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

I.

Vidovszky Kálmán.

Az első félév lezárása alkalmával máskor örömtől ragyo
gott diákjaink szeme, az idén könnytől volt harmatos. E napon 
búcsúzott intézetünktől vallástanárunk, Vidovszky Kálmán, hogy 
átvegye a budapesti Luther-Otthon igazgatását, az országos 
cserkészellenőrző megbízott tisztét s a Magyar Cserkész szer
kesztését. A veszteség fájó érzelmével gyűlt össze 1927. január 
29.-én tornatermünkben kartárs, tanítvány, tisztelő, jóbarát, de 
fájdalmunkat enyhítette annak tudata, hogy ez a távozás tá- 
gabb munkakört, emelkedést jelent.

Vidovszky Kálmán ama tanárok közé tartozik, akik nem
csak tanítani, hanem nevelni is szeretnek. Nevelni az ifjúságot 
Isten tiszteletére, a haza szeretetére, a letiport nemzet érde
kében kifejtendő áldozatos munkára. Hogy jól taníthasson, sokat 
tanult, sokat olvasott, sokat utazott. Járt Németországban, 
Svájcban, ott volt a koppenhágai cserkészolimpiászon; elvitte 
cserkészeinket a Bükkbe, a Bakonyba, Svájcba, hogy minél 
több lelki élményben legyen részük. Tanítását világos, egyszerű 
előadás s a szóbanforgó kérdésnek tervszerűen átgondolt és 
vezetett megbeszélése jellemezte. Nem akart ragyogni tudásá
val, hanem használni tanításával. Nevelő munkájában az ifjúság 
iránt érzett meleg szeretet vezérelte. E szeretet megnyerte 
számára tanítványai bizalmát s őszintén föltártuk előtte szí
vünket. Különösen nagy hatást ért el nevelő készsége cserké
szeink között, akiket bámulatos tapintattal és sikerrel vezetett.

A cserkészetnek nagy nemzeti értékét korán fölismerte. 
Az oláhoktól való fölszabadulás után rövidesen kísérleteztünk 
a cserkészet átültetésével, majd őt kértem föl a csapat végle
ges megszervezésére. Szívvel-lélekkel fogott a munkához és 
nemsokára mintacsapat vált cserkészeinkből. Ahol megjelentek, 
mindenütt feltűnt fegyelmezettségük, ügyességük, igazi cserkész- 
mivoltuk. S milyen változatossá bírta tenni a cserkészotthonban 
töltött időt, mennyire kiismerte kis népe hajlamait, érdeklődé
sét ! Tanfolyamokon, kirándulásokon, csapatösszejöveteleken 
foglalkoztatta őket s arra is volt gondja, hogy „képzett szaká
csokat“ neveljen a nyári táborozásra.
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Nemes buzgósággal gondozta tanulóink lelkét az ifjúsági 
istentiszteleteken. Beszédeiben leereszkedett a gyermeki lélek
hez, hogy magával emelje őt Isten közelébe, a tiszta keresztyén 
világnézet üde levegőjébe. Személyes példájának nagy része 
van abban, hogy számos tanítványa a lelkészí pályát válasz
totta. A biblia-órákon s a Gyámintézeti munka keretében be
léjük oltotta egyházunk szeretetét, hozzászoktatta őket a jóté
konysághoz, a szegényebb gyülekezetek segítésének gondola
tához. Erős evangéliumi hite, öntudatos vallásossága megihlette 
növendékeit, de távol tartotta őket a gyűlölködéstől.

Tanári testületünk tagjai példás testvéri egyetértésben 
élnek egymással, a torzsalkodásnak hírét sem ismerik. S Vi- 
dovszky Kálmán kedves egyéniségének nagy része van e vi
szony kialakulásában. Távozása alkalmával is erre gondolt s 
azért ajánlotta oly melegen utódjául Kimer Gusztávot, mert 
benne fölismerte a jó tanár mellett a jó kartársat is, Figyelem, 
szolgálatkészség az idősebb, megértés, jóindulat az ifjabb kar
társak iránt volt otthonos lelkében. A munkából szívesen ki
vette a maga részé t: készségesen tanított más tárgyakat s egy 
ideig gondosan vezette iskolánk pénzügyeit.

Mennyit dolgozott az egyház, a város, a társadalom ér
dekében az iskolánkívűl is s mily közbecsülés vette őt körül: 
ékesen bizonyítják azok a beszédek, amelyekben egyházunk, 
városunk, társadalmunk vezetői méltatták egyénisége értékét 
a bucsuünnepen s a tiszteletére rendezett közvacsorán . . .

Vidovszky Kálmánt nehéz nélkülöznünk. De ha távozása 
fájdalmas veszteséget is jelent, egyéniségének kedves vonásai 
lerajzolódtak lelkűnkbe s tulajdonunkban maradnak. Példája 
ösztönözni fogja tanítványait s megmutatja számukra az utat, 
amely az igaz érdem elnyeréséhez vezet.

II.

Intézetünk múltja.
Iskolánk gyökere abba a magánintézetbe nyúl vissza, ame

lyet az abszolutizmus alatt rendes tanári állásától megfosztott 
s ide húzódott Breznyik János létesített 1855-ben Békéscsabán 
az intelligens szülők kívánságára. A 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-
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zaknak nevelési célra 55.000 forintot adományozott „nemzeti 
kölcsönkötvényekben“ s ez összegből az evang. egyházra 43.000 
forint jutott oly föltétellel, hogy a kamatokat négyosztályu 
reálgimnázium fenntartására fordítja. Az egyház elfogadta az 
adományt, átvette a magánintézet két osztályát, megnyitotta a III. 
osztályt, az iskolát nyilvánosnak 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 fel 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 Ágost 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 s z í v ó s  kitartása meghozta a győzelmet. A közoktatás- 
ügyi kormány azonban sokáig mereven elzárkózott az állam
segély megadásától s úgy látszott, hogy iskolánk ügye zátonyra 
jut. Végre városunk nagynevű szülötte, Zsilinszky Mihály lett 
v. k. államtitkárrá. A nemes ügy s szülővárosa iránt való sze
rétéiből előkészítette az utat: kieszközölte, hogy intézetünk a 
korán tragikus véget ért trónörökös nevét viselhesse; e név 
birtokában azután engedett a kormány merevsége. Az egyház 
s a város 1895. julius 14-én indította meg a mozgalmat inté
zetünknek főgimnáziummá való kifejlesztése érdekében s 
W lassies Gyula v. k. miniszter Heinrich Gusztáv egyetemi 
tanárt küldte ki biztosul Békéscsabára. Az állammal való 
szerződést Wlassics 1898. julius 13.-án irta 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 VIII. osztály. Uj, 
Alpár Ignác tervei szerint épült kétemeletes palotáját 1900.
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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. osztá
lyainak a nyilvánosság s az érettségi vizsgálat tartásának jogát. 
Iskolánk innen kezdve szépen gyarapodott 1914-ig; a világ
háború kitörésekor katonai kórház céljaira foglalták le s kór
háznak maradt 1919. májusáig, amikor a megszálló oláh csa
patok helyezkedtek el benne. Nemzeti hadseregünk bevonu
lásakor nálunk nyert elhelyezést, úgyhogy csak 1920. augusztus 
21.-én kaptuk vissza. Az oláh megszállás rengeteg károkat 
okozott (a szegedi körletparancsnokság 1920,-i megállapítása 
szerint 12,000.000 K-t), amelyeket csak nehezen bírunk ki
heverni.

Intézetünk 1924, szeptember 1-től kezdve reálgimimnázium- 
má alakult s második modern nyelvül az angolt választotta.

III.

Intézetünk az 1926—27. iskolai évben.
1. Az iskolai év lelolyása. Az iskolai év nem folyt le 

zavartalanul. Egyházi főhatóságunknak a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úrral egyező intézkedése következtében az 
az iskolai évet két héttel később kezdtük meg. Három kar
társunk hosszabb betegsége és több rövidebb ideig tartó he
lyettesítés, végül a városunkban hevesen föllépő influenza, mely 
egyes osztályokban nagyon megritkította a feljáró tanulók 
számát, számos esetben megakasztotta munkánkat. Örvendetes 
és szomorú eseményekben egyaránt részünk volt a lefolyt 
iskolai évben.

A beiratást 1926. julius 1—3. és 5., szeptember 13—14. 
napjain végeztük. Alakuló értekezletünket 1926. szeptember 
13,-án tartottuk; az iskolai évet szeptember 15.-én nyitottuk 
meg s a VIII. osztályban 1927. május 15., az I—VII. osztályban 
juníus 15.-én fejeztük be. A vizsgálatok és összefoglalások a 
a következő napokon folytak le: javító vizsgálat augusztus 31. 
és szeptember Í3., különbözeti és magánvizsgálatok szeptem
ber 14—15.; évvégi összefoglalások a VIII. osztályban május 
16., 17., 18., az I—VII. osztályban junius 15., 17., 18.; magán- 
vizsgálatok a VIII.-ban május 16., 17.. az I—VII. osztályban 
juníus 20., 21. Az iskolai évet junius 19.-én fejeztük be; e 
napon osztottuk ki az ösztöndíjakat s adtuk ki a bizonyítvá
nyokat.

2. Változások a tanári testü letben . A múlt iskolai év 
végén nyugalomba vonuló Király László r. tanár tanszékére 
(magyar, német) kétszer hirdetett pályázatunk meddő maradt.
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A megüresedett tanszékre kormányzóbizottságunk ajánlatára 
a nm. V. K. Miniszter úr 88,035/1926. sz. alatt Sztehló Nándor 
ideiglenes r. tanárt (magyar, latin, angol) nevezte ki rendes 
tanárrá, aki 1924. szeptember l.-e óta működik intézetünknél. 
1926. julius hó 6.-án kormányzóbizottságunk dr. Szeberényi La
jost, egykori kiváló növendékünket választotta meg helyettes 
tanárnak, aki azelőtt a berlini Collegium Hungaricumban mű
ködött. 1°27. február 1.-vel Vidovszky Kálmán r. vallástanár 
vált meg intézetünktől, hogy átvegye a budapesti Luther-Ott
hon igazgatását; helyét Kimer Gusztáv h. tanár foglalta el. Az 
uj tanárokban kiváló erőket nyert intézetünk s jó kartársakat 
tanári testületünk. Csicsely Mihály h. tanár december hóban 
letette a pedagógiai vizsgálatot s így megszerezte oklevelét. 
Intézetünk összes tanárai oklevelesek.

3. V eszteségeink. Intézetünk ormán háromszor jelentett 
gyászt a fekete lobogó. Április hó 5.-én váratlanul elhunyt 
kormányzó bizottságunk egyik buzgó tagja, Achim László úr. 
Kormányzó bizottságunk majd minden ülésén jelen volt s nagy 
érdeklődést tanúsított iskolánk ügyei iránt. Kormányzó bizott
ságunk s tanári karunk meleg részvéte kisérte sírjába. — Áp
rilis 30.-án hosszú betegség után távozott az élők sorából isko
lánk nyugalmazott tanára, Király László úr. Aradról jött át 
hozzánk, hol a m. kir. állami főreáliskolának, majd a r. kát. 
főgimnáziumnak volt tanára. Az oláh uralom alatt sinylődő lel
két öröm töltötte el, mikor megkapta meghívásunkat. 1921. feb
ruár 1.-vel foglalta el állását, de csakhamar súlyos betegség 
támadta meg, úgyhogy 1926. szeptember 1.-vel kénytelen volt 
nyugalomba vonulni. A nálunk töltött rövid idő alatt is kiér
demelte tanítványai és kartársai szeretetét. Rendkívül pontos, 
lelkiismeretes, buzgó tanár volt, szigorú bírája önmagának és 
tanítványainak, de szigorúságán átragyogott az ifjúság szere- 
tete. Fanatikus kötelességérzését semmi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy nehéz kórtól gyötörve is szinte két évig taní
tott. Iskolánk tanulóifjúsága és tanári kara május 2.-án kisérte 
a temetőbe a sokat szenvedett, korán elhunyt, izzó magyárságú 
tanárt. — Egyik kedves, jómagaviseletű, szorgalmas tanulónkat, 
Liker János V. o. tanulót is elvesztettük. Beiratkozott, forgatta 
könyveit, készülni próbált. . .  de a tüdőbaj ágyhoz szegezte, 
s korán a sírba döntötte szegényt, édesanyjának egyetlen fiát, 
minden reményét. A húsvéti szünet alatt itt tartózkodó tanu
lókkal együtt kisértük ki végső útjára.

