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Vidovszky Kálmán
M ikor 1927. évi február 29-én búcsút mondott inté

zetünknek, az elválás fájdalmát enyhítette annak tudata, 
hogy távozása tágabb munkakörba való elhivatást, emelke
dést jelent számára. S Vidovszky Kálmán beváltotta a hoz
záfűzött reményeket: fölvirágoztatta a Luther-O tthont, mély 
barázdát szántott a magyar cserkészet nemes talaján s 
emlékezetét áldja az a nagyjövőjű iskola is, amelynek fa
lai között élete végén működött.

Az 1926 27. iskolai évről szóló értesítőnkben megraj
zoltuk kedves alakját s most csak az o tt vázolt képet 
óhajtjuk kiegészíteni néhány adattal. 1910-ben került 
intézetünkbe helyettes tanárnak s a következő évben ren
des tanárrá  lett. A volt kedves tanítványt tanári karunk 
nagy szeretettel fogadta s ő csakham ar még mélyebbé tette 
e szeretetet. Az első pillanattól kezdve kitűnt, hogy a ta 
nári pályát nem tekinti egyszerű foglalkozásnak, hanem 
hivatásnak s éppen ezért nem szorítkozott csupán a szoro
sabb értelem ben vett tanári m unkára, a tanításra. A veze
tése alá került Gyámintézetbe új életet lehelt, bevezette 
a biblia-órákat, hogy a Szentírás ismeretével minél tudato- 
sabbá tegye tanítványai vallásos meggyőződését, őrömmel 
vállalta az ifjúsági könyvtár gondozását, majd a Segítő^ 
Egyesület vezetését is, hogy irányíthassa, jó könyvekkel 
elláthassa az olvasni vágyókat s mennél több szegény ta
nulónak juttathasson iskolakönyveket.

Vidovszky Kálmán nagyon szerette a könyveket, de 
ismereteit nemcsak belőlük igyekezett bővíteni, hanem ta
pasztalatból is, amelyre bő alkalm at nyújt az utazás. Uta
zásvágya már ifjúkorában úrrá lett rajta s szívesen vállalta a 
tanulmányi kirándulások szervezését. 1912-ben Révbe, 1913- 
ban Fiúméba és környékére, 1914-ben Erdélybe vezette 
iskolánk ifjúságát. A kirándulás élményeit színesen írta le 
értesítőink számára. E kirándulások alkalmával ismerte 
meg igazán a gyermeki lelket, amely később is csodálatos 
bizalommal tárult ki előtte.

I.
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Korán elkölíözött kartársunk tudatában volt annak, 
hogy a tanár nemzete jövőjét építi, ha nem engedi elavulni 
iskolájának nemes hagyományait, hanem új bimbókba szök
kenti. S ő iskolánk nemes hagyományainak ihletettlelkű 
ápolója volt s amellett új hagyományodnak lett magvetőjé
vé. Az intézetünkben folyó cserkészmunkára gondolok itt. 
Az első szárnypróbálgatás után őt kértem föl cserkészcsa
patunk vezetésére, mert eszményiséget kereső lelkében, 
nemes érzelemvilágában s h ivato tt nevelői készségében biz
tos zálogát láttam  cserkészcsapatunk virágzásának. Minden 
tekintetben megfelelt a várakozásnak: olyan m inta-csapa
tot szervezett cserkészeiből, hogy 1924-ben a szegedi cser
kész-szemlén magára vonta Z eleki Pál gróf akkori főcser
kész figyelmét. így vált lehetővé, hogy a szegedi cserkész
kerület első nagy bem utatkozása országos érdeklődés mel
lett Békéscsabán folyt le. A főcserkész s a Szövetség é r
demes elnöke, W itz Béla a budapesti központ számára kí
vánták őt megnyerni s am ikor a terv valóra válhatott, Vi- 
dovszky Kálmán az egész ország cserkészetének egyik 
legkiválóbb munkásává lett. Cserkészcsapatunkban kifej
tett fáradhatatlan, áldozatos munkája hagyománnyá vált 
intézetünkben s a város többi cserkész-otthonában.

1927. február 1-én távozott intézetünkből, de a nyil
vántartás szempontjából továbbra is tanári karunk kötelé
kében m aradt. Gyakran fölkeresett bennünket s mi úgy 
éreztük: valójában soha sem szakadt el tőlünk. Iskolánkat 
éppen úgy szerette s éppen olyan hű barát volt, m int az
előtt. Mindig derűt hozott m agával s csak akkor okozott 
mély szomorúságot, amikor váratlanul elköltözött az élők 
k ö zü l... Temetésén küldöttségileg volt jelen tanári ka
runk s Sztehlo Nándor kartárs m ondott szívbőljövő búcsú
beszédet korai sírjánál. Á ldott emlékét híven ápolja cser
készcsapatunk s kegyelettel őrzi tanári karunk.

II.
Intézetünk múltja

Iskolánk gyökere abba a magánintézetbe nyúl vissza, 
amelyet az abszolutizmus alatt rendes tanári állásától meg
fosztott s ide húzódott Breznyik János létesített 1855-ben Bé
késcsabán az intelligens szülők kívánságára. A kiváló tanár 
1858-ban Selmecbányára távozott s örökébe M okry  Sámuel 
lépet, akivel egyidejűleg érkezett ide Stiaszny Soma és szin
tén magániskolát nyitott, amely azonban a szülők kívánságá
ra az előbbibe olvadt.

Intézetünk tulajdonképeni megalapítása az 1857. évhez
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fűződik. »Békéscsaba város tanácsa és váltság-bizottmánya« 
az államkölcsönre eladott városi földek árából az összes 
egyházaknak nevelési célra 55.000 forintot adományozott 
»nemzeti kölcsönkötvényekben« s ez összegből az evang. 
egyházra 43.000 forint jutott oly feltétellel, hogy a kamato
kat négyosztályú reálgimnázium fenntartására fordítja. Az 
egyház elfogadta az adományt, átvette a magánintézet két 
osztályát, megnyitotta a III. osztályt, az iskolát nyilvános
nak nyilatkoztatta ki s ügyeinek intézését az »iskolai bi
zottmányra« bízta. így folyt le az 1858'59. iskolai év. 1860 ö l
ben az egyház a IV. osztályt is megnyitotta s hogy meg
legyen a negyedik tanár, polgári iskolájának tanítástervét a 
gimnáziuméhoz szabta s m agát az iskolát is a gimnázium
hoz csatolta. A nyilvánossá lett reálgimnáziumnak sok 
nehézséggel kellett megküzdenie: nem volt épülete, fel
szerelése, tanárainak fizetése is hiányos, hiszen az alaptőke 
csak 1863-ban folyt be. 1864-ben a polgári iskolát elvá-* 
lasztofták az intézettől, a reális  irányt megszüntették s az 
összes osztályokat egy épületben helyezték el. Iskolánk 
inneniül 5 évig algimnáziummá, 1870/71-ben névleges pol
gári iskolává lesz, 1871 72-ben újból a reálgimnázium címet 
veszi fel s ilyen marad1 1875 76-ig. Az 1876 77. iskolai év
től kezdve azonban ismét visszatér a gimnáziumi irányhoz, 
mivel kevés volt tanulói közt a reálista. A kísérletezés még 
egyszer üti föl a fejét: 1882-ben a presbitérium  az alapít
vány szellemével ellentétben polgári iskolává akarta átala
kítani s megnyeri a városi képviselőtestület hozzájárulását, 
de az egyház intelligens tagjai egész a miniszterig meg
fellebbezték a határozatot s Trefort Ágost v. k. miniszter 
1882. december 3-án helyt adott a felebbezésnek (35.293. 
sz. a.) és így iskolánk m agm aradt gimnáziumnak.

A most véglegesen középiskolának minősített intézet
nek sok küzdelmet kellett kiállania, hogy megfelelő épü
lethez, felszereléshez jusson s hogy majdan főgimnáziummá 
fejlődhessék. A küzdelemben Horváth János igazgató járt 
elől, akinek szívós k itartása meghozta a győzelmet. A köz- 
oktatásügyi kormányzat azonban sokáig mereven elzárkó
zott az államsegély m egadásától s úgy látszott, hogy isko
lánk ügye zátonyra jut. Végre városunk nagynevű szü
lötte, Zsilinszky  Mihály le tt v. k. állam titkárrá. A nemes 
ügy s szülővárosa iránt való szerétéiből 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. 
július 14-én indította meg a mozgalmat intézetünk főgim
náziummá való kifejlesztése érdekében s Wlassics Gyula 
v. k. miniszter Heinrich Gusztáv egyetemi tanárt küldte ki 
biztosul Békéscsabára. Az állammal való szerződést Wlas-
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sics 1898. július 13-án írta  alá s ezzel iskolánk fejlődése 
elől az utolsó akadály is elgördült.

A főgimnáziummá válíliintézetben az 1897 98. iskolai 
évben nyílt meg az V., 1900 1901-ben a V III. osztály. Uj, 
Álpár Ignác tervei szerint épült kétemeletes palotáját 1900. 
október 'hó 16-án avatta föl az iskola fényes ünnep kereté
ben. Első érettségi vizsgálatát 1901-ben tarto tta . 1902. de
cember 5-én (76.632. sz. a.) a VKM végleg megadta V V ili. 
osztályainak a nyilvánosság s az érettségi vizsgálat tartásá
nak jogát. Iskolánk innen kezdve szépen gyarapodott 1914- 
ig; a világháború kitörésekor katonai kórház céljaira fog
lalták le s kórháznak m aradt 1919. májusáig, amikor a 
megszálló oláh csapatok helyezkedtek el benne. Nemzeti 
hadseregünk bevonulásakor nálunk nyert elhelyezést, úgy
hogy csak 1920. augusztus 21-én kaptuk vissza épületünket. 
Az oláh megszállás rengeteg károkat okozott (a szegedi 
körletparancsnokság 1920-i megállapítása szerint 1,200.000 
K-t), am elyeket csak nehezen biríunk kiheverni.

Intézetünk 1924. szept. 1-től kezdve reálgimnáziummá 
alakult s m ásodik modern nyelvül az angolt választotta. A 
most lezárult iskolai évvel m eghaladta a 75-ik évet.

III.

Intézetünk kormányzása
Iskolánk a bányai ág. h. ev. egyházkerülethez tarto 

zik és dr. R affay  Sándor püspök ú r egyházi főhatósága alatt 
áll.

Fenntartó ja  a békéscsabai ág. h. ev. egyház. Ügyeit a 
kormányzó-bizottság intézi, amelynek elnöke s egyúttal inté
zetünk felügyelője dr. Sailer Vilmos úr; előadó dr. Rali La
jos igazgató, jegyző M ockovcsák János, pénztáros Kilczer 
Gyula, ügyész dr. Láng Frigyes.

A bizottság tagjai: 1. hivataluknál fogva: dr. Szeberé- 
rényi Lajos Zs. főesperes, felsőházi tag, Jakabfi György, 
Knyihár Károly, dr. Szeberényi Gusztáv, Linder László lel
készek, dr. Medovarszky M átyás egyházi felügyelő, dr. 
Rell Lajos igazgató, Kilczer Gyula pénztáros, Laurovics Fe
renc eforus, dr. Láng Frigyes ügyész: 2. választás útján: a) 
az egyház részéről: Ádám Gusztáv ny. műszaki tanácsos, 
Bakos Mátyás földbirtokos, Bányai András építész, Bohus 
M. György földbirtokos, Kocziszky Mihály földbirtokos, 
Kovács Mihály gőzmalomtulajdonos, Molnár János el. isk. 
igazgató, Om azta Gyula kir. közjegyző, Pfeiffer István ny. 
gazd. egyes, titkár, Réíhy Béla gyógyszerész, takarékpénz
tári elnök-igazgató, Uhrin Károly el. és iparisk. igazgató;
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b) Békéscsaba megyei város részéről: Baukó András fő
mérnök, Horváth István városi tanácsos, Lepény Mátyás;
c) a tanári kar részéről: Mockovcsák János, Pataky Sámu
el tanárok.

Dr. Szeberényi Lajos Zs. főesperes urat lelkészi mű
ködésének 50-ik évfordulóján az 1932. évi esperességi közgyű
lés ünnepelte s ez alkalommal az intézet nevében, amelynek 
növendéke, majd 43 év óta kormányzó-bizottságának 
tagja és több éven át egyházi elnöke volt, az igazgatói 
üdvözölte.

IV.

Az intézet személyzete
1. A tanári testület.
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x I

1 Dr. R ell Lajos
Ig a z g a tó

34 M a g y a r  III. b .  
F i lo z ó f i a  V II I .

G o n d n o k ,  a z  ö n k é p z ő k ö r  
0  s  a  c s e r k é s z c s a p a t  s z e r v ,  

t e s t .  e l n ö k e

2 A chim  Károly
r .  t e s tn .  t a n á r

3 6 T o r n a  1— V III .
A  t o r n a s z e r t á r  ő r e ,  
a  s p o r t k ö r  e l n ö k e

■5 Bayer Jenő
h .  t a n á r

3

T e r m é s z e t r a j z  I. b . 
F iz ik a  V III . 
M a te m a t ik a  I . b . ,  IV ., 
V II I .

II A z  I .  b . o. f ő n ö k e  
-iQ a  t a n .  é r t e k e z l e t e k  j e g y z ő j e ,  

o  a  V II I .o  f i z ik a i  g y a k o r i .
2  || v e z e tő je .

4
Dr. Czinkotszky 

Jenő
r .  t a n á r

18
L a t in  V II I .
N é m e t  I . a . ,  I I I . a . ,  V ., 
V I., V il i .

A  V III . o .  f ő n ö k e ,  a  t a n á r i  
1 9  k ö n y v t á r  ő r e ,  a  n é m e t  

t a n f o ly a m  v e z e tő j e

5 Jéger József
r .  t a n á r

3 9
F ö ld r a j z  I I I .  b . ,  VI. 
T e r m é s z e t r a j z  I. a  , 11. a . ,  
IV ., V ., V I.

i  o  A  t e r m é s z e t r a j z i  s z e r t á r  
1 0  ő r e

6 K ilczer Gyula
r .  t a n á r

1 5
M a t e m a t i k a  I. a , III. a . ,  
V ., V II .,
F i z i k a  V II.

|| A z  I . a . o .  f ő n ö k e ,  
a  f i z ik a i  s z e r t á r  ő r e ,  a  V I I .  
o .  f i z ik a i  g y a k o r l .v e z e t ő j e ,  

2  || t a n d l j k e z e l ő  é s  p é n z t á r o s

7 K im er Gusztáv
r .  t a n á r

6
V a l l á s t a n  I — V III. 
T e r m é s z e t r a j z  I I . b .

H i t s z ó n o k .  A z  if j .  G y á m -  
1 9  i n t é z e t  é s  L u t h e r  S z ö v e t s é g  

e l n ö k e ,  c s e r k é s z p a r a n c s n o k

8 Laurovics Ferenc
r .  t a n á r

2 6
T ö r t é n e l e m  III. b . ,  IV .,  V ., 
V II .
F ö l d r a j z  l .b . ,  I l .a  , V II .

2 0  1 A z  a l u m n e u m  e f o r u s a

9 Mázán László
r .  t a n á r

7 R a jz  I — V III .
i n  A  r a j z s z e r t á r  ő r e  
1 0  A  s z a b a d k é z i r a j z  v e z e t ő j e
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Egyéb elfoglaltsága : 

megjegyzések

HM észáros Im re
h . t a n á r

3
M a g y a r  I I . a  , I I I .a . ,  V II . 
L a t in  V II.
G y o r s í r á s  IV ., V .

21 A  V II . o .  f ö n ö k e

"iM ockovcsák János
r .  t a n á r

28 M a g y a r  I .  b .  
L a t in  I I I .b . ,  IV . 17 A IV . o . f ő n ö k e ,  a  k o r m .  

b iz .  j e g y z ő je

Pataki Sám uel
r .  t a n á r

23
M a te m a t ik a  I I . a . ,  I l .b .  
I II .b . ,  V I.
F iz ik a  I I I . a . ,  III b .

19 A  I I I .b .  o .  f ő n ö k e

H Réthy D ezső
h .  t a n á r

2 N é m e t  I l . a . ,  IV  , V l l .  
A n g o l  V I .,  V I I I . 20 A  II .a . o  f ő n ö k e

HSaguly József
r. t a n á r

24 M a g y a r  L a - ,  II b . ,  V . 
L a t in  V. 20 A z  V . o . f ő n ö k e

HDr. Szeberényi 
Lajos

r .  t a n á r
6

T ö r t é n e l e m  I l l  a . ,  V I . ,  V II I . 
F ö ld r a j z  L a . ,  I l . b . ,  I I I . a .  
IV .

19
A  I I I .a .  o . f ő n ö k e ,  a  t ö r t .  
f ö ld .  s z e r t á r  ő r e ,  a z  I f j . 
S e g í tő  E g y e s ü l e t  e l n ö k e

HSztehlo Nándor
r .  t a n á r

16 N é m e t  I b . ,  I I . b . ,  I l l . b .  
A n g o l  V „  V II . 21 A  II . b .  o .  f ő n ö k e

■7

Dr. Udvaros József
r .  t a n á r

6
M a g y a r  IV ., V I . ,  V I I I .  
L a t in  I I I .a . ,  V I. 19

A  V I. o . f ő n ö k e ,  a  f i l o l ó 
g ia i  s z e r t á r ,  a z  if j .  k ö n y v 

t á r  ő r e

18 Dr. B adics József
e g é s z s é g t a n t a n á r

21 E g é s z s é g ta n  V I I I .  ( I .  f é l é v )  
V II . (II. f é l é v . ) 2 I s k o la o r v o s

Povázsay L ászló
é n e k t a n i t ó

8 É n e k e lm é le t ,  e g y h á z i  é n e k  
k a r é n e k ,  z e n e 1A z  é n e k k a r  v e z e tő j e ,  a z  

é n e k -  é s  z e n e s z e r t á r  ő r e

Nyugalmazott tanárok: 1. Zvarinyi Lajos, intézetünk
nek az 1899/900—1924/25. isk. évben r. tanára, nyugalomba 
vonult 1925. szeptem ber 1-én.

2. Székely  Vilmos, az 1901 902 1928/29. iskolai évben 
r. tanár. Nyugalomba vonult 1929. november 1-én.

3. Balás Ádám c. igazgató, az 1899/1900 1929/30. isk. 
évben r. tanár. Nyugalomba vonult 1930. szeptember 1-én.

4. Babich P á l c. igazgató, az 1894/95—1930/31. iskolai 
évben r. tanár. Nyugalomba vonult 1931. szeptember 1-én.

2. H itoktatók.
1. Koppányi Gyula ref. lelkész, tan íto tta  a ref. vallás

fant az I—V III. o. heti 8 órában.
2. Nem esik  A. Lehel (1932. szeptem ber 1933. január), 

Bartoss Ferenc apátplébános (1933. febr. 1.—márc. 14.),
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Holecz János (1933. márc. 14-től) r. kát. s. lelkész, tanította 
a r. kát. vallástant az I VIII. o., heti 10 órában.

3. Dr. Silberfeld  Jakab izr. főrabbi, taníto tta az izr. 
vallástant az I -V III. o., heti 8 órában.

3. A ltisztek (pedellusok).
Valach János (1912. január 10. óta), Timkó Ferenc 

(1918. november 11. óta).

