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REV a»1*

Hiszek egy Is te n b e n ,
Hiszek egy h a z á b a n .
Hiszek egy isten i ö rö k  igazságban,
Hiszek M a g y a ro rs z á g  fe ltám ad á sáb an . Á m en.

I. Rz iskolai év története.

1. Az in tézet épülete. t914. óta ez volt az első iskolai év, 
hogy munkánkat iskolánk épületében a kellő időben megkezdhet
tük. A lakásínség következtében helyiségeink egy részét tanári 
lakásoknak engedtük á t : Király László r. tanárt az ifjúsági terem
ben, KÜczer Gyula r. t. a pénztári helyiségben, Pataki Sámuel r. t. 
az ifjúsági könyvtár termében helyeztük el.

A szükséges tatarozást a nagyszünetben végeztük el.
2. A  tan á ri tes tü le t. A tanári testület létszáma a világ

háború kitörése óta ez év folyamán vált teljessé: Pdtaki Sámuel 
r. tanár 1921. november havában visszatért az 1915. január 1. óta 
tartó orosz fogságból s 1922. február 1.-vel újból elfoglalta á llá
sát. Örömmel fogadtuk a sok nélkülözésen és szenvedésen átver
gődött kartársat, kinek sem testi, sem lelki erejét nem törte meg 
a rettenetes kálvária.

A teljessé vált tanári kar munkája azonban nem. folyhatott 
akadály nélkül. Székely Vilmos r. t. 1921. október közepétől 
1922. március elejéig hosszas betegsége miatt nem vehetett részt 
a tanításban, Király László r. t. pedig február közepétől a hús
véti vakáció végéig kapott szabadságot hasonló okból. Minthogy 
helyettes tanárt nem bírtunk szerezni, úgy a helyettesítést, mint 
az 1921. szeptember 15-én párhuzamosított I. osztály tanítását is 
a tanári kar tagjai vállalták el, akiknek heti óraszáma jelentéke
nyen emelkedett s 19 és 25 óra között változott; az igazgató heti 
14, illetőleg 17 órában tanított.

3. Az isko la i év lefolyása. Alakuló értekezletünket 1921. 
augusztus hó 31-én tartottuk. A beiratkozás augusztus hó 26— 30. 
(a helybeliek részére) és szeptember hó 1— 3. napjain történt; az 
iskolai évet szeptember 5-én nyitottuk meg s 6-án megkezdtük 
a tanítást.

A javító vizsgálatok augusztus 31-én folytak le; egy tárgy
ból 33, kettőből 34 tanuló javított, 6 tanulót osztályismétlésre uta
sítottunk. nem jelent meg 8 tanuló. A különbözeti-, pótló- és ma
gánvizsgálatokat szeptember 3. és 5-én tartottuk. Különbözetit 
tett 6 tanuló, közülök 4 sikerrel; pótlóvizsgálatot 3 tanuló, 1 fel
sőbb osztályba lépett, 1-et javítóra, 1-et osztályismétlésre utasí
tottunk ; magánvizsgálatra egyházi főhatósági engedéllyel 17 ta 
nuló jelentkezett, a vizsgálatot kiállotta 10, javítóra 4, osztály- 
ismétlésre 3 tanulót utasítottunk. Évközben egyh. főhat. engedély 
alapján október hó 5-én és december 20,, 21-én tartottunk magán- 
vizsgálatot. A jelentkező 5 tanuló közül 4 felsőbb osztályba lépett, 
1 több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot.

Az évvégi vizsgálatok és nyilvános összefoglalások a követ
kező napokon folytak le : a) a V ili. o. nyilvános tanulók osztály-



vizsgálata 1922. május 15— 17., b) a magántanulóké május 18—20.,
c) az 1—VII. o. tanulók nyilvános összefoglalásai június 12—14.,
d) az I — VII. o. magántanulók vizsgálatai június 19—23-án. Az 
érettségi vizsgálatokról külön szakaszban fogunk megemlékezni.

4. Iskolánk gyásza. Iskolánk gyászát háromszor hirdette a 
fekete lobogó az épület ormán. Április 4-én azt hirdette, hogy
IV. Károlyt, Magyarország volt koronás királyát temették messze 
idegenben. — 1921. november 14-én kidőlt az élők sorából Koren 
Pál ev. lelkész, érd. esperes, a protestáns egyházi irodalom jeles 
munkása, kormányzó bizottságunk tagja, akinek érdemeit a követ
kező szavakkal örökítette meg kormányzó bizottságunk 1922. jan. 
10-iki ülésén: „Halálával nagy veszteség érte ügy főgimnáziumun
kat, mint egyházunkat. Nagy része és érdeme volt algimnáziumunk
nak főgimnáziummá való fejlesztésében, melynek haladása s külö
nösen vallásos irányú nevelése iránt mindig nagy érdeklődést tanú
sított . . . Benne az egyházunknak egész lelkűkkel és tevékeny
ségükkel élő régi evang. lelkészek egyik érdemes tagja tűnt le, de 
szellemének hatását halála után is sokáig érezni fogja egyháza.“  
— 1922. május 14-én Kovács L. Mihály földbirtokos, kormányzó
bizottsági tag hunyt el, aki szintén nagy érdeklődéssel kisérte isko
lánk ügyeit; az ő emlékét is jegyzőkönyvileg örökítette meg bizott
ságunk. Mindkét halottunk temetésén küldöttségileg vettünk részt.

5. Iskolai ünnepeink. 1. Megnyitó ünnep 1921. szeptem
ber 5-én. 2. A reformáció ünnepe, okt. 31., beszédet mondott 
Vidovszkp Kálmán r. t. 3. Március 15., beszédet mondott Sagu/y 
József r. t. 4. Cserkészavató ünnep május 25-én, megnyitó beszé
det mondott az igazgató, avató beszédet tartott dr. Csaba Jenő 
kerületi felügyelő, a fogadalmat kivette Vidovszky Kálmán csapat
parancsnok. 5. Záróünnep június 17. — Tanulóinka tanári karral 
együtt részt vettek a helyi hazafias egyesületeknek október 6-án 
és március 15-én tartott ünnepein.

Dr. Kaffay Sándor bányakerületi püspök urat egyházi és 
közéleti működésének 30-ik évfordulóján, 1921. szeptember havá
ban, a kerületi gyűlés alkalmával, ünnepelte meleg szeretettel a 
budapesti magyar egyház s vele az egész kerület közönsége. Ta
nári karunk és ifjúságunk az emlékezetes évfordulón díszes, a 
csabai nagytemplom és főgimnázium tollrajzával s magyar stílusú 
kerettel ellátott feliratban köszöntötte a jubilánst. A fölirat szép 
rajzát és betűit volt tanítványunk, Filipinyi Sámuel festő- és szob
rászművész készítette.

Kormányzó Urunk június 30-án jelen volt a békéscsabai m. 
kir. 10. honvéd gyalogezred zászlószentelési ünnepén, amelyen 
tanári karunk testületileg vett részt, cserkészcsapatunk pedig szol
gálatot teljesített.

6. Hivatalos látogatás. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával az idén is 
dr. Lippay György szegedi tanker. kir. főigazgató urat bízta meg, 
aki 1921. december hó 1. és 2-án végezte hivatalos látogatását, 
amelynek befejezése után tartott értekezleten „az intézetünkben folyó 
céltudatos és eredményes munka s az uralkodó kifogástalan szel
lem fölött'* megelégedésének adott kifejezést.

7. Szülői értekezlet. Főgimnáziumunk tanártestülete mindig 
igyekezett fenntartani a szülőkkel való érintkezést. A f. év tava-



szán egyházi főhatóságunk intézkedésére megkezdtük a szülői érte
kezleteket s június 9-én 56 szülőt üdvözölhettünk körünkben. Az 
értekezleten az igazgató a szülők teendőit a nagy vakációban 
vázolta, Vidovszky Kálmán r. t. pedig a vallásos nevelés fontos
ságát fejtegette. Gyakorlati irányú tanácsainkat élénk érdeklődéssel 
kísérték a szülők s az értekezlet befejeztével kifejlődött eszmecsere 
kapcsán arról győződtünk meg, hogy a szülői értekezletek nagy 
szolgálatot tesznek nemcsak a tanítás, hanem a nevelés ügyének is.

