. és 26. napjain végezte hivatalos lá
togatását, amelynek befejeztével tartott értekezleten elismerésének 
és a tanári kar iránt való teljes bizalmának adott kifejezést.

A miniszteri megbízott — főigazgató úr hivatalos látogatásá
val kapcsolatban a nm. V. K, Miniszter Úr 23.733/1925. V. ü. o.
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sz. leiratában az igazgatónak s a tanári karnak „odaadó, sikeres 
munkásságáért elismerését és köszönetét“ nyilvánitotta.

5. V allás-erkölcsi és fegyelmi állapot. Tanulóink vallásos 
nevelésére nagy gondot fordítottunk. E cél szolgálatába; állítottuk 
iskolai ünnepeink egy részét (október 31., deprekáció) ís fölhasz
náltuk a Lnther-Szövetség és az Ev. Nőegyesület ádventi és böjti 
előadásait. A deprekáció után úrvacsorához járultunk. Tanulóink 
részt vettek a közös konfirmációi oktatásban. Vallástanárunk a téli 
ifjúsági istentiszteleteken s a bibliaórákon nemes lelkesedéssel 
fejlesztette, erősítette tanulóink vallásos érzelmét. Más felekezetű 
tanulóink; vallásos nevelésére hitoktatóik gondosan ügyeltek.

Növendékeinket hazafias magyar szellemben igyekeztünk ne
velni s ápolni lelkűkben a nemzeti hagyományokat s az integer 
Magyarország szent gondolatát. F.rre törekedtünk tanitásközben, az 
iskolai dolgozatok tételeinek kitűzésével, az önképzőköri s a cser
kész-összejöveteleken, valamint az iskolai ünnepek műsorának ősz* 
szeállításánál. Október 6.-án és március 15.-én részt vettünk a 
hazafias egyesületeknek a Kossuth-szobor előtt rendezett ünnepein 
s megengedtük, hogy tanulóink — nemes hagyományaikat követve 
— március 15.-én lampionos fölvonulást rendezzenek, amelyen 
kedves együttérzéssel vett részt a város s társadalma. Jelen vol
tunk a hősök emlékére rendezett ünnepeken.

Tanulóink magaviseleté megfelelő volt. Az év végén a tanulók 
43-3%-a példás, 51*9°/o-a jó, 4 8%-a tűrhető jegy et kapott a maga
viseletből.

6. Tanulm ányi állapot. A tanítás munkájának nem volt 
különösebb akadálya. Minthogy a II. o. igen népes volt. rögtön 
az iskolai év elején párhuzamosítottuk. A szülőkkel állandó érint
kezésben igyekeztünk maradni, megtartottuk a külön fogadóórákat 
s a szülői értekezleteket. Az elsőn (nov. 19.) az igazgató a nevelő 
egyéniségéről, Jéger József tanár a kirándulásról szólott; a máso
dikon' az igazgató a modern nyelvek intenzívebb tanításáról. Mindakét 
értekezleten szép számban jelentek meg a szülők s az igazgató 
felhívására kifejezésre juttatták óhajtásaikat; így beszéltük meg a 
német tanfolyam létesítését s a tanulóknak németországi útját* 
amely — sajnos — nem volt megvalósítható.— Az iskolai tanul
mányok kiegészítésére ősszel és tavasszal több osztálykirándulást 
rendeztünk. — Tanulóink szorgalma nem volt állandó, de a fél
évek vége felé emelkedett. Az első ellenőrző értekezleten a tanulók 
50°/o-át, a másodikon 44-3°/o‘át intettük meg ; dicséretben részesült 
az elsőn 17, a másodikon 19 tanuló; az I. félév végén 64 7°/o a 
haladók, 35'3°/0 a bukottak száma, az év végén a nyilvános ta
nulók 73'7°/0"a> a magántanulóknak 61'3%-a volt haladó, bukott 
a nyilvános tanulók 26'3%-a, a magántanulók 38 6%-a ; a nyil
vános és magántanulós együttes számából haladó 72'5%, elég
telen 27-5%.

7. Egészségi állapot. Városunkban két ízben nagy kanyaró* 
járvány lépett föl, amely tanulóink sorában is elterjedt, kivált a 
kisebbek között. A tanítás menetére azonban nem járt káros ha
tással, mert iskolaorvosunk részben szigorú elkülönítés, rószbén a 
beteg tanulók hazaküldésével elejét vette a járványszünetnek. Az áf-
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talános egészségi állapot jónak minősíthető. Iskolaorvosunk meg
figyelése szerint az I. o. tanulók az első hónapokban az idén is 
megérezték az erősebb fegyelmet és fokozottabb elmemunkát s elég 
gyakori náluk az étvágytalanság, álmatlanság, vérszegénység s ki- 
sebbfoku idegesség; később azonban megszokják az egyenletes 
munkát s kiheverik a bajt. Iskolaorvosunk lelkiismeretes buzgóság- 
gal tölti be hivatását s nemcsak figyelemmel kiséji a tanulók egész
ségi állapotát, hanem tanácsokkal is ellátja növendékeinket. Rajta 
kívül dr. Vas Vilmos városi orvos is tartott szemvizsgálatot; tra- 
chomás betegünk nem volt. — A mulasztott órák száma 12.726; 
egy tanulóra 30 4 óra esik, az előző évben 28 6 ó ra ; az emel
kedés oka a kanyarójárványban keresendő.

8. Testi nevelés. Tornalermünket az iskolai év elején ki- 
padoltattuk s így télen át is alkalmassá vált a szertornázás cél
jaira. A Sportkör heti gyakorló óráin kívül (I. a Sportkör) a cél
lövészetet s a vívást az eddiginél szélesebb arányokban állítottuk 
a testi nevelés szolgálatába. A céllövészetet Zsiray Kálmán százados 
vezette buzgón, szép eredménnyel. A vívást a Csabai Atlétikai Klub 
vívómestere, Hallóssy Ödön vezette gondosan, kitűnő érzékkel s keze 
alatt 41 tanulónk állott. Ügyességüket három alkalommal mutatták 
be a nyilvánosság előtt: február 28.-án a CsAK vívóakadémiáján 
9—9 vívónk két csoportban mutatott be tőr-iskolát, majd Bánó 
László III. és Kupecz Benedek VII o. t. tőr-asszót vívott. — Május 
27-én nyilvános jellegű minősítési versenyben fejezték be a vívó- 
évadot s az I. csoportban (I—IV. o.) Bánó László 111., a II. cso
portban (V—VIII. o) Wandlik László VIII. o. t. lett a győztes. 
Június 1-én a kerületi cserkészünnep tőrvívóversenyén Bánó László 
Uh, Kupecz Benedek VII. és Wandlik László VIII. o. t. holtver
senyben elsők voltak. Reméljük, hogy ez a nemes sport a jövő 
évben újabb híveket hódít s csökkenteni fogja a labdarúgás lázát.

9. Cserkészet. Cserkészcsapatunk Vidovszky Kálmán kartárs 
kipróbált vezetése alatt állott ; muukájában Thiesz János és Paulik 
János segédtisztek osztoztak, ők voltak a tanfolyamok felügyelete 
s az irodai teendők elvégzése mellett a rajparancsnokok. A régi 
cserkészek k'zül 38 volt a csapat kötelékében, az újoncok közül 
22 tett fogadalmat. A csapat 2 rajból és 7 őrsből áll. Az őrsök 
158 összejövetelt tartottak, ezenkívül volt 16 raj- és 38 csapat
összejövetel ; az őrsi összejöveteleken a készülés, tanulás mellett 
nemes verseny is folyt s egy alkalommal kirándulási verseny, ame
lyen a Sólyomőrs lett elsővé ; a csapatösszejöveteleken előadások, 
zene- és énekszámok stb. tették változatossá és kedvessé az együtt- 
töltött időt. Volt egy egész- és egy félnapos csapatkirándulás, 2 
egésznapos raj-, 1 egésznapos és 17 félnapos őrsi kirándulás. —- 
A műhelyben is serényen folyt a munka. Az asztalosokat (28 részt
vevő) Havrán Ernő, Felegyi János, Madarász József és ifj. Boskó 
György mesterek vezették 4 csoportban; munkásságukat s a mes
terek és Paulik s -tiszt ügybuzgóságát 3 nagyobb, 4 kisebb szekrény, 
1 pad, 1 karosszék dicséri. Acipésztanfolyamon Jeney Béla és KöczePál 
mesterek vezetése alatt 12 fiú vett részt, a takácsmesterséget 8 fiú 
tanulta a Merkur s a Hubertus mestereinek útbaigazítása mellett.— 
Cserkészeink az összes helyi csapatokkal együtt december 15—21.
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közt jól sikerült kiállítást rendeztek Csabán ; dec. 7—8. közt az 
Országos Falu Szövetség Gyulán rendezett kiállításán a cserkész
csoportban aranyérmet és oklevelet nyertek ; az ugyanakkor ren
dezett kerületi sakkversenyen a csapatversenyben az elsők lettek, 
az egyéni versenyben pedig a 2., 3. és 4. helyet nyerték el cser
készeink. Május 31. és június 1-én az ötödik (szegedi) cserkész
kerület Békéscsabán tartotta évi ünnepét a város és környéke tár
sadalmának rendkívüli érdeklődése mellett igen szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel. Jelen volt a cserkésznagytanács elnöke, Albrecht 
kir. herceg, gróf Teleki Pál tb. főcserkész, László Miklós tábornok, 
vegyesdandárparancsnok, Wenckheim Dénes, József, Jenő grófok, stb. 
A rendezőbizottság élén vármegyénk kiváló főispánja, dr. Kovacsics 
Dezső állott, a végrehajtó-bizottság elnöke dr. Rell Lajos, ügy
vezetője s az egész ünnep irányítója, lelke, Vidovszky Kálmán volt, 
akinek fáradhatatlan tevékenységéhez fűződik a gyönyörű siker leg
java. — Csapatparancsnokunk részt vett a múlt év augusztusában 
Koppenhágában tartott cserkészolimpiádon s gazdag tapasztalatairól 
Csabán s a vidék több helyén tartott előadást. Ö tölti be az V. 
cserkészk'erület ellenőrző megbízottjának tisztét. A csapat a múlt 
évben (július 4—29. közt) Pápateszér mellett a Bakonyban tábo
rozott, ez év július havában Svájcba megy táborozásra.

