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

I .

Londoni tanulmányutam
Mikor közel kétnapi vágtatás után a konstantinápoly—
ostendei gyorsvonat elérte a kikötőt, hol a vámházon keresztül
mindjárt beszállhatunk a horgonyzó, indulásra kész hajóra, és
előttem volt a kékhullámu, nyugtalan Csatorna, melynek látó
határa mögött nyúlik el Anglia krétasziklás partvidéke, —
a friss tengeri levegőben kissé magamhoz térve, gondolatban
összeszedegettem útikészülődésem emlékeit és különböző
valutákban nyugtalanul számolgattam, hogy mennyit költöt
tem eddig és mennyi kiadásom lesz még négy heti tartóz
kodásom alatt. Mert Angolországba utazni és ott élni a mi
pénzünkön nagyon sokba kerül; én is csak úgy tudtam ezen
vágyamat elérni, hogy intézetünk kormányzó bizottsága négy
millió korona tanulmányi ösztöndíjban részesített és ezenkívül
még nyolc millió korona kölcsönt folyósított részemre, a nagy
méltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr pedig öt
millió korona ösztöndíjat utalt ki. Nagylelkű pártfogásukért hálás
köszönettel adózom ezen a helyen, mielőtt érdekes tanulmány
utam néhány tapasztalatáról és megfigyeléséről röviden megem
lékezem.
Utam kitűzött célja az volt, hogy a londoni egyetemnek
—- University College — külföldiek részére rendezett háromhetes
nyári tanfolyamát látogassam.1) Az egyetemi előadások kezdete
előtt egy hétig az elhelyezkedéssel, ismerkedéssel és London ne
vezetességeinek futó szemléletével töltöttem az időt.2) Idegenben
rendszerint mindenütt nehéz és inkább kellemetlen az első hét,
Angliára nézve ez a tapasztalati igazság még fokozottabb mér
tékben áll. Elsősorban London óriási kiterjedése és forgalma nyű
gözi le a tájékozatlan idegen lelkét. Az útcákon szinte hullámok
ban hömpölyögnek, nyüzsögve összetömörülnek a gépkocsik és
autóbuszok. Száz és száz, mindegyik másfelé törtet és útirányuk
') A tandíj fejében már előre be kellett küldenem öt fontot (1,770.000 K)
ez évben már hat font a tandíj, — különböző vízumokra 585.000 koronát
költöttem, a menetjegy Budapesttől Ostendcig 111. osztályon, a hajón és Dovertől
Londonig II. osztályon oda-vissza 3,256.000 koronába került. (Svájcon, Párison és
Calais-n keresztül az út valamivel rövídebb és olcsóbb is most a frank devalvá
ciója folytán. A nemzetközi utazási árak folyton változnak a valutákkal s azért
ajánlatos a menetjegyirodában megtárgyalni minden lehető útirányt.
ä) Heti ellátás magánszállodákban, penziókban átlag 3—3'5 font, (több mint
1,000.000 K) s ezért c nagy összegért nem is nyújtanak valami nagy kényelmet
és bö ellátást.
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száz és száz ismeretlen helynevet mutat a menettáblán. Föld
alattin akarjuk elérni célunkat ? Hosszú folyosólabirintusokba
ereszt bennünket a lift és azokon át kell keresnünk a megfe
lelő vonalat, majd újra liftre, mozgólépcsőre állva menni kivi
lágított útjelzők felé. Előzetes otthoni Baedekker-tanulmányozás
nélkül hiába keresgélünk a térképen, alig tudunk eligazodni,
és a rendőr vagy autobuszkalauz útbaigazításával sem megyünk
sokra, ha ez előttünk ismeretlen helyeket említ — ha ugyan
egyáltalában megértjük egy kissé azt a londoni tájnyelvet,
(slang), amely e város utcáin él. Még inkább megnehezíti az idegen
helyzetét az, hogy a Szigetvilág népe gondolkozásban, szoká
sokban, társasági formákban, az élet egész berendezettségében
különbözik a kontinensétől. Itt lehet érezni legjellegzetesebben,
hogy a népek közé nem pusztán a nyelvek rakják a választó
falakat, hanem az egész psziché heterogén volta. Az angolok
zárkózottsága közmondásos, idegen iránt nagyon nehezen me
legednek föl és szorosabb hazai érdekükön túl minden iránt csak
egész sajátos szempontok szerint érdeklődnek. Idegen ország
számukra nézve vagy kirándulóhely vagy kereskedelmi piac.
Mig ott időztem, a lapok folyton a mossuli petroleumterületről
tárgyaltak, de meg lehetünk győ/ődve, hogy ennek a kérdésnek
szakreferensei aligha tudják, hogy merre van Budapest. A
magánszállodáknak nevezett penziókban is nehéz és vontatott
a megismerkedés. Aki nemcsak szórakozni, hanem nyelvet
gyakorolni és tanulni jön Londonba, jöjjön már kész ismeret
séggel és összeköttetéssel, ajánlólevelekkel, máskülönben min
denki bizalmatlan lesz hozzá, és nem fog találni kellő alkalmat
a társalgás gyakorlatára s a sajátos népiélek megismerésére. Nem
is szólok arról, hogy annak meghódítása szinte a lehetetlenséggel
határos föladat.
A harmadik legnagyobb ellensége az idegennek London
ban — az angol nyelv, Ezzel egyformán hadilábon áll az is,
aki „néhány óra alatt tanító nyelvmester“-füzetből tanulta meg
a magyar betűkkel átirt utazási szólásokat, és az is, ki szor
galmasan végigolvasta Copperfield Dávidot és Shakspere tra
gédiáit. Ez a megfigyelés foglalkoztatott leginkább és e körül
szereztem a legtöbb gondolatébresztő tapasztalatot, kivált mikor
a University College tanfolyamán tudományosan is foglalkoz
hattam vele.
A tanfolyamot Dániel Jones fonétika-professzor, a Pro
nouncing Dictionary és az An Outline of English Phonetics
kiváló szerzője vezette. Hangtani előadásokat tartott, melyek
hez könyve kitűnő vezérfonalul szolgált; mellette Miss L. E.
Armstrong az intonációról, és Miss H. M. Holdsworth a beszélt
angol (colloquial English) nyelvtana köréből tart előadást. Az
elméleti előadást mindennap rövid Ear training követte. Ez
abban állt, hogy Mr. Lloyd James nehézkiejtésű angol han
gokból alkotott értelmetlen csoportot diktált s mi leír
tuk a hallott szóképet az elfogadott nemzetközi fonétikai jelö
léssel. Aztán hangról-hangra menve a felmerülő tévedések
alapján megvitattuk a kiejtés különbségét, (Ezt a módszert
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tanulóinkhoz mért változtatással inasam is bevezettem, termé
szetesen csak tiz-tizenöt percnyi gyakorlatul hetenként. A
nemzetközi fonetikai jeleket is minden nagyobb nehézség nélkül
megszokottá tudtam tenni, s azok segítségével végeztetem a
tanulók iskolai preparációját.) A z Ear-Training után nyolcas cso
portokba osztva a gyakorlati osztályokba vonultunk kiejtési és
intonáció-gyakorlatokra. Ezen beosztásnál együvé tették az
egyanyanyelvüeket, bizonyára azért, hogy a tanár tanulmányoz
hassa azon sajátosságokat, amelyek az idegen nemzet nyelvé
nek hatása alatt egyformán létrejönnek az angol kiejtésben.
Ezek a leckék egyúttal a tanárok számára szolgáltattak gazdag
megfigyelést és kutatási anyagot. Ezért kerültem egy másik
magyar hallgatóval együtt Mr. J. W. Jeaffresonhoz, ki nyelvün
ket 25 évvel ezelőtt tanulta és iránta még most is kedves ér
deklődést tanúsított.
A tanfolyam tárgya tehát az ajkon élő angol nyelv hang
tana és nyelvtana volt, különös tekintettel arra, hogy az ide
genek többé-kevésbé eltérően adják vissza az angol nyelv
hangjait és főkép az intonációját. Mert amikor az irodalmi tanultságú idegen egyszerre a londoni élet közepébe kerül, lépten-nyomon azt veszi észre, hogy nem érti tökéletesen, avagy
néha egyáltalában nem azt a nyelvet, melynek elsajátítására
annyi időt és szorgalmat fordított. Ennek pedig az a magyarázata,
hogy az ajkon élő nyelv és a könyveké egy népnél sem tér
cl egymástól annyira, mintáz angoloknál. Míg a magyar, német és
francia irodalmi nyelv hű tükre a művelt lakosság beszédének és
főkép vi/ógos tükre, addig az angol még a hangsúlyos szótagokat
sem ejti ki elég világosan, s az auditiv benyomás, mely Lon
donban fülünket éri, zavaros, összefolyó, határozatlan, a mon
datalkotás szaggatott, kihagyásos, szóvegyítő változatokban,
rövidítésekben annyira bővelkedő, hogv a szállására visszatérő
idegen kábultan menekül megszokott kedves angol Írójához,
kinek soraiból eszményibb, tisztább és finomabb nyelvzenét
vél hallani, mint amely odakint cseng az emberek ajkán. S ha
elgondoljuk még, hogy magában Londonban hat tájnyelv be
szélői gyűltek egybe, s hogy a beszélt nyelvre sok exotikus
nép (japán, néger, hindu) tömegei gyakorolnak állandó hatást
az élet szoros kapcsolatában, megértjük, hogy miért változik
oly rohamosan az angol nyelv s hogy miért érti oly nehezen
az idegen, holott ők egészen jól megértik az idegen angol be
szédét, s csak a hangok tisztább kiejtése és az intonáció ide
genszerűsége éreztetik, hogy nem angol emberrel állnak szem
ben. A beszélt angol nyelv külön tanulmányt kíván, ezt azonban
csak hosszú és állandó angliai tartózkodás útján lehet elvégezni.
A szókincset megadják az írók, a szavak helyes és tiszta kiej
tését egészen kifogástalanul megtanulhatjuk hazánkban is, de az
élő és beszélt nyelv angol jellegét, sajátos hanghordozását csakis
Angliában sajátíthatjuk el.
így az angol nyelv tanítása az iskolára egész különleges
feladatokat ró: meg kell tanítani a szó írott képét, segítségül
kell venni a kiejtés jelrendszerét (erre a legmegfelelőbb az
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International Phonetique Association már említett jelrendszere),
ennek alapján pontosan megtanítani a szavak hangoztatását s
lehetőleg az élő beszéd folytonosságával tanítani, állandóan
szoktatni a tanulók fülét és beszédre késztetni az ajkukat. Emellett
minél bővebb szókincsre kell törekedni — hiszen nyelvtan úgy
sincs, — mert a homályosan kapott, auditiv benyomásokat csak
akkor tudjuk kellő gyorsasággal fölfogni, ha a megtanult szavak
emlékképe segítségünkre jön. A szókincs nagyon fontos! Ez
szinte magában képessé tesz arra, hogy a könyveket megértsük
és az irodalmat élvezzük, bírása könnyebbé teszi külföldön a
beszélt nyelv angolosságainak elsajátítását, míg nélküle az ajakon
élő nyelv tanítása sem járna sok eredménnyel.
Nincs elég terem arra, hogy részletesen megemlékezzem
a sok érdekes szép látnivalóról, amelyeknek délutáni tanulásom
elvégzése után adtam át magamat. Napról-napra rendes láto
gatója voltam a British Museumnak és a szebbnél-szebb kép
táraknak és estefelé az utcák világvárosi képét, hullámzó életét
csodáltam ámuló szemmel. Elmentem több ízben a Wembleyí
birodalmi kiállításra, hol Anglia világhatalmi nagysága roppant
mértékben bontakozott ki előttem, s egy igézetes napot töltöt
tem Strattfordban, Shakespeare szülőföldjén. De mindig azt
éreztem, hogy a lebilincselő Szép csak menedék a fárasztó,
vad életzúgássál szemben, mely a nagy világvárosban össze
sodorja az emberek tömegeit, hol mi magyarok nagy bánatunk
kal örökre idegenek maradunk s ezért a Kegents-park pompázó
díszfái alatt is önkéntelenül a hazai akácfákra kellett gondol
nom, amelyek távol hűségesen tartják a kicsiny földet, amely
még az ezeréves Magyarországból megmaradt.
Sztehlo Nándor