8 Valláserkölcsi és fegyelmi állapot. Tanulóink vallá
sosságát gondosan ápoltuk. Elsősorban vallástanárunk őrködött 
nagy buzgalommal ifjaink felett s nemcsak a vallásórákon, hanem 
a téli istentiszteleteken s a cserkészképzés alkalmával is élesztette 
vallásos érzelmüket. A világi tárgyak tanításánál sem mulasztottuk 
el az e szempontból kínálkozó alkalmat. A reformáció ünnepe, a 
május hó 20-án tartott deprekáció, amelyen az ifjúság szószólója 
Rell Lajos V lil. o. t volt, s a konfirmáció is alkalmas módon erő
sítette vallásosságukat.

Hazafias érzelmük erősítésére szintén nagy gondot fordítot
tunk s ápoltuk lelkűkben az ezeréves hazánk területéhez való ra
gaszkodásnak, az irredentizmusnak gondolatát. Ezt a célt szolgál
ták a felsőbb osztályok irredenta tárgyú tételei s iskolai ünnepeink 
is. A március 15-i igen sikerült ünnep lezajlása után hazafias da
lokat énekelve, lampionos menetben vonult ifjúságunk a 10. hon
véd gyalogezred laktanyája, a városháza s a társadalmi egyesüle
tek helyisége elé, magába szíva s terjesztve a hazafias lelkesedést.

A tanulók magaviseleté megnyugtató volt. Az előforduló 
fegyelmi esetek inkább gyerekes meggondolatlanságból eredtek s 
nem lelki romlottságból; nagyobbfokú durvaságot csak egy eset
ben tapasztalunk. Az 1. félév végén a tanulók 86’26°/0, az év vé
gén 59-75"/o-a kapott jót, 9'75%-a szabályszerűt, 0'50°/o-a kevésbé 
szabályszerűt s így a múlt évhez képest (8217l/o jó, 17 3 l° /0 sza- 
bálysz., 4 51 o/0 kevésbé szsz.) jelentékeny javulás mutatkozik,

9. Tanulmányi állapot. Tanulmányi szempontból kedvezőbb 
helyzetben voltunk, mint a múlt iskolai évben. Összes osztályain
kat külön termekben bírtuk elhelyezni s a villamos müvek igaz
gatójának, Nigrunyi János úrnak megértő segítségével a fűtési 
nehézségekkel is megküzdöttünk. A kemény téli napokban azonban 
csak osztálybeli tanításra kellett szorítkoznunk, hogy a rendkívül 
drága, költségvetésünket messzire felülmúló fűtőanyagokkal takaré
koskodhassunk. Annál nagyobb gondot okozott az I. osztály pár
huzamosítása s két kartársunk hosszabb betegsége; ezek miatt s 
Pataki kartárs munkába lépése következtében 6 tárgyfelosztást s 
ugyanannyi órarendet készítettünk. A helyettesítéseket a tanári kar 
látta el szakszerűen.

Tanulóink szorgalma s az elért tanulmányi eredmény az előző 
évekhez képest emelkedőben van. Évközben ugyan az intések száma 
elég magas volt (I. ellenőrző 51°/o, II. ellenőrző 46°/0), az I. félévi 
osztályozással (62'85°/0 haladó) szemben az iskolai éV végén 
76'90°/0-ot haladónak, 23‘ 10%-ot elégtelennek minősítettünk. A 
múlt iskolai évben a tanulók 73-57°/0-a volt a haladó s így a javulás 
3'33°/o- A bejáró leánytanulók közül a II. és VI. o. tűnt ki szorgalmával.

10. Egészségi állapot. Egészségügyi szempontból a lefolyt 
iskolai év nem minősíthető kedvezőnek, bár végzetes lefolyású



betegség nem fordult elő. A gyakoribb fertőző betegségeken (ka
nyaró, vörheny, difteria, orbánc) kívül a városunkban uralkodó — 
szerencsére enyhe lefolyású —  spanyolnátha igen szaporította a 
megbetegedések számát; erre esik az óramulasztások legnagyobb 
része. A közel hat hónapon át tartó járványon majd minden ta
nulónk átesett, néha egyazon osztályban egyszerre nagyobb számú 
megbetegedés is történt. A foganatosított intézkedések teljesen 
elegendőknek bizonyúltak a tanítás zavartalan biztosítására s fő
gimnáziumunk volt Békéscsabán az egyetlen iskola, mely a járvány 
miatt nem volt kénytelen bezárni kapuit. A mulasztott órák száma 
a jeleztem okból s a fertőző betegségek miatti kitiltás következté
ben elég magas: 15,820, úgyhogy egy tanulóra 395 óra esik (a 
múlt évben 31 • 7 óra). Iskolaorvosunk buzgón teljesítette hivatását; 
a tanulók szemét két ízben megvizsgálta s e vizsgálatai alkalmá
val a tanulók általános egészségi állapotát is megfigyelte. Rajta 
kívül dr. Vas Vilmos városi orvos is tartott szemvizsgálatot. 1 rav- 
chomás beteg nem volt.

Tanulóink testi fejlődését nagyban hátráltatja tornatermünk
nek hiányos fölszerelése (tönkretették vagy elvitték az oláhok); 
anyagi eszközök híján a hiányokat nem pótolhattuk s így jóformán 
csak szabadgyakorlatokra s rúdmászásra szorítkozott a testgyakor
lás. A kapott 80000 K államsegélyből, sajnos, csak a legszüksége
sebb szereket bírjuk megszerezni.

11. Cserkészet. A nemzeti szempontból is nagyfontosságú 
cserkészmozgalom iránti érdeklődésünk nem mai keletű, de a köz
bejött viharos események s a tanári karnak állandóan nagy mértékű 
elfoglaltsága miatt csak a múlt iskolai év II. felében gondolhattunk 
a cserkészek szervezésére. Balás Ernő főhadnagy és Halász Gábor 
hadnagy urak s a tanári karból KUczer Gyula és az igazgató 
állottak a mozgalom élére. A folyó iskolai évben a szervezést a 
tanári kar Vidovszky Kálmán kartársra bízta, aki nagy kedvvel és 
igen szép eredménnyel végezte munkáját. 1921. szeptember 7-én 
64 tanulót gyűjtött maga köré, akik közül a cserkészeknek nem 
valók lassan elmaradtak, de a többi annál buzgóbban teljesítette 
kötelességét. A Cserkész-otthonban egész télen át serény munka folyt.

Az ujoncpróbát március 14-én, a fogadalmat pedig szép ün
nep keretében (1. 5. pont) május 25-én tette le 42 cserkész s ekkor 
kapta a Csaba-nevet s a 184. csapatszámot a csapat, mely ma is 
42 tagból áll s 6 őrsre oszlik. Az őrsök 240 őrsi órát tartottak ; 
volt 36 csapatösszejövetel s 6 csapatkirándulás. A nagyszünetben 
minden reggel 6 órakor a CsAK sporttelepén van a csapat. Az itt 
maradók nagyrésze a vakációban mesterséget tanul (könyvkötő, 
szabó, cipész, lakatos, kovács, asztalos, borbély, elektrotechnikus). 
A parancsnok folyó évi julius hó 4-én tett tiszti vizsgálatot és fo
gadalmat.

Cserkészeink több ízben tettek szolgálatot az iskolának s a 
társadalomnak. Ők végezték tanári ellenőrzés mellett az óraközi 
felügyeletet, szolgálatot teljesítettek a békéscsabai lóversenyen, a 
MOVE karácsonyi vásárján, az Amerikai Vöröskereszt és a Falu 
Szövetség kiállításán, a sporttelepen, stb.

12. Tandíjmentesség. Kormányzó-bizottságunk 32 tanulót 
egész, 12 tanulót fél tandíjelengedésben részesített. Az elengedett 
összeg 21,270 korona. (Tanulóink másnemű segítését 1. VIII. alatt).



