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Főiskolánk 350  éves jubileuma.
Csendes, zajtalan nevelő és oktató munkájában egy 

pillanatnyi nyugvóponthoz érkezett el a folyó iskolai évvel 
a dunántúli ág. liitv. evang. egyházkerület soproni főisko
lája, midőn 1907. november hó 21-én fennállásának 350 
éves jubileumát megünnepelte. — Ünnepet ült, hogy meg
szólaltassa a jelenkor nemzedéke előtt a küzdelmes, sokszor 
szenvedésekkel is tele, de soha csüggedést nem ismerő, 
mindig győzedelmes múltat, hogy buzdítson, lelkesítsen 
kitartásra, fokozott tevékenységre a magyar nemzeti mive- 
lődés fejlesztésében. A zajtalan munkához szabott, szerény 
keretben tervezett ünnepet igazi kulturális ünneppé avatta 
a messze túl Sopron város határain is mindenfelől meg
nyilatkozott rokonszenv és érdeklődés, mely összegyűjtötte 
s a múlt iránt való hálás kegyelet s az ebből fakadó 
lelkes öröm érzésében egyesítette nemcsak a protestáns egy
háznak, nem is csak hazánk tanügyének, hanem a magyar 
társadalom minden osztályának képviselőit.

Már a november 20-án délelőtt jövő vonatok is sok 
kedves vendéget hozták, de a távolról jövő ünneplők zöme 
részben délután Gyurátz Ferenc püspökkel, az iskolafenn
tartó dunántúli evang. egyházkerület főpásztorával, nagyobb 
részt pedig este Molnár Viktor államtitkárral, a közoktatás- 
ügyi kormány képviselőjével, érkezett. Gyurátz Ferenc
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püspököt a líceumi, illetve íó'iskolai tanári kar és sopron- 
városi evang. egyházközség vezető férfiai; Molnár Viktor 
államtitkárt pedig, kinek az ünneplő líceum képviseletében 
Bancsó Antal theol. akad. tanár, Gecsányi Gusztáv főgimn. 
igazgató és Hetvényi Lajos főgimn. tanár Győrig elébe 
utaztak, ugyanazok, továbbá Sopron sz. kir. város és Sopron 
vármegye vezető férfiai fogadták nagyszámú közönséggel 
együtt, s Töpler Kálmán dr. polgármester és Poszvék 
Sándor líceumi igazgató üdvözölte szives „Isten hozott “-tál. 
Azok a szavak, melyek ez alkalommal az államtitkár úr 
ajkairól elhangzottak, kifejezik az egész ünnepély jelentő
ségét kiemelvén, hogy „a líceum ünnepe egyúttal a pro
testantizmus ünnepe, azé a protestantizmusé, mely a magyar 
nemzeti kultúra terén nagy érdemekre hivatkozhatik“.

Az érkezett vendégek este a kaszinó termeiben ismer
kedő estélyre gyülekeztek össze. S bizony sokan régi jó 
barátok és iskolatársak, kik hosszú évek, évtizedek óta 
nem is látták egymást, itt találkoztak ismét s töltöttek el 
együtt kedélyes órákat.

Ünnepi istentisztelet a gyülekezet templomában.

Másnap november 21-én, a jubileumi ünnepségekre 
kitűzött napon délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődött 
az ünnepély. A három evangélikus tanintézetnek: a theol. 
akadémiának, főgimnáziumnak és tanítóképzőnek növen
dékei valamivel 10 óra előtt testületileg; vonultak fel a 
templomba, melyet csakhamar zsúfolásig megtöltött a 
nagyszámú közönség“. Ott volt az iskolát fenntartó dunán
túli egyházkerület püspöke, Gyurátz Ferenc; ott voltak a 
kerület esperesei, számos lelkész és tanító közelből, távolból, 
az iskola egykori növendékei nagy számban, akik közül 
akárhányan nemcsak a szellemi kincsekért áldják ezt az



iskolát, hanem azért a valóban édesanyai szeretetért, 
amelynek gyámolítása nélkül szegénységükben sohasem 
gondolhattak volna arra, hogy tudományos pályára készül
jenek. Hogy mit éreztek ilyenek, azt szóval méltóképpen 
kifejezni nem lehet; de hisz’ az édesanya megérti gyer
mekét. Jól esett látni a vendégek sorában azokat az egy
szerű földmíveseket is, a kiknek verejtékkel szerzett garasai 
bizonyára szintén hozzájárulnak az intézet fenntartásához; 
vagy talán azért jöttek el, hogy leróják hálájukat azért, 
amit ez az iskola fiaikkal tett és tesz. Ott voltak az 
evangélikus középiskolák képviselői is. Szóval azt mond
hatjuk: a megnyilatkozott az evangélikus testvéri összetartozás, 
ami annyira szükséges ebben a mi széthúzó, hideg 
korunkban.

De a kép nem volna teljes, ha nem említenők a 
magas kormány képviselőjét, Molnár Viktor államtitkárt, 
aki nemcsak mint evangélikus lelkészi család sarja, hanem 
mint hazánk közoktatásügyének fáradhatatlan bajnoka, 
szívének egész melegével ünnepelt velünk. Magáévá tette 
a líceum ünnepét a város és a vármegye, s az összes 
egyházi, politikai s katonai hatóságok is. Ott láttuk kép
viselőiket a templomban is, díszteremben is. Ott volt 
a város országgyűlési képviselője; osztoztak a líceum 
örömében a soproni testvéri ntézetek valláskülönbség 
nélkül-“*)

Az ünnepi istentiszteletet közének nyitotta meg („Jövel 
Szentlélek Úr Isten") \ azután Brunner János soproni esperes 
lépett az oltár elé Zábrák Dénes és Menyhárd Frigyes 
lelkészektől kísérve és mondott imádságot következőképen:

„Örök kútfeje minden jónak, Urunk. Istenünk, atyánk a Jézus 
Krisztusban! Buzgó bálát mondunk te néked, hogy a világosság és 
lelki szabadság vallásának e hazában erős várat építettél és ezen

*) Evangélikus Családi Lap. 1907. 18. szám.
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erősség népének az évszázadok viharai között a felemelt paizs, a 
védő kar, a menhely és a szabadulás te voltál, oh erős Isten. Öröm
mel magasztalunk kiváltkép e mai jeles napon, midőn magyarhoni 
protestáns egyházunk egyik támasza, soproni evangélikus főiskolánk 
háromszázötven éves fennállásának emlékét ünnepeljük. Áldott legyen 
nagy neved, hogy az idők viszontagságaiban gondviselő kezeddel 
megtartottad és a legkomolyabb válságokból is mindenkor új életre 
keltetted hitbuzgó és hazafias elődeink e drága alkotását, mely három 
századon át büszkesége volt ezen ősrégi soproni gyülekezetünknek, 
egy félszázad óta féltett közkincse dunántúli egyházkerületünknek. 
Hálatelt szivvel dicsőítünk, hogy csendben, viharban, jó és balsorsban 
támasztottál nemeskeblű pártfogókat, lánglelkű férfiakat, kiváló taná
rokat, akik csüggedést nem ismerő kitartással és oly sikerrel vezették az 
iskola ügyeit, hogy az hivatásának magaslatán állva, megbecsülhetetlen 
áldást árasztott szeretett egyházunkra úgy, mint édes hazánkra és szám
talan tanítványa az ország minden részéből, szeretettel és tisztelettel 
tekintett és tekint reá, mint hálás gyermek áldott jó édes 
anyjára.

Világosság atyja, örök Isten! Midőn a régi idők emlékét fel
elevenítve. hálát rebegünk hűséges védelmedért, egyszersmind kérjük 
áldásodat ezentúl is ezen ős főiskolánkra. Fogadd gondviselésed szár
nyai alá és óvd meg minden jöhető veszélytől. Munkálkodjék benne 
a te lelked, hogy terjeszthesse szent országodat és nemzedékről 
nemzedékre új és lelkes nyáj hirdethesse a te dicsőségedet. Éleszd 
iránta a hivek seregében a buzgóság szent lángját, hogy amiért az 
apák ily örömmel éltek, haltak: egyházért, iskoláért tudjanak az 
unokák is lelkesülni és áldozni.

Egyházunk áldott fejedelme, Jézus! Jövel, uralkodjál felettünk! 
Áraszd ki mindenekre áldott lelkedet és vezess tovább minket a 
folytonos haladás, a tökéletesbülés útján. Áldásod legyen koronás 
királyunkon, szeretett hazánkon, minden embertársainkon.

Áldd meg mai ünneplésünket, légy segítségül és áldd meg a 
te örökségedet most és mindörökké! Ámen.

Oltáriige: Királyok I. könyve 8. r. 57. v. „Legyen velünk is a 
mi Urunk Istenünk, amiképen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el 
minket, el se távozzék tőlünk.“

Az oltári imádságot és io-eolvasást Mendelssohn-Bar-O Ö
tholdy „Éliás“ cimfí művéből vett ünnepi karének követte,
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melyet a gyülekezet énekkara adott elő Altdörfer Viktor 
gyülekezeti karnagy vezetésével szívet-lelket buzgó áhítatra 
serkentő hatással.

Az ünnepi karének elhangzása után Gyurálz Ferenc 
püspök mondotta el a következő oltári beszédet:

Alapige: Zsolt 77. r. 6. 13—14. v. „Gondolkodni kezdék a 
régi napokról és az elmúlt időknek esztendeiről.

És gondolkodóm minden te cselekedetedről és 
szólok vala a te dolgaidról mondván: „Oh Isten, 
a Te utad szentséges: kicsoda olyan nagy, ex-ős, 
mint az Isten?“

K. H. A jelen a jövőt a múlttól elválasztó mesgye. A jövő 
egy lezárt könyv, amelynek kapcsait a halandó, — bár mint epessze 
a tudás vágya, le nem szakíthatja. Másfelől a múlt egy Memnon- 
szobor, mely a kutatás szelleme által érintve, megszólal és a figyel
mes hallgatót üdvös tanulságokkal bocsátja tovább útján a 
jövendő felé.

A mai napon ünnepet szentelünk. A soproni ág. hitv. ev. fő
iskola jubileumára gyülekeztünk össze közelről s távolról. Joggal 
nyilatkozik meg ily ünnepélyen a kegyelet. Minden jól vezetett iskola 
közkincsnek is tekinthető, mely mint a nap magaslatra, völgyre, 
rónaságra. minden irányban fényt, meleget áraszt. A tanintézeteket 
méltán öleli hű gonddal az egyház, támogatja áldozatkészen az állam. 
Ezek mutatják a nép fogékonyságát a mívelődés iránt, ezek gyúj
togatják a világosság szövétnekeit, fejlesztik a tehetségeket, erősbítik 
a nemzet versenyképességét úgy a hadban, mint a békés munka 
terén. Az iskolák által emelt míveltség fokmérője az állam hatal
mának. tekintélyének. Hol nincs részvét az oktatás, nevelés ügye 
iránt, hol nem becsülik az iskolát, ott a szellem ereje elásott talentom 
marad, ott emelkedés nem, csak hanyatlás látható. Ma is igaz, amit 
az ószövetségi próféta hangoztat: „elvesz a nép, amely tudomány 
nélkül való“.

Midőn az ünneplő főiskolának szép jövőt, tovább virágozást 
óhajtunk: méltó, hogy megemlékezzünk múltjáról is, hogy vissza
tekintsünk a hosszú útra, melyet alakulása óta végzett.

Az emlékezés a múltról
I.

mindenekelőtt Isten dicsőítésére hiv.



„Gondolkodni kezdék a régi napokról és az elmúlt időknek 
esztendeiről. “

A régletiint korszak titokzatos vonzóerőt gyakorol a lélekre. 
Az ember fáradhatlanul törekszik a múltnak elmosódó képét mindig 
világosabb, tisztább vonásokban idézni fel újra, bogy láthassa, mikép 
folyt hajdan az életharc, mely a föld szülöttére vár? mily vágyak, 
célok dobogtatták akkor a kebelt? Hogyan állták meg helyüket az 
elődök a balsorssal szemben?

Ha fellebbentjük a múltnak fátyolét: hazánknak negyed fél század 
előtti korából, lélekrázó szomorú események sora tűnik elénk, amelyek 
végpusztulással fenyegettek mindent, ami egy nemzet előtt drága. 
Az a sír, amelyet Mohácsnál a török fegyver ásott: eltemette az 
egyetértést, a nemzeti királyságot, a függetlenséget. A Duna, Tisza 
völgye kelet és nyűgöt élethalál-harcának lett színhelye, amelyen 
egyik vidék a másik után ülté fel a sivatag képét. A belviszálytól 
is dúlt magyarnak régi dicsősége, mint megostromolt várfokáról a 
lobogó, foszlányokká tépve esett porba. Úgy látszott, hogy a sors
kerék által legázolt hazának csillaga örökhomályba száll s egén 
többé új hajnal nem hasad. E zord időkről emlékezve elmondhatjuk 
a költővel: „Isten csudája, hogy még áll hazánk.“

De a Gondviselés nem hagyta el azt a nemzetet, mely itt hazát 
alkotva oly nagy hivatást teljesített, midőn századokon át küzdött, 
vérzett a keresztyénség s a míveltség védelmezésében.

Az egyházi téren — Némethonban -— megindult mozgalom, 
a reformáció, mely az önállóságra törekvést, a lelki szabadságnak 
béklyóiból kibontakozását, a hivő léleknek az élet italáért az eredeti 
forráshoz: a szent igéhez visszatérését jelenté: utat talált hozzánk is. 
És míg eszméi átrezegtek a társadalom osztályain: velük tenni, hatni 
képes buzogás indult meg a nép lelki életében. A reformáció akkor, 
midőn a nagy veszteségek, romok oly leverően hatottak a politikai 
téren mindenekre: a hirdetett elvek nyomán felpezsdülő tevékeny
séggel uj, biztató alakban hozta megnyilatkozásra népünknek 
életerejét.

Szakadatlan sorozatban szervezkedtek a bibliára, mint alapra 
támaszkodó gyülekezetek s ezek kebelében az iskolák. Mind határo
zottabban felismerte a társadalom az iskolai oktatásnak jelentőségét, 
a míveltségben, tudományban rejlő hatalmat. A mívelődés nem maradt 
a gazdagság előjoga: megnyílt ehhez az út a szegény gunyhó lakója
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előtt is. A közkinccsé lett szentírás visszhangra kelté az apostoli 
buzdítást: „Mindeneket megpróbáljatok s a mi jó, azt megtartsátok“, 
I. Thess. 5. r. 21. v.

Ily válságos időben, uj elvekkel vajúdó korban alkotta meg a 
soproni fiatal, evang. egyházközség azon tanintézetét, amelynek ma 
fennállása negyedfélszázados évfordulóját ünnepeljük. Szerény volt a 
kezdet, de a hívek áldozatkészségétől kisérve. — mint a kicsiny 
forrásból elinduló patak -— útjában folyton nőtt és mindig szélesb 
körre terjesztő ki vonzó, életkeltő hatását. Az alkotó gyülekezetnek 
dicsősége, az egyházra nézve áldás, a hazai közmívelődésnek egy 
tiszteletreméltó ápolója lett. Kivette osztályrészét a különböző fele
kezetű iskolák közt folyt Versenyen azon munkából, mely fokozta 
az előbbretörekvést a haladás útján, emelte a míveltség színvonalát, 
előkészítette a magyar irodalom első felvirágozását. s gazdagította a 
nemzet szellemi kincstárát. Ezen intézet is nevelt a hon és vallás- 
szabadság védelmére vitézeket. Ez is tényező volt a XVIII-ik szá
zadban a nemzetnek és nyelvének a dermedtségből uj életre, szebb 
jövőre ébresztésénél. Ez is látott falai között s nevelt ifjakat, kikről 
utóbb az irodalomtörténet dicsőítve beszélt.

Midőn a zivataros múltra, egyházunknak nemzetünkével közös 
sorsára, az eszmékért folyt küzdelemre s azok győzelmére gondolunk: 
a zsoltáriróval együtt valljuk mi is: „Az Úrtól lett ez. mely csudá
latos a mi szemeink előtt!“ Zsolt. 118. r. 23. v.

Az Isten gondviselésére emlékeztet a reformációnak honunkban 
elterjedése s hatása a kelet túlhatalma által legyőzött nemzet jövő
jére. Az ennek nyomán mindenütt uj erővel lángra gyűlt, munkás
ságra, bizalomra keltő hit mutatott uj, nemes célokat s élesztő ezek
ért a lelkesedést. A hit javításnak, s az ezt követő versenynek ered
ménye az a remény, kitartás, amellyel népünk kétségbeesés nélkül 
tudott tűrni a nagy megpróbáltatás idején s száz sebektől vérezve 
a romok között is uj alkotásokon fáradozott. Az evangeliom eszméi
től áthatott magyart nem verhette le végkép „Zápolyának öldöklő 
százada“. Életfája bajban, vészben is újra izmosult, mint hegyormon 
a cser, mely viharoktól ostromolva is mind magasbra hajtja fejét s 
a fellegekből előtörő villámkígyóval is megállja a csatát.

Az Úrnak lelke gyújtotta fel azt a buzgóságot is, mely itt egy 
működésével századokra kiható intézetet szült. 0  védte ezt a nehéz 
időkben, nevelte iránta a pártoló részvétet, rendelt vezetésére lelkes 
tanítókat. Egyházunk, főiskolánk múltjában Isten bölcsességének.



10

jóvoltának bizonyságait látjuk, ki a vészből is áldást hozott ki, a 
csapást is, amely sújtott, jóra fordítá.

E jubileumi ünnepen hálaérzetünk az „Ebenezer“, ezzel rebeg- 
jük a fohászt: „Mindeddig segítségünk volt nekünk az Ur.“ Áldott 
legyen az ő szent neve.

Az Ur céljainak kiviteléhez útegyengetőkiil szolgálnak ihletett 
lelkű egyének, nemzedékek, s az utókor méltán gondol kegyelettel 
reájuk, mint a jó ügy bajnokaira.

II.

A múltról emlékezés tiszteletre kelt a gyülekezet s a főiskola 
vezetői, jóltevői iránt.

Midőn a régi napokról gondolkodunk, egyházunknak múltja 
nem egyszer sóhajt fakaszt ajakuukon. Uj és uj erővel dúlta a fer- 
geteg a mustármagról kelt csemetét. Két századon át tartott üldö
zéssel törekedett az ellenséges hatalom a reformáció vívmányait 
megdünteni, az evangeliom szabad hirdetését elnémítani. Mint azelőtt 
másfélezer évvel a kereszténységnek, ekkor a protestáns egyházaknak 
is át kellett menniük a tűz- s a vérkeresztségen. Nagy eszmék meg
valósulása az életben nagy áldozatokat követel, azok győzelméért meg 
kell szenvednie a kornak, azért, hogy az áldozatok emléke még 
mélyebbre vésse az utódok szivébe a hűséget az igazsághoz.

Az üldözés végre is kifáradt, a hívek serege „megfogyva bár, 
de törve nem“ rendületlenül kitartott az emberiség elidegeníthetlen 
örökségének: a szabadságnak védelme mellett. Vezéreiről, mint a 
hitnek hőseiről kell emlékeznünk, kik tetteikkel, apostoli buzgó- 
sággal egész életükkel tanusíták, hogy Krisztusért s az evangeliomért 
nincsen nagy áldozat. Jött legyen bár csalódás, veszteség, fenyegetett 
börtön, gályarabság: ők csak a lelki fejedelem ez intő szavára 
hallgattak: „Légy hű mindhalálig s néked adom az élet koro
náját.“

Ily hithöség jellemezte a soproni evang. egyházközséget is. 
Templomát elvették, újnak építése tiltva volt. ekkor a hívek fából 
készült imaházban s szabad ég alatt mutatták be a lélek áldozatát 
a M indenhatónak. Közel ide a ház, amelynek udvarán egykor, mint 
egyedül engedélyezett helyen, összegyűlhettek istentiszteletre. Ott még 
a folyosón a szószék, — mint a városban egyetlen hely, — amelyen
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megengedve volt az ige hirdetése. De a hű szivek a békés falak 
közt, mint a szabadban, napsugártól s zivatartól kisérve is hegyeket 
mozgató, égre szálló hitükkel mindenütt megtalálták az Istent és 
szent elhatározással vallák: „Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek,... sem magasság, sem mélység el nem szakíthat 
minket az Isten szerelmétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban 
vagyon“ Rom. 8. r. 38—39. v.

A lelki világosság terjesztésének vágya, egyesülve a vallás
szeretettel vitte a gyülekezetét az iskola megalkotására. Mint jó szülő 
magzatáról, híven gondoskodott róla azután is, átsegíté a kezdet 
nehézségein, alapját gyarapította, munkakörét tágította, áldozatkész 
buzgósággal három századon át fentartotta, mig az egyházkerület tőle 
átvette. A részvét a tanulók gyámolítására uj meg uj segélyforrásokat 
nyitott alapítványaival, amelyek ma sem szűnnek meg áldást 
árasztani.

Kezdet óta. hivatásukat átérző tanárok fáradoztak az ifjúság 
nevelésén. Nehéz viszonyok között tűrve, sokszor nélkülözve, a mun
kának kettős terhét hordozva, éltek tisztüknek s lankadatlan nemes 
törekvésük folyton nevelte az intézet joltevő hatását, hírnevét.

Az alkotók az első jóltevők, a távol múltban itt élt, elhalt lel
készek. tanárok hamvait régen szétzilálta az enyészet keze. Soknak 
közülök még sírjához sem található az út, de alkotásukban, ennek 
áldásaiban „tettük sugara átragyog időn, enyészeten“. Az intézet s a 
gyülekezet történetében meghatottan olvassuk neveiket. Emlékezetük 
felett a hálás tisztelet örök lámpája virraszt. Áldottak legyenek még 
sírjaikban is!

m.

Végül a múltnak emléke, az elődök példájára mutatva, lelke
sülni tanít a szent ügyért. „És gondolkodván minden te cselekede
tedről és szólok vala a Te dolgaidról, mondván: Oh Isten, a Te utad 
szentséges; kicsoda oly nagy, erős, mint az Isten.

Az Urnák keze vezérli a történet folyamát, ő kelti fel a szi
vekben a lángolást az igazságért, tőle jön a szent elvek szolgálatában 
folyó munkára az áldás. Ö támogatta a küzdelemben, alkotásban a 
rég elhunyt elődöket is e hit által: „Ha Isten velünk, kicsoda elle
nünk“. Róm 8. r. 31. v.
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Az élet ma is harc s csak úgy várhatunk rajta diadalt, ha e 
hatalmas szövetséges: a hit támogat. Erre utalva mondja az Írás: 
„Tartsd meg, ami nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat“. Jel. 3. r. 11. v.

A hit tartja összeköttetésben a földi vándort az örökkévaló
sággal, táplálja az idealizmust, mely az evangeliomban megszólaló 
eszmék követésére serkent, az igazságban s a nagy parancsolatban: 
a felebaráti szeretetben mutatja a hű vezércsillagot és így segít meg
alkotni a lélek koronáját: a jellemet. Úgy a családra, mint a társa
dalomra nézve ma is igazság, hogy akinek hite van, azé a jövendő. 
Hol kihamvad a hitnek szent tüze, ott alkonyul az idealizmus napja 
is. A lélek a földhöz tapadt önzés bilincsébe hull, az elv, meg
győződés olcsó árúcikk, maga az élet az érzékiség nyomorult 
rabja lesz.

A múlt által igazolt e tanúság legyen irányadó a jövendő felé 
vivő utón.

Az elődök nagy feladatot végeztek. Gyülekezetek szervezése, 
templomok, iskolák emelése, a lelkiszabadságnak, a tanintézetekre is 
kiterjedő önkormányzati jognak kivívása beszél hitük erejéről. Em
lékezetük így szól az utódhoz: Óhajtod, hogy rólad is oly kegyelettel 
emlékezzék az utókor, amilyennel te tai'tozol apáidnak; úgy kövesd 
példájukat. „Menj el és Te is aképen cselekedjél.“ Ne csak szerencse
javakért. múló gyönyörért dobogjon szíved; tudj hevülni, áldozni 
nemes célokért is. Hozzon magával az idő békét vagy nehéz har
cokat: jó és balsorsodban .legyen elved, hited“ s az igazság, az 
elődeidtől átvett szent ügy ne találjon benned soha hálátlan, áruló 
örököst.

Az egyházban, iskolában uralkodó szellem a vezetők lelkületé- 
nek visszatűkrüzése. Az itt élt, elhalt lelkészek, tanárok emléke példa
kép áll az utódok előtt s így buzdítja őket: „Gondot viseljetek 
magatokról és mind az egész nyájról, amelyben titeket a Szentlélek 
vigyázókká tett.“ Ap. csel. 20. r. 28. v. Az a szent buzgalom, mely 
az ő életükből a műit ködén is átsugárzik, mely a kötelesség terhét 
nem panasszal, de örömmel hordozza, az akadályoktól vissza nem 
riad, de azokon át utat tör a célhoz: biztosít a jó ügynek diadalt. 
Ez a szellem maradjon továbbra is uralkodó egyházunkban, iskolánkban.

Az ifjúság az élet virága, melynek gyümölcsére számít a jövő. 
Főiskolánkból az értelmi képzettség mellett az ifjak századokon át 
meleg vallásos érzést is vittek ki az életbe s ez avatta őket a közügy



igaz bajnokaivá. Ezt vigyétek el ti is most tanuló ifjúság, kedves 
fiaim az „alma mater“ karjaiból. Ez vezéreljen benneteket, mint a 
fenkölt gondolkozásnak, igazságszeretetnek ápolója, a jellemtisztaság
nak őrizője.

Gyarapodjatok itt ne csak testeteknek állapotában, hanem „böl
csesség-ben, Isten és emberek előtt való kedvességben is“. Öleljétek 
szent hűséggel az egyházat, az evangeliom hirdetőjét, a szabadság 
egy védvárát, melyért apáitok annyit küzdöttek, áldoztak. Verjen 
gyökeret kebletekben az első polgárerény: a honszeretet s csügge- 
detlen jó törekvéstek nyomán mondjon áldást a társadalom, a haza, 
az intézetre is, mely titeket nevelt.

Végül a múlt elmondja azt is, hogy e városban a valláskülönb
ség mellett is megmaradt az egyetértés. Lakosai azután is, mikor már 
különböző templomokban imádkoztak: tisztelve a meggyőződést, egy
másban műidig elismerték a testvért. Legyen itt ezután is zavartalan 
az áldott békesség. Folyjon a verseny az egyházak, iskolák között 
a valláserkölcsi élet emelésénél, a társadalom és a nemzet ügyének 
szolgálatánál, de a verseny felett lebegjen ott a szeretetnek lelke. 
Ugyanazon mennyei Atyának vagyunk a gyermekei: így testvérek 
s mint az írás mondja: „...igen jó és gyönyörűséges dolog az atya
fiaknak békességben való együttlakozásuk“. Zsolt. 133. r. 1. v.

Főiskolánk jubileumán hálaadással magasztaljuk a seregek Urát, 
ki eddig segített s kinek karja meg nem rövidül. Kegyelettel ál
dozunk a tanintézet jóltevői emlékének. Az igazság győzelmében 
helyezett hittel s azon reménnyel tekintünk a jövendő elé, hogy 
a jó ügyért ernyedetlen kitartással folytatott munkára onnét felülről 
nem marad el az áldás. „Ki Istenben bízik, meg nem csalatkozik.“ 
Amen.

Mintegy visszhangul a lelketemeló' beszédre a „Hogyne 
dicsérném az Istentu kezdetű közének fejezte be az isten
tiszteletet.

Iskolai ünnepély a főiskola tornacsarnokában.

A templomban lefolyt lélekemelő ünnepély után az 
ott egybegyűltek a líceumnak ez alkalomra szépen díszített 
tornacsarnokába vonultak s a tágas terem minden talp
alatnyi helyét megtöltötték.
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Az ifjúság éneke nyitotta meg itt az ünnepélyt. Kapi 
Gyulának, az egyházkerületi tanítóképző-intézet nyugalomba 
vonult igazgató tanárának „Isten a mi oltalmunk“ c. énekét 
adta elő a főiskola három intézetének egyesített énekkara 
Kárpáti Sándor tanár vezetése alatt.

Ezután Poszvék Sándor líceumi mázható üdvözölteo c?
a megjelent vendégeket a következő szavakkal:

Dobogó szívből fakad, remegő ajkakról hangzik a szó, mellyel 
a mélyen tisztelt közönséget az ünneplő tanintézetek nevében itt. az 
alma mater családi tűzhelyén, tiszteletteljesen üdvözlöm.

A mélységes megilletődés érzelmei, melyek szíveinkben hullám- 
zanak, megannyi akkordok, melyek egy, Istenünk végetlen jóvoltát 
magasztaló, a szeretetben munkás hit nemes alkotásait dicsőítő 
himnusz-han, szép összhangzattá olvadnak.

E himnusz alaphangja: a hálás kegyelet indulatában gyökeredző 
lelkes öröm. Fokozza ünnepi ürömünket, a velünk való együttérzés 
különböző alakban, oly megtisztelő módon történt egyéb megnyilat
kozásán kívül, a tauügy, líceumunk hálás tisztelettel fogadott barátainak 
kitüntető megjelenése.

Hódoló mély tisztelettel üdvözlöm körünkben a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatási minisztérium köztiszteletben álló, méltóság-os 
képviselőjét, az iskolafenntartó egyházkerület kormányzó testületének 
tagjai élén érdemben megőszült, szeretve tisztelt főpásetorunkat, 
a különböző hatóságok, a helyi és vidéki testvér intézetek szívesen 
látott küldötteit.

Szívem egész melegével köszöntőm a nagyszámú Timoteusok- at 
kik közelből-távolból, az ország minden részéből zarándokoltak ide 
hálaáldozatokat hozva arra az oltárra, melynek lángja egykor értel
müket megvilágosítá, szíveikben a lelkesedés, az eszményért hevülő 
lelkesedés Vesztatűzét gyújtá. Közietek, igen, ti közietek, szeretnék 
most helyet foglalni én is, kartársaim legnagyobb része is. Hisz itt 
nincsen most tanár, mindannyian mint tanítványok jelentünk meg, 
mint hálás szülöttei a jó nevelő anyának. Egyet érezünk itt, szíveink 
üsszedobbanása egy érzelmet tolmácsol: gyermeki hálás kegyeletet.

Tisztelt gyülekezet! 350 esztendő merült el a múlt végtelen 
tengerében azóta, hogy líceumunk, a hazai közoktatás szolgálatában 
megkezdte működését. Igaz, az évek száma magában véve, alak
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tartalom nélkül, üres leeret, — mint ilyen méltánylásra, vagy éppen 
ünneplésre jogcímül alig szolgálhat. Mégis — alig vonhatjuk kétségbe 
— ha valamely intézmény negyedfél ázáz esztendő viharaival — s a 
mint iskolánk története igazolja — nem ritkán az életfájának törzsét 
sújtó villámaival dacolva, még áll, még él. még virul, ez a szervezet 
olyan szívósságáról, olyan ellenállási képességéről, oly belső életerőről 
tanúskodik, mely önmagában bírja fennállásának és fennállása mél
tánylásának jogosultságát.

És — ha az éveket nemcsak számláljuk, hanem mérlegeljük 
is, ha a negyedfélszázad keretébe foglalt tartalmat latolgatjuk, — 
akkor büszkén hirdetem, — hisz nem szólok mint tanár a jelenről, 
csakis mint volt tanítvány a múltról — akkor líceumunk bátran 
kelhet versenyre mindazon társintézetekkel, melyeknek áldásos 
munkásságához, a hazai közoktatás, az egyházi nevelésügy terén, az 
ép. egészséges örvendetes fejlődés úttörő vagy útmutató jelentősége 
fűződik.

Tisztelt hallgatóság! évek jönnek, évek múlnak. A mi a muló- 
ban maradandó, — az idő zúgó, zavaros vizei felett lebegő örök, 
isteni szellem.

Itt, e helyen, most, ez órában, mintha a múlandó a maradandóval 
találkoznék, mintha a mult a jelennel, a jelen a jövővel ölelkeznék!

Jelképes alakban tárul fel lelki szemeink előtt az időfolyam 
hullámai e sajátságos találkozásának jelensége, ha megszólaltatjuk a 
köveket, ha figyelünk a kövek néma, tanulságos beszédére, melyekből 
e csarnok épült.

A fal* amott — a holtak birodalmának határszélén emelkedik! 
Ezrek alusznak ott, köztük sokan, igen sokan, kik századokon át 
hordták össze a porszemeket, mind magasabbra emelvén a múzsák e 
templomának falait. Az ünnepi hangok, melyek innét, a tőszomszéd
ságból, csendes kamarájukba hatnak, tán néhány pillanatra felébresz
tik. De látva, hogy hitbuzgalmuk féltett emléke felett az unokák 
hálás kegyelete őrködik, ismét nyugalomra hajtják fejüket, folytatva 
édes álmukat.

Emitt, az iskolánk udvara szélén emelkedő fal a jövő reménye, 
a nyüzsgő pezsgő ifjúság életkedvének víg zaját veri vissza, — 
szegélyezi azt a tért, mely a munka, a jövőre való előkészülés 
műhelyébe vezet.