Cserkészeink Svájcban
A cserkész célja a folytonos tökéletesbülés. Szüntelenül
arra kell törekednie minden cserkésznek, hogy ma különb le
gyen, mint tegnap volt. Gyarapodnunk kell ismeretben, tiszta
erkölcsben, nemes akarásban.
Ez az alapvető cserkészcélkitűzés ösztönzött bennünket
arra, hogy külföldre menjünk táborozni. Nem nagyzási hóbort,
nem külföldimádat, nem a turistaság vágya vitt bennünket. Mi
mindenek felett látni és tanulni akartunk. Látni más embereket,
idegen városokat, a természetnek csodás, változatos szépségét,
tanulni nemességet, ideális, szép polgári életet,
Mivel pedig úgy gondoltam, hogy mindezt legközelebb
Svájcban találjuk meg, oda irányítottam a fiúk figyelmét. Tud
tam, hogy Svájc a természeti szépségek legáldottabb hazája ;
tudtam, hogy ott szép, tiszta, vallásos az emberek élete ; tud
tam, hogy ott példás rend, előzékenység uralkodik; tudtam,
hogy ott a gyönyörű régi városokban ideális polgári élet folyik
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— tudtam, hogy ebben az országban legtöbbet tanulhat egy
nyitottszemű cserkész.
Nem csalódtam. Csapatunk történetében meg a mi éle
tünkben feledhetetlen lesz annak a csodás három hétnek az
emléke, amely most már örökre odafűz bennünket a szeretet
és hála szálaival Teli Vilmos hazájához.
Harminckét cserkésszel s rajtam kívül még két cserkész
tiszttel (Gajda Béla és Krizsán Béla) indultunk útra 1925. július
23.-án Békéscsabáról. Fegyelmezett, rendes, normálisan kikép
zett kis csapat volt, amellyel — ezt ki kell emelnem — az
egész úton a legkisebb baj sem történt. Magam parancsnokol
tam csapatom felett s kész szívvel állapítom meg e helyen is,
hogy fegyelmezésre nem kellett pazarolnom az időt. Minden
Örs valóban híven teljesítette kötelességét, nem felejtette el
soha egy fiú sem, hogy idegen országban hordozzuk a magyar
lobogót, amelynek tiszteletet és becsülést kell szerezni.
A hely szűke nem engedi meg, hogy szívem szerint írjam
le a mi külföldi táborozásunkat, azért csak egészen röviden
ismertetem azt s inkább tanúlságairól írok néhány sort.
Útirányunk volt Békéscsaba, Budapest, Wien, Linz, Salz
burg, Insbruck, Buchs, Zürich . . . Két napi utazás után boldo
gan szálltunk ki Kanderstegben, ahol a nemzetközi cserkész
házban töltöttünk felejthetetlen tíz napot. Itt találkoztunk angol,
holland és svájci cserkészekkel, akikkel nagyon összebarát
koztunk, úgyhogy még ma is sokan levelezünk ott szerzett
barátainkkal. Hangsúlyoznom kell, hogy a magyar fiúk nagyon
népszerűek voltak s minden idegen cserkésznek csak a legjobb
véleménye lehetett rólunk.
Kandersteg'ből felejthetetlenül szép és rendkívül tanúlságos
kirándulásokat tettünk a körülfekvő hatalmas hegyekre, fensé
ges, magasfekvésű tavakhoz, a csillogó, pompás gleccserekre.
Az alföldi, hegyet még alig látott fiúk meglepően bírták a fá
radságot s jóllehet nem egyszer igen meredek helyeken jártunk,
a fegyelem, mely mindig megvolt, megóvott minden legkisebb
balesettől.
Kanderstegben az ott tartózkodó idegeneket egy Ízben
magyaros ebédre láttuk vendégül. Kitűnően főző szakácsaink
sok elismerést arattak. Őszinte volt a sajnálkozásunk, amikor
el kellett válnunk barátainktól s a kedves cserkészháztól.
Táborozásunk főhelyéről a technika csodájának méltán
nevezhető Bern—Lötschberg—Simplon vasúton mentünk a köz
társaság fővárosába, Bernbe. Itt bőven volt alkalma a csapat
nak arra, hogy a magyar cserkészek iránt rokonszenvet éb
resszen a svájciakban. Tetszettek is a víg nótaszóra, katonásan
vonuló cserkészek, az árvalányhajas kis magyarok. Különösen
az akkor épen álló svájci nemzeti nagytáborban szereztünk
sok elismerést. Táborunk tisztasága, csinossága általában nagy
feltűnést keltett, de legjobban mégis a tábortűznél bemutatott
magyar táncok s dalok lelkesítették fel a közönséget.
Mireánk pedig Bern szépsége tett mély hatást. A régi
városrész a maga eredetiségében, a hatalmas hidak, gyönyörű
templomok mélyen bevésődtek emlékezetünkbe.
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Bernből Luzernbe mentünk, ahol nemcsak a csodaszép
városban gyögyőrködtünk, hanem a Vierwaldstádti-tavon hajókirándulást is tettünk, a világhírű Achsen-Strassen pedig végig
sétáltunk. Mondanom se' kell, hogy magával ragadott mind
nyájunkat a minduntalan váltakozó táj fensége.
Innen Zürichbe utaztunk, ahol a várost s annak világhírű
intézményeit néztük meg. Ez volt az utolsó megállásunk. Ma
radék pénzünkön apró emlékeket vettünk s háromhetes svájci
tartózkodás után fájó szívvel vettünk búcsút a minden szépsé
gek áldott birodalmától.
Zürichből Buchson, Insbruckon, Salzburgon át Linzbe ju
tottunk, ahonnan kétnapos hajóúton érkeztünk Budapestre. Itt
a Magyar Cserkész Szövetség s a piarista cserkészek vártak
nagy szeretettel. A piaristák gimnáziumában aludtunk s másnap,
aug. 14.-én, boldogan, tapasztalatokban gazdagon jöttünk haza.
Rendkívül vázlatos ez a leírás, de nincs hely hosszabb
beszámolóra. Egyébként pedig az út sok kedves epizódjáról,
értékes tanúlságairól s minden a nagyközönséget érdeklő moz
zanatáról részletesen beszámoltam abban a 15 „Svájci levél“-ben,
mely a Csabán megjelenő „Körösvidék" c. napilapban jelent meg.
Itt még csak a következőket akarom leszegezni azok
számára, akik utánunk akarják csinálni ezt az u ta t: Az egész
kirándulás, pompás ellátással személyenként két millió koro
nába került. A külföldi vasútaknál könnyen ki lehetett eszkö
zölni kedvezményeket.
Az út nemcsak tanúlságos volt, hanem a lehető legjobb
magyar propaganda. Általában az a tapasztalatom, hogy semmi
vel sem csinálhatunk eredményesebb propagandát a magyar
ügynek, semmivel sem szerezhetünk több igazi barátot, mint
azzal, ha jólnevelt, fegyelmezett gyermekcsapattal utazgatunk
külföldön. A mi fiainkban nagyon sok olyan kedvesség van,
amely egy csapásra meghódítja a külföldieket. Ezt nem szabad
kiaknázatlanul hagynunk.
Jó lélekkel állapíthatom meg, hogy mi ezt igyekeztünk ki
aknázni, Minden igyekezetünk az volt, hogy mennél több igazi
jóbarátot szerezzünk a magyar ügynek. Igyekezetünk nem volt
hiábavaló. Ahol csak megfordultunk, mindenütt szerettek ben
nünket, kedvesek, előzékenyek voltak hozzánk s a mi legna
gyobb boldogságunk az volt, ha bennünket látva, dicsérték a
magyar cserkészmozgalmat.
Viszont mi lelkiekben sokat gyarapodtunk. Sok mindent
láttunk szemtől-szembe, amit eddig csak könyvből tanulhattunk.
És láttunk egy boldog országot, amelynek az alapja a tiszta
erkölcs, a vallásosság, a becsületesség. Sokat beszélgettünk
arról, hogy mi teszi Svájcot olyan vonzóvá. És mi azt állapí
tottuk meg, hogy lakosainak jelleme. Ilyennek szeretnénk mi
látni hazánkat is. El is határoztuk, hogy mi mindannyian egész
életünk küzdelmét arra szenteljük, hogy éljük és tanítsuk a
„jó polgár“-ságot, mert meggyőződésünk, hogy a svájci jellem
itthon is csodát mivelne.
Ez a fogadalom volt talán svájci utunknak legszebb eredménye.
Vidovszky Kálmán.
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II.

Intézetünk múltja
Iskolánk gyökere abba a magánintézetbe nyúl vissza, ame
lyet az abszolutizmus alatt rendes tanári állásától megfosztott
s ide húzódott Bre:nyik János létesített 1855-ben Békéscsabán
az intelligens szülők kívánságára. Á kiváló tanár 1858.-ban
Selmecbányára távozott s örökébe Mokry Sámuel lépett, akivel
egyidejűleg érkezett ide Stiaszny Soma és szintén magániskolát,
nyitott, amely azonban a szülők kívánságára az előbbibe ol
vadt be.
Intézetünk tulajdonképeni megalapítása az 1857. évhez
fűződik. „Békéscsaba város tanácsa és váltság-bizottmánya“ az
államkölcsönre eladott városi földek árából az összes egyhá
zaknak nevelési célra 55.000 forintot adományozott „nemzeti
kölcsönköt vényekben“ s ez összegből az evang. egyházra 43.000
forint jutott oly föltétellel, hogy a kamatokat négyosztályú
reálgimnázium fenntartására fordítja. Az egyház elfogadta az
adományt, átvette a magánintézet két osztályát, megnyitotta a III.
osztályt, az iskolát nyivánosnak nyilatkoztatta ki s ügyeinek in
tézését az „iskolai bizottmányra" bízta. így folyt le az 1858/59.
iskolai év. 1860/61.-ben az egyház a IV. osztályt is megnyitotta
s hogy meglegyen a negyedik tanár, polgári iskolájának taní
tástervét 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 az épületben he
lyezték el. Iskolánk innentúl 5 évig algimnáziummá, 1870/71.-ben
névleges polgári iskolává lesz, 1871/72.-ben újból a reálgimná
zium címet veszi föl s ilyen maradt 1875/76.-ig. Az 1876/77.
isk. évtől kezdve azonban visszatér a gimnáziumi irányhoz,
mivel kevés volt tanulói közt a reálista. A kísérletezés még
egyszer üti föl a fejét: 1882.-ben a presbitérium az alapítvány
szellemével ellentétben polgári iskolává akarja átalakítani s
megnyeri a városi képviselőtestület hozzájárulását, de az egy
ház intelligens tagjai egész a miniszterig megfellebbezték a ha
tározatot s Trefort Ákos v. k. miniszter 1882. december 3.-án
helyet adott a fellebbezésnek (35.293. sz. a.) s így iskolánk
megmaradt gimnáziumnak.
A most már véglegesen középiskolának minősített inté
zetnek sok küzdelmet kellett kiállania, hogy megfelelő épület
hez, felszereléshez jusson s hogy majdan főgimnáziummá fej
lődhessék. A küzdelemben Horváth János igazgató járt elől,
akinek szívós kitartása meghozta a győzelmet. A közoktatásügyi kormány azonban sokáig mereven elzárkózott az államsegély
megadásától s úgy látszott, hogy iskolánk ügye zátonyra jut.
Végre városunk nagynevű szülötte, Zsilinszky Mihály lett v. k,
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államtitkárrá. A nemes ügy s szülővárosa iránt való szeretetből
előkészítette az utat: kieszközölte, hogy intézetünk a korán
tragikus véget ért trónörökös nevét viselhesse ; e név birtoká
ban azután engedett a kormány merevsége. Az egyház s a város
1895. július 14-én indította meg a mozgalmat intézetünknek
főgimnáziummá való kifejlesztése érdekében s W/assics Gyula
v. k. miniszter Heinrich Gusztáv egyetemi tanárt küldte ki
biztosul Békéscsabára. Az állammal való szerződést Wlassics
1898. július 13.-án írta alá s ezzel iskolánk fejlődése elől az
utolsó akadály is elgördült.
A főgimnáziummá váló intézetben az 1 8 9 7 /9 8 iskolai
évben nyílt meg az V., 1900/1901.-ben a VIII. osztály. Üj, A/pár
Ignác tervei szerint épült kétemeletes palotáját 1900. október
hó 16-án avatta föl az iskola fényes ünnep keretében. Első
érettségi vizsgálatát 1901.-ben tartotta. 1902. december 5.-én
(76.635. sz. a.) a VKM. végleg megadta V—VIII. osztályainak
a nyilvánosság s az érettségi vizsgálat tartásának jogát. Iskolánk
innen kezdve szépen gyarapodott 1914.-ig; a világháború kitö
résekor katonai kórház céljaira foglalták le s kórháznak maradt
1919. májusáig, amikor a megszálló oláh csapatok helyezkedtek
el benne. Nemzeti hadseregünk bevonulásakor nálunk nyert
elhelyezést, úgyhogy csak 1920. augusztus 21.-én kaptuk vissza.
Az oláh megszállás rengeteg károkat okozott (a szegedi kör
letparancsnokság 1920,-i megállapítása szerint 1,200.000 K-t),
amelyeket csak nehezen bírunk kiheverni.
Intézetünk 1924. szeptember 1.-től kezdve reálgimnáziummá
alakult s második modern nyelvül az angolt választotta.

III.

1. Első érettségink negyedszázados
évfordulója
A Csabai Öregdiákok Szövetségének megalakulása
Találkozók

Iskokánk ünnepei közül méreteiben, külső fényében s
bensőségében az 1926. évi június hó 20.-án tartott jubileumi
ünnep magaslik ki, amely egyúttal kedves alkalmat nyújtott az
intézethez való ragaszkodás s a tanítványi hála megnyilatkozá
sára is. Volt növendékeink közül dr. Banner Benedek békés
csabai leánygimnáziumi és Saguly József intézetünkben tanár
vetették föl első érettségi vizsgálatunk negyedszázados évfor
dulójának megünneplését. Az igazgató örömmel fogadta a szép
gondolatot s kibővítette a Diákszövetség megvalósításának esz
méjével. A z ünnep érdekében tartott értekezlet bizottságot
küldött ki részben az ünnep előkészítésére, részben a vele
kapcsolatban rendezendő hangverseny műsorának össze
állítására. Az előkészítő bizottság június 20.-ára, a záré ünnep