13. Ösztöndíjazás. Ösztöndíjban részesített tanulóink a következők : 1. 
R ó t h - T e l e k y  ö. d . : Koricsánszty László, Rell Lajos, Karai Gusztáv, Hra- 
bovszky György V ili. o. t . ; 2. N é m e t h  István tábornok ö. d . : Karai Gusztáv 
VUI.; 3. B í n y a k e r ü 1 e t i : Domsitz László L, Dévánszky Ernő II., Mockov- 
csák István III., Réthy Dezső IV., Uhrin Mátyás V., Dedinszky Gyula VII., Hra- 
bovszky György, Rell Lajos VIII.; 4. K a z i n c z y - ,  5. A c h i m  Fr. András-, 
6. K l i m e n t  Z. Mihály-, 7. B é k é s c s a b a i  T k p .  E g y e s ü l e t  egyesített 
ö. d .: (a magyar nyelvben kiváló t.) Kazár Pál II., Horváth Jenő IV., Lóránt 
Lajos VI., Thiesz János V III.; 8. I f j ú s á g i ,  9. K r c s m á r i k ,  10. L i p t a y -  
S z t r a k a  egy. ö. d. (a magyar nyelvben és fogalmazásban jeles t . ) : Vasas 
Mihály VI.; 11. M o l n á r  Miklós (jóvisel, t ) ;  Zvarinyi Lajos V II . ; 12. R u 11- 
k a y - J a n c s o v i c s  (szorgalmas, protest): Izsó Lajos V.; 13. K o s s u t h ,  14. 
R i c h t s e i t (ének, történelem kiváló t . ) : Vásárhelyi István VI. ; 15. J ó k a i ,
16. H ő s i  h. h. R o s e n t h a l  Andor (csabai iparos szül.): Staszenka János V I. ;
17. H a a n-C s e p r e g i (vall., magyar, magyar tört. kiváló t.) : Koricsánszky 
László V il i . ; 18. S c h r e y e r, 19. T e v a n, 20. K l e i n ,  21, K u n, 22. dr. V a s 
(csabai jó vis„ szorgalmas): Brüller Endre IV .; 23. R r e z n y i k  (minden 
oszt.-ban jeles): — ; 24. E r e 11 s. I f j ak - a l .  (alumn. d i j) : Kozéki Zoltán V III.; 
25. M o l n á r  György (2 példás vis., szegény): Holecska VI., Knyihár II.; 26. 
R o s e n t h a l  Adolf és neje (jó t.): Déri Ottó 1.; 27. K o r e n Jenő-al. (csabai, 
feddhetetlen, jeles): Zvarinyi Endre II. ; 28. G u 11 m a n n-, 29. S z i h e I sz k y-, 
H í rschm ann-a l. (magyar nyelv, jó vis., szorg.): Mockovcsák István III.; 30. 
P á n d y-al (szorg., magyarúl érző és gondolk.): Urbán János V III.; 31. K u 1 p i n 
Jakab (szorg., jóv is .): Fischer Ferenc VII ; 32. H ő s i  h. h. F á b r y  Karcsi-al 
(Gyoma-Szeghalomvidéki): Nyitrai Elemér II.; 33. br. S o 1 v m o ssy-al. (VIII. o. 
magyar tört., kiváló): Ka ai Gusztáv V III.; 34. S z éke 1 y Vilmos-al. (csabai tanár 
fia); Zvarin ji Endre I I . ; 35. A v i l á g h á b o r ú b a n  l e s z e r e l t  tisztek (jó, 
szorg.): Kállay Kornél V .; 36. E l e k e s  József (jó, szorg.) : Klein Lajos V.; 37. 
I r i t z  Gyula-al (jó vK , szorg.); Weiszkopf Géza VIII.; 38. H a j n a l  Albert 
(egészségtanban kiv.): Dedinszky VII.; 39. S z a t h m á r y  Elek-al. (jó, szorg.): 
Kultsár Ferenc II.; 40, dr. W e i s z  Lajos úr adományából: Katona Emil, Seben 
István, Tomka Pál I. a., Kultsár Ferenc, Sáró András II., Róna Lajos IV.; 41. 
K á l l a y  Ödön úr adom.: Sztanek György V,; 42. dr. M a r g ó c s y  Miklós úr 
adom.: Nyitrai E'cmér II., Csák Máté, Kupecz Vilmos III., Szathmáry István V.; 
43. Róna  Gusztáv úr adom.: Csókán, Deutsch, Márkus, Forgó, Parneczky I. a., 
Uhrin Pál II., Csatlós, Téchy IV., Vas Gyula VI., Fried V III.; 44. ifj. F i sche r  
Adolf úr adom.: Pollák, Wulcz IV., Klein V.. Farkas Ernő V il i. ; 45. N. N. rajz
díja : Jakuba János III.; 46. V l c s k ó  Lajos úr adom,: Bállá Ernő I. b .; 47. 
P o l g á r  András úr adom.: h. h. halt Fábry Karcsi emlékére 2 hadiárvának: 
Molnár László 1. a., Vasas Mihály VI. o. t. — A Népjóléti Miniszter Úr Vasas 
VI. és Thiesz VIII. o. t. hadiárvákaí ez évben is 500—500 korona ösztöndíjban 
részesítette.

14. Alapítványok és adományok. Vidovszky Kálmán úr tanulmányi 
segélyalap c. 1000, Szathmáry Elek úr ösztöndíjalap c. 2000, a Békéscsabai 
Takarékpénztár Egyesület alap. gyarapítására 1000, össztöndíjalapjának emelé
sére 300, a Békésmegyei Általános Takarékpénztár ösztöndíjalap c. 1000; az 
1910-ben érettségit tett ifjak 12 éves találkozásuk emlékére „Laurovics Ferenc“ 
ösztöndíjalap c. 10,000 korona.

Ösztöndíjazásra adományoztak: dr. Weisz Lajos úr 280, Kállay Ödön úr 
100, dr. Margócsy Miklós úr 250, Róna Gusztáv úr 500, ifj. Fischer Adolf úr 
500. N. N. 100, Vlcskó Lajos úr 100, Polgár András úr néhai hősi halált halt 
Fábry Karcsi emlékére 2 hadiárvának 2000, a Huszárakció 3000 korona. — 
Egyéb célokra: Csermák Mátyás úr Máramarosszigetről 50n, özv. Schulcz Jenőné 
hagyatékából 1217'36, dr. Konkoly Iván úr 500 korona.

15. Segélyek. A nm. VKM. úrnak 5858/1913. sz. leiratával 
engedélyezett fenntartási segély 35,040; a VKM. úr a tornaterem 
felszerelésére 80,000; a békéscsabai ág. h ev. egyház 15,000; 
Békéscsaba r. t. város 10,000 K.

Fogadják e helyen is intézetünk hálás köszönetét alapítvány- 
és adománytevőink s mindazok, akik segély nyújtásával a nehéz 
időkben előmozdították intézetünk céljait.



II. R főgimnáziumi kormányzó-bizottság.

Felügyelő: dr. Sailer Vilmos, jegyző: Balás Ádám, föpénz- 
táros: Kilczer Qyula, ügyész: dr. Margócsy Mik'ós, gondnok: dr. 
Kell Lajos igazgató.

Hivataluknál fogva a bizottság tagjai: dr. Szeberényi 
Lajos Zs. esperes, Koren Pál, Knyihár Károly, Szeberényi Gusz
táv, Linder László lelkészek, Korosy László egyházi felügyelő, 
Zsíros András másodfelügyelő, dr. Kell Lajos igazgató. Király 
László eforus.

Választott tagok: a) az egyház részéről: Ádám Gusztáv, 
Bakos Mátyás, Kitka György, Kocziszky Mihály, Kovács L. Mihály, 
dr. Margócsy Miklós, Omazta Gyula, Pfeiffer István, Kéthy Béla, 
Such Albert, Uhrin Károly, Uhrin András, b) Békéscsaba r. t. város 
részéről: Áchim László, Fábry Károly és Varságh Béla, c) a fő- 
gimnáziumi tanári kar részéről-. Babich Pál és Balás Ádám.

III. Rz intézet személyzete.
1. Tanári testület.

1. Achim Károlyt, tornatanár, a tornaszertár ő re ; szolgálati 
éveinek száma 26; tanított tornát 1. a)—V ili., heti 18 órában.

2. Babich Pál r. tanár, a V ili. o. főnöke; sz. é. sz. 30; tan. 
az 1. és II. félévben latint 111., V ili., németet IV., V ili., szépírást
I. a)—II., heti 19 ó.

3. Balás Ádám r. tanár, a VI. o. főnöke, a filológiai szertár 
őre, a kormányzó-bizottság jegyzője; sz. é. sz. 26 ; tan. az 1. és
II. f. é. iát. I. b), VI., gör. VJL, történ III., V., VII , heti 25 ó.