4. Tanári testü let társadalm i elfoglaltsága.
Dr. Rell Lajos igazgató, a Bányakerületi Iskolabizott

ság elnöke, az Orsz. Ev. Tanáregyesület alelnöke, a Protes
táns tanügyi Szemle szerk. bizotts. tagja, a M agyar Nemzeti 
Szövetség Békéscsabai Csoportjának, a Békéscsabai Diako
nissza-Egyesületnek elnöke, a Békéscsabai Nőegylet, az 
Ev. Nőegyesület a Luther Szövetség társelnöke, az Aurora 
alelnöke, a Stefánia Szövetség elnöke, a Szanatórium Egye
sület alelnöke, a Kaszinó vál. tagja, Békéscsaba megyei vá
rosi képviselőtestületének, színügyi bizottságának, isk. gond
nokságának, a városi felső keresk. iskola felügyelőbizottsá
gának, Levente-biz. tagja, a 184. sz. Csaba cserkészcsapat 
szerv. test. elnöke, a Gyóni Géza B. E. primus dominusa, 
a Békésmegyei Közm. biz. tagja, az A lföldkutató Bizottság 
tagja, stb. Előadást ta rto tt több egyesületben. Cikkei több 
lapban jelentek meg; Békéscsaba város monográfiájában 
közölte Békéscsaba néprajzát és A csabai nagytemplom 
című tanulmányait.

Bayer Jenő emléklapos zászlós, a MOVE Békéscsabai 
Sportegyesületének főtitkára.

Jéger József a Luther Szövetség, a múzeumi bizottság 
és a Kaszinó választmányi tagja.

K im er  Gusztáv az Ev. Nőegyesület titkára, az Ev. Le
ányegyesület Belmissziói osztályának elnöke, az Ev. Diako
nissza Egyesület háznagya, a Leányegyesület Biblia Körének 
vezetője, a Cserkész Helyi Bizottság titkára. Előadásokat 
ta rto tt az. Ev. Leányegyesületben és Nőegyesületben, a 
cserkészőrsvezetői tanfolyamon.

Laurovics Ferenc t. főhadnagy, az ezüst katonai ér
demérem, a bronz kát. érdemérem, a Károlv csapatkereszt, 
a sebesülési érem tulajdonosa.

Mázán László az Aurora Kör, a Szanatórium Egye
sület, a Polgári Lövészegy., a Kaszinó, a Magyar Ornith. 
Szöv., az Ev. Leányegyesület tag ja , a II. o. ezüst-, a  bronz-, 
a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa.

Saguly József t. hadnagy, a MOVE országos elnöki 
tanácsának tagja, a MOVE Békéscsabai Sportegyesület el
nöke, a Békéscsabai Polgári Kör alelnöke, a Körösvidék
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Rt. sajtóbizottságának alelnöke, felügyelőbizottságának tag
ja, a MOVE Körös cserkészcsapat szervezőfestületének és a 
helyi Levente Egyesület választmányának tagja, a Gyóni 
Géza bajtársi vegyestörzs tb. dominusa. Cikkeket írt a Kö
rösvidékbe. A bronz vitézségi érem és a Károly-csapatke- 
reszt tulajdonosa.

Szeberényi Lajos dr. tart. zászlós, az I. oszt. ezüst vi
tézségi érem tulajdonosa.

Sztehló  N ándor a Gyóni Géza Bajtársi Egyesület do
minusa.

V.

Intézetünk az 1932—33. iskolai évben
1. Az iskolai év lefolvása. Iskolai életünk a rendes

mederben folyt; külső akadályok, tanulóink egészségi álla
pota nem hátrálta tták  munkánkat, két kartársunk hosszabb 
ideig tartó  betegsége azonban megszakította nyugodt me
netét. Alakuló értekezletünket szeptember hó 5-én ta rto t
tuk, az iskolai évet szeptember hó 9-én nyitottuk meg. A ta
nítás szeptember 10-én kezdődött s a VIII. osztályban 
1933. évi május hó 12-én, az I VII. osztályban június hó 
15-én fejeztük be. A tanulók beírását 1932. évi június hó 
17 19. és szeptember hó 5 és 6. napjain végeztük. A vizs
gálatok és az összefoglalások a következő napokon folytak 
le: a) A javítóvizsgálatok szeptem ber hó 5-én, b) a külön
bözeti és magánvizsgálatok szeptember 6 8., c) a befejező
összefoglalások a VIII. osztályban május hó 12., 13., 15., au 
1 -VII. osztályban június hó 16 21., az évvégi magánvizsgá
latok május hó 13., 15., 16., június hó 15 17. napjain, a kü
lönbözeti vizsgálatok június 24-én. Az iskolai évet záróün
neppel kapcsolatban június hó 25-én zártuk be s ugyanekkor 
osztottuk ki az ösztöndíjakat s a bizonyítványokat.

2. Az iskolai év nevezetesebb esem ényei. Egyetemes 
Felügyelőnk, Radvánszky  A lbert báró úr 1932. évi szep
tember hóban, Babich Pál és Balás Ádám ny. tanárokat 
érdemeik elismeréséül igazgatói címmel tüntette ki. Püspök 
urunk dr. Rell Lajos igazgatót bízta meg a kitüntetésről 
szólóokiratünnepi átadásával. A zátadás iskolai ünnep kereté
ben szeptember hó 18-án történt s tornatermünket ez alkalom
mal zsúfolásig megtöltötték a küldöttségek köztük a vá
ros, a tisztikar kiküldöttjei , az ünnepelt igazgatók tiszte
lői, volt hálás tanítványai s rendkívül bensőségessé tették 
az átadás pillanatait. Az okirato t dr. Rell Lajos igazgató 
nyújtotta át a két kartárs érdem eit méltató beszéd kísé-



11

relében, majd az üdvözlések hosszú sora következett. Az 
intézet kormányzó-bizottságának nevében Ádám  Gusztáv 
ny. műszaki tanácsos, az ev. egyház nevében dr. Szeberényi 
Gusztáv igazgató-lelkész, Békéscsaba megyei város n. dr. 
Korniss Géza tanácsnok, a ref. egyház s a hitoktatók n. 
Koppányi Gyula ref. lelkész, az izr. hitközség n. dr. Sil
berfeld  Jakab főrabbi, az Ev. Nőegyesület n. Lörinczy 
Lászlóné, a tanári kar nevében Saquly József, a helybelli 
középfokú iskolák n. Fehér Géza leányliceumi igazgató, a 
polgári leányiskola n. Káldor Janka, az Ev. Tanítóegyesület
n. Kozsuch István, a Békésmegyei Tanítóegyesület n. Moldo- 
ványi Gábor, a volt tanítványok n. dr. Banner Benedek le- 
ánylic. tanár, az iskolai tanulók n. ifj. Koppányi Gyula VIII.
o. t. üdvözölte az ünnepeltet. Végül szívük mélyéig meghat
va ők m ondtak köszönetét s visszapillantottak érdemek
ben gazdag pályájukra. Az ünnep befejezése után a két 
kitüntetett férfiú t elhalmozták jókívánataikkal a jelenle
vők.

M indnyájan azzal a fölemelő érzéssel távoztunk a te
remből, hogy az igazi érdem nemcsak külső kitüntetésben, 
hanem a szülők s a volt tanítványok őszinte hálájában is 
megleli a maga kedves jutalmát. Meleg szívvel kívánjuk, 
hogy két nyugalmazott kartársunk sokáig élvezhesse az 
őket méltán megillető kitüntetést.

Végül megemlíthetjük, hogy tanári karunk bensősé
ges örömmel fogadta a kitüntetés h íré t s a két igazgató tisz
teletére külön is rendezett ünnepet.

3. A ta n á ri testület. Tanári testületünk 14 rendes, 3 
helyettes tanárból, 1 egészségtantanárból, 1 ének- és zene- 
tanítóból és 3 hitoktatóból állott. A kormányzó-bizottság 
Bayer Jenőt és R éthy  Dezsőt folytatólagosan megválasztotta 
egy évre helyettes tanárnak; részükre a VKM. úr 31.484 1952. 
V. és 31.493 1932. V. sz. alatt utalta a fizetéskiegészítő ál
lamsegélyt. Mészáros Imre helyettes tanárt a VKM. úr a 
kormányzó-bizottság fölterjesztésére ez iskolai évre is al
kalmazta s részére 31.491 1933. V. sz. a. folyósította a fi
zetéskiegészítő államsegélyt.

Dr. Rell Lajos igazgató 1932. évi szeptember hó 
1-én az V. fizetési osztályba, Sztehlo  N ándor r. tanár 1933. 
július 1-én a VII. f. o.-ba lépett elő; M ockovcsák János r. 
tanár a VI. 3.-ból a VI. 2.-be, dr. Szeberányi Lajos r. ta 
nár a IX. 3.-ból a IX. 2.-be került.

Mészáros Imre h. tanár részt vett az 1932. évi júli
us hóban Budapesten rendezett gyorsírói tanfolyamban.

N em esik A. Lehel r. kát. hitoktató 1933. évi január 
hó 19-én eltávozott Békéscsabáról s így sajnálatunkra meg
vált intézetünktől, Bartoss Ferenc apátplébános február hó 
1-én, m ajd egykori derék növendékünk, Holecz János s. lel
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kész március 14-én vette á t a r. kát. tanulók vallásoktatását.
A rendes, az ellenőrző, az osztályozó és a rendkívüli 

értekezleteken kívül 2 m ódszeres értekezletet tartottunk.
4. Iskolai ünnepek. í .  Évnyitó ünnep 1932. szeptem

ber hó 9-én; a vallástanár imája után megnyitóbeszédet 
mondott az igazgató. 2. A z aradi vértanúk ünnepe ok
tóber 6-án; emlékbeszédet m ondott Mészáros Imre tanár.

3. A reformáció ünnepe október 31-én. Alkalmi beszédet 
m ondott Saguly József tan ár (Mit adott a magyarságnak a 
reform áció?). 4. Arany János emlékünnepe (rendezte az 
önképzőkör). Műsora: 1. Énekkar: Hiszekegy. 2. dr. Rell 
Lajos igazgató megnyitó beszéde. 3. Jakabfi Frigyes zongora- 
játéka: Liszt 13. rapszódiája. 4. Láng Géza VII. o. t.: Mit 
tanulhat Arany Jánostól a mai ifjúság? (pálvadíjas munka) 
Előadás közben szavalt P ip is  Pál VIII. és H olländer 
Sándor VII. o. t. 5. Énekkar: Petőfi Arany: A toronyban 
delet harangoznak. 6. Arany: Tetemrehívás, szavalta: Kop
pányi Gyula VIII. o. t. Jakabfi Frigyes VII. o. t. zon- 
gorakisérete mellett. 7. Zenekar: Mendelsohn ünnepi in
dulója. 8. Énekkar: Himnusz 5. Gusztáv A do lf emlékünnepe. 
1933. december 4-én (rendezte az Ifj. Luther-Szövetség). 
Műsora: 1. Énekkar: Erős várunk, Ezrek ajkán. 2. Pipis 
Pál V ili. o. f. szavalata. 3. E rdős Miklós VIII. o. t. hegedű
játéka Jakabfi Frigyes VII. o. t. zongorakiséretével. 4. dr. 
Rell Lajos igazgató emlékbeszéde. 3. Jakabfi Frigyes VII. 
o. t. zongorajátéka. 6. H ornicsek Nándor VIII. o. t. szavalata. 
7. Láng Géza VII. o. t. felolvasása Gusztáv A dolfról. 8. 
Kvartett, előadták Erdős M iklós, Csendes Oszkár, Kliment 
Z. György V III. és Kocziszky M átyás VI. o. t. 9. Ne csüg
gedj el, kicsiny sereg, énekelte a tanuló ifjúság.

6. Ifjúsági előadás feb ruár 4-én. M űsora: 1. Kéler: 
Magyar vígjáték-nyitány, előadta a zenekar. 2. N épdalokat 
adott elő az énekkar. 3. Tompa Három a daru c. költem é
nyét szavalta Koppányi Gyula V III. o. t. 4. Zenekar: Strauss: 
Varázskeringő. 5. Karinthy Frigyes tréfája: Hárm assza
bály, előadta Bódi János V III. és Láng Miklós ILI. a) o. 
t. 6. Hubay: A kremonai (hegedűs, Erdős Miklós V III. o. t. 
hegedűszólója zenekari k isérettel. 7. Zenekar: Induló.

7. Március tizenötödike. M űsor: 1. Énekkar: Hiszek
egy. 2. Koppányi Gyula VIII. o. szavalata. 3. K im er Gusz
táv tanár emlékbeszéde. 4. Jakabfi Frigyes VII. o. t. zon
gorajátéka. 5. Megyesi Ágoston pályadíjas műve. 6. H orni
csek Nándor szavalata. 7. Zenekar: Induló. 8. Énekkar: Him
nusz.

8. Deprekáció június 10-én. A tanuló ifjúság nevében 
Győri János V III. o. t. m ondott deprekacionális beszédet, 
amelyre az igazgató válaszolt.

Q. Záróünnep június 25-én. A vallástanár imája után
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az igazgató a nagy magyar filozófus, Böhm  Károly emléke 
zetéf elevenítette föl (jóltevők ü.), beszámolt az iskolai 
évről s kiosztotta az ösztön- és jutalomdíjakat. Az ünnep 
keretében adta át Jánossy Gyula polgárm ester a m. kir. 
Belügyminiszter elismerő okiratát Hornicsek N ándor VIII.
o. tanulónak.

Iskolai ünnepeink sorában emlékezünk meg tanu
lóink ballagásáról, mely az idén már ünnepi keretben folyt 
le. Május 15-én déli 12 ó rakor az egész tanuló ifjúság s több 
szülő jelenlétében vonultak a tornaterembe V III. osztályo
saink az utolsó összefoglalás után. Hornicsek N ándor el
mondta a Nemzeti Hiszekegyet, amelynek elhangzása után 
az I VII. oszt. tanulók elénekelték a Gaudeamus igitur el
ső versszakáf, a V III. osztályosok a másodikat. Ifj. Kop
pányi Gyula megindító szavakban búcsúzott el a tanári 
kartól s az iskolától; beszédére az igazgató a tanári kar, 
Láng Géza VII. o. t. az itt maradó tanulók nevében vála
szolt, majd az I. osztályosok feltűzték a búcsúzó diákok 
mellére a »maturandusok« jelvényét, a kis zöld szalagot. A 
megható ünnepet a Himnusz s a Ballag m ár a vén diák 
rekesztette be. Adja a M indenható, hogy távozó növendé
keink tanulmányaik elvégzése után ősi határai közé visz- 
szatért, boldogabb M agyarországban helyezkedhessenek el...

5. Hivatalos látogatások. A nm. Vallás- és Közoktatás
ügyi Miniszter ú r az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával 
a lefolyt iskolai évben is dr. Kaufmann György szegedi tan
ker. kir. főigazgató urat bízta meg s a miniszteri megbí
zott úr 1933. évi m árcius hó 22. és 23. napjain, végezte hiva
talos látogatását. A látogatás befejezése után tarto tt é rte
kezleten elismerését nyilvánította.

Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő ú r március hó 
9-én figyelte meg a testi nevelést iskolánkban s kiválónak 
találta az eredményt.

6. K iküldetések . Egyházi Alkotmányunk alapján inté
zetünk felügyelője és igazgatója jelen volt az arad-békési 
ev. egyházmegye 1932. évi közgyűlésén, a bányai egyházke
rületnek 1932. évi október hó 6-án tarto tt közgyűlésén; az 
igazgatót megbízó levéllel küldte ki az egyházkerület az 
egyetemes közgyűlése. Az igazgató több alkalommal képvi
selte a tanári kart a városunkban ta rto tt ünnepeken, gyűlé
seken s Kilczer Gyula és Kim er Gusztáv r .'tan á ro k k a l 
együtt jelen volt az Orsz. Ev. Tanáregyesület jubiláris 
közgyűlésén. A vallástanár részt vett az ev. vallástanárok 
konferenciáján.

7. Az iskolai múzeum ez évben két értékes kézirattal 
gyarapodott. Dr. Banner Benedek békéscsabai leánylic. 
tanár, intézetünk volt növendéke, Gyóni Géza fogolytársa, 
a költőnek a fogságban sajátkezűleg írott költeményével,
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Ächim  Károly kartársunk a költőnek egyik kedves diákköri 
költeményével gazdagította gyűjteményünket.

8. Vallás-erkölcsi és fegyelmi állapot, a) Intézetünk 
hagyományához híven vallásos szellemben neveltük tanuló
inkat. E nagy cél érdekében nemcsak a vallásórákat, hanem 
a rendes tanítási órákat is igyekeztünk fölhasználni, s is
kolai ünnepeink egy része is (a reformáció, Gusztáv 
Adolf-ünnepe) ezt a célt szolgálta. Rajta voltunk, hogy ta
nulóink vallásos kötelességeiknek szívesen tegyenek eleget, 
de gondosan ügyeltünk arra  is, hogy vallásos érzelmük meg
m aradjon a maga igazi form ájában s tiszteletben tartsa! 
a mások hitbeli meggyőződését. Vallástanárunk adventtő/ 
husvétig ifjúsági istentiszteleteket tarto tt a tornaterem ben 
s ezeken az I. IV. o. ref. tanulók is részt vettek. Beszédei
nek tárgyát a diákéletből m erítette s vallás-erkölcsi és ha
zafias érzelmük m egszilárdítására törekedett. 1933. évi m ár
cius hó 11.- és 12-én hiterősítő napokat tarto ttunk  s ezeken 
a következő előadások hangzottak el megbeszélések kísére
tében: a) A felső oszt. tanulók részére: 1. Milyen intelligens 
férfiakat vár a magyar város? Előadó Wolf Lajos ceglédi 
lelkész. 2. Kiss György bányei lelkész: Milyen intelligens 
férfiakat vár a magyar falu? 3. Ruttkay Gyula budapesti 
vallástanár: Képek a régi magyar evang. diákéletből. 4. Dr. 
Gaudy László budapesti hitokt. igazgató: Képek a külföldi ev. 
diákéletből. b) Az alsó osztályosok részére: Ruttkay Gyula: 
1. Az evang. diák a játszótéren. 2. Wolff Lajos: Az evang. diák 
diák az iskolában. 3. Szlany Pál békéscsabai hitoktató: 
Az evang. diák a templomban. A március 12-én ta rto tt if
júsági istentiszteleten dr. Gaudy László prédikált. Az ev. 
növendékek konfirmációs oktatását Jakabfi György ev. lel
kész végezte s ő avatta egyházunk tagjaivá a mi konfirm an
dusainkat is. Június 10-én tarto ttuk  a deprekációt s befeje
zése után úrvacsorához járultak. Ev. tanulóink látogatták a 
Luther-Szövetség és az Ev. Nőegyesület adventi böjti elő
adásait. Ezeken az igazgató, a vallástanár s néhány tanu
lónk is közrem űködött. A vallásos nevelés szolgálatában ál
lott ifjúsági egyesületeink közül a gyámintézet s az Ifjúsá
gi Luther Szövetség (Lásd V. 4., IX. 1., 2.).