4. Iskolai ünnepek. 1. Megnyitó ünnep 1926. szep
tember 15., beszédet mondott az igazgató. 2. Október 6., az 
aradi vértanuk ünnepe, emlékbeszédet mondott dr. Szeberényi 
Lajos tanár. 3. A reformáció ünnepe október 31.-én. Vidovszky 
Kálmán vallástanár alkalmi beszéde után Mockovcsák István 
VIII. o. t. tartott felolvasást a gályarabokról. 4. Ifjúsági elő
adás és diákbál 1927. február 19.-én. Előadták „A beteg“ c. és
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Zilahynak „Előkelő utas“ c. kis darabját. Szereplők: Debre- 
ceny Ella és Margócsy Magda leánygimn. tan., Déri Gusztáv, 
Gajdács László, Jakuba János, Kokavecz György, Kupecz 
Vilmos, Moczkovcsák István, Papp Ferenc VIII. o. t. A  zenei 
részben Déri Ottó VI. (gordonka), Gutvill Tihamér, Schwarcz 
Árpád, Singer László Vili. o. t. léptek föl s énekkarunk két 
számot töltött be : Hiszekegy, Révffy: Diáknóta. 5. Március 
15., emlékbeszédet mondott Csicsely Mihály tanár s pálya
munkáját fölolvasta Déri Gusztáv VIII. o. t. 6. Trianon és Mo
hács emlékezete junius 4., alkalmi beszédet mondott az igaz
gató. 7. Deprekáció és konfirmáció junius 16., a konfirmációt 
végezte s a deprekácionális beszédet mondotta Kimer Gusztáv 
vallástanár. 8. Záróünnep s a jóltevők ünneye, Székács József
ről emlékbeszédet mondott az igazgató. — Itt említjük meg, hogy 
az 1917. évben érettségit tett tanulóink 10 éves találkozóra 
gyűltek össze, koszorút helyeztek elhunyt tanáraink sírjára 
s a hősök emlékoszlopára és adományt tettek a diákhősök 
emléktáblájára.

5. H ivatalos látogatás. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr az állami föfelügyeleti jog gyakorlásával ez évben 
is dr. Lippay György szegedi tanker, kir. főigazgató urat bízta 
meg. Mivel a Miniszter úr őt — tekintettel egészségi állapo
tára — 32,120/1927. sz. a. intézetünk meglátogatása alól föl
mentette s más megbízott „kiküldetésétől eltekintett“, a lefolyt 
iskolai évben intézetünkben nem volt hivatalos látogatás. Jól
eső örömmel értesültünk, hogy a főigazgató-min. megbízott úr, 
aki minden velünk való érintkezése alkalmával meleg érdek
lődést tanúsított iskolánk iránt, gazdag tapasztalataival, bölcs 
tanácsaival szívesen támogatott s megnyerte nagyrabecsülé
sünket, rövidesen fölépül betegségéből.

6. K iküldetések. Az Egyházi Alkotmány alapján intéze
tünk felügyelője, igazgatója jelen volt az arad-békési ev. egy
házmegye s a bányakerület közgyűlésein s az igazgató az 
egyházkerület kiküldöttjei között foglalt helyett az egyetemes 
közgyűlésen. Tanári karunk 1926. augusztus hóban a díszpol
gári oklevél átadása alkalmával tisztelgett dr. Búd János pénz
ügyminiszter úr előtt s az igazgató mondotta Békéscsaba r. t. 
város képviselőtestülete nevében az üdvözlő beszédet a köz
gyűlésen. Püspök urunk vezetése alatt dr. Sailer Vilmos fel
ügyelő, Kocziszky Mihály „korm. biz. tag s az igazgató f. évi 
május hóban ugyancsak Onagyméltóságánál tisztelegtek s fel
kérték őt a 16. és 17. tanári állás fizetéskiegészítő államsegé
lyének s az internátus építkezési segélyének ügyében benyúj
tott kérvényünk támogatására. Az igazgató a tanári kar nevé
ben tisztelgett márc. 12.-én dr. Vajdinger Gyula miniszteri taná
csos úr előtt, mikor a leánygimnázium építkezésének megtekin
tése végett városunkban tartózkodott. Május 14.-én este az 
igazgató résztvett abban a küldöttségben, amely gróf Klebels-
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berg Kunó vallas- és közoktatásügyi miniszter urat Békés
csabán való átutazása alkalmával üdvözölte; a tisztelgők kö
zött volt cserkészcsapatunk is. Tanári karunk több tagja jelen 
volt a hazafias és társadalmi egyesületek előadásain s az igaz
gató kartársi örömmel jelent meg a leánygimnázium uj épüle
tének szépen sikerült alapkőletételi ünnepén.

7. V allás-erkölcsi és fegyelmi állapot- Nevelő mun
kánkat ez évben is komoly vallásosság irányította. A tanítási 
órákon s a tanulókkal való érintkezésen kívül is megragadtunk 
minden alkalmat, hogy tanítványaink lelkében ápoljuk a val
lásosságot. E cél szolgálatába állítottuk iskolai ünnepeink egy 
részét (reformáció ünnepe, a deprekáció, jóltevők ünnepe); föl
kértük Gaudí László és Lamnek Viktor budapesti vallástanár 
urakat, hogy a böjt két vasárnapján hitépítő előadásokat tart
sanak ev. tanulóink számára. Ifjúságunk meghallgatta J. N. 
Christinanda indiai ev. lelkésznek tornatermünkben október 
21. én tartott előadását s március 7,-én jelen volt a KIÉ euró
pai főtitkárának, Sartorius Ernőnek s a vele megjelent 
dr. Scholtz Oszkár egyházkerül, főjegyzőnek és Abaffy Gyulá
nak, a KIÉ magyarországi ev. titkárának szintén tornatermünk
ben tartott hiterősítő előadásán. Vidovszky Kálmán, majd Kimer 
Gusztáv vallástanárunk az ifjúsági istentiszteleteken s a biblia- 
órákon erősítették ifjúságunk vallásos buzgóságát. Munkájuk
ban két volt növendékünk: Kása Pál és Szlany Pál egyetemi 
hallgatók (theologusok) kedves előzékenységgel támogatták 
őket. Kimer Gusztáv vallástanárunk végezte tanulóink konfir
mációi oktatását s a deprekációval kapcsolatban junius 16.-án 
avatta egyházunk tagjaivá konfirmandusainkat; ez alkalommal 
vette a tanári kar a tanulókkal együtt az úrvacsorát.

Nevelő munkánk másik irányítója a nemzeti eszme v o lt: 
öntudatos magyarokat, Nagymagyarországért lelkesülő ifjakat 
igyekeztünk nevelni letiport, de fejét ismét büszkén fölemelő 
nemzetünk számára. Erre törekedtünk az órákon, az Írásbeliek 
tételeinek kitűzése alkalmával, az önképzőkörben, a cserkész
összejöveteleken s a hazafias ünnepeken (1. III. 4.). Ok'óber 
6. és március 15.-én résztvettünk a hazafias egyesületeknek a 
a Kossuth-szobor előtt rendezett ünnepein, az utóbbin az alkalmi 
beszédet Kimer Gusztáv vallástanárunk mondotta ; megenged
tük tanulóinknak, hogy nemes hagyományaikat követve lampio- 
nos fölvonulást rendezzenek, amelyen ezúttal is résztvett a 
város társadalma s a nemzeti megújhodást ünneplő körök és 
egyesületek. Jelen voltunk a Kormányzó Urunk nevenapján 
tartott istentiszteleten s a világháború hőseinek emlékére ren
dezett ünnepeken. Megnéztük a városi színházban Herczeg 
Ferenc Hídjának előadását, amelyet megelőzőleg dr. Rell Lajos 
igazgató tartott bevezetést. Végül megemlítem, hogy ifjúságunk 
nagy érdeklődéssel hallgatta Zágonyi Sámuel alezredesnek a 
kanadai kivándorlásról szóló előadását május 4.-én.
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Tanulóink magaviseleté ellen általában nem emelhetünk 
komolyabb kifogást. Az előforduló vétségek inkább gyerekes 
könnyelműségből erednek; de lehetetlen volt észre nem ven
nünk, hogy nemzedékünknek könnyelműbb életfelfogása be
szűrődik iskolánk termeibe is. Mintha több volna ma a ciniz
musból és kevesebb a pirulásból és kötelességérzetből a tanu
lók lelkében, mint volt a világkatasztrófa előtt. Készséggel 
és örömmel ismerjük el azonban, hogy sok kedves, igazán 
példás magaviseletű növendékünk volt, akikben örömünk telt. 
A nevelés fontossága iránt igyekeztünk érdeklődést ébreszteni 
az április hó 7.-én tartott szülői értekezleten, amelyen az igaz
gató Gondolatok a családi nevelés címen, Kilczer Gyula tanár 
a matematika és fizika tanításának nevelő hatásáról tartott elő
adást. — Az I. félév végén a tanulók 76'7 százaléka példás, 
22 százaléka jó, V2 százaléka szabályszerű ; az év végén 66‘58 
százalék példás, 33T7 százalék jó, 0‘24 százalék szabályszerű. 
(A múlt évben 64'3 százalék példás, 34'2 jó, 1'4 szabályszerű.)

8. Tanulm ányi állapot. Miként az iskolai év lefolyásáról 
szóló szakaszban említettük, a tanítás részben a kartársak 
betegsége, részben az influenzajárvány miatt nem folyhatott 
le zavartalanul. A tanári kar azonban leküzdötte az akadá
lyokat s szakszerű helyettesítés segítségével elértük azt, hogy 
a tanítandó anyagot teljesen elvégeztük. A tö r t , földr. és ter- 
mészetr. képeket dr. Szeberényi és Csicsely kartársak csopor
tosították s kifüggesztették az osztályokban. A szülőkkel állandó 
érintkezésben voltunk s ez év folyamán igen gyakran kerestek 
föl bennünket, hogy fiaik magaviseletéről és előmeneteléről 
hiteles értesülést szerezzenek. Ügy a már említett szülői érte
kezleten, mint más alkalommal is erősen hangsúlyoztuk, hogy 
a szülők érdeklődése a fegyelmezésre és tanításra rendkívül 
fontos. Amidőn e helyen is fölhívjuk a szülők figyelmét a 
tanári karral való gyakori érintkezés fontosságára, kérjük, ve
gyék számon pontosan az órarendet mindjárt az év elején, 
mert nem egy szülőtől hallottam, hogy fiaik vallás- és egyéb 
órák ürügye alatt egész délutánokat töltenek távol otthonuktól 
s fordítanak játékra, sétára, holott nincs is akkor elfoglaltságuk. 
A szülői értekezleten a tanítás körébe vágó számos kérdésre 
is adtunk felvilágosítást.