4. Dr. Czinkotszky Jenő r. tanár, az V. o. főnöke, a tanári 
könyvtár őre; sz. é. sz. 8 ; tan. az I. és II. f. é. lat. V., ném.
V., Vll., görögp. ir. VII., filozóf. V ili,, az I. f. é. még természetr. 
I. b), heti 20— 18 ó.

5. Jéger József r. tanár, a természetrajzi szertár őre; sz. é. 
sz. 29; tan. az I. és II. f. é. földr. II., 111., természetr. I. a), 11., 
IV—VI„ heti 19 ó.

6. Kilczer Gyula r. tanár, az I. f. é. a VII. o. főnöke, a 
természettani szertár őre, főpénztáros; sz. é. sz. 5 ; tan. az I. f. é. 
matem. IV —VIII., fiz. VII , VIII., heti 23 ó., a II. f. é. magyart l.b), 
matem. IV., VI., VIII., fiz. V ili., heti 18 ó.

7. Király László r. tanár, a 111. o. főnöke, az Ifj. Segítő- 
Egyesület elnöke, eforus; sz. é. sz. 19; tan. az I. f. é. magyart
I. b), III., V., VI., görögp. ir. V., németet 111.. V I„ heti 25 ó „ a
II. f. é. ugyanezen tárgyakat I. b) tnagy. kivételevei, heti 20 ó.

8. Laurovics Ferenc r. tanár, az I. b) főnöke, a történelem— 
földr. szertár őre; sz. é. sz. 16; tan. az 1. és II. f. é. földr. I. a), 
I. b), IV., történ. IV., VI., V ili., közgazd. V ili., az I. f. é. még 
számt. II., heti 22— 18 ó.

9. Mockovcsák János r. tanár, az I. a) főnöke; sz. é. sz, 
19; tan. az I. és II. f. é. magyart, lat. I. a), gör. VI.,gyorsír. IV., 
az I. f. é. még számt. I. a), heti 21 — 17 ó.

10. Pataki Sámuel r. tanár, a II. f. é.-től a VII. o. főnöke;



sz. é. sz. 13; tan. a II. f. é.-től kezdve matem. I. a), HI., V., VII., 
fiz. VII., természetr. 1. b), heti 19 ó.

11. Dr. Rell Lajos igazgató, az önképzőkör elnöke; sz. é. 
sz. 25 ; tan. az I. és II. f. é, magyart VIII., lat. VII., görögp. ir. 
VIII., számt. I. b), heti 14 ó.

12. Saguly József r. tanár, a II. o. főnöke, az énekkar veze
tője; sz. é. sz. 14; tan. az I. és II. f. é. magyart II., IV., VII., 
lat. II., heti 18 ó., énektlm. I. a)— II., egyh. én. I—IV., műének, 
heti 8 ó.

13. Székely Vilmos r. tanár, a IV. o. főnöke, sz. é. sz. 21 ; 
tan. az I. és 11. f. é. lat. IV., gör. V., VIII., görögp. ir  VI., heti l8ó.

14. Vidovszky Kálmán r. tanár, az lfj. Gyámintézet elnöke, 
cserkész-parancsnok; sz. é. sz. 12; tan. az I. f. é. vallás I.a )—Vili., 
számt. I I I . ; a II. f. é. vallás 1, a)— V ili., számt. II., heti 19— 20 ó.

15. Zvarinyi Lajos r. tanár, a rajzszertár őre ; sz. é. sz. 
29; tan. az I. és II. f. é. r. mértani I. a)—IV., görögp. rajzot 
V -  VIII., heti 22 ó.

16. Dr. Badics József egészségtan-tanár, iskolaorvos; sz. é. 
sz. 12; tan. egészségi. VII., heti 2 ó.

Hitoktatók: Koppányi Gyula ref. lelkész, tan, a ref vall. 
I—Vili., heti 8 ó., Riegl Géza r. kát. s. lelkész, tan. a r. kát. 
vall. I—VIII., heti 10 ó., dr. Silberfeld Jakab főrabbi, tan. az izr. 
vall. I—VIII., heti 9.

2. Pedellusok: Valach János (1912. óta), Timkó Ferenc (1818).

IV. R tanítás anyaga.
Főgimnáziumunk az állami tanitástervezet szerint tanít. Kézi

könyveink ugyanazok, amelyeket az előző iskolai évben használ
tunk. Tanítottuk a III. o.-ban a közgazdasági ismereteket, az ember
földrajzot, a IV-ben a földrajzi, jogj ismereteket és gyorsírást, a 
VII-ben hazánk földrajzát, a V llí-ban a közgazdasági és társada
lomtudományi ismereteket is.

A rendkívüli tárgyak közül az egészségtant (VII. o. 2 d. dr. 
Badics), a szabadkézi rajzot (Zvarinyi), a gyorsírást (Mockovcsák), 
az éneket (Saguly), tanítottuk.

V. Érettségi vizsgálat.
Írásbeli része május hó 22—24. napjain folyt le. Tételekül a követ

kezőket tűzte ki a bányakerületi Püspök ú r : 1. a magyar  nyelvből és iroda
lomból: Verses epikánk a nemzeti élet szolgálatában; 2. a l a t i n  ny. és iro
dalomból : C. Sallustii Crispi De coniuratíone Catilinae caput 27. et 28.; 3. a 
m e n n y i s é g t a n b ó l :  a) Számtani sor első 37 tagjának összege 888; a 31. és 
13. tag különbsége 126. írjuk fel a sor első 5 tagját, b) Milyen hosszú árnyékot 
vet a békéscsabai nagytemplom tornya 1922. május 24-én 8 órakor (Közép
európai zónaidő) ? A torony magassága 71 m., Békéscsaba földrajzi szélessége 
46-70°, f. hosszúsága 2P11°; a Nap deklinácioja 1922. május 24-én - f-  20'72°; 
az időegyenlet — 3 47 perc.

Vizsgálatra jelentkezett 33 nyilvános, 11 magán, 2 ismétlésre utasított, 
összesen 46 tanuló.

Aszóbeli vizsgálatokat július 26—30. napjain tartottuk S a g u ly  János 
csanád- csongrádi esperes úr elnöklete alatt dr. Sz i ge t hy  Lajos kormány- 
képviselő úr jelenlétében kormányzó-bizottságunk képviselői dr. S a i l e r  Vilmos 
főgimn. felügyelő és U h r i n  Károly b. tag urak voltak.



A vizsgálat e r e d m é n y e :  j e l esen  érettek: Kozéki Zoltán, Rell Lajos, 
Thiesz János, Staszenka Margit (praematurusok), Farkas Ernő, Karai Gusztáv, 
Koricsánszky László, Urbán János, Weiszkopf Géza, Gálik Ilona; jó l  érettek: 
Csicsely K. György, Fried Gyula, Glück László, Holdy Lóránt, Jung Tibor, 
Pallag Imre, Popovits György, Réthi György, Török Béla, Adamik Zsófia, 
Bujtás Teréz, Fischer Anna; é r e t t e k :  Balogh János, Bayer Béla, Csókási 
Béla, Dzúrik József, Engel László, Gotthard János, Hegedűs Sándor, Hrabovszky 
György, Karácsonyi Lajos, Lizsáki László, Mátis Gé a, Mezei László, Román 
Pál, Strifler József, Tóth Imre, Csendes Margit, Csiszér Ilona, Podsztrelen E te l; 
j av í t ó  v i z s g á l a t r a  utasítva: 4, i s m é t l ő  érettségi vizsgálatra 1, v i s s z a l é 
p e t t  a szóbelitől 1.

Az éretteknek nyilvánított tanulók a következő p á l y á k r a  készülnek: 
jogira 1 fiú, orvosira 6 fiú és 2 leány, közgazdaság-tudományira 2 f., gyógy
szerészetire 2 f. és 1 1., mérnökire 1 f., gépészmérnökire 5 L, mezőgazdaságira 
4 f., kereskedelmire 6 f , művészetire 1 I., jegyzőire 1 f., vasúti tanfolyamra 
1 f., keieső pályára lépnek: gazdaságira 1 f., iparira 2 1., kereskedelmire 2 f., 
otthon marad 2 leány.