napjára tűzte ki a jubileumot, hogy az öregdiákok találkozhas
sanak az iskola mostani növendékeivel, — s meghívók és hír
lapi közlemények útján felhívta az összes volt tanulókat a
közös találkozóra. A felhívásnak meglett az eredménye : az
ünnep napján V2 IO óra tájban megtelt intézetünk földszinti fo
lyosója s tornaterme 200-nál több öregdiákkal. Megható látvány
volt, amikor évfolyamonkint csoportosulva sorba állottak s
hozzájuk csatlakoztak a mostani diákok. Első útjuk az evan
gélikus kistemplomba vezetett, amelyet az összegyűlt közön
séggel együtt, zsúfolásig megtöltöttek. Mikor énekkarunk ajkán
fölcsendült a Veni Sancte dallama, a régi emlékek hatása alatt
megteltek könnyel a szemek . . . S megjelent az oltár előtt
Horeczky A ladár ősagárdi ev. lelkész, hogy az öregdiákok há
láját tolmácsolja a Mindenható színe előtt. Azután Csaba Gyula
péteri lelkész lépett a szószékre s mélyen megindító, költői
lendületű beszédet intézett hallgatóihoz, volt diáktársaihoz. Az
istentiszteletet Vidovszky Kálmán vallástanárunk buzgó imája
fejezte be, amelynek elhangzása után az öregdiákok a közön
ség nagy részével együtt a tornaterembe vonultak, ahol akko
rára megjelent a 10. honvédgyalogezred tisztikara vitéz Szobotich Emil ezredparancsnok vezetésével, dr, M árky Barna
főjegyző a vármegye képviseletében, dr. Berthóty István polgármester a város vezetősége élén, az ev. egyház küldöttsége:
Korosy László felügyelő, Jakabfy György és dr. Szebercnyi
Gusztáv lelkészek, Szaszák Pál gondnok, a szarvasi evang.
gimnázium s a csabai összes iskolák képviselői.
Az ünnepet a Hiszekegy eléneklése után dr. Rell Lajos
igazgató nyitotta meg; beszédében méltatta az ünnep jelentő
ségét, kapcsolatban az ev. iskolák nemes hagyományaival, az
iskola küzdelmes éveivel; felidézte jóltevőinek em lékét; össze
hasonlítást tett a régi s a mostani diák közt s az uj nemze
déket a régi hagyományokkövetésére s a megalkuvást nem ismerő
hazafiságra buzdította, végül fölolvasta az ösztöndíjas tanulók
névsorát. A hajdani algimnázium növendékeinek üdvözletét
kedves visszaemlékezésekben gazdag beszédben Ádám Gusztáv
műszaki tanácsos, az első érett diákokét megható szavakban
dr. Banner Benedek leánygimn. tanár, a mostani tanulókét
Mockovcsák István VII. o. t. tolmácsolta. Majd dr. Korniss Géza
városi kulturtanácsos üdvözölte gyönyörű beszédben a jubiláló
intézetet s utána Gajda Béla a békéscsabai leánygimnázium
nevében szólt kedves melegséggel, Plenczner Lajos a szarvasi
ev. gimnázium képviseletében — a két intézet között fennálló
régi kapcsolatokat elevenítette föl sok szeretettel. A csabai ev.
egyház jókívánatait dr .Szeberényi Gusztáv lelkész adta át az ev.is
kolák jelentőségét értékelő komoly beszédben. A z igazgató
mélyen meghatva köszönte meg az üdvözléseket s tett foga
dalmat az iskola hagyományos szellemének ápolására. Az ün
nepet a Himnusz fejezte be.
A közönség eltávozása után dr. Rell Lajos igazgató meg
nyitotta az Öregdiákok Szövetségének alakuló közgyűlését, is
mertette az előkészületeket, majd az alapszabályokat, amelyeket

jövő évi értesítőnkben fogunk közölni. A jelenlévő — több mint
200 öregdiák egyhangúlag kimondotta a Szövetség megalaku
lását, elfogadta az alapszabályokat s megejtette a választást.
Elnökké dr. Szalay József szegedi kér. rendőrfőkapitányt, társ
elnökké dr. Rell Lajost és dr. Banner Benedeket, alelnökké
Saguly Józsefet és Zsilinszky Sándort, első liszteleibeli tagokul
dr. Bartóky József v. b. t. t., ny. államtitkárt és dr. Sailer Vil
mos gimn. felügyelőt választotta meg a közgyűlés s megalakí
totta a 40 tagú választmányt. A Szarvasi Öregdiákok Szövet
ségének üdvözletét dr. Berthöty István csabai polgármester
tolmácsolta szép szavakban, melegen. A közgyűlés az igazgató
javaslatára kimondotta, hogy a Szövetség működésének első
ténye a csabai diákhősök emlékének megörökítése s az internátus megteremtése le s z ; dr. Banner Benedek javaslatára a
volt tanárok sírjának megkoszorúzását határozta el. A köz
gyűlés a Hiszekegy elmondásával ért véget.
Este 8 órakor a Városi Színházban hangversenyt rendez
tek az öregdiákok. A hangversenyt dr. Rell Lajos verses pro
lógja nyitotta meg, az egyes számokat pedig dr. Gyöngyösi
János rendkívül szellemes konferálása vezette be. Közremű
ködtek : Berbekucz Margit (ének, Mockovcsák János tanár zongorakisérete mellett); Pártos Gusztáv, a Vígszínház tagja (sza
valt Petőfi, Ady, Gyóni, stb. műveiből), Pongrácz István fő
hadnagy, zongoraművész (Chopin IV, ball., Debussy), dr. Szolár
Ferenc budapesti gimn. tanár (Szövetségünk láthatatlan ihletője
— Gyóni G éza); Pataky József, a Nemzeti Színház tagja (sza
valt Petőfi, Gyóni, Szabolcska költ.), Pongrácz Géza zongoraművész és zeneszerző (saját szerzeményét adta elő), Pártos
Gusztáv (ének, fővárosi színészek karikatúrája). A közönség
rendkívül melegen ünnepelte a szereplőket — egytől-egyig
csabai öregdiákokat — s így erkölcsileg is jól sikerűit a hang
verseny, amelynek rendezése dr. Révész Sándor és Vidovszky
Kálmán ügybuzgóságát dicséri.
Este 10 óra után a Széchenyi-ligetben közvacsora volt,
amelyen 200-nál több öregdiák jelent meg, többen családtag
jaikkal is. Pohárköszöntőt m ondott: dr. Rell Lajos igazgató,
Csaba Gyula ev. lelkész, dr. Gyöngyösi János lapszerkesztő,
dr. Berthöty István polgármester. A vacsora hangulatát meleggé
tette az a körülmény, hogy résztvettek azok is, akik az ün
neppel kapcsolatban 25., 20. és 10. éves találkozóra gyűltek
össze intézetünkben.
*

A találkozók sorát f. évi július 4.-én a régi algimnázium
növendékeinek összejövetele fejezte be. D. e. 10 óra tájban
gyülekeztek az egykori algimnáziumban, most ipariskolában,
azok a meglett vagy már agg férfiak — szám szerint mintegy
100-an — akiket intézetünk algimnázium-korában bocsátott
szárnyukra s akik azóta elsőízben most gyűltek össze találko
zóra. Az ő első útjuk is az ev. kistemplomba vezetett, hol
egykori iskolatársuk, Margócsy István acsai ev. lelkész mondott
emelkedett szellemű egyházi beszédet. Az istentisztelet után
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visszatértek a régi gimnáziumi helyiségekbe, hogy megtartsák
közgyűlésüket. A közgyűlésen a gimnázium nevében dr. Rell
Lajos igazgató, Babich Pál, Jcger József és Mockovcsák János
tanárok jelentek meg, a várost dr. Berlhóty István polgármes
ter, az államrendőrséget Jánossy Gyula rendőrfőtanácsos kép
viselte. A megjelenteket dr. Vos Vilmos üdvözölte s felkérte dr.
Szalay József kér. főkapitányt az ünnepi beszéd elmondására.
Intézetünk e kiváló egykori növendéke nagy méltánylással em
lékezett meg volt tanárairól s arról a nemzetépítő munkáról,
amely működésük nyomában fakadt. Végül felhívta volt iskola
társait a Diákszövetségbe való belépésre. A magasröptű be
széd mindenkire mély hatást gyakorolt, s ennek volt tolmácsa
Uhrin Károly igazgató, aki a Csabai Öregdiákok Szövetségé
hez való csatlakozást s a találkozónak 5 év múlva való meg
ismétlését javasolta. A közgyűlés elfogadta a javaslatot s a
teendők végzésére 7 tagú bizottságot küldött ki. Végül dr. Rell
Lajos igazgató köszönte meg az öregdiákok elismerését, szeretetét az intézet iránt.
A közgyűlés után a jelenlevők nagy része egykori tanárjai
sírját kereste föl s kegyeletes szavak kíséretében virágot
tettek sírjukra. Egy órára a Széchenyi-ligetben gyűltek
össze közös ebédre az öregdiákok mintegy 100-an. Az első
pohárköszönfőt dr. Weisz Frigyes ügyvéd mondotta, majd dr.
Vas Vilmos, dr. Keleti Ignác és Uhrin Károly szólaltak fel,
akiknek a régi s a mai tanári kar munkáját kedves elismeréssel
méltányló szavaiért dr. Rell Lajos igazgató mondott köszönetét.
Utána Achim László, ifj. Horváth Mihály és végül dr. Páncly
István szólalt föl és felhívására nagyobb összeg gyűlt össze a
régi tanárok emlékét megörökítő ösztöndíjalapra.
*

A régi tanítványok ünnepeinek sora ezzel lezárult. Az öreg
diákok eltávoztak, de az újra átélt boldog évek emléke s az ebből
táplálkozó hangulat tovább kiséri őket életük útján . . , Vajha
beteljesednék az a sok remény, amelyet a találkozókhoz s az
ezeket irányító, az egykori iskolatársakat összefoglaló s intéze
tünk érdekeit istápoló Diákszövetséghez fűzünk.

2. Intézetünk az 1925—26. iskolai évben
1. Az iskolai év lefolyása. Az iskolai év nem folyt le
zavartalanúl: három kartársunk súlyosabb természetű beteg
sége és számos rövidebb ideig tartó helyettesítés többször meg
megakasztotta munkánkat s újabb meg újabb megterheltetést
rótt a tanári kar vállaira. Örvendetes és szomorú események
ben is gazdag volt a lefolyt iskolai év.
A beíratást 1925. július 1—3. és szeptember hó 1., 2.
napjain végeztük; alakuló értekezletünket augusztus hó 31.-én
tartottuk. A z iskolai évet szeptember 2.-án nyitottuk meg, a