Az iskolában szerzett ismereteket kiegészítették a kirán
dulások s az október—május hónapokra tartott kötelező film- 
elöadások. Több osztály- és csoportos kirándulás volt részben 
az osztályfők, részben Csicsely Mihály kartárs vezetése alatt a 
város vidékére (Veszeji-híd, Gerla, stb.) Junius 4—9. közt Csi
csely Mihály és Mázán László tanárok 36 tanulót vezettek ki
rándulásra. Megtekintették Miskolcot (Avas), Tapolcát, Lilla
füredet, Diósgyőrt, végül az aggteleki cseppkőbarlangot. A jól 
sikerült kiránduláson látott természeti szépségek, az ott szer
zett élmények, tapasztalatok jelentékenyen gazdagították növen
dékeink lelki világát.
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Tanulóink szorgalma változó volt, de a félév, illetőleg az 
év vége felé emelkedett. E jelenség is azt mutatja, hogy van 
készségük, tehetségük, de nincs bennük elég kötelességérzet 
és kitartás. Pedig hányszor hangsúlyozzuk előttük: a meg
csonkított haza magyar ifjának kétszeresen is meg kell feszí
tenie erejét, hogy a sokat emlegetett kulturfölényt megtarthas
suk ; nemzetünk ellen is súlyosan vét ma a hanyag tanuló . ,. 
Az I. ellenőrző értekezleten a tanulók 56 0, a II.-on 54 száza
lékát intettük m eg; dicséretet nyert az elsőn 19, a másodikon 
21 tanuló : az I. félév végén haladó volt64’2, bukott 35'8 szá
zalék; az év végén a nyilvános tanulók 73T6 százaléka haladó, 
26'82 elégtelen; a magántanulók 69'23 százaléka haladó, 3076 
elégtelen; a nyilvános és magántanulók együttes számából 
haladó 73'04, elégtelen 26'96 százalék. (A múlt évben a nyil
vános tanulók 79'8 százalék haladó, 20'1 elégtelen, a ny. és 
mt. együttes sz. haladó 77'8, bukott 22'2 százalék s igy a múlt 
év 6'64, illetőleg 4 76 százalékkal kedvezőbb).

A II. félévben dicséretet nyert tanulók: I .a : Jakabfi Fri
gyes, Holländer Sándor, Láng G éza; I.b : Tevan Pál, Turbucz 
A nta l; II.a : Balázsik János ; II.b : Kliment Z. György ; Ill.a : 
Ailer László, Horváth Ákos, Jakabfi László, Zahorán T ibor; 
III.b : Csatlós Balázs, Lipták Pál; IV. o .: Jakabfi György, Mekis 
Ádám; V. o : Bender Ferenc, Werner Tibor; VI. o : Katona 
Em il; VII. o . : Dévánszky Ernő, Ellmann József; VIII. o . : 
Wulcz Tibor.

9. Egészségi állapot. Iskolaorvosnak megállapítása sze
rint a lefolyt iskolai év (miként az 1918—19.) a kedvezőtlenek 
közé tartozik. Az ú. n. spanyolnátha intézetünket sem kerülte 
el s az ez okból igazolt óramulasztások nagymértékben fel
szöktek. Mielőtt általánossá lett volna a baj, iskolaorvosunk 
felkérésemre röviden összefoglalta a náthaláz mibenlétét, ter
jedése módjait s az ellene való védekezés szempontjait s a 
kartársak felolvasták és megmagyarázták iskolaorvosunk ügyes 
ismertetését. De minden intézkedésünk mellett is elterjedt a 
náthaláz s volt idő, hogy nagyon megritkította feljáró növen
dékeink számát; a felső osztályok közül különösen a VII.-ben 
lépett föl nagy mértékben, de nem kímélte meg a tanári tes
tületet sem. Foglalkoztunk az intézet bezárásának gondolatával 
is, de ennek megvalósítására nem került a sor. Egyházi fő
hatóságunk jóváhagyásával a félévi vakációt egy nappal meg
hosszabbítottuk s mire megkezdtük a II. félévet, a járvány 
csökkenőben volt. Iskolaorvosunk szerint az 1918—19-iki jár
vánnyal ellentétben általában enyhe lefolyású volt az influenza.

Az iskolaorvos az év elején szemvizsgálatot tartott s tra
chomát nem talált. A vizsgálat alkalmával tekintettel volt a 
tanulók általános egészségi állapotára s miként évközben is 
minden adott alkalommal, ellátta őket a szükséges tanácsokkal. 
Iskolaorvosunk ez évben is nagy szorgalommal látta el tisztét.
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A tornázás alól való fölmentéseknél (12 tanuló egész évre, 
12 félévre) kellő szigorúsággal járt el iskolaorvosunk s itt je
lentéséből közlöm a következőket: „A szülők megnyugtatására 
megemlítem, hogy a tüdőcsúcshurutot vagy a tüdőcsucsfolya- 
matokat egyszerűen meggyógyítani, vagy csak megállítani is 
továbbhaladásában nem lehet. Nyugodt lelkiismerettel állítha
tom, hogy e tekintetben sokkal többet árt a tanulás, mint 
amennyit használ a torna alóli felmentés. Természetesen, osz
tályozzuk az e csoportbeli beteg tanulókat s mi sem áll tőlünk 
távolabb, mint az, hogy nehéz atlétikával kínozzuk (e szó több
ször hallatszik a szülők ajkáról, sőt még a felmentést támogató 
orvosi bizonyítványban is előfordul nem egyszer!) őket. Célunk 
egyszerűen az, hogy az ilyeneket könnyű testgyakorlattal, sza
badban való testedző játékokkal, stb., amennyire lehet, foko
zatosan gyógyítsuk, egészséges tüdőket neveljünk, amelyek az 
élet későbbi követelményeinek is képesek legyenek megfelelni."

Kartársaink közül Jéger József, Székely Vilmos és Vidovszky 
Kálmán szenvedtek súlyosabb betegségben.

A mulasztott órák száma 13,964 (a múlt évben 11,149) ; 
egy tanulóra esik 34 óra (az előző iskolai évben 26'5 óra). A 
tetemes emelkedés a náthaláz következménye.

10. T esti nevelés. A nm. vallás- és közoktatásügyi Mi
niszter Űr, mint előző évi értesítőnkben említettük, helyet adott 
a tornaterem fölszerelése ügyében fölterjesztett kérelmünknek 
s miként a tornaszertárról szóló kimutatásunkból (27. lap) lát
ható, tornatermünk fölszerelése csaknem teljesnek mondható. 
A Sportkör gyakorló órái mellett a vívás állott még a testne
velés szolgálatában. A vívást a Csabai Atlétikai Klub vívó
mestere, Heim Géza ny. százados vezette igen gondosan és 
szép eredménnyel, mint arról a május 24.-én tartott záróver
senyen meggyőződhettünk.

11. C serkészet. Cserkészcsapatunk Vidovszky Kálmán 
kartárs kitűnő vezetése alatt kezdte meg működését. Munká
jában Mázán László és Csicsely Mihály tanárok, p. i, tisztek, 
továbbá Paulik János és Thiesz János cs.-tisztek osztoztak. 
Ok voltak a tanfolyamok vezetői s az irodai teendőket is vé
gezték. A régi cserkészek közül 48 volt a csapat kötelékében, 
az újoncok közűi 16 tett fogadalmat. A csapat 5 őrsből állott. 
Az őrsök 167 összejövetelt tartottak, ezenkívül volt több raj- 
és hetenként csapatösszejövetel. Az őrsi összejöveteleken a 
készülés, tanulás mellett nemes verseny folyt s több alkalom
mal kirándulási verseny. A csapatösszejöveteleken előadások, 
zene- és énekszámok stb. tették változatossá és kedvessé az 
együtt töltött időt. Volt 38 egész és több félnapos csapatkírán- 
duíás, több őrsi kirándulás.

Február elsejével nagy változás állott be a csapat életé
ben : a csapat megalapítója, a fiuk szeretett „Kálmán bácsija“ 
megvált a csapattól, hogy a Szövetségnél elfoglalja országos
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ellenőrző megbízotti tisztét s átvegye a Magyar Cserkész szer
kesztését. Távozása nagyon érzékeny veszteséget jelentett úgy 
a Csaba-csapatra, mint városunk cserkészéletére. Vele együtt 
távozott 3 csapatból Paulik János cserkésztiszt, akinek szintén 
nagyon sokat köszönhet csapatunk. Vidovszky Kálmán távoz- 
tával a parancsnokságot Mázán László kartárs, cserkésztiszt 
vette át.

Az ünnepies fogadalomtétel junius 12.-én folyt le a CsAK- 
pályáján, a Munkácsy- és Petőfi-csapattal együtt. Ez alkalom
mal a Magyar Cserkészszövetséget Vidovszky Kálmán, a ke
rületet Csergő Holyba István képviselte. Cserkészeink ez év
ben is több alkalommal ügyesen segédkeztek a társadalmi és 
jótékonycélú egyesületek ünnepein és előadásain.

A múlt évben a Nemzeti Nagytáborban táboroztak. Amel
lett, hogy rendkívül tanulságos volt cserkészeinkre az ott folyó 
élet, igen szép eredményeket értek el. Több első díjat hoztak 
el az egyéni versenyekben s csapatversenyben ; a legnehezebb 
és legcserkésziesebb versenyben, a „Hike"‘-ban a sok résztvevő 
csapat közűi csapatunk vitte el a babért.

Az iskolai év befejezése óta erősen készülnek a Börzsö
nyi-hegységbe (Perőcsény határába) nyári táborozásra.

12. Tanulóink segélyezése; tandíjm entesség. Szegé
nyebb tanulóinkat anyagilag is támogattuk tanulmányaik elvég
zésében. a) Kormányzó bizottságunk 24 tanulót teljesen, 76-ot 
részben fölmentett a tandíj lefizetése alól; az elengedett összeg 
5075 P. b) Ifjúsági Segítő Egyesületünk könyvekkel, füzetekkel, 
rajzpapírossal látta el a hozzá fordulókat (1. az Ifj. Segítő 
Egyesületről szóló részt), c) Olcsó élelmezésükről alumneumunk 
gondoskodott s azonkívül 1 tanulót ingyenesen, 11 tanulót fél
díj m ellettjátott e l; az elengedett összeg 1105 P.