VI. R tanulók névsora.
(Rövidítések : ev.: ág. h. ev., re f.: református, r k . : római katolikus, gkat.: 

gör. katolikus, g k .: görög keleti, iz r .: izraehta, ism .: ismétlő.)
I. a osztály. Asztalos Mihály ref., Bagvinka János rk., Balázs György ev., 

Balogh György ref., Bátori Lajos rk., Bélánk Mihály ev., Csókán Aladár ref., 
Deutsch László izr., Do r.sitz Lá zló ev., K. Fodor Istvá rk., Forgó József 
rk., Glück Imre iz r, Gyeraj György <v ■ Hole 'z István rk , H abovszky György 
ev., Katona Emil ref., Kelemen Lász ó ref.. Kelemen ászló ref., Kiss Lajos 
rk., Kocziha Endre rk., Korpa Béla rk., Lamper József ev., Lengyel Gergely rk., 
Márkus György izr., Meló er József ev., Molnár Lászh ev., Nagy András rk., 
Nyíri Dezső rk., Oláh Gyula ref., Párti J nosev., Perneczky Sándor rk., Pilinszky 
György rk., Pogonyi Sándor rk., Rózsa László izr., Sajben Sándor ev., Seben 
István ev., Szeles István ref., Tomka Pál ev., Valuch Mátyás ev., Zsilák Pál ev.

K i m a r a d t :  Gyürki Mátyás ism. rk.
M a g á n t a n u l ó k :  Barna Béla rk., Klein Béla izr., Német Elemér rk.
I. b osztály. Babinszky János ev., Bagyinka János ev., Bállá Ernő rk., 

Démusz Tihamér rk., Déri Ottó ref., Durkó Albin ref., Fényes Sándor ref., 
Friedmann Gyula izr., Haider Ákos rk., Horváth Mihály ism. ev., Jánovszki 
János ev. Kállai Ferenc ev., Kertész Alajos rk., Kliment Z. András ev., Koren 
István ev., Kovács Sz. Gvörgy ev., Lehoczky Pál ev., Mándoky Kálmán ref., 
Márton Mihály rk., Meskó Andor rk., Molnár Kálmán ev., Nagy György Sándor 
ref., Oláh Endre ref., Pap József rk., Pepó Emil ev , Pick János izr., Rozvány 
György gk., Rusz József izr., Sándor Gábor ev., Sipiczki K. Pál ev., Sztoján 
Aurél gkat., Tomka Pál ev., VIcskó Ferenc ev., Zsíros András ev., Zsolnay 
Árpád rk., Zsolnay Gábor rk.

K i m a r a d t :  Chrenka Mihály ev., Harangozó István rk., Szotyori László ref.
M a g á n t a n u l ó k :  Gut Zoltán rk. nem vizsg., Köhler Ferenc rk., Son- 

kolyos Gyula ev.
II. osztály. Bonomi Károly rk., Bottá D. Mátyás e v , Brüll Kálmán izr., 

Csathó László ref., Csáky László ev., Deutsch István izr., Dévánszky Ernő ev., 
Dörflinger László ev., Dunai István rk., Ellmann József izr., Faragó János rk., 
Fehér József evang, Félix Jenő evang., Gajda Béla róni. kát., Geg i Lajos 
rk., Gergely Károly izr., Griecs János ev., Hankovszky Loránd ref , Horváth 
Kálmán rk., Hrabovszky Endre ev., Ipolyi-Keller Imre rk., Iritz László izr., 
Jeney Béla ev., Karácsonyi Béla gk., Kazár Pál ev., Kállai János ev., Knyihár

János ev., Kovács László rk., Kovács Pál ev., Könczey Elemér rk., Kultsár 
rerenc ref., Küzdényi Jenő ism. rk., Kvorka Béla ism. ev., Lestyán László ev., 

Lénárt Béla ref., I. Mag Béla rk., Majoros Ferenc ism., rk., Markovics Béla 
ism. izr., Martincsek Mátyás ev., Matulay József ev., Máté András ev„ Melczer 
Gyula ev., Mihály Ferenc rk., Molnár János ev., Molnár Kornél rk., Molnár 
László ev., Nagy György László ref., Nyitrai Elemér ref., Oláh Sándor ref., 
Patay János ev., Pepó György ev., Perlroth Manó izr., Povázsay Imre ev., Ro
senberg Ervin, izr., Sáró András ev., Sztaricskay Pál ev., Tardos József izr., 
Tausz József izr., Uhrin Pál ev., Ú jlaki Lajos ref., Weisz Andor izr., Zahoran 
Mihály ev., Zvarínyi Endre ev.



K i m a r a d t :  Lipták László ev., Szotyori Endre ref.
M a g á n ta n u ló k  : Dobozy Hajnalka rk., Dobozi Piroska rk., Leipnik 

György izr., Liker Mária ev., Márkus Lenke rk., Medveczky-Langer Leona rk., 
Mockovcsák Ernő ev., Popper László izr., Reichmann Borbála izr., Róna Éva 
izr., Uhrin Mária ref., Zsilák Mária ev.

III. osztá ly. Antovszky József ev., Benjamin Vilmos izr., Borbély László 
rk., Botyánszky Géza ev., Czigler György izr,, Csató Zoltán ref.. Csák Máté 
ref., Debreczeny Pál ref., Déri Gusztáv ref., Durkó Oszkár ref., Elefánt Elemér 
rk., Faragó Béla izr., Fekete András ref., Felczán György ev., Félix László ev., 
Gajdács László ev., Grabenhoffer István ev., Gyarmati István rk., Gyulai József 
ref., Haider Lajos rk., Havran László ev., lakúba János ev., Juhász József ism. 
rk., Kajtár Sándor rk., Kapta Gyula rk,, Kelemen László ref., Kerekes László 
rk., K irillovits Gyula gkel., Kiss Ernő rk., Kiszely István rk., Kiszely János ev., 
Klein Imre izr., Kokavecz György ev., Komlósi Lajos ref., Kovács Sz. M ihály 
ev., Kozma Imre ref., Kulpin Imre izr., Kupecz Vilmos r k , Maczák András ev., 
Maczák József ev., Marcsek Emil ev., Máté László ev., Mészáros Elek ism. rk., 
Mészáros Zoltán rk., M iklós Vince rk,, Mockovcsák István ev., Mucsi Sándor 
ref., Nagy Elemér ref., Nuszbaum Béla izr., Odrobinyák Károly rk., Olasz 
Zoltán rk., Singer László izr., Sipos Endre izr., Südy Ernő rk., Szemenkár 
János ism. rk., Szlany János ev., Sztik Gyula ev., Tóth Miklós rk., Tóth Sándor 
rk., Uhrin László ev., Vásárhelyi József rk., V iski Lajos izr., Zahoran Pál ev., 
Zöld László ref.,

K i m a r a d t :  Bilinszky László rk., Szotyori István ref.
M a g á n t a n u l ó k :  Bonomi Laura rk. nem vizsg., P. Péchy Tamás ev., 

Spitz Jolán izr.
IV. osztály. Ádám István izr., Balogh Gyu'a ref., Bánó József rk., Ber- 

thóty Géza rk., Bogdány B la ism. ref., B rü ller Endre izr., Csatiós Pál rk., 
Deutsch Miklós izr., Durkó Dezső ref., Fejes Ödön ref., Fekete János ref., 
Fekete József rk., Felek Sándor ev., Forschner István izr., Fried Gyula izr., 
Götz Peter ev., Havas Béla ref., Hevesi Imre rk., Holecska Károly ev., Horváth 
Jenő rk., Hrabovszki Pál ev., Hunyadi Sándor rk., Ipolyi Keller Iván rk., Julis 
István ism. rk., Kerekes Vilmos r k , Kiss Béla György rk., Kosa Pál ev., Kovács 
Gáspár rk., Kovács József rk., Kökényessy Zoltán ev., Kupecz Benedek rk., Le- 
hotzky László ev., Liker Pál ev., Melczer Géza ism. ev., Milecz Tivadar ev., 
Mucsi Gábor ref., Nagy György Lajos ref., Némethy Tibor rk., Oszlács József 
rk., Patay András ev., Patay György ev., Pollák Zoltán izr., Réthy Dezső ev., 
Róna Lajos izr., Sántha Sándor ref., Schlesinger Imre ism. izr., Szebegyinszky 
Jenő ev., Szikora Dezső ev., Tardos László izr., Tevan József izr., Téchy Olivér 
rk., Varga K. Pál ev., Vass Géza izr., Vidovenyecz Mihály ev., Wulcz T ibor 
izr., Zahorán Gyula rk.,

K i m a r a d t : Rusz Géza rk., Szarvas Mihály ref.
M a g á n t a n u l ó k  : Elekes Edit izr., Gerő József izr., Hováth Magda 

rk. nem vizsg., Jankó Teréz rk., Janza Sándor ref. nem vizsg., Reidner Gyula ev., 
Spitz Mária izr.