tanítást szeptember 4.-én kezdettük s a VIII. o.-ban május 12. én,
az I—VII. o.-ban június 15.-én fejeztük be. A vizsgálatok és
összefoglalások a következő napokon folytak l e : javítóvízsgálatok augusztus 31., különbözeti- és magánvizsgálatok szeptember
1., 2., december 18. és 19.; évvégi összefoglalások a VIII. osz
tályban 1926. május 14., 15., 17., magánvizsgálatok május 16.,
17.; az I—VII. o. összefoglaló ismétlései június 16—18., magánvizsgálatai június 19., 21. Az iskolai évet június 20.-án fejeztük
be s e napon osztottuk ki az ösztöndíjakat s adtuk ki a bizo
nyítványokat.
2. Változások a tanári testületben. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr a múlt iskolai év végén nyugalomba
vonúlt Zvarinyi Lajos r. tanár helyébe Mázán László oki. tanárt
nevezte ki helyettes tanárnak (60,759/1925. V. ü. o. sz. a.), aki
állását 1925. szeptember 1.-én foglalta el. Kormányzó bizottsá
gunk a párhúzamosított III. o. ellátására Csicsely Mihály szakvizsgálatot tett tanárjelöltet választotta meg helyettes tanárnak,
aki 1925. okt. 19.-én kezdte meg működését. Mindketten lelkiismeretesen töltötték be tisztüket s megértőén olvadtak be ta
nári karunk példás testvéri közösségébe. Király László r. tanárt
a V. K. M. úr saját kérelmére folyó évi szeptember hó 1.-vel
nyugdíjba helyezte (37,889/1926. IX.) s így ez évvel megvált
intézetünktől, ahol 1921. február l.-e óta működött. Távozó
kartársunk az aradi m. kír. áll. főreáliskolának, majd r. kát.
főgimnáziumnak volt r. tan ára; magyar lelke azonban nem bírt
megbarátkozni az oláh impériummal s elfogadta meghívásunkat.
De a sok lelki izgalom aláásta egészségét s csak rövid ideig
állhatott intézetünk szolgálatában. Súlyos betegségtől gyötörve
is végtelenül pontos, rendszerető, lelkiismeretes tanárnak és
jó kartársnak bizonyúlt. A nyugalom napjaiban tanártársainak
és tanítványainak szeretete s a híven teljesített kötelesség tu
data kíséri; tegye derűitekké e napokat az a remény, hogy az
ő kedves Áradj ára visszatérhet szabadon . . .
3. Veszteségeink. Egyházkerületünk nyugalmazott püspöke,
eperjesi Scholtz Gusztáv 1925, július 12.-én húnyt el. Iskolánk
apostoli lelkű jóakarójának temetésén Vidovszky Kálmán vallás
tanár tolmácsolta részvétünket. Október 4.-én dr. Zsilinszky
Mihály v. b. t. t., nyug. v. k. m. államtitkár, volt egyházker.
felügyelő távozott az élők sorából. A kiváló* férfiú, akinek szü
lővárosa, Békéscsaba annyit köszönhet, mindig nagy érdeklő
déssel kisérte iskolánk fejlődését; az ő szeretete, ügybuzgósága,
kitartása tette lehetővé intézetünknek főgimnáziummá való fej
lesztését s méltán nevezhetjük őt intézetünk második megala
pítójának. Temetésén a felügyelő, az igazgató s a vallástanár
jelent meg, hogy bizonyságot tegyenek mélységes kegyeletünkről.
Október 31.-én temettük Varságh Bélát, kormányzó bizottsá
gunk legrégibb tagját, városunk kulturális előrehaladásának első
harcosát a háború előtt. Érdeklődését gimnáziumunk iránt
semmi sem bizonyítja kedvesebben, mint az, hogy aggkorában
minden tisztségéről lemondott, csak iskolánk biz. tagságát tar
totta meg s végrendeletében vagyonának 10u/o-át alumneumunk-
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nak hagyományozta. A kiváló férfiak nemes emlékét mindig
kegyelettel fogjuk őrizni.
1925. december 17.-én váratlanul elhunyt Pollált Zoltán,
intézetünk VIII. osztályának példás magaviseletű, kiváló tanulója,
szüleinek támasza, reménye; tanárai és osztálytársai meghatottan kisérték utolsó útjára.
4. Iskolai ünnepek. 1. Megnyitó ünnep szeptember 2.,
beszédet mondott az igazgató. 2. Otóber 6., az aradi vértanuk
ünnepe, beszédet mondott az igazgató. 3. A reformáció ünnepe
október 31.-én, megnyitó beszédet mondott Vidovszky Kálmán
vallástanár, emlékbeszédet Réthy Dezső VIII. o. t., Luther
Wartburgban c. munkáját felolvasta Mockovcsák István VII. o. t.
4. Széchenyi-ünnep nov. 27.-én, beszédet mondott Szteh/ó Nán
dor tanár. 5. Ifjúsági előadás és diákbál január 23.-án Helián
(dr. Gyöngyösi János) diákköri színdarabját előadták Réthy
Dezső, Kosa Pál, Zahorán Gyula, Saja Emil, Horváth Jenő,
Kupecz Benedek VIII. o. t., Bónis Irén, Várady Kató leánygimn, tanulók. 6. Március 15.-én az ünnep jelentőségét méltatta
Laurovics Ferenc tanár, pályadíjas munkáját felolvasta Réthy
Dezső VIII. o. t. 7. Rákóczi-ünnep március 27.-én, emlékbe
szédet tartott Balás Ádám tanár. 8. Deprekáció és konfirmáció
június 6.-án; az ifjúság szószólója Kása Pál VIII. o. t. volt, a
konfirmációt végezte Vidovszky Kálmán vallástanár. 9. Záró
ünnep, a jóltevők emlékének s az első érettségi vizsgálat negyedszázados évfordulójának megünneplésével kapcsolatban június
20. Az iskolai ünnepeken a tanulók is közreműködtek szava
latokkal és énekszámokkal.
Iskolánk ünnepei közé számítjuk a Béké?megyei—Hód
mezővásárhelyi Tanári Kör alakuló közgyűlését (1926. március
7.). Ez alkalommal intézetünk falai között üdvözölhettük a
a Tanáregyesület vezetőségét, élén dr. Maday Gyula elnököt,
a békésmegyei és hódmezővásárhelyi középiskolák képviselőit
s vármegyénknek minden nemzeti és kulturális ügyéért szivvellélekkel munkálkodó főispánját, dr. Kovacsics Dezső urat.
5. Hivatalos látogatások. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával újból
dr. Lippay György szegedi tanker, kir. főigazgató urat bízta
meg, aki 1925. évi november hó 17., 18. és 19. napjain végezte
fáradságot nem ismerő buzgósággal s az ügy és az intézet iránt
való meleg szeretettel — hivatalos látogatását. A látogatás be
fejezése után tartott értekezleten közölte velünk tapasztalatait,
bölcs tanácsait, s elismeréssel illetve a tanári kar munkásságát,
megelégedésének adott kifejezést.
1926 május hó 1—13. napjain végezte dr. Raffay Sándor
bányakerűletí püspök úr kánoni látogatását Békéscsabán s ennek
során május 12-én kereste föl intézetünket. Az említett napon
8—10. óra közt jelen volt a tanításon, 10 órakor pedig értekez
letet tartott, amelyen a tanári karon kívül jelen volt dr. Scholtz
Oszkár kér. főjegyző, dr. Szeberényi Lajos Zs. esperes, dr. Sailer
Vilmos esperességi és gimn. felügyelő, Korosy László egyh.
felügyelő, Bárdy Ernő esper. főjegyző, Jakabfy György, Szebe-
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rényi Gusztáv dr. lelkész. Ezúttal is meggyőződhettünk arról, hogy
Püspök urunk melegen érdeklődik iskolánk sorsa iránt s bölcs
tanácsaival, közbenjárásával fejlődését előmozdítani igyekszik.
Május 9-én este vendégül láttuk iskolánkban a Püspök urat
s ez alkalommal vármegyénk főispánját, dr. Kovacsics Dezső
urat, dr. Scholtz Oszkár egyházker. főjegyzőt, dr. Kirchknopf
Gusztáv egyházker. lelkész, dr. Korniss Géza városi tanácsos
urakat is körünkben üdvözölhettük ; jelen volt egyházunk
elnöksége, kormányzó-bizottságunk elnöke és több tagja. A ká
noni látogatás, amelynek folyama alatt Püspök urunkat állandó
ünneplésben részesítette valláskülönbség nélkül a város társa
dalma s a tanyák népe, emlékezetes marad iskolánk történe
tében is.
6. Vallás-erkölcsi és fegyelmi állapot. Tanulóinkat ko
moly vallásos szellemben igyekeztünk nevelni s a tanítási órá
kon kívül megragadtunk minden alkalmat, amely e cél eléré
séhez vezet. Iskolai ünnepeink egy része ezt a célt szolgálta
(október 31., jóltevők ünnepe, deprekáció); felhívtuk tanulóink
figyelmét a Luther Szövetség adventi s az Ev. Nőegyesület
böjti előadásaira. Az Ev. Leányegyesület október 31-iki ünnepén
diákjaink is szerepeltek s készségükről és jó magaviseletükről
az elnökség elismerő átiratban emlékezett meg. Vallástanárunk
a téli ifjúsági istentiszteleteken s a biblia-órákon buzgó lelki
ismeretességgel táplálta tanulóink vallásos érzelmét. Betegsége
alatt Jakabfy György lelkész és Kiss Kálmán ny. lelkész urak
végezték ez istentiszteleteket s kiérdemelték hálánkat. Ugyan
csak vallástanárunk vezette növendékeink konfirmációi okta
tását s junius*hó 6-án a deprekációval kapcsolatban avatta
egyházunk tagjaivá konfirmandusainkat. Ez alkalommal vette
a tanári kar a tanulókkal együtt az úrvacsorát. Junius 5-én
folyt le intézetünkben a Protestáns Diákszövetség értekezlete,
amelyen Deme László és Major László urak tartottak előadást
és megbeszélést. Másfelekezetű tanulóink vallásos nevelésére
gondosan ügyeltek hitoktatóik.
A vallásosság mellett a hazafias szellemet is igyekeztünk
megerősíteni tanulóink lelkében s ápolni benne a nemzeti hagyo
mányokat és Nagymagyarország szent gondolatát. Erre töre
kedtünk a tanítás mellett az írásbeli dolgozatok tételeinek meg
választásánál, az önképzőkörben, a cserkész-összejöveteleken
s a hazafias ünnepeken is. O któber 6-án és március 15-én
résztvettünk a hazafias egyesületeknek a Kossuth-szobor előtt
rendezett ünnepein s megengedtük, hogy tanulóink — nemes
hagyományaikat követve — március 15-én lampionos fölvo
nulást rendezzenek, amelyen kedves együttérzéssel vett részt
a város társadalma s a nemzeti megújhodást ünneplő körök
és egyesületek. Jelen voltunk a világháború hőseinek emlékére
rendezett ünnepeken.
Tanulóink magaviseleté ellen általában nem volt komolyabb
panaszunk. A z előforduló vétségek inkább gyerekes meggon
dolatlanságból fakadtak, bár olykor dekadens korszellemünk
bélyegét is magukon viselték ; súlyosabb erkölcsi botlásokat
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azonban nem tapasztaltunk. Az I. félév végén a tanulók
69'8%-a példás, 29'7U/« jó, 0‘5%-a tűrhető ; az év végén 64‘3°/0-a
példás, 34'2°/0-a jó, l'4°/°-a tűrhető jegyet kapott a magaviseletből.
(A múlt évben 43'3%> p., 51‘9n/° jó; 4‘8°/0 t.)
7. Tanulmányi állapot. A tanítás munkája a lefolyt iskolai
évben nem folyt le zavartalanul. Mivel a III. osztály igen népes
volt, a tanítás érdekében párhuzamosítottuk (okt. 19., második
tárgyfelosztás) s az így megszaporodott órák ellátására k o r
mányzó-bizottságunk új munkaerőről gondoskodott. Ügy gon
doltuk : munkánk innentúl akadálytalanul fog haladni, de nem
úgy történt. November közepén Vidovszky Kálmán kartársunk
súlyosan megbetegedett, úgyhogy karácsonyig nem taníthatott;
óráit magunk között osztottuk szét. Március közepén Király
László r. tanár kezdett betegeskedni s mivel húsvét után sem
térhetett vissza, óráinak az év végéig való állandó ellátásáról
kellett gondoskodnunk; az új (harmadik) tárgy felosztás nagy
megterheltetést jelentett több kartársra. Május végén Székely
Vilmos r. tanár betegsége miatt kórházba k erü lt; óráit a tanári
kar látta el az év végéig. Beteg kartársunk a szóbeli érettségi
vizsgálaton sem jelenhetett meg s helyette Babich Pál r. tanár
vállalta kedves előzékenységgel a kérdező szerepét a latin ny.
és irodalomból. A felmerült akadályok mellett is elvégeztük a
a kitűzött anyagot. A szülőkkel állandó érintkezésben voltunk;
megtartottuk a kőlön fogadó órákat, de a tízperces szünetek
ben is szívesen fogadtuk őket. Október 30.-ára hívtuk össze
a szülői értekezletet, amelyen az igazgató a nevelés feladatáról,
Balás Ádám az iskola nevelő munkájáról szólott. Az értekez
leten 63 szülő volt jelen, akikkel az előadás után több, az is
kolai élet körébe vágó kérdést beszéltünk meg (futball, otthoni
készülődés, stb.)
Az iskolában szerzett ismereteket alkalmasan egészítették
ki az október—május hónapokban tartott kötelező filmelőadások.
Ugyanezen számos célból os^/ö/ykirándulást rendeztünk (Veszejihíd, Gerla, Sikkony, stb.) s május 21—26. közt 5 napos kirán
dulást a Balaton s Budapest megtekintésére. A kiránduláson
Mockovcsák János, Csicse/y Mihály (rendező) és Mázán László
tanárok vezetése alatt 32 tanulónk vett részt. A kirándulás
vázlata: Május 21 .-én 23 ó. 15 p. indulás, reggel 5 órakor meg
érkezés a Keleti p. u., május 22. Balaton/iired, d. u. hajón
Tihany (a kolostor, templom megtekintése); este elutazás és
megérkezés Badacsonytomajba. Május 23. kirándulás a Badacsonyra
(Kisfaludy Sándor, S/.egedy Róza háza); délben indulás Tapolcára
(a tó és a barlang megtekintése). Május 24. Keszthely, d. u. Hévíz
(megtekintése, fürdés). Május 25. Balatonszentgyörgyön át Siófok
(a fürdő megtekintése); d. u. megérkezés Budapestre ; gyalog a
D. V. pályaudvarától (Alagút-, Lánchíd, Akadémia, Széchenyi
és Deák szobra, Szt. István bazilika) az Andrássy-úton át a
fasori ev. főgimnáziumba. — Május 26. d. e. a vár, a királyi
palota, a Mátyás-templom, a Halász-bástya, majd a Vörösmarty szobor megtekintése; a földalatti villamoson a Szépművészeti
Múzeumhoz (a modern képtár megtekintése); d. u. Városliget,