* A líceumi tornacsarnok, melyben az ünnepély lefolyt, a soproni egy
házközség régi temetője s az iskola udvara szélén áll.
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Ott a mult, itt a jövő! Onnét is, innét is egy komoly intő szó 
visszhangját harsogtatják füleinkbe e falak. Az egyik intézetünk 
tradícióját tolmácsolja: „tartsd meg, a mi nálad vagyon!“ A másik 
intézetünk jövőjére utalva, a jelen komoly feladatára emlékeztet: 
„gyarapítsd a re.ád szállott drága örökséget!“'

Őrizze meg híven líceumunk az ő nemes ősi hagyományát! 
E tradíció tartalma: a józan, az elfogulatlan, a saját végességét és 
korlátoltságát is megismerő tudás alapjának megvetése; a hazafias 
nemzeti eszmének vonzó szóval való fejlesztése, lelkes tettben való 
gyümölcsöztetése; az igaz evangéliomi hiten alapuló, szeretetbcn 
munkás, a komoly, megvesztegethetetlen erkölcsi szellemtől áthatott 
jellem képzése.

E tradíciónak századok óta élet- és fejlődésképesnek bizonyult 
tartalma nem a megölő holt betű, hanem csakis a megelevenítő lélek 
keretében és csakis úgy érvényesülhet, ha a közrend kor
látái között szabad tér marad egyrészt a tanár személyiségében 
gyökeredző nevelő erő kifejtésére, másfelől az ifjú Istentől nyert 
egyéni szellemének céltudatos, irányító vezetésétől támogatott
szárnybontására.

Tisztelt kartársak, kedves ifjúság! tegyünk ma fogadást, — 
öregek és ifjak, tanárok és tanítványok, — komoly, szent fogadást, 
hogy líceumunk százados hagyományait hűségesen megőrizve, a kor 
haladásával lépést tartva, részt kérünk abból a munkából s hazafias 
lelkesedéssel, erkölcsi komolysággal s vallásos buzgósággal részt is 
veszünk abban a munkában, mely egy jobb, boldogabb jövő útegyen- 
getését célozza.

Líceumunk nemtője, ki ez órában védve és áldva
terjeszti szárnyait féltett gyermekei fölé, hallva e mi foga
dásunkat, nyugodtan térhet vissza égi honába — annak tudatában, 
hogy valamint főiskolánk múltjában van öröm, úgy jövőjében 
van remény.

Engedje meg a jóságos Isten, hogy úgy legyen!“

A liceumi igazgatónak ezen az iskolai ünnepélyt 
megnyitó, üdvözlő' szavai után Hetvényi Lajos fogimn. 
tanár mondotta el az emlékezetes ünnep jelentőségét méltató 
Ünnepi beszéd-ét:
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Ünnepi beszéd.
A soproni evang. líceum 350 éves fennállásának jubileumi ünnepén,

1907 november 21-én.

Nem a véletlen ötlet, a puszta szokás, hanem a kötelesség 
érzete, — a jelennek hálával tartozása a múltért s az erőgyűjtés 
nemes szándéka a jövő érdekében — keltette fel a vágyat, hogy a 
mai ünnepre összegyűljünk. Az idő ina eszmélésre serkent, nagy 
komoly munkára hí; mert nem emberek, hanem jelenségek kiáltják 
már felénk: ébredjetek! Áz ébredésnek első feltétele pedig, hogy 
emlékezzünk.

Emlékezzünk csudás, teremtő időkről, melyek rég letűntek, 
de amelyeknek alkotása drága örökség gyanánt reánk maradt. 
Emlékezzünk a nagyokról, kik bár síri álmukat alusszák, még 
mindig nagy bölcsességgel oktatnak, nemes hévvel lelkesítenek 
bennünket. Emlékezzünk, hogy jogos öntudatra jussunk; lássuk a 
szerepet, mit 350 éves alma materünk a nemzeti közművelődés 
szolgálatában betöltött s felismerjük jogosultságát és hivatását a 
jelenre s jövendőre nézve. Ez munkálja azt, hogy megtartsa jellegét 
mindvégig s így, ha az ősök szelleme számadásra hí, bármikor is 
nyugodtan mondhassuk: itt vagyunk s gazdagon gyümölcsözik az 
örökség, mit reánk liagyátok!

* * *

A világtörténelem az újkort ama nagy változásokkal kezdi, 
amiket a felfedezések, találmányok, a renaissance és a reformáció 
előidéztek. Az* előbbi három szórványosan létrehozta az egyéniség 
elvét, megszülte a gondolat szabadságát; ez utóbbi pedig a szellemi 
s erkölcsi haladásnak eme hatalmas erőit a népek közkiucsévé tette 
az által, hogy emelkedettebb világnézetével a scholasticismusnak 
akadályait a tudományos vizsgálódások igaz eredményeire nézve 
megszüntette: Coppernicus és Galilei tana szabad utat talál már a 
hivő ember lelke felé is. A reformáció az újjászületés korának 
szabadságelvét az erkölcsi szabadság örök fundamentumára helyezte 
s a renaissance pogányos humanizmusát keresztény humanizmussá 
változtatta; lelkiismereti szabadságelvével a szellemnek demokráciáját 
juttatta diadalra s a középkori hűbériség osztályuralma helyébe a 
magasabbfokú művelődés általánossá tételével az újkori polgáriasodás 
alapját vetette meg. Az tíjkori polgáriasodás csatatere pedig —

2
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amint azt egy francia tudós mondja — a nevelés. Ezért a reformáció 
is az óriási szellemi és társadalmi szakadékokat áthidaló, — új kor
szakot teremtó' munkájában leghatalmasabb eszközéül az iskolát 
választotta. Mintha csak a nemzetek jövendőjének angyalai szórták 
volna le a földre, úgy támadtak egy csapásra szinte észrevétlenül 
százával az iskolák.

Főurak és városok e téren versenyre kelnek hazánkban is; 
megcáfolják azt a mondást, mely szerint a „fegyvercsörgés között 
hallgatnak a múzsák“. Mig idegen ellenség és dúló pártviszály 
iszonyatos csapásai alatt elpusztul a régi nemzet, addig ezekben az 
egyszerű iskolákban épül az új Magyarország.

# # #

Itt Sopronban a reformációhoz csatlakozó város és ennek 
tanácsa élén Humel Kristóf. polgármester karolja fel legjobban a 
nevelés ügyét s lelkes tevékenységével, nemes áldozatkészségével 
az úgynevezett Pflasteron, a mai Jégverem-utcában épített s evan
géliumi szellemben újjászervezett latin iskolával 1557-ben megveti 
a mai líceum alapját.

Azóta 350 esztendő pergett le az idő kerekén, mely alatt sok 
változás történt, de e három: a szenvedésekkel telt küzdelem, az élő 
hitből fakadó reménység, a hasznos munka áldása mindig megmaradt. 
Mint Nehemiás hőseinek, úgy iskolánknak is egyik kezével védenie 
kellett magát, hogy a másikkal építhessen; mint az édes anyának 
szenvednie kellett, hogy fiakat nevelhessen a haza és egyház .számára.

A „sapiens et eloquens pietas“ elve szerint buzgón folyik a 
munka az új iskolában, de 27 év után már Schrenímel Abrahám 
rector, Virgilius Fedius conrectorral, Muraközi Györggyel együtt 
számkivetésben siratják az elárvult katliedrát, Dragonus Gáspár 
lelkész és Faut Márk városi tanácsos, a hires krónikás fogságban 
búsulnak az iskola bezáratása miatt s Nádasdy Ferenc védelme 
alatt Keresztúr lesz a soproni diákok Pathmosa.1

De Bocskay győzelmi lobogója elfedezte a 22 évi szenvedést, 
a bécsi béke után nemcsak megnyílik a régi iskola, de különösen 
a lelkészképzést felkaroló Wittnyédy István pártfogása mellett 
tovább fejlődik s 1657-ben az alapítás száz éves emlékét azzal 
ünnepük, hogy saját szavaik szerint „egy Istennek tetsző művet, 
mely az egész posteritásnak nagy hasznára fog szolgálni“, kezdenek

1 Menedékhelye.
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meg s a mai helyen a réginek megtartása mellett egy második 
magyar iskolát építenek, melynek hamar hírt, nevet szerez Kövesdy 
Pál, kit az irodalomtörténet „régi magyar nyelvész“ néven ismer. 
Majd jön a gyász évtized, mindakét iskola elvész. lesz nagy 
némaság, amit csak a fel-feltörő zokogás s itt a határon túl a sem- 
meringi úton lánccsörgés tör meg.1 Mintha még az elemek is ellenünk 
esküdtek volna, az 1676-iki nagy tűzvész alkalmával a magyar 
iskola is leég.

A sötét felhők mögül ismét csillag tűnik elő. Zászlót bont 
Thököly s az 1681-iki soproni országgyűlés — ha nem is mindent 
— legalább egy-egy morzsát, néhány kis mustármagot ismét visszaad: 
a két iskola közül az egyik megmarad s a városi tanácsnak két részre 
szakadásával fenntartója 1682-től kezdve az evang. gyülekezet lesz.

Csakhamar bevált a mondás: „sub pondere ereseit palma“. 
Az új — de a régieknél semmivel sem könnyebb — viszonyok 
között a 18-ik században rohamosan fejlődik iskolánk. Ez az idő 
alma materünk történetében — nem a helyi — de történeti- és iro
dalmi mértékkel vett nagy neveknek iskolánk országos jelentőségének 
korszaka. Kik a tüneményszámba menő felvirágzás korát megalapí- 
tátok, a pedagógus igazát éles szóval védő — s a pedagógus sorsát 
végig szenvedő, — a reális iránynak utat törő tudós Deccard János 
és szíven sebzett Hajnóczy Dániel, „magyar Cicero“, azzal ünnepeljük 
emlékteket, hogy mit korotok néktek meg nem adott, leróvjuk szá
motokra a nagy tartozást; mert nemcsak mi, de a történelem szol
gáltat már néktek igazságot: ti emeltétek magasra a soproni iskolát. 
Nyomotokban járt már Ribini János, a történetíró, ki a magyar nyelv 
művelésére serkent, Schwartner Márton, ez a „rendkívüli csillagzat“, 
a klasszikusok jeles magyarázója s egyúttal híres statisztikus, kit a 
felvilágosodott II. József már 29 éves korában a budai egyetemre 
a diplomatika tanárául visz el Sopronból. Iskolánk méltán kapta ez 
időben a „soproni Parnassus“ nevet. Berzsenyi Dániel magyar lel
kének szilaj ősereje ebben a szellemi légkörben találta meg a 
klasszikus formát a nemzetet felrázó kitöréséhez; a szelíd Kis János
nak hangyaszorgalma itt nyer irányítást az önképzésre- a magyar 
nyelv művelésére, a szellemi kincsek gyarapítására s terjesztésére s 
1790-ben megalapítója lesz az iskolánk múltjában oly nagy szerepet 
játszó „Magyar Társaságinak.

1 Azon az úton hajtották a gályarabságra Ítélt protestáns lelkészeket 
Nápoly tele.
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E szép idők után mintha egy romboló hatalom megirigyelte 
volna ez aranykorszakot, egy pajzsos férfiú: az Ínség, a szegénység 
fel akarja dúlni a múzsák otthonát. De aknamunkája közben ásója 
megakad s az áldozatkészség géniusza lép ki az omladékok közül s 
iskolánkra virrad a jóltevők kora. Jöhetett az 1811-iki nagy nemzeti 
veszedelem, a pénzdevalváció, a nemes soproni gyülekezet nehéz 
időkben is méltó maradt múltjához, 1825-ben az újounan épült 
„Aedes Musis erectae“ áll már a réginek helyén, mely a most itt 
ünneplők közül többünknek volt még egyszerűségében, régiességében 
is kedves szellemi otthona.

A 19-ik század első fele a nemzeti ébredés, a nemzeti szervez
kedés ideje; amannak nyoma iskolánkban az 1827-ben megalakult 
szépemlékíí „Deákkúti vármegye“, emennek gyümölcse pedig a zay- 
ugróci tanrendszer behozatala. — Majd jön 1848 s Müllner Mátyás, 
a tudós tanár parancsnokká lesz s a tanulóifjakat a szelíd múzsák 
csendes lugasaiból Mars mezejének bejáratához: katonai gyakorlatokra 
vezeti s tudjuk, mi történt azután. — A bosszú idejének kegyetlen 
logikája szerint nem jöhetett más, minthogy az az iskola, mely a 
nagy kufsteini rabot, Haubner Mátét nevelte, elveszíti nyilvános 
jellegét. Midőn már minden elveszett, egyházunk, iskolánk egy kis 
hidat még mindig spártai férfikarral védelmez. Midőn már mindent 
leromboltak, egy oltár itt a „dermedt kor zordon éjszakáján“ is meg
maradt és titokban is áldoztak rajta. Ez a megvédett utolsó híd a 
protestáns autonómia, amelyen keresztül egy egész nemzet jut el 
ismét az alkotmány várába. Ez az oltár a honfibúból fakadt haza- 
szeretet, mely a nemzet hajnalát ébreszté. E hídért s ez oltárért a 
dunántúli egyházkerület lelkes áldozatra kész s iskolánkat a hínárból 
erős kézzel kiemeli s 1853-tól kezdve mint édes gyermekét 
gondozza.

Majd az alkotmányos aerával beállott követelmények — főleg 
a berendezkedés és az anyagiak terén — egy évtizedtől egy század 
munkáját kívánják. Súlyos gondok nehezednek ismét iskolánkra, de 
a Gondviselés édes atyát ád nekünk a nagy 'fiTami^-ban; majd pedig 
a nemzet javára századok alatt elhelyezett szellemi és erkölcsi tőké
nek kamatja anyagi segítség alakjában térül némileg vissza. Azon 
intézményeknek, melyek a kulturállam megalkotásában az oroszlán- 
részt vették ki a maguk számára, országos törvény biztosítja az állam 
segítségét. így 1894-beu iskolánk is a kor követelményeinek meg
felelőbben újra épülhet s a létfeltételek dolgában is oly színvonalra
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emelkedik, hogy a 20-ik században is múltjához méltóan töltheti be 
nagy hivatását. — Most itt vagyunk, hálaimát mondunk és emlékezünk.

■Jé

A letűnt 350 évnek küzdelme nagy tanulságokat rejt magában. 
Földi sorsról s csodás tüneményről beszélnek iskolánk történetének 
lapjai. A földi sors kegyetlen szava többször hallatszott: „dőljön 
romba, mit emberkéz épített“ s egy csodás tünemény a porból min
dig új. virágzóbb életre emeli ez iskolát. A romok rettentő látásoknak 
csüggeteg kérdését vetik fel, a körben mozgó s onnan kitörni vágyó, 
de ismét vissza-visszaeső emberéletnek ama nagy kérdését, amit 
Madách Ádámjával így fejez ki: „Megy-e előbbre majdan fajzatom ?“ 
És a nehéz idők után folyton újra éledt s a legközelebbi jövő dalát 
mindig megértő iskola azon elvnek képviseletében, mely megterem
tette, a hitnek és hazaszeretetnek sugalatából felel: viszem! Vittétek 
is ti régi jó tanítók, kik nehéz időkben bizony nem a kenyérért 
jöttetek ide, — mert akkor azt más pályán kerestétek volna, — 
hanem az embernevelés szent ügye hozott, kik a legjelesebb diplomát 
lelketekben hordtátok a tudománynak, a nemzeti kultúrának, az 
ifjúságnak, fajunk jövőjének szeretetében. A személyiség elvének 
ismertnevű nagy pedagógusa* — intézetünk volt tanítványa — tudomá
nyos munkában hymn üst zeng rólatok, kik szerény anyagi viszonyok 
között nem panaszkodtatok, nem törtetek előre rangért, dicsőségért, 
nem kerestétek a feltűnést, nem kívántatok a világban szerepelni, 
hanem búvárkodva leszálltatok a gyermek lelkének mélyéig, ahol a 
nemes akaratnak szikrája lappang és lelketekkel érintve azt lángra 
gyújtottátok, majd „feltekintettetek ahhoz, ki reátok bízta a gyer
mekeket“. Felvettétek a kicsinyeknek ügyét s nem feledkeztetek 
meg arról, hogy érettük számadással tartoztok.

Ez a szellem volt a titka az ifjúságra gyakorolt hatásnak és 
a nagy korszakos eredményeknek, ez a szellem testesítő meg itt a 
személyiség és a szabadság azon elvét, mely szellemi és erkölcsi 
nagykorúságra, önállóságra, a tehetségeknek — nem a rideg törvény- 
szerű kényszerűségből, hanem a lelkiismeret benső kötelességérzetéből 
fakadó — kiművelésére, az örömmel végzett önképzésre nevel. A kor
viszonyokon kívül ez magyarázza meg azt a felemelő és ritka jelen
séget, hogy amidőn iskolánkban ez az irány legklasszikusabb és leg-

* Lásd Schneller István „Paedagogiai dolgozatok“ I. kötet 43. és 
44. oldal.
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erőteljesebb kifejezést nyert, akkkor a soproni líceumi diákok a kul
túra több ágában úttörők lesznek. — Az „Örömünnepek“ előadásainak 
szárnypróbálgatása a múltban ezáltal emelkedik ki az iskolai élet 
szűk köréből és Sopron művelt társadalmára nézve azt a hivatást 
tölti be, amit ma itt az „Irodalmi és Művészeti Kör“ végez s az 
országra nézve azt a szép munkát kezdi meg, amit a híres keszthelyi 
helikoni ünnepek folytatnak s aminek örök otthonát 1825-ben a 
„legnagyobb magyar“ alapítja meg. Mert amidőn a serdülőkorú Szé
chenyi István az „Örömünnepek“-en ott ül atyja mellett a vendégek 
között s gyermek leikével is érzi a magyar nyelv művelésére, a 
szellemiek gyarapítására irányuló buzgóságot, bizonyára nyer itt 
legalább hangulatot ama sejtelemszerű érzésének kialakulásához, mely 
a férfiúnak elméjében már tiszta gondolattá, erős meggyőződéssé, a 
lánglélekben prófétai látássá válik: „Magyarország nem volt, hanem 
lesz“. — Vagy amidőn ti jó régi ifjak a „Deákkuti vármegyét“ 
megalapítottátok s törvényes módon magatok közül főispánt, alispánt, 
vármegyei tisztviselőket választottatok, több mint játék, a szórakozás 
színében is komoly dolog volt az; jele annak, hogy eleve megéreztétek: 
a bekövetkező időkben mire lesz szüksége a magyarnak; az alkot
mányos élet tisztelete, a nemzeti érzés ápolása, egészséges közszellem 
megteremtése, férfijellem edzése folyt a zászló alatt, mely alá gyü
lekeztetek.

A zászló még megvan s azt az eszmét, mit képvisel, iskolánk 
nem hagyta el s ne is hagyja el soha. Eszméje ez: az iskola nemzeti 
szellemben az életre neveljen és az életnek helyes irányú fejlődését 
mozdítsa elő.

Iskolánk negyedfélszázados létének eme ereje a jövő érdekében 
kötelez bennünket, jelen nemzedéket: tanítókat és tanulókat egyaránt. 
A mi tanítói s nevelői személyiségünkben testesüljön meg az a szellem, 
mely a múltban iskolánkra mindig virágzást hozott. A mai nehéz 
viszonyok között is tartsa meg a szeretetet pályánk és az ifjúság 
iránt, az ürömeseppek lenyelése közben is lelkesítsen kitartó munkára 
az a meggyőződésünk, hogy „elvész a nép, mely tudomány nélkül 
való“. — És te, szeretett ifjúság, mostani növendékek, becsüljétek 
meg azt, hogy a nagy múlt által megszentelt falak közé járhattok; 
legyetek méltók a régiekhez, akik mindig megértették azt, hogy mit 
vár tőlük a jövendő. Ne a kényszer, ne pusztán egyéni jövőtöknek 
bármely áron való biztosítása vezessen, hanem maradjatok hívek 
iskolánk hagyományaihoz. Fogjon tüzet a ti szívetek az emlékezésnek
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e mai oltáránál s gyuladjon fel lelketekben a régi láng nemzeti 
létünk felvirágoztatása iránt. Ébredjen fel az a tudat, hogy nem az 
üres gőg, elbizakodottság, a törtetés, fortély s mások lekicsinylése, 
hanem egyedül a szellemi és erkölcsi felsőbbség az az erő, amely 
biztosan hódít s amit semmiféle hatalom nem verhet le soha.

És te, jó alma materünk, töltsd be nagy tisztedet tovább- 
Éizesd vissza az építőknek fenntartóknak, segítőknek, bőségesen azt, 
amivel tartozol. Sopron városára az első századért s további jóin
dulatáért légy ezután is a magyarság ügyének erős vára itt. Plántáld, 
növeld az eszmét, mit régi és mostani fenntartód: a gyülekezet és 
egyházkerület képvisel, t. i. azt, hogy a fejlődésnek, haladásnak örök 
kútfejjé az Isten- és emberszeretet. Éégy egyik erős oszlopa továbbra 
is állami létünknek, maradjon véred és lelked nagy Eötvösünk meg
győződése, mely szerint „nemzetünk jövője csakis a kultúrának 
kérdése“. Folytasd a hivatást, mit az áldott emlékű jóltevök bíztak 
te reád: Ültesd a szorgalmas és derék szegény fiút tovább is oda 
a gazdag mellé, általa ápold az igaz emberértéknek felismerését, 
biztosítsd érvényrejutását, hogy azok közül, ki nagyra hivatott, egy 
se maradjon parlagon. Támaszd fel a testvériségnek érzetét, keltsd 
életre a nemes versenyt, a társadalmi igazságot, hogy minden téren 
csak a legjobbak jussanak előre. Adj nagyokat egyháznak, hazának; 
és mindezt végezd abban a tudatban, hogy a népek sorsa a szellemi és 
erkölcsi élet csatájában dől el. Vidd bele továbbra is az egészséges 
falusi magyar v-ért a nemzeti élet vérkeringésébe, az el nem ernyedt 
ideget a művelt társadalom idegrendszerébe s tőled telhetőleg munkáld 
továbra is jövőnknek testi-lelki egészségét, tápláld nemzetünk életét.

És Te, világosságnak, igazságnak, életnek örökkévaló Ura, 
ki negyedfélszázadon át erős várunk voltál, maradj velünk, vezess 
előre az által, aki a népeket megtartó kultúra alfája és ómegája, 
kezdete és célja. Add, — hisz’, csak te adhatod — hogy e mai szép 
ünnep ne a szavaknak napja maradjon csupán, hanem a tiszta, erős 
és nagy elhatározásé. Ez legyen ünnepünk koronája, mert csak ez 
lesz biztosítéka annak, hogy aki „dicsőt, magasztost így magasztal, 
van élni abban hit, jog és erő“.

Az ünnepi beszéd után Payr Sándor theol. akad. tanár 
adta elő következő ünnepi ódáját: *

* Ugyanő megírta ez alkalomra „Négy ed félszázados Főiskola Sopronban“ 
címen az intézet történetét is. A füzet 1 koronáért kapható szerzőnél. Jövö- 
delme egy „Jubileumi tápintézeti alapu létesítésére fordíttatik.
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A soproni líceum negyedfélszázados jubileumára.

ősi alma mater, soproni iskola.
Kis János, Berzsenyi egykori otthona,
Negyedfél századnak viharai között 
Régi erőd, fényed soha meg nem törött!
Láttál borús napot, láttál fényt és derűt,
Az Urnák Szentlelke veled volt mindenütt.
Mint magyar Sionunk ősi szent végvára 
Épültél ide ki az országhatárra.

A hosszú századok ködéből a képek,
Mint régi emlékek, ma előmbe lépnek.
Látom még Sopronnak piacán a máglyát.
A melyre Luthernek könyveit felhányták.
Azután felhangzott a bősz „Comburantur“ . . .
S égett — de szent vágytól — az egész Dunántúl. 
Az emésztő tíízből Ion nagy világosság,
Lutherhez állott itt az egész lakosság.

S hogy tudomány nélkül a nép ne vesszen el, 
Sopron a múzsáknak uj csarnokot emel.
Az első szerelem szent lángja fellobog,
Hordják a köveket, hitükben boldogok.
Külföld tudósait s Beythét. Muraközit 
Az uj kathedrákba versengve ültetik.
Homerpst, Cicerót és a szent Bibliát 
Szomjuhozva hallja a sok lelkes diák.

A magyarságnak is kerül egy kis fészek,
Oly kevés, hogy egy kis kápolnában fér meg.
Itt hangzik elsőben az édes magyar szó,
Szebb jövő záloga, messze elhallatszó.
Német polgárok közt prédikátor, rektor 
Viszi a magyarság zászlaját mindenkor.
Ők értik meg, mi lesz nemes missziója,
Mi lesz iskolánknak örök fenntartója.

S a tanítók mellett ti jó patronusok,
Utmmel, Lackner, Dobner, ős patríciusok.
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Csak nevetek német, magyar volt szivetek,
Hazánk jövőjében ti mindig hittetek.
Városunk fejei, művelt nemes lelkek.
Kik nékilnk adtátok ezt az ősi telket,
Kik iskolánkhoz az alapot raktátok,
Síri álmatokban áldás szálljon rátok.

És te szent haragú, lánglelkű Wittnyédy,
Kinek szivét ölyvként honfi bánat tépi,
Mikor haza jöttél diákjaid közé,
A múzsák hajléka gondjaid’ eliizé.
Házadban terítél ifjainknak asztalt,
Bennük reménykedtél, látásuk vigasztalt.
Elveszítél kincset, családot és nevet,
De iskolánk örök hálával emleget.

Kurucz Telekesi Török István apánk,
Te bősz csaták közt is gondoltál mi reánk.
Mit örökségedből ellenség meghagyott,
Nekünk hoztál abból di’ága áldozatot.
Te alapítál itt új alumneumot,
Szegény diákoknak áldott asylumot.
Nevedet őrzi az évi hálaünnep 
Fiaink áldani soha meg nem szűnnek.

S ti ősökhöz méltó j óltevő unokák,
Ostffy, Rupprecht, Radó, llaubner, Simunyák,
Kik szülők válláról vettétek a terhet,
Iskolánk titeket soha nem feledhet.
Világi vezérek s ti sok jó tanitó,
Kövesdy s Hajnóczy, te magyar Cicero,
Schwartner, Domanovszky, Pálfy, Müllner, Király, 
Nyugvó porotokra ezrek hálája száll.

És az elvetett mag nem hullott hiába.
Dicsőséget hozott a termés a fára.
Magyar Horatius, mienk nagy Berzsenyi,
Ifjú szilaj tüzét iskolánk fékezi 
Ez iskolafalak látták Döbrenteit,
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Az új iró gárdát már 8 vezette itt.
Vajda Pétert ifjan itten ragadta el 
Sopron kies tája remek szépségivei.

S mi nagy Kis Jánosunk, te jó magyar Herder, 
Tudásod versengett fennkölt, nagy sziveddel. 
Dicső műved áll még, a Magyar Társaság, 
Ország szemefénye itt akkor a diák;
Fényes Helikon az évi öröniünnep,
Festetich, Széchenyi, mint vendég itt tilnek 
A magyar Parnasszust Sopronba hoztátok,

1 Magyar drámát Írván el is játszottátok.

És te Hippokrene, kies, szép Diákkut,
Vized ma is csurog s gondtalan tovább fut, 
Ámde mennyi emlék forrott össze veled:
Magyar tánc és zene, szép magyar viselet! 
Zászlód ma is kincsünk, nemes hölgyek himzék, 
Vármegyéd szelleme él köztünk ma is még. 
Szuperintendensek, diák főispánok,
Az élet harcát is ti jól megálltátok!

Tanúim: Schedius, Lehr, Torkos, Pákh Albert, 
Dóczi, aki áldja az ős alma matert;
Wimmer, Székács, Haubner, a derék Karsay, 
Gyurátz és egyházunk többi nagy papjai.

' íme mily koszorú! Ez a mi koronánk.
Fiaidra büszkén tekinthetsz, iskolánk.
Negyedfél századnyi életed nem meddő,
Maradj hű múltadhoz s tied a jövendő.

Az ősök szelleme sírjából ma kikéi,
Közel a temető, ez is nekünk beszél.
Egyházunk vénei, dicsőült alakok.
Ma kérdőre vonnak: mint sáfárkodtatok?
. . . Jertek bünbánattal s erős fogadással: 
Szívünk a szent ügyé minden dobbanással, 
Hitünkért, hazánkért híven élünk, halunk,
Az ősök nyomdokán végig megmaradunk.
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Molnár Viktor államtitkár úr emelkedett szólásra 
ezután s a közoktatásügyi kormány nevében üdvözölte a 
jubiláló intézetet következő beszédével:

„Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ú r!
Mélyen tisztelt ünneplő közönség !

Templomban voltunk, templomba jövünk. Az Isten házából el
jöttünk a közművelődés ezen csarnokába és nekem jutott az a meg
tisztelő feladat, hogy Méltóságodat és az egybegyűlteket üdvözöl
hessem. Közoktatásunk jelenlegi nagynevű vezére magával hozta erős 
akaratát és kiélesedett világfelfogását; nem annyira a közoktatásügy, 
mint inkább a nevelésügy miniszterének vallotta magát. A közélet 
bajain, a közerkülcsök fogyatkozásain csüng aggódó szeme, de ki
derül akkor, mikor egy olyan intézet ünnepel, mint amilyen a 
soproni főiskola. Mert ez a főiskola 350 év óta nemcsak a protes
tantizmust. hanem a nemzeti közművelődést, a nemzeti közcélokat 
is szolgálta. Meg vagyok győződve arról, végighallgatva ennek 
az intézetnek történetét, hogy az az öntudatos, lelkiismeretes, 
becsületes munka, amely itt 350 éven át folyt, az a be
csületes munka a jövőben még inkább gyümölcsözni fog. A múlt 
ölelkezik a jövővel, de az is bizonyos, hogy a jövő alapját mindig 
a múltban bírja. Mert mindenütt egyetértés uralkodik ezen főiskola 
alapításának, fentartásának, gondozásának tényezőiben.

Énnekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy miniszterem 
nevében, akit súlyos parlamenti és hivatali dolgok tartottak távol 
és aki oly szívesen jelent volna meg.a protestáns egyház és a nem
zeti közművelődésnek ezen ünnepélyén, hogy én az ő nevében kö
szönetét mondjak Méltóságodnak és ajánljam Méltóságodnak az ő 
részéről is, a magyar kultúra érdekének szempontjából ezen inté
zetet úgy mint eddig, továbbra is nagybecsű gondjaiba. Jól tudom 
én, hogy nem kell ezt tennem, mert a protestantizmus egyik fő
tényezője a tudományok művelése, az iskolák ápolása. De megteszem 
mégis, mert nagy súlyt helyezünk mi arra. hogy a protestáns iskolák 
növekedjenek, gyarapodjanak, virágozzzanak és époly féltő gonddal 
nézünkaprotestáns iskolákra, mint amilyen gonddal gondozza Méltóságod.

Hálás köszönetét kell mondanom Sopron városának, melynek 
hitbuzgósága alapította ezt az intézetet és amelynek lakossága fiúi 
szeretettel, apai örömökben részesítette ezt a főiskolát !
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Hálás köszönetét kell mondanom ezen főiskola tanári karának, 
amely csendben, zajtalanul működött és működik ma is.

A tudomány ápolását, a tanítást, nevelést egyformán gondoz
ták itt ebben a főiskolában és aki ebbe a főiskolába járt. úgy járt, 
mint az a lakos, aki a tenger mellett lakik. Elmegyen a tengerre 
az, a kinek csónakja van és elmegyen a tengerre, akinek nagy 
kereskedelmi hajója van. Az egyik apró halakkal megrakodva jő 
vissza otthonába, a másik gazdag árúkkal látja el nemcsak otthonát, 
hanem az egész országot. Ilyen volt ez a főiskola is. Mindenki, aki 
idejárt, tanult annyit, hogy az életben annak hasznát vegye. Min
denki a maga módja szerint, de okvetlenül hozzájárult ahhoz és 
akár a protestáns egyháznak, akár a magyar nemzeti közművelő
désnek tett szolgálatot.

Üdvözlöm a tanulóifjúságot ! Keveset szólok hozzájuk, mert 
ott, ahol ily példákat látnak maguk előtt, mikor egy oly püspököt 
tisztelnek elöljárójuknak, mikor egy oly tanári testületet, egy olyan 
városi, egy olyan hitközséget, akkor okvetlenül ők is iparkodnak 
legalább is olybán jók lenni, olyan munkás tagjai Magyarországnak, 
a városnak, mint amilyenek ezek a férfiak.

Adja az Isten Méltóságos Uram, hogy az az intézet virágozzék, 
hogy Méltóságodnak még sok öröme teljék benne.

Adja az Isten, hogy a tanári kar az eddigihez hasonló buz
galommal nevelje hazánk ifjúságát és legyenek meggyőződve arról, 
hogy Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter úr úgy mint 
eddig, mindenkor tárt karokkal fogadja Önöket, hogyha valamiben 
segélyére, tanácsára szorulnak.“

Az államtitkár beszédére Gyurátz Ferenc püspök 
felelt, tolmácsolván az iskolafenntartó egyházkerület hálás 
köszönetét.

A lélekemelő ünnepélyt, melynek hangulata bizonyára 
még sokáig ott rezgett a jelenlevők szivében, a Ilymnusz 
hangjai rekesztették be.

Az ünnepélyt a Kaszinó nagytermében közebéd követte, 
melyen mintegy 250-en vettek részt, s nem volt hiány 
lelkes, szép felköszöntőkben. Itt juthatott szavakban is 
kifejezésre az ünnepélyre közelből s távolból egybegyül-
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teknek az intézet iránt érzett s már magában a megjelenés 
tényében is megnyilatkozó rokonszenve. Elsorolni e velünk 
ünneplő egyeseket, hatóságokat és testületeket alig lehetne 
anélkül, hogy a névsor ne lenne felette hiányos.