V. osztály. Bonomi Géza ism. rk., Durkó Tibor ref., Ellmann Endre izr., 
Engel Lajos izr., Friedmann Béla izr., Harsányi András rk., Hoffmann Endre rk., 
Hoffmann József ev., Holecz János ism. rk., Izsó Lajos ref., Jakuba Pál ev., 
Kaczkó András ev., Kállay Kornél rk., Király János ev., Klein Lajos izr., Leich- 
ner Zoltán izr., Loos Béla rk., Molnár Géza rk., Ócsag István ev., Perlroth Sa
lamon izr., Podsztrelen László ev,, Rózsa Béla ism. izr., Sajó Jenő izr., Stern 
Artur izr., Stern Ferenc izr., Szathmáry István rk., Szathmáry László rk., Sztanek 
György rk., Tuska György ev., Uhrin Mátyás ev., Wandlik László ev.

M a g á n t a n u l ó k :  Aradszky György ev., Des Echerolles Kruspér Gilbert 
rk., Gyebnár János rk., Janza Gusztáv ref. nem vizsg., Loos Lipót rk., Sipos Klara izr.

VI. osztály. Ancsin György rk., Aranyi László rk., Aszódy Zoltán rk., 
Ádám Pál izr., Balogh István rk., Csicsely Mihály ev., Elekes Pál izr., Fischer 
László rk., Gerő Zsigmond izr.. Grósz László izr., Gyebnár János rk., Gyebnár 
Mátyás ev., Hankovszky Dezső ref., Hanzély Lajos rk., Hanyecz Vince rk., Ho
lecska Ferenc rk., Hosszú Lajos ev., Kovan-Murányi György ev„ Kovács György 
ev., Kozma György rk., Kucsara György ev., Lóránt Lajos izr., Loykó Jenő ev.. 
Nagy László rk., S. Németh Pál ev., Péli Lajos rk., Pongrácz Gusztáv ev., 
Rudnyánszky Antal rk., Schwartz József izr., Singer Béla izr., Spitz József izr., 
Staszenka János rk., Szalay Gábor rk., Szondy István ev., Szűcs István rk., 
Topperczer András ev., Vas Gyula izr., Vasas Mihály ev., Várady Károly rk., 
Vásárhelyi István rk., Vígh Ferenc rk., Weisz György izr., Winkler Elemér rk., 
Zaszlavik Gyula rk., Zivuska Imre rk., Zsilák János ev.
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M a g á n t a n u l ó k :  Andó Erzsébet ev., Aradszky György ev., Engel 
Magdolna izr., Fekete Ilona ev. nem vizsg., Orosz Endre izr., Iritz István izr., 
Cz. Kis Mária rk. nem vlzsg., Kozsuch Margit ev. nem vizsg., Pongrácz Irma 
ev., Román Etelka rk., Sonnenfeld )enő izr., Vitális Mária ev.

VII. osztály. Alexander László izr., Bárány Sándor izr., Dedinszky Gyula 
ev., Duschnítz Andor izr., Ellmann György izr., Engel Imre izr., Fényes Elemér 
rcf., Fischer Andor izr., Fischer Ferenc izr., Gonda László izr., Grünfeld Sándor 
izr., Juhász Nagy Béla rk., Koren Pál ev.. Kvasz Dezső ev., Liplák Dániel ev., 
Marik Mihály ev., Molnár István ref., Nicsovics Jenő ev., Orosz Dániel rk., 
Paulik János rk., Petrányi József rk., Podobni György rk., Rosenberger Ferenc 
izr., Sándor Tibor ref., Sipos Imre izr., Szalay István rk., Szentpétery Lajos ref., 
Szlany Pál ev., Weisz Andor izr., Zvarínyi Lajos ev., Zsilák Mihály ev.

K i m a r a d t :  Szemenkár János rk.
M a g á n t a n u l ó k :  Adler Klára izr.. Ádám László izr., Baranyi Erzsébet 

ev. nem vizsg., Csáky György rk. nem vizsg., Cscrvinszky Isván rk., Csicsely 
K. György ev., Fára Péter rk., Fóris Dezső rk. nem vizsg., Fekete Szűcs Jolán 
ev. nem vizsg., Gálik Ilona ev., Jankó Mária rk., Krmeczky Emilia ev., Mar- 
gócsy Katalin ev. nem vizsg., Mcrksz Elvira rk. nem vizsg., Murányi Mária rk., 
Novák Flóra ref. nem vizsg., Pollák Irén izr., Prág Erzsébet rk., Reisz Ilona izr., 
Szusz Irén rk. nem vizsg.

VIII. osztály. Balogh János ref., Bayer Bcla rk., Csókási Béla rk., Dzurik 
József rk., Engel László izr., Farkas Ernő izr., Fried Gyula izr., Glück László 
izr., Gotthard János rk., Hegedűs Sándor izr., Holdy Lóránt rk., Hrabovszky 
György ev., Jung Tibor rk., Karai Gusztáv ev., Karácsonyi Lajos ev., Koricsánszky 
László ev., Kozéki Zoltán rk., I.izsáki László rk., Mátis Géza ev., Mezei László 
rk., Pallag Imre ref., Popovics György gk., Rell Lajos ev., Réti György izr., 
Román Pál rk., Schilinger Sándor izr., Thiesz János rk., Tóth Imre rk., Török 
Béla rk., Urban János rk., Vas Tibor izr., Weiszkopf Géza izr., Wittenberger 
Szilárd ev.

M a g á n t a n u l ó k :  Adamik Zsófia ev., Antal József rk., Bujtás Teréz 
rk., Csendes Margit rk., Csicsely K. György ev., Csiszé'r Ilona rk., Fischer Anna 
izr., Gálik Ilona ev., Hadnagy Margit rk., Podosztrelen Etel ev., Staszenka Mar
g it rk., Strifler József ism. rk.

VII. R tanulók statisztikája.
l .A  tanulók száma: Felvétetett 417 nyilvános, 2ö fiú-, 47 leángma- 

gántanuló, összesen 490; vizsgálatot tett 400 ny., 26 f., 36 leány mt., össze
sen 462; magántanulóvá lett 6, kimaradt 11 ny. t.

A vizsgálatot tett tanulók száma osztályok szerint:
I. a I. b 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII.

Nyilv. 40 36 63 64 56 31 46 31 43
Magánt. 3 2 12 2 5 5 9 8 9
Összes. 43 38 75 66 61 36 55 39 42

2. Illetőségük szerint: Csonkamagyarországi 456, cseh, román, jugo
szláv uralom alatt levő elszakított területről való 6 ;  helybeli 334, békésme
gyei 61, más megyebeli 61: Arad 8, Békés 395, Bihar 12) Borsod 1, Csanád 
35, Jász-Nagy-Kun-Szolnok 2, Somogy 1, Budapest 1, Szeged 1.

3. Vallásuk s z e r in t: ág. h. ev. 152, ref. 54, r. kát. 153, g. kát. 1, g. 
kel. 5, izr. 98.

4. Anyanyelvűk s z e r in t: magyar 452 (97-84%), tót 9, román 1.
5. Szüleik foglalkozása szerint: nagybirtokos 1, középbirtokos 26, 

kisbirtokos 47, egyéb őstermelő 3, gazdasági tiszt. 1, földmivesmunkás, nap- 
számos 5 (g a zd a s á g g a I f o g l a l  k. összesen 90 szülő, 19-48“/o ); nagy
iparos 1, kisiparos 76, ipari tisztviselő 1, ipari segédszeméty 6 ( i p a r r a l  
foglalk. összesen 84 szülő, 18*18°/o); nagykereskedő 12, kiskereskedő 62, ke- 
resk. vagy közlekedési tisztviselő 43, ugyanilyen segédszemély 23, keresk. 
munkás 1 ( k e r e s k e d .  és k ö z i e k ,  foglalk. összesen 141 szülő. 30'51°/o) : 
köztisztviselő 22, pap, tanár, tanitó 44, másféle értelmiségi 27, közhivatalban 
alkalmazott altiszt, szolra 4 (értelmiségi összesen 97 — 21%); katonatiszt 2, 
katona-altiszt 5 (katona összesen 7 — P510/o); tőkés, háztulajdonos 2, nyug
díjas tisztviselő 18, nyugdíjas altiszt 2, magánzó, eltartásos 17, egyéb 3.