10. Tanulóink segélyezése; tand íjm entesség . Tanulóin
kat tőlünk telhetőleg igyekeztünk segíteni, a) Kormányzó bizottsá
gunk 19 tanulót teljesen, 107-et részben mentett föl a tandíj lefi
zetése alól; az elengedett összeg 60,690.000 K- b) Ifjúsági Segítő- 
Egyesületünk 306 tanulónak 2061 könyvet adott használatra s ezzel 
mintegy 42 millió K értékű segélyt nyújtott, ezenkívül 38 tanulót 
356.600 K értékű füzettel és rajzszerrel látott el s 8 tanulót 2 millió 
K-val segített, c) A múlt évben beszedett csekély dijakból vett 
rajzpapirost olcsón adtuk szegény tanulóinknak, d) Az alumneu- 
munkban nyújtott olcsó ellátással is segítettük növendékeinket. 
e) A városi népjóléti hivatal útján 3 tanulónkat ruhaszövethez 
juttattuk, f)  Külön emeljük ki vitéz Rátvay Imre ezredparancsnok 
úrnak iskolánk iránt való meleg érdeklődését, amelyet azzal is ta
núsított, hogy 6 igen szegény tanulónknak ebédet és vacsorát nyúj
tott a laktanyában.

11. Ö sztöndijazás. Betétre vagy hadikölcsönkötvénybe he
lyezett ösztöndíjalapjaink értéke nehéz pénzügyi viszonyaink között 
összezsugorodott; ezért kéréssel fordultunk az életben levő alapít
ványtevőkhöz vagy azok rokonaihoz az alapítványok fölemelése, 
illetőleg a kamatok kiegészítése ügyében s örömmel jelezzük, hogy 
kérésünk csekély kivétellel sikeres volt. — Ösztöndíjban részesí
tettünk 41 tanulót, a kiosztott összeg 3,880.000 K- Ösztöndíjas 
tanulóink a következők: 1. Róth—Teleky-ösztöndij (150 ezer K) : 
Réthy Dezső VII. 2. Kazinczy-ösztöndij (a magyar nyelvben kiváló, 
szorgalmas): Ailer László I. a. 3. Achim Fr. András-ösztöndij (a 
magyar nyelvben kiváló, szorgalmas): Mekis Ádám II. a. 4. A Bé
késcsabai takarékpénztár egyesület ösztöndíja (szorgalmas, jóvise- 
letü): Sztanek György VIII. 5. Kossuth-ösztöndij (jó énekes): 
Félix László VI., Pepó György V. 6. Jókai-öszlöndij (csabai, ipa
ros-fiú, szorgalmas): Sztaricskay Pál V., Staszenka István III. 7,
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Hősi halált halt Rosenthal Andor-ösztöndij (iparosfiú): Paróczáy 
László II. b. 8. Schreyer József-ösztöndíj (jó, szorgalmas): Tardos 
József V., Werner Tibor 111. 9. Dr. Vas Vilmos-ösztöndij (szorgal
mas, jó ): Klein. Lajos VIII. 10. Rosenthal Adolf és neje-ösztöndij 
(jó, szorgalmas) : Déri Gusztáv VI. 11. Koren Jenö-ösztöndij (csa
bai, ev.,- jeles): Zvarínyi Endre V. 12. Kulpin J.-ösztöndíj (jó, 
szorgalmas): Ellmann József V., Pollák Zoltán VII. 13. Székely 
Vilmos-ösztöndij (csabai tanár fia): Zvarínyi Endre V. 14. Szath- 
máry Elek-ösztöndij (jó, szorgalmas): Durkó Albin IV. 15. A Bé
késmegyei A lt Takarékpénztár ösztöndija (jó, szorgalmas): Such 
László III., Jakabfi László L a , Zahorán Tibor I. a, Lipták Páll. b. 
16. Kovács L. M.-öszlöndij (keresztyén, jó, szorgalmas) : Szilvást 
Bálint Vili., Katona Emil IV, Kató Ferenc III. 17. Dr. Berthóty 
István ösztöndíj (Békéscsaba-városi tisztviselő vagy közaikalm.) : 
Újlaki Lajos V., Domsitz László II. 18. Hősi halált halt Proppef- 
István-ösztöndi/ (keresztyén, jó, szorgalmas): Bohus János Vili. 
19. Kocziszky Mihály-ösztöndíj (csabai ev. kisgazda 7) : Gálik J á 
nos II. a, Blahut Mihály I. a. 20. Bakos Mátyás-ösztöndij (jó, 
szorgalmas): Tomka Pál IV. 21. Réthy Béla-ösztöndij (jó'szorgal
mas) : Jakabfi György II. a. 22. Dr. Rell Lajos-ösztöndij (csabai 
tanár vagy tanító fia): Mockovcsák István VI. 23. Werner Ede úr 
adom.: Nyitrai Elemér IV., Kulcsár Tibor II. b, Horváth Ákos I.a, 
Filipínyi Samu I. a. 24. Réthy Károly úr adom.: Saja Emil VII., 
Dévánszky Ernő V. 25. A KANSz ju ta lm a:  Zvarínyi Endre VI., 
Horváth Ákos I. a. 26. Székely Vilmos tanár tanítványai 15 éves 
találkozásuk alkalmával 10 drb 10 K-ás aranyat adtak, amelyet 
dolgozatuk alapján a következők nyertek e l : Réthy Dezső VII.
(3 db), Brüller Endre VII. (3 db), Saja Emil VII. (2), Téchy 
Olivér VII. (2).

12. Alapítványok és adom ányok, a) Ösztöndíj alapítványt 
létesítettek Sukk Kálmán nevére barátai 1,401,200 K alaptőkével; 
b) meglévő ösztöndíjalapok kamatainak kiegészítésére adományoz
tak : 2. számára (1. az előző szakaszt!) a Békéscsabai Kaszinó 
50,000 K. a 3. sz. özv. Achim Fr. Andrásné úrnő és gyermekei 
100 000, a 4. sz. a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület 100,000, 
az 5. sz. Kovács Mihály úr 100,000, a 6. számra 200,000, a 7. sz. 
Rosenthal Adolf úr 100,000, a 10. sz. 100,000, a 8. sz. Csillag 
Ignác úr 100,000, a 9. sz. dr. Vas Vilmos úr 100,000, a 11. sz. 
dr. Rell Lajosné úrnő 50,000, a 12. sz. Kulpin Mihály úr 200,000, 
a 13. sz. Székely Vilmos úr 100,000, a 14. sz. Szathmáry Elek 
úr 100,000, a 15. sz. a Békésmegyei Általános Takarékpénztár 
200,000, a 16. sz. Kovács L. Mihályné úrnő 200,000, a 17. sz. 
dr. Berthóty István dr 85,000, a 18. sz. özv. Propper Gézáné úrnő 
100,000; c) ösztöndijadományok: KANSz békésmegyei választ
mánya 400,000, Réthy Béla úr 100,000, Réthy Károly úr 500,000, 
Werner Ede úr 200,000 K- Székely Vilmos úr tanítványai 10 drb 
10 K-ás arany; d) ösztöndijalapgyarapítás: Dr. Berthóty István 
polgármester úr 200,000, Bakos Mátyás úr 600,000, vitéz Bóka 
Iyánné 1 millió (a Kliment Z. Ancfrás-alapra), Székely Vilmos tanár 
úr 1 millió, Vidovszky Kálmán úr 532,500; e) az internátus alap
jára :  az 1924-ben érettségit tett ifjak 1 millió, Uhrin László úr
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1,500,000, Werner Ede úr 500,000, az 1915-ben érettségit tett 
ifjak 10 éves találkozójuk emlékére 1,700,000 (Achim Fr. András 
250, Harsányi György 250, Kalmár Miklós 150, Kurilla Mihály 
200, Machács Lajos 200, Réthy István 250, Schmidt Elek 100, 
Somogyi Gyula 100, Wilhelm Ferenc 200 ezer); f) a hősi halált 
halt tanulók, emléktáblájára: a diákbál jövedelméből 3 millió, özv. 
Seress Gyuláné úrnő 100,000; g) a zongora alapra: a diákbál 
jövedelméből 6,512,900, Werner Ede úr 200 ezer; h) egyebekre: 
Patay András úr 40,000, KAVE 50,000 K.