Hadd álljon itt legalább azoknak névsora, kik a jubiláló 
intézetről a távolban is megemlékeztek. Levélben, illetve 
táviratban fejezték ki üdvözletüket: Kán Bertalan, a tiszán- 
inneni ref. egyházkerület, Antal Gábor, a dunántúli ref. 
egyházkerület, Dr. Baltik Frigyes a dunáninneni evang. 
egyházkerület püspöke, Ferencz József unitárius püspök, 
Ihászi Ihász Lajos egyházker. felügyelő, Baksay Sándor ref. 
püspök, Láng Lajos v. b. t. t. egyet. e. gyámintézeti elnök, 
Sopron szab. kir. város törvényhatósági bizottsága, Országos 
középiskolai tanáregyesület, Pranger József az osztr.-magyar 
bank vezértitkára, Scholtz Gusztáv ev. püspök, a debreceni 
ref. theol. akadémia, a Selmecbányái ág. hitv. ev. líceumi 
főgimnázium, a debreceni ref. jogakadémia, a kolozsvári 
unitárius kollégium, a máramarosszigeti ref. jogakadémia, a 
budapesti ref. főgimnázium, a bonyhádi evang. főgimnázium, 
a budapesti evang. főgimnázium tanári kara, a nagyszebeni 
evang. tanítóképző-intézet, a kolozsvári ref. • főgimnázium, 
a sárospataki ref. főiskola, a soproni m. kir. áll. főreáliskola, 
a soproni Paedagogiai Társaság, a soproni Lahne-féle nyilv. 
főgimnázium, a soproni áll. felső kereskedelmi iskola, a 
soproni izraelita hitközség, a győri ág. h. evang. egyház- 
község, Borbély Sándor dabronyi lelkész, Rupprecht Tasziló, 
Dr. Pacsóry Károly kir. tanfelügyelő, a felső-lövői evang. 
főgimnázium, Dr. Eöttevényi Nagy Olivér kir. jogakad. 
tanár, Trsztyénszky Ferenc esperes, Veres József esperes, 
orsz. képviselő, Schöll Lajos hidasi lelkész, Dr. Ilos- 
vay Lajos m. kir. udvari tanácsos, műegyetemi 
nyilv. r. tanár, Szabó Károly nyug. kir. tanfel
ügyelő, a Franklin - Társulat, az Athenaeum, Harmath
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József nyug. tanár, Báró Dóczy Lajos, Dr. Pruzsinszky
János budapesti tanárkópző-int. gyakorló-isk. tanár, Petrik/
Ákos Budapest, Spitzer Sámuel, Ebner Gusztáv pozsonyi 
alesperes, a kúnszentmiklósi rei. gimnázium tanári testületé, 
Dr. Szauer Károly, Dr. Szigeti Henrik kir. törvényszéki 
orvos, Kaczián János budapesti esperes, Dr. Hajnal Endre 
ügyvéd, a rozsnyói evang. főgimnázium tanári kara, a 
késmárki liceum és tanári kara, az iglói ev. főgimnázium, 
Dr. Hauer Ernő orvos, Zsilinszky Mihály v. b. t. t. egyházkor, 
felügyelő, a békéscsabai főgimnázium tanári kara, Dr. Misner 
Ignác Budapest, Bándy Endre ev. lelkész Léva, Dr. Városy 
Tivadar győri tankerületi kir. főigazgató, Dr. Boór Jenő 
kir. közjegyző, Mágocsy Dietz Sándor egyet, tanár, 
Dr. Schneller István egyet.. tanár, Gombocz Miklós nyug. 
íŐgimnáziumi igazgató, a mezőtúri ref. főgimnázium tanári 
kara, Dr. Thirring Gusztáv Budapest székesfőváros statiszt. 
liiv. igazgatója, Fejér Lajos főgimnáziumi tanár, Budapesti 
ref. theol. akadémia, ifj. Berzsenyi Jenő, Meskó László 
államtitkár, Pozsonyi evang. theol. akadémia, Jánossy 
Gábor árvaszéki ülnök, Töpler Károly és fiai, a székely
keresztúri unitárius gimnázium tanári kara, Dr. Zsigmondy 
Jenő egyetemes egyházi főjegyző, Famler Gusztáv ev. lelkész, 
Kovács Sándor theol. akad. tanár, Freyler Lajos kőszegi 
felügyelő, a nagykőrösi ref. főgimnázium tanári kara, 
Marhauser Imre nyug. tanár, Jánossy Lajos fehér-komáromi 
esperes, Magassy László posta- és távirda-felügyelő, 
Dr. Thirring Lajos kúriai biró, Kőszegi evang. gyülekezet 
és Beyer Teofil lelkész.

A jubiláló intézetről megemlékezőknek e díszes névsorát 
tekintve s kiegészítve azt a személyesen vagy küldöttségileg 
megjelentekkel, méltán elmondhatjuk, hogy intézetünknek 
öröm- és hálaünnepe hazánknak minden vidékén visszhangot 
keltett.
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Az egész ünnepélynek befejező mozzanata az az ingyenes 
díszelőadás volt, melyet Nádasy József színigazgató 
rendezett a jubiláló intézet ifjúsága számára, megemlékezvén 
arról, bogy a líceumnak növendékei voltak Sopronban a 
magyar színészetnek úttörői, első munkásai. Közülük kerültek 
ki nemcsak a színműírók, hanem a színészek is akkor, 
mikor az állandó magyar színészetnek liire-hamva se volt 
Sopronban. — Ezért a múltért rótta le háláját a jelen 
iránt az immár Sopronban is otthonra talált magyar 
színészet. — Csepreghy Ferencnek népszínműve „A sárga 
csikó“ került színre s alig hallgatta azt végig lelkesebb 
közönség, mint ekkor a színházat megtöltő diáksereg. Az 
előadást megelőzőleg Tompa Kálmán, a társulat egyik kiváló 
tagja, szavalta el ez alkalomra írt következő ünnepi 
ódáját:

A soproni diákok.
— A soproni főiskola 350-ik évfordulója emlékére. —

Legendás múltnak lapjait forgatva 
Előttem álltok lángbetűs nevek:
Előttem álltok, s látom mint küzdtétek 
Ki egytől egyig azt a nagy nevet!
S rajongva nézem: százados romokból 
Miként tör utat egy magyar világ . . .
Amelyben csillag s üstökössé válik 
Zengő nyelvén: a s o p r o n i  diák!

Zengő magyar nyelv! százados romok közt.
Melynek falában a madár se költ,
Magyar dal, ének, mely az ég felé száll 
S megrázkódik az ezeréves föld.
A százados rom uj falakra vágyik 
Mert nem nő rajta, csak penész virág . . .
S im uj falat vág s uj szellemet terjeszt 
Zengő nyelvén: a s o p r o n i  di ák!
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Magyarság vára: mint futó tűz terjed 
S csap át a falvak s kéklő bérceken 
Rákóczi jött így s vítta Bécs falát meg 
Mint hat e szó a germán népeken. 
Magyarság vára! hol az idegennek 
Csak vendégképen jut már a virág . . .
Hol a bilincs? mely ezt így el ne tűrje?
S bilincstől sem fél: a s o p r o n i  d i ák :

Mag yarság vára: És megindul útján 
Miként Csabának hadverő hada.
Mi a magyar ? ha vérszerezte földén 
Már azt se tudja, mi dajka dala?
A jött-ment élhet az anyanyelvével?
De a magyarnak még jó szót sem ád?
Nem úgy! és lelkét lángra gyűlni érzi 
Zengő nyelvén: a s o p r o n i  d i ák!

Mienk e vár, mint ez a föld miénk itt 
S e várnak nyelve jogosan magyar!
S az ősi tölgyek megremegve hallják 
Mint zúg, dörög s zeng ajkukon a dal.
Az oltárkép is majd hogy meg nem indul,
A mint elzengik a magyar imát.
De mindhiába! Istent igy dicséri 
A múltban már: a s o p r o n i  d i ák!

De im; mi zajlik Erdély bérchatárán?
Tanyát ütött egy vándor víg csapat! 
Színészek! mondják — most vették kezükbe 
Először az ő vándor botjukat.
S alig kel híre, itt egy lelkes ifjú 
Megírja az első tragédiát,
Lejátszák rögtön s nemcsak drámaíró 
De színész is: a s o p r o n i  d i ák!

Feszülj hát lantom minden egyes húrja,
Mig büszke fővel nézek szerteszét;
S a legszebb dalnak dallama fakadjon 
Elzengeni nagy őseink nevét.
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Mert őseink! szent őseink valának,
Kik lelkűk lelkét nekünk áldozák.
S ezek közt elsők az igék szavával;
Az a sok lelkes s o p r o n i  diák!

Berzsenyi, Székács, Ajkay Kis. Asbóth,
Lakos, Ihász s a Véssei tiúk,
Kik a babér- és dicsőségben úsztak,
Hogy tört legyen a rögös vándorút.
Nagy őseink ők! kikre ililetetten 
Tekinthet vissza ez a kis világ . . .
Mert itt, ahol a német múzsa székelt 
Magyar színész: a s o p r o n i  di ák!

Es mind, akik most múltak tengerében 
Fürödtök, írók, kicsinyek, nagyok,
S kiket a múltnak lelkes tette ihlet 
Katédrán álló s szószéki papok,
Az ajkatokkal büszkén hirdessétek,
Hogy megértsék a késő unokák,
Hogy zászlójára lángbetükkel irta 
A magyar szót: a s o p r o n i  d i ák!

S ti, akik most már késő unokái 
Lehettetek az ős nagyoknak itt,
S még gyermekésszel meg nem értettétek 
A magyarságnak lelkes papjait,
Ha majdan eljő az a kor határa,
Midőn más nem lesz, csak magyar világ,
Gyönyörtől ittas kebellel zengjétek:
Magyar volt mindig s az is lesz örökké 
Miként a múltban: a s o p r o n i  d i á k !

Az a lelkesedés, mely e szavalat nyomán tört ki, 
végigkísérte az egész előadást is, melynek keretében 
Tompa Kálmánnak az ifjúság, Nádasy József színigazgató
nak pedig az intézet nevében nyújtottak át egy babér- 
koszorút.

3
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Mire estefelé az ifjúság a színházból szétoszlott, eloszlott 
s a különböző vonatokon haza utazott a távolból jött 
ünneplők nagyobb része is. De azok az érzelmek, melyeket 
a szívekben az ünnepély keltett, átkisértek bennünket az 
ünnepnek szemlélődését, eszmólését felváltó hétköznapok 
munkájába is. Vajha minél tovább megmaradnának, hogy 
belőlük újra, meg újra erőt merítve, a múlton lelkesedve 
küzdhessünk a jelenért s jövőért!

Közli:
Hollós J ános.



Adatok a líceum
(államilag segélyezett főgimnázium és teológiai akadémia)

1 9 0 7 — 1908-ik  évi történetéhez.
1. A líceum fennállásának 35 0-ik évfordulója. Líceumunk 

krónikájában arany betűkkel van jelezve az 1907-ik óv 
november 21-ik napja. Amilyen ritka, oly lélekemelő ün
nepély zajlott le e napon, egybegyűjtve liceumunk volt 
tanítványain kívül a nm. közoktatásügyi kormány s az 
iskolaíenntartó testület képviselőit, valamint a testvórintézetek, 
a hivatalok és különböző társadalmi körök t. küldötteit, 
bogy a tanári testület s a tanuló-ifjúság lelkes örömében 
meleg: részvéttel osztozzanak. Alma materünk születése 
350-ik évfordulóján megemlékezve a viszontagságokban 
o'azdag’ múltról, hálazsolozsmákat rebegtünk Sionunk őrének 
dicsőségére, kinek kegyelme áldólag lebegett mindezideig 
intézetünk felett. Kegyelettel megújítva az alapítók és fenn
tartók emlékét, áldva áldottuk az apák evangéliumi hit- 
buzgóságát, mely önmegtagadással hordta össze az egyes 
köveket a bit templomának, a tudomány csarnokának alap
jára. A dicső múltból felénk hangzó buzdító és biztató, 
óvó és intő szózatot hallva és értve, szent fogadást tettünk, 
hogy a reánk szállott drága hagyományt hűségesen meg
őrizve, Isten segítségével, a jövő nemzedék számára gyara
pítjuk.

II.

3*
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Az emlékezetes ünnepélyről részletesen számol be az 
előző cikk; itt a hálás köszönet nyilvánítására szorítkozunk, 
melyre intézetünket, a jubileuma alkalmából iránta oly 
megtisztelő módon megnyilatkozott rokonszenv kötelezi.

2. Személyi változások. Súlyos veszteség érte egyház- 
kerületünket és közvetlenül a főiskolai bizottságokat azon 
két kiváló férfiú elhunytéval, kiknek líceumunk kormány
zása és fejlesztése terén évek óta kifejtett áldásos munkás
ságáról hálás kegyelettel emlékszünk meg. Haubner Rezső dr. 
1888 óta úgy a nagy-, mint a kisbizottság érdemes 
tagja, 1897. október 28-án, életének 82-ik évében várat
lanul elhunyt. E gyászeset megrendítő hatással volt mind
azon nagyszámú tisztelőire, kik a nagyhírű orvos és nagy
lelkű emberbarát közhasznú működését osztatlan méltány
lással kísérték. Légió azoknak a volt tanulóinknak száma, 
akik nemcsak megfelelő orvosi tanácsot, hanem megnyug
tató, vigasztaló szót, sőt anyagi segélyt is hoztak az ő 
hajlékából, melynek ajtaja éjjel-nappal nyitva állott 
szenvedő embertársai előtt. Önzetlen munkásságának, pár
ját ritkító jótékonyságának emlékét hirdetik azon fejedelmi 
adományok és alapítványok, melyeket a közoktatás és a 
felebaráti szeretet szolgálatában álló intézmények gyámo- 
lítására bocsátott az egyház rendelkezésére. (L. az akadé
miára vonatkozó szakaszt.)

Másik drága halottunk: Lágler Alfréd dr.. főiskolai 
felügyelő és kisbizottsági elnök, kinek f. é. április 26-án, 
rövid, súlyos betegség után bekövetkezett halálával, iskolai 
kormányzatunkat nehezen pótolható veszteség érte. Mint 
néhány egyházközségnek felügyelője s az egyházkerület 
ügyésze, ritka buzgósággal töltötte be a közbizalom által 
reá ruházott tisztségeket. 1905-ben választotta meg a fő
iskolai nagybizottság főiskolai felügyelőnek és kisbizottsági 
elnöknek. Hivataloskodása aránylag rövid idejébe esik
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néhány igen fontos és nehézségekbe ütköző intézkedés foga
natosítása. Utalok tápintézetünkre, a dunántúli egyház- 
kerület soproni főiskoláinak érdekét oly érzékenyen érintő 
intézetre s ennek alább külön méltatott komoly helyzetére. 
Bölcs vezetése s lelkes buzgósága volt egyik főtényezője 
e féltett intézményünk évek óta lappangó bajai orvoslásá
nak. Időt és fáradságot nem ismerő önzetlen munkássága 
igénybevételével sikerült megoldani az iskolaszolgai állások 
betöltésének, a líceumi jubileum rendezésének kérdését s 
pontosan elintézni az évről évre szaporodó folyó ügyeket.

Megható módon nyilatkozott meg a köztisztelet s a 
közrészvét e két kiváló férfiú gyászravatalánál. Tanuló- 
ifjúságunk is, élén a tanárok, testületi megjelenésükkel adtak 
hálás kegyeletüknek kifejezést. Legyen emlékezetük áldott!

A főiskolai kisbizottság helyettes minőségben való ve
zetésével ft. püspök úr ő méltsága Rátz Ottó dr. tagot 
bízta meg. Melegen ajánljuk szíves figyelmébe intézeteinket.

A kisbizottság a múlt évben alakult meg újra. A régi 
tagok sorában helyet foglal most a soproni egyházközség
nek buzgó felügyelője, Zergényi Jenő dr. is, kinek az 
egyház terén eddig kifejtett lelkes munkaerejét ismerve, 
bizton reméljük, hogy a megválasztatásában megnyilatkozott 
bizalomnak megfelelően, e téren is gyümölcsöztetni fogja 
Istentől nyert becses talentumait.

A tanári testület kebelében előfordult személyi vál
tozásokról az illető tanintézetek különleges ügyeit nyil
vántartó szakaszokban lévén szó, itt csakis a közös líceumi 
könyvtár kezelőségében beállott változás megemlítésére 
szorítkozunk. Bancsó Antal teol. akad. tanár 1907-ben 
könyvtárosi tisztéről való lemondását bejelentvén, azt a 
tanári testület, valamint a főiskolai nagybizottság 18 éven 
át alapos szakismerettel párosult hűséges buzgósága s kü
lönösen a könyvtár rendezése körül szerzett érdemei
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meleg elismerésével, őszinte sajnálkozással vette tudomásuk 
Utódjául a nagybizottság, a tanári kar egyhangúlag hozott 
ajánló-végzésének megfelelően, Bothár Dániel főgimnáziumi 
tanárt választá.

3. Iskolaügyi tanácskozások. A három soproni tanin
tézetünk tanáraiból alakuló közös tanári értekezlet a 
lefolyt évben 5, a főiskolai kisbizottság 7, a főiskolai 
nagybizottság pedig 3 ízben tartott ülést. A tanácskozás 
eredményéről jelentést tesznek e testületek az iskolafenn
tartó egyházkerület közgyűlésének, mely mindazon kér
désekben végérvényesen határoz, melyeknek elintézése, 
szervezeti szabályaink értelmében, a tanári értekezlet s a 
két iskolai bizottság hatáskörén túl esik. A napirendre 
került tárgyak közül a jelentősebbekről az alább követ
kező pontokban számolunk be.

4. Tápintézetünk válságos pénzügyi helyzete az iskola 
kormányzásával megbízott testületeknek is, az egyház- 
kerület pénzügyi bizottságának is, bő anyagot szolgáltatott 
ismételten folytatott beható tanácskozásra. Nehéz, majdnem 
megoldhatatlannak látszó kérdéssel kerültek szembe. Az 
évről évre aggasztó mértékben növekedő, az élelmiszerek 
fokozatos drágulásával lépést tartó kiadások ellensúlyozására 
az egyetlen biztos eszköz a jövedelem fokozásában kínál
kozott. E célt azonban, minthogy az alapítványok kamat- 
jövedelme változatlan maradt, a mindenfelől igénybe vett 
közjótékonyságtól pedig az eddiginél nagyobb áldozatot 
várni nem lehet, csakis az eltartási díjak jelentékeny fel
emelése útján lehetett volna elérni. De a néhány évvel 
ezelőtt 200 koronában megállapított eltartási díjnak oly 
módon való felemelése, hogy a pénztári túlkiadás biztos 
fedezetéül szolgáljon, leginkább a szegénysorsú ifjakat súj
totta volna. A jobbmódú szülők — az eddigi tapasztalás 
szerint — inkább meghozzák a csekély áldozatot, hogy
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gyermekeiket teljes ellátásra egyes családoknál helyezzék 
el, semhogy igénybe vegyék, viszonylag nem jelentéktelen 
fizetési kötelezettséggel, a csakis élelmezésre szorítkozó 
tápintézeti ellátást. A fenyegető veszély elhárítása tehát 
csak a költség csökkentésével kapcsolatban volt remélhető, 
még pedig vagy az élelmezés, vagy a díjkedvezmények 
eddigi körének megszorításával. A tápintézet visszafejlesz
tésének gondolatával, tekintettel a fejlődő korban levő ifjú 
táplálkozási szükségleteire, senki megbarátkozni nem tud
ván, a díjkedvezmények korlátozása volt az egyedüli kise
gítő eszköz, melyhez az iskolai hatóságnak, akarva nem 
akarva — kellett nyúlnia.

Az erre vonatkozó átmeneti intézkedés értelmében — 
négy felügyelő teol. hallgatón kivtil — senki sem része
sülhet ingyenes ellátásban. A rendes eltartási évi díj 200 
korona, 32 teol. hallgató, 54 gimnáziumi és 54 tanító
képzőintézeti hallgató, összesen tehát 140 ifjú, amennyiben 
e jótéteményre vagyoni viszonyaik, tanulmányi előmenetel 
és erkölcsi magaviseletük tekintetében érdemeseknek bizo
nyulnak, díjkedvezményben, — szám szerint 20 ifjú, 
egyenkint 150, 20-an egyenkint 100 és 100-an egyenként 
50 korona díjelengedésben —- részesülhetnek. Tápintézetünk 
helyzete ez intézkedésnek az 1907/8-ik iskolai évben tör
tént életbeléptetésével máris javulván, bizton reméljük, 
hogy a jóságos Isten segedelmével sikerülni fog legyőzni 
a nehézségeket, melyek néhány év óta kívánatos fejlő
dését megakasztják.

5. Az ifjúság egészségi viszonyairól e helyen csak 
annyiban lehet szó, amennyiben az egyházkerület három 
soproni tanintézetének beteg tanulói számára a helybeli 
magánápoldában egy közös szoba áll rendelkezésre. E célra 
szolgál a Zaka- és Oertel-féle alapítvány kamatjövedelme. 
Ez az eredetileg 1000 koronát csak némileg meghaladó
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tőke alkotja jelenlegi magánápoldai alapunk törzsét. Külön
böző forrásokból származó, e célra fordított összegekkel, 
különösen néh. Haubner Rezső dr. 1900-ban befolyt 6000 
korona adományával, ez alap évről évre gyarapodván, az 
1907 év végén 13.046 korona 97 f-nyi összegre emel
kedett. Mily üdvösnek bizonyult az alap gyarapítása, azt 
évek óta hálás elismeréssel tapasztaljuk. Tanulóink leg
nagyobb részt vidéken, részben messze vidéken lakó, kor
látolt anyagi viszonyok közt élő szülők fiai. Komolyabb 
jellegű, ragályos természetű és gondos ápolást igénylő be- 
tegség esetén alig találnának jobb menedéket, mint a 
magánápolda „deákszobájában“, hol a szegénysorsú ifjak 
alapunk terhére a megfelelő orvosi gyógykezelésben, élel
mezésben és szakszerű o-ondozásban részesülnek. Ez eléo-a-é

<-> o  o

nem méltányolható jótéteményt élvezte 1907-ben 1 theol. 
hallgató és 11 főgimnáziumi tanuló, összesen 12 ifjú. Az 
ápolási napok száma volt összesen 394. Minthogy 1— 1 
ápolási nap az intézetnek 3 koronát meghaladó kiadást 
okozott, a tanulóink javára e címen fordított összeg jóval 
meghaladja alaptőkénk jövedelmét. Az intézetnek iskolai 
ifjúságunk iránt tanúsított ez önzetlen, lekötelező figyel
mességéért hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

6. Az ifjúság vallás-erkölcsi és hazafias szellemének fej
lesztése és termékenyítése végett a három intézetre, illetőleg 
csak a liceum két intézetére kiterjedőleg tett intézkedések 
vonatkoznak a vasár- és ünnepnapi közistenitisztelet köte
lező látogatására, az úri szentvacsorának november 23-án 
és május 24-ón közös megünneplésére s az erre előkészítő, 
előzőnapi áhítatoskodásra, valamint a Főiskolai Ifjúsági 
Gyámintézet és Líceumi Deáksegélyző működésére. E két 
ifjúsági egyesület évi tevékenységéről beszámol értesítőnk
nek a segélyegyesületeket ismertető része (1. YIII/b 
alatt!)
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E célnak állottak szolgálatában a közös intézkedés 
útján rendezett iskolai ünnepélyek is. A líceum negyedfél- 
százados jubiláns ünnepélyén kívül, melynek részletes mél
tatása értesítőnk I. részében foglaltatik, az ifjúság közre
működésével s részben a közönség buzdító részvétele 
mellett, megünnepeltük:

«) október 31-én a reformáció évfordulóját. A liceumi 
tornacsarnokban rendezett ünnepély a következő műsor 
keretében folyt le:

1. „Ne csüggedj el, kicsiny sereg!“ Gusztáv Adolf hattyúdala. 
Énekelte a főgimnáziumi vegyeskar.

2. Alkalmi imádság. Mondta Iietvényi Lajos, intézeti exkortátor.
3. Alkalmi beszéd. Mondta Pröhle Károly, teol. akad. tanár.
4. Beethoven: „Szent oltárod zsámolyán“. Énekelte a tanító - 

Icépzöintézeti férfikar.
5. Csengey Gusztáv: „Október 31-én“. Szavalta Bohár László, 

teol. akad. hallgató.
6. Közének: (Ifjús. énekeskönyv 42. sz. 5—6. v.)

b) A márczius 15-én lefolyt ünnepély programmja ez
volt:

1. Ébresztő -— Szilágyitól. Énekelte a fögimn. férfikar.
2. Alkalmas beszéd. Tartotta Mészáros István 3. évfoly. teol. 

akad. hallgató.
3. Mi a haza? — Ábrányi Emiltől. Szavalta Kiss Ödön VII 

oszt. főgimn. tanuló.
4. Induló — Kückentől. Énekelte a tanítóképzöintézeti férfikar.
5. A hazaszeretetről — Szabolcska Mihálytól. Szavalta Bakó 

Károly, tanítóképzőintézeti 4. évfoly. növendék.
6. Himnus. Közének.

c) A június 20-án tervezett évzáró az intézeteink 
nagyszámú jóltevői emlékére rendezett hálaünnepéllyel 
kapcsolatban, szintén a líceum tornacsarnokában fog le
folyni. A megállapított műsor pontjai a következők:
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1. Hálaének — Shill Nándortól. Előadja a tmítóképzőintéseti 
énekkar.

2. Beszéd. Mondja Kiss Samu IV. évfoly. teol. akad. hallgató.
3. A XXI I I .  zsoltár — Stein Károlytól. Előadja a főgimná

ziumi férfikar.
4. Ilálaadó imádság. Mondja Hetvényi Lajos intézeti exhortátor.

• 5. Közének. (Kis énekeskönyv 117. sz.)

d) Iskolai ünnepélyeink sorában méltó helyet foglalhat 
a táncmulatsággal egybekötött ifjúsági hangverseny, melyet 
a tanári kar a helybeli kaszinó nagytermében, február 1-én 
rendezett. A hálás közönség tömeges megjelenésével és 
élénk tetszésnyilvánításával adott kifejezést azon biztató 
rokonszenvnek, mellyel ifjaink igénytelen szárnypróbál
gatásait kisérte. Az erkölcsi siker mellett jelentékeny volt 
az anyagi siker is, amint erről a 786 K 04 f tiszta jöve
delem tesz bizonyságot. Ez összegből utalványozott a tanári 
testület 200—200 fv-t a líceumi deáksegélyző és a főgimn. 
zenekör illetőleg tornaalap, 186 K 04 f-t a tanítóképző
intézeti orgona- és tornaalap, — 100—100 K-t a teol. 
akad. önsegélyző- és magánápoldai alap javára.

A szavalat és zeneelőadások tárgysorozatát feltüntetik 
a következő pontok:

1. Erkel: Hunyadi induló, (a „Komáromi induló“ szövegével.) 
Hatszólamú kar, énekelte a főgimn. vegyeskar.

2 B ihari: Primatiális magyar. Vonós hatos, játszották a 
tanítóképző következő növendékei: Supper Frigyes IV. é. 
(1-ső hegedű), Magyar István IV. é. (2-dik hegedű), Dsubán 
József III. é. (3-dik hegedű), Töpfer Gyula III. é. (brácsa), 
Halmai Gyula IV. é. (cselló) és Geyer Gusztáv IV. é. 
(nagybőgő).

3. Somló Sándor: Az apród. Szavalta Bándy Miklós IV. évf. 
teol. akad. hallgató.

4. Svendsen: Románc. Hegedűn előadta Hoffer Ottó VII. o. 
tan., zongorán kisérte Kárpáti Sándor tanár.
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5. Kupi: „  Vidd el fecske, vidd el!“ Énekelte a tanítóképző- 
intézet férfikara.

6. Mozart-. Megnyitó zene a „Figaro lakodalma“ c. dalműhöz. 
Előadta a főgimnázium és tanítóképző egyesített zenekara.

Az ének- és zenekari számokat Kárpáti Sándor tanár vezette.

7. Hálás kegyelettel számolunk be azon alapítványi 
összegekről és jelentékeny adományokról, melyek különböző 
liceumi célokra befolytak:

A l a p í t v á n y o k :

a) Berke János tótkeresztúri lelkész
tápintézeti alapítvány a gyarapítására 400 K — í

b) Dr. Ostffy Lajos tápintézeti alapít
ványának 8-ik részletéül . . .  100 ., — „

e) A líceum 350 éves fennállása emlé
kére létesült tápintézeti alapítvány 
javára: N. N. 126'40, Schöll Lajos 
hidasdi lelkész 10‘—, Kovács Sán
dor teol. akad. tanár Pozsonyban 
5 '—, Heszler Samu és Scholtz Ödön 
lelkészek gyűjtése 106. Payr Sándor 
„Negyedf élszázados főiskola Sopron
ban“ c. füzetének eladásából a 
szerző, Hollós János főgimn. tanár 
és Tompa Mihály kissomlyói lelkész 
útján 46-— . . .  . . . .  293 „ 90 „

d) A Király Béla ösztöndíj-alapítvány
javára az 1897-ki maturánsok . 250 „ 37 „

e) A líceumi orvosi alap javára: a 
líceumi deáksegélyző 70.—, Hering 
Zsigmond soproni ügyvéd 10.— ,

Átvitel . . 1.044 K 27 f
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Athozat . . 1.044 K 27 f

Kund Samu répcelaki espereslel
kész 5*— ......................................  85 „ — „

f) A főiskolai magánápoldái alap javára
az ifjás. hangverseny jövedelméből 100 „ —

Összeg. . 1.229 K 27 í

A d o m á n y o k :
K f K f

a) a tápintézet javára: a fenntartó 
egyházkerület 2000'—, Sopron sz. kir. 
város tüzelőfában 168*—, N. N. 216*80,
Virtsologi Rupprecht Kálmán 100- —,
Hering Zsigmond 40•—, Berzsenyi Dezső 
20‘04, Kund Samu 5"—, Hütter Lajos
3'— =  . .................................................... 2552-84

Egyházközségektől kizárólag a táp
intézetre: a győri egyházmegyében:
Bezi 4.—, Bőny 18-15, Győr 70'—,
Nagymóriczhida 4-— = .......................... 96-15

A kemenesaljiban: Csönge 24-84,
Kemeneshögyész 6-—, Nemesmagasi 
8*00, Yönöczk 3-— , Zalaistvánd 2-— =  43-84

A somogyiban: Gyékényes 4'08,
Iharosberény 36*—, Porrogszentkirály
2-—, Surd 10-50 =    52-58

A soproni alsóban: Beled 4-—,
Bük 5"—, Farád 8"—, Nemeskér 2-—,
Szakony 4-—, Szentandrás 6-—, Vadosfa
20-— = ....................................................  49-—

A soproni felsőben: Fertőmeggyes
terményekben ............................................ 75"50

A tolnaiban: Kistormás.....................  5-20
Átvitel . . 2875-11
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Áthozat . . 2875*11
A vasi felsőben: Borostyánkő 4-—,

Felsőlövő 34’—, Kőszeg 57-90, Órisziget 
6-—, Pinkafő 32-—, Szalónak 22-— =  155-90

A vasi középben: Bodóhegy 4-—,
Hodós 8*27, Meszlen 4*—, Acsád 4-—,
Répczelak-Csánig 10-—, Szombathely
6.— =  .................................................... 36-27

A veszprémiben: Bakonyszentlászló 
1*—, Dabrony-Szalók 13‘50, Gfalsa 2-—,
Karakószörcsök 2-—, Kiskamond 2 •—,
Nagyalásony 2-—, Nagyszőllős 8*—,
Veszprém 28*-— — ............................  58-50

A zalaiban: az egyházmegye 10-—,
Akaii 1-— Kővágóőrs 4-— =  . . .  . 15-—

Egyházközségektől közös gyűjtés útján 
a tápintézet és kőszegi leányiskola javára: 
a győri egyházmegyében: Csikvánd 4-74,
Tényő 13"90, Gfyőrszemere 8*70, Kapi 
6-96, Kisbabot-Bodonhely 8*88, Lebeny 
27-90, Lovászpatona 24-30, Nagydóm 8-—,
Mérges 7-40, Nagymóriczhida-Árpás 4-—,
Réti 8-—, Tóth 14-52 = ........................137-30

A kemenesaljiban: Boba s filiái 13T0,
Kissomlyó 25"16, Pusztaszentlászló 4-42,
Zalaegerszeg 23-40, Zalaistvánd 6-—, Zala-
szentgrót 1 0 2 0 = ..................................  82"28

A somogyiban: Gyékényes 5"80, Iharos 
1P40, Szentpéter 16-—, Nemespátró 
2-40 = ........................................................ 35-60

A soproni alsóban: Beled 10*—, Bük 
11*—, Felsőszakony 14*10, Nemeskér 13*14,

Átvitel . . 255*18 3140*78
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Athozat . . 255.18 314078 
Nagygcresd (az anya és íiliái 42 •—,
Rupprecht Olivér 4 0 —, Rupprecht Kálmán 
40.—, Káldy Ottilia 20-— —) 142*—
Szilsárkány 16*63, Vadosfa és filiái
22-44 =  ■...................................................  229-31

A soproni felsőben: Ágfalva 10-—, 
Lépesfalva 5"—, Csáva 16-26, Harka 
(terményben 42-80, pénzben 10 40 =)
53-20, Rabold s íiliái 6*72, Lajtaujfalu 
33-50, Locsmánd 24-40, Vepperd 21-— =  170"08 

A tolnaiban: Apáti 2-—, Alsónána
3-—, Bábony P56, Bonyhád 45-18, Csikos- 
töttés (gyülekezet 4-—, Wallandt Károly
2- — = ) 6-—, Döröcske 8-—, Szili 8*60, 
Dunaföldvár 4‘—, Felsőnána 3-—, Györ- 
köny 16-—, Hidegkút 3-—, Belecska 3-—,
Izmény 3*70, Győré 5-60, Kéfy 8*15, 
Magyarboly 7-87, Borjád 2"—, Ivándárda
3- 30. Mucsía 4-69, Nagyszokoly 4-92,
Tamási 9*40, Némedi 4-—, Paks 26-90,
Tab s filiái 11-71, Varsád-Udvari 7-— =  202-58 

A vasi felsőben-. Borostyánkő s filiái 
30*20, Felsőőr 16-30, Kukmér s filiái 21-48,
Nagy szén tmihály 12-—, Némethidegkút 
14-42, Rohoncz 37'54, Városhodász 54"—, 
Vaskörtvélyes (gyülekezet 14-—, Tomka
Károly 3-— = ) 17*— = .....................  202-94

A vasi középben: Bodóhegy 18-—,
Kolta 10-80, Meszlen 13-60, Acsád 2-—,
Őrihodos 9-91, Sál 10-61, Péterhegy 18.10,
Uraiujfalu 21-48 = ..................................  104-50

Átvitel . .1164*59 3140*78
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Áthozat . .1164-59 3140-78 

A veszprémiben: Bakonymagyarszom- 
bathely 7"—, Ászár 4'22, Bánk 7*16,
Csernye 10‘—-, Dabrony 5"70, Nemes- 
szalók 4-70, Galsa 16 40, Glecse 11-94,
Gergelyi 5"— Mihálybáza 3-20, Szer- 
gény 6'—, Hánta 8‘—, Homokbödöge '
7--—, Kerta 14-20, Lajoskomárom 22-00,
Nagyalásony 8 '—, Oskü 4-—, Pápa s filiái 
96-78, Takácsi 9-—, Suur 7-58, Tées
4-88, Vanyola 7-50, Csóth 4-86, Várpalota 
36-—, Veszprém 4-80 — ......................315-92

A zalaiban: Dörgicse 5"40, Kisdör- 
gicse 1’90, Akaii 1-84, Kapolcs 3-00,
Eöcs 2-00, Nemesvigant 2-—, Kővágóőrs 
6*10, Szepezd 4-—, Mencshely 4 ‘—, Nagy
vázsony 6• 13, Leányfalu 5"—, Szentantalfa
4-—, Zánka 3-06 = ..............................  48-43

Összeg . .1528-94

Ezen összeg fele esik a tápintézetre 764-47
A tápintézet javára befolyt összes

adományolt e sz e r in t.................................  3905-25
5) ösztöndíjul: Mozgay Antal és Mária

testvérek (Veszprém).................. . 20"—
c) a líceumi deáksegélyzö javára: az 

ifjúsági hangverseny jövedelméből . . . 200"—
Összeg . . 4125-25

A cs. és kir. szab. Déli-, valamint a Györ-Sopron- 
JEbenfurti vasúti részvénytársaság üzletigazgatóságainak 
hálás köszönetre kötelező intézkedése folytán a szünidőkre 
hazautazó liceumi ifjúságnak iskolai jótéteményt élvező
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része abban a kedvezményben részesült, hogy vonalaikon 
menet és jövet féláron utazhatott.