Más hitfelekezetű tanulóink vallásos nevelését gon
dosan irányították a hittani órákon és az exhoríációkon a 
hitoktatók. A reform átus tanulók október 1. és 2. napjain je
len voltak a református napokon. A római katolikusok több
ször gyóntak s március 22 24. napjain lelki gyakorlatokban 
vettek részt. Az izraelita tanulók vallásos neveléséről főleg 
az exhortációk keretében gondoskodott a hitoktató. Tanári 
karunk m indenkor készségesen tám ogatta munkájukban hit
oktatóinkat.

b) Tanulóinkat hazafias szellemben  igyekeztünk ne
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vélni s lelkűkben élesztettük a komoly irredentizmust, hogy 
csüggedetlen hívei legyenek Nagymagyarország gondolatá
nak. Minden kínálkozó alkalm at fölhasználtunk e célra s e 
cél szolgálatába állítottuk iskolai ünnepeinket, az írás- 
beli dolgozatokat s az ifjúsági egyesületeket is.. November 
3-án megemlékeztünk Trianonról, elvittük növendékeinket 
december 4-én a Revíziós Liga alakuló gyűlésére, okt. 6. 
és márc. 15-én a Kossuth-szobor előtt rendezett hazafias 
ünnepekre, május 28-án a Hősök ünnepére. Nagyjaink tisz
teletét is ápoltuk szívükben s október 7-én Klebelsberg 
Kunó, február 15-én Apponyi A lbert grófról emlékeztünk 
meg. Megjelentünk a Kormányzó úr név- és születése napján 
ta rto tt istentiszteleteken s decem ber 6-án m éltattuk ér-> 
demeit. Felhívtuk figyelmüket a magyar ipar pártolására, a 
takarékosságra, a könyvnapra, hogy állandóan érezzék a 
nemzeti közösségbe való tartozásukat.

c) A tanulók magaviseleté általában megnyugtató volt. 
A serdülő korral járó hibák, ferdeségek természetesen is
kolánkban is tapasztalhatók voltak, de a tanári kar szigo
rú és következetes fegyelmezése mindannyiszor éreztette 
kedvező hatását. Két esetben kellett szigorúbban fellép
nünk. Egyik tanulónk a KISOK budapesti országos vívó
versenye alkalmával tanúsíto tt kihívó viselkedést a ver
senybíróság egyik tagjával szemben s ezért eltanácsoltuk 
őt. A németországi horogkeresztes mozgalom győzelme ta
nulóink közt is — pro et contra megbeszélés tárgya 
volt s bár kilengés egyik irányban sem volt észlelhető, 
nyilván egy-két nyugtalan természetű tanuló üres fecsegése 
alapján alaptalan hírek jelentek meg egy-két nem helyi 
újságban intézetünk tanulóiról. Erélyes figyelmeztetésünk
re -  a hazug híradók elhallgattak s így zavartalan m aradt az 
a jóviszony, amelyben különböző vallású és anyanyelvű ta
nulóink évtizedek óta élnek iskolánk védő szárnyai alatt.

A vonaton bejáró tanulóink száma 27-tel csökkent, 
de még így is elég nagy: 94. A folytonos utazgatás, az ezzel 
járó fáradság, a felügyelet hiánya útközben magaviseletük 
és előmenetelük szempontjából egyaránt éreztette káros 
hatását, bár bejáróink nagy többsége kifogástalanul vi
selkedett. A tanulók magaviseleté az I. félév végén: 77.5 
% példás, 21.2% jó, 3.0"» szabályszerű; az iskolai év végén 
83.5% példás, 15.5% jó, 0.9"» szabályszerű. A múlt iskolai 
évhez képest a példások száma 10.2%-kal emelkedett.

Itt említjük meg tanulóink közszellemének jellemzé
sére is, hogy a m. kir. Belügyminiszter úr két emberi élet 
bátor megmentéséért Hornicsek Nándor VIII. o. tanulót el
ismerő okirattal tüntette ki s ez okiratot Jánossy Gyula pol
gármesterünk magas szárnyalású beszéd kíséretében adta 
át a kitüntetett tanulónak a záróünnepen. A múlt év májú-
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sában játék közben a Körös-csatornába esett egy kis fiú 
s nemcsak ő, hanem a segítségére siető anya (Zsilák Mihály- 
né) is életveszélyben forgott. Az erre haladó Hornicsek 
N ándor bátorságával és leleményességével m indkettőt meg
m entette a haláltól. Az anya virágcsokorral fejezte ki há
láját, a tanári kar pedig a h irdető könyv útján is meleg el
ismerésben részesítette a derék tanulót. Ezt az elismerést 
még emlékezetesebbé te tte  a Belügyminiszter úr okirata s 
polgárm esterünk szép beszéde. Őszinte szívvel kívánjuk, 
hogy a felső helyről jövő elismerés a záróünnep nagyszámú 
közönségének meleg tapsa egész életében kísérje, buzdít
sa immár éretté vált derék tanulónkat.

9. Tanulm ányi állapot. Az iskolai év lefolyásáról szó
ló szakaszban említettük, hogy iskolai munkánk nyugodt 
menetét két kartársunk betegségén kívül más nem szakította 
meg. Laurovics Ferenc kartársunkat szeptember, majd m ár
cius, április és május hóban a következők helyettesítették: 
Az igazgató tanította az I. b)-ben a földrajzot, Szeberé- 
nyi Lajos dr. a II. a) és VII-ben a földrajzot, Balás Ádám 
ny. tanár, c. igazgató a III. b), IV., V. és VII. osztályban a 
történelm et; Kilczer Gyula óráit ellátták: I. a) mennyiség- 
tan: Mázán László, III. a) mennyiségtan: az igazgató, V. 
mennyiségtan és VII. fizika: Bayer Jenő, VII. osztály 
mennyiségtan: Pataki Sámuel. E sorokban is köszönetét 
mondunk Balás Ádám c. igazgató úrnak szíves segítségéért.

A tanítás sikere érdekében mindent elkövettünk. Az 
év elején az L, II. és III. osztályt párhuzam osítottuk s így 
m egszüntettük az osztályok túlzsúfoltságát. Az órarend 
összeállításánál és az írásbeliek idejének kitűzésénél arra 
ügyeltünk, hotjy elkerüljük a túlterhelést. A tanítás iránt 
szemléltetéssel, oktató- és más tanulságos filmek bem utatá
sával, ifjúsági színielőadások, előadások, kiállítások meg
tekintésével és kirándulásokkal fokoztuk az érdeklődést s 
folytattuk a jól bevált fizikai gyakorlatokat. Az I. félév1 
elején film vetítő  gépet (Bolex) szereztünk s ennek segítsé
gével főleg földrajzi filmeket m utattak be a szaktanárok 
osztályonként és havonként egyszer a tanulóknak. A mo
dem  nyelvek tanításához segédeszközül gramofont vettünk; 
a jövő iskolai évben lemezeket fogunk szerezni. Fizikai 
szertárunkat házilag készített vagy összeállított eszközökkel 
gyarapítottuk s ezzel szélesbítettük a fizikai gyakorlatok 
körét. Megemlékeztünk a finn-ugor összetartozásról; 
Arany János emlékének iskolai ünnep keretében áldoz
tunk. N árai Szabó Sándor a Balatonról tarto tt érdekes 
előadást iskolánkban. M egtekintettük a képkiállításokat, a 
székely k iállítást; a kamaraszínház és a városi színház ifjú
sági előadásait, stb. s osztály- és szakkirándulásokat ren
deztünk ősszel és tavasszal a város környékére. A filléres 
gyorssal több tanulónk utazott Budapestre, Debrecenbe 
szülei kíséretében.
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Ä  szülőkkel az iskolai év alatt gyakran érintkeztünk 
s alig múlt el egy-két nap szülői látogatás nélkül. Ez érin t
kezés fontosságára e helyen is fölhívjuk a szülők figyelmét. 
Sok tanulónak magaviseleté javult, szorgalma em elkedett a 
tanári kar-adta jó tanácsok vagy az ajánlott korrepetitorok 
buzgósága következtében. A tanulók szorgalmát állandóan 
szemmel tartottuk s az ellenőrzőértekezlleteken kívül is 
mindannyiszor értesítettük a szülőket, valahányszor hanyat
lást tapasztaltunk fiaiknál. Egyébként örömmel állapítjuk 
meg, hogy a tanulók szorgalma a II. félévtől kezdve észre- 
vehetőleg növekedett s így a tanulmányi eredmény kedve
zőbb, mint a múlt iskolai évben. A szorgalom növekedése 
buzdító szavainkon s a tanultaknak szigorú számonkérésén 
kívül részben anna'k is tulajdonítható, hogy Egyházi Főha
tóságunk a múlt iskolai évben m ár nem adott engedélyt a 
két tárgyból bukott tanulóknak s a múlt évi, u. n. »rosta
vizsgának« is volt bizonyára hatása.

A tanulmányi 
közöljük:

Jeles
Jó
Elégséges

eredm ényről a 

Az I. félév végén :
9 ‘5%

2 0 1 %
38-8%

következő adatokat

Az iskolai év végén ;
14*4%
2 2 7 %
4 4 7  %

Összes haladó 68 ‘4°/o 81 ‘3%

Egy tárgyból elégtelen 14-1% 13-1%
Két 7-8‘Vo 1*1%
Több „ „ 9 7 % 3 7 %

Összes elégtelen 31-6 % 1 8 7 %

A múlt iskolai évhez képest a haladók száma 3.6°/o- 
kal emelkedett.

Dicséretben résziesült az 1. ellenőrzőn az /. a) osz
tályból: Barabás Miklós, Forgács Péter, Jaczina István, 
Kővári Jenő, Reviczky Ádám, Szöllősi József; az 1. b)-böl: 
Feldmann László; a 11. a)-ból: Lieser László, M arschalkó 
Gyula,; a 11. b)-böl: — ; a 111. a)-ból Budai Gyula, Kulpin 
József; a 111. b)-böl — ; a IV . osztályból: Forgács György, 
Hugyecz Mihály, István János, Palyusik Mátyás, Valentini 
Tibor; az V. o..- Áradszky Pál, Győri Béla, Strasszer László; 
a VI. o.: Vintze Sándor; a VII. o.: Jakabfi Frigyes, Láng 
Géza, P. Pédhy László; a V ili .  o.-. Erdős Miklós, Hoffmann 
László, összesen: 25 tanuló.

Ä II. ellenőrzőn: 1. a.: Barabás Miklós, Forgács Pé-
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ter, Reviczky Ádám, Szöllősi József; I. b).t —; 11. a): Fsi- 
lipinyi János, Lieser László; 11. b)-. Bíró György, Suhajda 
Pál; 111. a): Budai Gyula, Kulpin József, Rosenthal Tamás, 
Such Kálmán; 111. b): — ; IV . o..- Forgács György, Hugyecz 
Mihály, Kojnok János, Palyusik Mátyás, Valentini Tibor; 
V. o.: A radszky Pál, Győri Béla, Strasszer László; VI. o..- 
Jeszenszky Béla, Vintze Sándor; VII. o.; Jakabfi Frigyes, 
Láng Géza, P. Péchy László; V ili . o..- Erdős Miklós, Hoff
mann László, összesen 27 tanuló.

Nagyobb kirándulásokat kellő számú jelentkező híján 
ez iskolai évben sem rendezhettünk.

10. Egészségi állapot. Iskolaorvosunk jelentésében így 
nyilatkozik:

»A tanulók egészségi állapota az 1932 1933-ik iskolai 
évben kielégítőnek mondható. Az óramulasztások számában 
a tavalyihoz képest nagyobb m értékű eltolódás nem tö r
tént. Erre pedig, úgy látszik, az immáron évről-évre országo
san fellépő nátha-láz mellett, az iskolai év kezdetétől a 
késő téli hónapokba nyúló k iterjed t vérhas-járvány is bő
séges alkalm at szolgáltatott. A szokásos óvóintézkedésekre, 
a többszöri felvilágosításra s az írásos körözvényre, a ket
tős járvány elszigetelt m aradt mindvégig és a tanulás mene
tét nem zavarta. El kell ismernünk, hogy e szép eredmény 
elérésében tanulóink fegyelmezettsége is lényeges segítsé
günkre volt.

Az iskolai év elején és az első félév végén m egtartott 
igen beható általános alkati és szemvizsgálat alkalmával 
(amely k iterjed t a testi törődöttség és a szem fénytörési 
hibáinak minden fajára) fertőző szemgyulladást (trachomát) 
nem találtam . Az erről készített pontos statisztika ez év
ben is mindig rendelkezésünkre állott.

A tornázás alól egész évre 38, félévre 13, rövidebb 
időre 9 tanuló kapott fölmentést. Egy tanulót pedig csak 
könnyű katonai rend- és m enetgyakorlatokra minősítettünk 
alkalmasnak. A nehéz atlétika alól felm entett és csak! 
könnyű to rnára  beterjesztett és elfogadott tanulók száma 8. 
Éneklés alól egész évre 4 tanuló kapott felmentést.«

M iként iskolaorvosunk említette, tanulóinkat tüzetes 
vizsgálat alá vettük az iskolai év és a II. félév elején és az 
iskolai év végén s az igazgató a vizsgálat eredményéről 
pontos följegyzéseket vezetett. Ezekből a följegyzésekből 
megállapíthatjuk, hogy az iskolai elfoglaltság nem gyöngí
ti meg úgy a tanulók szervezetét, m int a közhit tartja. 
Az iskola iév elején 8 vérszegénynek minősített tanulónk 
volt, ezek közül a II. félév elsejére javult 5, m aradt 3, új 
eset volt 6 ; az iskolai év végére azonban csak 2 vérszegény 
tanulót találtunk.
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Az egészség ápolására, a tüdőbaj s az alkoholellenes 
küzdelemre írásbeli tételek kitűzésével is fölhívtuk a tanu
lók figyelmét.

11. Testi nevelés. A testi nevelés, miként a testne
velési szakfelügyelő úr hivatalos jelentésében megállapí
totta, kiváló eredménnyel folyt. A harm adik testnevelési 
órát Egyházi Főhatóságunk tudomásával az V—VIII. osz
tályba vezettük be. A párhuzam osított osztályok külön- 
külön kaptak 2 2 tornaórát s így a testnevelési tanárnak 
nagy tömegekkel nem kellett vesződnie. \A' 'testi nevelés 
szolgálatában állott az Ifjúsági Sportkör, a vívás s részben 
a cserkészet is. (L. az egyesületek körében IX. 5., 6., 7. 
pont.)

12. Tanulóink segélyezése; tandíjm entesség. A mai
nehéz viszonyokra való tekintettel nagy gondot fordítot
tunk növendékeink támogatására. A kormányzó-bizottság 
valláskülönbség nélkül 105 tanulót részesített tandíjked
vezményben; 20-at teljesen, 85-öt részben mentett föl a 
tandíj lefizetése alól; az elengedett összeg 4285 P. Ifjú
sági Segítő Egyesületünk iskolai könyvekkel, füzetekkel, 
ruhasegéllyel és más módon tám ogatta a tanulókat; olcsó 
élelmezésükről az alumneum gondoskodott. (L. IX. 4., 
X. III.) ..

13. Ösztöndíjak és jutalm ak. Példás magaviseletű és
jeles előmenetelű tanulóinkat részben ösztöndíjalapítványa
ink kamataiból, részben iskolánk barátainak adományaiból 
jutalm aztuk meg. E tanulók a következők: 1. Róth-üeleki 
ösztöndíj: Jakabfi Frigyes VII., Mockovcsák Géza V III.
2. Áchim  Fr. András ösztöndíj: (a magyar nyelvben kivá
ló, szorgalmas) Laurincsek György V. 3. A Békés-Csabai 
takarékpénztár egyesület ösztöndíja  (szorgalmas, jóvise
letű t.): Péchy László VII., Győri Béla V., Fabula A nd
rás IV., Valentini Tibor IV. 4. Kossutk-ösztöndíj: (jó 
énekes): . 5. J ó k a i-ö s z tö n d íj—. 6. Klim ent Z. M ihályi
alapítvány (VI. o. ev., szorg.): Lipták János VI. 7. Hősi ha
lált halt Rosenthal Andor ösztöndíj (iparosfiú): Dub- 
ravesik Károly III. a). 8. Rosenthal A do lf és neje ösztön 
díj (jó, szorgalmas): Strasser László V. 9. Koren Jenő ösz
töndíj (csabai ev., jeles): Csabai János I. a). 10. K ulpin  
,7. ösztöndíj (jó, szorgalmas): Szöllősi József I. a), Feld- 
mann László I. b), Klein Géza II. a), Bíró György II. b), 
H olländer Sándor VII. 11. Székely Vilmos ösztöndíj (csa
bai tanár fia): Némedi Béla II. b). 12. Békésmegyci Á lta 
lános takarékpénztár ösztöndíja  (jó, szorgalmas): Melis J á 
nos V., Kojnok János IV. 13. Dr. Berthóty István ösztöndíj 
(Békéscsaba városi tisztviselő vagy közalkalm.): Such Kál
m án III. a), Simoncsics József III. b). 14. Hősi halált halt 
Propper István ösztöndíj (keresztyén, jó szorgalmas): Bó-
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di Tibor IV. 15. Kocziszky M ihály ösztöndíj (csabai ev. kis
gazda): Aradszky Pál V. 16. Bakos Mátyás ösztöndíj (jó, 
szorgalmas): Szlávik János III. a). 17. Réthy Bála és neje 
ösztöndíj adom. (jó, szorgalm as): Forgács P éter I. a), Mol
nár M ihály I. b), István János IV., Palyusik Mátyás IV. 
18. Dv. R ell Lajos ösztöndíj (csabai tanár vagy tanító fia): 
M arschalkó Gyula II. a). 19. Kazinczy-alapítvány (szorgalm. 
magyar fogalmazásban kiváló): Filipinyi János II. a). 20. 
Sukk Kálmán-alapítvány (csabai, szorgalmas): Győri János 
VIII. 21. G álik András alapítvány: Krnács János I. a). 22. 
Pollák Zoltán alapítvány (V III. o., szorg.): Erdős Miklós 
VIII. 23. Dv. Révész Fülöp-alapítvány-. Kulpin József III. 
a). 24. Lukoviczky János-alapítvány (jóviseletű, szorg., sze
gény ev.): Suhajda Pál II. b). 25. Balás Ádám alapítvány, 
(protest., példás, jeles): Hugyecz Mihály IV. 26. Dr. Reisz 
József-alapítvány: Hoffmann László VIII. 27. Babich 
Pál-alapítvány: Jeszenszky Béla VI. 28. Réthy te s tvé re k  
ö.-adom.: Forgács György IV., Láng Géza VII. 29. Békás- 
megyei K ereskedelm i Bank ö.-adom.: Lieser László II. a), 
Bodolai Zoltán II. b), Rosenthal Tamás III. a), Katói 
László III. b), Vintze Sándor VI. 30. Dr. Holländer Lj- 
pót ár adományából: Bogár József VI. 31. N. N. úr adom. 
term észetrajzi jutalmul: Vintze Sándor VI., Aradszky Pál
IV., Ágota László II. a), Barabás Miklós I. a), Reviczky 
Ádám I. a). A  tanári kar adományából: Budai Gyula
III. a).

A közszolgálati alkalm azottak gyermekei részére lé
tesített ösztöndíjat a nm. V. K. M iniszter úr Jakabfi F ri
gyes VII. és Mockovcsák Géza V III. o. tanulóknak adom á
nyozta.

14. Adom ányok, a) Ösztöndíjalapjaik pótlására, vagy 
a kamatok kiegészítésére adakoztak: A Békésmegyei Ál
talános Takarékpénztár 25 P., dr. Gálik Ilona 10 P, Kulpin- 
testvérek 30 P, dr. Rell Lajosné 5 P, id. Réthy Béla ésj 
neje 30 P, R osenthal Adolf 30 P, b) Ösztöndíjazásra a 
következő adományok érkeztek: Békésmegyei Kereskedelmi 
Bank 30 P, dr. H olländer Lipót 10 P, féger József 30 P  
Réthy-testvérek 20 P, a tanári kar 5 P.