6. Magaviseletük szerint: jó 359 (89’75°/o), szabályszerű 39 (975°/°). 
kevésbé sz. sz. 2 (0 50%).
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7. E lőm enete lük szerin t (ny, és magán együtt): jeles 31 (6-70°/o), jó 
96 (20'770/o), elégséges 229 (49-56%), egy tárgyból elégtelen 46 (9-95%), két 
tárgyból 43 (9-30°/o), többől 17 (3-85°/o).

8. M u lasz tásuk : egy órát sem mulasztott 46 (115%), csak igazoltan 
334 (94-36%), igazolatlanul 20 (5 64% ); igazolt óraszám 15820 (egy tanulóra 
esik 39'5 óra); igazolatlan 29. — Könnyű betegségi eset 839, súlyos 74, fer
tőző (járványos) 62.

9. Egyéb a d a to k : ismétlő 20, görögpótlót tanult 135, egészségtant 31. 
szabadkézi rajzot 19, éneket 107. — Ösztöndíjas 70, tandíjmentes 44 tanuló,

10. Az ére ttség i v izsgá la t e redm énye : jeles 10 (22-22°, o), jó  12 
(26-66%), elégséges 18 (40%), javítóvizsgálatra utasítva 4 (8’88°/o), ismétlésre 
1 (2-22«/o).

Vili. Intézmények, egyesületek.
A) 1. T a n á ri könyvtár. 1. Folyóiratok. Akad. Ért., Állattani Köziem.’ 

Archeol. Ért., Athenaeum, Botanikai Köziem.. Budapesti Szemle, Egyet. Philol. 
Közi., Föld és Ember, Földr. Köziem., Irodalomtörténet, Magy. Chem. Folyó
irat, Magv. Nyelv, Magyar Nyelvőr, Magy. Paedagogia, Mathem. és Termé
szettud. Ért., Mathem. és Természettud. Köziem., Minerva, Nyelvtud. Köziem., 
Örsz. Középisk. Tanáregyes. Közlöny, Századok, Természettud. Közi., Uránia. 
Ajándék u tjá n : Velhagen und Klasings Monatshefte 1914—1918 évf. (Róna 
Gusztáv úr ajándéka. Folyóirataink könyvtárunk XII. M. osztályát alkotják. 
Előfizetésre fordított összeg 1230 K. — Állomány: 70 folyóirat 921 kötetben.

11. K önyvtár. A) V é t e l  u t j á n :  Sülé Anta l: Magyar Évkönyv 1921. 
Bpest 1921. — E. Ludendorff: Meine Kriegserinnerungen.— Windischgraetz L. 
herceg: Küzdelmeim. — A. v. Cramon : Unser österr. ung. Bundesgenosse im 
Weltkriege. — Révai Nagy Lexikona XIV. kt. — Voinovich G .: Regényírók. — 
Melich—Gombocz: Magyar Etimológiai Szótár 1—7. füzet. — Fournier A .: 
I. Napoleon életrajza III. — IV. Károly visszatérési kísérletei, kiadja a M. 
Kir. Minisztérium I—II. — Bátky Z s .: Kogutowitz Zsebatlasza 1922. — Ber- 
zeviczy A . : Az abszolutizmus kora I. — Heinrich G .: A német Írod; tört. I.
— Kem pis: Krisztus követéséről. — Rousseau : A társadalmi szerződés. — 
Goethe : Berlichingeni Gottfried. — Schiller: Az orleansi szűz. — Schiller : 
Wallenstein halála. — Lessing: Barnhehmi Minna. — Goethe: Hermann és 
Dorottya (Olcsó Könyvtár). — Goethe: Egmont. —• Vergilims Aeneise ford. 
Baróti Szabó D. I—III. — C icero: A Catilina elleni beszédek (Magyar Könyv
tár). — Dr. M. v. Laue: Die Relativitätstheorie I., 11. — Dr. W. Érnst: Das 
Weltgebände im Lichte der neueren Forschung. — Gyóni G .: Rabságban.
— Pintér I . : A magyar irodalom lörténetének kézikönyvé 1—11. B) A j á n d é k  
u t j á n :  Palágyi M. : Marx és tanítása (a VKM. úr ajándéka). — A M . Kir. 
Földtani Intézet 6 füzete (a M. K ir Földtani Intézet ajándéka). — Vaterlän
discher Volkskalender 1921, 2 példány (Lip-iay Gy. dr. tmker. főigazgató úr 
ajándéka). — Ligethy B .: A Magyar Jövő Almanachja az 1922. évre. — A Bu
dapesti Hírlap XIV évfolyama (özv. Németh Lajosné úrnő aján éka). — Ereky 
K . : A szénsav isothermikus reductiója I. (A szerző ajándéka.) — Havass 
Rezső dr. : Emlékezés a Magyar Földrajzi Társ. 50 eves múltjára. (A M. Földr. 
Társ. ajándéka.)

A tanári könyvtár gyarapodása 1921. junius 1.—1922. május 31-ig :
a.) vétel utján: 26 mű 31 kötet 690570 K értékben (beszerzési ár: 650460 K)
h.) ajándék „ 13 „ 13 „ 473— ____________________________

Összesen : 39 mű, 44 kötet 737870 K értékben.
Bekötésre fordított összeg: 2851-75 K. — A tanári könyvtár állománya 

1922. május 31-én 3231 mü, 5338 kötetben, 61148 25 K (beszerzési) értékben.
2. If jú sá g i könyvtár. Beszereztünk 36 művet 91 kötetben 3511 korona 

értékben; a folyóiratokra fordított összeg 481 korona, bekötésre (118 kötet) 
4352T1 korona. Állomány: 2357 kötet,

3. Term észetra jz i szertár. Állománya : állattani gyűjtemény 6167, nö
vénytani 1696, ásvány-, kőzettani-, őslénytani 2277, vegyesek 2670, fali lábiák 
85. Értéke: 12089 krrona. Őre; J é g e r  József.

4. Vegytan i szertár. Állom ny: Vegyi szerekben 87, eszközökben 200 
darab. Ért-ke 300 korona — Őre: ,J é g e r  József.

5. Term észettani szertár. Állománya: 465 darab 11,577-80 korona ér
ékben, — Őre: Kiíczer Gyula
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6. Történelem-földrajzi szertár. Állománya : térkép 89, földgömb 3, régi 
pénz 2500, érem 194, atlasz 4, mellszobor és relief 4, őskori tárgy 10, néprajzi 
tárgy 40, pecsétlenyomat 451. Értéke: 1860 kor. — Őre: L a u r o v i c s  Ferenc.

7. Klasszika-filologiai szertár. Állománya : 104 görög ék római remek
író, 78 berámázott kép, 2 gipsz-dombormű. Értéke: 436 korona. — Őre: B a l ás 
Ádám.

8. Rajzszertár. Állománya: rajzmintákban 2609 darab, rajzeszköz 30, 
modell 410, szemléltető kép 146, szakkönyv, füzetek 172. Értéke: 3792 korona. 
— Őre : Z v a r í n y i Lajos.

9. Tornaszertár. A románok alatt tönkrement. Jelenlegi állomány : torna
szerekben 143 darab; összes érték: 10,706 korona. — Öre: A c h i m  Károly.

10. Ének- és zeneszertár. Á llom ány: hangszerekben 3, kottaállvány 8, 
énekfüzet (Egri dalnok, Árion) 276. Értéke: 821 kői. — Őre: S a g u l y  József.

A szertárakra évenkint költségvetésileg biztosított összegeket külön-kiilön 
takarékpénztári betétben kamatoztatjuk.