13. Osztöndíjazás. 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 48 tanulót, a ki
osztott összeg 506 P. Ösztöndíjas tanulóink a következők:
1. Róth— Teleky ösztöndíj (60 P) : Mockovcsák István, Maczák 
József, Liker Pál VIII., Dévánszky Ernő, Sztaricskay Pál, Zva- 
rinyi Endre VII. o. t 2. Breznyik János-al. (az I—VIII. o. tiszta 
jeles, ev .): — ; 3. Achim Fr. András-ösztöndíj (a magyar nyelv
ben kiváló, szorgalmas): Blahut Mihály III. a. 4. A  Békéscsabai 
takarékpénztár-egyesület ösztöndíja (szorgalmas, jóviseletü): , Ka
tona Emil VI., Senger Árpád IV., Ailer László, Horváth Ákos
111. a, Holländer Sándor, Jakabfy Frigyes, Láng Géza, Péchy 
László I. a, Tevan Pál, Turbucz Antal I. b. 5. Kossuth-ösztöndíj 
(jó énekes): Félix László VIII. 6. Jókai-ösztöndíj: Lipták Pál
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III b. 7. Kliment Z. Mihály-al. (VI. o. ev., szorg.): Domsitz 
László VI. o. t. 8. Hősi halált halt Rosenthal Andor-ösztöndíj 
(iparosfiú): Paróczay László IV. o. 9. Schreyer József-ösztöndíj 
(jó, szorgalmas): Werner Tibor V. 10. Rosenthal Adolf és neje 
ösztöndíj (jó, szorgalmas): Déri Gusztáv VIII. 11. Koren Jenő 
ösztöndíj (csabai, ev., jeles): Zvarinyi Endre VII. 12. Kulpin 
J.-ösztöndíj (jó, szorgalmas): Ellmann József, Tardos József VII. 
13. Székely Vilmos-ösztöndíj (csabai tanár fia): Zvarinyi Endre 
VII. 14. A  Békésmegyei Alt. Takarékpénztár ösztöndíja (jó, szor
galmas): Bender Ferenc V., Zahoran Tibor III. a. 15. Dr. 
Berthóty István-ösztöndíj (Békéscsaba-városi tisztviselő vagy 
közalkalm.): Zahorán Vilmos I. a, Berényi József III. a. 16. 
Hősi halált halt Propper István-ösztöndíj (keresztyén, jó, szor
galmas) : Balázsik János II. a. 17. Kocziszky Mihály-ösztöndíj 
(csabai ev. kisgazda): Mekis Ádám IV. 18. Bakos Mátyás-ösz
töndíj (jó, szorgalmas): Mockovcsák Géza II. a. 19. Réthy Béla 
és neje-'ósztöndíj (jó, szorgalmas): Kliment Z. György II. b., Dé- 
vánszky Ernő VÍI. 20. Dr. Rell Lajos-ösztöndíj: (csabai tanár 
vagy tanító fia): Moczkovcsák István VIII. 21. Werner Ede úr 
adom.: Tomka Pál VI., Czigler Imre V. 22. Réthy-testvérek 
adom.: Sztaricskay Pál VII., Újlaki Lajos VII., Jakabfy György 
IV., Jakabfy László III. a, Csatlós Balázs III. b. 23. Sukk Kál
mán ö. d. (csabai, szorg.): Boros János IV. 24. Kazinczy-alap. 
(szorg., magyar fogaim, kiváló) : Nyitrai Elemér VII. 25. Gálik 
András-al.: Brózik Gusztáv IV. 26. Pollák Zoltán-al.: Wulcz 
Tibor VIII. o. t.

14. A lapítványok és adom ányok, a) Ösztöndíjalapjaikat 
gyarapították : Achim Fr. András úr 200 P, Békéscsabai Taka
rékpénztár Egyesület 500 P, Rosenthal Adolf úr részvény
kiegészítésre 17 P, Vidovszky Kálmán úr 78 P. b) Ösztöndíj- 
alapjaik kamatainak kiegészítésére adom. : Achim Fr. András 
úr 10, dr. Berthóty István úr 6'50, Békéscsabai Takarékpénz
tár Egyes. 100, Békésmegyei Ált. Takarékpénztár 20, Csillag 
Ignác úr (Schreyer-alap.) 8, Gálik Ilona úrhölgy 10, Ipartestület 
20, Kaszinó 10, Kulpin Jakab családja 25, özv. Propper Gé- 
záné 10, dr. Rell Lajosné (Koren Jenő-al.) 5, Réthy Béla úr és 
neje 20, Rosenthal Ádolf úr 30, Székely Vilmos úr 4 P. c) 
Ösztöndíjadományok: Egyetemes díjosztó bizottság (Róth—Teleki 
ö. d.) 60, Réthy Testvérek 50, W erner Ede úr 20. d) A  diák
bál jövedelméből: zongora-alapra 302'67, internátusra 20 P. 
e) A  matúrából jövedelméből: zongora-alapra 94'84, interná
tusra 50, az Ifj. S. E.-nek 50 P.

15. Segélyek, a) A nm. Vallás- és Közoktatásügyi Mi
niszter úr fenntartási segély címén 6 P, a tanári fizetésekhez 
és családi pótlékokhoz 94 százalékot, 55,359‘46 P-t, torna
szerekre 3515'60 P-t utalt ki. b) A békéscsabai ev. egyház 
50 q búzát szavazott meg. c) Békéscsaba r. t. város segélye 
6320 pengő.
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Fogadják e helyen is hálás köszönetünket mindazok, akik 
segélyek nyújtásával, alapítványaik kiegészítssével s adomá
nyaikkal előmozdították intézetünk céljait.

IV,

Intézetünk kormányzása.

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

Fenntartója a békéscsabai ág. h. ev. egyház. — Ügyeit a 
kormánvzó bizottság intézi, amelynek elnöke s egyúttal intéze
tünk felügyelője dr. Sailer Vilmos úr ; 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 leikészek, Korosy László egy
házi felügyelő, Zsíros András tb. felügyelő, Botyánszky György 
másodfelügyelő, dr. Rell Lajos igazgató, Kilczer Gyula pénz
táros, Laurovics Ferenc eforus, dr. Láng Frigyes ügyész ; 2. 
válasziás u tján : 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 Károly; b) Békéscsaba r. t. város 
részéről: Áchim László, Horváth István, dr. Medovarszky 
Mátyás; c) a tanári karrészéről: Babich Pál, Balás Ádám.

Örömmel jelentjük, hogy a Kormányzó úr Ő Főméltósága 
korm. biz. két derék, buzgó tagját: Ádám  Gusztáv és Uhrin 
Károly urakat a IV. o. érdemkereszttel tüntette ki.
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■ v.'
Az intézet személyzete.

1. Tanári testü let.
| S

or
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ám A tanár neve, 
minősége
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]

Tánított

H
et

i ó
ra

sz
ám

 |

Egyéb elfoglaltsága ; 
megjegyzések

1 Dr. R e ll L ajos
igazgató 129 I  Magyar 11. a, Vili. 

Latin IV.
113

Gondnok, az önképző
kör s a cserkészcsapat 

szerv. test. elnöke

2 A ch im  K áro ly
, r. testn. tanár

| 31
Torna 1—Vili.

118
A tornaszertár őre, 
a Sportkör elnöke

3 B a b ich  P á l
r, tanár 35 Latin V., Vili.

Német l.b, 11.b, IV., Vll. | 20 Az V. o. főnöke

4 B a lá s  A dám
r, tanár 31

Latin lll.a, lll.b 
Görög Vili. 
Történelem Vili. 19

A lll.o. főnöke, a klassz, 
fii. szertár őre, a korm. 

bizotts. jegyzője

5
D r. C z in k o tszk y  

J e n ő
r. tanár

13
Latin 11.a
Német ll.a.V., VI., Vili. 
Filozófia Vili. 21

A ll.a o. főnöke, a ta
nári könyvtár őre, a 
német tanf. vezetője

6 C sic sc ly  M ih á ly
h. tanár 2

Magyar l.b 
Földrajz 11.b
Természetrajz l.b, 11.b, V. 
Mennyiségtan l.a 
1927. február 28-tól: 
Mennyiségtan l.a helyett 
természetrajz VI.

21

18

A ll.b oszt. főnöke

7 J é g e r  J ó z s e f
r. tanár 34

Földrajz l.a, ll.a, lll.b 
Természetrajz l.a, ll.a, IV, VI. 
1927- február 28-tól: 
Földrajz 11a, lll.b 
Terror, l.a, ll.a, IV.

18

12

A természetrajzi 
szertár őre

8 K ílc z e r  G yula
r. tanár 10 Matern, lll.a, lll.b, V, Vll. 

Fizika lll.a, Vll. 20 Tandijkezelő 
és pénztáros.

9 K im e r  G u sztáv
h. tanár 1 Vallástan 1—Vili. 

Matemat. ll.b 20
Hitszónok i 

Az Ifj. Gyámintézet elnöke 
Működik 1927. febr. 1-töl

10 L au rov ics F eren c
r. tanár 21

Magyar l.a
Tört. lll.a, IV., V., Vll. 
Földrajz lll.a

19
A IV. o. főnöke 

A tört.-földr. szertár 
őre, eforus

11 M á zá n  L á sz ló
h. tanár 2

Rajz és r. mért. 1—Vili. 
1927 február 28-tól:
Rajz (l.a, l.b együtt) 1—Vili. 
Matematika l.a

19

23

A rajz«zertár őre, értekezl. 
jegyző, 1927. febr. 1-től 

cserkészparancsnok

12
M o ck o v csá k

J á n o s
r. tanár

24 Magyar ll.b 
Latin l.b, ll.b, VI. 20 A VI. o. főnöke, 

tanította a gyorsírást

13 P a ta k y  S ám u el
r. tanár 18 Matern, ll.a, IV, VI. Vili. 

Fizika lll.b, Vili. 19 A Vili. o. főnöke, 
a fizikai szertár őre
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Egyéb elfoglaltsága; 
megjegyzések

14 S a g u ly  J ó z s e f
r. tanár 19

Magyar lll.a, IV., V., Vll. 
Latin Vll.
Görp. Írod. Vili.

21 A Vll. o. főnöke, az Ifj. 
Segítő-Egyes, elnöke

15
Dr. S z e b e r é n y i  

L ajos
h. tanár

1

Német lll.a, Ul.b 
Történelem 111 b, VI. 
Földrajz l.b 
(1927. február 28-tól 
l.a és l.b együtt) 
Matematika l.b

21 Az l.b o. főnöke

16 S z é k e ly  V ilm o s
r. tanár 26 Latin l.a 

Német l.a 8 Az l.a o. főnöke

17 S z teb lo  N án d or
r. tanár 3 Magyar lll.b, VI. 

Angol V., VI., Vll. 21 A lll.b o. főnöke, 
az ifj. könyvtár őre

18
V id o v sz k y

K á lm á n
r. tanár

17 Vallástan 1—Vili. 
Matematika lll.b 20

1927. febr. 1-ig működött. 
Hitszónok, az ifj. Gyámint. 
elnöke, cserkészparancsn.

19 Dr. B a d ic s  J ó z s e f
egészségtan tanár 17 Egészségtan Vll. 2 Iskolaorvos

20 P o v á z s a y  L á sz ló
énektanitó 4

Enekelmélet, egyházi 
ének

Karének, zene
7
3

Az énekkar vezetője, 
az ének- és zene

szertár őre

Nyugalmazott tanárok: 1. Zvarinyi Lajos, intézetünknek az 
1899/1900—1924/25. ísk. évben r. tanára. Nyugalomba vonult 
1925. szeptember 1-én.

2. Király László, intézetünknek 1921. febr. 1 -töl r. tanára. 
(A román megszállás előtt az aradi m. kir. áll. reálisk., majd 
a r. kát. gimnáziumban működött.) Nyugalomba vonult 1926. 
szeptember 1-én. Meghalt 1927. április 30.

2. H itok ta tók :

1. Borbás Pál r. kát. s. lelkész, tanította a r. kát. vallás
tant az I—Vili. o., heti 10 órában.

2. Koppányi Gyula ref. lelkész, tanította a ref. vallástant 
az I—VHI. o„ heti 7 órában.

3. Dr. Silberfeld Jakab izr. főrabbi, tanította az izr. vallás
tant az I—VIII. o., heti 8 órában.

. ' . . . . ;

3. P ed e llu so k :

Valach János (1915. óta), Timkó Ferenc (1918. óta).
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4. A  tanári testület társadalmi elfoglaltsága.

Dr. Rell Lajos igazgató az Orsz. Ev. Tanáregyesület al- 
elnöke, a Békésmegyeí-Hódmezővásárhelyi Kór elnöke, a Ma
gyar Nemzeti Szövetség Békéscsabai Csoportjának elnöke, az 
Év. Nőegyesület, a Luther Szövetség, az Aurora társelnöke, 
a Stefánia-Szövetség titkára, a Szanatórium Egyesület alelnöke, 
a Békéscsabai Nőegylet jegyzője, a Kaszinó vál. tagja, Békés
csaba rt. város képviselőtestületének, szinügyi bizottságának, 
isk. gondnokságának, a városi felső keresk. iskola felügyelő
bizottságának, Levente-biz. tagja, a 184. sz. Csaba cserkész- 
csapat szerv. test. elnöke, stb. Előadásokat tartott az Ev. Nő
egyesületben és az Ev. Leányegyesületben, a Kaszinóban stb. 
Cikkei több lapban jelentek meg.