15. Segélyek, a) a nm. Vallás- és Közoktatásügyi M inisz
te r úr fizetéskiegészítő államsegélyül a tanári fizetésekhez 
és a családi pótlékokhoz 78°/o-ot, 42.375 P  84 f, fenntar
tási államsegély címén 4 P  45 f-t u ta lt ki. A békéscsabai 
ev. egyház 25 métermázsa búzát adományozott, c) Békés
csaba megyei város segélye 10.000 P  volt.

Intézetünk hálás köszönetét m ond mindazoknak, akik 
intézetünket a mai nehéz viszonyok között támogatták s 
akik adományaikkal lehetővé te tték  példás magaviseletű 
és jeles előmenetelű tanulóink jutalm azását.



A tanulók névsora
Rövidítések: ev.: ág. h. ev., re f .: reform átus, rk .: római kato likus, un.: 

un itárius, gkat.: gör. kato likus, gkel.: gör. keleti, izr.: izraelita, ism .: ismétlő.

I. a) osztály.
Achim János ev., A ndó Mihály rk., Bakai Sándor 

ev., Barabás Miklós rk., Baukó Pál ev., Beke József ref., Be- 
reczki József ev., Blaustein Im re rk., Bukovszky János rk., Csa
bai János ev., Farkas Gyula rk., Forgács P éter ev., Fórizs Jó
zsef ref., Hirják Balázs rk., Jaczina István ev., K oritár Károly 
ev. ism., Kővári Jenő ev., Krrtács János ev., Kucsera A ndrás ev., 
Laczó András ev., Lipták P. János ref., Lukáts Ferenc rk., 
M ayer Vilmos ref., M árta Iván ref., Miklós István ev., Mol
nár Mihály ev., Pataj Mihály ev., Penyaska Pál ism. ev., 
Povázsay László ev., Povázsay Mihály ev., Reviczky Ádám 
rk., Steinberger Kornél izr., Szöllősi József rk., Tantó Mik
lós ref., Vaíach György ev., Varga Béla ref., Vidovszky 
István ev., Zana P ál ev.

Kimaradt: Szabó Barnabás rk.
M agántanulók: Danes László ref., Iczkovics Gábor

izr.
Összesen: 39 nyilvános, 2 magántanuló.

\

I. b) osztály.
Ancsin József rk., Ács György izr., Balázs János ref., 

Balogh Tibor György rk., Bihari Péter izr., Braun Imre izr., 
Bruckmann Géza rk., Csomós Károly rk., Dósay István rk., 
Drjenyovszki Endre ev., Eisler Miklós izr., Erdős Pál izr., 
Feldmann László rk., K. Gally Gyula ev., G ruber László 
izr., Guttmann Pál izr., Herzog Ervin izr., Kincses Imre 
ref., Klinghammer István rk., Kocsis Imre ref., Lajkó An
tal rk., Lerner Pál izr., Lipták Pál ev., Matyoska Béla! rk., 
Mázán György ev., M edovarszki András ev., M olnár Lajos 
rk., Pataj László ev., Reichard Frigyes rk., Rideg Mihály 
rk. ism., Róna György izr., Schindler József ref., Stern lm-

VI.
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re izr., Szoó György rk. ism., Timkó János ev., Uhrin István 
rk., Varga Béla ev., W einberger Bernát izr.

K im aradt: Laurinyecz György rk.
összesen: 39 nyilvános tanuló.

II. a) osztály.
Ágota László rk., Bagyinka A ndrás rk., Bak Károly 

ref., Botyánszky Milhály ev. ism., Bundik Lajos ref., Csep- 
regi György ev., Domucza György ev., Donner István rk., 
Evanics P á l ev., Faragó Béla rk., Farkas Miklós izr., Fe
hér Pál izr., Filipinyi János ev., Finta János ev., Gazsó 
György rk., Gyebnár Tibor ev., Honfi József ref., Klein 
Géza izr., Kliment Z. Pál rk., Klug János rk., Kokavecz 
Károly ev., Kolárovszki János ev., Laczó Mihály ref., Len
gyel Ferenc rk., Lieser László rk., M aján Gyula rk., Mar- 
schalkó Gyula ev., Nagy János rk., Ónodi György ev., 
Péchy László ev., Puhász Elemér rk., Raffai István ev., Ro- 
hály Tibor ev., Romanov István rk. ism., Schier Rudolf rk., 
Schützenberger Imre rk., Schwarcz Lajos izr., Seben Gé
za ev., Szedoglavits Alajos rk., Szekeres Béla ev., Szendrőy 
Zoltán rk., Szlávik János ev., Szöts László ref., Vágó György 
rk., Varga M ihály ev., Vargha Géza rk., Vértesi József izr., 
Weisz Miklós g. kel. ism.

Összesen: 48 nyilvános tanuló.

II. b) osztály.
Árvái István izr., Baji Lajos rk., Bíró György izr., Bo- 

dollai Zoltán ref., Csafh László ref., Dezsőfi A lfréd izr., 
Dobisz Pál ev., Egri János rk., Erdei Géza ref., Friedmann 
Tibor izr., Hrabovszki János ev., Katona József rk., Kel
ler Zoltán rk., Király Károly rk., Kolárovszki Pál ev., Kovács 
Andor ev., Kovács Lajos ref., Kucsera Jenő ev., Lakos 
György ev., Lipcsei István ref., ifj. M arik A ndrás ev., Mol
nár Zoltán rk., Némedy Béla ref., Palkovics Mihály ev., 
Penyaska István ev., Perza Pál ev., Puskás Pál ev., Re
gős János rk., Ro&su Miklós ev., Scheer A ndrás rk., 
Sdhwarcz A rtu r izr., Suhajda Pál ev., Szabó József rk., 
Szkaliczki Ferenc rk., Szulimán István rk., V antara György 
ev., Varga Z. János ev., W erner János izr., Zahorán Má
tyás ev., Zsótér Gábor rk.

K im aradtak: Stark László izr., Stefanik Mihály ev.
Összesen: 42 nyilvános tanuló.

III. a) osztály.
Ancsin György rk., Bartolf Ádám ev., Blaustein Lász

ló rk., Borbély Demeter g. kel., Brózik István ev., Bruck
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mann László rk., Budai Gyula ref., C satlós István rk., 
Dobay József rk., Fabriczi Elemér ev., Faragó József rk., 
Farkas Endre izr., Fejes Menyhért rk., Gabnai László ev. 
ism., Gálik Pál ev., G ruda Károly rk., H ankó Mihály ev., 
Hegedűs Béla ref., H orváth Papp Imre rk., Kiss Sándor 
ref., Kocsis Imre rk., Krizsán Pál rk., Kulpin József izr., 
Láng M iklós ev., Lengyel István rk., Lukács László rk., 
M artincsek András ev., Máté Gyula ev., Mihály Ferenc 
rk., O rbán Béla rk., P app  Sándor rk. ism., Petrov János 
ev., Pollák István izr., Rosenthal Tamás izr., Sándor Lász
ló rk., Such Kálmán ev., Szederkényi M iklós rk., Szent- 
györgyi Károly rk., Szikora Lajos ev., Szlávik János ev., 
Tar Mihály ref., Török László ev., Varga Gyula rk., Veres 
István ref., Veress Lajos ref.

Magántanulók: Gyulai Sándor rk., Kiss Sándor rk., 
Künstler Imre izr., Löwin János izr., Szeberényi György ev.

összesen: 45 nyilvános, 5 magántanuló.

III. b) osztály.
Benedek G ábor ref., Birkás János rk., Bohus M. 

György ev., Breuer Géza izr., Csáki József ref., Dubrav- 
csik Károly ev., Epstein Gyula izr., Fábján Pál ev., Fórizs 
Ferenc ref., Frommer István izr., G ettler M árton izr., Ho- 
dor Tibor ref., Hojcska Ádám ev., H ursán Sándor ev., Jan
csik Károly ev., Kaisdh' Ferenc rk., Kató László ref., Kis
házi Sándor rk., Komlósi Sándor ref., Kun István rk., 
Lajkó Sándor rk., Laurinyecz Pál rk., Lipták Mihály ev., 
Márk Ferenc ev., Megyesi Károly rk. ism., Molnár Sándor 
rk., M uldt Endre rk., Petikin László izr., Petrovszki S. 
János rk., P intér Vilmos rk., Simoncsics József rk., 
Sipos István rk., Szacsvay József rk., Tantó Gábor ref., 
Tardos Imre izr., Thury József rk., Timkó Ferenc ev., 
Tóth Libor rk., Török Ferenc rk., Török Szabolcs ref(, 
Tölgyesy László rk., Tyirják Tivadar ev., Varga János rk., 
Zsedényi Pál ev.

M agántanuló: Papp Zsigmond ref.
összesen: 44 nyilvános és 1 magántanuló.

IV. osztály.
Adamik Béla ref., Árvái Károly izr. ism., Báli Lajos 

rk., Barna Lajos ref. ism., Bosnyák Tamás rk., Bódi Tibor 
rk., Brandt János rk., Csécs Dezső rk., Csókán Géza ref., 
Donka Ferenc rk., Fabula András ev., Farkas István izr., 
Farkas László izr. ism., Ferenczy István rk., Filyó János ev., 
Florek Sándor rk., Forgács György ev., Glasz Béla rk., 
Gyurkó Mátyás ev., Hanczár Gábor ref., Havasi Dániel ev., 
Hornyán András ev., Horváth Tibor ev., Hugyecz Mihály
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ev., Hursan Pál ev., Húsz Tamás rk., Huszár József ev., 
István János ev., Kazár A ndrás ev., Kiss János rk., Kojnok 
János ev., K. Kovács Gyula ism. rk., Kovács P ál ev., Kőcze 
Lajos rk. ism., Kürthy László rk., Lakatos György rk., 
Lichtneckert István rk., Lipcsei János ref., M akai Sándor 
ref., M árta Kelemen ref., M ester Andor rk., M ladonyiczky 
Béla ev., Muka János rk., S. Nagy László rk., Palyu- 
sik Mátyás ev., P rónai Sándor izr., Reich Endre izr., 
Reisinger István izr. ism., Rossu Tibor ev., Róth János izr., 
Salamon György rk., Stefanik Miklós rk., Szilágyi János 
izr., Szolár Miklós ev., Szőke János ref., Sztolár László 
ev., Técsy Lajos rk., Tibori János ref., Unghy Tibor ref., Va- 
lentini Tibor ev., Vincze János ev.

Kimaradt: Stern Zoltán izr.
Ö sszesen: 62 nyilvános tanuló.

V. osztály.
Aradszky P ál ev., Bíró Elek ref., Dén József rk., 

Filó Tibor ev., Fuchs József rk., Giessing Rezső rk., Győri 
Béla ref., Hajdú Béla ev., H irják  István rk., Hoffmann Ti
bor izr., Karácsonyi Gyula ref., Képíró Ferenc ref., Kéry 
Zoltán ref., Kiszely András ev., Kulpin György izr., Lau- 
rincsek György ev., Laász László ev., Leelősy A lbert ref., 
Lengyel József rk., Matulay Sándor ev., Mári Sándor ev. 
ism., Melis János ev., Mengyán György ev. ism., M oldo- 
ványi Ákos rk., Nánási Lajos ref., Orosz Sándor rk., Péli 
József rk., P é te r Ferenc rk., Ponicsán Imre ev., Schön 
Henrik ev., Semjényi Sándor ref. ism., Sin Lajos ev., Soós 
János ref., S trasser László izr., Szigethy Béla rk., Tekse 
Zoltán rk., Uhrin László ev., V ajda Ferenc ref., V arga La
jos rk., Vas György izr., W esztfried László izr., Zeíenka 
István ev., Zelenyánszky Ádám ev., Zsilinszky Gyula rk.

Kimaradt: Hajas Lajos ev., Kotroczó Lajos rk., Wé- 
ber József rk.

M agántanuló: M atolay O livér rk.
összesen: 47 nyilvános, 1 magántanuló.

VI. osztály.
Adamik János ref., Balogh István ev., Bankó P á l ev., 

Bárdy Károly ev., Bogár József rk., Braun László izr., Dén 
János rk., Drienyovszki György ev., Durai László ev., Fa
zekas István ev., Griecs György ev., Gyebrovszki M ihály 
ev., György Ervin izr., Holecz M átyás rk., Húsz László rk., 
Ilyés István ref. ism., Jeszenszki Béla ev., Juhász János 
izr., Kallós György izr., Képíró Kálmán ref., Kocziszky 
Mátyás ev., Körmendy Sándor rk., Lipták János ev., M akra



25

István rk., Pepó László ev., Schida József rk., Silberfeld 
Andor izr., Solkoly Jenő ref. isin., Szepessy Zoltán ev., 
Szikora Mihály ev., Sztik Sándor ev., Varga András 
rk., Vintze Sándor ref., Zaszlavik József rk.

Kimaradt: Megyesy Jenő rk.
Összesen: 35 nyilvános tanuló.

VII, osztály.
Bedőházy Pál ref., Feldmann Ferenc izr., Fikker 

László rk. Frank Kálmán rk., Harsányi G ábor ref., Holccz 
György rk., H olländer Sándor izr., K. Horváth Zoltán ev. 
ism., Jakabfi Frigyes ev., Kirchner József ref., Klug Fe
renc rk., Korniss László rk., Kovács István ev., Kovács Lo- 
ránd rk., Láng Géza ev., Lázár Miklós rk., Malya János 
ev., Nemes János ref., Péchy László ev., Ráth A ndrás rk., 
Sebők Lajos ref., Szák K. János ev., Técsy Sándor ref., Te
van Pál izr., U hrin László rk., gróf Üchtritz Amadé Antal 
rk., Verseghy Ferenc rk., W einberger Ferenc izr., Zahorán 
Vilmos rk.

M agántanuló: Bezegh Sándor ev.
Összesen: 29 nyilvános, 1 magántanuló.

VIII. osztály.
Ádám Lőrinc rk., Árvái Vilmos izr., Balázsik János ev., 

Bódi János rk., Bonomi Z oltán rk., Borosnyói Zoltán rk., Bo- 
íyánszky A ndrás ev., Bretán Sándor rk., Csendes Oszkár ev., 
Hrdélyi László izr., Erdős Miklós ev., G ruber István izr., Győ
ri Attila ref., Győri János ev., Hegedűs Gyula ref., Hoff
mann László izr., Hornicsek Nándor ev., Kaiser József ev., 
Kliment Z. György ev., Koppányi Gyula ref., K. Kovács 
Andor rk., Kovács Z. Pál ev., Linder A ndrás ev., Matók 
Ferenc rk., Megyesi Ágoston rk., M esterházy Szabolcs ev., 
Mockovcsák Géza ev., Nagy Á rpád ref., Novák János ev. 
ism., P a rd i Zoltán rk., Petrován A rtu r rk., Pipis Pál ev., 
Priskin A ntal rk., Rébék Gyula ref., Róka Béla rk., Szaszák 
János ev., Tomonicska Lajos rk., Tompa Sándor ev., Ve
ress Gyula rk.

K im aradt: R otter István izr., Tószögi Mihály ev.
M agántanuló: Boldog Károly ref., Gordos János rk., 

Fiedler Klára ev.
Összesen: 41 nyilvános, 3 magántanuló.
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Érettségi vizsgálatok.
Az érettségi vizsgálatok írásbeli része 1933. évi má

jus hó 17., 18., 19. napjain folyt le. A Püspök ú r a következő 
írásbeli tételeket tűzte ki:

1. A magyar nyelvből és irodalomból: a) Magyar 
alakok Arany János elbeszélő költészetében; b) Erdély 
szerepe nemzetünk történelm ében. — 2. A latin nyelvből 
és irodalom ból: C iceronis Cato Maior 30., 31., 32. — 3. 
A ném et nyelvből és irodalom ból: Luther bibliafordítása.

Vizsgálatra jelentkezett 43, írásbelit te tt 39, szóbe
lit 39 tanuló. Javítóvizsgálatoí te tt 1 tanuló.

A szóbeli vizsgálatok június hó 22 27. napjain foly
tak le Jakabfi György ev. lelkész úr elnöklete a la tt Wia- 
singer Károly balassagyarm ati reálgimn. igazgató, kor
mányképviselő úr jelenlétében. Kormányzó-bizottságunk 
képviselői dr. M edovarszky  Mátyás és Uhrin Károly urak 
voltak.

Az érettségi vizsgálatok eredménye a következő:
Kitüntetéssel éretti Hoffmann László; összesen 1

(2.60/0 ).
Jelesen érettek: Erdélyi László, Erdős Miklós, Moc- 

kovesák Géza; összesen 3 (7.7°/o).
Jól érettek: Árvái Vilmos, Balázsik János, Boros- 

nyói Zoltán, Csendes O szkár, Győri Attila, Győri János, 
Kaiser József, Kliment Z. György, Koppányi Gyula, Ko
vács Andor, Pipis Pál, Rébék Gyula, Róka Béla, Tompa 
Sándor, Veress Gyula, F iedler Klára; összesen 16 (41.0%).

Érettek: Ádám Lőrinc, Boldog Károly, Bonomi Zol
tán, Bofyánszky András, Bódi János, Bretán Sándor, G ru
ber István, Hegedűs Gyula, Hornicsek N ándor, Linder 
András, F. Megyesy Ágoston, M esterházy Szabolcs, Nagy 
Árpád, P ard i Zoltán, Petrován A rtur, Szaszák János; ösz- 
szesen 16 (41.0%).

Javítóvizsgálatra 2 tanuló t (5.1%), a vizsgálat meg
ismétlésére 1 tanulót (2.6%) u tasíto tt a vizsgálóbizottság.

Javítóvizsgálatot te tt jó eredménnyel a történelem 
ből Kovács Sz. Mihály.

Az éretteknek nyilvánított tanulók a következő pá
lyákra készülnek: theologiai 4, tanári 3, jogi 12, orvosi 5, 
gyógyszerészi 1, mérnöki 1, gépészmérnöki 1, vegyészmér
nöki 1, bányamérnöki 1, gazdasági (akad.) 2, katonai 1, ta 
nítói 3, tisztviselői pályára 2.

VII.



A tanítás anyaga.
A lefolyt iskolai évben az I VIII. osztályban a 

reálgimnáziumi tanterv szerint tanítottunk. A tanításban 
az állami Tantervet és U tasításokat követtük. Az elvég
zett anyag vázlata a következő:

a) Rendes tárgyak.
1. Vallástan. I. a) és b) osztály.- Ó-szövetségi élet- és 

jellemképek s tanítások Bereczky Sándor könyve szerint.
II. a) és b) osztály: Jézus élete és tanítása Bereczky 

Sándor könyve szerint.
' III. a) és b) osztály: A keresztyén egyház rövid tö r
ténete Bereczky Sándor könyve szerint.

IV. osztály: Keresztyén hittan és erkölcstan Berecz
ky Sándor könyve szerint.

V. osztály.- A keresztyénség megalapításának történe
te H. Gaudy László dr. könyve szerint.

VI. osztály: Az egyetemes keresztyén egyház történe
te, az egyház megalapításától a vesztfáliai békéig. Bereczky 
Sándor könyve szerint.

VII. osztály: Az egyetemes keresztyén egyház tö rté
nete a vesztfáliai békétől korunkig és a magyar evangéli
kus egyház története Bereczky Sándor könyve szerint.