angol park; este 20 ó. 40 p. visszautazás. Tanulóink nemcsak
kedves emlékekkel, hanem sok földrajzi és történelmi ismerettel
is meggazdagodva tértek vissza. (A kirándulás költségei sze
mélyenként 422.000 K.) E helyen is köszönetét mondunk dr.
Hittrich Ödön főigazgató úrnak, a budapesti evang. gimnázium
igazgatójának, kirándulóink iránt tanúsított kedves előzékeny
ségéért s elszállásolásáért. (L. még a Cserkészeink Svájcban c.
cikket!)
Tanulóink szorgalma nem volt állandó, de a félévek vége
felé s kivált az év végén emelkedett. Az I. ellenőrző értekez
leten a tanulók 51.7%-át, a II.-on 45'1 °/„-át intettük meg; dicsé
retben részesült az elsőn 18, a másodikon 22 tanuló; az I. félév
végén haladó volt 61’3°/o, bukott 38'7u/0; az év végén a nyilvános
tanulók 79'8°/o-a haladó, 204 °/o-a elégtelen, a magántanulók
55'9°/0-a haladó, 554 %-a elégtelen; a nyilvános és magántanulók
együttes számából haladó 77'80/,, bukott 22'2°/0 (a múlt évben
haladó 72'5°/0, bukott 27’5%).
8. Egészségi állapot. A lefolyt iskolai év iskolaorvosunk
tapasztalata szerint is az „egészségesebb“ évek közé tartozik.
A városunkban ősszel és tavasszal előforduló influenza- és
vörhenyesetekkel kapcsolatban iskolánkban is voltak szórvá
nyosan hasonló megbetegedések, de a szigorú elkülönítés kö
vetkeztében a tanítás menetét nem hátráltatták. A mulasztások
s a tornázás alól való fölmentések legtöbbjét nagyobbfokú testi
gyengeséggel együttjáró bajok, tüdőcsúcshurut és egyéb legcsőszervi bántalmak teszik. Iskolaorvosunk tapasztalata szerint
— ki minden tekintetben példás buzgósággal tölti be tisztét —
16 év óta emelkedő százalékot mutatnak e bajok. Iskolánk
megfelelő intézkedésekkel (a termeknek padlóolajjal való be
vonása, felvilágosítás) igyekszik egyébként a vidék éghajlati
viszonyaival s nem egy esetben az egészségtelen lakással járó
bajokon segíteni; de tanulóinknak is fokozottabb mértékben
kell edzeniök testüket s keresniök a fürdés és a szabad levegő
erősítő hatását. Fertőző szembetegség nem fordult elő. A tor
názás alól 5 tanuló egész évre, 13 félévre kapott felmentést.
A mulasztott órák száma 11,149 (a múlt évben 12,726); egy
tanulóra 26‘5 óra esik (az előző isk. évben 30'4 óra).
9. Testi nevelés. Tornatermünk fölszerelését az idén is
gyarapítottuk ; mivel azonban szűkös anyagi viszonyaink miatt
a kívánalmaknak megfelelően nem bírtuk pótolni azokat a hiá
nyokat, amelyeket az oláh megszállás okozott, a nm. VKM.
úrhoz folyamodtunk, aki Kócza Géza tanár urat küldötte ki
(24,000/1926. sz.) a hiányok megállapítására. A miniszteri ki
küldött úr megtekintette tornatermünket, számba vette hiányait
s kilátásba helyezte, hogy a jövő iskolai év elejére tanulóink
kellően felszerelt helyiségben edzhetik testüket. A Sportkör
gyakorló óráin kívül a céllövészet és vívás állott a testnevelés
szolgálatában. Az előbbit Halassy Nándor főhadnagy, majd
Bácskay Béla főhadnagy vezette, a .vívást pedig a Csabai A t
létikai Klub vívómestere, HaJlósy Ödön tanította gondosan és
eredményesen.
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10.
Cserkészet. Cserkészcsapatunk Vidovszky Kálmán kar
társ kitűnő vezetése alatt állott; munkájában Csicsely Mihály
és Mázán László tanárok, p. i. tisztek (átvették a két raj parancs
nokságát), továbbá Thiesz János és Paulik János segédtisztek, majd
junius 19. óta cs. tisztek osztoztak ; ők voltak a tanfolvamok
felügyelői s az irodai teendőket is végezték. A régi cserkészek
közül 42 volt a csapat kötelékében, az újoncok közűi 17 tett
fogadalmat. A csapat 2 rajból és 7 őrsből áll. Az őrsök 172
összejövetelt tartottak, ezenkívül volt több raj- és hetenként
csapatösszejövetel; az őrsi összejöveteleken a készülés, tanulás
mellett nemes verseny folyt s több alkalommal kirándulási
verseny; a csapatösszejöveteleken előadások, zene- és ének
számok stb. tették változatossá és kedvessé az együtt töltött időt.
Volt 52 egész- és több félnapos csapatkirándulás, több őrsi ki
rándulás. Az idén a teázás mellett bevezették a vacsorafőzést,
a főzés gyakorlása végett. — A műhelyben is serényen folyt
a munka. Az asztalosokat (21 résztvevő) Gurzó János, Kocziha
János mesterek vezették 4 csoportban; munkásságukat s a
mesterek és Paulik s.-tiszt ügybuzgóságát több bútordarab di
cséri. A cipésztanfolyamon Kupecz Benedek VIII. o. t. veze
tése alatt 14 fiú vett reszt, a takácsmesterséget 8 fiú tanulta.
Az iparművészeti tanfolyamon (Dolinay Nagy Mária, ve
zetése alatt) 12 tanuló vett részt a csapat költségén. Cserké
szeink az összes helyi csapatokkal együtt december 16—23.
közt jól sikerült kiállítást rendeztek tornatermünkben.
Az ünnepies fogadalomtétel május 5.-én folyt le a CsAK
pályáján s ez alkalommal dr. Rnffay Sándor püspök úr, a
Cserkésznagytanács tagja mondott a fogadalmat tevő ifjakat
s az összegyűlt nagy közönség lelkét megindító, magasan szár
nyaló beszédet. — Cserkészeink több alkalommal ügyesen
segédkeztek a társadalmi és jótékonycélú egyesületek ünnepein,
előadásain, valamint az Ev. Nőegyesületnek Püspök urunk tisz
teletére május hó 13.-án a gimnázium udvarán rendezett nagy
arányú ebédjén, amelyen a résztvevők száma meghaladta az
500-at. A múlt évben Svájcban, Kanderstegben táboroztak (1. I.
2.) Az iskolai év befejezése óta erősen készülnek a nemzeti
nagytáborba.
Itt említjük meg, hogy az V. cserkészkerület tisztjei
1925. december 13.-án értekezletet tartottak intézetünkben
s bepillantást engedtek abba a nagyarányú munkába, amely
a cserkészet égisze alatt folyik csonka hazánkban. A kerületi
elnökön, dr. Győr/Jy István egyetemi tanár úron s az ügyvezető
alelnökön, vitéz dr. Máriaföldy Márton úron kívül dr. Molnár orsz.
külügyi főtitkár urat is körünkben üdvözölhettük.
10.
Tanulóink segélyezése; tandíjmentesség. Tunulóinkat
tőlünk telhetőleg igyekeztünk segíteni, a) Kormányzó-bizottsá
gunk 25 tanulót teljesen, 88-at részben mentett föl a tandíj
lefizetése aló l; az elengedett összeg 60,690.000 K. b) Ifjúsági
Segítő-Egyesületünk 310 tanulónak 2252 könyvet adott hasz
nálatra s ezzel mintegy 45 millió K értékű segélyt nyújtott,
ezenkívül 37 tanulót 301.500 K értékű füzettel és rajzszerrel
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látott el s 10 tanulót 3,328.000 K-val segített, c) A múlt évben
beszedett csekély díjakból vett rajzpapirost olcsón adtuk sze
gény tanulóinknak, d) Az alumneumunkban nyújtott olcsó ellá
tással is segítettük növendékeinket s 9 tanulót féldíjmentesség
ben részesítettünk, e) Külön emeljük ki, hogy a 10. h. gyalog
ezred parancsnoksága dec. 1.-ig 4, azontúl 1 igen szegény
tanulónknak ebédet és vacsorát nyújtott a laktanyában.
11. Ösztöndíjazás. Betétre vagy hadikölcsönkötvénybe
helyezett ösztöndíjalapjaink értéke nehéz pénzügyi viszonyaink
között összezsugorodott; ezért ez évben is kéréssel fordultunk
az életben levő alapítványtevőkhöz vagy azok rokonaihoz az
alapítványok fölemelése, illetőleg a kamatok kiegészítése ügyé
ben s örömmel jelezzük, hogy kérésünk csekély kivétellel
sikeres volt. — Ösztöndíjban részesítettünk 41 tanulót, a ki
osztott összeg 3,450.000 K. Ösztöndíjas tanulóink a követ
kezők: 1. R óth—Ieleky-ösztöndij (150 ezer K ): Réthy Dezső
VIII., Mockovcsák István VII., M aczák József VII. 2. Breznyik
János-al. (az I—VIII. o. tiszta jeles, e v .): Réthy Dezső VIII. o. t.
3. Achim Fr. András-ösztöndij (a magyar nyelvben kiváló, szor
galmas) : Blahut Mihály II. a. 4. A Békéscsabai takarékpénztár-egye
sület ösztöndíja (szorgalmas, jóviseletű) : Horváth Ákos II. a.
5. Kossuth-öszlöndij (jó énekes) : Kovács József VIII., Olasz
Zoltán VIII. 6. Kliment Z. Mihály-al. (VI. o., ev., szorg.): Dévánszky Ernő VI. o. 7. Hősi halált halt Rosenthal Andor- ösztön
díj (iparosfiú): Paróczay László III. b. 8. Schreyer József-ösztöndíj
(jó. szorgalmas): Tardos József V I, Werner Tibor IV. 9. Klein
József-ö. d. (Szorgalmas, jó) : Klein László IV. 10. Rosenthal
Adolf és neje-ösztöndíj (jó, szorgalmas): Déri Ottó V. 11. Koren
Jenő-ösztöndíj (csabai, ev., jeles) : Zvarinyi Endre VI. 12. Kulpin
J. -ösztöndíj (jó, szorgalmas): Ellmann József VI., Brüller Endre
VIII, 13. Székely Vilmos-ösztöndij (csabai tanár fia): Zvarinyi
Endre VII. 14. A Békésmegyei Ált. Takarékpénztár ösztöndíja (jó,
szorgalmas) : Such László IV., Zahorán Tibor II. a. 15. Kovács
L. M.-ösztöndij (keresztyén, jó, szorgalmas): Katona Emil V.,
Jakabfy György III. a. 16. Dr. Berthóty István-ösztöndij (Békés
csaba-városi tisztviselő vagy közalkalm.): Újlaki Lajos VI. o.
17. Hősi halált halt Propper István ösztöndíj (keresztyén, jó,
szorgalmas): Bohus János VIII., 18. Kocziszky Mihály-ösztöndij
(csabai ev. kisgazda): Mekis Á dám III. a. 19. Bakos Mátyásöszlöndij (jó, szorgalmas): Tomka Pál V. 20. Réthy Béla-ösztöndij
(jó, szorgalmas): Kliment Z. György I. b., Dévánszky Ernő VI.
21. Dr. Rell Lajos ösztöndíj ; (csabai tanár vagy tanító fia):
Mockovcsák István VII, 22. Werner Ede úr adom . : Domsitz
László V., Czigler Jenő IV. 23. Réthy-testvérek adom.: Sztaricskay Pál VI., Bender Ferenc IV., Jakabfi László II. a., Csatlós
Balázs II. b. 24. Iritz Gyula ö. d . : (szorg., jó) : Gruber István
II. a. 25, Sukk Kálmán ö. d .: (csabai, szorg.): Boros János III.
b., Brózik Gusztáv III. b. o. 26. Kovácsik János a d o m . : Ailer
László II. a.
12. Alapítványok és adományok, a) Ösztöndíjalapítványt
létesítettek Pollák Zoltán VIII. o. t. emlékére osztálytársai

2.500.000 K alaptőkével. — b) Ösztöndíjalapjaikat gyarapították :
Kocziszky Mihály úr 5,000.000 K-val, özv. Propper Gézáné
úrnő 1,000.000 K, dr. Berthóty István úr 500.000, Elekes József
úr 500.000, Vidovszky Kálmán úr alap. 1,641.000 K-ra emelte,
c) Meglévő ösztöndíjalapok kamatainak kiegészítésére adom ,:
dr. Berthóty István úr 100.000, Rosenthal Adolf úr 500.000,
Achim András úr 100.000, Csillag Ignác úr (a Schreyer-f. ö. a.)
100.000, Réthy Béla úr 200.000, Békésmegyei Ált. Takarékpénztár 150.000, Békéscsabai takarékpénztár egyesület 100.000,
Bohnert József úr 100.000, Iritz Aladár úr 100.000, özv. Kovács
L. Mihályné úrnő 200.000, dr. Rell Lajosné (Koren Jenő al.)
50.000, Kovács Mihály úr (Kossuth-al.) 100.000. d) Ösztöndíjadományok: Kovácsik János úr 100.000, W erner Ede úr 300.000,
Réthy-testvérek 500.000. — e) A diákbál jövedelméből: zon
gora-alapra 8,100.000, telefonbevezetésre 1,000.000 K. — f) A
maturabál jövedelméből (1925 jul.): zongora-alapra 2,000.000,
az internátus alapjára 1,464.500 K, ugyanerre adományokból
800.000 K. — g) Áz idei matúrabál jövedelméből a zongora
alapra 2,000.000, az internátus alapjára 2,000.000, a diákhősök
emléktáblájára 104.000 K.
13.
Segélyek. A nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr
fenntartási segély címén 76.000 K, a tanári fizetésekhez 94%-ot
utalt ki. A békéscsabai ág. h. ev. egyház segélye döntés a la tt;
Békéscsaba r. t. város segélye 46,000.000 korona.
Alapítvány- és adománytevőink s akik segély nyújtásával
intézetünk 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.
Fenntartója a békéscsabai ág. h. ev. egyház. — Ügyeit a
kormányzó bizottság intézi, amelynek elnöke s egyúttal intéze
tünk felügyelője dr. Sailer Vilmos ú r ; előadó és gondnok dr.
Rell Lajos, jegyző Balás Ádám, pénztáros Kilczer Gyula, ügyész
dr. Láng Frigyes.
A bizottság tagjai: 1. hivataluknál fogva: dr. Szeberényi
Lajos Zs. esperes, Jakabfi György, Knyihár Károly, dr. Sze
berényi Gusztáv, Linder László lelkészek, Korosy László egy
házi felügyelő, Zsíros András tb. felügyelő, Lukoviczky János
másodfelügyelő, dr. Rell Lajos igazgató, Laurovics Ferenc eforu s ; 2. választás utján : a) az egyház részéről: Ádám Gusztáv,
Bakos Mátyás, Bányai András, Bohus M. György, Kocziszky
Mihály, dr. Margócsy Miklós, Omazta Gyula, Pfeiffer István,
Réthy Béla, Such Albert, Uhrin K ároly; b) Békéscsaba r. t.
város részéről: Áchim László, dr. Medovarszky Mátyás, Varságh Béla, majd Horváth István; c) a tanári kar részéről :
Babich Pál, Balás Ádám.
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V.

Az intézet személyzete
1. Tanári testület.

1. Dr. Rell Lajos igazgató, az önképzőkör s a cserkész
szervezőtestület elnöke, gondnok; szolgálati éveinek száma
28; tanított magyart VIII., latint III. a, heti 9 órában, április
12.-től magyart I. a , összesen h. 14. ó.
2. Achim Károly r. testnevelési tanár, a tornaszertár őre,
az Ifj. Sport Kör elnöke ; sz. é. sz. 30 ; tanított tornát I. a.—VIII.,
heti 18. ó.
3. Babich Pál r. tanár, a IV. o. főnöke; sz. é. sz. 34;
tan. latint IV., VII., németet I. a., VI., VIII., heti 19 ó.
4. Balás Ádám r. tanár, a II. a, o. főnöke, a filológiai
szertár őre, a kormányzó bizottság jegyzője; sz. é. sz. 30; tan.
latint II. a, gör. VII., németet III. b, történ. VI., VII., heti 21 ó.
5. Dr. Czinkotszky Jenő r. tanár, az I. a o. főnöke, a ta
nári könyvtár őre ; sz. é. sz. 12; tan. latint I. a, németet III. a,
IV. , V., VII., heti 19 ó., 1926. április 12.-től németet VII., öszszesen heti 22 ó.
6. Csicsely Mihály h. tanár, az I. b o. főnöke; sz. é. sz.
1 ; tanított földr. I. b, II. b, III. b, természetr. I. b, IV., menynyiségtant I. b, heti 20 ó.
7. Jéger József r. tanár, a természetrajzi szertár őre ; sz.
é. sz. 33; tan. földr. I. a, III. a, természetr. I. a, II. a, II. b,
V. , VI., heti 18 ó.
8. Kilczer Gyula r. tanár, főpénztáros ; sz. é. sz. 9; tan.
matem. II. a, III. b, IV., VI., VIII., fiz. VIII., heti 20 ó.
9. Király László r. tanár, a VII. o. főnöke ; sz. é. sz. 23;
tan. magyart I. a, I. b, VII., németet II. a, VII., heti 19 ó.
áprilisig.
10. Laurovics Ferenc r. tanár, a III. b o. főnöke, a tör
ténelem—földr. szertár őre, eforus ; sz. é. sz. 20; tan. németet
I. b, földr. II. a, történelmet III. a, III. b, IV., VI., VIII. h. 20 ó.
11. Mázán László h. tanár, ápr. 12.-től a III. a o. főnöke;
sz. é. sz. 1 ; tanított rajzot az I. a, I. b, II. a, II. b, V., VI., r.
mértani III. a, III. b, IV., görögp. rajzot VII., VIII., heti 20 ó.
12. Mockovcsák János r. tanár az V. o. főnöke; sz. é. sz.
23; tan. magyart III. b, latint I. b, III. b. V., heti 21 ó.
13. Pataky Sámuel r. tanár, a III. a, majd VII. o. főnöke,
a fizikai szertár ő r e ; sz. é. sz. 17 ; tan. matem, I. a, III. a, V.,
VII., fizikát VII., heti 19 ó.
14. Saguly József r. tanár, a VI. o. főnöke, az Ifj. SegítőEgyesület elnöke ; sz. é. sz. 18; tan. magyart II. a, III. a, IV.,
VI. , lat. VI. görögp. ír. VIII., heti 21 ó., ápr. 1.-tői magyart I. b,
összesen heti 26 ó.
15. Székely Vilmos r. tanár, a VIII. o. főnöke; sz. é. sz.
25 ; tan. magyart, németet II. b, latint VIII., gör. VIII., göröp.,
ir. VII., heti 18 ó., április 12.-től ném. II. a, összesen h. 21 ó.