Babich Pál a M. N. Szövetség, a Luther Szövetség vál.
tagja.

Balás Ádám a M. N. Szövetség, a Luther Szövetség, 
a Kaszinó vál. tagja, az Ev. Nőegylet ellenőre; tanított a felső 
keresk. iskolában

Dr. Cinkotszky Jenő az Aurora vál. tagja, t. hadnagy.
Csicsely Mihály a Békésmegyei-Hódmezővásárhelyi Tanári 

Kör pénztárosa.
Jéger József a Luther Szövetség, a múzeumi bizottság 

vál. tagja s a múzeum könyvtárosa.
Kilczer Gyula a Békésmegyei-Hódmezővásárhelyi Tanári 

Kör ellenőre, az Aurora, a CsAK vál. tagja, a Természet
tudom. és az Eötvös Loránd Mat. és Fiz. Társ. tagja; tanított 
a városi felső keresk. iskolában.

Kimer Gusztáv előadást tartott az Ev. Nőegyesületben.
Laurovics Ferenc t. főhadnagy.
Mázán László a Szanatórium Egyesület titkára, az Aurora 

vál. tagja, az I. o. ezüst-, a bronz, a Károly-csapatkereszt és 
a sebesülési érem tulajdonosa.

Pataky Sámuel t. hadnagy; tanított a városi felső keresk. 
iskolában.

Saguly József t. hadnagy, a Polgári Kör alelnöke.
Székely Vilmos népf. százados.
Vidovszky Kálmán, a budapesti Luther-Otthon igazgatója, 

orsz. cserkészellenőrző megbízott, az Ev. Nőegyesület s a 
Luther Szövetség v. titkára, a Stefánia Szövetség titkára, az 
Ev, Tanáregyesület vál., a M. N. Szövetség vál., Békéscsaba 
rt. város képviselőt., állandó választmányának, szinügyi és 
múzeumi bizottságának volt tagja, a Körösvidék Rt. igazg. tagja, 
a Körösvidék volt főszerkesztője. Előadást tartott helyben és 
vidéken a cserkészet köréből. A Magyar Cserkész szerkesz
tője ; cikkei több lapban jelentek meg.
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VI.

A tanítás anyaga.
A lefolyt iskolai évben az I. a, I. b, II. a, II. b, III. a, 

III. b, továbbá az V., VI., VII. osztályban a reálgimnáziumi, 
a többi osztályban a régi gimnáziumi tanterv szerint tanítottunk; 
az I—III. osztályban tehát a mértant a számtan tanára vette 
át, a rajz külön 2 órát kapott, a szépírás elmaradt; az V., VI.,
VII. osztályban a görög ny. és a görögpótló tárgyak helyét az 
angol nyelv foglalta el s a latin óráknak 1-gyel való csökken
tésével 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 egész
ségtan a VII. osztályban, a gyorsírás, 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, ísm.: ismétlő.)

I. a) osztály.
Antovszky László ev., Bayer Endre ev., Farkas Pál ev., 

Fikker László rk., Frank Kálmán rk., Griecs György ev., Grün- 
feld Imre izr., Gyöngyösi László rk., Holländer Sándor izr., 
Jakabfi Frigyes ev., Kocziha János ev., Kocziha Mihály ev., 
Korniss László rk., Králik Lajos ev., Krnács Mihály ev., Láng 
Géza ev., Molnár Mihály ev., Padrah Lajos ref., Péchy László 
ev,, Pollák Kornél izr., Sebők Lajos ref., Solkoly Jenő ref., 
Szalay János rk., Tadanai György ev., Toszeczki György ev., 
Varga András rk., Weinberger Ferenc izr., Zahorán Ákos ev., 
Zahorán Vilmos rk.

Magántanuló: Rosenberg Ármin izr.
Összesen: 29 nyilvános, 1 magántanuló.

I. b) osztály.
Balogh István ev., Dús Béla ref., Fejes Antal rk., Fodor 

Károly rk., Griecs György ev., Gyerai János ev., Hursan Pál 
ev., Hisz Árpád ref., Kirchner József ref., Kovács László izr., 
Kovács Loránd rk., Küzdényi Béla rk., Maczák Mihály ev., 
Miklya András ev., Nagy Lajos rk., Pepó László ev.. Péter 
Ferenc rk., Pribojszki János ev., Révész Endre izr., Simonka 
Péter gör. kel., Suhajda János ev., Szák János ev., Szekerka
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János ev., Tevan Pál izr., Török István rk,, Turbucz Antal 
ref., Urda Károly rk., Verseghy Ferenc rk., Véró János rk.

Összesen : 29 nyilvános tanuló.
II. a) osztály.

Árvái Vilmos izr., Balázsik János ev., Benke István ref., 
Benke János ref.,'Bötyáriszky Mihály ev., Csendes Oszkár ev., 
Dobay Károly rk., Gellért Zsigmond rk., Győri Attila ref., Hazafi 
György rk.,J Hoffmann László izr., Kéri László izr., Kocziha János 
ev., Koppányi Gyula ref., Krauspe Rudolf ref., Laczó János 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 rk., Szaszák János ev., Uhrin 
György ev., Varga Ádám ev., Veress Gyula rk., Zsilák U. 
János ev.

Magántanuló: Tószegi László ev.
Összesen: 32 nyilvános, 1 magántanuló.

II. b) osztály.
Bagi Ádám rk,, Bera Mihály rk., Bonomi Zoltán rk., Bo- 

tyánszki András ev., Falta László ev., Harsányi 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., Mareczky Ferenc ev., Patai Pál 
ev., Petrován Artur rk., Pribojszki János ev, Róka Béla rk., 
Spitz Miklós izr., Székely Gábor rk., Tárca Aurél g. kát., To- 
manicska Lajos rk., Tóth Mihály rk., ism., Uhrin László rk., 
Urda Pál rk., Varga József ref., Vlcskó József ev.

Kimaradt: Dóra Antal rk., Gajdács András ev,, Gottlieb 
József. izr.

Összesen: 31 nyilvános tanuló.
III. a) osztály.

Ailer László ev., Bacsó Kornél rk., Berényi József rk., Blahut 
Mihály ev., Botyánszki Mátyás ev,, Drienyovszki Mátyás ev., 
Fernekesz Géza rk., Filippinyi Sámuel ev,, Gabnai János ev., 
Gruber István izr.. Györgypál Alaert rk., Győri János ev., 
Held József izr., Horváth Ákos rk.. Horváth Győző ev., Ja- 
kabfi László ev., Kliment János ev., Kocziszky Mihály ev., Ko
vács József izr., Kulpin László izr., Laurovics Ferenc ev., 
Liker András.eV., - Lipták János ev., Martincsek Károly ev,, 
Mát hé Endre ey., Molnár Ernő rk., Padrah Sándor ref., Schwartz 
BéU izr., Suhajda András ev., Szederkényi Jenő rk., Szepesy 
Zoltán rk., Szőllősi Ferenc g. kath., Téren János ev., Vajda 
Géza izr., Zahorán Tibor ev., Zsilák Mihály ev.

Magántanuló: Zoltán István izr.
Összesen : 36 nyilvános, 1 magántanuló.



21

III. b) osztály.
Andó Mihály ev., Annus János rk., Bauer Emil rk., Be- 

raczka András ev., Csatlós Balázs rk., Dobozy János ref., 
Fehér József ev., Fischer Imre rk., Füredi István ev., Gazsó 
Mihály ev., Gortkó Mihály ev., Hajnal Ferenc izr., Hornyán 
András ev., Hricsovinyi György ev., Kliment Z. János ev., 
Kliment Z. Mihály ev., Kohn Tibor izr., Kokavecz András ev., 
Koperecz András rk., Lehoczky János ev., Lipták Pál ev., 
Matók Ferenc rk., Németh Béla ev.. Pataj Mihály ev., Pintér 
Lajos rk., Senger Vilmos rk., Stern László izr., Szabó Mihály 
ref., Szpisják Sándor ev., Tomanicska István rk., Vantara Mi
hály ev., Viczián Mátyás ev., Zsilinszky László rk.

Összesen; 33 nyilvános tanuló.

IV . osztály.
Bakos Béla ev., Barts Béla rk., Benjámin István izr., 

Berke Andor rk.. Boldog József rk., Boros János ev., Braun 
Péter ev., Brózik Gusztáv ev., Darida Károly ev., Drienyovszky 
Mihály ev., Erdős József izr., Friedman Károly izr., Gajdács 
András ev., Gálik János ev., Gretsnik Mihály ev., Griecs Pál 
ev., Gyerai Mihály ev., Hajas Sándor ev., Herzog László izr., 
Jakabfi György ev., Juhász József ref., Kersch István ism. rk., 
Kliment Károly ev., Kliment Z. Mihály évi, Kolcza Tibor ref,, 
Kovács Mihály ev.. Kovács Sz. Mihály ev., Kovács Sándor 
ev., Kovács Sándor ref., Kovács Z. Pál ev., Kraszkó Pál ev., 
Kulcsár Tibor izr., Láng Béla ev., Láng Imre ev., Lerner Zol
tán izr., Liker Pál ev., Lipták János ev., Lipták Sz. György 
ev., Mekis Ádám ev., Mihalik József rk., Nagy Czirok Károly 
ref., Niedermayer Ferenc rk., Novak János ev., Ötvös János 
ref, Paróczay László rk., Senger Árpád rk., Sepsi József ref., 
Sipos István izr., Szabó Péter ev., Szatmári György izr., Tantó 
Zoltán ref., Topperczer László ev., Toszeczky Mihály ev., 
Tóth Ferenc ism. rk., Thury Géza rk., Újlaki Kálmán ref., 
Wagner József ev., Weisz Béla izr., Weisz Jenő izr., Witaszek 
László ev., Zahorán Zoltán ev., Zsilinszky István rk.

Kimaradt: Gottlieb László izr., Sándor Jenő ev,
Összesen: 64 nyilvános tanuló.

V. osztály.
Artimovics László g. kát,, Astilián Dániel rk., Asztalos 

Mihály ref., Bánó László rk., Bender Ferenc rk., Berthóty 
László rk., Biró Ákos ref., Budai Lajos ev., Czigler Imre izr., 
Egeressy László ref., Fehér László ev., Fényes Sándor ref., 
Fodor József rk., Forgács László rk.. Gangyi Ferenc rk., Ger
gely István rk., Gordos János rk., Gyerai György ev., Gyüre 
Béla rk., Hrabovszky László ev., Kató Ferenc ref,, Klein
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László izr., Kertész Alajos rk. ism., Kocziha Endre rk., Ko
vács Elek ref., Kozma Sándor ref., Kraszkó János ev., Lam- 
per Béla ev.. Láng Frigyes ev., Lukoviczky László ev., Mala- 
tyinszky András ev., Mispál Rudolf ev., Münich József ev., 
Pataj Pál ev., Reisz Vendel rk., Schlesinger László izr., Spit
zer Tibor izr., Staszenka István rk,, Such László ev., Szolár 
István ev., Sztolár Gyula ev ., Tokaji Oszkár ref., Tószegi 
Mihály ev., Tusják János ev., Uhrin Adám rk., Urbán Endre 
ev., Vas Ferenc izr., Váczy Dezső ev., Weísz Pál izr., W er
ner Tibor izr., Zahorán János ev., Zsíros Pál ev.