Egyéb befolyt adományok, a főgimnázium és teol. 
főiskolára, az önképzőkörök, tanszerek, segélyegyesületek 
és tápintézetre vonatkozó adatok közt, Értesítőnk megfelelő 
részeiben vannak nyilvántartva.



III.

Kormányzat, felügyelet.
A főgimnáziumból ós teol. főiskolából álló líceum felett 

a felügyeletet gyakorolja a dunántúli á. h. evang. egyház- 
kerület, mint fenntartó testület, még pedig elnöksége, két 
szakbizottsága, a főiskolai felügyelő és közgyűlése köz
vetítésével.

a) A főiskolai nagybizottság elnökei: Gyurátz Ferenc 
püspök és ikászi Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő. 
Rendes tagjai: Kund Sámuel, Stettner Gyula, Bognár 
Endre, Horváth Sámuel, Horváth Sándor, Farkas Mihály, 
Kiss János, Stráner Vilmos, Madár Mátyás, Brunner János, 
Zábrák Dénes, Menyhárd Frigyes lelkészek; továbbá dr. 
Haubner Rezső (f), Berzsenyi Dezső, dr. Berzsenyi Jenő, 
Szeniczey Géza, dr. Rátz Ottó, dr. Mesterházy Gedeon, 
Bélák István, dr. Ajkay Béla, Hering Zsigmond, Hrabovszky 
István, Hrabovszky Sándor, dr. Zergényi Jenő, Ritter Vil
mos, dr. Démy Lajos, Kund Frigyes. A tanári testület 
képviseletében: Bancsó Antal és Hollós János. Hivataluknál 
fogva: Poszvék Sándor teol. főiskolai, Gecsányi Gusztáv 
főgymnáziumi, Papp József tanítóképző-intézeti igazgatók 
és Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevő. Póttagjai: Varga 
Gyula, Beyer Teofil, Németh Pál, I ’só Vince, Farkas Ele
mér, Nagy Sándor lelkészek; továbbá Kiss Jenő, dr. Ost ff y

4
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Lajos, Porkoláb Mihály, dr. Schreiner Sándor, Berzsenyi 
Sándor, Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd.

b) a főiskolai kisbizotiság, egyúttal alsóbb fegyelmi ható
ság elnöke a főiskolai felügyelő; tagjai: Brunner János, 
Zábrák Dénes lelkészek; továbbá dr. Haubner Rezső (f), 
Hering Zsigmond, dr. Zergényi Jenő, dr. Rátz Ottó; az 
igazgatók: Poszvék Sándor, Gecsányi Gusztáv, Papp József 
és Hollós János főgimn. tanár, mint jegyző.

c) A felsőbb fegyelmi hatóság elnökei a főiskolai nagy
bizottság elnökei; tagjai: Stettner Gyula, Kund Sámuel. 
Bognár Emire lelkészek; továbbá Berzsenyi Dezső, Hra- 
bovszky István, Kiss Jenő, Bélák István, Szeniczey Géza 
és Bancsó Antal főiskolai tanár.

d) Főiskolai felügyelöhelyettes: dr. Rátz Ottó, kir. tör
vényszéki biró.



I V .

Közös ügyek  intézése.
Azon közös ügyek, melyek a dunántúli á. h. evang. 

egyházkerület által Sopronban fenntartott főiskolánknak úgy 
főgimnáziumi, mint teológiai intézetére egyiránt kiterjednek, 
elsősorban a két tanintézet tanárainak közös értekezletén 
kerülnek tárgyalás alá. Ilyen a líceumi könyvtár, az épület 
stb. ügye. Oly ügyekre vonatkozó tanácskozmányokban, 
melyek főiskolánk harmadik intézetére, a líceum kötelékén 
kívül álló tanítóképzőre is kiterjednek, részt vesznek a 
tanítóképzőintézeti tanárok is. A három intézet tanáraiból 
alakult értekezlet hatásköréhez tartozik a tápintézeti s 
az ösztöndíj-ügy stb. A közös ügyeket tárgyaló értekez
leteket vezeti a líceumi igazgató. Az ügykezelést telje
sítik egyes intézeti közegek, még pedig ez idő szerint, 
mint:

1. líceumi igazgató: Poszvék Sándor, teol. akad. igaz- 
gató tanár;

2. líceumi jegyző: Hollós János, főgimnáziumi tanár;
3. líceumi könyvtáros: Bothár Dániel, főgimnáziumi 

tanár;
4. tápintézeti gondnok: Rosta Ferenc, főgimnáziumi 

tanár;
4*
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5. intézeti exhortátor: Hetvényi Lajos, főgimn. vallás
tanár;

6. intézeti orvos: dr. Poszvék Lajos, kir. törvény- 
széki orvos;

A líceum szolgái: Buthy Dénes, Tompos Grábor és 
Komjáthy Lajos.



A líceum alkatrészei.
A. FŐGIMNÁZIUM

l. Adatok a főgimnázium 1907/8-ik évi történetéhez.

a) A tanév megnyitása. Az iskolai évet megnyitottuk 
augusztus hó 31-én a helybeli tanulók ielvételével, javító-, 
felvételi és magánvizsgalatokkal. A beiratásokat és javító
vizsgálatokat folytattuk szept. 2., 3. és 4-én. Az iskolai 
évet ünnepélyesen isteni tisztelettel szeptember 5-én nyitot
tuk meg. A pótló-, javító- és latin-kiegészítő érettségi vizs
gálatok írásbeli részét szept. 5., 6. és 7-ikén, szóbeli részét 
pedig 9. és 10-ikén tartottuk meg. Kormánybiztos: dr. 
Pruzsinszky János, állami gyakorló főgimnáziumi tanár. 
A rendes tanítást 6-ikán kezdtük meg, melyet 9. és 10-ikén 
a szóbeli érettségi miatt szakítottunk félbe.

b) Változás a tanári testületben. Vojtkó Pál és Arndt 
János tanároknak nyugdíjazása folytán két tanszék üre
sedett meg. Az egyiket, a történelem-latint, Dala Jenő 
helyettes tanárral az egyházkerület, a másikat, a latin
magyart, az állam töltötte be dr. Ruhmann Jenő, önálló 
működéssel felruházott gyakorló tanárral, ki évközben meg 
is szerezte tanári oklevelét. Szabó József tanárt a nm. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 92853. sz. a. leérkezett
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intézkedéssel az egyházkerület ajánlatára rendes tanárrá 
nevezte ki. HaniSel Sándor kartárs mindjárt az iskolaév 
elején súlyos betegségbe esett. Szakszerű helyettesítésére 
kezdetben 6 hétre, később az egész tanévre Bothár Dániel 
saját intézetbeli, továbbá dr. Müller József és Horváth 
Rezső főreáliskolai tanárok kérettek fel. Haniffel Sándor 
saját kérelmére május hó 1-től nyugdíjaztatok. E helyen 
is őszinte szívből kívánjuk: élvezzék az intézettől megvált 
kartársak jól kiérdemelt nyugalmukat békességben.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett ösz- 
szesen 350 nyilvános és 11 magántanuló. A felvett tanu
lóknak egyes osztályok szerint való megoszlását, valamint 
az ifjúság egyéb viszonyaira vonatkozó adatokat az alább 
közölt statisztikai táblázatok tüntetik fel. Általánosságban 
csak annyit jegyzünk meg, hogy az ifjúságnak tanulmányi 
előmenetele és magaviseleté kielégítő volt.

A tanulóifjúság egészségi állapota ezen iskolai évben 
kedvező volt. Óvó intézkedés történt mindjárt a tanév 
elején tömeges himlő elleni újraoltással a máshol fellépett 
járvány ellen. A részletesebb adatokat az intézeti orvos 
közli a statisztikai táblázatokban stb.

d) Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. A tanári testület 
minden morális eszközt felhasznált arra, hogy az ifjúságnak 
vallásos és erkölcsi érzelmeit nevelje, gondozza és ébren- 
tartsa. E célból az igazgató és az osztály tanárok az ifjak
nak iskolán kívüli magukviseletét és időtöltését éber figye
lemmel kísérték. Úgy az osztálytanárok, valamint a vallás
tanár is — mint az ifjúság lelki gondozója — a tanulókat 
lakásaikon gyakrabban meglátogatták és a lakásviszonya
ikról, otthoni foglalkozásukról tudomást szereztek.

A valláserkölcsi nevelés szolgálatában álltak az iskolai 
évben rendezett ünnepélyek, ifjúsági vallásos este, kará
csonyfa-est és felolvasások.
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A vallásos estét december hó 15-én tartottuk meg 
következő műsorral:

1. Thill: Karácsonyi ének. Előadja az ifjúsági ének-kar Kár
páti S. tanár vezetése mellett.

2. Imádság. Mondja: Hetvényi Lajos, főgimn. tanár és 
exhortátor.

3. A valláserkölcsi elem Arany János költészetében. Irta és 
felolvasssa: Hollósy Kálmán, főgimn. tanár.

4. Arany János: „Fiamnak“. Szavalja: Kiss Ödön VII. oszt. 
főgimn. tanuló.

5. Mozart Andante. Előadják hegedűn, csellón és zongorán: 
Koffer Ottó VIII. oszt., Raiger Alfréd VIII. oszt. főgimnáziumi 
tanulók és Kárpáti S. énektanár.

A vallásos est oSertóriumának jövedelmét a Kará- 
csonyía-est költségeinek részbeni fedezetére fordítottuk. Az 
utóbbit az olvasóteremben tartottuk meg vacsorával kap
csolatosan, mely alkalommal az itt maradt tanulók közt 
a szépen feldíszített karácsonyfának szimbóluma mellett 
szeretetadományokat is osztottunk ki.

A konfirmandusok oktatását, melyen a lefolyt tan
évben 26 gimnáziumi tanuló vett részt, nt. Zábrák Dénes 
lelkész úr végezte; a konfirmációi ünnepély május hó 
31-én folyt le.

A más vallásé, tanulók vallási gyakorlataikban saját 
hitoktatóik intézkedései szerint vettek részt.

Az Úrvacsorájával ez évben is két ízben, november 
24-én és május hó 24-én éltünk.

e) Oktatás. Az oktatás anyagát és mértékét a végzett 
tananyag rovata alatt közöljük és eredményéről az alább 
látható statisztikai kimutatásban számolunk be.

A görögpótló tanfolyamra a tanév elején beiratkozott: 
az V. osztályban 18, a VI. osztályban 17, a VII. osztály
ban 8, a VIII. osztályban 9, összesen 52 tanuló.
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A rendkívüli tárgyakat, u. m. a szabadkézi rajzot, a 
gyorsírást, a zenét és műéneket, mint ezt a megfelelő 
helyen adott kimutatások is eléggé igazolják, a lefolyt 
tanévben is több növendékünk tanulta. Az ifjúság önte
vékenységéről az ifjúsági egyesületek és körök munkás
ságáról szóló jelentések számolnak be.

A rendes havi és a módszeres értekezleten kívül, a 
tanulók tanulmányi előmenetelének és magaviseletének 
ellenőrzésére három tanári ülést tartottunk, melyeknek íté
letét az érdekelt tanulókkal és szüleikkel értesítők alak
jában közöltük.

A tanszerek gyarapodása a főgimnáziumi szertárak 
és gyűjtemények ide vonatkozó kimutatásában van fel
tüntetve.

f) Látogatások. Az egyházkerület képviseletében fő
tisztelendő s méltóságos Gyurátz Ferenc püspök úr a le
folyt tanévben is többször szerencséltette intézetünket láto
gatásával.

Nagyságos Várossy Tivadar győrtankerületi kir. fő
igazgató úr, mint a kormány megbízottja, május hó 7., 8. 
és 9. napjain vizsgálta meg középiskolánkat s tapasztala
tait ugyanezen hó 9-ikén tartott értekezleten közölte a 
tanári testülettel. Az ide vonatkozó jegyzőkönyv egy pél
dányát május hó végén terjesztettük fel az egyházi főha
tósághoz.

g) Ünnepségek, kirándulások. A főiskola közösen meg
tartott ünnepségeken s a főgimnázium körében rendezett 
s már fentebb is megemlített ifjúsági vallásos estén kívül, 
megültük a főgimnáziumi Magyar Társaság díszülésének 
keretében: az aradi vértanúk és március tizenötödikének 
emlékünnepélyét.

A tornajátékok számára két-két osztályonkint a hét
fői és keddi, a csütörtöki és pénteki délutánok voltak
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fenntartva. Voltak ezenkívül az I. és II., valamint a IV.,
V. és VI. osztály természetrajzi, továbbá a II. és III. 
osztály földrajzi oktatásának gyakorlati és szemléltető ki
egészítéséül botanikai és rovartani demonstrációk is a 
szabadban.

A természetrajz és földrajz szaktanárának vezetése 
alatt a tanulók kirándultak: az I. oszt. 1907 szeptember 
13-án a Kecskepatak hoz őszi növényeket gyűjteni; szep
tember 27-én a Fáber-rétre a fenyőfélék, október 11-én a 
Deákkúthoz különböző lombosfák és október 21-én a Fer
tőhöz a vizi növények megismerése céljából. 1908 év 
május havában két délután tavaszi növényeket gyűjtöttek. 
A Il-ik osztály tanulói 1907 október 8-án Brennbergben 
és október 14-én a Fertőnél voltak rovarokat gyűjteni. — 
A IV-ik osztály 1907. szeptember 10-én egy egész napi 
kirándulást tett Fraknóra, Rozália hegyre és Savanyúkútra, 
mely alkalommal megnézték a várat és botanizáltak. 
Szeptember 17-én a Tacsi árokban nedves talajon élő 
növényeket gyűjtöttek. — A VI. osztály 1907. szeptember 
23-án a Tómalomnál és a Rákosi kőfejtőnél kövületeket 
tanulmányozott. December 13-án a nagycenki cukorgyárat, 
május hó folyamán pedig a soproni gázgyárat tekin
tették meg.

A húsvéti szünidőben 5 tanár vezetése mellett 36 
tanuló 9 napra terjedő ifjúsági tanulmányi kirándulást tett 
az Aldunára. Megnézték Budapestet, Kecskemétet, Szegedet, 
Temesvárt, a resicai vasöntödét, az aninai kőszénbányákat, 
az oravica—aninai híres vasutat. Végighajóztak a Dunán 
Báziástól Orsováig és egy napot töltöttek Herkules- 
fürdőn. A költség, beleértve mindent, fejenkint 52 koronát 
tett ki.

A kirándulások rendezésénél az év elején megállapított 
tervhez tartottuk magunkat.
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h) Segélyügy, adományok. Azon különböző minőségű és 
mennyiségű segélyösszegek, melyekben a főgimnáziumi 
tanulók: tandíjmentesség, tápintézeti kedvezmények, ösztön
díj és jutalmazás címen részesültek, valamint tisztán a 
főgimnázium javára befolyt egyes adományok: A pénzado
mányokról, könyvtárakról s az ifjúsági körökről és egyesü
letekről szóló évi jelentésekben vannak feltüntetve. Külön 
említjük itt, bogy a „ Karácsony fa-alap“ javára Schreiner 
Károly dr. ügyvéd úr 6 K-t, Payr Sándorné őnagysága 
2 K-t, Máhr Árpád könyvkereskedő úr könyveket, Hagenauer 
György papirkereskedő úr írószereket és Seidl Samu divat
kereskedő úr divatcikkeket, egyes tanárnők pedig kalácsot 
adományoztak oly célból, hogy azok a karácsonyi ünne
peket itt töltő tanulók között osztassanak ki.

Az ifjúsági könyvtár segélyezésére Kherndl Károly úr 
25 K-t, Kerpel Ignác úr 4 K-t, a Kirándulási alapnak 
Günsberger Pál IV. osztályú tanuló 20 K-t adományozott. 
A nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium 144465/907 
sz. a. kelt értesítésével Vozáry Pálnak Naprendszer-térképét, 
270. sz. a. pedig a svédtornarendszer pedagógiai alap- 
gyakorlatait tartalmazó fő- és melléktábláit küldte aján
dékul.

A soproni ág. h. ev. gyülekezet kezelése alatt levő 
Artner Lipót-alapból egy rizsma papirost osztottunk ki a 
szegényebb tanulók közt.

A Scheffer Károly-féle ösztöndíjat november 4-én és 
május 12-én Baróth József VI. osztályú tanulónak jut
tattuk.

Renner János, 1907. évben érettségit tett tanulót, a 
József királyi herceg szanatórium-egyesület a tüdővészről 
írt iskolai dolgozatáért, mint a versenyző főgimnáziumok 
részéről beküldött egyik legjobb pályamunkáért 50 K 
pályadíjjal tüntette ki.
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Végül ez évben is örömmel jelenthetem, hogy Heimler 
Károly dr. városi főkapitány úr és Schreiner Kálmán dr. 
ügyvéd úr 1897. évben érettségizett társaik nevében a 
Soproni Takarék- és Kölcsönegylet betéti könyvecskéjében 
250 K 37 f és ennek időközi kamatait adományozta a 
Király Béla-alap javára.

Az 1905. évi maturandusok főgimnáziumi kiskönyvtári 
alapítványának kamatját ez évben is a tőkéhez csatoltuk.

Midőn az összes adományokért e helyen is köszönetét 
mondok, nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem 
egyúttal magának a tanulóifjúságnak a közügyek és 
humánus intézmények iránt tanúsított érdeklődéséről s ez 
irányban mutatkozó áldozatkészségéről is. Mint a megfelelő 
helyen közlött külön kimutatásokból is kitűnik, a főgim
náziumi ifjúság a lefolyt évben is tetemes összeggel járult 
úgy a főiskolai gyámintézet, mit a líceumi deáksegélyző- 
egyesület jövedelmének gyarapításához. E helyen külön 
kiemelem, hogy Petőfinek és Jókainak pápai szobrára a tanuló- 
ifjúság és tanári kar 60 koronát küldött.

b) A tanév bezárása. A tanévet az intézet jóltevőinek 
emlékére rendezett főiskolai hálaünnepéllyel június hó 
20-án zártuk be. Ugyanekkor osztottuk ki a bizonyít
ványokat s bocsátottuk el, a maturandusok kivételével, 
kiknek vizsgálata későbbre esik, az összes főgimnáziumi 
tanulóifjúságot.



60

2 . Tanári kar és tantárgybeosztás.
a) Rendes és helyettes tanárok.

N é v T a n t á r g y a k  é s  ó r a s z á m
E g y é b

e l f o g l a l t s á g

1. B o t h á r  D á n i e l ,
rendes tanár

Latin IV.; német IV.; görög 
V. és VIII. osztályban; 
Haniffel S. helyett német 
III. osztályban; heti 22 óra

Osztályfő’ IV. oszt. 
líceumi könyv
táros

2 .  D a l a  J e n ő ,
helyettes tanár

Történelem IV., VI. és VIII; 
latin V., görögpótló magyar 
VI. osztályban; heti 18 óra

Osztályfő V. oszt., 
a gyorsíró-kör 
elnöke

3 .  G e c s á n y i  G u s z t á v ,
főgimn. igazgató

Földrajz I., filozófia VIII. osz
tályban; heti 6 óra

4. H a n i f f e l  S á n d o r ,
rendes tanár

Betegsége miatt szabadságot 
kapott

5. H e t v é n y i  L a j o s ,
rendes tanár

Vallás I.—VIII. osztályban; heti 
16 óra

Exhortátor és fő
gimn. értekezleti 
jegyző

6. H o l l ó s  J á n o s ,
rendes tanár

Történelem III., V., VII.; latin 
VI., VIII.; torna V.—VIII. 
osztályban; heti 26 óra

Liceumi és kis- 
bizottsági jegyző, 
osztályfő VIII.

7. H o l l ó s y  K á l m á n ,
rendes tanár

Latin II.; magyar II., V., VII. 
osztályban; heti 17 óra

Osztályfő 11. oszt., 
Magyar Társaság 
elnöke.

8. K r á l i k  G u s z t á v ,
rendes tanár

Rajz. geomet. I.—IV.; görög
pótló rajz V.—VIII.;, szép
írás I.—II.; heti 20 óra

Szabadkézi rajzot is 
tanít

9 .  N á d a s s y  G y u l a ,
rendes tanár

Görög VI., VII.; latin VII.; 
görögpótló magyar V. osz
tályban; heti 18 óra

Osztályfő VII. oszt., 
kiskönyvtár őre

1 0 .  R e n n e r  J á n o s ,
rendes tanár

Fizika VII., VIII.; mennyiség- 
tan IV., V., VII. osztályban; 
heti 17 óra

Fizikai szertár őre

1 1 .  R o s t a  F e r e n c ,
rendes tanár

Latin III.; magyar III., VI., 
VIII.; görögpótló magyar 
VIII. osztályban; heti 18 óra

Osztályfő III. oszt., 
alumneum eíorusa

1 2 .  D r .  R u h m a n n  J e n ő ,
gyakorló tanár, 
önálló működéssel

Latin I.; magyar I., IV.; görög
pótló magyar VII. osztályban; 
heti 18 óra

Osztályfő I. oszt.

1 3 .  S t r o m p  G y u l a ,
rendes tanár

Mennyiségtan I., II., III., VI., 
VIII.; torna I.—IV. osztály
ban; heti 25 óra

Tornatanár, kis
könyvtár őre

1 4 .  S z a b ó  J ó z s e f ,
rendes tanár

Természetrajz I., II., IV., V., 
VI.; földrajz II., III. osztály
ban; heti 18 óra

Osztályfő VI. oszt., 
természetrajzi 
szertár őre
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b) Rendkívüli tanárok.

15. Dr. Müller József, állami főreáliskolai tanár helyet
tesítette Haniffel S.-t a VII. és V ili. osztályban a németből; 
heti 6 órában.

16. Horváth Rezső, állami főreáliskolai tanár HaniSel S. 
helyett német az V.—VII. oszt.; heti 6 óra.

17. Kárpáti Sándor, ág. hit. ev. tanítóképző-intézeti 
tanár, ének I., II. osztály; énekkar, heti 4 óra. Zenekör 
elnöke.

18. Dr. Poszvék Lajos, főgimn. orvos, egészségtan 
VII. osztály, heti 1 óra.

19. Láng József, róm. kath. hitoktató, heti 2 óra.
20. Grünwald Manó, rabbi, heti 3 óra.

3. Végzett tananyag.
a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. R  u li m  a n n J e n ő .

1. Vadástan. Heti óraszám 2. Ószövetségi történetek. 
Az ószövetségi könyvek főtartalmának rövid ismertetése. 
Az újszövetségből az ünnepi szakaszok olvasása s építő 
magyarázata. A tizparancsolat Luther magyarázatával. 
Egyházi énekek s alkalmi imádságok. K. k. Adorján- 
Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv és Luther Márton 
Kis Kátéja. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a) Nyelvtan. Az 
egyszerű mondat és részei, a fo- és mellékmondat meg
különböztetése. Mondattani alapon alaktan; a hangtan ele
mei; helyesírás, b) Olvasmányok. Prózaiak: szemelvények 
a hún és magyar nemzeti mondából; Hunor és Magyar;
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Atilla, Isten ostora; Priscus Rlietor utazása Atillához;
A catalaunumi csata; A fehér ló; Botond, Lehel kürtje; A ma-/
gyarok a szent-galleni monostorban; az Árpádok történeté
ből: Szent István; korona és kard; Szent László és a kunok; 
Nándorfehérvár ostroma, Salamon harcai és vége; — a 
klasszikus hősi mithosz köréből: Trója veszedelme. Köl
tői olvasmányok: János vitéz, Katonaélet, Nyalka huszár, 
Halvány katona, Hadnagy uram, Három fiú, A rab gólya, 
Anyám tyúkja, Szüretünk, Fürdik a holdvilág, Téli világ, 
A farkas és a szúnyogok, Szent László füve. — Kétheten
ként iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai 
Magyar Nyelvtan I. és Lehr-Riedl: Magyar Olvasókönyv. I. 
T r.: Dr. Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 3 Összefüggő olvas
mányok alapján (mesék, kisebb párbeszédek, Róma alapí
tása, trójai háború) a névszók és a cselekvő ige ragozása 
a rendhagyó alakok mellőzésével. Az olvasmányokban elő
forduló szókincs elsajátítása. Havonként két iskolai dolgozat, 
fordítás magyarból latinra. K. k. Pirchala Imre: Latin nyelv
tan és Olvasó- s gyakorlókönyv. T r.: Dr. Ruhmann 
Jenő.

Földrajz. Heti óraszám 3. Tájékozódás a földgömbön 
és térképen; térképolvasás. — Földrajzi alapismeretek. 
Magyarország helységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajla
tának, terményeinek és főbb helységeinek ismertetése kap
csolatban a lakosság foglalkozásával és életmódjával. — 
Magyarország térképvázlatának készítése. — K. k. Dr. 
Németliy Károly: Földrajz 1. r. T r.: Gecsányi Gusztáv.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi gyümölcsök, 
házi, emlős állatok, fenyők, az emberi lakás közelében, 
erdőn és mezőn élő emlős állatok, tavasszal virító növé
nyek és a házi szárnyasok ismertetése. Növénygyűjtés. 
K. k. Dr. Szterényi H .: Természetrajz I. T r.: Szabó József.
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6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A négy számolási 
művelet egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. 
A pénzrendszer, a hosszúság, terület, térfogat és súly- 
mérték ismertetése. Oszthatóság, közös többes. K. k. Beke 
Manó: Számtan. T r.: Stromp Gyula.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Planimetria. 
A téglalap, négyzet, rombus, romboid, trapéz, trapezoid, del
toid, a sokszögek és a kör ismertetése, legfontosabb tulaj
donságaik, alkotó részeik, kerület- és területszámítás, az 
idomok osztályozása. — b) Rajz. Kezdetben a tanulók 
tapasztalati köréből vett tárgyak fejből, majd szemlélet 
után (a megfigyelő vezetésével) való rajzolása színes ceru
zával. Azután a tanult mértani idomokból összetett sík- 
diszítések, stilizált levél- és virágalakzatok festése, kéz- 
ügyesítő- és szemmértékfejlesztő gyakorlatokra építve, 
táblarajz és lapminták után. Rajzolás emlékezetből. — K. 
k. Zalányi: Rajzoló geometria I. rósz. — Zsitvay: Minták 
a szabadkézi rajzoláshoz I. füzet T r.: Králik Gusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Magyar folyóírás. Kis- 
és nagybetűk. K. k. Szabó: Szépirási minta. T r.: Králik 
Gusztáv.

9. Ének. Heti óraszám 1. a) Zeneelmélet: A vonal
rendszer, a hegedűkulcs. Hangjegyismertetés. Szünetjelek, 
ismótlőjel, zenei nyugvópont. A pontozott félhangjegy. A 
C-lótra szerkezete és összhangzó lépcsői. Az alakító 
jegyek. A kemény G és F-létra. Éneklés hang 
jegyek szerint. — b) Ének.: Harminc könnyebb és ismer
tebb korái betanulása; továbbá hazafias dalok, népdalok, 
tornász- és katonadalok éneklése 1—2 szólamban. Kézi
könyv. Az evang. egyház 108 dallama. T r.: Kárpáti 
Sándor.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok. Szabadgyakorlatok : állások, egyszerű tag
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szabadgyakorlatok, járás, futás, társas szabadgyakorlatok. 
Osztályfőm ázás szereken. Játék. T r.: Stromp Gyula.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: H o l l ó s y  K á l má n .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Újszövetségi történetek 
és tanítások különös tekintettel a hegyibeszédnek és 
Jézus példázatainak építő magyarázatára. Az újszövetségi 
könyvek főtartalmának rövid ismertetése. Az apostoli hit
vallás Luther magyarázatával. Egyházi énekek. K. k. 
Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai Olvasókönyv és Luther 
Márton Kis Kátéja. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a) Nyelvtan: A múlt 
évi anyag ismétlése után az egyszerű mondat folytatólagos 
tárgyalása, szóösszetétel, szóragozás, szóképzés: az ige és a 
névszók; a szórend, szókötés; az összetett mondat. &) Olvas
mányok: Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat; a Hunyadiak; 
Hérodotoszból Croesus és Cyrus története; rövid rajzok, el
beszélések és tanítómesék: leírások. Költemények: Az ótorony, 
A lengyel anya,. A betyár, Pál gazda, A puszta télen, 
A jó öreg korcsmáros, A tudós macskája, A szegény asz- 
szony könyve, A Tisza, Both bajnok özvegye, Szibinyáni 
Jank, Mátyás anyja (ezek könyv nélkül is), A keresztútról, 
Az obsitos. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: 
Iskolai magyar nyelvtan II., Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv II. T r.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv Heti óraszám 6. Az alaktan ismétlése 
és befejezése. A fő- és mellékmondatok megkülönböztetése 
kötőszók szerint; accusativus cum infinitivo és ablativus 
absolutus; alkalmilag a módok és idők jelentősége a mellék- 
mondatban. Olvasmányok: Colloquium inter praeceptorem et 
discipulos, Colloquium praeceptoris cum discipulis, De Ho-
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ratiorum et Curiatiorum certamine, De adventu Hunnorum, 
De Attiláé aedibus, De aequo ligneo, De fraude Sinnonis, 
De incendio Troiae, De Ulixe in Ogygia insula moranta, 
De Nausicaa, De Phaeacibus, De Demodoco citharoedo. 
Ulixes nőmén suum aperit, De Polyphemo, De Aeolo. 
Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala: 
Latin nyelvtan és Latin olvasó- és gyakorlókönyv. T r.: 
Hollósy Kálmán.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Európa, Ázsia és Afrika 
földrajza, vázlatrajzok segítségével. K. k. Dr. Némethy 
Károly földrajza. II. r. T r.: Szabó József.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi növények 
ismertetése után az első osztályban nem tárgyalt neveze
tesebb gerinces állatok leirása s a gerinctelenek vázlatos 
tárgyalása. Rovargyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H .: Ter
mészetrajz II. T r.: Szabó József.