VIII. osztály: Az evangéliumi keresztyénség világ
nézete Lie. dr. Szelényi Ödön könyve szerint.

2. M agyar nyelv. I. a) és b) osztály. Olvasmányok: 
Népdalok: 1., 3 5., 7—16. Állatvilág: 1—2. Szülő, gyer
mekek, család: 1 7., 9 10. A magyar föld és népe: 1.
4., 6 7., 13. Hűn és m agyar mondák: 1 6., 10., 17., 20- 22. 
Könyv nélkül a Himnusz és a Szózat, azonkívül 14 költe
mény. A nyelvtanból a hangtan, a mondat fajai, a szavak 
fajai, a mondatrészek. Kézikönyv: dr. Voinovic'h dr. Ga
lamb: Magyar olvasókönyv I. r. Szinnyei József: Iskolai 
magyar nyelvtan I. r.

II. a) és b) osztály: Olvasmányok: Római, görög és 
magyar mondák 1 8, 10 15; a magyar történetből: 1—3.,

VIII.
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9 20., a magyar föld és népe: 1—6.,; képek Nagy-Magyar- 
országból: 2, 4 7, 10, 14, 15; iskolai élet: 1; a szabadság- 
harcból: 1, 3, 4, 6. Nyelvtan: Az összetett mondat. Szó
rend. Szóalkotás. Kk. Dr. VoinovichGéza dr. Galamb Sán
dor: M agyar olvasókönyv a II. oszt. számára, Szinnyei Jó
zsef: Iskolai magyar nyelvtan II. rész.

II I . a) és b) osztályok: Olvasmányok: Tanulságos me
sék. Közmondások és példabeszédek. Adomák. Olvasmá
nyok a római és a görög történelem ből. Olvasmányok a ma
gyar történelem ből: 1 14. Utazások: 1 3. Jellem képek: 3.
A gyermek és az élet: 1, 2, 4. A magyar szabadságharcból: 
1, 3, 5, 6. Képek a világháborúból. Könyv nélkül hét köl
temény. A magyar nyelvtan rendszeres áttekintése. Kk.: 
Voinovich Galamb: M agyar olvasókönyv III.; Szinnyei: 
Rendszeres magyar nyelvtan.

IV . osztály: A magyar nyelv szókincse. A helyes és 
a művészi stilus. Verstan. Polgári ügyiratok. A kézikönyv 
olvasmányai szemelvényesen. Arany János: Toldi 1—12 én. 
olvasása. Könyv nélkül tanult költemények: Arany »Toldi«- 
jából I., II., III., IV. és XI. ének; Berzsenyi: A magyarok
hoz; Arany: Fiamnak. Kk.: Zlinszky P intér: Stilisztika, 
Lehr A lbert: Arany Toldija.

V. osztály.- A prózai munkák írásáról. Szónoki mun
kák. Vallásos, elmélkedő, élményszerű és gyakorlati mun
kák. Az irodalomtudomány. A történetírás. Á kézikönyv ol
vasmányai. Részletek Kossuth és Deák beszédeiből könyv 
nélkül, azonkívül: Balassa B.: Vitézek mi le h e t .. . ;  Berzse
nyi: A magyarokhoz. Petőfi: Magyar vagyok. Arany: Szon
di két apródja. Tompa: A gólyához. Lévay: Mikes. Vég
vári: Nagy magyar té lb e n ... Szózat. Himnusz. Gyulai: Szü
reten. Pap-V áry Elemérné: Hitvallás. Kötelező olvasmá
nyok: A rany: Toldi estéje. Jókai: Az új földesúr. Gyulai: 
Egy régi udvarház utolsó gazdája. Shakespeare: Julius 
Caesar. Kk. R iedl Frigyes P in tér Jenő: Retorika.

írásbeli dolgozatok: 1. Szondi dicsőítése. 2. Megemlé
kezés okt. 6-áról. 3. A takarékosság. 4. Itt a tél. 5. Üdvöz
lő beszéd. 6. Legyünk mindenben mértékletesek! 7. H á
zunk és környéke. 8. A kőművesmesterség. 9. Idei olvasmá
nyaink.

VI. osztályi A költői műfajok elmélete. A művésze
tek és a szép fajai. Olvasmányok a kézikönyvből szemel
vényesen. Könyv nélkül: N épdalok; Kisfaludy: Mohács; 
Vörösmarty: Szép Ilonka; Petőfi: Csatadal, Egy gondo
lat bánt engemet, Szeptember végén; Arany: Tetemre hí
vás, V. László, A walesi bárdok, Szent László; Csokonai: 
A reményhez; Kisfaludy Sándor: Himfy-dalok. Kötelező 
olvasmányok: Zrínyi: Szigeti veszedelem; Vörösmarty: Két 
szomszédvár; Arany: Buda halála; Kemény: Zord idő;
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Eötvös: Ä falu jegyzője; Herczeg: Pogányok; Kisfaludy: 
Kérők. Kézikönyv: R iedl- P in tér: Poétika.

írásbeli dolgozatok: 1. Őszi gondolatok. 2. Petőfi és 
az Alföld. 3. A takarékosság jelentősége. 4. Isten kard já
nak szerepe a Buda halálá-ban. 5. Reviziótl 6. Ágnes asz- 
szony és Kund Abigél. 7. Ép testben ép lélek. 8. A Kérők 
alakjai. 9. Mezőgazdaságunk jelentősége.

VII. osztály: A magyar irodalom  története 1825-ig. Is
kolai olvasmányok: a tárgyalt írók műveiből szemelvények. 
Magánolvasmányok: A Szigeti veszedelem, a Török Áfium, 
a kuruc költészet, Mikes: Törökországi levelei, Bessenyei: 
Philosophus, Gvadányi Falusi N ótáriusa, Fazekas Ludas 
M atyija, Kármán Fannija, Csokonai Dorottyája, Katona 
Bánk bánja, Kisfaludy Károly egyik vígjátéka. A magyar 
nyelvtan főbb részei. Kk.: P in té r Jenő: A magyar iroda
lom története I., Szinnyei József: A magyar nyelv.

Írásbeli dolgozatok: 1. Milyen lehetett az ősmagyar 
költészet? 2. Balassa Bálint istenes énekei. 3. Pázmány stí
lusa. 4. Zrínyi jelleme. 5. Gyöngyösi népszerűsége vagy: I. 
Lipóí beolvasztó politikája. 6. Bessenyei György érdemei, 
vagy: Vasgyártás és más iparágak. 7. Ludas Matyi alakja. 8. 
Kisfaludy Sándor lirája. 9. Kölcsey kritikai munkássága, 
vagy: Óvjuk egészségünket!

V ili . osztály A m agyar irodalom  története Vörös- 
m artytól napjainkig. Több költemény könyv nélkül. Magán
olvasmányok: Vörösmarty: A két szomszédvár, Csongor és 
Tünde; Jósika: Abafi; Eötvös: A falu jegyzője; Petőfi köl
teményei; Arany: Buda halála, balladái; Kemény: Zord 
idő vagy Rajongók; Jókai szabadon választott regénye (Kő
szívű ember fiai, Politikai divatok); Madách: Az ember 
tragédiája; Tóth Ede: A falu rossza; Mikszáth: Szent P éter 
esernyője, A fekete város; Gárdonyi: A láthatatlan ember 
vagy Az egri csillagok; Herczeg: Pogányok, Bizánc. Kk.: 
P in tér Jenő: A magyar irodalom  története II.

Írásbeli dolgozatok: 1. Egy érdekes nyári élményem, 
vagy: Mit jelent számomra az irodalommal való foglalko
zás. 2. Eötvös József báró  irodalm i munkásságának főelve, 
vagy: Az irodalom a nem zeti érzés és öntudat ápolója. 3. 
Petőfi családi lirája, vagy: A halmazállapoíváltozások. 4. 
Tompa lirája, vagy: a Toldi-trilogia személyei. 5. Szabadon 
választott tétel. 6. A nő szerepe az E. T.-ban, vagy: A tö 
rök küzdelmek kora. 7. Gondolatok Reviczky: Pán halála 
című költeményének olvasásakor, vagy: Zéta alakja G árdo
nyi: A láthatatlan ember c. regényében. 8. A magyar tá rsa
dalom nevezetesebb típusai irodalmunkban, vagy: Az óda 
fejlődése.

3. Latin nyelv. 111. a) és b) osztály: Olvasmányok: Az
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olvasókönyv 1 10., 12—18., 24., 25., 28., 34., 37. darabja; 
a latin olvasmányoknak megfelelő magyar szövegek fo rd ítá
sa. Nyelvtan: az öt declinatio, vocativus, locativus. A mel
léknév fokozása. A határozószók képzése. Elöljárók. Név
mások. Számnevek. Az igeragozás activuma és passivuma. 
A rendhagyó ragozású igék. Kk.: vitéz Esztergomy Ferenc 
és Nagy P ál dr.: Latin olvasó- és gyakorlókönyv a reál- 
gimn. III. osztálya számára; vitéz Esztergomy Ferenc és 
Nagy P ál dr.: Latin nyelvtan.

IV . osztály: Olvasmányok: Livius: Decemviri, Vei 
bevétele, a gallusok támadása. Ovidius: M eíamorphosesből: 
A négy korszak, Daedalus és Icarus. Fasti: Palilia. A ró 
mai naptár. A magyar szövegek latinra fordítása. Az össze
tett m ondatok. Kk. Hittrich Kliment: Latin olvasó- és gya
korlókönyv a III. és IV. o. számára és Hittrich Kliment: 
Latin nyelvtan.

V. osztály: A római drám ai költészet fejlődése. T.
Maccius Plautus élete és írói működése. A Captivi-b ó l: A r
gumentum; Prológus; Actus prim i scena prima 75 109.; 
scena secunda 110 194.; actus secundi scena prima 195 
250.; scena secunda 251 360.; actus secundi scena tertia
1384 396. A római történetírás fejlődése; Livius élete; 
Róma és Karthágó hadakozása. Az Äb űrbe conditá-bóh 
L. XXI. c. 1—4.; 7 9.; 11 12.; 14 16.; 32.; 34 37.; 45-47. 
L. XXII. c. 4.; 16—17.; 44. 1 5.; 45. 1 6.; 49 54. 7—8. -  
M indkét olvasmányból szebb részletek könyv nélkül is. 
Félévenként egy házi dolgozat. Kk., Édes Jenő: T. Maccii 
Plauti Captivi. Kalmár Édes: Szemelvények Titus Li
vius római történetéből.

VI. osztály.- a) Cicero: O ratio  de imperio Cn. Pom- 
pei végig, b)  Sallustius: Bellum Catilinae 1 6.; 9., 11.; 14.,
16., 17., 23., 26., 29., 36., 40 44., 56 61. c) Vergilius: Aeneis:
1. ének 1 81., 560 630.; II. ének 1 80., 162 227., 506 567., 
671 705.; III. ének 1 25. IV. 1 30. d )  A római irodalomból 
Cicero, Sallustius és Vergilius élete és művei, e) A régiség
tanból: vallási régiségek, a közügyek, a köztársaság kor
mányzása. Kézikönyvek: W irth: Vergilius Aeneise; Édes: Ci
cero válogatott beszédei; Édes: Sallustius műveiből sze
melvények. H ittrich: Római régiségek. H ittrich Kliment: 
Latin nyelvtan.

VII.  osztály: Szemelvények Vergilius Aeneiséből;
Aen. VI. 42 155., 264 478., 548 901. -  Cicero De Sig- 
nis: 1—3., 24—26., 43—46., 48—53. — Plinius leveleiből: 
ti. 1., 6.; II. 16., VI. 16.; X. 96., 97. A tárgyalt írók élet
rajza, az Aeneis méltatása. Az olvasmányokkal kapcsola
tos régiségek. A régiségtan ismétlése. Kézikönyvek: Wirth 
Gyula: Szemelvények P. Vergilius M aró Aeneiséből; Reib- 
ner M árton: Cicero: De signis; Édes Jenő: Szemelvények
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C. Plinius Caecilius leveleiből; H ittrich Ödön: Római régi
ségek. Latin nyelvtan.

V ili .  osztály.- Olvasmányok Q. H oratii Flacci Car- 
minum lib. I. 1., 3., 7., 14., 37. lib. II. 3. 10., 14., 18. lib. III.
1., 3., 6., 9., 30. Epodon 2., 7., Sat. lib. I. 1., 9. Sat. II. 8.; 
Epist. I. 10., Ars. poetica 1 118., 136 152., 275- 298.; 453 
végig. 2. P. Corn. Tac. Agricola: 39 46. Ann. 38 -44., 60. 
Horatius és Tacitus élete és művei; a római irodalom törté
net áttekintése. M agánrégiségek. Kk. Wirth Gy.: Szemelvé
nyek Quintus Horatius Flaccus műveiből. Édes Esztergomi: 
Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből. Dr. Hittrich 
Ödön: Római régiségek. Dr. H ittrich Dr. Kliment: Latin 
nyelvtan.

4. Ném et nyelv. /. a) és b) osztály.- Az 1 16., 19 23., 
26 37., 40 48. olvasmány fordítása beszédgyakorlatokkal. 
Az 1 -  9. magyar gyakorlat fordítása. A határozott és hatá
rozatlan névelő ragozása. Erős főnévi ragozás. A melléknév 
fokozása. Névmások. Tőszámnevek. Erős, gyenge igék praes. 
impf, praet. impf, és fut. impf. A leghasználtabb praepo- 
sitiók. Kézikönyv: Lux Theisz: Német nyelviskola I. rész.

II. a) és b) osztály: A 49 154. sz. gyakorlatok közül 
48 gyakorlat fordítása s beszédgyakorlatok. A költemények 
könyv nélkül is. Fordítás magyarról németre. Főnév-, mel
léknév- és igeragozás (indicativus). Fokozás, névmások, szó
rend. Kk. Lux—Theisz: Német nyelviskola I. rész.

III. a) és b ) osztály.- A 2., 3., 5., 6., 11., 12., 15., 20., 21..
25., 26., 31., 42. olvasmányok fordítása, beszédgyakorlatok.
Az 1 7., 12., 13. magyar gyakorlat fordítása. A versek]
könyv nélkül. Alaktan. Szórend. Az egyszerű mondat. Kk.: 
Lux Theisz: Német nyelviskola II. r.

IV . osztály.- Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 15., 17.,
19., 20., 21., 32., 36., 52. olvasmány fordítása németről ma
gyarra és beszédgyakorlatok. A 12., 15., 19., 20., 52. költe
mény könyv nélkül. Fordítás magyarról ném etre: 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 10.,, 11., 12., 16. magyar olvasmány. A teljes 
alaktan. Kk.: Lux Theisz: Német nyelviskola II. és Karde- 
ván: A német nyelvtan kistükre.

V. osztály.- A 2., 4., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 17., 21., 25.,
33., 34., 36., 44., 46., 49. sz. olvasmány s a megfelelő magyar 
gyakorlatok. Ezek alapján beszédgyakorlatok. Az alak
tan ismétlése, a m ondattanból az alá- és m ellérendelt 
mondatok. 9 vers könyv nélkül. Kk.: Lux Theisz: Német 
nyelviskola III. rész.

VI. osztály: A 9., 10., 11., 16., 17., 24.. 25.. 27.. 30., 31.,
33., 35., 36., 37. olvasmányok fordítása; a költemények 
könyv nélkül is. Herrm ann und D orothea I. 1 24., II. 
1—160., III. 19 35., IV. 40-121., VI. 1 48., Vll.13-60., IX.
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1 100. M ondattan. Kk.: Lux Theisz: Német nyelviskola IV. 
rész. Kardeván: Ä német nyelvtan kistükre.

VII. osztály: Die deutsche Sprache. Die indogerma
nischen und die germanischen Sprachen. Die erste und 
die zweite Lautverschiebung. Geschichtlicher Rückblick. 
Die altdeutsche Zeit. Das Nibelungenlied. W alther von 
der Vogelweide, W olfram v. Eschenbach. Parzival. Lo
hengrin. Rolandslied. Höfische Poesie. Bürgerliche Dich
tung. Luther. Reformation. Hans Sachs. Zeitalter des 30 
jährigen Kriges. Gottsched, Bodmer, Breitinger. Klopstock. 
Aus dem Messias. W ieland: Oberon (szemelvények). Bür
ger: Lenore. Lessings Leben und Wirken. Aus dem Laokoon. 
H erder. Szemelvények Schiller Tell-jéből. Az alaktan és 
m ondattan ismétlése. Kk.: Lux—Theisz: Német nyelvis
kola a reálgimnázium VII. oszt. számára. Heinrich: Schiller: 
Wilhelm Tell. Kardeván: A német nyelvtan kistükre.

V ili. osztály: Goethe élete és művei. Szemelv. a Wer- 
íherből, Torquato Tassoból, Faustból. Schiller élete és mű
vei. Szemelv. W allensteinből. Romantik. Uhland. Lenau. 
Rückert. Chamisso. Heine. Poetischer Realismus. Hebbel. 
Szemelv. Hebbel Nibelungen-jéből. Naturalismus. Impressio
nismus. Symbolismus. Nietsche. A magyarról ném etre való 
fordítás állandó gyakorlása. Kk.: Lux Theisz: Nemet nyelv
iskola a V III. o. számára. Kardeván: A német nyelvtan 
kistükre.

5. Angol nyelv. V. osztály: Gyakorlatok és olvasmá
nyok: A school. A family. A house. A room I II. The hu
man body I II. A garden. M eals I. Time. London. Shakes
peare’s Skull. Th. Moore: Zhe Evening Bells. The White 
Ship. The U nited Kingdom. Shakespeare: Character of the 
Black Prince. H. W. Longfellow: Zhe Arrow and the Song. 
Beszédgyakorlatok. Nyelvtan: határozott és határozatlan 
névelő; a főnév ragozása; melléknévfokozás; névmások; 
számnév; igeragozás; idő- és módbeli segédigék. Kk.: dr. 
Yolland Kundt: Angol nyelv- és olvasókönyv I.

VI. osztály: Beszédgyakorlatok és olvasmányok: First 
Impressions of England. London. An English Home. Bri
tish Coloniae and Naval Power. Oxford and Cambridge. 
The Commerce of England. England and Hungary. The 
Discovery of America. New York. George Washington, 
Abraham Lincoln. Benjamin Franklin. Beowulf, From 
Defoe’s: Robinson Crusoe. From Swift s Gulliver s Travels. 
From Dickens’ David Coperfield. From Barrie’s P e te r Pan 
in Kensington Gardens. Kossuth: The Hungarian Revolu
tion. N elson’s Last Signal. How to Become a Scout. Cam
ping Qut. Költemények: Shakespeare: England. Hood: I 
Remember, I R em em ber... Thomson: Rule Britannia. N ur
sery Rhyme. Hungarian Creed. Stevenson: The Lampligh-
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ter. Fordítás magyarról angolra. Nyelvtan ismétlése. Köz
mondások.

VII. osztály: Rom antic Period. S ir W alter Scott. 
Lockhart: C haracter of S ir W alter Scott. W illiam W ords
worth: We are seven. Lord Byron. Lord Byron: Adieu, 
adieu! my native shore. Percy Bysshe Shelley. P. B. Shelley: 
Zhe W anderers of the W orld, Zime. John Keats. Charles 
Dickens. Ch. Dickens: The Locksmith of the Golden Key’s 
W hat’s M oney? W. M. Thackeray. W. M. Thackeray: Cuffs 
Fight with Dobbin, At his M other’s Grave. A lfred Ten
nyson: M orte d’Ärthur, Lady Clare. M acaulay: Essay on 
Warren Hastings. R udyard Kipling: Mowgli. Washington 
Irving: Rip van W inkle’s Return. Kk.: dr. Yolland dr. 
Kundt: Szemelvények a XIX. század angol remekíróiból.