Meghalt: Liker János ev.
Magántanulók: Jarabek Lajos rk., Mellinger György ref., 

Valkovszky Mihály ev.
Összesen: 53 nyilvános, 3 magántanuló.

VI. osztály.
Bagyinka János ev., Barna Béla rk., Beck József izr., 

Bonomi Károly rk., Buncsák József ev.. Csapó Endre ref., 
Csókán Aladár ref., Démusz Tihamér rk., Déri Ottó ref., Dom- 
sitz László ev., Friedmann Gyula izr., Groó Rezső ev., Haider 
Ákos rk., Holecz István rk., Horváth László ref., Kabdebó 
János rk. ism., Karácsonyi Béla g. kel., Katona Emil ref,, Kádi 
István rk., Kelemen László ref., Kiss Lajos rk., Küzdényi Jenő 
rk., Ladomérszky György g. kát. ism., Lamper József ev., Láng 
Ferenc rk., Moczkovcsák Ernő ev., Molnár Kálmán ev., Mol
nár László ev., Párti János ev., Pepó Emil ev., Perneczky 
Sándor rk., Péter Ferenc rk., Pláger László izr., Rusz József 
izr., Seben István ev., Szolár Sándor ev., Tomka Pál ev.

Kimaradt: Major Tamás rk., Varga Béla rk.
Összesen: 39 nyilvános tanuló.

VII. osztály.
Bender Sebestyén rk., Béréi Lajos rk., Brüll Kálmán izr., 

Deutsch István izr., Dévánszky Ernő ev., Dörflinger László 
ev., Ellmann József izr., Fehér József ev., Fernekesz Zoltán 
rk., Gajda Béla rk., Gajda József rk., Horváth Kálmán rk., 
Hrabovszky Endre ev., Ipolyi-Keller Imre rk., Kazár Pál ev., 
Kis Elek ref., Kiszely János ev., Kovács László rk., Könczey 
Elemér rk., Laczó András ev., Lestyán László ev., Martincsek 
Mátyás ev., Matulay József ev., Medovarszki Mihály ev., Mol
nár János ev., Nyitrai Elemér ref., Pepó György ev., Perlroth 
Manó izr., Povázsay Imre ev., Rosenberg Ervin izr., Sáró 
András ev., Sipos Endre izr. ism., Szlany János ev., Szta- 
ricskai Pál ev., Tardos József izr., Tóth Miklós rk. ism., Uh
rin Pál ev., Újlaki Lajos ref., Vincze Lajos ref., Weisz Andor 
izr,, Zvarinyi Endre ev.

Kimaradt: Iritz László izr.
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Magántanulók: Auszterweil Eszter izr., Holczer Irén izr., 
Medveczky-Langer Leona rk. (nem tett vizsg.), Rudnyánszky 
Hajnalka rk.

Összesen: 42 nyilvános, 4 magántanuló.

VIII. osztály.
Botyánszky Géza ev., Csák Máté ref., Déri Gusztáv ref., 

Dobiz Béla ev., Faragó Béla izr,, Félix László ev., Gajdács László 
ev., Grabenhofer István ev., Gutvill Tihamér rk., Haider La
jos 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., Mar- 
csek Emil ev., Máté László ev., Moczkovcsák István ev., Mol
nár Aladár rk., Nagy Elemér ref., Olasz Zoltán rk., Papp 
Ferenc rk., P. Péchy Tamás ev., Schvarcz Árpád izr., Singer 
László izr., Wulcz Tibor izr., Zahorán Pál ev., Zöld László ref.

Magántanulók: Geyer Péter ref., Hajdú Mihály ev., Ma- 
tuz János rk., Südy Ernő rk.

Összesen: 32 nyilvános, 4 magántanuló.

VIII.

Érettségi vizsgálat.
írásbeli része május 19., 20, és 21.-én folyt le. A bánya

kerületi Püspök úr a következő tételeket tűzte k i :
1. A magyar nyelvből és irodalomból: A nemzeti össze

omlások hatása irodalmunkra.
2. A latin nyelvből és irodalomból: M. Tullii Ciceronis 

Cato Maior De senectute c. 11.
3. A mennyiségtanból: a) Algebra. Derékszögű négyszög- 

alakú posztódarab festésénél a keresztszálak Vis., a hosszanti 
szálak 1/2b részükkel rövidültek meg s így a terület 8V3 m2-vel, 
a kerület 3 m-vel kisebbedett. Milyen hosszú és milyen széles 
volt a posztódarab festés előtt ?

b) Geometria : Egy 20 cm sugarú vízszintesen kifeszített 
hártya közepére 15 mm sugaru golyót teszünk, amely azt any- 
nyira benyomja, hogy a golyó középpontja abba a vízszintes 
síkba süllyed le, amelyben azelőtt a hártya volt. Mily nagy 
felületen érintkezik akkor a golyó a hártyával s mekkora szö
get zár be a hártya a vízszintessel?

Vizsgálatra jelentkezett: a f. isk. évben végzett 30, 1 a 
múlt évről elmaradt nyilvános, 3 magánt., 1 ismétlő érettségi 
vizsgálatot tevő, összesen 35 tanuló ; az írásbeli alapján szóbelit 
tett 33 tanuló, 2 tanuló betegsége miatt elmaradt.

A szóbeli vizsgálatokat június hó 23—27. napjain tartottuk
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dr. Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész úr elnöklete alatt, 
dr. Horvay Róbert igazgató, kormányképviselő úr jelenlétében. 
Kormányzóbizottságunk képviseletében Pfeiffer István b. tag 
volt jelen.

A vizsgálat eredménye : jelesen érettek: Liker Pál, Máté 
László, Wulcz Tibor (praematurusok), Déri Gusztáv, Moczkov- 
csák István, összesen 5;

jól érettek: Csák Máté, Félix László, Hajdú Mihály, Ja- 
kuba János, Kapta Gyula, Kupecz Vilmos, összesen 6 ;

érettek: Botyánszky Géza, Faragó Béla, Geyer Péter, 
Grabenhofer István, Gut vili Tihamér, Haider Lajos, Kokavecz 
György, Kulpin Imre, Marcsek Emil, Molnár Aladár, Nagy 
Elemér, P. Péchy Tamás, Singer László, Südy Ernő, Urszinyi 
Gyula, Zöld László, összesen 16.

Javító vizsgálatra 3, ismétlő érettségire 3 tanulót utasí
tottunk.

Az éretteknek nyilvánított tanulók a következő pályákra 
készülnek : jogi pályára 1, orvosira 4, tanárira 4, gyógyszeré
szire 1, mérnökire 1, gépészmérnökire 1, állatorvosira 1, ke
reskedelmire 4, katonaira 1, művészetire 2, vasútira 3, iparira 
1 ; kereskedő lesz 2, közhivatalnok 1.

Kiegészítő érettségi vizsgálatot tett a görög nyelvből Kosa 
Pál jó, Réthy Dezső jeles eredménnyel.

IX.

A tanulók statisztikája.
1. A tanu lók  száma. Felvétetett 420 nyilvános, 10 fiú-, 

3 leány-magántanuló, összesen 433 ; vizsgálatot tett 410 nyilv , 
13 (10 fiú, 3 leány) magántanuló, összesen 423 (11 nyilvános 
és 21 magántanulóval kevesebb, mint az előző évben).

A vizsgálatot tett tanulók száma osztályok szerint:
La Ib. Ha. Il.b III.a Ill.b IV. V. VI. VII. VIII. Ossz.

Nyilv. 29 29 32 28 36 33 62 52 37 40 32 410
Magánt. 1 — 1 — 1 — — 3 — 3 4 13
Összesen 30 29 33 28 37 33 62 55 37 43 36 423

2. Illetőségük. Csonkamagyarországi: 410 (96'92%), ro
mán uralom alatt levő elszakított területről való 12 (2‘83°/u), 
S H. S. uralom alatt levő elszakított területről 1 (0'23’/o); békés
csabai 285 (67'37u/0), békésmegyei 59 (13'94%), más megyebeli 
66 (15'60'Vo). mégpedig : Arad 9, Bács-Bodrog 1, Bihar 7, Csa- 
nád 43, Fejér 1, Hont 1, JNK-Szolnok 2, Pest 3,

3. V allásuk. Ág. h. ev. 191, ref. 52, r. kát. 115, gör. kát. 
3, gör. keli 2, izr. 59.
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4. Anyanyelvűk. Magyar 398 (94'09%). német 4 (0‘940/0), 
tót 20 (473%), román 1 (0'24%).

5. Nyelvism eretük. Csak magyarul beszél 267 (63’12%), 
más nyelven is 156 (36‘89%), németül 31, angolul 2, tótul 88, 
oláhul 4, szerbül 2.

6. Szüleik foglalkozása. Nagybirt. 2, középbirt. 13, kis- 
birt. 51, kisbirtokos napszámos 12, egyéb őstermelő 1, gazd. 
tisztv. 7, gazd. cseléd 2, földmívesmunkás 2, gazdasággal fog
lalkozó szülők száma 90 (21'22%); nagyiparos 2, kisiparos 72, 
ipari tisztviselő 1, egyéb ipari segédszemély 8, ipari napszá
mos 1, iparral foglalkozó szülők száma 84 (19'86‘/i>); nagy- 
kereskedő 7, kiskereskedő 45, keresk. vagy köziek, tisztviselő 
29, keresk. vagy közieked. segédszemély 32, keresk. vagy köz
ieked. foglalkozó szülők száma 113 (26*71° o); köztisztviselő 25, 
pap, tanár, tanító 32, másféle értelmiségi 24, értelmiségi 81 
(l9'14°/o), közhivatalban alkalm. altiszt, szolga 4 (0'94%), katona- 
és csendőraltiszt 10 (2'367o), különböző foglalk. ágakban dol
gozó napszámos 1 (0'24%), nyugdíjas tisztviselő 19, nyugdíjas 
altiszt 6, ossz. 25 (5'91%), magánzó 12 (2'84%), egyéb 3 (0'71°/o).

7. M agaviseletük. Példás 273 (66'58%), jó 136 (33'17%), 
szabályszerű 1 (0'24%).

8. Előm enetelük. Jeles 41 (9'69%), jó 95 (22'46%), elég
séges 173 (40'89°/°), összes haladó 309 (73‘04%); egy tárgyból 
elégtelen 52 (12'29%), kettőből 43 (10' 16%), többől 19 (4’51%), 
a bukottak száma 114(26'96%).

9. M ulasztások. Egy órát sem mulasztott 55 tanuló 
(13 41%), csak igazoltan 347 (a mulasztók 9774%), igazolt óra
szám 13.964, egy tanulóra 34 óra esik ; igazolatlan óramulasz
tás 13, egy tanulóra 0 03 óra jut. Könnyű betegségi eset 720 
(egy tanulóra 17 eset), súlyos 38, fertőző (járványos) 214.

10. Egyéb adatok. Ismétlő 13 (a tanulók 3 07%); görög
pótlót tanult 28, egészségtant 40, szabadkézi rajzot 43, éneket 
(az I. és Il.-ban kötelező, tehát ezeken kívül) 118, hegedűt 10, 
vívást 14.

11. Az érettségi vizsgálat eredm énye. Jeles 5 (15’15%), 
jó 6 (18'18%)f elégséges 16 (48 48%), összesen érett 27 (81'81%), 
javítóra utasítva 3 (9'09%), ismétlésre 3 (9'09%).

X.