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. Tizedes és közönséges 
törtek ismétlése. Számolási rövidítések. Korlátolt pontosságú 
műveletek. Arányos mennyiségek, arány, aránypár. Egy
szerű hármasszabály, százalékszámítás. K. k. Beke Manó: 
Számtan. T r.: Stromp Gyula.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Sztereometria. 
A kocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger, kúp és 
gömb ismertetése, elemezése (élek, lapok, viszonylagos 
helyzete, élszög, lapszög, testszög), mértani származtatása,

.»hálózatuk, felszín- és köbtartalomszámítás. Az egyszerűbb 
modellek elkészítése. A tanultakból levonva a sztereometria 
alapfogalmai: a pont, egyenes és sík térbeli és viszony
lagos helyzetei. — b) Rajz. Hulló levelek rajzolása és 
színezése valóság után. Stilizált növény- és edényformák, 
valamint díszítések rajzolása és színezése lapminták után. 
— A tanult egyszerűbb mértani testek és ezekből össze
állított egyszerű csoportok rajzolása közvetlen megfigyelés

5
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után a saját árnyék feltüntetésével. — Egyszerű alakú 
tárgyak (dobozok, könyvek stb.) rajzolása és színezése 
valóság után. — Az egyes munkákkal kapcsolatban kéz- 
ügyesítő és szemmértókfejlesztő gyakorlatok. — Rajzolás 
emlékezetből. K. k. Horti: Rajzoló geometria II. rész. Zsitvay: 
Minták a szabadkézi rajzoláshoz II. füzet. Tr.: Králik 
Gusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóirás, lds- 
és nagybetűk. K. k. Szabó: Szépírási minta. T r.: Králik 
Gusztáv.

9. Ének. Heti óraszám 1. a) Zeneelmélet: Hangjegy
olvasás. A pontozott fél- és negyedkóta. Gyakorlatok 
nyolcad- és tizenhatod-hangjegyekkel. Éneklés mutatott 
hangjegyek szerint. A C-létrából kiindulva a kemény G- 
és D-, F- és B-létra s az összhangzó lépcsők. — b) Éneklés. 
Húsz régibb korái ismétlése, 16 újabbnak betanulása. 
Ezenfelül betanult az osztály mintegy 1 2 népdalt, gyermek
dalt és hazafias nótát, részben 1, nagyobbrészt 2 szólam
ban. K. k. mint az I. osztályban. T r.: Kárpáti Sándor.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rend
gyakorlatok. Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok 
kézi szerekkel, társas futás. Osztálytornázás szereken. Játék. 
T r.: Stromp Gyula

III. OSZTÁLY.

Osztályfő : R o s t a  F e r e n c .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A keresztény egyház 
rövid története különös tekintettel a reformáció korára és 
a hazai pi’otestáns egyház történetére és szervezetére. 
Luther Kátéjából a megelőző rész átismétlése után a 
Miatyánk magyarázata. Az apostolok cselekedeteiből és az 
apostoli levelekből (I. és II. kor. levél) az őskeresztyén
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gyülekezeti életre vonatkozó szakaszok olvasása és magya
rázata. Egyházi énekek. K. k. Bereczky S.: A keresztény 
egyház rövid története, Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai 
Olvasókönyv, Luther Márton Ivis-Kátója. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. a) Nyelvtan. A 
nyelvtan rendszeres áttekintése. 6) Olvasmányok. A magyar 
történelemnek a mohácsi vész utáni korából: Dobozy 
Mihály és hitvese, Budavár elveszése, Szondi, Zrínyi 
Miklós a szigeti hős, Zrínyi Miklós a költő, Munkács 
ostroma. A görögök történetéből: Perikies, Athén Perikies 
korában, Alkibiades, Macedóniai Fülöp és Demosthenes, 
Nagy Sándor. A rómaiak történetéből : Róma és Karthágó, 
Karthágó pusztulása, Az ó római, az új római. Költe
mények, leírások és rajzok: Fohászkodás, Fiamnak, A 
magyarokhoz, Hymnus, Szózat, A magyarok istene, Isten 
csodája, Magyar vagyok, Nemzeti dal, Egy gondolat bánt 
engemet, Koldusének, A rab, A nótárius útja Tisza
füredtől Jászberényig, Mit csinál a gólya?, Kedves atya
fiak, Kötél áztatva jó. K. k. Szinnyei József: Rendszeres 
magyar nyelvtan, Góbi Imre: Magyar olvasókönyv III. 
T r.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan: Az egy
szerű mondat mondattana. Havonként két iskolai írásbeli 
dolgozat. Fordítás magyarból latinra, b) Olvasmány Cornelius 
Neposból : Miltiades, Themistokles, Aristides és Pausanias. 
Phaedrusból: Lupus et agnus, Canis per fluvium carnem 
ferens, Passer ad leporem consiliator, Cervus ad fontéin. 
K. k. Pirchala Imre Latin nyelvtana és ugyanannak Latin 
olvasókönyve a gimnázium III. és IV. osztálya számára. 
T r.: Rosta Ferenc.

4. Német nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányokkal 
kapcsolatban az alaktan ; a mondattanból a puszta és az 
egyszerűen bővített mondatok. Prózai és verses olvasmányok

5*
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magyarra való fordítása. Szótanulás az olvasmánnyal kap
csolatban. Egyes költői és prózai darabok betanulása. 
Tollbamondás. írásbeli gyakorlatok. K. k. Albrecht János: 
Német nyelvtan és olvasókönyv. T r.: Bothár Dániel.

5. Történelem. Heti óraszám 3. Magyarország törté
nete a mohácsi veszedelemig:. K. k. Vargha Ottó : A 
magyarok története és Magyarország a jelenben. I. rész. 
T r.: Hollós János.

6. Földrajz. Heti óraszám 2. Amerika és Ausztrália 
földrajza után természettani és csillagászati földrajz. Fon
tosabb fizikai tünemények és eszközök leírása. K. k. Dr. 
Némethy Károly földrajza III. rész. Tr. : Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalékszámítás 
alkalmazásai. Összetett hármasszabály, arányos osztás, 
láncszabály. Kamatos kamatszámítás, éremszámítás. K. k. 
Beke Manó : Számtan. T r.: Stromp Gyula.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria. 
A pont, egyenes és szögre vonatkozó egyszerűbb szerkesz
tések. A síkidomok (három-, négy-, sokszög) főbb tulaj
donságai, alkotórészeikből való szerkesztése, összeillősége, 
hasonlósága, szimmetriája. — Területek átalakítása és 
osztása. — b) Rajz. Tagozottabh levelek, leveles, bogyós 
ágak rajzolása és színezése ; stilizált alakzatok, díszítések 
rajzolása és színezése; mértani testformák rajzolása és 
egyszerű árnyékolása ecsettel és- szénnel; ügyesebbek
nél egyszerűbb építészeti formák, használati tárgyak rajzó 
lása és festése; vázolás, rajzolás ecsettel. K. k. Horti : 
Rajzoló geometria III. rósz . T r.: Králik Gusztáv.

9. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rend
gyakorlatok : a szabatos menetelés gyakorlása, kanyaro
dások, fejlődések. Egyazon irányú összetett szabadgyakor
latok kézi szerekkel, társas szabadgyakorlatok, futás. 
Osztálytornázás szereken. Játékok. T r.: Stromp Gyula.
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IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: B o t li á r D á n i e l .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit- és 
erkölcstan Luther Kátéja alapján, a Szentírás odaillő 
helyeinek, szentírási mondatoknak, történeteknek s a fele
kezeti választó tanoknak s szertartásainknak a tárgyalt 
anyagba való beolvasztásával. Jézus élete és tanítása a 
Máté és Márk evangéliumából olvasott szakaszok alapján. 
Egyházi énekek. K. k. A soproni evang. lelkészi kar kon
firmációi tankönyve és Adorján-Hetvényi-Jausz : Bibliai 
olvasókönyv. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányok: 
Arany Toldija és Kisfaludy Károly Mátyás deákja. Kisebb 
költemények a magyar klasszikusokból különös tekintettel 
a különböző versformákra. Prózai olvasmányok Heltai 
meséiből, Mikes leveleiből, Faludi Téli éjtszakáiból; Ferenc 
király megkoronáztatása (Kazinczy) ; Vörösmarty életéből 
(Gyulai); A két gazdag ember gyermeke ; ifj. Wesselényi 
Miklós képe (Báró Kemény Zsigmond) ; Jakli, Vaskapu 
(Jókai); Római műemlékek Rómában (Csengery). Elmélet : 
Stilisztika. A szókincs. A stílus tiszta magyarsága, világos
sága, szabatossága, ereje, csinossága, fordulatossága (trópu
sok és figurák). Verstan : a hangsúlyos verselés, a klasz- 
szikus és nyugateurópai versformák, a gondolatritmus. 
Ügyiratok Havonként két írásbeli dolgozat, főkép a 
Toldira vonatkozólag. K. k. Góbi Imre : Stilisztika és 
verstan. Lehr A. : Arany Toldija. Tr.: Dr. Ruhmann 
Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány : Caesar 
de bello Gallico című művéből: I. Gallia felosztása. II. A 
helvetiüsok kivándorlása. III. Caesar háborút indít Ario- 
vistus ellen. Ovidius Metamorphoseon libri-jából: I. A
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világ négy kora. II. Deucalion és Pyrrha. Ovidius kapcsán 
a hexameter, verstani szabályok. Főbb tudnivaló a prosodia 
köréből. Az olvasmányokhoz történeti bevezetés, tárgyi, 
történeti és mythologiai magyarázatok. Nyelvtan : Az előző 
osztályok anyagának ismétlése után az összetett mondat. 
Szótanulás, frázisok gyűjtése. Kéthetenként írásbeli dol
gozat. K. k. Pirchala Im re: Latin nyelvtan és Latin 
olvasókönyv a III. és IV. osztály számára. T r.: Botbár 
Dániel.

4. Német nyelv. Heti óraszám 3. Az alaktan folytonos 
ismétlése mellett a mondattan. Prózai és költői olvasmányok 
fordítása s azok tartalmának német nyelven való elmon
dása. Beszédgyakorlatok. Kéthetenként egy-egy megfelelő 
írásbeli dolgozat. K. k. Albrecht J. : Német nyelvtan és 
olvasókönyv. Tr. : Botbár Dániel.

5. Történelem. Heti óraszám 3. Magyarország története 
a mohácsi vésztől a jelenkorig. Magyarország politikai 
földrajza ; Ausztria ; az Osztrák-magyar monarchia. Tör
téneti olvasmányok. K. k. Varga Ottó : A magyarok tör
ténete és Magyarország a jelenben. Tr. : Dala Jenő.

6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növénygyfíjtésről ; 
őszi növények ismertetése alapján növényalaktan, vegytani 
alapismeretek után növényrendszertan. A növények élet- 
jelenségeiről. Tavaszi növények gyűjtése. Növénymeghatá
rozási gyakorlatok. K. k. Dr. Szterényi : Növénytan. Tr. : 
Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A négy alapmívelet 
abszolutus és relativus egész számokkal, több tagú kifeje
zések szorzása, négyzete és köbe; a közönséges szám 
négyzete és köbe; törtekkel való míveletek, több tagúval 
való osztás, egy ismeretlennel bíró elsőfokú egyenlet 
kiterjesztve az arányokra. K. k. Dr. Beke Manó: Algebra. 
T r.: Renner János.
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8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria. 
A kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola keletkezése, 
gépies rajzolása, fontosabb tulajdonságaik, szerkesztésük, alkotó 
részeik, érintőjük. —• b) Rajz. Levelek, ágak és gyümölcsök 
rajzolása és színezése; díszítések rajzolása és színezése; 
mértani testformák rajzolása és árnyékolása ceruzával; 
ügyesebbeknél használati tárgyak, kagylók, kitömött 
madarak rajzolása és festése. Vázolás, rajzolás ecsettel. 
K. k. Horti: Rajzoló geometria IV. rósz. Tr.: Králik Gusztáv.

9. Torna. Heti óraszám 2. A III. osztály anyaga 
kibővítve több összetett szabadgyakorlattal, kéziszerekkel; 
szergyakorlatok; játék. T r.: Stromp Gyula.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: D a l a  Jenő.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Általános tudnivalók a 
szentírásról és annak egyes könyveiről. Az 0- és Új
szövetségi könyvek részletes ismertetése, a főbb szakaszok 
olvasása, — a lényeges tartalom kiemelése, — jelentő
ségének fejtegetése alapján. K. k. Adorján-Hetvónyi-Jausz: 
Bibliai olvasókönyv. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 8. I. Olvasmányok: 
A pákásztanya, Naplemente a pusztán, B. Wesselényi 
Miklós (idősb), Hunyadi János harcai a török ellen, A 
török városainkban, Buda vesztéséről és Terek Bálint 
fogságáról, A teremtett állatokról való elmélkedésnek 
hasznai, a Hitel bevezetése és befejezése, Paraenesis, Daliás 
idők (házi), Perikies beszéde a háború I. évének halottai 
felett, Gyulai beszéde Arany felett. Kossuth beszéde a haza 
megmentéséről, Deák beszéde a felirat tárgyában, Toldi 
estéje, Az új földesúr, a két utolsó házi. II. Elmélet: Az 
olvasmányok alapján szerkesztéstan és rhetorika, az anyag
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gyűjtés és elrendezése: a prózai írásművek fajai; történet- 
írás, értekezés, szónoki beszéd. Havonként egy írásbeli 
dolgozat. K. k. Góbi Imre: Rhetorika. T r.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Prózai olvasmány: 
Cicero: De Imperio Cn. Pompei és Pro A. Licinio Archia 
poéta. Bevezetésül: Cicero élete és művei; a Mithridates 
elleni háború; Archias költő élete. Olvasmányul a De 
imperio Cn. Pompei egészen s a Pro Archia 4—6, 15—32 
alaki s tárgyi magyarázatokkal. Költői olvasmány: Ovidius; 
„Fasti“-jából: Janus, Romulus és Remus kitétele, Róma 
alapítása és Remus halála, A Fabiusok hősi vállalata, A 
római év beosztása. Ovidius élete és művei. Havonként 
két írásbeli dolgozatul fordítás magyarból latinra, minden 
időszakban egy latinból magyarra. K. k. Köpesdy S.: 
Cicero: De imperio Cn. Pompei et Proct. Licinio Archia 
poéta; Cserép J . : Szemelvény Publius Ovidius Naso művei
ből; Cserny-Dávid: Stílusgyakorlatok I. Tr. Dala Jenő.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Az első és második 
fődeclinatio a rendhagy óságokkal, melléknevek, határozók, 
számnevek, névmások. Első főigeragozás, egyes rendhagyó- 
ságok az első négy osztály igéinél. Fordítási gyakorlatok 
görögből magyarra és magyarból görögre. Kéthetenként 
írásbeli dolgozat. ív. k. Curtius-Abel Görög nyelvtana és 
Schenkl-Abel Elemi olvasókönyve. T r.: Bothár Dániel.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. Össze
függő bő szemelvények alapján Homeros Iliása és Odysseája; 
a homerosi istenek, a homerosi kérdés. Szemelvények 
Herodotos műveiből. Szemelvények Tinódi Sebestyén, 
Buda veszéséről s Terek Bálint fogságáról; Arany: Buda 
halála; Gyöngyösi Kemény Jánosából, Heltai Gáspár:
II. Lajos király; Kemény János: Az erdélyi hadak tatár 
rabságba esése. Cserei Mihály: A magyarországi bujdosók 
Erdélyben; Teleki Mihály politikája; Apafi halála; a
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zernyesti ütközet. Bethlen Miklós Önéletírásából: Zrínyi 
Miklós halála. K. k. Csengeri: Homeros Iliasa, Oyomlai: 
Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények Herodotos 
történeti műveiből és Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv I. 
T r.: Nádassy Gyula.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Levelek, ágak, gyümölcs 
rajzolása és színezése. Mértani testformák rajzolása a főbb 
látszattam jelenségek és világítási viszonyok megbeszélésével 
(az előző osztályokban tanultak ismétlése és bővítése). Ceruza
kezelés; háttér. Ügyesebbeknél edények és más ipari 
tárgyak, továbbá kagylók rajzolása eleinte ceruzával, majd 
festve szépia modorban és szinesen. Vázolás, rajzolás 
ecsettel. Vázlatkönyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3.
a) Olvasmányok. Mut über Gut, Sankt Peter mit der 

Geige, Die Standeswahl, Das wohlfeile Mittagsessen, Un
treue schlägt den eigenen Herrn, Die Kunst reich zu wer- 
den, Karthagos Zerstörung, Caesars Ermordung, Aus dem 
Leben Karls des Großen, Erfindung der Uhren, Das un
garische Tiefland.

b) Költemények: Heine: „Leise z ieh t...“, ,.Du bist 
w ie ...“, „Wo?“, „Die Lorelei“, „Belsazer“. Lenau: „Die 
drei ZigeunerV „Der Postillon“, Goethe: „Der Sänger“, 
„Legende vom Hufeisen“, Uhland: „Schwäbische Kunde“.

c) A nyelvtan rendszeres ismétlése, fordítás magyarból. 
Tankönyv: Albrecht János: Német nyelvtan és Olvasó
könyv. Tanár: Horvát Rezső.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Bevezetésül a történet 
előtti idők. A keleti népek vázlatos, a görögök és rómaiak 
részletes története a nyugatrómai császárság bukásáig. K. k. 
Varga Ottó: Világtörténet I. rósz. T r.: Hollós János.

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Az állatok neveze
tesebb szerveinek s azok életműködésének leírása után állat



74

rendszertan, tekintettel a hazai fajokra. K. k. Dr. Szterényi 
H .: Állattan. T r.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Két, három és több 
ismeretlennel bíró egyenletrendszerek, gyökökkel való mí- 
veletek, a többtagú kifejezés és a közönséges szám négyzet
gyöke és köbgyöke, irracionális számok, imaginarius számok, 
négyzetes egyenlet, a planimetria főbb tételeinek bizonyítása 
a területszámításig. K. k. Dr. Wagner Alajos: Geometria 
és Dr. Beke Manó: Algebra. T r.: Renner János.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok, szabadgyakorlatok kézi szerekkel, társas 
korlatok, futás, csapattornázás, játékok.

gya-
T r.: Hollós János.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: S za b ó  J óz s e f .

1. Vallásian. Heti óraszám 2. Egyetemes keresztyén 
egyháztörténet, kiváló tekintettel az őskeresztyénségre, az 
elfajulás, továbbá a reformáció korára és azon különböző 
alakokra, melyeket a protestantizmus egyes nemzeteknél 
öltött. Az Apostolok cselekedeteiből Pál apostol útjainak, 
a Korinthusi levelekből pedig egyes kiválasztott főbb részek
nek összefüggő olvasása és építő magyarázata. K. k. Pálfi
J . : A kér. egyház története és. Adorján-Hetvényi-Jausz: 
Bibliai olvasókönyv. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. a) Poétika. Olvas
mányok alapján a költői műfajok ismertetése, kapcsolatban 
az esztétikai és művészettani alapfogalmak rövid fejtegeté
sével. b) Olvasmányok: Kisebb költemények Kisfaludy S., 
Czuczor, Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, Tompa, Petőfi, 
Gyulai műveiből; Arany balladái; Shakspere Corio- 
lanusa. Házi olvasmányok: Zrinyi Szigeti veszedelme, Vörös
marty Két szomszéd vára, Aranynak néhány könnyebb
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balladája, Sophokles Antigonéja, Kisfaludy Károly „Kérők“ 
című vígjátéka. Havonként írásbeli dolgozat. K. k. Góbi: 
Poétika. T r.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: 
„Livius ab űrbe condita libri“ XXI. 1—29. és 32—38. 
fejezet, alaki s tárgyi magyarázatokkal, kapcsolatosan állami 
s hadi régiségek. Bevezetésül Livius élete és művei. Költői 
olvasmány: Vergilius Aeneisének II. éneke 1—437. és 
506—804. v. (végig), kapcsolatosan vallási régiségek. Ver
gilius élete és művei, a római epikus költészet fejlődésének 
áttekintése. Az Aeneis tartalma. Kéthetenként írásbeli dol
gozatul fordítás magyarból latinra, minden időszakban egy 
latinból magyarra. K. k. Bartal-Malmosi: Livius XXI. és 
XXII. könyve. Pirchala: Aeneis; Cserny-Dávid: Stílusgyakor
latok. T r.: Hollós János.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. A „mi“ végzetű és 
a rendhagyó igék megfelelő fordítási gyakorlatokkal az 
olvasókönyvből. Főbb tudnivaló a mondat köréből. Olvas
mány: Xenophon Anabasisából I., 1 és 2 (az ifjabb Kyros 
hadi készülődései); L, 4—6. (Vonulás a nagy király ellen);
I. , 7—8. (A kunoxai csata); Xenophon élete és művei. 
Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. Curtius Görög nyelv
tana; Schenkl-Abel Elemi olvasókönyve. Keczer Géza: Sze
melvény Xenophon műveiből. T r.: Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. A gö
rög dráma eredete és fejlődése. Aeschylos Oresteiája (Agk- 
memnon, Síri áldozat, Eumenidák). Színpadi régiségek.
K. k. Aeschylos Oresteiája, ford. Csengeri János. Görög 
lyrai szemelvények kapcsolatosan a magyar klasszikus 
költői iskolával. K. k. Badics F. Magy. irod. olvasókönyv
II. Schill: Görög régiségek. T r.: Dala Jenő.Ö Ö o f

b) Bajz. Heti óraszám 2. Agak, virág, gyümölcs 
aquarellszerű festése. Mértani testcsoportok, építészeti for-
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mák, edények és más ipari tárgyak, kagylók, kitömött 
madarak, csendéletek rajzolása ceruzával, majd festése 
szépia modorban és színesen. Vázolás, rajzolás ecsettel. 
Vázlatkönyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. 1. Olvasmányok: 
Der kluge Sultan, Das Wunderkästchen, Die leichteste 
Todesstrafe, Andreas Mirtzig, Das gute Rezept, König 
Bauer, Die Ungarn in St. Gallen, Der erste Kreuzzug, 
Rudolf von Habsburg, Die Sage von Wilhelm Teil, Die 
Dichtkunst im Mittelalter, die Erfindung der Buchdrucker
kunst, Deutsches Stadtleben im 17. Jahrhunderte. 2. Köl
temények : Goethe: Erlkönig. Schiller: Die Kraniche des 
Ibykus, Die Teilung der Erde, Der Ring des Polykrates. 
Uhland: Das Glück von Edenhall, Des Sängers Fluch.

2. Az alak- és mondattan ismétlése, fordítás magyarból.
Tankönyv : Albrecht János: Német nyelvtan és Ol

vasókönyv.
Tanár: Horvát Rezső.
7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet a 

magyar nemzet történetével kapcsolatban ; a középkor és 
az újkor a westfaliai békéig (1648-ig) a földrajzi ismeretek 
ébrentaítása mellett. K. k. Varga Ottó: Világtörténet II. 
rész. Tanár: Dala Jenő. /

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és kémia. 
A levegő és víz ismertetése után általános kémiai fogal
mak. Fontosabb ásványok leírása és a kristályrendszerek. 
Összefüggés az ásványok vegyi összetétele, alakja és fizikai 
tulajdonságai közt. Szerves vegyületek. A víz geológiai 
működése. A föld korszakai. K. k. Dr. Szterényi: Ásvány
tan és kémia. T r.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A hatványozás 
általánosítása negativus és törtkitevőkkel, a tizesszámrend- 
szer, irrationalis egyenlet. A logarithmus és alkalmazása.



Az arithmetikai és véges geometriai sorok. A körtan, a 
síkháromszögtan kapcsolatban a derékszögű háromszögek 
megfejtésével. Gonometria A sinus —, cosinus — és 
tangenstétel s alkalmazásuk. K. k. Dr. Wagner Alajos: 
Algebra és Geometria. T r.: Stromp Gyula.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok, szabadgyakorlatok kézi szerekkel, társas 
gyakorlatok, futás, csapattornázás, játékok. T r.: Hollós János.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: N á d a s s y  Gyu l a .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A róni. kath. egyház 
a reformáció utáni időkben. A kisebb prot. felekezetek is
mertetése. A prot. egyház újabb története, különösen a 
külső és belső missziói intézmények ismertetése. A 
magyar protestáns egyház története a legújabb időkig 
és egyházunk alkotmányának ismertetése. A galatákhoz és 
rómaiakhoz írott levelek főbb részeinek összefüggő olvasása 
és építő magyarázata. K. k. Pálfi J . : A kér. egyház tör
ténete és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. 
T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. A magyar nyelv 
rendszerének áttekintése különös tekintettel a nyelv törté
neti fejlődésére. II. A magyar nemzeti irodalom fejlő
désének olvasmányokon alapuló ismertetése 1820-ig, fő 
tekintettel az egyes korszakok művelődéstörténeti jellem
zésére. A középkor szellemi élete, Mátyás és a renaissance ; 
a reformáció hatása; Tinódi és Balassa; a katholikus 
restauráció ; Pázmány és Zrínyi ; a kurucvilág költészete; 
Mikes és Faludi ; Bessenyei és az irodalom felújulása; 
Kazinczy és a nyelvújítás; Csokonai, Kisfaludy S., 
Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey. Olvasmányok : a tárgyalt
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írók és korok kiválóbb művei, a nagyobb művekből rész
letek. Tanulmányok: Riedl: A magyar irodalom főirányai; 
Beöthy: A szépprózai elbeszélés története (részletek). Ha
vonként egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei: Magyar nyelv. 
Góbi: A magyar nemzeti irodalom története. I. r. Tr.: 
Hollósy Kálmán.

3. Lalin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány 
Vergilius Aeneisének VI. éneke. Az Aeneis tartalma s a 
reá vonatkozó ismeretek ismétlése. Prózai olvasmány: 
Sallustiusnak: De bello Jugurtbino című művéből az
5— 16., 20—32. fejezetek; továbbá Cicerónak In Catilinam 
című első beszéde alaki s tárgyi magyarázatokkal. Az ol
vasott írók élete s műveik. Régiségtanból: Róma leírása; 
állami, hadi és vallásrégiségek. Kéthetenkint egy Írásbeli 
dolgozat, felváltva magyarból latinra s latinból magyarra. 
— K. k. Bartal-Malmosi: Sallustius; Köpesdy: Ciceronis in 
Catilinam orationes quatuor. Pircliala: Aeneis; Wagner: 
Római régiségek; Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok III 
T r.: Nád assy Gyula.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: 
Herodotos I. Kroisos és Solon; III. Polykrates gyűrűje. 
VII. Xerxes és Demaratos párbeszéde; VII. 138 — 143. 
(Athén érdeme, Themistokles); VII. 207 — 213., 217—219., 
223— 228. (A thermopylaii csata). A görög próza fejlődése, 
Herodotos élete és történeti művei. Költői olvasmány: 
Homeros Iliasának I. éneke, II. 1—242. VI. 369—529. 
(Hektor és Andromache); XXII. (Hektor halála) 131 — 411. 
Dialectus és grammatikai fejtegetések. — Könyvnélküli 
részek. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. K. k. Geréb 
József: Görög prózai szemelvények, Kempf József: Szemel
vények az Iliásból. T r.: Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész.
I. A görög irodalom áttekintése. Bő szemelvények Thuky-
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didesbó'l, főleg Perikies alakjára vonatkozó részek és Perikies 
beszédei; a szicíliai hadjárat megindításának körülményei 
és maga a hadjárat. Demosthenes korának rajzával kap
csolatosan az első, második és harmadik filippika olvasása.
II. A magyar történetírás fejlődésének főbb mozzanatai. 
Szemelvények Virág Benedek, Kazinczy Ferenc, Horváth 
Mihály, Szalay László, Teleki József, Jászai Pál, Salamon 
Ferenc műveiből. A magyar szónoklat fejlődése és képviselői; 
szemelvények Kölcsey, Wesselényi, Széchenyi Istv.,b. Eötvös 
József, Kossuth és Deák beszédeiből; Toldy emlékbeszéde 
Virág Benedek fölött; Gyulai emlékbeszéde Eötvös József 
fölött. K. k. Schill S .: A oöröo- irodalom története, Borsos: 
Demosthenes filippikái (M. K.), Badics F .: Magyar irod. 
olvasókönyv III. r. T r.: Dr. Buhmann Jenő.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Agak, zöldség, gyümölcs, 
virágok majd csendéletek festése. Vázolás, rajzolás ecsettel. 
Vázlatkönyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. Irodalomtörténet: 
A Gral-, Artus- és Károly-monda, a Nibelung-ének tartalma 
és Lessing élete és irodalmi működése. Olvasmány: Hermann 
und Dorothea, Minna von Barnhelm három felvonása, 
a negyediknek és ötödiknek tartalma, Der Gral und Parsival. 
Könyv nélkül az irodalmi szakaszokon kívül a Nibelung-ének 
első és utolsó éneke. Havonként házi vagy iskolai írásbeli 
dolgozat. K. k. Dr. Heinrich G .: Német tan- és olvasó
könyv III., Endrei Á.: Német stílusgyakorlatok, Hermann 
und Dorothea, magyarázta Albrecht János és Minna von 
Barnhelm, magyarázta dr. Theisz Gy. T r.: Müller 
József dr.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet 
a magyar nemzet történetével kapcsolatosan 1648-tól a 
legújabb időkig. Európa, Amerika nevezetesebb államai 
jelen állapotának ismertetése. K. k. Varga Ottó : Világ
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történet III. r. és Varga Ottó: Politikai földrajz. T r.: 
Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. A szilárd, folyékony 
és légnemű testek erőműtana; rezgéstan ; hangtan. A 
fény terjedése, visszaverődése, törése. K. k. Szíjártó Miklós 
Kísérleti fizika. T r.: Renner János.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Kamatos-kamat
számítás; végtelen geometriai sor szakaszos tizedes tör
tekkel; a másodfokú egyenlet általános tárgyalása; a 
másodfokú függvény szélső értékei ; algebrai kifejezések 
szerkesztése. Stereometria, a felszín és köbtartalom számí
tása. K. k. Dr. Wagner Alajos : Algebra és Geometria. 
T r.: Renner János.

10. Torna. Heti óraszám 2. A VI. osztály anyagának 
kibővítése összetettebb gyakorlatokkal. T r.: Hollós János.

Vili. OSZTÁLY.

Osztályfő: H o l l ó s  J á n o s .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén bit- és 
erkölcstan főtekintettel az evangéliumi keresztyén vallásos 
világnézet kizárólagos jogosultságának kimutatására. JánosÖ  O  ű O  ö

evangéliuma főbb részeinek összefüggő olvasása és építő 
magyarázata. K. k. Bancsó A.: Kér. hittan és erkölcstan 
és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. Tanár: 
Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. A magyar nemzeti 
irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól. Részletesebben 
Kisfaludy Károly, Katona, Vörösmarty, Bajza, Jósika, 
Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Széchenyi, Deák, 
Jókai, Madách. Tanulmányok: Gyulai: Katona József és 
Bánk bánja, Vörösmarty életrajza, emlékbeszédei Kemény 
és Arany felett. Részletek Riedl Arany Jánosából. Házi
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olvasmányok : Bánk bán, A falu jegyzője, Zord idő, Buda 
halála, Ember tragédiája. Havonként egy házi dolgozat. 
K. k. Góbi: A magyar nemzeti irodalom története. II. r. 
T r.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: 
Szemelvények Tacitus Annaleseiből: I. 1—-3; 9—13; 
15 — 16; 72— 73: 11.41—43; 53—55; 57—61; 69—73; 
75—79 és 82 — 83. fejezetei. Bevezetésül Tacitus élete 
és művei. Költői olvasmány: Horatius: Carmina I. 2, 3, 
4, 22; II. 3, 10, 13, 17; III. 23, 30; IV. 3: Epod. 2, 
7, 10; Satirák: I. 6. II. 6; Epist. I. 2; II. 3. (De arte 
poetica) 1— 85; 179—201; 275—365. vers Horatius élete 
és művei. Az irodalom történeti és rógiséfftani ismeretek 
kiegészítése és összefoglalása. Kéthetenként írásbeli dolgo
zat felváltva magyarból latinra és latinból magyarra. K. 
k. Schmidt: Szemelvények Tacitus Annaleséből. Csengeri: 
Horatius. Cserny-Dávid Stílusgyakorlatok III. r. Wagner. 
Horváth: Római régiségek. T r.: Hollós János.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: 
Platon Apológiája kivonatosan és Kritonja egészen. Költői 
olvasmány: Homeros Odysseia-jának I. és V. éneke, tar
talmát kiemelve s vonatkozásba hozva az egész költemény
nek alapul szolgáló cselekménnyel. Főbb tudnivalók az 
idők és módok tanából. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat, 
felváltva görögből magyarra és magyarból görögre való 
fordítás. K. k. Geréb József: Görög prózai szemelvények. 
Csengeri János. : Homeros Odysseia-ja. Tr. : Botbár Dániel.