V ili . osztály: Olvasmányok: Shakespeare: From Ro
meo and Juliet. Sonnet LXXI. Marlow: From dr. Faustus. 
Come Live with M e ...  Bacon: From Essay on Truth. Mil- 
ton: Sonnet »on this Blindness. Steele: From »The Spec
tator«. Swift: From »Gulliver’s Travels«. Fielding: From 
»Tom Jones«. A XVI—XVIII. század íróinak életrajza sze- 
melvényesen. Kk.: dr. Yolland dr. Kundt: Szemelvények 
a XVI—XVIII. század' angol remekíróiból.

ó.Történelem . III . a) és b) osztály: Magyarország tör
ténelme a legrégibb időktől napjainkig. Kk.: dr. Madai Pál: 
Magyarország történelme.

IV . osztály: Kk.: M adai Pál dr.: V ilágtörténet. Lókor.
V. osztály: Világtörténelem. A római birodalom bom

lásától — 1300-ig. Kk.: Madai Pál dr.: Világtörténelem II. 
r., középkor.

VI. osztály: V ilágtörténet III. Újkor. Kk.: Madai Pál dr.
VII. osztály: A legújabbkor története. Kk.: Koch Ist

ván dr., M adai Pál dr., Németh József: Világtörténet IV. 
rész.

V il i .  osztály: Magyarország történelm e. Kk.: Barthos 
dr.—Koch István dr.

7. Földrajz,!/, a) és b) osztály: M agyarország földraj
za. Kk.: Geszti Lajos: A magyar medence leírása.

II. a) és b) osztály: Európa és Ázsia földrajza. Kk. 
Geszti Lajos: Földrajz II.

III. a) és b) osztály: Afrika, Amerika, Ausztrália föld
rajza. A matematikai és csillagászati földrajz elemei. Kk. 
dr. H ézser Aurél: Földrajz III. rész.

IV . osztály: Általános földrajz. A leíró földrajzban ta 
nult jelenségek összefoglalása. Kk. dr. H ézser Aurél: Föld
rajz IV. rész.

VI. osztály: Az ember elterjedése a földön. A kez
detleges műveltségű népek élete. N om ádok és félnomádok. 
A letelepült ember. A gyáripar és az elsőrendű ásványi
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anyagok. Világforgalom és világgazdaság. Az emberi tá r
sulások. Kk. Geszti Lajos: Földrajz.

VII. osztály: Földrajzi világkép, különös tekintettel 
M agyarországra. Kk. Geszti Lajos: Földrajzi világkép.

8. Term észetrajz. I. a ) és b) osztály: Őszi gyümölcse
ink. Az emberi test. A háziállatok, a ház környékén, az er
dőn és a mezőn élő állatok. Tavaszi virágos növények. Kk. 
dr. S teiner Szilárd: Term észetrajz I.

II. a) és b) osztály: Külföldi emlősállatok. Hazai ma
daraink. Csúszómászók, kétéltűek, halak. Az Ízeltlábúak, 
puhatestűek és férgek néhány képviselője. Mezőgazdasági, 
ipari és gyógynövényeink fontosabbjai. Erdei fáink és bok
raink. Kk. dr. Steiner Szilárd: Természetrajz. II.

IV . osztály: Általános kémiai fogalmak. A legfonto
sabb elemek és vegyületeik. Az ipari és egyéb tekintetben 
fontos ásványok fizikai és kémiai tulajdonságai. K ristá
lyok. Szénvegyületek. A fö ld tan  elemei. A föld történeté
nek vázlata. Kk. dr. Toborffy Zoltán: Ásványtan és kémia.

V. osztály: Néhány őszi növény leírása. A növények 
külső alaktana. A növények belső szerkezete és életjelensé
gei. A növények háztartástana. Növényrendszertan. A nö
vényország fejlődéstörténete. Magyarország jellegzetes nö
vényszövetkezetei. Kk. dr.. Greguss Pál: A növények élete.

VI. osztály: Sejtek, szövetek, szervek. A külíakaró, a 
csont- és izomrendszer. Az anyagforgalom szervei és mű
ködésük. Az idegrendszer. Az érzékszervek. A szaporodás 
és a fejlődés. Az állatok rendszerbefoglalása. Az állatok és a 
környezet. Kk. dr. Géléi József Greguss Pál: Az ember és 
az állatok élete.

9. F izika. III. a) és b) osztály: Az erő; megnyilvánulá
sai, egyensúlya, mérése. Gépek. Munka. Mozgások. Folyadé
kok és gázok. Hő-, hang- és fényjelenségek. M ágnesség és 
elektromosság. Kk. Mikola Sándor: Fizika.

VII. osztály: Medhanika: égi koordinátarendszerek, az 
égitestek mozgásának leírása, időszámítás. A pont és a me
rev test kinem atikája és dinam ikája; egyszerű gépek, mun
ka, energia; súrlódás; szilárd, cseppfolyós és légnemű tes
tek fizikája. Rezgő-és hullámmozgás. Hangtan. Fénytan: geo
metriai fénytan, fizikai fénytan. Kk. Fornvald Szíjártó: Kí
sérleti fizika I.

VIII. osztály: Hőtan. Mágnesség és elektromosság. A 
kozmográfia elemei. Kk. Szíjártó Fornvald: Fizika II.

10. M ennyiségtan. I. a) és b) osztály: Számtan: Műve
letek egész számokkal, tizedes és közönséges tö rtekkel; 
mértékegységek; időszámítás. Geometria: a háromszögek, a 
négyszögek, a sokszögek és a  kör tulajdonságai; kerület- 
és területszámítás. Kk. Mérey Gyula: Számtan L, Geom et
ria I.
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II. a) és b) osztály.- Számtan: Egyszerű következtetés. 
Arányok és aránypárok. Százalékszámítás. Grafikonok. 
Arany- és ezüstszámítás. Geometria: Kocka, négyzetes osz
lop, téglaalapú test. Felszín-, köbtartalom- és sulyszámítás. 
Hasáb. Gúla. Kk. M érey Gyula: Számtan II. és III. o. Mé- 
rey Gyula: Geom etria II. és III. o.

III. a) és b) osztály: Számtan: Kamatszámítás, váltó 
diszkontálása, értékpapirok adás-vétele. Algebrai alapműve
letek, grafikonok, az elsőfokú függvény ábrázolása. Geo
metria: a henger, kúp, gömb felszíne és köbtartalm a, kúp
szeletek szerkesztése. Kk. mint a II. osztályban.

IV. osztály: A III. oszt. algebra anyagának átismétlé
se. Négyzetre- és köbreemelés. Számtani és m értani sorok. 
Elsőfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldása. Geo
metria: A vonalak, szögek és idomok. Háromszögek egybe
vágósága. A kör. A négyszögek és sokszögek általános tu 
lajdonságai. Kk. Mérey Gyula: Algebra, W alther dr. Ka
ufmann: Geometria I.

V. osztály: Algebra. A másodfokú egyenlet és függ
vény, négyzetgyökvonás, műveletek hatványokkal, gyökök
kel, a hatványfogalom kibővítése, számrendszerek, kor
látolt pontosságú műveletek. Geometria: Arányosság, ha 
sonlóság, a háromszög nevezetes vonalai. Pythagoras té
tele, a kör szelői, területszámítás. Kk. Mérey: Algebra, 
W alther—Kaufmann dr.: Geometria.

VI. osztály.- Algebra: Végtelen sorok. Logaritmus. Ka
mat- és diszkont-számítás, kamatoskamat és járadékszám í
tás, kölcsöníörlesztés; államkölcsönök. Geometria: Gonio- 
metria, összefüggések. A derékszögű és az általános három 
szög megoldása. A szabályos sokszögek és a kör. A kör és 
részei. Kk. Mérey: Algebra, W alther dr. Kaufmann: Geo
metria. Dr. Veress Pál: Logaritmus és kamatoskamatíáblák.

VII. osztály: Differenciálszámítás: a differenciálhá
nyados geometriai és fizikai jelentése, egyszerű és össze
te tt függvények differenciálása, függvények változásának 
vizsgálata, függvények szélső értékének meghatározása az 
első és második diff. quot. segítségével. Analitikai geomet
ria: az egyenes, kör, ellipszis, hiperbola, parabola egyen
lete és tulajdonságai. Integrálszámítás: az integrálás mint 
a differenciálás fordított művelete, a primitiv függvény 
mint a területfüggvény diff. hányadosa, a határozott in
tegrál, mint összeg határértéke. Egyszerű függvények in
tegrálása, területszámítás, forgási testek köbtartalma. Síé- 
reometria: alapismeretek, Euler-tétel, szabályos testek, ha
sáb, gúla, csonkagúla, henger, kúo csonkakúp felszíne és 
köbtartalma. Kk. Mérey: Algebra, W alther dr. Kaufmann: 
Geometria.

V ili .  osztály: A gömb és részeinek felszíne és köbtar-
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talma integrálszámítással. Kombinatorika. Valószínűség
számítás. Binomok szorzata és hatványa. Komplex-számok. 
Gömbkétszög és gömbháromszög területe. A gömbhárom
szög sin- és cosin.-tétele. A gömbháromszögtan alkalmazása. 
Kk. Mérejr: Algebra, W alther dr. Kaufmann: Geometria.

11. Filozófia. A lelki élet jelenségeinek s a gondolko
dástan elemeinek ismertetése. Kézikönyv: dr. Böhm Ká
roly—Tankó Béla: Lélektan és logika.

12. Rajz. I. a) és b) osztály.- Vonalvezetés, foltfestési 
gyakorlatok. Síkformák. Egyszerűbb magyar motívumok.

II . a) és b) osztály: Vonalvezetési és foltfestési gya
korlatok. Síkformák. M agyar motívumok. Tervezés. A per
spektíva alapelemei. Egyszerű geometriai testek látszati 
rajzolása.

III. a) és b) osztály: Vonalvezetési és foltfestési gya
korlatok. Tagozottabb síkformák. Magyar motívumok. Ter
vezések. H eraldikai elemek. Geometriai térform ák látszati 
ábrázolása. Egyszerű hasáb és hengerszerű használati tá r
gyak vázolása, fény és árnyék keresése. Vetületek.

IV . osztály: Komplikáltabb síkformák és foltfestési 
gyakorlatok. Természeti tárgyak, bogarak, lepkék, levelek, 
stb. foltfestésszerűen és síkformaként. Magyar motívumok 
gyűjtése. Tervezési feladatok. Geometriai testcsoporíok. 
Egyszerű használati tárgyak. Vetületek.

V. osztály: Ugyanaz, mint az előző osztályban, nehe
zebb feladatokkal. Á különböző technikák próbálgatása. 
Toll, szén, aquarell. Kitömött m adarak, állatok m ozdulat
vázlatai. M űvészettörténet. Vetületek.

VI. osztály: Ugyanaz, mint az előző osztályban, nehe
zebb fokon. Vázolás a szabadban. Koponya. Emberi test
részek, emberi alak, kitöm ött állatok mozdulatvázolása. Mű
vészettörténet. Vetületek.

VII. osztály: Ugyanaz, mint az előző osztályban, fej
lettebb fokon. Gipszfejek vázolása ceruzával, tollal, szén
nel. Emberi alak, nagyobb állatok mozdulatvázlatai. Élő 
állatok gyors vázolása. M űvészettörténet. Vázolás a sza
badban. (Tájrész.)

VIII. osztály: Ugyanaz, mint az előző osztályban. 
Gipsz- és élőfejek rajzolása. Rajzolás, festés a szabadban. 
(Tájrész.)

b) Rendkívüli tárgyak.
1. Á ltalános vagy alkalm azott közegészségtan az I-ső 

félévben a V III. osztály számára, heti 2 órában. A ma
gán-, vagy különleges egészségtan a II. félévben a VII. osz
tály számára heti 2 órában. Kézikönyv: Az új tanítási terv
nek megfelelően átdolgozott VI. kiadású Fodor—Gerló-
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czy-féle Egészségtan. Tanár: Dr. Badics József egészség
tantanár.

2. Ném et társalgási gyakorlatok. A) Kezdő csoport 
(I—IV. osztály) heti 2 órában. A német élőnyelv gyakor
lása gyermekversek, mesék, adomák és szabadon válasz
tott tárgykörök alapján. A szókincs rendszeres gyarapí
tása. B) Haladó csoport (V VIII. osztály) heti 2 órában. 
Mészáros Hackel: »Német társalgási gyakorlatok« alap
ján beszédgyakorlatok s az egyes fogalmi körök bővítése a 
tanulók érdeklődéséhez m érten. Állandóan olvastuk a P es
ter Lloydot s beszédgyakorlatokat végeztünk az olvasott 
anyaggal kapcsolatban.

a) Kezdő csoport.- A ndó M., Bakay S., Beke I., Far
kas Gy., Patai M., Szöllősi I. I. a), Csomós K„ Lajkó A. I. b), 
Hrabovszky I., Kovács A. II. b), Csatlós I., Hegedűs B.
III. a), Tóth L. III. b), Szolár M. IV.

b) Haladó csoport: Hoffmann T., Sin L. V., Dén I., 
Juhász I. VI., Jakabfi Fr., Láng G., Lázár M. VII., Bódi 
L, Hoffmann L., Pipis P., Veress Gy. VIII.

Tanár: C zinkotszky  Jenő dr.
3. Szabadkézi rajz. 1. csoport: Vonalvezetés. Síkfor

mák. Magyar motívumok. Egyszerű geometriai testek lát
szat! vázolása. Tagoltabb térform ák (mértani testek) vá
zolása. A legegyszerűbb használati tárgyak vázolása és ra j
zolása.

II. csoport: M agyar motívumok. Könnyebb tervezési 
feladatok. Geometriai testcsoportok. Egyszerű használati 
tárgyak vázolása.

III. csoport: M agyar motívumok. Tervezés. Testcso
portok. Egyszerűbb és mindig tagozottabb formájú, majd 
zománcos, stb. használati tárgyak, edények rajzolása. Köny- 
nyű gipszdíszítmények. A szén- és íoll-technika próbálga
tása. Egyszerűbb form ájú és mozgású kitömött m adarak 
vázolása. 1

IV . csoport: Komplikáltabb geometriai testcsoportok. 
Építészeti elemek. H asználati tárgyak csendéletszerű be
állításban. Gipszdíszítések. M adarak. Aquarell-, szén-, toll- 
és ceruza-technikával, váltogatva.

V. csoport: Csendélet (ceruzával, szénnel, aquarellel). 
Kitömött madarak, állatok rajzolása és festése. Az o laj
festés próbálgatása. Gipszdíszítések. Vázolás a szabadban.

VI. csoport: Ugyanaz, mint az előző csoportnál, nehe
zebb feladatokkal. Egyszerűbb gipszfejek vázolgatása. R aj
zolás a szabadban. Tájrészletek festése víz- és olajfestékkel.

VII. csoport.- Ugyanaz, mint az előző csoportnál. 
Gipszfejek szénnel. Élőfejek felvázolása. Rajzolás a sza
badban. Tájrészletek.

V ili. csoport: Ugyanaz, mint az előző csoportnál. Élő
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fejek rajzolása és festése. (Ceruza, szén, toll, aquarell, olaj.) 
Gipsz-akt rajzolása. Élő alak rajzolása. Rajzolás a szabad
ban. Tájrészletek. Tanár: Mázán László.

Résztvettek: I. a) S teinberger Kornél és Kővári Jenő. 
I. b): E isler Miklós, Erdős Pál, Feldmann László, Herzog 
Ervin. II. a): ifj. Péchy László, Schützenberger Imre, Vágó 
György. II. b): Árvái István, Bodollai Zoltán, Palkovics 
Mihály, Schwarcz Artur. III. a): Budai Gyula, Kulpin Jó
zsef, Lengyel István, Pollák István, Rosenthal Tamás. III. 
b): Benedek Gábor. IV.: Árvái Károly, Horváth Tibor, 
Hursan P ál. V.: Kulpin György, S trasser László. VI.: Sze- 
pessy Zoltán. VII.: P. Péchy László. A legkiválóbb volt: P. 
Péchy László VII. o. t. és H ursan Pál IV. o.

4. F iz ik a i gyakorlatok. VII. osztály: Gyakorlatainkon 
azokat az eszközöket használjuk, amelyeket Mikola Sándor 
igazgató évtizedes tapasztalatainak felhasználásával a Marx 
és Mérei-cég készít. Az elmúlt iskolai évben a VII. o.-ban 
a következő gyakorlatokat végeztük el 24 délutánon 2 2 
ó rában : „n“ meghatározása, testek köbtartalmának megha
tározása tolómérővel, m ikrom eter-csavarral; lejtőn hajított 
test mozgásának, inga lengéseinek vizsgálata; a mérleg hasz
nálata; súlypont-m eghatározás; az emelő törvényének vizs
gálata; a súrlódás, súrlódási szög és együttható m érése; 
kaucsuk rugalmassági modulusa; Jolly mérleg; Archimedes 
törvénye és alkalmazása; spirális rugó lengései; a hang 
terjedése.

Résztvettek: Bedőházy Pál, Feldmann Ferenc, Fikker 
László, Frank Kálmán, Harsányi Gábor, Holländer Sándor, 
Jakabfi Frigyes, Kovács István, Kovács Loránd, Láng Gé
za, Malya János, Péchy László, Tevan Pál, Verseghy Fe
renc, Zahorán Vilmos, összesen ló  tanuló 8 csoportban.

Vezető tan ár: Kilczer Gyula.
V ili . osztály: A hőmérő skálájának az elkészítése. A 

Newton-féle lehülési törvény vizsgálata. Az üveg tágulási 
együtthatójának meghatározása. A naphthalin olvadási hő
m érsékletének a megállapítása. Kalorim eter vízértéke, fé
mek fajhője. Magas hőmérséklet m érése kalorim éterrel. A 
vízgőz lecsapódási hőjének a mérése. A jég olvadási hőjének 
a mérése. A fö ld  horizontális mágneses térerősségének mé
rése. A föld mágneses tere. Mágneses erőtér kimutatása 
vasreszelékkel. Elektromosság keltése dörzsöléssel. Az elek- 
tröm eter kalibrálása, elektromos megoszlás. Az elektro- 
meter kapacitásának a kiszámítása, dielektromos állandó 
meghatározása. Potential-esés, Ohm törvénye. Elekírolizis. 
A réz elektrokém iai aequivalensének a mérése. Nikkelezés. 
Az elektromos áram hő egyenértékének a meghatározása. 
Indukált áram. Rádiócsövek karakterisztikáinak meghatá
rozása. !
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Résztvettek: Árvái Vilmos, G ruber István, Győri A t
tila, Hegedűs Gyula, Hoffmann László, Hom icsek Nán
dor, Mesterházy Szabolcs, Petrován A rtur, Pipis Pál, Rot
te r István, Tompa Sándor, Veress Gyula, összesen 12 ta
nuló 7 csoportban. Vezető tanár: Bayer Jenő.

5. É nek és zene. Az I. és II. osztályban énekelmélet s 
magyar dalok tanulása heti 1 1 órában. Az I. o.-ban 23
dal, a II. o.-ban 22 dal; a III IV. osztályban egyházi ének 
heti 2 órában; II VIII. o. műének heti 3 órában. Tanár 
Povázsay László. Hegedű kezdőknek és haladóknak heti 
3 órában. Tanár ugyanaz.

IX.

Egyesületek
A) 1. Ifjúsági Gyám intézet. Tagjai szorgalmasan gyüj- 

tek adományokat, amelyekkel különböző egyházi intézmé
nyeket támogatott egyesületünk céljaik elérésében. Az 
Egyetemes Gyámintézetnek a gödöllői világtáborban te r
vezett szolgálatát 60 pengővel segítettük. A Gyámintézet
nek 20 P-t, a budapesti és szegedi Luther-O tthonnak 10 10 
P-t, a Theologusok Otthonának 10 P-t adott egyesületünk. 
Jutalomkönyveket és vallásos iratokat is vásárolt s azo
kat az Ifjúsági Luther Szövetség tagjainak ajándékozta. 
Az egyesület elnöke K im er  Gusztáv.