13. Segélyek. A nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 
fenntartási segély címén 89,250,000 K, a tanári fizetésekhez 1924. 
szeptember 1 — 1925. jan. 3 1. közt 88 °/o, február 1.-től 94%. Dr. 
Raffay Sándor püspök úr a kerület részére eső államsegélyből 1000 
aranykoronát utalt ki. A békéscsabai ág. h. ev egyház segélye 50 q 
búza, Békéscsaba r. t. városé 2000 aranykorona.

Alapítvány- és adománytevőink s akik segély nyújtásával in
tézetünk céljait előmozdították, fogadják hálás köszönetünket.

IV.

Intézetünk kormányzása

Iskolánk a bányai ág. h. ev. egyházkerülethez tartozik s dr, 
Raffay Sándor püspök úr egyházi főhatósága alatt áll.

Ügyeit a kormányzóbizottság intézi, amelynek elnöke s egy
úttal intézetünk felügyelője dr. Sailer Vilmos úr; előadó és gond
nok dr. Rell Lajos, jegyző Balás Ádám, pénztáros Kilczer Gyula, 
ügyész dr. Láng Frigyes.

A bizottság tagjai: 1. hivataluknál fogva: dr. Szeberényi Zs. 
Lajos esperes, Jakabfy György, Knyihár Károly, Szeberényi Gusz
táv, Linder László lelkészek, Korosy László egyházi felügyelő, 
Zsíros András tb. felügyelő, Lukoviczky János másodfelügyelő, dr. 
Rell Lajos igazgató, Laurovics Ferenc eforus ; 2. választás utján : 
a) az egyház részéről: Ádám Gusztáv, Bakos Mátyás, Bányai 
András, Bohus M. György, Kovács Mihály, dr. Margócsy Miklós, 
Omazta Gyula, Ormai János, Pfeiffer István, Réthy Béla, Such 
Albert, Úhrin Károly; b) Békéscsaba r. t. város részéről: Áchim 
László, Fábry Károly, majd dr. Medovarszky Mátyás, Varságh 
Béla ; a tanári kar részéről : Babicb Pál. Balás Ádám.

Fábry Károly b. tag, aki iskolánk iránt mindig nagy érdek
lődést tanúsított s a maga és h. h. halt fia emlékét ösztöndíjjal is 
megörökítette, őszinte fájdalmunkra ez év februárjában hosszas 
szenvedés után elhunyt. Emlékét kegyelettel őrizzük. A városi kép
viselőtestület február havi közgyűlésén Varságh Béla, Achim László 
és dr. Medovarszky Mátyás urakat küldötte ki 3 évre a bizott
ságba.
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Az intézet személyzete
/. Tanári testület.

1. Dr. Rell Lajos igazgató, az önképzőkör elnöke, gondnok ; 
szolgálati éveinek száma 27 ; tanított magyart VII., VIII., latint II. 
a, heti 12 órában.

2. Achim Károly r. testnevelési tanár, a tornaszertár ő re ; 
sz. é. sz. 29; tanított tornát I. a.—VIII., heti 18 ó.

3. B abich Pál r. tanár, a III. o. főnöke; sz. é. sz. 33 ; tan. 
latint III., VI., németet I. b, V., VII., heti 19 ó.

4. B alás Ádám r. tanár, az I. a o. főnöke, a filológiai szer
tár őre, a kormányzóbizottság jegyzője; sz. é. sz. 29; tan. lat.
I. a, gör. VI., történ. IV., VI., Vili, heti 20 ó.

Dr. Czinkotszky Jenő r. tanár, a Vili. o. főnöke, a tanári 
könyvtár őre; sz. é. sz. 11; tan. lat. VIII, ném. III.. IV., Vili, 
görögp. ir. VIII., filozóf. VIII., heti !9 ó.

6. Jé g e r  József r. tanár, a természetrajzi szertár őre ; sz. 
é. sz. 32 ; tan. földr., II. a, III., természetr. I. a, II. a, IV—VI., 
heti 19 ó.

7. K ilczer Gyula r. tanár, főpénztáros ; sz. é. sz. 8 ; tan. 
matem. I. a., III., V., VII., fiz. VII., heti 19 ó.

8. K irály László r. tanár, a VI. o. főnöke, sz. é. sz. 22;
tan. magyart az I. a, I. b, VI., németet I. a, VI., heti 18 ó.

9. Laurovics Ferenc r. tanár, a II. b o. főnöke a törté
nelem—földr. szertár őre, eforus ; sz. é. sz. 19 ; tan. földr. I. a, I. b,
II. b ; történelmet III., V., VII., természetr. II. b, heti 20 ó.

10. M ockovcsák János r. tanár, a IV. o. főnöke; sz. é. sz.
22; tan. magyart III., latint II. b, IV., görp. VII., heti 19 ó.

11. P a tak y  Sámuel r. tanár, a 11. a o. főnöke, a fizikai
szertár, az ifj. kvtár őre; sz. é. sz. 16; tan. matem. 11. a, 11. b,
IV. , VI., Vili., fizikát Vili., heti 21 ó.

12. Saguly  József r. tanár, az V. o. főnöke, az Ifj. Segítő- 
Egyesület elnöke; sz. é, sz. 17; tan. magyart 11. a, V., lat. V., 
mennyiségtant 1. b, heti 19 ó.

13. Székely Vilmos r. tanár, a VII. o, főnöke; sz. é. sz. 
24; tan. lat. Vll., gör. Vll., Vili, görögp., ir. VI., szépírást 11. b, 
heti 18 ó.

14. Sztehlo Nándor ideiglenes r. tanár, az I. b o. főnöke; 
sz. é. sz. nálunk 1 ; tan. magyart II. b, IV., latint 1. b, angolt V., 
szépírást 11. a, heti 21 ó.

15. V idovszky Kálmán r. tanár, az ifj. Gyámintézet elnöke, 
cserkész-parancsnok ; sz. é. sz. 15; tan. vallást 1. a —Vili., ter
mészetr. 1. b, heti 18 ó.

16. Z varinyi Lajos r. tanár, a rajzszertár őre ; sz. é. sz. 32; 
tan. r. mértani 11. a —lV., görögp. rajzot VI—Vili., rajzot 1. a, 1. b,
V. , heti 21 ó, szabadkézi rajzot heti 2 ó.

17. Dr. B adics József egészségtan-tanár, iskolaorvos; sz. é. 
sz. 15 ; tan. egészségt. Vll., heti 2 ó.

V.
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18. Povázsay László ev. tanító, sz. é. sz. 2 ; tan. az ének
elméletet, egyházi és müéneket heti 8 ó, zenét heti 3 ó.

H itoktatók : Borbás Pál r. kath. s. lelkész, tan. a r. kath. vall. 
1—Vili., heti 10 ó ; Koppányi Gyula ref. lelkész, tan. a ref. vall. 
1—Vili., heti 7 ó ; Dr. Silbeifeld Jakab  főrabbi, tan. az izr. vall. 
1—Vili., heti 8 ó.

2. A tanári testület társadalmi elfoglaltsága vázlatosan : Tag
jai voltunk az Országos Ev. és O. Középiskolai Tanáregyesület
nek, a helyi vallásos, hazafias társadalmi egyesületeknek (Luther- 
Szövetség, Ev. Nőegyesület, Magyar Nemzeti Szövetség, MOVE, 
Kaszinó, stb ) tagjai, illetőleg vezetői között foglalunk helyet. Dr. 
Rell Lajos igazgató és Vidovszky Kálmán r. tanár Békéscsaba r. t. 
város képviselőtestületének, szinügyi bizottságának s Jéger József 
r. t. múzeumi biz., Vidovszky állandó választmányának tagja. Az 
igazgató az Ev. Tanáregyesület alelnöke, Vidovszky választmányi 
tagja, továbbá az Orsz. Luther-Szövetség vidéki titkára, az V. 
cserkészkerület ellenőrző megbízottja, a Körösvidék Rt. igazgatója, a 
„Körösvidék“ c. napilap főszerkesztője. Az igazgató az Evang. 
Nőegylet és Luther-Szövetség helyi társelnöke, Vidovszky titkára. 
Az igazgató és Vidovszky a Stefánia Egyesület titkára, a Békés
csabai Nőegylet jegyzői, Székely titkára. Az igazgató, Balás, Jéger 
a Kaszinó választmányi tagja, Saguly a Polgári Kör alelnöke. Dr. 
Czinkotszky Jenő, Pataki Sámuel, Saguly József t. hadnagyok, 
Laurovics "Ferenc t. főhadnagy, Székely Vilmos népf. százados.

3. Pedellusok : Valach János (1915 óta), Timkó Ferenc (1918).

VI.

A tanítás anyaga

A lefolyt iskolai évben az 1. és az V. osztályban a reálgim
náziumi, a többi osztályban a régi gimnáziumi tanterv szerint ta
nítottunk ; az 1. osztályban tehát a mértani a számtan tanára vette 
át, a rajz külön 2 órát kapott, a szépírás elmaradt; az V. osz
tályban a görög ny. és a görögpótló tárgyak helyét az angol nyelv 
foglalta el s a latin óráknak 1 - el való csökkentésével a rajzot is 
bevezettük. Egyházi főhatóságunk 747/1925. sz. leirata alapján az 
I. a és b osztályban rendkívüli tárgyként tanítottuk a német nyel
vet. Rendkívüli tárgy volt az egészségtan, a VII. osztályban a 
szabadkézi rajz, az angol nyelv az V—Vili. o. t. számára s a 
II—Vili. o. t. részére német tanfolyamot is létesítettünk.
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A tanulók névsora
(Rövidítések: ev .: ág. h. ev., ref.: református, rk .: római katolikus, 

gkat.: gör. katolikus, gk .: görög keleti, izr.: izraelita, isin .: ismétlő.)