5. Görögpótló. Heti óraszám 2. a) Irodalmi rész. A görög 
bölcsészet Sokrates előtt. Sokrates és a tanából fejlődött 
iskolák. Platon: Sokrates védekezése, Kriton. Az államból: 
Az állam keletkezése. Részletek Taine „A görög művészet 
bölcseleté“ című tanulmányából. A görög művészet történe
téből: Az archaikus kor, Pheidiás iskolája, Skopos és

6
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Praxiteles iskolája, a hellenistikus kor szobrai, atléták és 
harcosok szobrai, kiváló szoborképmások. K. k .: Alexander
B. Platon és Aristoteles. Schill S.: A görög irodalom tör
ténete. Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb al
kotásainak ismertetéso. T r.: Rosta Ferenc./

b) Rajz. Heti óraszám 2. Agak, zöldség, gyümölcs, 
csendéletek festése. Emberi lej rajzolása lap- és gipszminták 
után, tanulmányok élő minta után szénnel. Ügyesebbeknél 
egész alak vázolása. Tájkép- és állattanulmányok. Vázolás, 
rajzolás ecsettel. Vázlatkönyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. Irodalomtörténet: 
Goethe, Schiller, Uhland, Heine, Lenau és Grillparzer élete 
és irodalmi működése. Olvasmány: Wilhelm Teli, Das Lied 
von der Glocke, íutólagos olvasása egyes olvasókönyvi 
részeknek az illető költőknek irodalomtörténeti tárgyalásával 
kapcsolatban. Könyv nélkül: Az irodalomtörténeti szakaszok 
és a Lied von der Glocke nagy része. Havonként házi 
vagy iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Heinrich G.: 
Német tan- és olvasókönyv IV. Endrei A.: Német stílus- 
gyakorlatok. Wilhelm Teli magyarázata: Dr. Heinrich G.: 
T r.: Müller József dr.

7. Történelem. Heti óraszám 3. A magyar nemzet ok
nyomozó története az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország a 
jelenben. K. k. Varga Ottó: A magyarok oknyomozó tör
ténete. T r.: Dala Jenő.

8. Természettan. Heti óraszám 4. A fénytan kiegészí
tése; hőtan; mágnességtan; és elektromosságtan; a koz
mográfia elemei. K. k. Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. 
T r.: Renner János.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 2. Kombinációk. Két
tagúnk magasabb positiv egész kitevős hátrányai, Newton 
binomiális tétele, Pascal-féle háromszög. A gömb, felszíne 
és térfogata, a gömbháromszög ismertetése, cosinus tétel.
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K. k. Dr. Wagner Alajos: Algebra és Geometria. Tanár: 
Stromp Gyula.

10. Filozófia propedeulika. Heti óraszám 3. A pszi
chológia és logika elemei. A lelki jelenségek főcsoportjai. 
A logikai formák. A kutatás módszerei; a tudományok fel
oszlatása; a filozófia mint ismeretelmélet. A lelki hetessé- 
gekről. K. k. Szitnyai Elektől: Lélektan és logika. T r.: 
Gecsányi Gusztáv.

11. Torna. Heti óraszám 2. A VII. osztály anyagának 
kibővítése összetettebb gyakorlatokkal. T r.: Hollós János.

}>) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz és mintázás. Heti óraszám 4. 
a) Rajz. Kezdőknél a tanulók tapasztalati köréből vett tárgyak 
rajzolása és színezése fejből, majd levelek, préselt és ter
mészetes növények, lepkék, egyszerű tárgyak, edények 
rajzolása és színezése valóság után. Vázolás. Haladóknál 
ágak, zöldség, gyümölcs, ipari tágyak, kagylók, kitömött 
madarak, csendéletek festése. Fejtanulmányok. Rajzolás 
emlékezetből. Vázolás, rajzolás ecsettel. Tanulmányok a 
szabadban. Vázlatkönyvek. — b) Mintázás. Néhány elő- 
gyakorlat után a tanulók tapasztalati köréből vett egyszerű 
tárgyak mintázása fejből, majd gyümölcs, zöldségfélék, 
mértani testtipusok, alkalmas ipari tárgyak, kagylók teljes 
kialakítása, továbbá díszítési elemek, tárgyak, kitömött 
madarak, növények mintázása dombormű kivitelben a 
valóság után. T r.: Ivrálik Gusztáv.

2. Miiének. Heti óraszám 2. Az algimnázium 4. osz
tályából két, illetőleg háromszólamú gyermekkar, a főgim
názium kiválogatott énekeseiből 4 szólamú férfikar alakult. 
E karok külön-külön is, alkalmilag pedig együtt szerepel
tek iskolai és egyéb ünnepségeken. Betanult s részben 
nyilvánosan is előadott vallásos, hazafias és más világi

6*
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énekek: Ne csüggedj el, kicsiny sereg. (Gusztáv Adolf 
hattyúéneke. 6 szólamú.) — Kapi Gyula: Isten a mi ol
talmunk (4 sz). Stein Károly: a XXIII-dik zsoltár (4 sz.). 
Karácsonyi ének (4 sz.). Isten, te vagy erősségünk (2 sz.). 
Hunyadi-induló (6 sz.). Szügyi József: Fel barátim, a csa
tára ! (4 sz.). Hertelendy ezredes indulója. (2 sz.) Schumann: 
Élj, őseink hazája ! (4 sz.). Mi füstölög ott a síkon tá
volban? (2 sz.). Elmentem a debreceni vásárira (2 sz.). Né
hány népdalátirat (4 szólamú férfikarra). Magasan repül a. 
daru. Haragszik a pusztabíró. Mély a Rima. Almos 
vagyok, nem aludtam az éjjel. Kihajtom a libám a 
gyepre. — Tr.: Kárpáti Sándor.

3. Egészségtan. A Wien-ben járványosán fellépett hólyagos 
himlő s ennek elterjedésének megkönnyítése Ausztriában, 
nem lévén ott védoltásnak kényszere; az oltás és újra- 
oltás kényszere mint oly egészségügyi intézmények, melyek 
legjobban és legbiztosabban védenek meg bennünket a 
himlő ellen. — A fertőző beteg’ség'ekről általában. — Vé- 
dekezés a fertőző betegségek ellen: kanyaró, vörheny, 
himlő, diphtheria, arachomáról, a typhusról; ez ellen 
való védekezéskor milyen fontos szerepe van az ivóvíznek, 
miért is kívánatos a vízvezeték és a csatornázás miha
marább való rendezése minden telepen, melyet emberek 
laknak. — Cholera; malária; gumókor. — A gümőkór elleni 
védekezés minden módja. — Fertőtlenítés módjai; a 
tisztaság. A bőr tisztántartása, ápolása, mosakodás, fürdés, 
hideg, meleg, gőz- és gyógyfürdőkről. — A táplálkozás
ról ; állati és növényi tápanyagok. A gombákról; az 
élvezeti anyagokról. Alkohol, kávé, thea- és dohányról. — 
Az alkoholról és nikotinmérgezésről. — Az alkoholról, mint 
a bűntettek elkövetésére leginkább rászolgáló élvezeti 
anyagról ; az alkoholról, mint a fegyházak, börtönök és 
tébolydákat zsúfolásig megtöltő élvezeti cikkről; az alkohol
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ról, mint a syphilis szerzését elősegítő italról; az al
koholról, mint csirméregről, mely átszáll apáról fiúra és a 
legtöbb esetben gyengeelméjű és epileptikus gyermekek 
születését segíti elő. — Az ivóvíz megválasztása, az ivóvíz 
által okozott betegségek. A szombathelyi typhusjárvány 
okozója; a typhus elleni védekezés a járvány előtt és a 
járvány ideje alatt. — Forralt víz és ásványvizek élvezete. 
—- A lakás célszerű berendezése. A talaj minősége; a talaj
vízről; a talajlevegőről. — A testi és szellemi munka szük
ségéről; mindkét munkában való mértéktartásnak szük
ségéről; e mértéktartás mulasztásakor fenyegető betegségek: 
agylágyulás, idegesség, neurasthenia stb. A testgyakorlat- 
és a sportokról; ezek kinövéseiről. — Az érzékszervek 
egészségtanáról. Szemüvegekről, mint a hibás szemet nor
mális szemmé korrigáló eszközökről, ha azokat szemorvos 
határozza meg. A fogak és száj ápolásáról. — A kezek és 
körmök tisztántartása. A bőrsértéseknek kötés által való 
védése s ilymódon vérmérgezés ellen való védekezés. — 
A csiramentes kötőszerekről. — Az első segélynyújtásról: 
sebzések, vérzések, mérgezések, ájulások, fulladások stb.- 
kor. Szellőzés, fűtés, világítás. K. k. Siklósy Gyula Egész
ségtana. Tanár: Dr. Poszvék Lajos.

4. Gyorsírás. Heti óraszám 6. Három tanfolyamban, 
kettő a kezdők, egy a haladók számára. Az egyes tan
folyamoknak a főgimn. Gyorsirókörről szóló alább követ
kező jelentésében felsorolt vezetői az oktatást a kör elnö
kének, Dala Jenő tanárnak felügyelete alatt végezték

c) írásbeli dolgozatok tételei.
A magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.
1. Hogyan halászott a pákász? 2. Mire tanítja a 

vallásos embert a nagy természet? (Olv. alapj.) 3. A sop-
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róni Széchenyi-szobor (leírás). A folyóvizek haszna és kára.
5. A Gfyulafi-testvérek epizódja a Toldi estéjében (isk.). 6. 
A tél örömei. 7. A szél szerepe a természet háztartásában.
8. Deák Ferenc első felirati-javaslatának a gondolatmenete 
(isk.). 9. Athén és Spárta (párhuzam).

VI. OSZTÁLY.

1. Tompa „Őszi tájnak hervadása“ című dalának 
elemzése. 2. Miféle hazafias gondolatok vannak a Hym- 
nusban és a Szózatban? 3. Petőfi szatirái. 4. A fenséges.
5. A Zrinyiász jelentősége. 6. Hogyan jellemzi Zrínyi epo
szának főhősét? 7. Petőfi költészete, különös tekintettel 
„A csárda romjai“ című költeményére 8. Coriolanus küz
delme a néppel száműzetéséig. 9. A komikum a Kérőkben.

VII. OSZTÁLY.

1. Miféle tényezők szabályozzák a nyelv életét ?
2. A szók jelentésváltozásai. 3. Mit tudunk meg nyelvünkből 
honfoglaló őseink míveltségéről ? 4. Középkori költészetünk 
kapcsolata az egykorú politikai és művelődési élettel.
5. Mennyiben megteremtője a reformáció irodalmunknak?
6. A Toldi-monda és epikai feldolgozásai irodalmunkban.
7. A XVII. század lírájának áttekintése. 8. Miféle műíor- 
mákkal gazdagodott irodalmunk a XVIII. században ?
9. Kisfaludy Sándor regéi.

VIII. OSZTÁLY.

1. Berzsenyi egyénisége „Eletphilosophia“ c. költe
ményében. 2. a) Bánk bán egyénisége és tragikuma, 
b) A korszerűség a Bánk bánban, c) A pártütők szerepe és 
befolyása a Bánk bán cselekvényére. 3. Vörösmarty haza
fias lírája. 4. Viola sorsa és tragikuma Eötvös A falu
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jegyzőjében. 5. Barnabás szerepe a Zord idő cselekvőnyében.
6. Petőíi katonáskodása és szinészkedése költészetében.
7. Miféle bún nemzeti vonásokat visz bele Arany János a 
Buda halálába? Mennyiben mondható Az ember tragé
diájában Ádám az emberi fejlődés képviselőjének?

A német nyelvből.
V. OSZTÁLY.

1. Mut über Glut. 2. Sankt Peter mit der Geige.
3. Die Lorelei. 4. Untreue schlügt den eigenen Herrn. 
5. Die drei Zigeuner. 6—7. Caesars Ermordung. 8. Karl 
der Grosse. 9. Schwäbische Kunde. 10— 11. Die Kunst 
reich zu werden. 12. Der Sänger. 13. Die Erfindung der 
Uhren. 14. Das Hufeisen. 15. Belsazer. (Tartalmi kivo
natok, fordítások.)

VI. OSZTÁLY,

1—3. Die Kraniche des Ibykus. 4. Andreas Hertzeg. 
5. Das Wunderkästchen. 6. König Bauer. 7. Der Ring 
des Polykrates. 8. Der erste Kreuzzug. 9. Teilung der 
Erde. 10. Das Glück von Edenhall. 11. Die Sage von 
Wilhelm Teil. 12. Die Dichtkunst des Mittelalters. 13. Die 
Erfindung der Buchdruckerkunst. 14 —15. Des Sängers 
Fluch. (Tartalmi kivonatok, fordítások.)

VII. OSZTÁLY.

1. Die Quelle von Hermann und Dorothea (isk. fordítás).
2. Der Zug der Vertriebenen (házi). 3. Die Bearbeitung 
des Stoffes von Hermann und Dorothea (isk. fordítás). 4.. Besitz 
des Löwenwirten (házi). 5. Quelle, Zeit und Ort der Hand
lung in Hermann und Dorothea (isk. ford.).. 6. Charakteristik 
der Personen in Hermann und Dorothea (házi). 7. Die Vorge
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schichte des Dramas Minna von Barnhelm (isk. ford.).
8. Fortsetzung (isk. ford.).

VIII. OSZTÁLY.

1. Die Entstehung Wilhelm Telis (isk. fordítás).
2. Gertrud (házi). 3. Der I. Aufzug in Wilhelm Teil (isk. 
fordítás). 4. Was treibt Rudenz aus seiner Heimat? 
(házi). 5. Der III. Aufzug in Wilhelm Teil (isk. fordítás). 
6. Der Gedankengang der Glocke (házi). 7. Wie recht- 
fertigen wir den Mord Teils? (isk.). 8. Der V. Aufzug in 
Wilhelm Teli (isk. fordítás).

4. Vizsgálat.
a) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét, a bevégzett 
tananyag átismétlése után, a január hó 31-én tartott osz
tályozó konferenciában állapítottuk meg s értesítők alakjá
ban közöltük a szülőkkel. Az egyes tantárgyakból elég
telen osztályzatot nyert tanulók száma az osztályzottakuak 
körülbelül 24-8°/0-át tette ki.

A félévi értesítőkön kivül különben a tanév folyamán 
is küldöttünk tudósítást oly tanulókról, kik akár szorgalom, 
akár magaviselet tekintetében kifogás alá estek.

Az évzáró vizsgálatok, melyeknek eredményét úgy 
a kötelező, mint a rendkívüli tantárgyakra vonatkozólag 
a hátul közölt statisztikai táblázatok tüntetik fel, a követ
kező időben és rendben folytak le:

május hó 13. és 16-án vizsgálatok a gyorsírásból, 
május hó 18—22-ig a VIII. osztály vizsgálata, 
junius hó 10—13-ig és 15—18-ig az I—VII. osztályok 

osztály vizsgálata,
junius hó 22-én magántanulók vizsgálata.
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b) Érettségi vizsgálatok.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hé 25—27. 
napjain tartottuk meg; a szébeli vizsgálatok idejéül junius24. 
s a következő napjai voltak kitűzve s így a folyó tanévi 
érettséo-i vizsgálatok eredményéről csak a következő iskolai 
évről szóló Értesítőben számolhatunk be.

A megelőző 1906/1907. tanév végén tartott rendesO  O

érettségi vizsgálatok lefolyásáról és eredményéről szóló 
jelentésünket a következőkben foglaljuk össze:

A szóbeli vizsgálatok a megállapított időben nt. 
Bancsó Antal teológiai főiskolai tanár úr elnöklete alatt és 
ns. dr. Pruzsinsky János, tanárképzőintézeti gyakorló 
főgimnáziumi tanár úrnak, mint a kormány képviselőjének 
jelenlétében folytak le. — Vizsgálatra jelentkezett saját 
intézetünkbeli, első ízben teendő érettségi vizsgálatra: 40, 
pótló érettségi vizsgálatra a latin nyelvből: 14 reáliskolát 
végzett — és ismétlő érettségi vizsgálatra 2 főgimnáziumot 
végzett tanuló.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a következők 
voltak:

1. A magyar nyelvből:

A 19. század nemzeti lírája (1867-ig) mint a köz
hangulat tolmácsa.

Eredmény: 9 jeles, 14 jó, 19 elégséges, — elég-telen.

2. A latin nyelvből.

Cicero: De officiis, lib. II. 23, 5—9. Aratus Sicyon 
szülővárosának visszaállítja szabadságát.

Eredmény: 10 jeles, 13 jó, 16 elégséges, 3 elégtelen.

3. A mennyiségtanból.

1. Algebra. Hány óv múlva növekszik 8000 korona 
tőke 5 százalék mellett ugyanakkora összegre, mint
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12.000 korona tőke 3 százalék mellett, ha mindkét esetben 
egész évi kamatos kamatot számítunk?

II. Geometria. Mekkora az (m) magasságú egyenlő 
oldalú kúp köbtartalma? (Megfejtendő általánosan és azon 
különös esetre, ha na =  8 dm.)

Eredmény: 10 jeles, 13 jó, 18 elégséges, 1 elégtelen.

4 .  A latinpótló érettségi vizsga tétele :

Livius: Ab űrbe cond. 1. XXII. 37, 1— 10. Hiero 
király a rómaiaknak nagy mennyiségű gabonát küld és 
segítségül sok íjászt és parittyást.

Az írásbeli és szóbeli rendes érettségi vizsgálatoknak 
adatait tekintetbe véve az 1906/7. tanévi érettségi vizsgá
latok eredményét a következő táblázatos kimutatásban 
foglalhatjuk össze, az első ízben érettségizőkre vonatkozólag:
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Ezen kívül:
1. Az ismétlő érettségi vizsgálatra utasított mindkétO  o

tanuló a vizsgálatot megállotta.
2. A 14 reáliskolai tanuló közül a latin kiegészítő 

érettségi vizsgálatot 8 elégséges, 6 elégtelen osztályzattal 
tette le. Az utóbbiak közül öten a szeptemberi, illetőleg a 
decemberi javító vizsgálat alkalmából osztályzatukat kijaví
tották.
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o. Szeptember havában pótló teljes érettségi vizsgá
latra két saját intózetbeli és két Lahne-féle intézetbeli nyil
vános tanuló jelentkezett. Ezek közül kettő a vizsgálatot 
sikerrel állotta meg, kettő pedig egy-egy tantárgyból a decem
beri javító vizsgálatra vettetett vissza. — Ezen alkalommal 
(szeptemberben) öt soproni főreáliskolai érettségit tett 
tanuló a latinból, egy pedig a görögből tett sikeres kiegé
szítő érettségi vizsgálatot.o o

5. A fögimnáziumi tanulók névsora*

I. osztály.
Kancsó Ferenc, Sopron, tm. Bárány 

P. öd.
BárdossyJenő, Celldömölk—Yasm., 

ism. km.
Bélák Lajos, Csaldi — Fejérm., t.
Bernát Dezső, Hegyfalu — Vasin., 

t. ism. Köves P. öd.
Berte Károly Gyula. Sopronkő

hida.
Blikle Gusztáv Adolf, Ágfalva — 

Sopron m.
Csontos István Sándor. Csepreg — 

Sopronm.
DezsőBéla,Kispirit — Veszprémin..
Dénes László Kálmán, Salfa — 

Vasm.
Fink Jenő, Szabadbáránd — 

Sopronm.
Fischer Albert, Vicsápapáti — 

Nyitram.
Gestetner Jenő, Sopron..
Giczi Géza, Sopron, km.
Griller Antal, Lajtaújfalu — 

Sopronm. t.

Gotthardt Dezső Ferenc. Pecse
nyéd Sopronm., t.

Haupt Gyula Lajos, Sopron. 
Hollós Sándor János. Sopron, tm. 
Horeezky Béla Árpád, Csánig, tk. 
Huber Rezső, Nemeskér — Sop

ronm.
Hébert Jenő,Celldömölk — V asm., t. 
Jákob Mihály, Petőfalva — Sop

ronm., t. Volkra S. öd.
Káldi Gyula, Nagymórichida — 

Győrm., t.
Kerpel Ödön, Sopron.
Kiss Elemér Gyula, Csepreg — 

Sopronm.
Klaber Felix, Sopron.
Korbáss Viktor, Sopron.
Kovács Sándor, Sopronmihályi. 
Kozma Dezső. Beled — Sopronm. 
Kövesy Béla, Csákvár — Fejérm., t. 
Krausz Ferenc Károly, Sopron. 
Kurz Viktor., Újtelep — Vasm., t. 
László Lajos, Sopron.
Molnár József Kálmán, Sopron, km.

* A helynév a tanuló illetőségét jelenti. Rövidítések: ism. =  ismétlő', 
ö. ism. =  önként ismétlő', t. — tápintézeti, tk. =  tápintézeti kedvezményes, 
tm. =  tandíjmentes, ftm. =  féltandíjmentes, km. =  kimaradt, cs. élt. =  csen
desen eltávolítva, mh. =  meghalt, öd. =  ösztöndíjas. Az öd. előtti név az 
ösztöndíj alapítójának neve.
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Nagy Jenő, Celldömölk— Vasm., t.
Pap Emil Viktor, Sopron kőhid, 

ism. km.
Pfahnl Kálmán János, Győdmorő — 

Győrm., t.
Rátz László István. Sopron.
Reicker Ede Lajos, Sárvár — 

Vasm.. t.
Remport Elek, Alsóság — Vasm., 

t. Kleeblatt öd.
Schmidt Béla, Várpalota — Vesz

prém, ism. t.
Schönberger József, Fertőszent- 

miklós — Sopronra.
Simkó Árpád, Sopron, tm. Szabó 

J. Sarolta öd.
Somogyi Lajos, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Soós Vince Ernő, Sopron.
Szabó Lénárd, Izsákfa— Vasm.. t.
Szilvássy Mihály József, Farád 

— Sopronra., t.

Takács Kálmán, Sopron.
Trebitsch Manó, Nagymarton .— 

Sopronm.
Véssey Miklós, Zirc — Vesz- 

prémm., t.
Vincze Károly, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Volf Béla, Szécheny —, Sopronm.
Weiler Jenő, Sopron.
Wehoífer Imre, Vasvár — Vasm., t.
Welter Antal, Egyházashetye — 

Vasm., tk.
Wödl Rezső, Ágfalva — Sopronm.

Magántanulók:
Rupprecht Tibor, Sajtoskál — 

Sopronm., km.
Ajkay István, Répcelak — Vasm.
Riedl András, Sárvár — Vasm., ism.

Összesen 58.

II. osztály.

Barbarits Lajos, Muraszombat — 
Vasm., t.

Bereczky Jenő, Mencshely — 
Veszprémin., t. Fülöp-Szerencsés 
Julianna öd.

Bereiter Lajos, Sopron.
Borbély Gyula, Iharosberény — 

Somogyin., tk.
Buchhalter Lajos, Péntekfalu — 

Vasm., t.
Coriáry Béla, Sopron.
Csatkai Endre, Darufalva — 

Sopronm.
Csonka István, Bábolnapuszta — 

Komáromm.
Deutsch Béla, Sopron.
Farkas Elemér, Bük — Sopronra., 

tk. Hetyésy P.-né öd.
Ferenczi Károly Rezső, Rigács — 

Zalam., t.
Fink Tófor, Szabadbáránd — 

Sopronm.

Freiberger Alfréd, Sopron, ism.
Fülöp Péter. Sopron.
Fürst Károly, Sopron.
Grossing Gusztáv, Kirchschlag — 

A.-Ausztria, tk. TratnyakyM öd.
Guóth Dezső, Sopronnémethi.
Gyarmathy Dénes, Alsószopor — 

Sopronra., Horváth I. J. öd.
Hanzmann Gusztáv, Sopron.
Hegyi István, Bicske — Fehérm., t.
Hirschberger Béla, Granica — 

Verőcém.
Ihász Pongrác Jenő, Nagyrákos 

— Vasm.
Kerpel Jenő, Sopron.
Király Árpád, Bogyoszló — 

Sopronm.
Kobelrausch Ernő, Locsmáud 

Sopronra., t.
Kovácsi Barna. Sopron.
Mesterházy Pál, Sopron, Németh 

Bárány B. öd.
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Mülileitner Kálmán, Kisfalud — 
Sopronm., t.

Nagy Miklós, Czelldömülk, — 
Vasm., tk.

Papp Miklós, Sopron, tm. Mozgai 
testv. öd.

Pap Sándor, Sopron.
Popp Róbert, Léka — Vasm.
Pós Lajos, Fertó'meggyes, ftm. 

Sopronm.. Trattnyaki öd.
Puskás Kálmán Gyula, Ostfi- 

asszonyfa — Vasm.
Rózsa Sándor, Beled — Sopronm., t.
Sárffy Jenő, Körmend, Vasm., t.
Singer Jenő, Sopron.
Szabó Gyula, Farád — Sopronm.
Szabó Jenő, Tokorcs — Vasm., tk.

Szekeres Sándor, Sárvár — Vasm., 
tk.

Takács Ferenc, Tófej — Zalam., t.
Tálos József, Farád, — Sopronm.
Tscheik Gyula, Sopron.
Várallyay János, Kisgeresd — 

Sopronm., t.
Viola József, Sopron.
Wucsák István, Siirüháza — Vas

megye, t.

Magántanulók:
Riedt Elza, Sárvár — Vasm.
Tarezay Gizella, Barilo vic, Horvát

ország.
Összesen: 48.

III. osztály.
Bárány Károly Jenő, Kővágóeörs — 

Zalam., tk. ftm. Bárány B. öd.
Bárdossy Sándor József, Czell

dömülk — Vasm., t.
Blum Béla, Sopron
Büki Béla, Boba — Vasm., t.
Czvetkovics István, Sopron.
Erdős János, Farád — Sopronm., 

t. Bárány P. öd.
Gerencsér Zsigmond. Árpás— Sop

ronm., tk. Bognár D. Julianne öd.
Grossing János, Ágfalva — Sop

ronm., ftm. Szabó J. S.öd.
Hetyésy István, Mesterháza — 

Sopronm., tk. Barcza J. öd.
Hetyésy Lajos, Bük — Sopronm., t.
Jausz Béla Adolf, Sopron, tm. 

Rupprecht J. öd.
Jenny László, Sopron.
Király Iván, Bogyoszló — Sopron m.
Klaber Pál, Sopron.
Koller Gusztáv, Sopron, km.
Kreuz Valdemár, Mihályi •— Sop

ronra., t. Horváth J. J. öd.
KiihárSándor, Battyánd — Vasm., 

t. ftm. Deáksegélyző és Gömböc 
M. öd.

Lipner Pál, Sopron.
Löwy Jenő, Városszalon ak — 

Vasm.
Mangold Pál, Sopron.
Manninger Ernő, Sopron, Mar- 

tiny J. P. öd.
Mattes Rezső, Kismarton — Sopron- 

megye, t.
Molnár Béla, Csikvánd — Győrm.,t.
Nagy Dezső, Czelldömülk — 

Vasm., tk.
Németh Endre Tótkeresztúr — 

Sopronm., tk. Deáksegélyző, 
Figuli M. öd.

Patthy Sándor, Szarvkő — Sop
ronm., t.

Pottyondy Lajos, Kemenesmár- 
ton — Vasm., t.

Pölöskey Sándor, Moór — Fejér
megye, t.

Pruzsinszky Jenő, Sopron.
Schlögl Ferenc, Locsmánd — 

Sopronm., t.
Schneider L. Sopron Gábriel K.öd.
Siftár Zoltán, Pálmafa — Vasm., t.
Steiner Béla, Répceszemere — 

Sopronm.
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Szabó Géza, Magyargencs — 
Vasm., t.

Szabó István, Sopronnémeti.
Szekeres Sándor, Edve — Sopron- 

megye t.
Szíj Gyula, Farád — Sopronm., tk.
Szita Ferenc, Egybázashetye — 

Vasm., t.
Szita László, Vasvár — Vasm.
Szivacsek István, Miava — Nyitra- 

inegye.
Takács Zoltán, Mihályi — Sopron- 

megye, t. Kutsera-Szartori öd.

Tölgy esy Ferenc, Sopron.
Weld Károly, Sopron.
Zábrák Dezső. Sopron, tm. 
Zollschán József, Nemeskér — 

Sopronmegye.

Magántanuló:

Berzsenyi Adám. Kemenessem- 
jén — Vasmegye.

Összesen: 46.

IV. osztály.
Alexander Géza, Németújvár — 

Vasm.
Balázs Gyula, Kisbér — Komá

romul., t.
Balog György, Kajár — Gyorm., t.
Balog Mátyás, Kajár — Gyorm,, t.
Berecz Dezső, Sopron.
Biringer Lajos, Kapuvár — Sop

ronm.
Bozzay Zoltán, Sopron.
Eisele Frigyes, Sopron, ism.
Fenyves Jenő, Mencshely — Vesz

prémin.. tk. Fülöp Szerencsés 
J. öd.

Fink Jenő, Sopron.
Fóth Kálmán, Urai új falu — Vasm.. 

tk.
Gaál József, Zsedény — Vasm., 

Horváth J. J. öd.
Geleji Dezső, Sopron, ism.
Gerhardt Ernő, Sopron.
Günsberger Ödön, Ságh — Sop

ronm., km.
Günsberger Pál, Ságh — Sopronm., 

ism.
Győrfly Béla, Nemesmagasi — 

Vasm., t. Figuli M. öd.
Haid János, Sopron.
Hajba Károly, Farád — Sopronm., 

Németh-Bárány B. öd. fm.
Hanzmann Jenő, Sopron.

Heszler Géza, Sopronkőhid, tk.
Hütter Vilmos, Nagykanizsa — 

Zalam., t.
Ihász Antal, Celldömölk— Vasm.. t.
Kherndl Aladár, Sopron.
Kocsvara István, Miava — Nyitra- 

m., t.
Kremser Károly, Sopron.
László Ferenc, Varsány — Vesz

prémül., tk. Barcza J. öd.
-Leitner József, Sopron.
Loksa Imre, Budapest.
Lővy József, Moór — Fejérm.
Magyar Ferenc, Hodos — Vasm., t.
Mátis Károly, Beled — Sopronm.. 

Kiss J. öd.
Moór Károly, Vaskürtvélyes — 

Vasm., t.
Németh Jenő, Völcsej — Sopron- 

m., t.
Novak Gyula, Sand — Somogym.. 

tk.
Páris Emil, Sopron.
Polacsek László, Lakompak — 

Sopronm.
Popp Ernő, Léka — Vasm.
Ráth György, Sopron, Tratnyaky 

öd.
Rátz Rezső, Cservcnka — Bács- 

Bodrogm., t.
Rupprecht Lotár, Sopron.
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Saródy Gyula, Terestyén fa — Vas
in., t.

Schöpf Ernő, Locsmánd — Sopron
ná., t.

Simkó Dezső, Sopron, tm.
Strohriegel József, Nagynémet- 

szentmihály — Vasm., tk. Rupp- 
recht I. öd.

Szíj János, Lébeny — Mosonm., 
tk., Tratnyaky öd.

Szűcs Ferenc, Zalaszentgrót —- 
Zalam., tk. Bárány B. öd.

Szűcs Lajos, Tóth — Győrm., tk. 
Stelczer D. öd.

Teke J. Béla, Nemesfádony — 
Soproum., t.

Tömböl Kálmán, Répcelak 
Vasm., t.

Vermes Gyula, Boldogasszony 
Mosonm.

Wehoffer Mihály, Vasvár — Vas
in., t.

Willingstorffer Dezső, Sopron.
Zámolyi Jenő, Téth — Győrm., t.
Zsirai Miklós, Mihályi — Sopron

ul., tk. Deáksegélyző, Szemerey
S. öd.

Összesen: 55.

V. osztály.
Alexander Jenő, Német újvár — 

Vasvárm.
Andorka Zoltán, Kaposvár — So

mogyin., Fejér K. öd.
Becht Rezső, Sopron.
Bibza Miloszláv, Mosócz — Tu- 

róczm., t. Németh Bárány B. öd.
Bókkon Dávid, Csönge — Vasm., 

t. ism.
Bolgár Imre, Sopron.
Bünker Waldemár, Sopron.
Czuppon Sándor, Kővágódörs — 

Zalam., t.
Csatkai Józs. Darufalva — Soproum.
Eöry László, Enese — Győrm., 

ftm. tk. Deáksegélyző; Bognár 
D. Julianna öd.

Hajtó Frigyes, Sopron.
Halasa János, Turóczszentmárton.
Halden Jenő, Sopron.
Hartmann Béla, Sopron.
Hering Zoltán, Sopron.
Hirschberger Ernő, Granice — 

V erőcem.
Kássa Gábor, Sopron.
Krausz Károly, Sopron.
Laschober Sándor, Sopron, Hase- 

nauer M. öd.
Lederer József, Sopron.
Mesterházi Miklós, Sopron.

Németh Sándor, Bük — Soproum., t.
Novák Rudolf. Iharos — Somogym. 

tk. ftm. Lajpczig I. öd.
Osgyán János, Bakonym.-Szombat- 

liely — Veszprémin., tk. ftm. 
Rupprecht I. öd.

Patthy Sándor, Bük — Sopronra., 
Hetyésy P.-né öd.

Soltész József, Kismartonhegy — 
Sopronra.

Soltész Zoltán, Kismartonhegy — 
Sopronra., Schey F. öd.

Sólyom Gyula, Kővágóörs — 
Zalam., t.

Sonnevald Árpád, Sopron.
Stráner Vilmos, Kőszeg — Vas

várra., Dr. Berzsenyi Jenő öd.
Subert Béla, Szenic — Nyitram., 

ism. t.
Szabó Kálmán, Sopron.
Szczepanszki Artúr, Felsőpulya 

— Sopronira, t.
Szekér Jenő. Bakonym.-Szombat- 

hely — Veszprémm, tk. Rupp
recht A. öd.

Tobak Lajos, Kővágóörs — Zalam., 
t. Pelargus öd.