23

16. Sztehlo Nándor ideiglenes r. tanár, a II. b o. főnöke ;
sz. é. sz. nálunk 2; tan. magyart V., latint II. b, angolt V., VI.,
heti 19 ó., április 12.-től magyart VII., összesen heti 22 ó.
17. Vidovszky Kálmán r. tanár, az ifj. Gyámintézet el
nöke, cserkész-parancsnok ; sz. é. sz. 16 ; tan. vallást I. a—VIII,,
mennyiségtant II. b, heti 20 ó.
18. Dr. Badics József egészségtan-tanár, iskolaorvos; sz.
é. sz. 16; tan. egészségtant VII., heti 2 ó.
19. Povázsay László ev. tanító, sz. é. sz. 3 ; tan. az ének
elméletet, egyházi és műéneket heti 7 ó., zenét heti 3 ó.
Nyugalmazott tanár: Zvarínyi Lajos r. t., intézetünkben
működött az 1899/1900—1924/25. isk. évben. Nyugalomba vo
nult 1925. szeptember 1.-én
2. Hitoktatók.
Borbás Pál r. kath. s. lelkész, tan, a róm. kath. vallást
I—VIII. o., heti 10 ó.
Koppányi Gyula ref. lelkész, tan. a ref. vallást I—VIII.
o., heti 7 ó.
Dr. Silberfeld Jakab főrabbi, tan. az izr. vallást I—VIII.
o., heti 8 ó.
3. Pedellusok.
Valach János (1915. óta), Timkó Ferenc (1918 óta).
4. A tanári testület társadalmi elfoglaltsága.
Dr. Rell Lajos igazgató az Orsz. Ev. Tanáregyesület alelnöke, a Békésmegyei-Hódmezővásárhelyi kör elnöke, a Magyar
Nemzeti Szövetség Békéscsabai Csoportjának elnöke, az Ev.
Nőegyesület, a Luther-Szövetség, az A urora társelnöke, a
Stefánia-Szövetség titkára, a Szanatórium Egyesület alelnöke.
a Kaszinó vál. tagja, Békéscsaba rt. város képviselőtestületének,
színügyi bizottságának, isk. gondnokságának, Levente-biz. tagja,
stb. Előadásokat tartott az Ev. Nőegyesületben (Békéscsabán és
Orosházán), az Ev. Leányegyesületben, Békésvm. isk. kívüli Nép
oktatási Bizottságának keretében a Közművelődésházában;
cikkei több lapban jelentek meg.
Babich Pál a M. N. Szövetség, a Luther-Szövetség vál.
tagja.
Balás Ádám a M. N. Szövetség s a Luther-Szövetség, a
Kaszinó vál. tagja, az Ev. Nőegylet ellenőre.
Dr. Czinkotszky Jenő az Aurora vál, tagja, t. hadnagy.
Csicsely Mihály a Békésm.-Hódmezőv. tanárikor pénztárosa.
Jéger József a Luther-Szövetség, a múzeumi bizottság vál.
tagja s a múzeum könyvtárosa.
Kilczer Gyula a Békésmegyei-Hódmezőv. tanári kör ellen
őre, az A urora, a CsAK vál. tagja; előadást tartott a Közmű
velődésházában.

Laurovics Ferenc t. főhadnagy.
Mázán László a Szanatórium Egyesület titkára, az Aurora
vál. tagja,
Pataky Sámuel t. hadnagy.
Sagtily József t. hadnagy, a Polgári Kör alelnöke.
Székely Vilmos népf. százados, a Békéscsabai Nőegylet
titkára.
Vidovszky Kálmán az Ev. Nőegyesület s a Luther-Szövetség v. titkára, a Stefánia-Szövetség titkára, az Ev. Tanáregyesület
vál., a M. N. Szövetség vál., Békésbscsaba rt. város képviselőt.,
állandó választmányának, szinűgyi és múzeumi bizottságának
tagja, a Körösvidék Rt. igazg. tagja, a Körösvidék főszerkesz
tője, az V. cserkészkerület ellenőrző megbízottja, a Nemzeti
Nagytábor propaganda-biz. elnöke. Előadást tartott helyben és
vidéken a cserkészet köréből. A Magyar Cserkész és Vezetők
Lapja főmunkatársa ; cikkei több lapban jelentek meg.
VI.

A tanítás anyaga
A lefolyt iskolai évben az I. a, I. b, II. a, II. b, továbbá
az V. és VI. osztályban a reálgimnáziumi, a többi osztályban
a régi gimnáziumi tanterv szerint tanítottunk; az I. és II. osz
tályban tehát a mértani a számtan tanára vette át, a rajz külön
2 órát kapott, a szépírás elm aradt; az V. és VI. osztályban a
görög ny. és a görögpótló tárgyak helyét az angol nyelv fog
lalta 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
nyelvet. Rendkívüli tárgy volt az egészségtan a VII. osztály
ban a szabadkézi rajz, az ének, a hegedű, a vívás s német
tanfolyamot is létesítettünk.
VII.

A tanulók névsora
(Rövidítések: ev. : ág. h. ev., ref. : református, rk. : római katholikus,
gkat. : gör. katholikus, gkel. : görög keleti, izr. : izraelita, ism. : ismétlő.)

I. a osztály. Árvái Vilmos izr., Balda Mihály rk., Balogh
István ev., Benke István ref., Benke János ref., Botyánszky
Mihály ev., Csendes Oszkár ev., Dobay Kálmán rk., Farkas
Pál ev., Gellért Zsigmond rk., Győri Attila ref., Hazafi György
ism. rk., Hoffmann László izr., Kern Ferenc rk., Kéri László
izr., Kocziha János ev., Koppányi Gyula ref., Krauspe Rudolf
ref., Laczó János ism. ev., Leelősy László ref., Linder András
ev., Maczák János ev., Mesterházy Szabolcs ev., Mézes Mihály

ev., Moczkovcsák Géza ev., Pipis Pál ev., Priskin Antal rk.,
Rácz János ref,, Roth László izr., Szabó Imre ism. rk., Tadanay György ev., Uhrin György ism. ev., Varga Ádám ev.,
Veress Gyula rk., Zsilák U. János ev.
Kimaradt: Schweighoffer Ádám rk.
Magántanuló: Pacsika Gyula rk.
Összesen: 37.
I. b osztály. Bagi Ádám rk., Bera Mihály rk., Bonomi
Zoltán rk., Botyánszki András ev., Dóra Antal rk., Falta László
ev., Gajdács András ev., Gottlieb József izr., Harsányí Gábor
ref., Hegedűs Gyula ref., Huczka Károly ref., Kliment Z. György
ev., K. Kovács Andor rk., Kozéki Lajos Pál rk., Kulcsár Endre
izr., Laczó Novák János ev., Lipcsei Sándor rk., Lukács József
rk., Mareczky Ferenc ev., Patai Pál ev., Petrován A rtur rk.,
Pribojszki János ev., Romanov György ism. rk., Sándor Alajos rk.,
Spitz Miklós izr., Szelcsányi Mihály ev., Székely Gábor rk.,
Tárca Aurél g. kát., Uhrin László rk., Urda Pál rk., Varga
József ref., Vlcskó József ev.
Kimaradt: Róka Béla rk.
Összesen: 33.
II. a osztály. Adamik Ádám ev., Ailer László ev., Bacsó
Kornél rk., Berényi József rk., Blahut Mihály ev., Botyánszky
Mátyás ev., Drienyovszky Mátyás ev., Fehér József ev., Fernekesz Géza rk., Filipinyi Sámuel ev., Gabnai János ev., Gazsó
Mihály 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., Laurovics Ferenc ev., Liker András ev., Lipták János ev., Martincsek
Károly ev., Máthé Endre ev., Molnár Ernő rk., Padrah Sándor
ref., Suhajda András ev., Szabados Mátyás rk,, Szepesy Zoltán
rk., Szöllősi Ferenc g. kát., Téren János ev., Vajda Géza izr.,
Zahorán Tibor ev., Zsilák Mihály ev.
Kimaradt-. Végh István rk.
Magántanulók: Gy. Ailer József ev., Füredi István ev.,
Hajnal. Ferenc izr., Kocziszky Mihály ev., Zoltán István izr.
Összesen: 45.
II. b osztály. Andó Mihály ev., Bauer Emil rk., Beraczka
András ev., Csatlós Balázs rk., Dobozy János ref., Faragó
Sándor rk., Fischer Imre rk., Gortkó Mihály ev„ Gurisatti
Ferenc ism. rk., Hornyán András ev., Hricsovínyi György ev..
Kalina Imre rk., Kliment Z. János ev., Kliment Z. Mihály ev.,
Kokavecz András ev., Koperecz András rk., Lehoczky János
ev., Lipták Pál ev., Matók Ferenc rk., Meszjár György ev.,
Mészáros István rk., Németh Béla ev., Pataj Mihály ev., Petrovszky S. János ism. rk., Pintér Lajos rk., Senger Vilmos rk.,
Stern László izr., Szpisják Sándor ism. ev., Sztrehóczky
Pál ev.. Tomanicska István rk., Tóth Mihály rk,, Valent János
ism. ev., Viczián Mátyás ev., Zöld János ref., Zsilinszky
László rk.
Magántanuló: Annus János rk.
Összesen: 36.

HI. a osztály. Bakos Béla ev., Benjámin István izr., Berke
Andor rk., Boldog József rk., Brann Péter ev.. Drienyovszky
Mihály ev., Erdős József izr., Gálik János ev., Grecsnik Mihály
ev., Griecs Pál ev., Hajas Sándor ev., Jakabfi György ev.,
Jánovszky János ev., Kliment Z. Mihály ev., Kovács Sándor
ev., Kovács Sz. Mihály ev., Kraszkó Pál ev., Kunetz Bélaref.,
Lepény Jenő rk., Lipták János ev., Matulay András ev., Mekis
Ádám ev., Miklya György ev.. Nagy Czirok Károly ref.,
Novák János ev., Sándor Jenő ev., Schweighoffer János rk.,
Sipos István izr., Szalay Antal rk., Tantó Zoltán ref., Toszeczky
Mihály ev., Újlaki Kálmán ref., W agner József ev., Weisz Jenő
izr., W itaszek László ev., Zahorán Zoltán ev.
Magántanuló: Szabó Péter ev.
Összesen: 37.
III. b osztály. Barts Béla rk., Báthy Sándor ref., Boros
János ev., Brózik Gusztáv ev., Darida Károly ev., Friedmann
Károly izr., Gajdács András ev., Gottlieb László izr., Gyerai
Mihály ev., Herzog László izr., Juhász József ref., Kliment
Károly ev., Kolcza Tibor ref., Kovács Mihály ev., Kovács Sán
dor ref., Kovács Z. Pál ev., Kraszkó Pál ev., Kulcsár Tibor
izr., Láng Béla ev., Láng Imre ev., Lerner Zoltán izr., Liker
Pál ev., Lipták Sz. György ev., Mihálik József rk., Niedermayer Ferenc rk., Ötvös János ref., Paróczay László rk., Reidner Lóránt ev., Senger Árpád rk., Sepsí József ref., Szatmári
György izr., Thury Géza rk., Topperczer László ev., Weisz
Béla izr., Zsilinszky István rk.
Összesen: 35.
IV. osztály. Artímovícs László g. kát., Astílián Dániel
rk. ism., Asztalos Mihály ref., Bagyinka János rk., Bakos Géza
ev., Balázs György ev., Bánó László rk., Bátori Lajos rk.,
ism., Bender Ferenc rk., Berthóty László rk., Budai Lajos ev.,
Czigler Imre izr., Fehér László ev., Fodor József rk., Forgács
László rk., Gergely István rk., Gordos János rk. ism., Gyerai
György ev., Gyüre Béla rk., Hrabovszki László ev., Kató Fe
renc ref., Klein László izr., Kocziha Endre rk. ism., Kovács
Elek ref., Kraszkó János evang., Lamper Béla evang., Láng
Frigyes evang., Lengyel Gergely rk., Lepény András evang.,
Liker János ev., Lukoviczky László ev., Melczer József ev.,
Mézes Pál ev., Mihály Gábor rk., Mispál Rudolf ev., Molnár
Lajos rk., Patai Pál ev., Péli Pál rk., Reisz Vendel rk., Schle
singer László izr., Scholcz Albin rk., Staszenka István rk.,
Such László ev., Szotyori László ref., Tokaji Oszkár ref., Tpmka
Pál ev. ism., Tóth Ferenc rk., Tusják János ev., Uhrin Ádám
rk., Uhrin Károly rk., Urbán Endre ev., Vas Ferenc izr., Viski
Arnold izr., Vlcskó László ev., Weisz Pál izr., Werner Tibor
izr., id. Zahorán János ev., ifj. Zahorán János ev., Zsíros Pál ev.
Magántanulók: Fényes Sándor ref., Herberth Gyula rk.,
Iritz György izr., Köhler Ferenc rk., Mellinger György ref.,
Szotyori Endre ref., Szloszjár János ev., Sztolár Gyula ev.
Összesen: 67.
V. osztály. Ádám Kilián rk., Bagyinka János ev., Barna