I. a  osztály . Adamik Ádám ev., Ailer László ev.. Bacsó 
Kornél rk., Berényi József rk., Blahut Mihály ev., Drjenyovszky 
Mátyás ev., Fehér József ev., Filipínyi Sámuel ev., Gabnai János 
ev., Gruber István izr., Györgypál Albert rk., Győri János ev., Held 
József izr., Horváth Ákos rk , Horváth Győző ev., Hunya András 
rk., Jakabfi László ev. Kliment János ev., Kohn Tibor izr., Kovács 
József izr., Kulpin László izr., Laczó János ev., Laurovics Ferenc 
ev., Lipták János ev., Martincsek Károly ev., Máthé Endre ev., 
Molnár Ernő rk., Padrah Sándor ref., Patai Pál ev., Romanov 
György rk., Suhajda András ev., Szepessy Zoltán rk., Téren János 
ev., l'hrin György ev., Vajda Géza izr., Végh István rk., Zahorán 
Tibor ev., Zsilák Mihály ev.

Kimaradt: Parti István rk., Spitz Miklós izr. (
M agántanulók: Ailer József ev., Albel Andor rk.. Füredi 

István ev., Kocziszky Mihály ev., Zoltán István izr.
Összesen : 45.
I. b osztály. Andó Mihály ev., Bauer Emil rk., Beraczka 

András ev., Csatlós Balázs rk., Dobozy János ref., Faragó Sándor 
rk., Fischer Imre rk., Friedmann Lőrinc izr., Gortkó Mihály ev., 
Gulyás Tibor rk., Gurisatti Ferenc ism. rk., Hazafi György rk., 
Hornyán András ev., Hornyán T. László ev., Hricsovíayi György 
ev., Kalina Imre rk., Kállai Tibor ev., Kliment Z. Mihály ev., 
Knapcsek József rk., Kokavecz András ev., Koperecz András rk,, 
Lehoczky János ev., Lippay Pál rk., Lipták Pál ev., Matók Ferenc 
rk., Meszjár György ev., Mészáros István rk., Németh Béla ev , 
Pataj Mihály ev., Pákozdy Elek ref., Pintér Lajos rk., Senger Vil
mos rk.. Stern László izr., Szabó Imre rk., Tomanicska István rk., 
Tóth Mihály rk., Viczián Mátyás ev., Zöld János ism. ref., Zsi
linszky László rk.

Kimaradt: Árvái Vilmos izr.
Magántanulók: Kovacsik Gyula ev., Szabados Mátyás rk., 

Szász Géza rk., Sztrehóczky Pál ev., Ujhely Ferenc izr.
Összesen : 45.
II. a  osztály . Bakos Béla ev., Benjámin István izr, Berke 

Andor rk., Boldog József rk,, Botyánszky Mihály ev., Braun Péter 
ev., Chovan Pál ev., Drienyovszki Mihály ev., Erdős József izr., 
Gálik János ev., Grecsnik Mihály ism. ev., Griecs Oál ev,, Hajas 
Sándor ev., Jakabfi György ev., Jánovszky János ism. ev., KHment 
Z. Mihály ev., Kovács Sándor ev., Kovács Sz. Mihály ev., Kraszkó 
Pál ev., Lepény Jenő rk., Lipták János ev, Matulay András ev., 
Mekis Ádám ev., Miklya György ev., Nagy Czirok Károly ism. rtf:, 
Novák János ev., Petrovszki S. János rk., Sándor Jenő ev., 
Schweighoffer János rk., Sipos István izr., Szalay Antal rk., Szikora 
János ev., Tantó Zoltán ref., Toszeczki Mihály ev., Újlaki Kálmán

VII.



réf., Veress István, Wágner József ev„ Weisz Jenő iz r , Witaszek 
László ev., Zahorán Zoltán ev.

Kimaradt: Fernékesz Géza rk., Parti Lajos rk. 
Magántanulók: Szabó Péter ev., Vélsz Zoltán rk.. 
összesen: 44. . -i'
ll. b osztály. Barts Béla rk., Báthy Sándor ref., Báthy 

Zsigmond ism. ref. Boros János ev., Friedmann Károly izr, Gaj
dács András ev., Gottlieb László izr., Gyerai Mihály ev., Juhász 
József ref., Kliment Károly ev., Kohutovicz Antal rk., Kolcza 
Tibor ref., Kovács Mihály ev.. Kovács Sándor ref.. Kovács Z. Pál 
ism. ev., Kraszkó Pál ev.. Kulcsár Tibor izr., Láng Béla ev., Láng 
Imre ev., Lemer Zoltán izr., Liker Pál ev., Lipták Sz. György ev„ 
Mihálik József rk., Niederraayer Ferenc rk.. Ötvös János ref»,:Pa- 
róczay László rk., Petrás Mihály rk., Reidner Lóránt ev., Senger 
Árpád rk., Sepsi József ref.. Szatmári György izr, Szpisják Sán
dor ev., Thury Géza ism. rk., Topperczer László ev., Valent JánoS 
eV., Weisz Béla izr., Zsilinszki István rk; r

Öszszesen: 37.
III. osztály. Artimovics László g. kát., Asztalos Mihály ref., 

Bagyinka János rk., Bakos Géza ev., Balázs György ev., Bánó 
László rk., Bender Ferenc rk., Berthóty László rk., Budai Lajos 
ev., Czigler Imre izr., Drienyovszki András ev., Forgács László 
ism. rk., Gergely István rk., Gyerai György ism. ev., Gyüre Béla 
rk., Hrabovszki László ev., Kató Ferenc ref., Klein László izr., 
Kovács Elek ref., Köhler Ferenc rk., Kraszkó János ev , LamperBéla 
ev.,. Láng Frigyes ev.. Lengyel Gergely ism. rk., Lepény András ev., 
Liker János ev., Lukoviczky László ev., Melczer József ism. ev.. Mézes 
Pál ev., Mispál Rudolf ev., Ökrös Zsigmond ref. Patai Pál ev., 
Péli Pál rk., Povázsay László ev., Reisz Vendel rk., Schlesinger 
László izr., Scholcz Albin rk., Staszenka István rk., Such László 
ey„ Szotyori László ref., Sztolár Gyula ev., Tokaji Oszkár ref., 
Tóth Elek ref, Tóth Ferenc rk., Tusják János ev., Uhrin Adám 
rk., Uhrin Károly rk., Vas Ferenc izr., Váczy Dezső ev., Viski 
Arnold izr:, Vlcskó László ev , Weisz Pál izr , Werner Tibor izr., 
id. Zahorán János ev., ifj. Zahorán János ev., Zsigovics Ferenc rk,, 
Zsíros Pál ev.

Kimaradt: Kovács Lajos ref.
Magántanulók: Barna Julia rk., Fehér László ev., Urbán 

Endre ev.
összesen : 61.
IV. osztály. Astilián Dániel rk., Babinszky János ev.. Ba

gyinka János ev , Bállá Ernő rk., Bátori Lajos rk., Bonomi Károly 
rk., Csókán Aladár ref., Deutsch László izr., Démusz Tihamér rk., 
Déri Ottó ref, Domsitz László ev., Durkó Álbin ref., Friedmann 
Gyula izr., Gordos János rk., Haider Ákos rk., Holecz István rk., 
Horváth Mihály ev., Hrusztek Imre rk., Katona Emil ref.. Kállai 
Ferenc ev., Kelemen László ref., Kertész Alajos rk., Kiss Lajos 
rk., Kliment Z. András ev., Kocziha Endre rk., Korpa Béla rk., 
Lamper József ev., Láng Ferenc rk., Márkus György izr., Miklós 
János rk., Molnár Kálmán ev., Molnár László ev., Nagy András 
rk., Odrobinyák Károly rk., Patay János ism. ev., Párti János ev.,



Pepó Emil ev., Perneczky Sándor rk , Rozvány Qyörgy g. kel., 
Rózsa László izr., Rusz József izr.,. Sajben Sándor ev., Sándor 
Gábor ev., Seben István ev., Sonkolos Gyula ev., Teván I. Nándor 
izr., Tomka Pál ev., Tomka Pál ev, Vlcskó Ferenc ev., Zahorán 
Mihály ev., Zsilák Pál ev., Zsíros András ev.