Wedl Frigyes, Sopron.
Zábrák Viktor, Sopron, tm. Fülöp- 

Szerencsés öd. Ö sszesen  37 .



96

VI. osztály.
Baál Ernő, Sopron, km.
Balogh Ferenc, Bük — Sopronm. 

isin. t.
Baráth József, Alsószakony 

Sopronm., tk. Scheffer K. öd,
Benes Imre, Sopron.
Bertalan Sándor, Kajár — Győrm.. t.
Bognár Sánd., Mihályi — Sopronm., 

tk. Trattnyaky öd.
Csizmadia Béla, Acsád — Vasm., 

tk. Deáksegélyző és Szakonyi 
István öd.

Dubovay Géza, Sárvár — Vasm., 
t. Németh Bárány B. öd.

Egész Kálmán, Sopron.
Feiler János, Savanyúkút — 

Sopronm. Laub F. öd.
Garlathy György, Sopron.
Gotthardt Géza, Pecsenyéd — 

Sopronm., t
Guóth Jenő, Sopron.
Hirschler Gusztáv, Sopron.
Horváth Lajos, Téth — Győrm., t.
Jánosa Ferenc, Bük — Sopronm., 

Török M. öd. tk. tm. Deák
segélyző.

Kappel Frigyes, Petőfalva — 
Sopronm., tk. Dubovay Vilm. öd.

Kraul Lajos, Sopron.
Korbáss Ferenc, Sopron.
Kovács Iván, Kapuvár — Sopronm.

Lahne Vilmos, Sopron.
Lengyel Béla, Csabrendek — 

Zalam., t.
Lipner Imre, Sopron.
Lorántfy Sándor, Rábabogyoszló — 

Vasm.. tk.
Mészáros Kálmán, Csánig — 

Vasm. t.
Moór Elemér, Vaskörtvélyes tk. 

ftm. Szabó J. S. öd.
Pap Livius, Sopronkőhid, km.
Kosta János, Pálfa — Vasm. tk.
Schlenger Pál, Felsőőr — Vasm.
Soós Tamás, Sopron.
Szálló Pál. Tiszolcz — Gömörm, 

t. Marton J. öd.
Szutter László, Pápa — Vesz

prémin., tk. ftm. Kolmár J. öd.
Tarján István, Ostfiasszonyfa — 

Vasm., tk. ftm.
Tiefbrunner Rezső. Sopron.
Tobak Károly. Alkali — Zalam., t.
Trattner Károly, Sopron, km.
Vallach Gyula, Budapest, t. 

Hetyésy P.-né öd.
Varga Ferenc, Pereszteg 

Sopronm., tk. Szabó J. S. öd.
Zeberer Kálmán, Nemes-Csó -  

Vasm., t. Németh Bárány B. öd.

Összesen: 39.

VII. osztály.

Ács Kálmán, Szárazd — Tolnám., 
t. Hetyésy P.-né öd.

Bélák Imre, Enying — Veszprémm. 
Bernát Imre, Hegyfalu — Vasm. t. 
Bozzay Miklós. Sopron.
Bőrönd}’ Laj., Uraiújfalu Vasm., tk. 
Diósy Ignác, Sopron.
Engel Alfréd, Sopron, Schey J. öd. 
Fay Péter, Szárazd — Tolnám., t. 
Gerhardt Jenő, Sopron 
Gömbös Miklós, Jakfa — \  asm.,

tk. Gömbös-Radó öd., Deák
segélyző.

Hajas Endre Zoltán, Szentandrás 
— Sopronm., tk.

Hajas Imre, Lánkapuszta — Vasm., 
tk. Figuli M. öd.

Hoffer Ottó, Sopron, ism.
Horváth Mihály, Iharos — So- 

mogvm., km. t..
Hörényi István, Győrszemeie, tk. 

Ruppreht J. öd.



97

Huber Rezső, Sopron.
Jónás Lajos, Rónafő —- Vasm., t.
Kkerndl Kálmán, Sopron.
Klausz Gyula, Sopron, ism.
Kiss Ödön, Köttse — Somogym.
Kondor Gyula, Alsószeleste — 

Vasm., ism., t.
Kovács János, Móricliida — Győr- 

m., tk. Kiss J. öd.
Kund Frigyes, Sopron.
Küttel Húgó Viktor, Kőszeg.
Láng János, Sopron, ism.
Lähne Aladár, Sopron.
Lubersbeck József. Városhodász 

— Vasm., tk. ftm. Gervai-féle 
és Róth Teleki-féle öd.

Ludván Sándor, Kispéc — Győr- 
m., tk. Khern E. öd.

Mihácsi Gábor, Ostfiasszonyfa, tk.
Odor Lajos, Nagysitke— Vasm., t.
Petrik Árpád, Brennberg — Sop

ronm., t.
Rosta Pál, Pálfa — Vasm., tk. 

Deáksegélyző öd.
Rüll Károly, Kaposszekcső — Bá

rányául., tk.
Singer Emil, Sopron.
Tompa Károly, Kemeneshőgyész 

— Vasm., t.
Tömböl Jenő, Csánig — Vasm., t.
Tömböl Sámuel, Mihályi — Sop

ronra. t.
Magántanuló:

Székesi Ferenc, Sopron.
Összesen: 38.

VIII. osztály.

Almási Zoltán, Sopron.
Boliár Lajos, Toponár — Somogy

in., tk. Németh István táb. öd.
Bothár Dániel, Sopron, tm. Német- 

alföldi öd.
Breyer János, Fertőmeggyes, tk. 

tm. Schwarz M. öd.
Büki Jenő, Boba — Vasm., tk.
Dobrovits L. Sándor, Sopron.
Guóth Jenő, Kemenesszentmárton 

— Vasm., t. ism.
Hacker Emil, Sopron.
Heiner Lajos, Felsőszakony — 

Sopronm., tk. ftm. Deáksegélyző, 
Róth-Teleki és Radó Lajcsi öd.

Ihász Imre, Nagyrákos — Vasm., t.
Kim Károly, Angyád — Vesz

prémül.
Laciak János, Felsőtisztás — Nóg- 

rádm., tk.
Lederer Lipót, Sopron.
Major Sándor, Sárvár — Vasm., 

tk. ftm. Bárdossy J. és Róth- 
Teleky öd.

Manninger Rezső, Sopron, tm.

Rótli-Teleky és Thirring Lajos 
F. öd.

Németh Béla, Völcsej — Sopron- 
m., t.

Odor Pál, Mencshely — Veszprém- 
m., t.

Pacher Béla, Sopron.
Pfitzner Tódor, Sopron.
Pöttschaclier György, Petőfalva — 

Sopronm., t.
Prager Leó, Sopron.
Raiger Alfréd, Fertőmeggyes — 

Sopronm., t.
Rátz Sándor, Sopron.
Rozinek Gyula, Sopron.
Schiiszler Rezső, Bonyhád — Tol

nám., tk. Deáksegélyző, Németh 
István tábor. öd.

Siftár Géza, Sürűháza — Vasm., t.
Singer Dezső, Sopron.
Szabó Géza, Tata — Komáromm.
Szabó János, Kissomlyó — Vasm., t.
Szabó László, Farád Sopronm., km.
Szeybold Károly, Városszalonak 

— Vasm., t.
7
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Tarczay Andor, Barilovió — Hor
vátország, tk. ftm. Kliern E. öd.

Tarczay Antal, Barilovié — Hor
vátország, tk. tm. Bognár A. öd.

Vidt Béla, Kőszeg — Vasm., Csap- 
lovics D. öd.

Walter Mihály, Györköny — Tol
nám., ism. t.

Weisz László, Sopron.

Zábrák Jenő, Sopron, Fülöp-Sze- 
rencsési öd.

Zupanéic Miklós, Sopron. 

Magántanuló:
Tarczav Erzsébet, Barilovié — 

Horvátország, km.
Összesen: 39.

B. TEOLÓGIAI AKADÉMIA.

1. Adatok az 1907/8-ik év történetéhez.

Az 1907/8-ik iskolai évet szeptember 10-én nyitottuk 
meg. A megnyitó ünnepély, a teljes számban egybegyűlt 
tanári testület és ifjúság meleg részvétele mellett, a hagyo
mányos keretben, házi istentisztelet alakjában folyt le. 
A kezdő és záró közéneken kívül Pröhle Károly szívből 
fakadó, buzgó fohásza s az igazgatónak I. Korint. 8. r.
1. versére alapított üdvözlő beszéde adott kifejezést az új 
tanév jelentőségének s az ahhoz fűződő közhangulatnak. 
A szónok megragadta a kedvező alkalmat annak, az egy
házi főhatóság által tett s a folyó iskolai évben végrehajtás 
alá került fontos intézkedésnek méltatására, melynek folytán 
főiskolánk akadémiai színvonalra emelkedvén, az egyetemes 
egyház jelentékeny anyagi segélyének élvezete mellett, az 
örvendetes fejlődés új stádiumába jutott. Intézetünk ezután 
jobban felelhet meg kulturális céljának, nagyobb mértékben 
rendelkezvén a cél megvalósítására szolgáló eszközökkel. 
Nekünk „Isten titkai sáfárának“ nemcsak ismernünk, de 
szeretnünk is kell tudományunkat, melynek egyedüli tárgya 
a Krisztus. Az egyoldalú, a puszta tudomány „felfuval- 
kodottá tesz, a szeretet épít“. A szeretet ad egyedül tu
dásunknak értéket. A hiten alapuló szeretet forrásából fakad 
az erkölcsi erő is, mely a tudomány pályáján haladó ifjút
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az őt fenyegető kettős veszélytől, az elbizakodástól és csüg- 
gedóstől megóvja.

Szeptember 11-én folyt le az alapvizsgálat a Il-ik 
évfolyamot az előző évben sikerrel végzett hallgatók egy 
részével. Azért a rendes előadások csak szeptember 12-én kez
dődtek s a szokott ünnepi és első félévvégi szünidő, vala
mint a kollokviumokra szánt hetek kivételével, megszakítás 
nélkül a tanév végéig folytak.

2. Az egyetemes egyházi közgyűlés által még 1894-ben 
megállapított „Teológiai Tanügyi Szervezet“ az 1907/8-iki 
tanévben életbe lépvén, a szükséges átmeneti intézkedések 
ügyében tanári testületünk egy részletes javaslatot terjesz
tett a fenntartó egyházkerület elé, melyet ez 1907-ik 
évi közgyűlésének 35-ik jegyzőkönyvi pontja értelmében 
jóváhagyott. Ez kiterjed a teológiai tanulmányok ágaira, 
a tárgyak szakcsoportos beosztására s a vizsgálatokra. Indít
ványt tett a tanári testület arra nézve is, hogy a Tanügyi 
Szervezetben kontemplált két rendkívüli tanári állás helyett 
egy rendes tanári állás szerveztessék. Minthogy e javaslat 
végrehajtása pénzügyi tekintetben nehézségbe nem ütközik, 
tanügyi tekintetben pedig már csak azért is előnyös, mert 
így a rendkívüli tanárok alkalmazásával együtt járó gya
kori személyváltozás elkerülhető lesz, az egyházkerület 
pártolólag terjesztette e javaslatot az egyetemes egyházi 
közgyűlés, illetőleg az egyetemes teológiai akadémiai nagy
bizottsághoz, melynek hatáskörébe e kérdés eldöntése 
tartozik.

3. A tanári testület kebelében csak annyiban történt 
változás, hogy Pröhle Károly volt rendkívüli tanár, a fenn
tartó egyházkerületnek múlt évi közgyűlése az 51. jkvi 
pontja alatt foglalt határozata értelmében, a rendes tanárok 
sorába lépett. Ez intézkedésben a kiváló szakképzettség, lelki- 
ismeretes buzgóság és egyházias szellem méltánylása jut

7*
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megfelelő kifejezésre, mely nevezett tiszttársunk tanári 
munkásságában szép sikerrel érvényesül.

Az énektanítást ez évben Bognár Károly tanítóképző
intézeti tanár vezette.

4. Az egyházkerület, mint iskolafenntartó testület, a 
múlt évi közgyűlése 77-ik pontja alatt hozott végzéssel, a 
Teológiai Tanügyi Szervezetben a tanári fizetések meg
állapítására vonatkozólag foglalt intézkedés végrehajtásával 
egyidejűleg a tanári korpótlék kérdését is rendezvén, fő
iskolánk munkásainak régi vágyát teljesítette. Kegyeletes 
hálával emlékszünk meg ezen eléggé nem méltányolható 
intézkedésről, melynek erkölcsi értékét különösen az a 
körülmény emeli, hogy e kérdésben a tárgyalás alapjául 
szolgáló javaslat nem a tanári testülettől, hanem az ennek 
körén kívül álló pénzügyi bizottságtól indult ki s egyhangú 
helvesléssel találkozott.

t /

5. A tanári testület összesen 11 ízben tartott értekez
letein tárgyalta a folyó ügyeket. Részint didaktikai, részint 
az igazgatás körébe vágó kérdések szolgáltattak bő anyagot 
tanácskozásra. A Tanügyi Szervezet életbeléptetésén, a tan
tárgyak beosztásán, az írásbeli vizsgálatok munkatételeinek, 
a kollokviumok eredményének megállapításán s a kapcso
latos ügyek elintézésén kívül, a hallgatók összes viszonyait 
mérlegelő, beható tárgyalást igényelt az iskolai jótétemények 
megszavazását célzó javaslat. E kérdés megoldása ez évben 
különös nehézségekbe ütközött. Ugyanis régi szabályaink 
értelmében a hallgató mindaddig megmarad a részére egy
szer megszavazott anyagi segély élvezetében, valameddig 
tanulmányi előmenetel s erkölcsi magaviselet tekintetében 
az irányadóul szolgáló feltételeknek megfelel. Tápintézetünk 
mostoha pénzügyi viszonyai pedig parancsolólag követelvén 
az évek óta hallgatóink számára biztosított kedvezmények 
csökkentését, az egyházkerület ezt elrendelő határozatának
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végrehajtása folytán sokan azon érdemes hallgatók közül, 
kik az előző évben jelentékeny díjkedvezményben részesül
tek, csak magasabb díjfizetési kötelezettség mellett voltak 
felvehetők. Tekintve, hogy a tápintézeti díjkedvezmények 
a múlt években az összes iskolai jótétemények számszerű 
értékének 50°/0-át tették, a kényszerhelyzet parancsolta ez 
intézkedés folytán a hallgatók segélyezésére eddig fordított 
összeg jelentékenyen apadt.

Az erre, valamint a . hallgatók nagy számára való 
tekintettel indította a tanári kart arra, hogy élve az alapító 
által reá ruházott joggal, a Haubner Máté szuperintendens
alapítvány kamataiból, a rendes 12 alapítványoson felül, 
két ifjúnak 100—100 kor. rendkívüli segélyt utalványozott. 
A hallgatók részére folyósított különböző segélyek kimuta
tását 1 Értesítőnk VIII. d) alatt foglalt adatai között!

6. A hallgatók létszáma — bár több jelentkező ifjút 
különböző okokból nem vettünk fel — ismét emelkedett. 
Az iskolaév elején rendes hallgatóul beiratkozott: az I. 
évfolyamba 17, a II-ba 12, a III-ba 11, a IV-be 4, = 4 4  
és rendkívüli hallgatóul 3, — összesen tehát 47. Ezek 
közül évközben kilépett 2 rendes és 1 rendkívüli hallgató 
s így volt az év végén 44 (42 rendes és 2 rendkívüli). 
A múlt évben a III-ik évfolyamot intézetünkben végzett 
hallgatók közül 5 külföldi — nóvszerint 2—2 az erlangtem 
és hallei, 1 pedig a bécsi — fakultáson végzi most 
tanulmányait, az előző évi II. évfolyamú hallgatók egyike 
pedig- betegség miatt szakította meg tanulmányait. Ezek 
a folyó évben akadémiánkon fognak szak-, illetőleg alap- 
vizsgálatot tenni. A főiskolánk kötelékében jelenleg nyilván
tartott összes hallgatók száma e szerint 50, — 3-mal több, 
mint az előző évben — oly szám, mely a rendes szükség
letet nemcsak teljesen fedezi, hanem lehetővé teszi, hogy 
végzett hallgatóink, a régi időben annyira üdvösnek bizo-
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nyúlt gyakorlatnak megfelelően, 1—2 évi nevelősködés 
után lépnek majd lelkészi hivatalba.

Ötvenöt éve, hogy teol. főiskolánk a dunántúli egyház- 
kerület gondozása alá került. Nem érdekesség, nem tanulság 
nélkül való jelenség az, melybe az 1853/4—1907/8-iki 
évekre terjedő ciklusban hallgatóink létszámának hullám
zása irányítja figyelmünket.

Közlöm 10—10 évi átlagokban az egyes tanévek 
végén nyilvántartott létszámot. Tekintetbe nem vettem 
azokat, kik főiskolánkat elhagyva, külföldön végezték tanul
mányaikat, zárójelek közé jegyezvén az illető ciklus egyes 
éveire vonatkozólag úgy a legkisebb, mint a legnagyobb 
létszámot.

A l é t s z á m  vol t :
az 1853/4—1862/3. iskolai évben 142 ( 8—21), 
az 1863/4-1872/3. „ „ 315 (20—43),
az 1873/4—1882/3. „ ,, 173 (11—24),
az 1883/4—1892/3. „ „ 243 (17—30),
az 1893/4— 1902/3. „ „ 193 (13 — 30),
az 1903/4—1907/8. tehát 5 évben 193 (34—44).

Ebből látható, hogy 1907/8-ban volt legnagyobb a 
létszám 1853 óta s hogy az a legutóbbi öt évben átlag 
éppen megkétszereződött, míg az első ciklus egyik évében a 
létszám 8, addig a folyó iskolai évben 44, — a gyai-apodás 
tehát 550°/0. Megnyugtató eredmény, de egy komoly 
kötelességre is figyelmeztet: a lelkészi állások javadalma
zásának korszerű rendezésének s a tehetséges teol. hallgatók 
anyagi támogatásának szükségére.

7. Az akadémiai ifjúság egészségi viszonyai általában 
véve kedvezők voltak, bár enyhe lefolyású lmrutos bajok, 
különösen télen, nem tartoztak a ritkaságok közé. Az 
1907. évi gyógyszertári számla 42 korona 03 f-nyi összeg-
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gel terhelte a pénztárt. Az intézeti orvos által 12 beteg 
hallgatónk részére kiállított rendelvények száma volt ösz- 
szesen 30. Csak két ifjú volt kénytelen heteken át betegség 
miatt az előadásoktól távol maradni. Az egyik november 
11-től december 30-ig állott a helybeli magánápoldában 
orvosi gyógykezelés alatt. A másik a húsvéti szünidőben 
hazautazván, megbetegedett, betegsége azóta sem állott 
helyre úgy, hogy tanulmányai folytatása végett körünkbe 
visszatérhetett volna.

8. Az ifjúságnak tanulmányi előmeneteléről, önképző 
munkásságáról külön számolnak be az alább 5. sz. a. 
„Kollokviumok, vizsgálatok“ című, illetőleg az Értesítőnk 
VI. dj alatt foglalt részében a „Teológiai Önképzőkör“ 
működését ismertető szakaszok.

9. Vallás-erkölcsi tekintetben is az ifjúság túlnyomó 
részét annak a szent hivatásnak eszméje vezeti, melyre 
készülnek. Komoly intő szóra volt ugyan szükség, de oly 
fegyelmi eset ez évben sem fordult elő, mely erélyesebb 
intézkedést kívánt volna. A hitélet fejlesztése végett részt 
vettek ifjaink a vasár- és ünnepnapi istentiszteleteken, a 
reggeli előadásokat megelőzőleg pedig naponként tartottak 
az önképzőkör helyiségében könyörgést. Az önképzőkör 
heti ülései énekkel és imával kezdődtek és egyházi köz
énekkel végződtek. Közös bibliaolvasásnak szánt órákban 
tartottak magánáhitatossági gyakorlatokat, lelki épülés s 
kölcsönös lelki építés végett.

A soproni evang. olvasó- és ifjúsági egyesület tagjai 
sorába ez évben is beléptek hallgatóink s az egyesület 
által rendezett estélyeken közreműködtek. Tevékeny részt 
vettek a líceumi Deáksegélyző és főiskolai ifjúsági Gyám
intézet ügyei vezetésében is, adományaikkal gyámolítva a 
nemes célt, melyet ez egyesületek szolgálnak. L. VIII. b) 
alatt.
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10. Az egyházkerület soproni intézetei által közösen 
rendezett iskolai ünnepélyekről, melyeken főiskolai ifjú
ságunk is közreműködött, Értesítőnk II. főrészében emlé
keztünk meg. Itt a kizárólag teol. főiskolánkra vonatkozó 
néhány oly ünnepi jellegű mozzanatot emelünk ki, melyek 
az ifjúságnak az egyházi közélettel való megismertetését, az 
egyházi közösség kötelékének megszilárdítását s az egyház- 
társadalmi munkásság kötelességérzet ének ébresztését célozzák.

Múlt évi szeptember 28. és 2‘J. napjain sz. k. Győr 
városában tartotta az Evang. Egyetemes Egyházi Gy á m -  
i n t é z e t  s a Lu the r - t  á r  s a s á g  évi közgyűlését. E 
lélekemelő ünnepélyeken részt vett Bancsó Antal, Payer 
Sándor és Pröhle Károly tanárok vezetése alatt 15 hall
gatónk is. Szívünk mélyéből mondunk hálás köszönetét 
azon figyelmes előzékenységért, mellyel a vendéglátó győri 
gyülekezet lekötelező intézkedése folytán ez emlékezetes 
napokon főiskolánk képviselői találkoztak.

Hálás elismeréssel emlékszünk meg azon szíves fogad
tatásról is, melyben tanáraink és ifjúságunk a farádi s a 
czelldömölki egyházközségbe ugyanazon célból tett kirán
dulásuk alkalmával részesültek. Erre alkalmat szolgáltatott 
nevezett két gyülekezetnek azon megtisztelő felhívása, hogy 
a kebelükben, december 15-én, illetőleg március 22-én 
rendezett vallásos estélyen főiskolánk képviselői részt ve
gyenek. Farádra Payr Sándor és Bognár Károly tanárok 
vezetése alatt 24 hallgató indúlt, Czelldömölkre pedig 
Jausz Vilmos és Pröhle Károly tanárok kiséretében 25 
ifjú. Amott Payr Sándor tanár, emitt Kiss Samu hallgató 
tartott felolvasást az ifjak szavalatai és énekei keretében. 
Czelldömölkön a délelőtti közistenitisztelet alkalmával 
Pröhle Károly tartotta az egyházi beszédet.

E kirándulások emléke bizonyára termékenyítő ha
tással lesz az ifjúság fogékony lelkére. Az erkölcsi siker,
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mely igénytelen törekvésük buzdító méltánylásában jutott 
kifejezésre, valamint a hitélet lélekemelő képe, mely ez 
egyházközségekben szemük előtt feltárult, emlékezetessé 
tette az ott töltött órákat, maradandóvá ezek nevelő ha
tását.

11. Tanári testületünk meleg elismerésével találkozott 
a szekszárdi országos selyemtenyésztési felügyelőség azon le
kötelező intézkedése, hogy hallgatóink számára a selyem- 
tenyésztés ismertetése és megkedveltetése céljából külön 
előadást rendezett. Képviselője: Prehál Henrik főfelügyelő 
úrnak március hó 19-én a hallg-atósá«- körében vetített 
képek kíséretében tartott előadása a nemzetgazdasági s 
népjóléti szempontból egyiránt fontos selyemtenyésztést 
és selyemipart népszerű módon ismertette s összes vonat
kozásaiban méltatva, vonzó alakban szemléltette. Remél
jük, hogy a köztetszéssel fogadott előadás tanulságait if- 
jaink majdan gyümölcsöztetni fogják azok körében, kiknek 
anyagi, erkölcsi jólétét emelni hivatva lesznek. Az ugyan 
e célt szolgáló „Népies Előadás“ című füzetet is bocsá
totta rendelkezésünkre a nevezett t. felügyelőség, még
pedig 100 példányban, amelyeket a hallgatók s az elő
adáson jelen volt egyéb érdeklődők közt osztottunk szét.

12. Azon adományokon kívül, melyeknek nyilvántar
tása Értesítőnk Il-ik főrészében, illetőleg a teol. könyv
tárt és önképzőkört ismertető szakaszaiban foglaltatik, aka
démiánk javára befolyt: az Egyetemes Evang. Egyházi 
Gyámintézet részéről két hallgató lakbérének fedezésére 200 
kor. Mólt. és ft. Gyurátz Ferenc püspök úr ez évben is 
50 koronát bocsátott rendelkezésünkre pályamunkák díja
zására. A főiskolánk nagylelkű jóltevője : néhai Haubner 
Rezső dr. által, b. e. édesatyja, Haubner Máté szuper
intendens emlékére létesített 100.000 korona alapítvány 
után ez évben is pontosan befolyt a 4.000 korona kamat
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járulék. Ez összegből az alapító-levél értelmében 3080 K  
14 hallgató segélyezésére, 200 korona az önképzőköri 
könyvtár gyarapítására folyósíttatott, a 720 korona felesleg 
pedig tőkésíttetett. Meleg hálánk őszinte kifejezésével szá
molunk be a lelkészképzés érdekében hozott e nemes 
áldozatokról.

Itt van talán helyén, hogy a hálás kegyelet kifeje
zésre jusson annak a nemeslelkű férfiúnak emléke iránt, 
akinek neve intézetünk jóltevői sorában az első helyen áll. 
Haubner Rezső dr. k. tanácsos, 1907. október 28-án, sze- 
retetben, munkás élete 82-ik évében, váratlanul elhunyt. 
A boldogult sokkal közelebb állott e sorok írójához, sem- 
hogy az akadémiánk javára tett nagylelkű intézkedéseinek 
méltatására hivatva érezlietné magát. Azért csak a vég- 
rendelkezései közt helyet foglaló azon pontok közlésére 
szorítkozik, melyekben intézetünkről emlékszik meg.

1907. julius 20-án kelt, az egyik soproni kir. köz- 
jegyzőnek őrizete alatt volt s a soproni kir. járásbíróság 
által 1907. október 28-án szabályszerűen kihirdetett vég
rendelete III. szakaszának szószerinti szövege ez : „A dunán
túli á. h. evang. egyházkerület soproni líceumában levő 
teol. intézetre ,.Haubner Máté szuperintendens-alapítvány“ 
címén már régebben 50.000 frt, azaz 100.000 (százezer) 
koronás alapítványt tettem azzal, hogy annak kamataiból 
évenként 12 (tizenkét) teológus, egyenként 240 (kétszáz- 
negyven) koronát kapjon, 200 (kétszáz) koronával pedig 
önképzőkörük könyvtára segélyezi essék. Időközben azonban 
az a szomorú tapasztalás merült fel, hogy a teológiában 
a növendékpapok száma egyre apad, olyannyira, hogy az 
egyházi fennhatóságok nyilatkozata szerint attól kell tar
tani, hogyha ezen visszás helyzeten nem javítunk, ma
holnap lelkészek hiányában fogunk szenvedni. Egyházunk
nak e zilált helyzetében szükségessé vált ezen alapítványt
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máris még életemben haszonvehetővó tenni, hogy ez által 
a lelkészek nevelésére több g-ondot lehessen fordítani. Sőt 
a jövőben ezt még fokozottabb mértékben meg kell csele
kednünk, melynek foganatosítására újból felajánlok 100.000 
(egyszázezer) koronát, olyformán, hogy ezzel a fenn
említett 100.000 (egyszázezer) koronával együtt 200.000 
(kétszázezer) korona alapítványt bocsátók a Nagytekintetű 
Egyházkerületnek — „Haubner Máté szuperintendens
alapítvánnyal“ — rendelkezésére, hogy avval oly intéz
kedések tétessenek, melyek bölcs belátásuk szerint, e 
nagyfontosságú célnak minél tökéletesebben megfeleljenek. 
Ezen alapítványom építkezésekre soha semmiféle körül
mények között fel nem használható.“

A hagyományok magyar földtehermentesítési, illetőleg 
4°/0-os magyar papirjáradék-kötvényekben, még pedig név
leges értékük szerint, a végrendelkező elhatározásától szá- 
mított 11/2 év alatt válnak esedékessé. A fedezésükre szol
gáló értékpapírok a soproni kir. adóhivatalnál vannak le
tétbe helyezve. A hagyatéki eljárás folyamatban van.

2 . Tanári kar.
Rendes tanárok:

1. Bancsó Antal, felaA'atott lelkész, tanítóképzőintézeti 
vallástanár, előadta a bölcsészettörténetet, az újszövetségi 
írásmagyarázatot és a keresztyén erkölcstant. Vezette az 
újszövetségi írásmagyarázati és erkölcstani szemináriumot. 
Heti óráinak száma 11.

2. Jausz Vilmos, felavatott lelkész, egyházkerületi fő- 
számvevő, előadta a héber nyelvtant, az ószövetségi nyel
vészetet, az ószövetségi bevezetést és írásmagyarázatot. 
Vezette az ószövetségi írásmagyarázati szemináriumot. Heti 
óráinak száma 11.



108

3. Payr Sándor, felavatott lelkész, előadta a nevelés- 
történetet, neveléstant, a szimbolikát, az egyetemes és 
magyar protestáns egyháztörténetet Vezette az egyháztör
téneti szemináriumot s a latin olvasmányi gyakorlatot. 
Heti óráinak száma 11.

4. Poszvék Sándor, felavatott lelkész, igazgató, ez idő 
szerint liceumi igazgató is, a teol. önképzőkör elnöke, 
egyetemes egyházi főjegyző s az egyetemes egyházi szám
vevőszék e. elnöke, előadta az egyházjogtant, a liturgikát 
és lelkipásztorkodástant, s a gyakorlati írásmagyarázatot. 
Vezette az egyházjogtani, a homiletikai és katechetikai 
szemináriumot. Heti óráinak száma 10.

5. Pröhle Károly, felavatott lelkész, a tanári értekezlet 
jegyzője, előadta a teol. enciklopédiát, a vallástörténetet, 
az újszövetségi nyelvészetet, az újszövetségi bevezetést s 
Jézus életét. Vezette a németolvasmányi gyakorlatokat. 
Heti óráinak száma 11.

Óraadó tanárok:

1. Bognár Károly, tanítóképzőintézeti tanár, tanította 
az éneket heti 2 órában.

2. Kubinyi Mihály, m. kir. gazdasági szaktanár, elő
adta a gazdaságtant heti 1 órában.o  o

3. Tantárgyak heti óraszám és évfolyamok szerint.

ELSŐ ÉVFOLYAM.

1. Bölcsészettörténet. Egész éven át heti 3 órában. 
Tanár: Bancsó Antal.

2. Neveléstörténet a téli és
3. Neveléstan a nyári félévben heti 2 órában. Tanár: 

Payr Sándor.
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4. Teol. enciklopédia. A téli félévben, heti 3 órában. 
Tanár: Proliié Károly.

5. Vallástörténet. Általános és prehistorikus kérdések. 
A véda vallása, brahmanizmus, buddhizmus, hinduizmus, 
a perzsák, kínaiak és japánok. A nyári félévben heti 3 
órában. Tanár: Proliié Károly.

6. Héber nyelvtan Pukánszky B. Héber olvasókönyve 
nyomán, héber és magyar olvasmányainak fordítási gya
korlataival. A nevek és erős igék. Egész éven át heti 3 
órában. Tanár: Jausz Vilmos.

7. Újszövetségi nyelv. Az újszövetségi görögnyelv alak
tani és mondattani fősajátságainak rendszeres ismertetése 
nyelvtörténeti alapon, válogatott újszövetségi szakaszok 
olvasásávál kapcsolatban. Egész éven át heti 2 órában. 
Tanár: Pröhle Károly.

8. Egyetemes egyháztörténet. Az újkor egész éven át 
heti 3 órában. Tanár: Payr Sándor.

9. Magyar protestáns egyháztörténet. Az egész éven át 
heti 2 órában. Egyháztörténeti szeminárium egész éven 
át heti 1 órában. A tárgyalt témák: 1. Savanarola. 2. 
Luther alapvető irata: A keresztyén nemességhez. 3. Mária 
magyar királyné viszonya a reformációhoz. 4. A reformáció 
Sopronban a mohácsi vész előtt (a terjedelmes latin jegy
zőkönyvek fordításával). 5. Szegedi Kis István. 6. Bor
nemissza Péter. 7. A csepregi colloquium. 8. Az evangélikus 
Csepreg pusztulása. 9. Szenczi Molnár Albert. 10. Alvinczi 
Péter. 11. Lórántfi Zsuzsánna. 12. A pátens. Tanár: 
Payr Sándor.

10. Latin olvasmány egész éven át heti 1 órában. 
Melanchthon Apológiája. Tanár: Payr Sándor.

11. Német olvasmány. Két csoportban. Az első csoport 
olvasmánya: Wurster und Hennig: Was jedermann heute 
von der inneren Mission wissen muss (folytatólagosan); a
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második csoporté: Th. Häring: Unsere persönliche Stellung 
zum geistlichen Beruf. Egész éven át hetenkint 1 — 1 órá
ban. Tanár: Pröhle Károly.