Béla rk., Bonomi Károly rk-, Buncsák József ev., Csapó Endre
ref., Csókán Aladár ref., Deutsch László izr., Démusz Tihamér
rk., Déri Ottó ref., Domsitz László ev., Durkó Albin ref., Fried
mann Gyula izr., Fülöp Gyula g. kel. ism., Groó Rezső ev.,
Haider Ákos rk., Holecz István rk., Horváth László ref., Kará
csonyi Béla g. kel. ism., Katona Emil ref., Kelemen László ref.,
Kertész Alajos rk., Kiss Lajos rk. Kliment Z. András ev.,
Küzdényi Jenő rk. ism., Lamper József ev., Láng Ferenc rk.,
Major Tamás rk., Moczkovcsák Ernő ev. ism., Molnár Kálmán
ev., Molnár László ev., Patay János ev., Párti János ev., Pepó
Emil ev., Perneczky Sándor rk., Rózsa László izr,, Rusz József
izr., Seben István ev., Tomka Pál ev., Zsiros András ev.
Kimaradt: Márkus György izr., Korpa Béla rk., Nagy
András rk., Ponicsán Kálmán ev.
M agántanulók : Beck József izr., Pláger László izr., Valastyán Erzsébet ev.
Összesen : 47.
VI.
osztály. Bender Sebestyén rk., Béréi Lajos rk. ism.,
Brüll Kálmán izr., Deutsch István izr., Dévánszky Ernő ev.,
Dörflinger László ev., Ellmann József izr., Fehér József ev.,
Fernekesz Zoltán rk., Félix Jenő ev., Gajda Béla rk., Gajda
József rk., Hankovszky Iván ref., Horváth Kálmán rk., Hrabovszky Endre ev., Ipolyi-Keller Imre rk., Iritz László izr.,
Kazár Pál ev., Kiss Elek ref., Kiszely János ev., ism., Kovács
László rk., Könczey Elemér rk., Laczó András ev., Lestyán
László ev., I. Mag Béla rk., Martincsek Mátyás ev., Matulay
József ev., Medovarszky Mihály ev., Molnár János ev. Nyitrai
Elemér ref., Pepó György ev., Perlroth Manó izr., Povázsay
Imre ev., Rosenberg Ervin izr., Sáró András ev., Sztaricskay
Pál ev., Tardos József izr., Uhrin Pál ev., Újlaki Lajos ref.,
Vincze Lajos ref., Weisz Andor izr., Zvarinyi Endre ev.
Kimaradt: Sztik Gyula ev.
M agántanulók ; Auszterweil Eszter izr., Holczer Irén izr.,
Medveczky-Langer Leona rk., Szépkúthy Ede rk.
Összesen : 47.
VIL osztály. Botyánszky Géza ev., Csák Máté ref., Déri
Gusztáv ref., Durkó Oszkár ref., Faragó Béla izr., Félix László
ev., Gajdács László ev., Grabenhofer István ev., Haider Lajos
rk., Jakuba János ev., Kapta Gyula rk., Kiss Ernő rk., Kokavecz
György ev., Kulpin Imre izr., Kupecz 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., Olasz Zoltán rk., Papp Ferenc rk., P.
Péchy Tamás ev., Singer László izr., Sípos Endre izr., Tóth
Miklós rk., Zahorán Pál ev., Zöld László ref.
Magántanulók : Elekes Edit izr., Imre Lajos ref., IpolyiKeller. Iván rk., Kőszegi Mihály ref.
Összesen: 40.
VIII. 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., Franczek Lajos rk.,

Fried Gyula izr., Götz Péter ev., Hevesi Imre rk., Horváth
Jenő rk., Hrabovszky Pál ev., Hunyadi Sándor rk., Julis István
rk., Kiss György rk., Kosa Pál ev., Kovács József rk., Kökényessy Zoltán ev., Kupecz Benedek rk., Lehotszky László ev.,
Leitmann István izr., Milecz Tivadar ev., Patay András ev.,
Réthy Dezső ev., Róna Lajos izr., Saja Emil ref., Saja Imre
ref., Schlésinger Imre izr., Schwarcz István izr., Szikora Dezső
ev., Tardos László izr., Téchy Olivér rk., Turay Vince rk.,
Vas Géza izr., W ulcz Tibor izr. (betegsége miatt nem osztály.),
Zahorán Gyula rk.
M eghalt : Pollák Zoltán izr.
M agántanulók : Elekes Edit izr., Ipolyi-Keller Iván rk.,
Kessler Ede ev., Kőszegi Mihály ref.
Összesen: 43.
VIII.

Érettségi vizsgálat
írásbeli része május 18., 19., és 20.-án folyt le. A bánya
kerületi Püspök úr a következő tételeket tűzte k i :
1. A magyar nyelvből és irodalomból: Széchenyi hatása
irodalmunkra.
2. A latin nyelvből és irodalomból: M. Tullii Ciceronis
De Officiis I. 27.
3. A mennyiségtanból: a) Algebra : Egy motorkerékpáros
200 km hosszú út sík részén 60 km'óra, emelkedő részén 36
km/óra, lejtős részén 72 knVóra sebességgel halad. Az utat az
egyik irányban 4 óra 2 perc 30 másodperc alatt, ellenkező
irányban 3 óra 37 perc 30 másodperc alatt tette meg. Mekkora
az útnak sik, emelkedő és lejtős része ?
b) G eom etria: Szabályos tizenötszög területe 6835 cm2.
Mekkora a területe annak a körgyűrűnek, amelyet a tizenöt
szögbe és a tizenötszög köré irt körök bezárnak?
Vizsgálatra jelentkezett: a f. ísk. évben végzett 35 nyil
vános, 4 magánt., 2 ismétlő érettségi vizsgálatot tevő, összesen
41 tanuló s második javítóra egyházi főhatóságunk engedélyé
vel 1 tanuló ; az írásbeli alapján szóbelit tett 39 tanuló, 2 ta
nuló betegsége miatt elmaradt.
A szóbeli vizsgálatokat június hó 23—28. napjain tartottuk
dr. Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész úr elnöklete alatt
dr. Deák János egyetemi tanár, kormányképviselő ú r jelenlété
ben. Kormányzóbizottságunk képviseletében Pfeijjer István b.
tag volt jelen.
A vizsgálat eredménye : jelesen érettek : Brüller Endre,
Réthy Dezső (praematurusok), Csatlós Pál, Salgó E m il; jó l
érettek : Braun József, Elekes Edit, Felek Sándor, Fried Gyula,
Horváth Jenő, Kosa Pál, Róna Lajos, Tardos László, Téchy
O livér; érettek : Bánó József, Berthóty Géza, Durkó Dezső,
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Franczek Lajos, Götz Péter, Hrabovszky Pál, Hunyadi Sándor,
Kessler Ede, Kiss Béla György, Kökényessy Zoltán, Kupecz
Benedek, Lehotszky László, Leitmann István, Milecz Tivadar,
Sajó Imre, Vas Géza, Zahorán Gyula ; Pongrácz Gusztáv (jav.) ;
javító vizsgálatra 9 tanulót utasítottunk.
Az éretteknek nyílvánított tanulók a következő pályára
készülnek : theologiára 4, jogira 8, orvosira 3, bölcsészetire 3,
közgazdaságira 1, gyógyszerészetire 1, állatorvosira 1, mezőgazdaságira 2, kereskedelmire 3, községi közigazgatásira 1,
vasútira 1 ; kereskedelmi pályán 1 helyezkedik el, otthon ma
rad 1 (leány).
IX.

A tanulók statisztikája
1. A tanulók száma. Felvétetett 436 nyilvános, 21 fiú, 10
leánytanuló, összesen 467; vizsgálatott tett 421 nyilv,, 34 (24 fiú,
10 leány) magántanuló, összesen 455 (4-el több, mint az előző
évben).
A vizsgálatot tett tanulók száma osztályok szerint:
I. a

I. b

II. a II. b III. a III. b IV.

V.

VI. VII. VIII. össz.

Nyilv.
35 32 39 35 36 35 59 40 42 31 37 421
Magánt.
1—
5
1 1 —
7 3 4 8 4
34
Összesen
36 32 44 36 37 35 66 43 46 39 41 455
2. Illetőségük. Csonkamagyarországi: 441 (96'9°A>) román
uralom alatt levő elszakított területről való 14 (3T%); békés
csabai 312 (68'6°/°), békésmegyei 65 (14'3°/n), más megyebeli 64
(14*0%), még pedig: Arad 9, Bács-Bodrog i, Bihar 6, Csanád
39, Csongrád 1, Heves 1, JNK-Szolnok 3, Pest 1, Budapest 3.
3. Vallásuk : Ag. h. ev. 195, ref. 55, r. kát. 136, gör. kát.
2, gör. kel. 2, izr. 65.
4. Anyanyelvűk. Magyar 421, (92'5°/o), német 5 (1T%), tót
29 (6 4°/o).
5. Nyelvismeretük. Csak magyarul beszél 305 (77'40/°),
más nyelven is 116 (27’6%), németül 39, angolul 2, tótul 82,
oláhul 2, szerbül 1.
6. Szüleik foglalkozása. Nagybirt. 5, középbirt. 18, kisbirt.
51, kisbirtokos napszámos 13, gazd. tisztv. 8, gazd. cseléd 1,
földmívesmunkás 2, (gazdasággal foglalkozó szülők száma 98
21‘5%); nagyiparos 2, kisiparos 75, ipari tisztviselő 6, egyéb
ipari segédszemély 5, ipari napszámos 1, (iparral foglalkozó
szülők száma 89 (l9'5°/°); nagykereskedő 7, kiskereskedő 47,
keresk. vagy közieked. tisztviselő 39, keresk. vagy közieked.
segédszemély 22, keresk. vagy közieked. munkás 3 (keresk.
vagy közieked. foglalkozó szülők száma 118, 25'9%); köztiszt
viselő 23, pap, tanár, tanító 27, másféle értelmiségi 25 (értelmi
ségi 75, 16'5%); közhivatalban alkalm. altiszt, szolga 5 (11°/°);
katonatiszt 2, katona- és csendőraltiszt 11, (katona 13, 2'80/«), kü-

lönböző foglalk. ágakban dolgozó napszámos 3 (0'6°/°); tőkés,
járadékos 2 (0'4'Vo), nyugdíjas tisztviselő 21, nyugdíjas altiszt
6 (ossz. 27, 5'9"A>); magánzó 19 (4'1%); egyéb 6 (l'2u/°).
7. Magaviseletük. Példás 271 (64'3'V«.), jó 144 (34'2°A.), tűr
hető 6 (l'4‘’/°).
8. Előmenetelük. Jeles 45 (9'8"A>), jó 77 (16'9°/u), elégséges
232 (51 ‘1°/»), összes haladó 354 (77'8"/o); egy tárgyból elégtelen
48 (10'5°/o), kettőből 35 (7'7°/o), többől 18 (4'0"/°), a bukottak
száma 101 (22‘2°/o).
9. Mulasztások. Egy órát sem mulasztott 91 tanuló (21'6°'°),
csak igazoltan 335 (a mulasztók 97‘9°/»), igazolatlanul 7 (2' 17°);
igazolt óraszám 11.149, egy tanulóra 26’5 óra esik; igazolatlan
óramulasztás 39, egy tanulóra 0'06 óra jnt. — Könnyű beteg
ségi eset 826 (egy tanulóra 1’9 eset), súlyos 39, fertőző (járvá
nyos) 10.
10. Egyéb adatok. Ismétlő 22 (a tanulók 4'80/o); görög
pótlót tanult 48, egészségtant 31, szabadkézi rajzot 33, éneket
(az I. és Il.-ban kötelező, tehát ezeken kívül) 104, hegedűt 10,
céllövészetet 68, vívást 43.
11. Az érettségi vizsgálat eredménye Jeles 4 (10'3%),
jó 9 (23°/o), elégséges 17 (43’6° °), összesen érett 30 (76'90/°), ja
vítóra utasítva 9 (23° °).
X.