B) Alumneum. A lefolyt iskolai évben 50 tanulónak nyújtott ebédet és 
vacsorát havi 300 korona díj mellett. Bár az élelmi cikkek beszerzése s az éhez 
szükséges összeg biztosítása sok nehézségbe került, az eforus fennakadás nélkül 
volt képes biztosítani a növendékek ellátását.

igaz köszönettel adózunk azoknak a helyi intézményeknek és egyeseknek 
is, akik szuplikánsainkat jó szívvel fogadták s 20945 korona pénz- es 24983 
korona értékű élelmiszer-adományukkal lehetővé tették az alumneum zavartalan 
működését. Szuplikánsaink a következők voltak: Szűts István, Csatlós Pál
(Újkígyós); Hanzély Lajos, Király János, Götz Péter, Tardos László (Mezőberény); 
Török Béla, Balog János, Miklós Vince, Olasz Zo!tán (Kunágota); Csókási Béla, 
Urbán János, Kozma György, Bonomi Géza (Csanádapáca); Topperczer András 
(Pusztapó); Nyitrai István (Szeghalom); Hevesi Imre (Kevermes); Tóth Imre, 
Hanyecz Vince (Endrőd); Holdy Lóránt, Fára Péter, Kiss Ernő (Doboz); Popo- 
vics György, Elekes Pál, Molnár Géza, Szathmáry István és László (Csorvás); 
Vas Tibor, Réthi Gjörgy, Lóránt Lajos, Holecska Ferenc, Gerő Zsigmond, 
Hankovszky Dező, Sípos Imre, Orosz Dániel, Zsilák Mihály, Bayer Béla, Román 
Pál, Thiesz János, Fried Gyula, Hrabovszky György (Békéscsaba).

F á b r y Károly úr h. h. halt fia emlékére tett alapítványát 2000 K-val 
gyarapította.

A bevétel és kiadás fontosabb té te le i:
Alumneum díjakból 145050 K
Adom. szuplikációból 52938 „
Egyéb bevétel 2174 ,,

Összesen: 200162 K

Élelmiszerekre 171340 K
Felszerelés javít. 1000 „
Személyi kiadások 17587 „
Vegyesekre 10235 ,,

összesen : 200162 K
A fűtőanyaggal 26,000 korona értékben a főgimnázium segítette az 

alumneumot.
Az alumneum vagyona kölcsönben, hadi kölcsönben, részvényekben, be

tétben és készpénzben, felszerelésben és élelmiszerekben 89551 korona. Az 
alumneum eforusa K i r á l y  László tánár, gazdasszonya O s z a d s z k y  Károlyné.

C) 1. Ifjúsági gyámintézet. Működése csak a tagdíjak összegyűjtésére 
szorítkozott. A tagok közül sokan járatták az Erő című protestáns ifjúsági 
lapot, az Evangélikusok Lapját pedig rendszeresen vásárolták és terjesztették. 
Az Erőnek vo lt 35 evangélikus előfizetője, az Evangélikusok Lapja pedig átlag 
20 példányban kelt el a tagok közt. Az evangéliumi szellemet s a protestáns 
öntudatot ápoltuk. A tagok száma volt 122. Az egyesület összes vagyona
2290 K.

2. Ifjúsági Segitö-Egyesület. Áldásos tevékenységet fejtett ki a tanu
lóknak könyvekkel s a szegényebb növendékeknek füzetekkel és rajzszerekkel 
való ellátása tekintetében: 238 tanuló 1826 drb könyvet s a szegényebbek 
3200 K értékű füzetet és rajzszert és 300 K segélyt kaptak. Tagsági dijakból 
3862, adományokból 11144, egyebekből 252 K folyt be, összes kiadása 
14278 24 K volt. Tanulóinkon kívül 1920/21. évi maturansok a matura-bál 
jövedelméből 2250, Rozvány György 20Q, Békéscsabai Takarékpénztár Egye
sület 300, Békéscsabai Városi Takarékpénztár 200, Gavenda Béla 500, dr. 
Margócsy Miklós 600, lritz István 400, Reidner Gyula 170, Cservinszky József 
1000 K-t adományoztak a cé lra ; fogadj k i az köszönetünket. Vagyona: 
1048 30 K (4000 K hadikötv.) Elnöke : i x i rá l y  László tanár.

3. Gyóni Géza-önképzőkör. 23 éve áll f. nn Működése hazafias és 
ismeretterjesztő felolvasásokbul, szabad előadásokból és szaval.itokbul állott.
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A f. iskolai évben P e t ő f i  születése 100-ik évfordulója alkalmából a költő 
műveiből vett szavalatokkal kisért előadásokat tartottak: Rell Lajos V ili. 
Petőfi családi költészete, Balogh János VIII. Petőfi hazafias költészete, Thiesz 
János V ili.  Petőfi szerelmi lírája címen. — Megünnepelte március 15-ét s ez 
alkalomnál B o h n e r t  József tkp. vezérigazgató úr múlt évi adományából 
500 K -t fordított a pályamű s két szavalat jutalmazására; őszinte köszönetét 
mondunk nemes érdeklődéséért. A tagok száma 120. Vagyona 1961'64 K 
(300 K hadi k. k.) Elnöke dr. R e l l  Lajos igazgató, titkár Rell Lajos lemon
dása után Balogh János VIII., jegyzők Glück László VIII., Szemenkár János 
VII., pénztáros Paulik János VII., e lhnőr Kozéki Zoltán VIII., levéltáros Urbán 
János VIII. o. t.

4. Ifjúsági zenekar. Re l l  Lajos VIII. o. t. vezetés: alatt 12 tagból 
állott. Önképzőköri üléseinken, iskolai ünnepeinken s a helyi vallásos és haza
fias egyesületek ünnepein szép sikerrel működött.

IJ(. Tájékoztató a jövő iskolai évről.
I. Beiratások. 1. Békéscsabai illetőségű tanulók augusztus hó 

26—28„ más illetőségűek szeptember hó 1— 3. napjain iratkozhat
nak a főgimnáziumban. 2. A beiratkozó tanuló személyesen, szülője, 
gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazgatónál 
jelentkezni s utolsó iskolai, továbbá születési és ujraoltási bizo
nyítványát bemutatni. 3. A főgimnázium első osztályába csak oly 
növendékek vehetők fel, akik életük 9-ik évét betöltötték s az elemi 
iskola IV. osztályának sikeres elvégzéséről bizonyítványt (értesítő 
könyvecskét) mutatnak fel és felvételi vizsgálatot tesznek. 4. A reál-, 
felső leány-, vagy polgári iskolából átlépni kívánó tanuló a tanári 
kar engedélyével különbözeti vizsgálatot tesz. Az erre vonatkozó 
s az összes eddig végzett osztályokról szóló bizonyítványokkal fel
szerelt kérvények augusztus 20-ig nyújtandók be az igazgatónál.

II. Tandíj. 1. Az egész évi tandíj protestáns vallásuaknak 450, 
más keresztyéneknek 600, izraelitáknak 1800 K, az országos tanári 
nyugdíjintézet illetéke, könyvtárdíj, beiratási-, bizonyítvány- és 
bélyegdíj 100 K volt a múlt évben. A mai nehéz viszonyok között 
a kormányzó-bizottság a tandíjat emelni lesz kénytelen. 2. Tandíj
elengedésért csak jómagaviseletü, szorgalmas tanulók folyamod
hatnak a főgimnázium kormányzó-bizottságához. A folyamodás 
idejét az igazgató fogja közölni.

III. Alumneum. A főgimnázium alumneumába felvesszük bár
mely növendékünket. Fizetendő dijak : ebéd- és vacsoradij havonként 
600 K. A dijak félévenként előre —  kivételes esetekben havi rész
letekben — fizetendők az eforusnál. Alumneumi dij elengedésére 
senki sem tarthat számot.

IV. Felvételi-, javító-, pótló-, különbözeti- és magán
vizsgálatok. Felvételi vizsgálatok (1. oszt.) augusztus 30-án d. e. 
8 órától, javító vizsgálatok augusztus 31-ér. lesznek délelőtt 9 órá
tól Az egy tárgyból bukottak a tanári kar engedélyével, a két 
tárgyból bukottak közül csak azok jelentkezhetnek javítóra, akiknek 
egyházi főhatóságunk az engedélyt megadta. A különbözeti és 
magánvizsgálatok írásbeli részét szeptember 4-én, szóbeli részét 
szeptember 5-én tartjuk.
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