Kimaradt: Szotyori Endre ref.
Magántanulók: Barna Béla rk.. Faragó János rk., Klein 

Béla izr., Németh Elemér rk., Vásárhelyi György rk.
összesen : 58.
V. osztá ly : Bender Sebestyén rk., Brüll Kálmán izr.. Deutsch 

István izr., Devánszky Ernő ev.. Dörflinger László ev., Ellmann 
József izr., Fernekesz Zoltán rk., Félix Jenő ev., Gajda Béla rk., 
G jda József rk., Griecs János ev., Gyulai József ref., Hankovszky 
Loránd ref., Horváth Kálmán rk., Hrabovszky Endre ev., Ipolyi 
Keller Imre rómk., Iritz László izr., Karácsonyi Béla gör. kel., 
Kazár Pál ev , Kiss Elek ref.. Kovács László rk., Könczey 
Elemér rk., Küzdényi Jenő rk., Laczó András ev., Lestyán László 
ev., I. Mag Béla rk., Martincsek Mátyás ev., Matulay József ev., 
Medovarszky Mihály ev., Mockovcsák Ernő ev.. Molnár János ev , 
Nyitrai Elemér ref , Pepó György ev., Perlroth Manó izr.. Pová- 
zsay Imre ev., Rosenberg Ervin izr., Sáró András ev., Szépkuthy 
Ede rk., Sztaricskay Pál ev., Tardos József izr., Tausz József izr., 
Uhrin Pál ev., Újlaki Lajos ref., Vargha Aurél rk.. Vincze Lajos 
ref., Weisz Andor izr., Weliacha László rk., Zvarinyi Endre ev.

Kimaradt: Kállai János ev.
Magántanulók: Fehér József ev„ Kerekes Vilmos rk., Med- 

veczky Langer Leona rk., Patay Pál ev., Uhrin Mária ref.
összesen: 54.
VI. osztály. Boldog Ferenc rk., Botyánszky Géza ev., Csák 

Máté ref., Déri Gusztáv ref., Durkó Oszkár ref., Faragó Béla iz r, 
Félix László ev., Gajdács László ev., Qrabenhofer István ev.,Hai~ 
der Lajos rk., Hollós Béla rk., Imre Lajos re f, Jakuba János ev., 
Juhász József rk.. Kapta Gyula rk.. Kiss Ernő rk., Kiszely János 
ev., Klinczkó Pál ev., Kokavecz György ev., Kőszegi Mihály ism. 
ref., Kralovánszky Kálmán ev., Kulpin Imre izr., Kupacz Vilmos rk., 
Liker Pál ev., Maczák András ev.. Maczák József ev., Marcsek 
Emil ev., Máté László ev., Moczkovcsák István ev., Molnár Aladár 
rk., Nagy Elemér ref., Németh Béla ev., Olasz Zoltán rk., Papp 
Ferenc rk., P. Péchy Tamás ev., Singer László izr., Sípos Endre 
izr., Sztik Gyula ev., Tóth Miklós rk., Tóth Sándor rk., Viski 
Lajos ir., Zahorán Pál ev.. Zöld László ref.

Kimaradt: Szotyori István ref.
Meghalt: Csató Zoltán ref.
Magántanulók: Dobiz Béla ev., Jankó Teréz rk.
Összesen : 47.
VII. osztály. Bánó József rk., Berthóty Géza rk., Bozsóky 

Ferenc ref., Braun József ev., Brüller Endre izr.. Csatlós Pál rk., 
Durkó Dezső ref., Felek Sándor ev., Fried Gyula izr. Götz Péter 
ev., Havas Béla ref., Hevesi Imre rk., Horváth Jenő rk , Hrabovszky 
Pál evang., Hunyadi Sándor rk., Ipolyi Keller Iván rk., Julis Ist
ván rk., Kósa Pál ev„ Kovács József rk., Kökényessy Zoltán ev.,
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Kupecz Benedek rkL eho tszky  László ev., Leitmann István izr , 
Milecz Tivadar ev., Pataj András ev., Pollák Zoltán izr., Reidner 
Gyula ev., Réthy Dezső ev., Róna Lajos izr., Saja Emil ref., Saja 
Imre ref., Schlésinger Imre izr., Schwarcz István izr., Szikora De
zső ev., Tardos László izr., Téchy Olivér rk., Turay Vince rk.. 
Vas Géza izr., Wulcz Tibor izr, Zahorán Gyula rk.

Magántanulók: Franczek Lajos rk., Hajós József izr., Je-
vuczó Teréz ev., Kiss B. György rk.

összesen : 44.
VIII. osztály. Bohus János rk, Durkó Tibor ref., Ellmann 

Endre izr., Engel Lajos izr., Friedmann Béla izr., Gaal József rk , 
Hanyecz Vince rk., Holecz János rk , Izsó Lajos re f , Jakuba 
Pál ev., Klein Lajos izr., Leichner Zoltán izr., Molnár Géza rk., 
Ócsag István ev., Patay János ev., Perlroth Salamon izr., Podsztre- 
len László ev., Rózsa Béla izr., Sajó Jenő izr., Stern Artur izr.. 
Stern Ferenc izr., Szathmáry István rk., Szathmáry László rk., 
Szilvási Bálint ref., Sztanek György rk., Úhrin Mátyás ev., Wand- 
lik László ev.

Magántanulók: Fiedler Márta ev., Löwy Ernő izr., Rajz 
Magdolna izr., Steinhardt Lili izr.

Összesen: 31.

V i l i .

A tanulók statisztikája
1. A tanulók szám a. Felvétetett 433 nyilvános, 26 fiú, 8 

leánytanuló, összesen 467; vizsgálatot tett 418 nyilv., 33 (26 fiú, 
7 leány) magántanuló, összesen 451 (5-el több, mint az előző 
évben).

A vizsgálatot tett tanulók száma osztályok szerint :
I. a I. b II a 11. b III. IV. V. VI. VII. Vili. Ossz.

Nyilv. 38 39 40 37 56 51 48 42 40 27 418
Magánt. 5 5 2 — 3 5 4 2 3 4 33
összesen 43 44 42 37 59 56 52 44 43 31 451

2. Illetőségük. Csonkamagyarországi: 433 (96°/o), cseh, ro
mán uralom alatt levő elszakított területről való 18 (4%); békés
csabai 315 (72 8%), békésmegyei 71 (16-4%), más megyebeli 47 
(10 8%), még pedig: Arad 6, Bács-Bodrog 1, Bihar 5, Csanád 31, 
Heves I, JNK-Szolnok 1, Szabolcs 1, Budapest 1.

3. V allásuk: Ág. h. ev. 193, ref. 47, r. kát. 136, gör. kát. 1, 
gör. kel. 2, izr. 72.

4. Anyanyelvűk. Magyar 422 (93-60/ 0), német 5 (1-1%), 
tót 24 (5-3%).

5. Nyelvismeretük. Csak magyarul beszél 296 (65-6%), más 
nyelven is 155 (34-4% ); németül 37, angolul 1, tótul 111, oláhul 
5, szerbül 1.
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, 6. Szüleik foglalkozása. Ndgybirt. 2, középbirt. 25, kisbirf.
63, kisbirtokos-napszámos 7, gazd. tisztv. 7, gazd. cseléd 1  ̂ föld- 
mi vésmunkás 4 (gazdasággal foglalkozó szülők száma 109, 24’2% ); 
nagyiparós 1, kisiparos 75, ipari tisztviselő 4. egyéb ipari segéd
személy 4 (iparral foglalkozó szülők száma 84, 18*6°/o); nagyke
reskedő 3, kiskereskedő 53, keresked. vagy közieked. tisztviselő 
29, keresk. vagy közieked. segédszemély 28, keresk. vagy köziek, 
munkás 1, házaló vagy piaci árus 2 (keresk. vagy köziek, foglalk, 
szülők száma 116, 25 '7°/o) ; köztisztviselő 27, pap, tanár, tanító 33, 
másféle értelmiségi ü l  (értelmiségi 81,17-9%), közhivatalban alkal
mazott altiszt, szolga 3 (0 6% ); katonatiszt 2, katonaaltiszt 9 (ka
tona 11, 2 4°/o), tőkés, járadékos 1 (0 2%), nyugdíjas tisztviselő 
21, nyugdíjas altiszt 6 (ossz. 27, 5'9% ); magánzó 10 (2*2°/0), 
házi cseléd 1 (0‘2°/0) ; egyéb 8 (1-7%). . v . . -r

7. M agaviseletük. Példás 181 (43-3°/0), jö 217 (51 -90/o), tűr
hető 20 ■ (4-8°/o).

8. Előmenetelük. Jeles 43 (9-5°/o), jó 89 (19-70/0), elégséges 
195 (43'3%), összes haladó 327 (72'5°/o); egy tárgyból elégtelen 
81 (18 0%), kettőből 10 (2'2°/o), többől 39 (7-3%>), a bukottak 
száma 124 (27,5%).

9. M ulasztások. Egy órát sem mulasztott 72 tanuló (17-27o), 
csak igazoltan 335 (804%), igazolatlanul 11 (2-6%); igazolt óra
szám 12.726, egy tanulóra 30 4 őrá esik; igazolatlan óramulasztás
39, egy tanulóra 0 09 óra jut. — Könnyű betegségi eset 891 (egy 
tanulóra 24 eset), sűlyos 35, fertőző (járványos) 38.

10. Egyéb adatok. Ismétlő 14 (a tanulók 34% -a); görög
pótlót tanult 73, németet (tanfolyam) 78, angolt 11, egészségtant
40, szabadkézi rajzot 36, éneket (az 1. és Il.-ban kötelező, tehát 
ezeken kívül) 82, hegedűt 22, céllövészetet 31, vívást 41.