Intézmények
I. 1. Tanári könyvtár. A) Folyóiratok. Ugyanazokra a
folyóiratokra fizettünk elő, mint a múlt évben. A folyóiratok
könyvtárunk XII. M. osztályát alkotják. Előfizetésre fordított
összeg: 3,440.084 K. Állomány : 93 folyóirat, 1097 kötetben.
B) Könyvtár, a) Vétel ú tjá n : A h ren s: Mathem. Unter
haltungen ; Bakos : Gazdasági baromfitenyésztés ; Bársony : Az
én világom, Erdő könyve ; Bognár : A gyermeki lélek ; Bokor :
Menekülés a szibériai fogságból; B re it: A magyarországi
1918/19. évi forradalmi mozgalmak tö rtén ete; Bucsányi: Az
egészség enciklopédiája; Csathó : Földiekkel játszó égi tüne
mény, Mikor az öregek fiatalok voltak ; Dell’ A dam i: Megváltás
Szibériából; Eucken: A jelenkori vallásbölcselet; Förster:
Anekdoták ; France : Az istenek szomjaznak, Pinguinek szigete ;
Francé : Az élet könyve ; G árdonyi: Ábel és Eszter, A báró
lelke, Dávidkáné, Hosszúhajú veszedelem, Ida regénye, Két
menyasszony, Kiki párjával, Szunyoghy M iatyánkja; Gwynn :
The masters of englísh literature ; Hédin : Von Peking nach
Moskau ; Hettner : A leiró földrajz alapvonalai; Huszár : Az
égő Oroszország ; Jávorka : Magyar flóra ; Jones ; An Englisch
Pronouncing Dictionary; Imre: A családi nevelés ; Justh : Fuimus,
Puszta könyve; Kittredgae—London: J. London élete; Lambrecht:
A gondolat úttörői, Lamprecht: Modern történettudomány; Landau:
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A nagyháború írásban és képben ; Lecher : P hysik; London :
A nagyház asszonykája, Eden Martin, Suark, Tengeri farkas ;
Loktzka: Az alchímia története ; Mécs : Rabszolgák énekelnek ;
Molnár : Az uj zene ; Móra : Georgicon ; Móricz : Kivilágos
kivirradtig; Moss: Édes paprika; Nitti: A béke; Ossendovszki:
Ázsiai titkok ; Paínlevé : Az aviatika; Pethő : Világostól Tria
nonig ; Péchy-Horváth : Havasi csend ; Poske : Didaktik des phys.
Unterrichtes ; Rapaics : A növények társadalma : Rey : Gau
guin ; Sarolea : Szovjetoroszország ; S tessel: Hadifoglyok élete
Szibériában ; Sudermann : Das hohe Lied, Frau Sorge ; Szé
chenyi : Intelmei fiához; Szomory: II. Iózsef; Térffy: Az
1924. évi törvénycikkek ; Török : Á rádió kézikönyve : TristanKlingsor : Cézanne ; Vadász : A szén és a petróleum ; Wells :
Az uj Macchíavelli, A világtörténet alapvonalai, Világok harca,
Uj világok a régi helyén.
b) Ajándék útján ! A VKM. ú rtó l: Révai Nagy Lexikon
XVIII. k., Berzevíczy-Emlékkönyv; Kilczer Gyula úrtól: Havass:
Az értéktőzsde. Rosenberger: Deutsch—schwedisches W örter
buch ; Schrön: Hétjegyű közönséges logarok, P ó sch : Lelki
jelenségeink I., II. M. kir. Csillagvizsgáló Intézettől: Tass : Vál
tozó csillagok photometrikus megfigyelései; Sztehló Nándor
úrtól Palm er: A grammar of spoken english. J o n e s: Au outline
of english phonetics.
A tanári könyvtár gyarapodása 1925. jún, 1.—1926. május
31.-ig:
a) Vétel útján 80 mű 85 kötet 7,424,242 K értékben
b) Ajándék „
9 „ 10 „
1,590.000 „
„
összesen 89 mű 95 kötet 9,014.242 K értékben
Beköttettünk 82 kötetet, kötésre és régibb kötésű könyvek
aranycímnyomására fordított összeg 2,981.928 K.
A könyvtár állománya 1926. május hó 31.-én 3688 mű
6119 kötetben.
2. Ifjúsági könyvtár. Szaporodás: n) Vétel 10mű 682.800
K értékben, b) Ajándék 7 mű 7 kötetben. Állomány 2509 mű.
Könyvek kötésére 602,000 K, üzemi költségekre 169.300 K-t
fordítottunk. Könyvet ajándékoztak: Sztehlo Nándor könyvtárőr,
Kliment Z. Mihály II. b, Láng Imre III. b, Czigler Imre „IV.,
Holecz István V., Martincsek Mátyás VI. o, tanulók. — Őre :
Sztehlo Nándor.
3. Természetrajzi szertár. Állománya nem változott.
Állománya: állattani gyűjtemény 6186, növénytani 1710, ásványkőzettaní,„őslénytani 2277, vegyesek 1682, fali táblák 86. Értéke:
707.540. Őre: Jéger József.,
4. Vegytani szertár. Állománya nem változott. Őre: Jéger
József.
5. Természettaniszertár. Szaporodás: Kisebb szerszámok
346.000 K értékben. Őre: Pataki Sámuel.
6. Történelem-földrajzi szertár. Szaporodás: 3 db iskolai
fali térkép és 1 db kézi atlasz 1,896.000 K; térképek javítása
320.000 K; összesen 2,216.000 K. Őre: Laurovics Ferenc.
7. Klasszika-filologiai szertár. Gyarapodás vétel útján :
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1. Cicero De imp. Pompei. 5 példány. - - 2. Cicero In Catilinam. 5 pl. — 3. Cicero Pro Roscio. 5 pl. — 4. Cicero In
Verrem. I.—III. 5 pl. — 5. u. a. IV.—V. 5 pl. — 6. Cicero
Cato maior. 5 pl. — 7. Propertius Elegiae. 5 pl. Mind Teubner
kiadása, Lipcse. Szövegkiadás. Összesen 6 mü 35 kötetben és
1,550.000 K = 124 pengő értékben. A szertár őre: Baiás Ádám.
8. Rajzszertár, Állománya nem változott. Ő re : Mázán
László.
9. Tornaszertár. Szaporodás: 60 drb buzogány, 12 sza
kaszos nagy ruhaszekrény, 2 drb impreg. vászon, ruganyos
matrac, 2 svéd gerely, 3 gerelynyél, 1 diszkosz, 1 drb hiteles,
vasgolyó, 1 drb 5 kgr-os vasgolyó, 1 drb hiteles, füleslabda,
12 drb kézi bőrlabda, összesen: 8,450.400 K értékben. Őre :
Adum Károly,
10. Ének- és zeneszertár. Szaporodás : Révfy 3 vegyes
kar; basszus- és violin-ískola. Ő re: Povnzsay László.
11. Bútorzatunk 40 db Rettig-paddal gyarapodott (az I. a
és b osztály részére) 32 millió korona értékben.
11. Alumneum. A lefolyt iskolai évben 52 tanulónak
nyújtott ebédet és vacsorát 130 aranykorona évi d'j mellett.
Igaz köszönettel adózunk e helyen azoknak, akik kéré
sünkre szíves adományaikkal a tápintézetet hivatásának betöl
tésében ez idén is tám ogatták: gr. Wenckheim Sándor 100
kg cukor, 50 kg lencse, 35 kg dió, 250 kg burgonya, Kovács
malom 85 kg főzőliszt, Rosenthal-malom 50 kg nullásliszt,
Városfejlesztő rt. 100 kg. vöröshagyma, összesen: 3,635.000 K
értékben. — Eforus: Laurovics Ferenc tanár, gazdasszony:
Oszadszky Károlyné.

XI.

Egyesületek
1. Ifjúsági gyámintézet. Elnöke Vidovszky Kálmán vallás
tanár. Tagjainak száma 186, kik ez évben 2,516.000 K-t adtak
a Gyámintézet céljaira. Ez összegből 600.000 K az Egyetemes
Gyámintézetnek jutott. A Gyámintézet tagjai a téli vasárnapo
kon ez évben is megtartották a bibliai órákat az elnök veze
tése mellett.
Június hó 4-én az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
vezetőségének részvételével nagysikerű konferenciát tartott a
gyámintézet ifjúsága, amelyen sokat épült a jelenvoltak serege.
Az Erő című ifjúsági lapot mintegy 30 fiú járatta s a múlt nyári
tahi-i diáktáborban az Ifj. Gyámintézet 5 tagja épült és erő
södött hitében. A gyámintézet vagyona 3,489.000 K, mely az
ifj. istentiszteletek templomi felszerelésére gyűjtődik.
2. Ifjúsági Segítő Egyesület. Anyagi helyzetéhez képest
az idén is törekedett a támogatásra szoruló tanulókon segíteni.
A mai nehéz viszonyok közt elég nagy volt a segítséget kérők
száma. A segítés pénzben és iskolai szerekben történt abból
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a jövedelemből, melyet részint a tagsági díjak, részint az ado
mányok biztosítottak az egyesület számára. Az adományok
összege: 5,78S,420 K. A jószívű adakozóknak ez úton is hálás
köszönetét mondunk.
A múlt iskolai évben 310 tanulónak 2262 iskolai könyvet
adtunk ki használat végett mintegy 45 millió korona értékben,
azonkívül 37 tanulót segítettünk 148 füzettel 301.500 K érték
ben. Tandíj, beíratási díj és üzemi pótlék fejében 10 tanuló
segítésére 3,328.000 K-t fizettünk iskolánk főpénztárába. A
segélyezések végösszege tehát 48,629.500 K. Az egyesület ve
zetője Saguly József tanár.
3. Gyóni Géza-önképzőkör. 27 éve áll fenn; tagjainak
száma: 99 működő, 39 hallgató, összesen 138. A z idén Szé
chényivel, a M. T. Akadémia megalapításával és szervezetével,
Herczeg Ferenccel s a Bolyaiakkal foglalkozott, azonkívül más
irodalmi és természettudományi kérdések fejtegetésével (felol
vasás, szabad előadás), szavalatokkal s azok bírálatával fog
lalkozott. Március 15-ére Bohnert József kormányfőtanácsos úr
100.000 koronás jutalmat tűzött ki, amelyet Réthy Dezső VIII.
o. tanulónak az ünnepen felolvasott pályamunkájáért és Kosa
Pál VIII. o. tanulónak sznvalatáért ítélt oda a kör — Elnöke:
dr. Rell Lajos igazgató, titkára: Réthy Dezső VIII., jegyzői:
Téchy Olivér VIII., Déri Gusztáv VII., pénztárosa : Csák Máté
VII., ellenőre: Horváth Jenő VIII., levéltárosa: Haider Lajos
VII., laptárosai: Saja Emil VIII., Moczkovcsák István VII., Dévánszky Ernő, Gajda József VI. o. tanulók.
4. Sportkör. Megalakult a V. K. M. 25754— 1924. XIII.
sz. rendelete alapján az előírt alapszabályok szerint a folyó
isk. évben is szeptember hó 12-én a következő tisztikarral: Ta
nárelnök : Achim Károly, ifj. elnök: Réthy Dezső VIII., alelnök: Déri Gusztáv VII., titkár: Kosa Pál VIII., pénztáros:
Félix László VII., szertáros: Gajda József VI., ezenkívül 4 vá
lasztmányi tag, 4 kapitány, 4 segédtitkár és 4 segédszertáros
az atlétikai, úszó, vívó, futball-szakosztályok számára. Az előírt
évi 30,000 K testnevelési járulékot befizette a reálgimnázium
428 tanulója 12,840.000 K összegben, mely az elrendelt százalék
szerint a kellő időben felosztást nyert. A kör versenyző tagjai
a téli évad alatt a tornateremben tartottak gyakorló órákat,
míg ősszel és tavasszal, valamint a nagyszünetben a „Csabai
Atlétikai Klub“ sporttelepén, az úszók a strandfürdő meden
céjében tréniroztak. 1925. november 1.-én a Sportkör 10 futója
részt vett a hősök emlékére a városon keresztül rendezett
10X400 méteres „kegyeleti staféta"-versenyben, és 10 csa
pat közül 2 helyezést nyert. 1926. május 23.-án, a várme
gyei Vitézi Szék rendezte atlétikai versenyen 10 taggal vettünk
részt a következő eredménnyel: 100 m. futásban 3. Turay
Vince Vili., 400 m. futásban 3. Kőszegi Mihály Vili., magas
ugrásban 1. Haider Lajos Vll., távolugrásban 3. Grabenhofer
István Vll., gerelyvetésben 2. Haider Lajos Vll., 4X100 m. sta
fétafutásban 1. helyezés (Újlaki, Horváth, Turay, Grabenhofer) s
így 16 ponttal a 2. helyre kerültünk a 8 résztvevő csapat közül.
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1926. május 29.-én 12 taggal résztvettünk a vármegyei közép
iskolák számára Szarvason rendezett atlétikai ifjúsági versenyen
a következő eredménnyel: a 100 m. futásban 1. Grabenhofer
István V ll, 2. Újlaki Lajos VI. ; a 400 m. futásban 2. Kőszegi MihályVlll.;a 800 m. futásban 2. Patay András Vili.; a magasugrás
ban 3. Horváth Jenő Vili.; a távolugrásban 3. Grabenhofer István
Vll.; a gerelyvetésben 1. Zahorán Gyula Vili., 2. Haider Lajos
Vll.; a gerely- 5-ös csapatversenyben 1. helyezés (Zahorán, Patay,
Horváth, Haider L., Haider Á.). a 4X100 m. staf. futásban 1.
helyezés (Újlaki, Gajda, Horváth, Grabenhofer).
5. Ifjúsági ének- és zenekar. Az énekkar Povázsay László
vezetése alatt szép előrehaladásról tett bizonyságot iskolai ün
nepeinken; tagjainak száma 80. A 10 tagból álló zenekar Po
vázsay László felügyelete mellett működött.
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Tájékoztató a jövő iskolai évről
I. Beíratások. 1 . A tanulók július 1—3. és 5., továbbá
szeptember hó 1—2. napjain iratkozhatnak a főgimnáziumban.
2. A beiratkozó tanuló személyesen, szülője, gyámja, vagy
ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazgatónál jelentkezni,
utolsó iskolai, továbbá születési és ujraoltási bizonyítványát
bemutatni. 3. A reálgimnázium első osztályába csak oly növen
dékek vehetők fel, akik életük 9. évét betöltötték, az elemi
iskola IV. osztályának sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványt
(értesítő könyvecskét) mutatnak fel (felvételi vizsgálat nincs). 4.
A reálból, leánygimn., vagy polgári iskolából átlépni kívánó
tanuló a tanári kar engedélyével különbözeti vizsgálatot tesz.
Az erre vonatkozó s az eddig végzett osztályokról szóló bizo
nyítványokkal felszerelt kérvények augusztus 15-ig nyújtandók
be az igazgatónál.
II. Tandíj. 1 . Tandíj egész évre 100 pengő; beiratási díj
címén 10 pengő fizetendő. 2. Tandíjelengedésért csak szegény,
példás magaviseletű, szorgalmas tanulók folyamodhatnak a
gimnázium kormányzóbizottságához. (Szept, 1—10. közt.)
Hl. Aiumneum. A főgimnázium alumneumába felvesszük
bármely növendékünket. A fizetendő havi díj 17 pengő. A díjak
félévenként előre — kivételes esetekben havi részletekben — fi
zetendők a pénztárnál. Alumneumi díj-elengedésre csak igen
szegény, példás magaviseletű, és jó előmenetelű tanulók tart
hatnak számot.
IV. Javító , pótló-, különbözeti és magánvizsgálatok. J a 
vító vizsgálatok augusztus 31.-én lesznek délelőtt 9 órától. Az
egy tárgyból bukottak a tanári kar engedélyével, a két tárgyból
bukottak közül csak azok jelentkezhetnek javítóra, akiknek
egyházi főhatóságunk az engedélyt megadta. A különbözeti
és a magánvizsgálatok írásbeli részét szeptember 2.-án, szóbeli
részét szeptember 3.-án tartjuk. Az iskolai évet szeptember
4.-én nyitjuk meg.

Kérelem
A Csabai Öregdiákok Szövetsége a világháborúban hősi
halált halt tanulók emléktábláját rövid időn belül el akarja ké
szíttetni. A z igazgatóság azzal a kéréssel fordul tehát iskolánk
barátaihoz, főként a szülőkhöz : tudósítsák a h. h. h. tanulók
ról, hogy a teljes névsort összeállíthassa. Az emléktáblára ado
mányokat kér és hálás köszönettel fogad intézetünk.
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