Intézmények.
1. 1. Tanári könyvtár. A) Folyóiratok. Az 1923—24-i érte

sítőnkben közölt folyóiratokon kívül előfizettünk a „Zeitschrift 
f. d. Phys. und Chem. Unterricht"-re. A folyóiratok könyv
tárunk XII. M. osztályát alkotják. Állomány 94 folyóirat, 1128 
kötetben. Előfizetésre fordított összeg: 172'29 P.
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B) Könytár. a) Vétel utján: Lukinich : Nagyenyedi album. 
Szalay: Szuhay, Szigethy: Luther lelke, Mikszáth: Noszty fiú 
esete, Gombocz-Melich: Magy. etym. szótár I—VIII. f., Sziny- 
nyei: A regény, Szinnyei: Novella és regényirodalmunk I—II., 
Gulácsy: Fekete vőlegények, Csengery-Emlékkönyv, Benedek: 
Irodalmi lexikon, Sweet: A short historical english grammar, 
Brooke Stopford : English literature from 670, Pukánszky: A 
magyarországi német irod. tört., Bielschowsky: Goethe, Sein 
Leben und seine Werke. I—II., Rolland: Jean Christophe VI. 
és VII., Ford: A  nemzetközi zsidó I.—II., Ossendowski: Véres 
napok, Lam brecht: Az ősember, A ntal: II. Katalin emlék
iratai, Bernátsky : Élmények, Y bl: Donatello, Szentiványi: Bara
bás, Réti: Hollósi, Dékány: A tört. tud. módszertana, Hóman: 
A forráskutatás, Fejérpataky: Pápai oklevelek, Révész: A 
magyarországi prot. tört., D ézsi: A magy. tört. tárgyú szép- 
irod. tört., Sarfatti: Mussolini, Taylor: Kannibálok földjén, 
Amundsen: Az északi sark meghódítása,, Baedecker : Italien. 
Cholnoky: Morfológia, Term. tud. Társ. Évkönyve, Vigh : Az 
elektromosság alaptörv., Bukh : Gimnasztika képekben, Kle- 
belsberg K. gróf: Beszédei, cikkei és törv. javaslatai, Ba- 
rankay: A nemzeti közszellem paedag-ja, Barthos : Középisk. 
tanári névkönyv, középisk. Rendtartás, középisk. Tanterv, 
Verzár: Életről, Nagy: Gondolkodók, Mitrovics: Gyulai esz
tétikája, T é rty : 1925. évi törvénycikkek, u. a z : 1926. évi tör
vénycikkek, H erodek: József nádor-intézet emlékkönyve,
Fejes Zoltán : Propertius Cynthiája.

b) Ajándék utján: A VKM úrtó l: Révai Nagy Lexikon 
XIX. k., Gorka: A természettud. kongresszus munkálatai, gr. 
Széchenyi István összes m üvei: V., IX., X., XI. k., Pleidell: 
Magyar külkereskedelem, Lukinich: Szatmári béke, Szekfü: 
Magyar államnyelv kérdése, Beniczky Lajos: Visszaemléke
zései, Auer Ján o s : Héttornyi fogságban írt naplója, Mályusz: 
Sándor Lipót fg. nádor iratai, Domanovszky: József nádor 
iratai L, Magyary : A magyar tudománypolitika; Kilczer Gyula 
úrtól: Dumas. Monte Cristos Daughter; Rudolf Reálgimn.: 
Pintér: A  magy. középisk. igazg. kk., Falu szöv.; Bodor: HO 
községfeji. kiáll.

A tanári könyvtár gyarapodása 1926. jun. 1.—1927. május 
31-ig (a folyóiratokkal együtt):

a) Vétel útján 79 mű 84 kötet 664'05 P értékben
b) Ajándék „ 22 „ 22 „ 396T0 „_____„

összesen 101 mű 106 kötet 1060T5 P értékben
Beköttettünk 41 kötetet. A köttetésre fordított összeg 

83'04 pengő.
A könyvtár állománya 1927. május 31-én : 3768 mű, 6244 

kötet 38,785 73 P értékben. Könyvtárunk 1918. jun. 1.—1927. 
május 31-ig 1599 kötettel gyarapodott 11.43078 P értékben, 
melyekből új mü 622. 1920. junius 1.—1927. május 31-ig 1167
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kötetet köttettünk be 2100'60 P értékben. A könyvtár ő re : 
dr. Czinkotszky Jenő.

2. Ifjúsági Könyvtár. Gyarapodás, a) A jándék: 10 db 
mű 10 kötetben, b) V étel: 29 db mű 29 kötetben. Könyvek 
vásárlására fordítottunk 119 P 37 f-t, kötésére 107 P 60 f-t, 
üzemi költségre 1 P 72 f-t. Könyvet ajándékoztak: Beck József 
VI., Domsitz László VI. és Maczák András VIII. o. tanulók. 
Ore : Sztehlo Nándor.

II. 1. Term észetrajzi szertár. Állománya nem változott. 
Állománya: állattani gyűjtemény 6186, növénytani 1710, ásvány
kőzettani,,, őslénytani 2277, vegyesek 1682, fali táblák 86. Értéke: 
707,540. Őre : Jéger József.

2. V egytani szertár. Állománya nem változott. Ő re: Jéger 
József.

3. Term észettani szertár. Szaporodás : Rheostat; ernyő 
a vetítőkészülékhez állvánnyal; 2 db üvegprizma; Müller-féle 
lejtőkészülék, egyszálas izzólámpa állványon ; 2 db precíziós 
csiga; csigasor 3 csigával; centrifugál-gépre közlekedőcső ; 
Savart-féle fogaskerék; pyknometer; Schmidt-féle pörgettyű 
gyűrűben ; Galton-síp ; differenciál thermoskop; biprizma ; mész- 
pát prizm a; fluoreszkáló folyadékok ; 2 db Holtz-féle stativ; 
Vakuum-skála ; Braun-féle cső; Wehnelt-téle cső; seléncella; 
borostyán Geisler-cső ; különböző szerszámok és szerek. Ösz- 
szesen 1985 P értékben. Állomány 325 készülék és szerszám 
8544 46 P értékben. Őre : Pataki Sámuel.

4. Történelem -földrajzi szertár. Szaporodás aj a történelmi 
osztályon : Zahorán Pál városi intéző úr ajándéka 2 db bronz
kori lelet (egy sarló és egy fokos): b) a földrajzi osztályon : 
1 db iskolai fali térkép, 5 db szemléltető kép és 11 db térkép
tartó, összesen 149’92 P értékben. Őre : Laurovics Ferenc.

5. K lasszika-filologiai szertár. Állománya nem változott. 
Őre : Balás Ádám.

6. R ajzszertár. A szertár, illetőleg a felszerelés az új 
tanítási tervnek megfelelően új modellekkel, bútorokkal szapo
rodott. A régi padok helyébe 50 drb, ú. n. „bak“ került. A 
nagyméretű geometriai testek rajzoltatása is zavartalanul folyik, 
beszereztünk 8 db. kockát, 3 hasábot, egy nagy korongot, 
egy nagy gyűrűt. Megvettük továbbá a Nemzeti Muzeum Nép
rajzi Ösztályának kiadásában megjelent „Magyar Népművé
szetet“, egy darab diapositiv-katalógust. A gyarapodás értéke 
600-H76+96+5-22 P=877‘22 P. Őre: Mázán László.

7. Tornaszertár. Szaporodás: 10 szakasz svéd létra élfa- 
és vasalással, 2 db svéd pad, 8 mászókötél, 1 amerikai 
nyújtó, 1 vaskorlát, 1 ló, 4 ugró zsámoly, 1 pár ugró mérce, 
1 lengő kötél, 4 db impregn. vászon ugrószőnyeg, 1 pár 
felszer. kosárlabda állv., 1 db futball, 1 db füleslabda, 10 db 
kis bőrlabda, 5 db svéd gerely, 10 db gerelynyél, 2 db bam
busz gerely, 1 bambusz ugrórúd, 2 db diszkosz, 2 pár gyűrű-
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hinta, 1 db mérőszalag, 1 felszerelt mentőszekrény, összesen 
3515'60 P értékben, mint a nm. Vallás és Közokt. Miniszter Ür 
ajándéka, az 56677—1926, XIII. sz. r. szerint. O re : Achim 
Károly. ,

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

Itt említjük meg, hogy az ifjúsági előadások jövedelméből 
s adományokból f. évi március hóban zongorát szereztünk közvet
lenül a jóhírü Rosier-gyártól. A zongora finom, tiszta, lágy hangjá
val válik ki. Vételára 3195 89 P, amelyhez zongora-alapunkból 
1980, az Evang. Nőegyesület adományából 400, az Evang. Leány
egyesület kamatmentes kölcsönéből 400 P-t csatoltunk s 501'82 
P kölcsönt vettünk föl. A zongorát e célra készített ládában 
helyeztük el (86 P). A zongora megvételével egyik régi vágyunk 
teljesült. Az Ev Nőegyesület az iskolai előadások céljaira 
pódiumot és szőnyeget adományozott. Fogadja a két egyesület 
ez alkalommal is hálás köszönetünket.

III. Alum neum . A lefolyt iskolai évben 48 tanulónak 
nyújtott ebédet és vacsorát 170'— P évi díj mellett.

Hálás köszönettel adózunk e helyen azoknak, akik kéré
sünkre szives adományaikkal lehetővé tették, hogy 1 tanulót 
teljes díj-, 11 tanulót pedig féldíj-elengedésben részesíthettünk, 
Ezek a következők: Békés-Csabai tkp. Egyesület 400 P, gr. 
Wenckheím Sándor 50 kg cukor, 5 zsák burgonya, Izsák bab, 
Apolló Mozgó 80 P, id. Réthy Béla, Békésmegyei Kereske
delmi Rt., Grigolin János fiai 40—40 P, Kovács malom 30 kg 
liszt és 16'— P, Stern és Steinberger 200 kg bab, Kulpin Ja
kab, dr. Weisz Lajos 32—32 P, Láng László 300 kg burgonya 
és 15 liter bab, Rosenthal malom 1 zsák liszt, Flamm-malom 
25 kg árpagyöngy és 25 kg köleskása, Békésmegyei Ált. Tkp. 
Békéscsaba-városi Tkp., Dörflinger Béla 24—24 P, Békésmegyei 
Keresk. Rt. 5 kg cukor, 5 kg rizs, 10 kg bab és 25 kg kenyér
liszt, Békéscsabai Áruforgalmi, Békéscsabai Leszámítoló, B é
késcsabai Sertéshizlaló, dr. Linder Károly, Lipták János, dr. 
Holländer Lipót, Vidovszky Károly, dr. Prónai Ernő, Elekes 
József, dr. Molnár Lajos, W erner testvérek 16—16 P, Róna
Gusztáv különféle vasedények és 8 P, Lőwy Albert 1 kocsi
fahulladék, Hrabovszky Pál 50 kg vöröshagyma, 4 kg zsír, 3 
liter mák, Merkur Szövőgyár, Alföldi Sertéshizlaló, Debreczeny 
Károly, Kocziszky Mihály, Czigler Jenő, Békéscsabai Kisgazdák 
Szövetkezete, Reísz Herman, BcsabaiFöldbirt. Gabonakeresk., 
Körösvidék, Hubertus, Motor rt., dr. Tardos Dezső, Braun 
Herman, Bohn M. és tsai 8—8 P, Lamper Pálné 3 kg zsír,
Havran Lajosné 3 kg lencse és 2 kg mák, Bcsabai Faiskola
25 kg bab, Babich Pál, dr. Padrah Kálmánná, Kován M. Endre, 
Laczó András, Kocziha Mihály, Globus beton, Bányai András, 
Schneider cég, dr. Kultsár Sándor, Matulay Ferenc, Karátsonyi 
József, dr. Szeberényi Lajos Zs., Perlroth cement, Erdős test-
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vérek, Lőrinczy László, dr. Forray Lajos, dr. Weisz Frigyes, 
Silberstein testvérek, Rokka kötszövő, Gottlieb Pál, dr. Gyön
gyösi János, dr, Südy Ernő, Tarr Gyula, Povázsay Sándor, 
Kulcsár Izidor, Újhelyi Ármin, dr. Rosenthal Iózsef, Kovács 
Sz. Márton, dr. Szarnék Oszkár, Adler Lajos 4—4 P, Aradi 
György 2 kg zsír, Lepény Mátyás 25 kg burgonya, Kovács Sz. 
Mihály 15 liter bab, dr. Jeszenszky Pál, Áchim és Ondroviczky- 
malom 3'20 P, Falta Jenő, dr. Tarján Tibor 2'4 P, Arnót és 
Izsák, Ev. Egyházi Könyvkeresk., dr. Péterfi Sándor 2—2 P, 
Faragó Sándor 1’60 P, Kliment Z. András 10 liter bab, N N. 
keresk. utazó, Vajda Endre, Laczó Mihály 0'80 P. Összesen 
1507‘76 pengő értékben.