11. Az érettség i v izsgálat eredm énye. Jejes 5 (134%), 
jó 5 (131%), elégséges 18 (47 4%), összesen érett 28 (73 8°/o), ja
vítóra utasítva 8 (21 *0°/o), ismételni tartozik 2 (egy szóbeli közben 
visszalépett), 5'2%), nem felelt meg összesen 10 tanuló (26;2%). 
Az ismétlő érettségi vizsgálatot tett és a múlt isk. évtől visszamaradt 
9 tanuló levonásával: jeles 5 (17'2%), jó 5 (17-2%), elégséges 15 
(51-7°/o), érett 20 tanuló (864%), javítóra utasítva 4 tanuló (13‘9%).

IX.

Érettségi vizsgálat

írásbeli része május 18., 19. és 20.-án folyt le. A bányake
rületi Püspök űr a kivetkező tételeket tűzte k i :

1. A magyar nyelvből és irodalomból: Mit köszönhetek Jó
kainak ? , -

2. A latin ny. és irodalomból : M. Tullii Ciceronis Cato Maior 
De senectute XIX. 1—30.
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3. A mennyiségtanból: a) A festőnek egy félköralakd fal- 
r.éSzbe a „d“ méter hosszú átmérőre két egyenlő sugarú félkört 
és egy négyzetet kell rajzolnia, úgyhogy két-két szomszédos idom 
egymást érintse s az általuk határolt terület minimum legyen. Mi
lyen nagyra kell venni a négyzet oldalát (d — 10 m) ?

b) Hány mI. * 3 homokot lehet lerakni, „a“ m hosszú, „b“ m 
széles téglalapalaku vízszintes területre, ha a homok alpha szög alatt 
hajló oldalfalakkal marad meg;és a =  30 m,b =  5m, alpha =  40° 
esetén milyen magas deszkakerítést kell a terület köré emelni, hogy 
300 ms homok férjen oda ?

Vizsgálatra jelentkezett: a f. isk. évben végzett 26 nyilvános, 
3 magánt., a múlt évről visszamaradt 3 ny., 2 m., 4 ismétlőérettségi 
vizsgálatot tevő, összesen 38 tanuló s második javítóra egyházi 
főhatóságunk engedélyével 2 tanuló; az írásbeli alapján szóbelit 
tett 38 tanuló.

A szóbeli vizsgálatokat június hó 23—27. napjain tartottuk 
dr. Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész úr elnöklete alatt 
Wiesinger Károly balassagyarmati m. kir. áll. fögimn. igazgató, 
kormányképviselő úr jelenlétében. Kormányzóbizottságunk képvise
letében Pfeiffer István b. tag volt jelen.

A vizsgálat eredménye : jelesen érettek : Bohus János, Klein 
Lajos, Sztanek György, Fiedler Márta, Steinhardt Lili; jól érettek : 
Izsó Lajos, Patay János, Perlroth Salamon, Szilvási Bálint, Rajz 
Magdolna; érettek: Durkó Tibor, Ellmann Endre, Engel Lajos, 
Friedmann Béla, Grosz László, Holecz János, Hosszú Lajos, Ju 
hász Nagy Béla, Molnár Géza. Ócsag István, Petrikovics E. Lajos, 
Podsztrelen László, Sajó Jenő, Stern Artúr, Stern Ferenc, Szath- 
máry István, Szathmáry László. Uhrin Mátyás, Wandlik László, 
Zivuska Imre ; javító vizsgálatra 8, ismétlő vizsgálatra 2 tanulót 
utasítottunk.

Az éretteknek nyilvánított tanulók a következő pályákra ké
szülnek : theológiaira 1 fiú, jogira 5 fiú, orvosira 6 fiú, bölcsésze
tire 2 fiú, 1 leány, vegyészetire 1 leány, gépészmérnökire 1 fiú, 
mezőgazdaságira 3 fiú, kereskedelmire 1 fiú, művészetire 1 leány, 
szövőiparira 1 fiú, kántori tanfolyamra 1 fiú, ipari pályán 2 fiú, 
kereskedelmin 3 fiú, köztisztviselőin 1 fiú helyezkedik el.

X.

Intézmények
I. 1. Tanári könyvtár. A) Folyóiratok: Előfizettünk a múlt évi

értesítőben közölt folyóiratokra. A folyóiratok tanári könyvtárunk 
XII. M. osztályát alkotják. Előfizetésre fordított összeg 2,595,550 
korona. Állomány: 89 folyóirat 1058 kötetben.

B) Könyvtár, a) Vétel útján: Dr. Masznyik : Luther M. mü
vei; Bruckner: A reform, és ellenreform, a Szepességben ; Zsi
linszky : A magyarhoni ev. egyh. tö rt.; Raffay S .; Jézus hasonlatai;
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Raffay: Kiáltás a viharban ; Ravasz : Látások könyve ; Czakd : 
A prot. szelleme ; Czakó: A vall. filoz. alapvonalai ; Herczeg F. 
összes müvei (39 kötél); Benedek: Bev. az olv. művészetébe; 
Zsigmond : Jó k a i; Voinovich : Shakspere összes színmüvei I. II. Hl ; 
Mikszáthnó: Visszaemlékezések; Szigethy : Öszivirágok ; Banner: 
A pokol tornácán ; Schmidt: A nyelv és a nyelvek; Goethe : Faust 
(ford. Kozma); Ady : Vér és arany; Ady : Szeretném ha szeret
nének ; Beöthy : A magy. Írod. kis tükre ; Körösi: Jókai emlék
könyv; Fábry : Csabai élet; Surányi: Nápolyi asszony; Gárdonyi: 
Láthatatlan em ber; Gárdonyi: Isten rabjai; Gárdonyi: Az én fa
lum ; Gárdonyi: Egri csillagok; Szabó: Ja j; Tormay : Bujdosó 
könyv; Tormay : Régi ház; Eötvös: A karthauzi; Gárdonyi: Az a 
hatalmas harmadik ; Babies : Timár Virgil; Kéky : Beöthy ; Kemény : 
A rajongók ; Jósika : Egy magy. család a forrad. a la tt; Jósika :
11. Rákóczi Ferenc ; Jósika: Az utolsó Báthory; Jósika : Szikla
rózsa ; Jósika : A zöld vadász ; Jósika : Csehek Magyarországon ; 
Jósika : Zólyomi; Jósika : Eszther ; Jósika : A szegedi boszorká
nyok ; Jósika : A tudós leánya ; Horger: Magyar szavak tö rt.; 
Szabó : Csodálatos élet; Förster : Anekdoták ; Szabó : Ö lj; Kor- 
niss: Válogatott beszédeim ; Vayer: Latin stilisztika Dante Com- 
médiája 1. II. III. (ford. Babies); Tolsztoj: Ifjúságom regénye; 
Yolland: Magyar-angol szótár; Schwartz: Bev. a hazai német 
nyelvj. kutatásba ; Hugó V.: A nevető em ber; Dickens : A Pick
wick Club; Tolsztoj: Feltámadás; Dosztojevszkij: Karamazov test
vérek ; Rolland : Jean Cristophe Párisban (8 kötet); D’Annunzio: 
Talán igen, talán nem ; Maupassant: Erős mint a halál; Franca : 
Ludláb királyné ; Mereskovszkij: Nagy Péter; Mereskovszkij: Első 
Sándor ; Mereskovszkij: Leonardo da Vinci ; Mereskovszkij: Kelet 
titkai; Mereskovszkij: Istenek születése; Mereskovszkij: Téli szi
várvány ; Mereskovszkij: Vele vagy ellene ; Mereskovszkij: Hattyú 
ölő ; Dosztojevszkij : Fehér éjszakák ; Dosztojevszkij: Szegény em
berek ; Howard-Carter-Mace: Tuth-ankh-amen sírja; Molnár: A 
zeneművészet könyve; Balogh: Művelődés a honfoglalás előtt; 
Karácsonyi: A magy. nemzet őstörténete 896-ig ; Szekfü : Széche
nyi igéi; Bierbauer: A régi Bpest építészete; Lukinics : Au er I. 
héttornyi fogságban írt naplója; Korniss: Történetfilozofia ; Szent- 
pétery : Cbronlogia ; Áldásy : Címertan ; Dékány : Államszociol.
dóig.; Buday : Megcsonkított Magyarország; Milotay : Tíz esztendő ; 
Berzeviczy ; Itália ; Szekfü : Tört. polit. tanulmányok ; Macdonald : 
A szocialista mozgalom; Dékány: Társadalomalkotóerők; Lyka: 
A táblabiróvilág művészete; Gerevich T ibor: Az Országos Ré
gészeti Társulat Évkönyve; Haberlandt: Néprajz; Fodor: Ma
gyar ország gazd. földrajza: Ossendowski: Állatok, emberek,
istenek; Bátky-Kogutowitz zsebatlasza az 1922, 1924 és 1925. évre; 
Torday: Bolyongások Afrikában ; Amundsen : A déli sark meghó
dítása ; Lambrecht: A Mount Everest ostroma ; Pécsi: Az enciklo
pédia zsebatlasza ; Nordenskiöld: Indiánok között ; Cholnoki: Ált. 
földrajz; Andree’s Allgem. Handatlas VIII. kiadás, 1924; Obst: 
Russiche Skizzen; Powell: Mit Auto und Kamel zum Pfauen
thron ; Réthey—Prikkel: A magyarság táncai; Francé : A növé
nyek élete; Szabó: A növények életmódja; G róh; Általános
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chemia ; Gróh : Organikus chemia ; Qróh : Anorganikus chemia ; 
Ostwald : Bev. a chemiába : Nesper : Der Radioamateur; Hankó : 
Chemia a mindennapi életben ; Einstein: A különleges és az álta
lános relativitás elmélete; Schmidt: A relativitás tanának világ- 
szemlélete ; Millikan : Das Elektron ; Parrin : Die Atome ; Perry : 
Drehkreisel; Born : Die Relativitätstheorie ; Aston : Isotope ; König : 
Paul Drude’s Physik des Aethers ; Wallentin : Ma turitätsfragen aus 
d. Mathematfk ; Baur: Sammlung arithm. Aufgaben ; Biel: Mathem. 
Aufgaben; Fechner: Aufgaben für die Buchstabenrechnung; Her
mann : A kopenhágai Jamboree ; Bartos—Csetri : Középisk. tan. 
névkönyve ; Tanterv a középisk. szám.; Magyarorsz. közokt. ügye ; 
Rolland : Máhátmá Gandhi; Lambrecht: A gondolat úttörői ; Le 
Bon: Múlt és jövő; Lebon : Vélemény és hit; Szelényi: A lélek 
élete ; Nagy : A filozófia története ; Pauler : Bev. a filozófiába ; 
Forel: Az idegrendszer betegségei; Lenhossék: Az ember helye 
a természetben; Korniss: W. Wundt; Ranschburg: Az emberi 
elme ; Ranschburg : Az emberi értelem ; Nietsche : Jón, rosszon 
tú l; Ostwald: Bev. a term, filozófiába; Pauler: Logika; Maeter
linck: A nagy titok; du P rel: Az ember rejtélye; Tordai: Okkult 
elemek a magyarság életében; Térfy: Cropus Juris Hungarici 
1920, 1921, 1923; Ságody : Magyar zene; Sereghy : Zenei alap
ismeretek ; Freund : összhangzattan ; Lavotta: Ált. zenetörténet.