2. Ifjúsági Luther-Szövetség. A vallásos nevelés fon
tos érdekeit szolgálta. Tagjai közül ketten részt vettek a  
múlt év nyarán Tahiban rendezett evangélikus diákkon
ferencián, tizenhatan pedig a vallástanár vezetésével meg
jelentek a szegedi középiskolások Luther Szövetségének 
meghívására a csanád csongrádi egyházmegye diákkonfe
renciáján, ahol K im er Gusztáv vallástanár az ev. öntudat 
értékei, Láng Géza VII. o. t. Az öntudatos ev. diák cí
men tarto tt előadást.

Az egyesület bibliaköre ez évben is adventfői pün
kösdig m űködött s minden héten hétfőn a Cserkész-ott
honban összejövetelt tartott.

A Szövetség tagjai részére Gusztáv Adolf, a hős svéd 
király halálának 300. éves évfordulója alkalmából Gusz
táv Adolf élete címen pályatételt tűzött ki, amelyre nyolc 
pályamunka érkezett be. A legjobb három pályázó Láng 
Géza VII. o. t., Győri János V ili. o. t. es Jakabfi Frigyes 
VII. o. t. pénz- és könyvjutalomban részesült. Láng Gézát 
még az a kitüntetés is érte, hogy munkáját felolvashatta 
a dec. 4-én Gusztáv Adolf emlékére rendezett iskolai ün
nepen.
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A tagok ez évben is gyarapították hetenként két fil
lér befizetésével a multévben megterem tett balatoni diák
tábor alapot.

Az egyesület élén az igazgató és a vallástanár áll.
3. Gyóni Géza-önképzőkör. Az önképzőkör 34 év 

óta áll fenn; tagjainak száma 77 volt. Ez iskolai évben igen 
élénk m űködést fejtett ki s ez a VIII. osztály fnéhány 
tanulójának, főként a kör buzgó titkárának, ifj. Koppányi 
Gyulának érdeme. Az üléseket zenekari és zongoraszámok 
tették változatosakká. Felolvastak 10 értekezést, 4 novel
lát, több költeményt (3 tag) s ezekhez bírálatot; elhangzott 
2 szabadelőadás, 20 szavalat. Február 25-i ülésükön é r
dekes vendégünk volt: Rudié W ilhelm  középiskolát vég
zett amerikai cserkész-diák, aki európai kőrútjában hosz- 
szabb időt tö ltö tt városunkban Hoffmann László V III. o. 
t. vendégeként. O któber hóban Csabai Diákélet címen 
diáklapot indíto tt meg a kör s ezt változatos tartalom m al az 
iskolai év végéig szerkesztették; összesen 15 szám jelent 
meg. Különös érdeklődést keltettek  az iskolai élet kö
réből m erített s a külföldi d iákéletről szóló cikkei és a  
már em lített derék amerikai diák, Rudié Wilhelm pompás 
naplója. A lap szerkesztője ifj. Koppányi Gyula, m ajd Kli
ment Z. György VIII. o. t. volt, társszerkesztője Jakab- 
fi Frigyes VII. o. í. M ellettük Hoffmann László, Megyesy 
Ágoston V III., Láng Géza VII. o. t. buzgólkodtak. A lap 
fejlécét Erdélyi László VIII. o. t. készítette s több -kari
katúrát is rajzolt iskolatársairól. Két igen kedves képet 
rajzolt Mázán László kartársunk is a lap számára.

A kör elnöke, Rell Lajos dr. igazgató; tisztviselői: tit
kár: ifj. Koppányi Gyula VIII., jegyzők: Erdős Miklós
VIII., Jakabfi Frigyes VII., pénztáros: Zahorán Vilmos 
V II., ellenőr: Mockovcsák Géza V III., levéltáros: Csendes 
Oszkár VIII., laptárosok: Kliment Z. György VIII., Péchy 
László VII., Szepesy Zoltán és Vintze Sándor VI. o.. it.

A kör já ra tta  az Uj Időket, az Ifj. és Életet, az If
jú Éveket, a Természettudományi Közlönyt.

4. Ifjúsági Segítő Egyesület. A Segítő Egyesület műkö
dését ez évben is a megszokott keretek között folytatta. A 
segítés nem volt olyan mértékű, amilyet szerettünk volna 
elérni. Adományokat alig kaptunk. Hálásan emlékezünk 
meg a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület
ről, amelytől ez évben is kaptunk iskolakönyveket. Az el
múlt iskolaévben 136 tanulónak 839 könyvet adtunk ki 
használatra és 58 tanuló között 200 darab dolgozati fü
zetet osztottunk ki 40 P  értékben. Uj könyvek beszerzé
sére 282.99 P-t fordítottunk, könyvek bekötésére 37.12 P-t 
adtunk ki. Az intézet ifjúsági lapjának, a »Csabai Diák- 
élet«-nek támogatásával tanulóink segélyezésére (cipő, ruha,
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télikabát) 110 P-t fordítottunk. Az egyesület vezetője: 
Szeberényi Lajos dr.

5. C serkészet. Cserkészcsapatunk címe: 184. sz. Csaba 
cserkészcsapat. Parancsnoka K im er Gusztáv vallástanár; 
vizsgázott cserkésztiszt. A csapat 6 őrsből állott, tagjainak 
száma a parancsnoksággal együtt 73. Volt 216 őrsi óra és 
36 csapatösszejövetel. A csapat szellemi irányításában az 
igazgató, mint a szervezőtestület elnöke s a cserkészmozga- 
lom régi híve, készségesen segítségére volt a parancsnoknak, 
akinek a gyakorlati munkában a tisztek, segédtisztek, Láng 
Géza őrsvezető és Hoffmann László csapattitkár segéd
keztek.

A csapat ez évben is m egtarto tta a szokásos kará
csonyfa-ünnepet s az őrsök sok szeretetcsomagot vittek 
szét a város minden részébe szegény családokhoz. Cserké
szeink a város társadalm i egyesületeinek és a katona
ságnak ünnepségein teljesítettek szolgálatot.

Jan. 7-én az igazgató és a szülők jelenlétében folyt 
le az újoncpróba s június 3-án a többi helybeli csapatok
kal együtt a fogadalomtétel. A fogadalom tételt egybekap
csoltuk Vidovszky Kálmán em lékére iskolánk tornaterm é
ben rendezett kegyeletes ünnepséggel, ahol kétszáz cser
késszel együtt mi is elköteleztük magunkat arra  a cser
készmunkára, amelynek szellemében dolgozott Kálmán bá
csi, csapatunk első parancsnoka az egész magyar cserkész
mozgalom javára.

Csapatunkat a Magyar Cserkész Szövetség részéről 
vitéz Faragó Ede orsz. vezetőtiszt látogatta meg s buzdí
tó szavai mély benyomást gyakoroltak fiaink lelküleíére.

Cserkészeink közül 1 résztvett Budapesten a pünkös
di őrsvezetői táborban, 7 pedig az V. kerületnek Makón 
rendezett őrsvezetői táborában.

1932. nyarán csapatunk 43 tagja a Bükk hegységben 
Diósgyőr-Középforrás mellett s a gyulai Városerdőben tá 
borozott. Utóbbi helyen magyaros vendégszeretettel vet
tük körül Philiph Homan angol cserkésztestvérünket, aki 
a táborbontás után még egy hónapig m aradt cserkészeink 
vendége. Felsőosztályos diákcserkészeink minden alkalmat 
megragadtak, hogy a világtáborban oly igen szükséges an
gol nyelvben minél nagyobb gyakorlatra tegyenek szert, 
csapatunk minden egyes tagja pedig a rra  törekedett, hogy 
angol vendégünk kedves emlékekkel térjen  vissza távoli ha
zájába. Február és március hóban többször meglátogatta 
a csapatot Rudié Wilhelm, am erikai cserkészdiák.

M ár a nyári táborban megkezdtük az előkészületeket 
a gödöllői világtáborozásra. A csapat és az őrsi munka be
osztása is egész évben a jam boreera irányult. Különösen 
nagy súlyt helyeztünk az angol és német nyelvtanfolyamok
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ra s a gyakorlati cserkészmunkára. Hasznos, jómunkát vég
ző tagjai akarunk lenni a gödöllői világtábornak, amelyen 
csapatunk 35 tagja az V. altáborban, 10 tagja a segédtá
borban, 2 segédtisztje a rendőrök, 1 cserkésze pedig a to l
mácsok között vesz részt.

6. S po rtk ö r, Az elmúlt iskolai évben 1932. szept. hó 
14-én alakult meg újra az ifjúsági Sportkör Ächim  Károly 
tanárelnök vezetése mellett. Az őszi és tavaszi évadban a 
Csabai Atlétikai Klub sporttelepén hetenként háromszor, 
hétfőn, szerdán, pénteken, a téli hónapokban hetenként 
kétszer, kedden és pénteken voltak tréningek, melyeket a 
tagok szorgalmasan látogattak.

Őszi iháziversenyünket október hó 23-án tarto ttuk  a 
következő eredménnyel: íoo m síkfutás: 1. Kaiser József 
V ili. 12.1 mp. 2. Győri A ttila V III. 3. Képíró Kálmán VI. (8 
ind.) 400 m síkfutás: 1. K aiser József VIII. 59.8 mp. 2. 
Győri A ttila V III. 3. Péli József V. (9 ind.) 8oo m síkfutás:
1. Pepó László VI. 2 p. 25 mp. 2. Megyesi Ágoston VIII. 3. 
Klug Ferenc VII. (6 ind.) Magasugrás: 1. Győri A ttila VIII. 
160 cm. 2. Péli József V. 152.5 cm. 3. Kliment Görgy VIII. 
és Varga A ndrás VI. 150 cm. (8 ind.) Závolugrás: 1. Győri 
Attila V III. 5.48 m. 2. Kaiser József VIII. 3. Hornicsek 
Nándor V III. és Péli József V. (10 ind.) Súlylökés: il. 
Kirchner József VII. 10.56 m. 2. Péli József V. 3. Hegedős 
Gyula V III. (7 ind.) Diszkoszdobás: 1. Kirchner József VII. 
32.80 m. 2. Képíró Kálmán VI. 3. Hegedűs Gyula VIII. 
(7 ind.) Gerelyvetés: 1. Győri A ttila  VIII. 38.32 m. 2. Csen
des O szkár V III. 3. Hornicsek N ándor VIII. (7 ind.) P on t
verseny eredménye: VIII. oszt. 49, VI. oszt. 13, VII. oszt. 
12, V. oszt. 10 pont.

A békéscsabai közs. felső kér. iskola rendezésében 
a helybeli három  iskola egyéni pontversenye máj. 25-éii 
folyt le, melyben Győri Attila V III. a magasugrásban 162.5 
cm.-rel a 3., súlylökésben  K irchner József VII. 11.31 m-rel 
a 3., diszkoszvetésben  Kirchner József VI. 34.25 m-rel 
a 3. s a 4x100 m-es stafétában a rgimn. csapata 3. helye
zést ért el.

A békésvármegyei közép- és középfokú iskolák szo
kásos vándordíjas csapat- és egyéni pontversenyét 8 iskola 
között május hó 29-én tartottuk Békéscsabán, melyen isko
lánk a következő eredménnyel szerepelt. Csapatversenyek: 
súlylökésben  10.38 m átlaggal 3. helyezés. Diszkoszdobásban 
29.43 m átlaggal 4. helyezés. Gerelyvetésben  33.61 m átlaggal 
5- helyez. Závolugrásban 534 cm átlaggal 5. helyezés. Magas
ugrásban 148 cm átlaggal 7. helyezés.

Egyéni versenyek: íoo m. síkfu tás: Kaiser József VIII.
4. helyez. Súlylökés: Kirchner József VII. 11.21 m. 4. helye
zés. A pontversenyben 5. helyezés.
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7. Vívás. Intézetünk növendékei a vívósportban is 
jelentős eredményeket értek el.

A vívás, e legmagyarabb sportunk, m iként azt a kö
zelmúltban a Budapesten lezajlott Európabajnokságok is 
igazolták, szinte már világhegemoniát jelent a magyarság
nak. Ifjúságnevelő hatásáról pedig tanulmányokat lehetne 
írni. Jellemnevelő hatása elvitathatatlan. A vívó ember 
lovagias, fegyelmezett, bátor, biztos fellépésű, a kritikus 
pillanatokban gyorsan feltalálja magát, önérzetes, de fö
lényének tudatában sohasem krakéler. Tud küzdeni, ösz- 
szeszorított fogakkal sokszor igazságtalanságok, vagy mond
juk így: vélt igazságtalanságok ellen. Általában a legszebb 
emberi ideálra nevel: nemes fegyverekkel végigküzdeni 
az életet. A vívósporí a sportoló minden idegszálát meg
mozgatja, amellett erős agymunkát is igényel. Nagyszerű
en elősegíti az anyagcserét, a testet fejleszti, de nem dur
vítja el.

Ez évadban is számosán vettek részt vívókurzusunk
ban.

Ez évi tőrvívók: Reviczky Ádám I. a)., Donner István
II. a), Bíró György II. b), Rosenthal Tamás III. a) Kürthy 
László IV., Kocziszky M átyás VI., Láng Géza VII.., Á r
vái Vilmos, R otter István, Erdélyi László VIII. o. 
Kardvívók: Árvái Károly IV., Juhász János VI., Hollän
der Sándor, W einberger Ferenc VII., Csendes Oszkár, Ve
ress Gyula VIII.

Vívóink ez évben keveset versenyeztek. A rossz gaz
dasági viszonyok s az ezévi gödöllői világjamboree, me
lyen való sikeres résztvételre intézetünk sportköre min
den anyagiakat tartalékolt, gátolták vívóink többszöri ki
küldését.

Kerületi versenyeket az idén nem rendeztek s vívó
inkat a budapesti országos Kisok versenyen indítottuk. 
Tőrvívóink a nagy versenyben jól megállották helyüket: 
Erdélyi László 4. és Árvái Vilmos 7. helyezést ért el. Tu
dásuk Heller K. Iván am atőr-vívófanár munkáját dicséri. 
Kardvívóink kivétel nélkül az idén kezdtek vívni, így az 
ő indításuk korai. A tervezett háziverseny a vizsgálatokra 
való készülődéssel esett egybe s így tudásukról és felké
szültségükről csak a jövő évben tehetnek tanúbizonyságot.

Reméljük, hogy a következő évben az ifjúság még na
gyobb számban fog hódolni e nemes sportnak s ezzel is 
biztosítja a szükséges u tánpótlást nemzeti fegyverünknek.

8. Ifjúsági énekkar és zenekar. Az énekkar Povázsay 
László vezetése alatt 71 tagból állott s begyakorolta a kö
vetkező karokat: Himnusz, Hiszekegy, Nem, nem, soha! 
Gyere h a za ... Lányom, lányom, Gergelyjáráskor, Gaudea
mus, Erős várunk, Győzihetetlen én kószálom.
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A zenekar tagjait (16) Paukert Hugó zenetanár ve
zette. Tagjai a következők: Török László III. a), H odor Ti
bor III. b). Técsy Lajos IV. Leelősy Albert, M ári Sándor, 
M oldoványi Ákos V., Kocziszky Mátyás, Szepessy Zoltán, 
Húsz János VI., Árvái Vilmos, Erdős Miklós, Csendes 
Oszkár, Kliment Z. György, Moczkovcsák Géza, Pipis Pál, 
R otter László VIII. o.

B) C sabai Ö regdiákok Szövetsége, ta lá lkozók. A Szö
vetség kétévenként ta rt közgyűlést intézetünkben s leg
közelebb 1934-ben gyűlnek össze tagjai. Elnöke Szalag 
József dr. ny. szegedi kir. rendőrkapitány; a helyi bizott
ság élén Pass Vilmos dr. orvos áll. A Szövetség f. évi 
január hóban gyűjtést ind íto tt a hősi halált h a lt tanárok 
és diákok em léktáblájára; reméljük, hogy az emléktáblát 
a jövő iskolai évben leleplezhetjük.

1932. évi szeptember hó 4-én harmincéves találkozóra 
gyűltek össze volt tanítványaink, akik 1902-ben tettek 
érettségi vizsgálatot. Egykori tanáraik nagy szeretettel 
fogadták a visszatérőket, hiszen az az osztály, a Gyónt 
Géza osztálya, különösen szívünkhöz nőtt: sok jeles és 
kedves tanulója volt. A találkozón fölidézett szép emlékek 
tanárt és tanítványt egyaránt felüdítettek. Jelen voltak a 
következők: Bánhegyi István mérnök, miniszteri műszaki 
tanácsos Budapest, Beregszászi Sándor, Hoffmann Vince 
urad. erdőm érnök Ókígyós, Koren Emil mérnök, MÁV főfel
ügyelő, üzletvezet, osztályfőnök Szeged, Korosy Károly 
gyógyszerész Kétegyháza, M olnár György dr. békéscsabai 
ügyvéd, R eisner István gyáros Gyula, Szolár Ferenc dr. 
budapesti gimn. tanár, U hrin László dr. békéscsabai ügy
véd, Vidovszky Béla tanár, festőművész Budapest.

1933. évi június hó 29-én az 1903-ban érettségiző volt
növendékek rendeztek harmincéves találkozót. Az érkező
ket hasonló szeretettel fogadtuk s ők is jól érezték magukat 
a visszaemlékezés áldott melegénél. Megjelentek: Braun 
Ádám ny. gimn. tanár Budapest, Galli Géza dr. városi ta 
nácsnok és neje Békéscsaba, Galli Károly dr. békéscsabai 
ügyvéd és neje, Laczó István dr. eleki ügyvéd és neje, 
Lepény István dr. medgyesegyházi ügyvéd és neje, Medo- 
varszky M átyás városi főjegyző, polgárm ester-helyettes és 
leánya Békéscsaba, Prónai Ernő dr. békéscsabai ügyvéd, 
R ittner Sándor dr. békéscsabai orvos, Szegő Emil dr. Mező- 
berény. i

Június 1-én tízéves találkozón  voltak jelen a követke
zők: Ádám László, Bárány Sándor és neje, Ellmann György, 
Fischer Ferenc dr., Forray Zoltán dr., Gaszner László dr. 
és neje, Juhász Nagy Béla, Lipták Dániel, Vitéz Lukács 
György és neje, Paulik János és neje, Sándor Tibor, Sipos 
Imre és neje, Szalay István, Weisz Andor s leánynövendé



45

keink közül: Jankó Mária dr., Krmeczky Emilia, Merksz 
Elvira, Szüsz írén férjévíel. M eleg szívvel fogadtuk a ta 
lálkozón megjelenteket.

Az intézetünkhöz való ragaszkodásnak s a tanítványi 
hálának megnyilatkozásai pályánknak legszebb pillanatai 
közé tartoznak.

X.