Eforus: Laurovics Ferenc tanár, gazdasszony: özv. 
Oszadszky Károlyné.

XI.

Egyesületek.
1. Ifjúsági gyám intézet. Elnöke Vidovszky Kálmán, majd 

Kimer Gusztáv vallástanár volt. Tagjai a téli vasárnapokon ez 
évben is megtartották a bibliaórákat. Vidovszky elnök kezde
ményezésére az ifjúsági istentiszteletek és iskolai ünnepek 
céljaira csinos szószéket készíttettek s díszes terítővei látták 
el. Az Erő c. ifjúsági lapot többen járatták.

2. Ifjúsági Segitő Egyesület. Az országos gazdasági vi
szonyok alakulása erre a jótékony egyesületünkre is hatással 
volt. A jótevők adakozó kedve — bizonyára a gazdasági vi
szonyok változása folytán — némi mértékben megcsaopant és 
ez a jövőben természetesen a tanulók anyagi támogatása tér én 
is éreztetni fogja hatását. A segítésben tehát a jövőben bizo
nyos korlátozásokat kell életbeléptetnünk. Ez pedig abban 
fog állani, hogy előre bejelentett kérelemre a kétségtelenül szegény, 
jó magaviseletű tanulókat részesítjük támogatásban és ha ezen 
felül még marad anyagi erőnk, akkor természetesen figyelembe 
vesszük a jobb anyagi viszonyok közt élő tanulók kérését is. 
Tehát könyveket is elsősorban az igazán segítésre szoruló ta
nulók kapnak.

Az elmúlt év folyamán az egyesület 302 tanulónak 2196 
db. könyvet adott ki használatra körülbelül 3200 P értékben. 
Kiosztottunk 242 dolgozati füzetet 44 P értékben, biratási díj 
fejében 70 pengőt fizettünk be az iskola főpénztárába. A se
gélyezések összege eszerint 3304 pengőnél többre tehető.

Adományaikkal támogatták az egyesöletet: Réthy Béla 
úr 40 P, Lipták János úr 4 P, Békés-Csabai Takarékpénztár 
Egyesület 160 P, Forgács László úr 13 P, Botyánszky György 
egyh. felügyelő úr 10 P, Gavenda Béla úr 25 P. A nemes-



30

szívű adományozóknak ezen a helyen is hálás köszönetíinket 
fejezzük ki. Az egyesület vezetője : Saguly József tanár.

3. Gyóní Géza-önképzőkör. 28 éve áll fenn; tagjainak 
száma: 72 működő, 21 hallgató, összesen 93. Az idén Mo
háccsal, Gyulai Pállal s más irodalmi és természettudományi 
kérdések fejtegetésével (felolvasás, szabad előadás), szavala
tokkal s azok bírálatával foglalkozott. A március Í5.-i pálya
díjat Déri Gusztáv VIII. o. t. nyerte el. A tagok ez évben 
élénk működést fejtettek ki. A kör elnöke dr. Rell Lajos igaz
gató, titkára Déri Gusztáv Vili., jegyzői Moczkovcsák István 
Vili., Dévánszky Ernő Vll., pénztárosa Újlaki Lajos Vll., ellen
őre Máté János Vili., levéltárosa Grabenhofer István Vili., lap- 
tárosai Csák Máté Vili., Uhrin Pál Vll., Déri Ottó, Haider 
Ákos VI. o. t.

4. Sportkör. A reálgimn. Sportkör szept. hó 15-én tar
totta alakuló közgyűlését, amelyen Achim Károly tanárelnök 
vezetése mellett megválasztotta a kör tisztviselőit. A téli hó
napokban a tornateremben, mig az őszi és tavaszi évadban a 
Csabai Atl. Klub sporttelepén voltak gyakorló, illetőleg tréning
órák hetenként kétszer. A Sportkör ifjúsági atlétái az alábbi 
versenyeken szerepeltek: Julius 11-én Békéscsabán a kér. atl. 
versenyen Grabenhofer István Vili. a 100 m ifj. síkfutásban 3. h. 
(117 mp), a távolugrásban 1. h. (5'92 m). 1926. julius hó 18-án 
Orosházán a kér. bajn. úszóversenyen a 100 m ifj. mellúszásban 
Lestyán László 1. h. (1 p 30‘2 mp). 1926. julius 25-én Rákos
ligeten tartott úszóversenyen a 100 m ifj. mellúszásban Lestyán 
László 1. h. (1 p 31 mp), a 400 m gyorsúszásban Kiszely Já 
nos 3. h. 1926. aug. 1-én a debreceni orsz. kongressz. úszóverse
nyen a 100 m ifj. mellúszásban Lestyán László 2. h. (1 p 32 
mp). 1926. aug. 1-én Békéscsabán az orsz. atl. versenyen az ifj. 
távolugrásban Grabenhofer István 3. h. (6'5 m). 1926 aug. 15-én 
Szegeden az ifj. távolugrásban Grabenhofer István 2. h., majd 
aug. 22-én Debrecenben 4. helyezést nyert. 1926 aug. 25-én 
Békéscsabán a nemzetközi úszóversenyen az 50 m gyerm. gyors
úszásban Horváth Ákos 2., Weisz Pál 3. h. Az 50 m gyerm. 
mellúszásban Bakos László 1. h. (40'1 mp). 100 m ifj. mell
úszásban Lestyán László 1. h, (1 p 33 mp). 100 m ifj. gyors
úszásban Horváth Kálmán,3. h. A 3x100 m ifj. vegyes stafé
tában Lestyán L., Haider A., Horváth K. 2. h. 1926. okt. 16-án 
házi atl. verseny. 100 m síkfutás: 1. Grabenhofer István Vili. 12 
mp., 2. Újlaki L. Vll., 3. Niedermayer F. IV. (6 ind.) Súlylökés.
1. Déri G. Vili. 9'30 m. 2. Kokavecz Gy. Vili. 3. Papp F. Vili. 
(8 ind.) 800 m síkf. 1. Kokavecz Gy. Vili. 2 p 28 mp. 2. Seben 
I. Vl. 3. Kovács P. VI. (5 ind.) Magasugrás. 1. Grabenhofer I. 
1'55 m. 2. Újlaki L. Vll. 3. Déri G. Vili. (6 ind.) Gerelyvetés. 
1. Haider L. Vili. 34'80 m. 2. Haider Á. VI. 3. Gajda J. Vll. 
(6 ind-.) 400 m síkf. 1. Kovács P. VI. 61'6 mp. 2. Gutvill T. 
Vili. 3. Zöld L. Vili. (9 ind.) Diszkoszdobás. 1. Déri G. Vili.
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26‘40 m. 2. Kokavecz Gy. Vili. 3. Tardos J . Vll. (8 ind.) Távol
ugrás. 1. Grabenhofer 6‘20 m 2. Újlaki L. Vll. 3. Déri 0 . VI. 
4. Haider L. Vili. (9 ind.) 1500 m síkf. 1. Haider L. 5 p, 23 
mp. 2. Astileán D. V. 3. Kiszely J. Vll. (7 ind.) 4x100 m staf. 
1. a Vili. oszt. (Déri, Zöld, Gutvill, Grabenhofer) 51 mp. 2. a 
Vll. oszt. 3. a Vl. oszt. 1926 dec. 26-án a MUE úszóversenyén 
Budapesten. 100 m mellúszásban Lestyán 2. h. 1 p 28 mp. 1927. 
május 8-án KISOSz délker. bajnoki versenye Szegeden. Távol
ugrás. Bajnok: Grábenhofer István Vili. 6'29 m kér. rekord. 
100 m síkfutás Grabenhofer 3. h. 117 mp. 4x100 m. staféta. 
Gajda—Újlaki—Gutvill—Grabenhofer 3. h. 49 mp. 1927. máj. 
29-én Békéscsabán a 10x300 m kegyeleti stafétában a Sportkör 
csapata 2. helyezést nyert. 1927. junius 12-én Szarvason a várm. 
Vitézi Szék atl. pontversenye. Távolugrás (5 ös csapat) 1. h. 
egyénileg Grabenhofer István 1. h. 6‘5 m. 4x100 m staféta. 
Gajda—Déri—Újlaki—Grabenhofer 1. h. 47'8 mp. 100 m síkf. 
1. Grabenhofer 11'2 mp. 1500 m síkf. Astileán D. 4. h. 4 p 54 
mp. A súly, diszkosz, gerely 5-ös csap. versenyben 4. helye
zések. így csapatunk a pontversenyben 30 ponttal 3. helye
zést nyert.

5. Ifjúsági ének- és zenekar. Az énekkar Povázsay 
László vezetése alatt szép előrehaladásról tett bizonyságot is
kolai ünnepeinken ; tagjainak száma 90. A  11 tagból álló zene
kar Povázsay László felügyelete mellett működött.

XII.

Tájékoztató a jövő iskolai évre.

I. Beíratások. 1 . A tanulók július 1— 4., továbbá szep
tember hó első napjain iratkozhatnak a reálgimnáziumban. 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 dij 
címén 10 pengő fizetendő. 2. Tandíjelengedésért csak szegény,



példás magaviseletű, szorgalmas tanulók lolyamodhatnak a gim
názium kormányzóbizottságához szept. 1—20. közt.

III. Alumneum. A főgimnázium alumneumába felvesszük 
bármely növendékünket. A fizetendő havi dij 18 pengő. A dijak 
félévenként előre — kivételes esetekben havi részletekben — 
fizetendők a pénztárnál. Alumneumi dij elengedésére csak igen 
szegény, példás magaviseletű, és jó előmenetelű tanulók tart
hatnak számot.

IV. Javító-, pótló-, különbözeti és magánvizsgálatok.
Javító 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 külön
bözeti és a magánvizsgálatok írásbeli részét szeptember 1.-én, 
szóbeli részét szeptember 2. án tartjuk. Az iskolai év megnyi
tásának napját hirlapilag közöljük

V. Javító és pótló érettségi vizsgálatok. Egyházi fő
hatóságunk intézkedése következtében a javító és pótló érett
ségi vizsgálatok intézetünkben lesznek, és pedig az írásbeliek 
1927. szeptember 3., 5., 6. napjain, a szóbeliek szeptember 8.-án.
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Kérelem.
A Csabai Öregdiákok Szövetsége a világháborúban hősi 

halált halt tanulók emléktábláját el akarja készíttetni. Az igaz
gatóság azzal a kéréssel fordul tehát iskolánk barátaihoz, fő
ként a szülőkhöz: tudósítsák a h. h. h. tanulókról, hogy a 
teljes névsort összeállíthassa. Az emléktáblára adományokat 
kér és hálás köszönettel fogad intézetünk.
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