b) ajándék utján: A VKM úrtól: Révai Nagy Lexicona XVI. 
és XVII. k t.; Szigethy Lajos úrtól: Szigethy : Őszi virágok ; Vadász : 
Békés-besenyő megye ; a M. kir. Földtani intézettől: az Intézet 8 
kiadványa.

A tanári könyvtár gyarapodása 1924. junius 1 — 1925. május 
31-ig:

a) Vétel utján 200 mű 238 kötet 12,479.040 K értékben
b) Ajándék. 10 » 11 . 1,250.000 K >
Összesen: 210 mű 249 kötet 13.729,040 K értékben.
Beköttettünk 148 kötetet. Kötésre fordított összeg 4,834.590 K-
A könyvtár állománya 1925. május 31.-én 3595 mü 5985 

kötetben.
2. Ifjúsági k ö n y v tá r: Szaporodás : a) Vétel 57 mü 58 kö

tetben, 2,495.569 K értékben, b) Ajándék 8 mü 8 kötetben. Állo
mány 2492 mü. A könyvek kötésére 1,306.555 K-t fordítottunk. 
Könyvet ajándékoztak: Gottlieb II., Deutsch, Déri, Holecz, Tevan 
IV., Ellmann VIII. o. t. és Szalay Gyula úr. Őre: Pataki 
Sámuel.

3. T erm észetrajzi szertá r. Vétel: 29 db mikroszkópi ké
szítmény (15 állattani, 14 növénytani). Állománya: állattani gyűj
temény 6186, növénytani 17 i 0, ásványkőzettani őslénytani 2277, 
vegyesek 1682, fali táblák 86. Értéke: 707,540. Őre: Jéger József.

4. Vegytani szertá r. Állománya nem változott. Őre : Jégét 
lózsef.

5. Term észettani szertá r. Szaporodás: Joly-mérleg, Scheelen- 
készülék, demonstrációs mérleg, heliosztát, forgó tükör, Cartesius- 
búvár, Mach-féle hullámgép, flintprizma, galvanometer, max.-min. 
hőmérő, Rowland rács, közönséges mérleg, csengő reduktor, elek-
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tromos vezetékek. Összesen 21,812.000 K értékben. Őre:. Pataki 
Sámuel.

6. T örténelem -földrajzi szertár. Szaporodás : 9 db iskolai 
fali térkép, vászonra felhúzva 4.605.000 korona értékben. Ő re : 
Laurovics Ferenc.

7. K lasszika-filologiai szertá r. Állománya nem változott. 
Ő re: Balás Ádám.

8. R ajzszertár. Állománya 63 db 195,000 korona érlékü 
Hermes-féle, rajzmintával gyarapodott Such László 111. o. t. ado
mányából. Örs : Zvarinyi Lajos.

9. T o rnaszertár. Szaporodás : 4 db gerely. Kipadoltattuk a 
tornatermet 15 millió korona értékben. Ő re: Achim Károly.

10. Ének- és zeneszertár. Állománya nem változott. Őre: 
Povázsay László.

11. Alumneum. A lefolyt iskolai évben 44 tanulónak nyújtott 
ebédet és vacsorát 100 aranykorona évi dij mellett.

Igaz köszönettel adózunk azon intézményeknek és egyeseknek, 
akik szuplikánsainkat jószívvel fogadták s 8,875.000 — K pénz- és 
8,001.000'— korona értékű élelmiszeradományaikkal lehetővé tették 
az alumneum zavartalan működését. Nyáron a vidéken : gr. Wenck- 
heim Sándor 100 kg cukor, 50 kg lencse, 50 kg borsó, 400 kg 
burgonya, 35 kg dió, dr. Molnár Lajos 1 zsák liszt, 8 kg borsó, 
Szathmáry Elek 100 kg burgonya, Csatlós Balázs 100.000, Brücher 
Ádám, Karcsay István, Csatlós Imre 50—50.000, Stiasny Ödön
30.000 K. Télen helyben: Bcsabai Takarékp. Egyesület 1,000.000, 
Rosenthal malom 50 kg főző-. 50 kg kenyérliszt, Kovács-malom 
85 kg főző-, Qécs-malom 85 kg kenyérliszt, Bm. Ált. Takarékp. 
Áruosztálya 100 kg búza, Bcsabai Sertéshizlaló, Beliczey Qéza, 
Hubertus, Bm. Kereskedelmi r.-t. 500 000 K, Iritz Aladár 100 kg 
tengeri, 25 kg bab, ifj. Kocziszky Mátyás 1 zsák liszt, Lóránt test
vérek 400.000, Bartos Ferenc, ifj. Bakos Mátyás, Rokka 300—300 
ezer, Róna Gusztáv 250 000, Martincsek Károly, dr. Holländer 
Lipót, Álföldi Sertéshizlaló, Hrabovszky Pál, Kocziha Mihály 200— 
200.000, Békéscsaba Városi Takarékp. 150.000, dr. Linder Károly
100.000 K és 1 1. mák, 3 1. bab, Alföldi Bank, Botyánszky Pál, 
Hrabovszky Mihály, Békéscsabai Áruforgalmi, Lestyán Dániel, 
Omazta Gyuláné, Fábry Károly, Bohn M. és Tsa, Csabai Gőz
tégla, Kulpin Jakab, dr. Láng Frigyes, Galgóczy Géza, Réthy Béla, 
Láng László, Szalay Gyula, dr. Gally Károly, Schreyer József, 
Löwy Albert, Werner Ede, dr. Tardos Dezső, Békéscsabai Leszá
mítoló, Nemzeti Hitelintézet, Békéscsabai Magyar Bank 100—100 
ezer K, Békéscsabai Faiskola 1 zsák burgonya, Hilf Rudolf 10 kg 
liszt, Vidovszky Károly, Havran Lajos, Alexander Adolf, Globus 
beton, Sípos Imre, Belanka Mihály, dr. Jeszenszky Pál, dr. Szeberényi 
L. Zs,, dr. Szeberényi János, Árvái Jenő, Cziegler Jenő, Bm. Ke
reskedelmi Bank, Flamm Jenő, Békéscsabai Kisgazda Bank 50—50 
ezer K, Kliment Z. András 1 kg zsír, 5 kg lencse, Vertán Ilonka
45.000 K, Kraszkó Mihály, Valent János 1—1 kocsiderék szalma. 
Gólya divatárúház, Tevan-nyomda 30—30.000 K. dr. Rosenthal 
József, Viski Hermann, N, N., Futura, N. N., Ipolyi Keller Iván
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25—25.000, Baráti Vincze 20.000 K, Olvashatatlan, Günsztler 
Ernő 10.000. Itt köszönjük meg Réthy Karoly gyógyszerész úrnak, 
hogy az alumneumba járó tanulóknak ez évben is ingyen gyógy
szereket nyújtott.

Eforus Laurovics Ferenc tanár, gazdasszony: Oszadszky 
Károlyné.

XI.

Egyesületek
1. Ifjúsági Gyámintézet. Elnöke Vidovszky Kálmán vallás- 

tanár. Tagjainak száma 182, kik ez évben 2,867.000 K-t adtak a 
Qyámintézet céljaira. Ez összegből 700.000 K az Egyetemes Gyám
intézetnek, 500.000 K gyulai ev. egyháznak jutott. A Gyámintézet 
tagjai a téli vasárnapokon ez évben is megtartották a bibliai órá
kat az elnök vezetése mellett. Vagyon 1,667.000 K.