Intézmények
I. K önyvtárak. 1. Canári könyvtár. A) Folyóiratok: a) 

Előfizetés útján: Állattani közlemények, Athenaeum, Bota
nikai közlemények, Budapesti Szemle, E. Ph. K., Evangé
likus Élet, Fizikai és Chemiai Lapok, Földgömb, Föld
rajzi közlemények, Magyar Chem. Folyóirat, Magyar Nyelv, 
M agyar Nyelvőr, Magyar Paedagogia, M agyar Szemle, Ma
gyarosan, M atematikai és Fizikai Lapok, Die Lerestunde, 
N apkelet, Die Naturwissenschaft, Nyelvtudományi Közle
mények, Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
P rotestáns Szemle, Századok, Természettudományi Köz
löny, Zeitschrift f. d. phys. u. ehern. U nterricht, b) A ján
dék útján: Irodalom történet, Testnevelés, Turistaság és Alpi- 
nizmus, Akad. Értesítő, Középisk. Math, és Phys. Lapok, 
Miskolci Jogászegylet, P ro testáns Tanügyi Szemle. A fo
lyóiratok a tanári könyvtár XII. M. osztályát alkotják.

Előfizetésre fordított összeg: 357.42 P. Állomány 104 
folyóirat 1360 kötetben.

B) Könyvtár, a) Vétel útján: Frank: Az evangélium 
és a szocializmus, Harsányi: A reformáció hatása a magy. 
közművelődésre, Payr: P ro testáns gályarabok, W. Eiert: A 
lutheri egyház, Bruckner: Az ágostai hitvallás, Payr: Luther 
és a magyarok, Kovács: A speyeri bírod, gyűlés, Kapi: Az 
ágostai hitvallás, Pröhle: Optimizmus és pesszimizmus, Az 
újszövetség hittana, Vass: Vallás és erkölcs, Bartók: V al
lás és élet, Pokoly: A pro test, hatása, Makkai: A vallás 
az ember életében, Csia: A nemi kérdés, Magy. protest. 
Almanach, Szeberényi: M arxtól Leninig, Raffay: Amit az 
U r üzen II., Voinovich: A rany J. élete II., Székely: Mátyás 
té r Rózsadomb, Babay: Istenem, így é lü n k ..., Zilahy: A 
lélek kialszik, Makra: Iglói diákalbum, Dóczy: Ady M u
zeum L, II., Babits: A gólyakalifa, Harsányi: Az üstökös, 
Harsányi: Em ber küzdj, K irály: Őszi harmat után, A magy. 
helyesírás szabályai, Szinyei: A magyar nyelv, Móricz: R o
konok, Kertész: Szállók az úrnak, Gárdonyi Géza össze
gyűjtött műveiből 20 kötet, Hegedűs: Széchenyi I. rte-. 
génye, Riedl: Madách, Zilahy: A szökevény, Oravala: A
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parasztpróféta, Bender: Deutsches Lesebuch, Schlessing — 
W ehrle: Deutscher W ortschatz, Hoffmann: W örterbuch der 
d, Synonyme, Morgengabe der DBG., Mann: Der Zauber
berg, Scheffel: Ekkehard, S tehr: Der Heiligenhof, Fech
ter: Dichtung der Deutschen, Szentgyörgyi: Német nyelv
tanfolyam I., II., Lux: M odern nyelvtanítás, Taucher: Jur 
risich Miklós, Asztalos Pethő: A magyar nemzet tört., 
H ekler: A középkor és a renaissance művészete, Benda: 
A m agyar alföld őstörténete, M akkai: Germánia új utakon, 
Cham berlain: Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts, Hó- 
mán Szegfű: Magyarország története L, II., IV., V., VI., 
VII. kt., Varjú: A magyar várak, Russel: Kína, Juhász Ko
vács: Hősök, tudósok, Ludwig: Mussolini, Paléologue: H á
rom diplomata, Luftor: Róma, Glatz: Velence, Haraszti: 
Zenei form ák, Csekey: Észtország, Vaska: Jugoszlávia, Nősz: 
Csehszlovákia, Lytton Sírachei: Erzsébet és kora, O. M. 
Régészeti Társ. Évkönyve, Kós: Erdély, Eckhardt: Magyar- 
ország története, Lyka: Művészetek története, M ehnert: 
Die Jugend in Sowjetrussland, Ereky: Emberi együttélés, 
Tohann: 40.000 kilométer, Vilmos herceg: Gorillák és törpék, 
Huszár: Kwaheri, Juhász: Svájc, Juhász: Ausztrália, u. az: 
Japán, u. az: Olaszország, W asserm ann: Bula M atari, Szé
chenyi: Esni, Smith: Hungary, Juhász: Spanyolország, Men- 
döl: Táj és ember, Lukács: A Balaton, Greguss: A növé
nyek élete, Baríucz: Mikép fedezte fel az ember önmagát, 
Bokor: Rügyhatározó, u. az: Lomblevélhatározó, H a h n — 
Henckel: Lehrbuch d. Physik L, II., Dörrie: Triumph der 
M athematik Rabinowitsch: Einführung in die W ellenmecha
nik, Szenes: A számtan tanítás vezérkönyve, Steiner: Az 
időjárás, Lassovszky: V ilágrendszerek, Laurentzy: llj  ma
gyar iskolapolitika, Kemény: Magy. Paedagogiai Lexikon
I., Stuhlm ann: Az ifjúkor lélektana, Adler: Emberismeret, 
Nyirő: Psychoanalysis, Mosonyi: Idegrendszerünk, Bur
ger: Az egészséges nő, A rkright: A technokrácia ABC-je, 
Sárffy: M agánjogi alapismeretek.

b) A jándék útján: Szalay: A könyvről (szerző aj.), 
Gaál I. Nemzetgazd. és szociálpolit. tanúim. L, II. (szer
ző ajánd.), Méhes: Kémiai kisérletek, Hekler: A Páz
mány P. egyetem sorskérdései, Tájékoztató a középisk. fi
zikatanításához, a Vallás- és Közoktatásügyi M iniszter úr 
ajándéka, Az ev. egyh. vallástanítási terve, A Statiszti
kai közlemények 13. száma (a Statisztikai Hiv. aj.), A 
trieszti ált. bizt. Társaság története (a Társaság aj.) Do- 
ros: A versenysport etikai problémái, (a Pesti H írlap 
ajándéka).

A tanári könyvtár gyarapodása 1932. június 1-től 1933. 
május 31-ig:
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a) vétel útján: 122 mű 134 kötet 645.56 P  értékben.
b) ajándék útján: 19 mű 22 kötet 117.50 P  értékben.
összesen: 141 mű 156 kötet 763.06 P értékben.
Bekötésre fordított összeg: 182.22 P.
A könyvtár állománya 1933. május 31-én: 4320 mű, 

7178 kötet, 18.164.34 P  értékben.
A könyvtár őre: dr. C zinkotzky  Jenő.
2. Ifjúsági könyvtár. Gyarapodás: a) ajándék 12 mű 

15 kötetben, b) vétel: 12 mű 51 kötetben. Könyvek vá
sárlására 105.58 P-t, bekötésére 98.35 P-t fordítottunk* 
Könyveket ajándékoztak: a nm. Vkm úr 14 kötetet, a P es
ti H írlap 1 kötetet. Őre: Dr. Udvaros József.

II. Szertárak. 1. term észetra jzi szertár. Állománya: 
Állattani gyűjtemény 6309, növénytani 1719, ásvány-kőzet
tani, őslénytani 2280, vegyesek 1683, falitáblák 112 dbi. 
A szertár gyarapodása ajándék útján: Rosenthal Tamás
III. a) o. tanuló csonttollú m adarat, Krizsán Pál III. o. 
tanuló görényt és Dén János VI. o. t. egy pólingot aján
dékozott; vétel útján: 6 db. kitömött m adár 50 P é r
tékben. A borszesz- és formalin-készítmények felújítása 
80 P-be került. Őre: Jégér József.

2. Vegytani szertár nem szaporodott. Őre Jégér 
József.

3. term észettan i szertár. Gyarapodás: Forgó szék, 
forgó tükör felszerelése elektrom otorra, golyós csapágy, 
szemléltető kép, Foucault-inga felfüggesztés, összesen 5 
db. 90.36 P  értékben. Fifogyasztott gáz, anyagok, fuvar
díjak, forg. adó: 79.37 P. A fizikai gyakorlatok szertárának 
gyarapodása 31 db. 288.31 P  értékben; elfogyasztott anya
gok 47.77 P, összesen fiz. gyakorlatokra kiadva 336.08 P. 
A fizikai gyakorlatok szertárának állománya 289 drb. 
2951.73 P  értékben. A szertár őre: Kilczer Gyula.

4. történelem -fö ldrajzi szertár. Gyarapodás 3 té r
kép és 2 kép 110.20 P  értékben. Régi érméket udomá- 
nyoztak: Lehotzky Igor úr és Klein Géza II. a) oszt. ta 
nuló. Őre: Szeberényi Lajos dr.

5. Filológiai könyvtár és szertár. Gyarapodás: gra
mofon a modern nyelvek tanításához egy lemezzel 107 P. 
Őre: Udvaros József dr.

6. Rajzszertár. Gyarapodás: Irásm inták 2.86 P. Ké
pek (színnyomatok) 178.80 P, Luhnsdorf-féle rézkarcok 
10 P, Két kis tem pera (rokkantaktól) 3 P, 2 drb. réz
karc 10 P, Magyar művészet 30.06 P. összesen: 234.72 P. 
Ajándék: Egy emberi koponya és csontok. Izsó K lára 
ajándéka. Őre: Mázán László.

7. tornaszer tár. Szaporodás vétel útján: 20 drb. 
kis és 4 drb. nagy bőrlabda 78.86 P  (áll. hozzájárulás 60 P ),
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14 drb. céllövő kép kém. lapra húzása 25.96 P, 1 drb. 
szerláda 14 P, 5 drb. ugrószőnyeg javítás 36 P, szekrényzárak 
10.08P, összesen 164.90Pértékben. Őre: Ächim  Károly.

8. Ének- és zeneszertár. Gyarapodás: Kéler Béla: 
Víg nyitány, Hunyadi-induló, Fehérváry-induló, Varázske
ringő. Őre: Povázsay László.

III. Alum neum . Hálás köszönettel emlékezünk meg 
e helyen azokról, akik nemeslelkű adományaikkal lehető
vé tették , hogy 27 tanulónknak olcsón, havi 21 P-ért 
egészséges és Ízletes ebédet és vacsorát nyújthattunk, sőt 
5 szegénysorsú jó tanulót összesen 390 P díjelengedésben 
részesíthettünk.

Adományok: Békésmegyei Általános Takarékpénztár 
Rt. 30 P , Leszámítoló Bank 20 P, id. Réthy Béla úr 25 P, 
Kovács-malom 1 zsák nullás liszt. Weiser Paukert zene
tanító urak hangversenyének tiszta jövedelme: 7.90 P. — 
Eforus: Laurovics Ferenc tanár.

XI.

A tanulók statisztikája
l. Ä  tanulók száma. Felvétetett 471 nyilvános, 12 fiú- 

és 1 leány- magántanuló, összesen 484; vizsgálatot te tt 
458 nyilvános, 13 magántanuló, összesen 471 tanuló.

A vizsgálatot te tt tanulók száma osztályok szerint:
I. a. I .b . II. a. II. b. III. a. III. b. IV. 7 .  VI. VII. VIII. Ossz.

Nyilv. t. 38 37 48 40 44 44 61 44 34 29 39 458
Magánt. 2 — — — 5 1 —  1 — 1 3 13
Összesen: 40 37 48 40 49 45 61 45 34 30 42 471

2. Ä  tanulók tmjgoszlása kor szerint:
1923-ban 1922-ben 1921-ben 1920-ban 1919-ben 1918-ban

2 55 75 78 79 40

V 1917-ben 1916-ban 1915-ben 1914-ben 1913-ban 1912-ben
V 40 35 32 '1 1 6
d
Ntfl 1911-ben 1910-ben 1909-ben vagy előbb

2 1 4

3- Ä tanulók megoszlása atyjuk foglalkozása szerint: 
Nagybirtokos 2, középbirtokos 13, kisbirtokos 45, kisbir
tokos-napszámos 3, egyéb önálló őstermelő 3, gazdasági 
tisztviselő 8, egyéb gazdasági segédszemély 3, földművelési 
napszámos 7; gazdasággal foglalkozó szülők száma össze
sen 84 (17.8%). Nagyiparos 7, kisiparos 56, ipari tisztvi
selő 3, egyéb ipari segédszemély 11, ipari napszámos 0,-
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iparral foglalkozó szülők száma összesen 77 (16.4°/o). Nagy- 
kereskedő 12, kiskereskedő 44, kereskedelmi tisztviselő 18, 
egyéb kereskedelmi segédszemély 4, kereskedelemnél nap
számos 0; kereskedéssel foglalkozó szülők száma összesen 
78 (16.6%). Közlekedési nagyvállalkozó 0, közlekedési kis
vállalkozó 0, közlekedési (vasúti, posta stb.) tisztviselő 
21, egyéb közlekedési segédszemély 43, közlekedésnél nap
számos 0; közlekedéssel foglalkozó szülők száma összesen 
64 (13.6%). Köztisztviselő 28; pap, tanár tanító 39, másfé
le értelmiségi (orvos, ügyvéd, közjegyző, stb.) 27; értelm i
ségi összesen 94 (20.0%). Közhivatalban alkalmazott vagy 
másféle értelmiségi altiszt vagy szolga 4 (0.8%). Katona
tiszt 5 (1.1%). Katonaaltiszt 5 (1.1%). Nyugdíjas köz- 
tisztviselő 10, egyéb nyugdíjas tisztviselő 12; nyugdíjas 
tisztviselő összesen 22 (4.7%). Nyugdíjas altiszt 19 (4.0%). 
Tőkés, járadékos 2 (0.4%). Különböző napszámos 2 (0.4)%). 
Házi cseléd 0 (0.0%). Egyéb 14 (3.9%). Árvaházi tanuló 1 (0.2%).

4. Ä tanulók megoszlása vallás, anyanyelv, nyelvisme
ret szerint: Ág. h. ev. 166, ref. 75, r. kath. 164, gör. kát. 1. 
gör. kel. 2, izr. 63; ág. h. ev. 35.3%, ref. 16.0%, összes pro
testáns 51.3%; r. kath. 34.8%; gör. kath. 0.2%; gör. kel. 
0.4%; izr. 13.4%. — Magyar 442, német 1, tót 27, román 1; 
magyar 94.0%, német 0.2%, tót 5.7%, román 0.2%. — A 
magyar anyanyelvűek közül csak magyarul tudott 333 
(75.4%), németül 31 (7.0%), franciául 1 (0.2%), angolul 1 
(0.2 %), tótul 66 (14.9"»)» románul 9 (2.0°»), horvátul-szerbül 
1 (0.2"»).

5. Ä tanulók honossága. Magyar honos 459 (97.5%), 
külföldi honos 12 (2.5%); román uralom alatt levő elcsa
tolt területen lakott 12, egyéb külföldön 0, az iskola szék
helyén lakott 316 (67.0%).

6. Ä  tanulók előmenetele:
Összes Ismétlő Jeles JÓ Elégséges E l é g t e l e n
száma

I. a) 40
volt
2 12 11 10

egy
6

két több tárgyból 
1

I. b) 37 2 1 6 19 6 2 3
II. a) 48 2 5 18 20 3 — 2
II. b) 40 1 6 10 16 6 — 2

III. a) 49 0 5 3 23 14 3 1
III. b) 45 1 5 9 23 7 — 1
IV. 61 6 11 11 31 6 — 2
V. 45 3 6 12 16 6 — 5
VI. 34 2 4 7 18 5 — —

VII. 30 1 8 3 14 4 1 —

VIII. 42 1 3 16 19 3 1 —
471 21 66 106 209 66 7 17

4'5% 14'0% 22’5% 44-3% 14'0% 1-5% 3*6%
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Haladó 80.9°/o, elégtelen 19.1%.
Magaviselet: példás 383 (83.5%), jó 71 (15.5",'o), sza

bályszerű 4 (0.9%).
7. Á nyilvános tanulók tandíjkedvezménye: Teljes 

tandíjat fizetett 353; teljesen fandíjmentes volt 20; tandíj
mérséklést élvezett 85; tandíjkedvezményben részesült ösz- 
szesen 105 tanuló (22.9%).

8. R endkívüli tárgyak: Egészségtant tanult az I. félév
ben az egész VIII., a 11. félévben az egész VII. osztály, né
met társalgási gyakorlatokban résztvett 27, szabadkézi rajz
ban 25, fizikai gyakorlatokban 28, éneket tanult (I. és II. 
o. kötelező rendk. tárgy, III. és IV. az ev. tanulókra köte
lező) 72, hegedűt 16, vívást 16.

g. Érettségi vizsgálat. Kitüntetéssel érett 1 (2.6%), je
lesen érett 3 (7.7%), jól érett 16 (41°/o), érett 16 (41%), két 
hó múlva teendő javítóra utasítva 2 (5.2"b), ismétlésre 1
( 2.6" o ) .

XII.

Tájékoztató a jövő iskolai évre
/. Beiratások. 1. A tanulók június 25, július 1—3., to

vábbá szeptember hó 6., 7. napjain iratkozhatnak a reálgim
náziumban. A beiratkozó tanuló személyesen, szülője, gyám
ja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazgató
nál jelentkezni, utolsó iskolai, továbbá születési és újra- 
oltási bizonyítványát bemutatni. 2. A reálgimnázium első 
osztályába csak olyan növendékek vehetők fel, akik éle
tük 9-ik évét betöltötték, az elemi iskola IV. osztályának si
keres elvégzéséről szóló bizonyítványt (értesítő könyvecs
két) m utatnak fel (felvételi vizsgálat nincs). 3. A gimnázi
umból, reálból, polgári, vagy szakiskolából átlépni kívánó 
tanuló a tanári kar engedélyével különbözeti vizsgálatot 
tesz. Az erre vonatkozó s az eddig végzett osztályokról 
szóló bizonyítványokkal felszerelt kérvények aug. 15-ig 
nyújtandók be az igazgatónál.

II. üandíj. 1. Tandíj egész évre 85 pengő, vegyesdíj 
címén 45 pengő fizetendő. 2. Tandíjelengedésért csak sze
gény, példás magaviseletű, szorgalmas tanulók folyamod
hatnak a gimnázium kormányzó-bizottságához az iskolai év 
megnyitását követő héten; a folyamodványok az osztályfő 
útján az igazgatónál nyújtandók be. A tandíjfizetésre vo
natkozólag minden tanuló nyom tatott értesítést kap a be
iratkozáskor. A magán- és különbözeti vizsgálatok díjai 
alól fölmentésnek nincs helye.

III. Ä lumneum . A reálgimnázium alumneumába fel
vesszük bármely növendékünket. A fizetendő havi díj 18 P.
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A díjak félévenként előre — kivételes esetekben havi 
részletekben fizetendők az eforusnál. Alumneumi díj el
engedésére csak néhány igen szegény, példás magaviseleíü 
és jó előmenetelű tanuló ta rth a t igényt.

IV . Javító-, pótló-, különbözeti- és magánvizsgálatok. 
Javítóvizsgálatok szeptember 1-én lesznek délelőtt 9 órától. 
Az egy tárgyból bukottak a tanári kar engedélyével jelent
kezhetnek javítóra. A különbözeti és magánvizsgálatok írás
beli részét szeptember 1—3., szóbeli részét szeptem ber 3-án 
és 4-én tartjuk. Az osztályok elrendezése, törvényolvasás, 
az órarend lediktálása szeptem ber 9-én történik, az isko
lai évet szeptember 10-én délelőtt 11 órakor nyitjuk meg, 
a tanítást szeptember 11-én reggel 8 órakor kezdjük.

V. Ä pótló- és javító érettségi vizsgálatok írásbeli ré
szét szeptember hó 5., 6., 7., szóbeli részét szeptember 8-án 
tartjuk.

A használt kézikönyvek címét a VIII. fejezetben kö
zöljük az egyes tárgyak után.
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