2. Ifjúsági Segítő Egyesület. Nemcsak szegény tanulókat 
támogatott pénzzel és iskolai eszközökkel, hanem — tekintve a 
könyvvásárlás nagy nehézségeit — tehetősebb tanulóknak is jutta
tott könyveket. Nagy segítségére voltak a magánosok és testületek 
adományai, amelyek összege 7,471.650 K-t tett ki. A jószívű ado- 
kozók fogadják e helyen is hálás köszönetünket. Az Egyesület be
rendezése ez idén egy pénz- és irattartó dobozzal gyarapodott, 
melyet Martincsek Károly úr ingyen készített, Lestyán Dániel úr 
pedig ingyen befestett. Hálás köszönetünk őket is illeti.

Ebben az iskolai évben 306 tanuló között 2061 drb könyvet 
osztottunk ki használat végett mintegy 41,220.000 K értékben. 
Füzetekkel, író- és rajzszerekkel 38 tanulót segítettünk 355.860 K 
értékben, a beiratási-, illetőleg tandijat pedig 8 tanuló helyett fizet
tük be iskolánk pénztárába, ezeknek összege 1,975.000 K- A segé
lyezések összege eszerint 43,550.860 K- Az egyesület vezetője 
Saguly József tanár.

3. Gyóni Géza-önképzőkör. 26 éve áll fenn; tagjainak 
száma: 90 működő, 26 hallgató, összesen 114. Az idén főleg 
Jókaival foglalkozott (Jókai élete, J. férfialakjai, J. nőialakjai, J. 
és kora, J. és a természet, stb.), azonkívül más irodalmi és termé
szettudományi kérdések fejtegetésével (felolvasás, szabad előadás), 
szavalatokkal, zenei előadásokkal s azok bírálatával foglalkozott. 
Március 15-ére Bohnert József kormányfőtanácsos úr 2 db. 10 
aranykoronás jutalmat tűzött ki, amelyet Réthy Dezső VII. o. tanu
lónak az ünnepen felokasott pályamunkájáén és Szathmáry László 
VIII. o. tanulónak szavalatáért Ítélt oda a kör. — Elnöke : dr. Rell 
Lajos igazgató, titkára : Uhrin Mátyás VIII., jegyzői: Szilvási Bálint 
Vili., Réthy Dezső VII., pénztárosa: Téchy Olivér VII, ellenőre: 
Bohus János VIII., levéltárosa : Bozsóky Ferenc VII., laptárosai: 
Izsó Lajos VIII, Csatlós Béla VII., Félix Jenő és Jakuba János 
VI. o. tanulók.
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4. Sportkör. A 24 év óta fennálló „Tornakor“ ez évben is 
megalakult, mégpedig a V. K- M. 25754—1924. XIII. sz. rendelete 
alapján „Sportkör“ elnevezéssel, az ugyanezen rendeletben foglalt 
alapszabályok szerint. Tanárelnök: Achim Károly, ifj. elnök: Pod- 
sztrelen László Vili., alelnök : Réthy Dezső VII, titkár: Uhrín Má
tyás Vili., pénztáros : Horváth Jenő VII., szertáros : Marcsek Jenő 
VI., a választmányi tagok s a 4 szakoszt. vezetői. A tagok száma 
130, ezenkívül, a min. rend. értelmében, a felmentett szegény ta
nulók kivételével havi 3000 koronát fizetett testnevelési alapra 260 
tanuló. A téli évad alatt a tornateremben tartottunk gyakorló órákat 
hetenként 2-szer, mig ősszel és tavasszal a Csabai Atlétikai Klub 
sporttelepén gyakoroltak a tagok atlétikában és futballban. 1924. 
junius 29-én részt vettünk 4 taggal a kér. ifj. bajnoki versenyeken, 
ahol Viski Lajos VI. a 200 m.-es síkfutásban bajnokságot s a 100 
m.-esben 2. helyezést nyert. 1924. augusztus 17-én a Szarvason 
megtartott kerületközi úszóversenyen 5 üsző vett részt, kik közül 
Lestyán László az 50 m. gyermek mellúszásban I., Gajdács László 
a 100 m. ifj, gyorsúszásban III. helyezést nyert s gyerm. stafétánk 
3x50 m.-en első lett. 1924. augusztus 31-én Viski Lajos az orsz. 
ifj. bajnokságban Budapesten 100 m.-en 3. helyezést nyert. 1924. 
szeptember 21-én Gyulán az ifj. atl. verseny 100 m.-es futamában 
a 2. helyen végzett. 1925. junius 1-én Hódmezővásárhelyen meg
tartott kér. KISOSz bajnoki versenyeken Viski Lajos a 100 m. és 
Réthy Dezső a 400 m.-es síkfutásban bajnokságot nyertek. 1925. 
junius 7-én a Békésen tartott ifj. versenyen 6 taggal vettünk részt, 
kik közül Újlaki Lajos a 100 m. futásban 3. lett, mig Viski Lajos 
és Réthy Dezső kér. bajnokok a rossz pályaviszonyok miatt nem 
indultak. — 1925. junius 14-én rendeztük évzáró sportünnepünket 
az áll. Lorántffy Zsuzsanna leánygimn., a közs. polgári leányiskola 
és áll. polg. és mezőgazd. iskola csapatainak részvételével. A 9 
atl. számból álló versenyen a 100 m futásban első Viski Lajos VI., 
a 400 m futásban első Réthy Dezső Vll., a 800 m futásban 3. 
Turay Vince Vll., a 4x100 m staf. futásban 2. ab ) csapat (Gajda, 
Izsó, Turay, Grahenhofer), a távolugrásban 2. Grahenhofer István 
VI., 3. Viski Lajos VI., a magasugrásban 3. Izsó Lajos Vili., a 
súlydobásban 3. Déri Gusztáv VI., a diszkoszdobásban 3. Podsztre- 
len László Vili. — A versenyek közt a négy iskola csapatai mu
tattak be zenés szabadgyakorlatokat, majd dr. Rell Lajos igazgató 
buzdító záróbeszéde után kiosztotta a győzteseknek éremdíjaikat.

5. Ifjúsági ének- és zenekar. Az énekkar Povdzsay László 
vezetése alatt szép előrehaladásról tett bizonyságot iskolai ünne
peinken; tagjainak száma 82. A 10 tagból álló zenekar Povázsay 
László felügyelete mellett működik s az önképzőkörön kívül iskolai 
ünnepeinken is fellépett.



27

Tájékoztató a jövő iskolai évről
I. B eiratások. 1. A tanulók július 1—4. és szeptember hó 

1—2. napjain iratkozhatnak a főgimnáziumban. 2. A beiratkozó 
tanuló személyesen, szülője, gyámja, vagy ezek megbízottja kísé
retében tartozik az igazgatónál jelentkezni, utolsó iskolai, továbbá 
születési és ujraoltási bizonyítványát bemutatni. 3. A reálgimnázium 
első osztályába csak oly növendékek vehetők fel, akik életük 9. 
évét betöltötték, az elemi iskola IV. osztályának sikeres elvégzésé
ről szóló bizonyítványt (értesítő könyvecskét) mutatnak fel (felvételi 
vizsgálat nincs). 4. A reálból, leánygimn., vagy polgári iskolából át
lépni kívánó tanuló a tanári kar engedélyével különbözeti vizsgá
latot tesz. Az erre vonatkozó s az összes eddig végzett osztályok
ról szóló bizonyítványokkal felszerelt kérvények augusztus 15-ig 
nyújtandók be az igazgatónál.

II. T andíj. 1. Tandíj egész évre 60 arany K ; az országos 
tanári nyugdíjintézet illetéke, könyvtárdij, beiratási-, bizonyitvány- 
és bélyegdií címén 5 arany K. az Orsz. Tanárok Házára 1, az 
alumneumra 1 arany K fizetendő. 2. Tandijelengedésért csak jóma- 
gaviseletü, szorgalmas tanulók folyamodhatnák a gimnázium 
kormányzóbizottságához. (Szept. 1—10 közt.)

III. Alumneum. A főgimnázium alumneumába felvesszük bár
mely növendékünket. Á fizetendő dij havi 13 aranykorona. A dijak 
félévenként előre — kivételes esetekben havi részletekben fizeten
dők a pénztárnál. Alumneumi dij-elengedésre csak igen szegény, 
jómagaviseletü és előmenetelü tanulók tarthatnak számot.

IV. Javító-, pótló-, különbözeti-, m agánvizsgálatok. J a 
vító vizsgálatok augusztus 31-én lesznek délelőtt 9 órától. Az egy 
tárgyból bukottak a tanári kar engedélyével, a két tárgyból bukot
tak közül csak azok jelentkezhetnek javítóra, akiknek egyházi fő
hatóságunk az engedélyt megadta. A különbözeti és a magánvizs
gálatok írásbeli részét szept. 1,-én, szóbeli részét szept. 2.-án tart
juk. Az iskolai évet szeptember 2.-án nyitjuk meg.

XII.

Kérelem
Intézetünk a világháborúban hősi halált halt tanulók emlék

tábláját rövid időn belül el akarja készíttetni. Az igazgatóság azzal 
a kéréssel fordul tehát iskolánk barátaihoz, főként a szülőkhöz : 
tudósítsák a h. h. h. tanulókról, hogy a teljes névsort összeállít
hassa. Az emléktáblára adományokat kér és hálás köszönettel fo
gad intézetünk.
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