9. Ének. Hangjegyismertetés. Az egyházi dallamok 
közül az ismertebbek gyakorlása, a ritkábban előfordulók 
megtanulása. Betanult s többnyire nyilvánosan előadott 
férfikarok. Névszerint korálok: Jézus, sebeidnek mélye; 
Erős vár a mi istenünk; Jövel Szentlélek Úr Isten! Val
lásos énekek: Ezrek ajkán egy szívvel; Népek kegyes 
atyja; Az Úr az én hű pásztorom; Dicsőség; Ima; Isten 
a mi oltalmunk. Hazafias énekek: Nemzeti ima; Hazámhoz. 
Egy népdal. Egész éven át heti 2 órában. Tanár: Bognár 
Károly.

MÁSODIK ÉVFOLYAM.

1. Ószövetségi nyelv. A gyönge igék. Nyelvtani ismét
lések. Szemelvények a történeti könyvekből. Egész éven 
át heti 2 órában. Tanár: Jausz Vilmos.

2. Ószövetségi levezetés, egész éven át heti 2 órában. 
Tanár: Jausz Vilmos.

3. Éjszövetségi írásmagyarázat. János evangéliumának 
első fele, Jézus működése; egész éven át heti 3 órában. 
Az exeg. szemináriumban heti 1 órán Jézus parabolái. 
Tanár: Bancsó Antal.

4. Egyetemes egyháztörténet, mint az első évfolyamban.
5. Magyar protestáns egyháztörténet, mint az első év

folyamban.
6. Liturgika a téli és
7. Lelkipásztorkodástan a nyári félévben, heti 2 órában. 

Tanár: Poszvék Sándor.
8. Homiletikai és katechetikai szeminárium. Lásd a har

madik évfolyamot.
9. Latin olvasmány, mint az első évfolyamban.
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10. Német olvasmány, mint az első évfolyamban.
11. Ének, mint az első évfolyamban.

HARMADIK ÉVFOLYAM.

1. Ószövetségi írásmagyarázat. Bírák könyve I—IX. r. 
A szemináriumban: Ezsaiás könyve XL—XLVI. r., a hall
gatók dolgozatai alapján. Egész éven át heti 4 órában. 
Tanár: Jausz Vilmos.

2. Újszövetségi írásmagyarázati mint a második év
folyamban.

3. Újszövetségi bevezetés. Egész éven át heti 2 órában. 
Tanár: Pröhle Károly.

4. Keresztyén erkölcstan. Egész éven át heti 3 órában. 
Erkölcstani szemináriumban heti 1 órán: W. Sombart mun
kája alapján a szociálizmus és a szociális mozgalom ismer
tetése. Tanár: Bancsó Antal.

5. Liturgika a téli és
6. Lelkipásztorkodástan a nyári félévben, mint a má

sodik évfolyamban.
7. Gyakorlati írásmagyarázat és gyakorlati írásmagya

rázati Szeminárium heti 1— 1 órában. A húsvét utáni ötödik 
vasárnap s a Szentháromság-ünnep utáni 11-ik vasárnap 
közti ünnep és vasárnapokra rendelt régi evangeliomi peri- 
kópák részletes magyarázata, tekintettel a megfelelő epi- 
stolai szentleckókre.

A szemináriumban: a karácsony és vízkereszt utáni 
ötödik vasárnap közé eső ünnepi és vasárnapi régi evan
geliomi perikópáknak a hallgatókkal együtt való értelmezése, 
tartalmuknak gyakorlati értékesítése, egységbe foglalása. 
Tanár: Poszvék Sándor.

8. Egyházjogtan, egész éven át heti 3 órában. Tanár: 
Poszvék Sándor.
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9. Homiletikai és katechetikai szeminárium heti 2 órában. 
Egyházi beszédek és katechezisek készítése s előadása be
ható bírálat kíséretében. A magasabb évfolyamok hallgatói 
helyben és vidéken ismételten tartottak egyházi beszédet 
gyülekezeti istentisztelet keretében. A katechetikai gyakor- 
latokata tanítóképzőintézeti gyakorló-iskolának e célra 
berendelt növendékeivel végezték a hallgatók. A gyakorla
tokon való tevőleges részvételre különösen a III. és IV. 
évfolyam hallgatói voltak kötelezve. Tanár: Poszvék Sándor.

10 Gazdaságtan, heti 1 órában. Tanár: Kubinyi Mihály.
11. Német olvasmány, mint az első évfolyamban. 

Tanár: Pröhle Károly.
12. Ének, mint az első évfolyamban.

NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

1. Ószövetségi írásmagyarázat, mint a harmadik év
folyamban.

2. Újszövetségi írásmagyarázat, mint a második év
folyamban.

3. Keresztyén erkölcstan, mint a harmadik évfolyamban.
4. Szimbolika, egész éven át heti 2 órában. Tanár: 

Payr Sándor.
5. Jézus élete. Egész éven át heti 2 órában. Tanár: 

Pröhle Károly.
6. Újszövetségi bevezetés, mint a harmadik évfolyamban.
7. Gyakorlati írásmagyarázati szeminárium, mint a har

madik évfolyamban.
8. Egyház jogi szeminárium heti 1 órában. Az egyházi 

háztartást és igazságszolgáltatást szabályozó zsinati törvények 
részletes ismertetése, egyházi ügyiratok kiállítása egyes 
fontosabb egyházjogi kérdések megbeszélése. Tanár: Poszvék 
Sándor.
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9. Homiletikai és katechetikai szeminárium, mint a har
madik évfolyamban.

10. Ének, mint az első évfolyamban.
Heti órák száma: az I. évfolyamban 24, a Il.-ban 23, 

a III.-ban 28, a IV.-ben 24.

4. A hallgatók névsora.*
I. ÉVFOLYAM.

Beniacs Gyula József, Németlipcse
— Liptóin.. t ,  Schwarz Mihály 
öd.

Bojtos László, Farád — Sopron
ra., t.

Feiler Ernő József, Városszalónak
— Vasm., t., Haubner Máté a. 

Fiedler Károly, Fertőmeggyes —
Sopronm., t.

Halasa Péter, Zászkál — Árvám., t. 
Hering János, Szend — Komá

romra. (Körmend — Vasm.), t., 
Haubner Máté a.

Lang Mátyás, Fertőmeggyes — 
Sopronm.. t.

Luthár Ádám, Szentbihor :— Vas
ra., t., Deáksegélyző öd.

Nagy Gjmla, Zsebeháza — Sop
ronm., t.

Nagy István, Celldömölk — Vas
ra., t.

Piri András, Dáka — Veszprém
in. (Pápa — Veszprémm.) t.

Somogyi Károly, Szergény — 
Vasm., t.

Sparas Elek, Bodóhegy — Vasm., 
(Steierország — Radkersburg), t., 
Hetyésy Pálné öd.

Stiegler Sándor Ernő Vilmos, 
Sopron, gr. Teleki-Róth Jo
hanna és Németalföldi öd.

Szlatinszky András, Losonc — 
Nógrádm. Kilépett.

Varga Géza, Rábaszentandrás — 
Sopronm., t.

Wagner József, Gyönk — Tolná
ra., t., Nagy Sándor öd.

Összesen: 17.

II. ÉVFOLYAM.
Húska Sámuel, Brezova — Nyitra- 

m., t.
Janci János, Brezova — Nyitram,, t.
Káldi Mihály István, Kolta — 

Vasm. (Pápa — Veszprémm.), 
t., Haubner Máté a., gr. Teleki- 
Róth J. és Hetyésy Pálné öd.

8

Bátsi József, Lovászpatona 
Veszprémül., t., Haubner Máté 
a., Bognár Árpád és Deák- 
segélyző öd.

Bódy Pál, Fiirész-Lacsava — Gö- 
niörm. (Rimaszombat — Gömör- 
m.). t.

* A helynév a hallgató születése (zárjel közt szülői lakó-) helyét jelzi. 
Rövidítések: t. =  tápintézeti; a. =  alapítványos; d. =  díjas; öd. =  ösztön
díjas. Az a., d. és öd. előtti név a forrásra, illetőleg az alapítványra utal, 
melyből a segélyt a hallgató élvezi.
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Kutas Kálmán, Győr (Budapest), 
t., Gyámintézeti d. és győri Stel- 
czer Dániel öd.

Lamnek Vilmos, Budapest, t., 
Braun Ferdinand és Deák- 
segélyző öd.

Péter János Lajos, Tófű — Bara
nyám., t., Tratnyaky Miklós és 
Deáksegélyző öd.

Reiser Mihály, Francfeld — To- 
rontálm.

Sensel Lajos, Nagyócsa — Zólyom
ra. (Felsődacsolam — Hontm.) 
t., Szabó József öd.

Szabó Ferenc, Nagyacsád — Vesz
prémin., t., Szabó József öd.

Zettl József, Gyimótfalva — Vas
ra,, t., Hetyésy Pálné öd.

Összesen: 12.

III. ÉVFOLYAM.

Botbár Mihály, Újvidék (Sopron), 
Leitner Ferenc öd.

Fábján Imre, Pusztamiske, — 
Veszprémin., t., Haubner Máté 
a., gr. Teleki-Róth Johanna és 
Deáksegélyző öd.

Gyarnmthy Ferenc, Alsószopor — 
Sopronira, t., Haubner Máté a., 
gr. Teleki-Róth Johanna és 
Horváth Illés Juh öd.

Heiner Géza István. Felsőszakony 
— Sopronira, t., Haubner Máté 
a., Torkos Mária öd.

Kovácsics Géza, Pórládony —- 
Sopronra., t., Haubner Máté a.

Mészáros István, Répcelak — Vas
megye (Relsó'ság — Sopronira),

t., Haubner Máté a., gr. Teleki- 
Róth Johanna öd.

Molnár Gyula, Répcejánosfa — 
Sopronira, t., Haubner Máté a., 
Szabó József és Deáksegélyző öd.

Németh Sándor, Bük — Sopronira, 
t ,  Haubner Máté a., gr. Teleki- 
Róth Johanna öd.

Rátz Ágoston Károly, Cservenka 
— Bács-Bodrogm., t., Gyám
intézeti d., Hetyésy Pálné és 
Deáksegélyző öd.

Reichert Gyula, Kistormás — 
Tolnám., t., Németh István öd.

Rimár Jenő, Budapest, t., Szabó 
József öd.

Összesen: 11.

IV. ÉVFOLYAM.

Bándy Miklós, Napi — Gyűrni., 
t., Haubner Máté a., Rupprecht 
János és győri Kovács-Szeredi 
öd.

Bohár László, Toponár — Somogy
ira, t., Haubner Máté a., Torkos 
Mária öd.

Kiss Sámuel, Vadosfa — Sopronira, 
t., Haubner Máté a., gr. Teleki- 
Róth Johanna és Radó Ignác 
öd., Radó Lajcsi d.

Ruppeldt F edor Frigyes Liptószent- 
miklós — Liptóira, t. Kilépett.

Összesen: 4.
Rendkívüli hallgatók.

Fodor Miklós, Alsószopor — Sop
ronira, t.

Jonke Alajos Rezső, Károlyváros 
— Zágráb, t., Kilépett. 

Pöttschacher István, Sopron.
Összesen: 3.
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Az iskolai év végén a hallgatók száma volt 44, még pedig: 
dunántúli egyházkerületi illetó'ségű . . .  33
bányai „ „ . . .  5
dunániimeni „ „ . . .  3
tiszai „ „ . . .  3

tápintézeti..............................................................40
Haubner Máté alapítványos . . . . . . . .  14
gyámintézeti és ösztöndíjas................................. 26

5. Kollokviumok, vizsgálatok.

A kollokviumok a két félév végűn kötelezők. A télio
félévi kollokválás kötelezettsége kiterjed az összes hallga
tókra s az összes előadott tantárgyakra. A nyári félévben 
az összes tantárgyakból való kollokválás csak az I. év
folyam hallgatóira nézve kötelező, mig a többi évfolyamok 
hallgatóira nézve e kötelezettség csak azon tantárgyakra 
szorítkozik, melyekből külön alap- illetőleg szakvizsgálatot 
nem tesznek. A kollokviumok eredményét, valamint az 
előadások látogatását feltüntető osztályozási jegyek nyil
vántartása, úgy a hallgatók leckekönyveiben, mint az in
tézeti anyakönyvekben, az előadó tanárok sajátkezű be- 
jegyzései alakjában történik.

Az első félévi kollokviumok általános eredménye 
jó volt.

Alapvizsgálatra jelentkezett az a 12 hallgató, ki az 
1906/7-ik iskolai évben sikerrel végezte főiskolánkban a 
második évfolyamot. Egy közölök visszalépvén, 5 hallgató 
1907 junius 14-ón, 6 hallgató pedig szeptember 11-ón tett alap- 
vizsgálatot, még pedig 4 általános jeles, 6 jó és 1 elég
séges sikerrel. Mind a 11 hallgató a folyó 1907/8-ik tan
évben intézetünkben végzi a harmadik évfolyamot.

Szakvizsgálatra jelentkezett összesen 9 ifjú, 3 főisko
lánkban, 6 pedig külföldi fakultáson végezte a negyedik

8*
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évfolyamot. Amazok junius 20-án délelőtt, ezek augusztus 
23-ik napján vizsgáztak. Mindkét vizsgálat ft. és mélt. 
Gyurátz Ferenc püspök úr elnöklete alatt folyt le. Szak- 
vizsgálatra jelentkezett névszerint:

1. Balikó Lajos. Született Őriszigeten (Vas m.) 1884. 
február 28. Érettségi vizsgálatot tett a felsőlövői főgimná- 
ziumban 1903-ban. A bárom első teol. évfolyamot Sopron
ban végezte, hol alapvizsgálatot is tett 1905-ben. A ne
gyedik évfolyamot a lipcsei egyetem fakultásán végezte.

2. Dörmer Frigyes, ki született Felsőnánán (Tolna m.) 
1883. október 11-én. A soproni líceumban 1903-ban nyert 
gimnáziumi érettségi bizonyítványa alapján, ugyanazon év
ben akadémiánk hallgatói sorába lépvén, itt végezte az 
első hat félévet, itt tett alapvizsgálatot is 1905-ben. Az 
utolsó két félévet az erlangeni teol. fakultáson végezte.

3. Ebenspanger Károly Sándor szül. Hárspatakon 
(Vas m.) 1884. január 30-án. Gimnáziumi tanulmányait 
a soproni líceumban végezte, hol érettségi vizsgálatot tett 
1903-ban. Az 1903/4— 1905/6-ki tanévekben főiskolánk
nak volt hallgatója. 1905-ben tett alapvizsgálatot. Az 
1906/7-ik évben a hallei fakultáson végezte tanulmányait.

4. Hanzmann Károly Sámuel. Szül. Sopronban, 1884. 
december 27-én. Érettségi vizsgálatot tett a soproni líceum
ban 1903-ban. A teológia bárom első évfolyamát intéze
tünkben végezte s ugyanitt alapvizsgálatot tett 1905-ben. 
Az utolsó évfolyamot a hallei fakultáson végezte.

ő. Iliász László s ennek ikertestvére:
6. Ihász Mihály, születtek 1884. szeptember 21-én 

Kisbaboton (Győr m.). A soproni líceumban 1903-ban 
érettségi vizsgálatot tevén, ugyanazon év szeptember első 
napjaiban akadémiánk hallgatói sorába léptek. Itt végezték 
a négy teol. évfolyamot, itt tettek alapvizsgálatot is. 
1905-ben.
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7. Jakab Iván, ki született Pápán (Veszprém m.) 
1883. február 4-én. A pápai ref. főgimnáziumban 1902-ben 
nyert érettségi bizonyítványa alapján a budapesti kir. mű
egyetemre, egy évvel utóbb pedig főiskolánkba rendes hall
gatóul felvétetvén, itt végezte a három első évfolyamot, itt 
tett alapvizsgálatot is 1905-ben. Az 1906/7-ik évben a 
hallei fakultáson végezte tanulmányait.

8. Péter Sándor, született Tófűn (Baranya m.) 1883. 
február 26-án. Érettségit tett a soproni líceumban 1903- 
ban. A teológia mind a négy évfolyamát intézetünkben 
végezte, hol alapvizsgálatot is tett 1905-ben.

9. Zathureczky László. Született Turóczszentmártonban 
1880. szeptember 4-én. Érettségit tett az iglói evang. fő
gimnáziumban 1899-ben. Ot féléven át a budapesti kir. 
tudományegyetemnek volt bölcsészhallgatója. A három első 
teol. évfolyamot Sopronban végezte az 1903/4— 1905/6-ik 
iskolai években, itt tett alapvizsgálatot is 1905-ben. Az 
1906/7-ik tanévet Erlangenben töltötte, hol mindkét fél
éven át a teol. fakultásnak volt rendes hallgatója.

A vizsgáló-bizottság ez ifjaknak bizonyítványait rendben 
levőknek találván, írásbeli dolgozataikat pedig a szaktanárok 
bírálata alapján elfogadhatónak nyilvánítván, őket szóbeli 
vizsgálatra bocsátotta. Az írásbeli házi munkák kidol^o- 
zására, a vizsgálati szabályok értelmében, félév van enge
délyezve. Latin nyelven Írandó életrajzon kívül a bibliai 
exegezis és rendszeres teológia szakkörébe vágó egy-egy 
munkát, valamint egyházi beszédet is kell készíteniük.

A kitűzött témák, melyek közül a vizsgálatra jelent
kezők egyet szabadon választhattak, ezek voltak:

Írásmagyarázati: Abdiás próféta könyvének magyará
zata. Az apostoli kor vagyonjogi felfogása. Csel. 2. r. 
41—47. v , továbbá 4, r. 32. v. — 5. r. 11. v. s az 
újszövetség egyéb parallel helyeinek magyarázata alapján.
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A rendszeres teológia köréből: A prot. egyház alap- 
elveinek kifejtése és azok alapján a rom. kath. és prot. 
egyház között levő különbség megállapítása és jellemzése. 
Mely elvek meríthetők a keresztyén erkölcstanból a szo
ciális kérdés megoldására ?

Az egyházi beszéd alapigéje: Máté 18. r. 20. v .; 1. 
Korint. 3. r. 16. v.

A szóbeli vizsgálatot megelőző napon, junius 19-én, 
illetőleg- augusztus 22-én készítették a vizsgázók a szintén 
előírt zárványmunkát, tanári felügyelet mellett, t. i. az 
elnökileg kijelölt Máté 16. r. 26. v .; vagy Galat. 6. r. 7.,
8. v. (junius 19.), illetőleg Máté 7. r. 12. v., vagy Filipp.
3. r. 20. v.-re (augusztus 22.) alapított egyházi beszédet.

A szóbeli szakvizsgálatot megállván, Zathureczky 
László bányaegyházkerületi illetőségű ifjú elbocsáttatott, 
a dunántúli egyházkerület kötelékébe tartozó 8 jelölt pedig 
lelkészi vizsgálatra bocsáttatott. Ez junius 20-án délután, 
illetőleg augusztus 24-én folyt le az egyetemes egyházi 
közgyűlés által a ft. és mélt. püspök úr elnöklete mellett 
kiküldött vizsgáló-bizottság előtt.

Az egymást kiegészítő szak- és lelkészi vizsgálatot 5 
jelölt általános jeles, 2 általános jó és 1 általános elégséges 
sikerrel állotta meg.

Nevezett 8 ifjút ft. Gyurátz Ferenc püspök úr ő mél
tósága Szombathelyen augusztus 25-én, több lelkész és 
tanár segédkezése s a. hívek tömeges részvétele mellett, a 
lelkészi hivatalra ünnepélyesen felavatta.

A felavatottak segédlelkészi minőségben azonnal nyer
tek alkalmazást, névszerint Báliké Lajos Nagygeresden 
(Sopron m.), Dörmer Frigyes Győrszemerében, Ebenspan- 
ger Károly Körtvélyesen (Vas m.), Hanzmann Károly 
Répcelakon (Vas m.), Ihász László Bükön (Sopron m.), 
Ihász Mihály Vadosfán (Sopron m.), Jakab Iván Oros
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házán (Békés m.), Péter Sándor Csikostöttösön (Baranya 
megye).

Ezeken kívül lelkészszé felavatta az egyházker. fő- 
pásztor december 7-én Sopronban Jonke Alajos Rudolf 
volt rendkívüli hallgatónkat, ki Varsádon (Tolna m.) nyert 
segédlelkészi alkalmazást.

Isten Szentlelke vezérelje őket!



A főgim názium i ifjúság öntevékenysége, 
önképzőkörök, egyesületek.

a) A Főgimnáziumi Magyar Társaság.

Az ifjúsági Magyar Társaság a négy főgimn. 'osztály 
tanulóiból Hollósy Kálmán főgimn. tanár elnöklete alatt 
szeptember hó 20-án alakult meg 72 rendes és 66 hallgató 
taggal.

O Ö

A Társaság főjegyzője: Heiner Lajos VIII. o. t., 
főkönyvtárosa: Bohár Lajos VIII. o. t ,  alkonyvtárosa: 
Mihácsy Gábor VII. o. t., pénztárosa: Major Sándor VIII.
o. t., háznagya: Vidt Béla, VIII. o. t ,  aljegyzője: 
Gömbös Miklós VII. o. t.

A Társaság a 17 rendes gyűlésen kivül két dísz- 
gyűlést tartott. Az első díszgyfílés október 6-án volt az 
aradi vértanuk emlékére. Az ünnepély, melyen a főgim
náziumi tanári kar is megjelent, a következőkép folyt le: 
Hollósy Kálmán tanár elnöki megnyitója után Heiner 
Lajos VIII. o. t., főjegyző mondott emlékbeszédet. Kiss 
Ödön VII. o. t. Pósa Lajosnak „Az aradi vesztőhelyen“ című 
költeményét szavalta; Vidt Béla VIII. o. t. „A vértanuk 
emlékezete“ című dolgozatát olvasta fel; Bohár Lajos VIII.
o. t. Váradi Antalnak „A tizenhárom“ című költeményét 
szavalta; a díszgyűlés a „Hymnus“ eléneklésével ért véget.
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A második díszgyűléssel a Társaság a modern Magyar- 
ország megszületésének 60. évfordulóját ünnepelte meg 
március 15-én. A főgimnáziumi tanári kar is megjelent a 
lelkes ünnepélyen, melynek műsora a következő volt: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Emlékbeszéd, mondta Heiner Lajos 
VIII. o. t., főjegyző. 3. „Bem apó“, jutalmazott pálya
munka. Irta Heiner Lajos VIII. o. t., felolvasta Scliüszler 
Rezső VIII. o. t. 4. „A hazaszeretetről“ Szabolcsim Mihály- 
tól, szavalta Rosta Pál VII. o. t. 5. „Szózat“. Közének. — 
A rendes gyűléseken felolvasásra került 13 munka : 4 
irodalomtörténeti: Kazinczy élete és irói tevékenysége. Ha
zafias líránk a forradalom lezajlásáig. Csokonai és a Lilla- 
dalok. Petőfi szerelme költészetében; 1 esztétikai: A betyár 
alakja népköltészetünkben; 1 történeti: Műveltségünk az 
Anjouk alatt; 1 természetrajzi: A ló származása, története 
és elterjedése; 1 természettani: A színképek; 1 néprajzi: 
Tanulmány a horvát határőrvidékről s egy lélektani 
munka: „Szellemvilág“ ; ezeken kívül két elbeszélés:
..Zsófika“, „A megtért“ és egy rajz: „Márton bácsi hite“. 
A rendes gyűlések számát a három szavaló gyűlés egészíti 
ki. A munkáknak és a szavalatoknak megbírálása nyom
ban követte az előadást. Két szavalóversenyt is rendezett 
a Társaság; egyet az V. és VI. osztályú hallgató tagok 
részére, egyet a VII. és VIII. osztályú rendes tagok részére. A 
hallgató tagok versenyén Zábrák Viktor V. o. t., a rendes 
tagok versenyén Bohár Lajos VIII. o. t. nyert jutalmat, 
Kiss Ödön VII. oszt. tanuló pedig dicséretet.

A tagok munkakedvét a Társaság a lefolyt iskolai 
évben is pályázatok kitűzésével fokozta. A március 15-ikére 
kitűzött pályázaton Heiner Lajos VIII. o. t. nyert egy 
aranyat „Bem apó“ című munkájával.

Az örömünnepi pályázaton Schiiszler Rezső VIII. o. t. 
egy aranyat nyert „Túzok“ című elbeszélésével.
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Az évvégi pályázaton a következő tanulók nyerték el 
a kitűzött jutalmakat: Major Sándor VIII. o. t. „A Szi
lágyi és Hajmási monda feldolgozásai irodalmunkban“ 
című irodalomtörténeti tanulmányával egy aranyat. Heiner 
Lajos VIII. o. t. „A népnyelvi széalkotások“ című nyelv- 
tudományi munkájával egy aranyat. Vidt Béla VIII. o. t. 
„A hő nevezetesebb forrásai“ című fizikai munkájával 
egy aranyat. Major Sándor VIII. o. t. „Turnus halála“ 
című latin műfordításával egy aranyat. Manninger Rezső 
VIII. o. t. „Kleanthes himnusza Jupiterhez“ című görög 
műfordításával egy aranyat. Soés Tamás VI. o. t. „Buda 
halála“ című értekezésével egy aranyat.

Dicséretben részesültek: Singer Dezső VIII. o. t., 
Gömbös Miklós VII. o. t. és Hajas Imre VII. o. t.

A „Radó Lajcsi “-díjat (5 arany) a Társaság ezúttal 
is főjegyzőjének, Heiner Lajos VIII. o. tanulónak Ítélte 
oda, mint a Társaság legtevékenyebb tagjának.

Háztartását a Társaság az előre megállapított költ
ségvetés keretén belül vezette s az előirányzott összeget 
semmiben sem haladta túl. Bevétele volt a tagsági díjak
ból, könyvjegyzékek, elárverezett könyvek s lapok árából 
és apróbb büntetésekből a múlt évi maradvánnyal együtt 
880 korona 33 fillér, ehhez csatlakozik az ifjúsági magyar 
könyvtári alapítvány 1907. évi kamatjából 66 korona, a 
Simunyák-féle alapítvány 1907. évi kamatjából: 112.50 K, 
úgy hogy az összes bevétel 1058.87 koronát tesz ki. 
Ezzel szemben a könyvtár gyarapítására, könyvkötósre, 
folyóiratokra, jutalmazásokra és a rendes szükségletekre 
fordított kiadás 763.71 korona, a pénztári maradók tehát 
ez óv végén 295.16 korona.

A Társaság évi működését ezen évben is öröm
ünneppel zárta le, melyet május hó 24-én a következő 
műsorral rendezett: 1. A Szilágyi és Hajmási monda fel
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dolgozásai irodalmunkban. Jutalmazott pályamunka. Irta 
és egyes részleteit felolvasta Major Sándor VIII. o. t. 2. 
Túzok. Jutalmazott pályamunka. Irta és felolvasta Schüsz- 
ler Rezső VIII. o. t. 3. Ágota kisasszony. Költemény 
Kiss Józseftől. Szavalja Kiss Ödön VII. o. t. 4. Magyar 
népdalok. Előadja a főgimnáziumi ének- és zenekör cigány- 
zenekara. 5. Jelentés a Társaság évi működéséről. Fel
olvassa Heiner Lajos VIII. o. t., a Társaság főjegyzője. 
6. Jutalmak kiosztása.

A Társaság önképző munkásságát nagyban támo
gatta ez évben is a körrel kapcsolatos ifjúsági könyvtár és 
Olvasókör. — A könyvtár élén az elnök ellenőrzése mellett 
Bohár Lajos VIII. o. t., főkönyvtáros állott, ki az al
kony vtáros és 14 könyvtáros közreműködésével kezelte a 
könyvtárt. Azonkívül felelősség terhe mellett vezette a fő
könyvet, a szerzeménynaplót, a folyóiratok s kötésbe adott 
könyvek jegyzékét. A kézi könyvtár ez évben is a tagok 
rendelkezésére állott s rendszeresen gyarapodott. A könyv
tár ez idén 159 kötettel szaporodott és a kötéssel együtt 
405.10 koronát fordított a Társaság könyvtára fenn
tartására. A könyvtári órák szerdán és szombaton délután 
2/32 — 1/a3 óráig voltak. A tagok két művet vehettek ki 
egyszerre és négy hétig tarthatták maguknál.

Az Olvasókör helyisége naponként délután 4— 727-ig, 
vasárnapokon és ünnepnapokon pedig d. e. 9 — 11-ig és 
az első félévben d u. 5—7-ig' állott a tagok rendelkezésére. 
A Társaság a következő lapokat és folyóiratokat járatta: 
Budapesti Hírlap, Az Újság, Uj Idők, Vasárnapi Újság, 
Századok, Szövetnek, Magyar Nyelvőr, Történelmi élet
rajzok, Budapesti Szemle, Irodalomtörténeti Közlemények, 
Philol. Közlöny, Természettani Közlöny, Akadémiai Érte
sítő. Szórakoztató foglalkozásul a téli hónapokban sakk- 
és dominó-játék állott a tagok rendelkezésére.
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A feltétlen rend érdekében a szabályrendeleteknek 
Vidt Béla VIII. o. t., háznagy és a napos teremőrök sze
reztek érvényt.

bl A Fögimnáziumi Gyorsírókor 1907—1908. évi működése.

A Soproni Evang. Főgimn. Gyorsírókor szeptember 
21-én alakult meg 43 rendes, 48 hallgató és 3 pártolótaggal.

Tisztikara a következőkép alakult: Tanár-elnökké 
a kör elnökválasztó-gyűlésén Dala Jenő tanárt választotta 
meg, miután volt elnöke Rosta Ferenc tanár, 9 évi mű
ködése után nagyfokú elfoglaltsága miatt az elnökségről 
lemondott. A kör eltávqzott elnökét hálából, szeretetből 
s azon fáradhatatlan munkásságának elismeréséül, melyet 
a kör felvirágoztatása körül 9 évi elnökség-e alatt kifejtett, 
tiszteletbeli tagjai közé választotta.

Egyéb tisztviselőkké a következők választattak: ifjú
sági elnök: Schüszler Rezső VIII. oszt tan.; tanfolyam
vezetők: Schüszler Rezső VIII. oszt. tan., Kovács János 
és Miliácsy Gábor VII. oszt. tanulók; pénztáros: Ludván 
Sándor VII. oszt. tan.; könyvtáros: Hajas Imre VII. oszt. 
tan.; jegyző: Weisz László VIII. oszt. tan.

A gyorsírás tanítására körünk az idén egy vita- 
és két levelezőírási tanfolyamot nyitott. A vitaírást a kör 
ifjúsági elnöke adta elő az első félévben heti 2 órában, 
a második félévben pedig 1 rendes és 1 gyakorló órában; 
a levelezőírást pedig a többi tanfolyamvezető heti 2—2 
órában adta elő. Husvét után a kör a gyorsírás meg
kedvel tetősére előkészítő-tanfolyamot nyitott, melynek 
vezetőjéül Hajas Imre VII. osztályú tanuló választatott 
mesí. ki aztán heti 1 — 1 órában ismertette a kezdő tag-okkal 
a gyorsírás hasznát, fontosságát és alapfogalmait.

A tanfolyamok vizsgáit május 13-án és 16-án tartotta meg 
az e célra kiküldött vizsgáló-bizottság a tanár-elnök éso CT
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Gecsányi Gusztáv főgimn. igazgató jelenlétében. A vita
írásból vizsgát tett 11 tanuló. Eredmény: 3 jeles, 3 jó és 
5 elégséges. A két levelezőírási tanfolyamból vizsgát tett 
összesen 28 tanuló és pedig 14 jeles, 6 jó, 5 elégséges és
3 elégtelen eredménnyel.

A rendes havi gyűléseken kivtil a kör egy elnök
választó, egy alakuló, egy rendkívüli és egy évzáró gyűlést 
tartott. A felolvasó gyűlések az idén a rendes havi gyűlések 
keretében tartattak meg. A gyűléseken felolvasásra került
4 munka: 3 szakmunka: „A torlódások köréből'4 (vita
írási értekezés), „A jelképi jelölésről“ és „Kele Antal dr. 
rendszerének ismertetése“ ; ezeken kívül egy gyorsírási 
szépii dalmi munka: „Novella, vagy a gyorsírás sorsa“. 
E felolvasásokon kívül a gyűléseken a kör tagjai egy-egy 
vitaírási gyakorlatot is megbíráltak, vagy pedig a kezdők 
havi vizsgáját hallgatták meg.

A munkakedv fokozására a kör, mint minden évben, 
úgy ezidén is, egy őszi írásversenyt rendezett és évvégén 
a kezdők részére korrekt-stenogramm pályázatot hirdetett. 
Az őszi írásverseny eredménye a következő: a 120 szó
tagoson első díjat nyert: Tarján István VI. oszt. tanuló. 
A 160 szótagoson első díjat nyert: Szutter László VI. oszt. 
tan.; második díjat nyert: Hajas Imre VII. oszt. tan. 
A 200 szótagoson első díjat nyert: Láng János VII. oszt. 
tan.; Hajas Imre pedig e fokon dicséretben részesült. 
A kezdők részére hirdetett évvégi korrekt-stenogramm 
pályázaton első díjat nyert: Bárány Károly III. oszt. tan.; 
második díjat nyert: Gerencsér Zsigmond III. oszt. tan.; 
Ezenkívül dicséretben részesültek még: Németh Endre III. 
oszt. tan., Szíj János IV. oszt. tan., Zsiray Miklós IV. oszt. 
tan., Siftár Zoltán III. oszt. tan., Györffy Béla IV. oszt. 
tan és Szűcs Lajos IV. oszt. tan. Az év elején a kör 
rendezett még a kezdők részére egy „e—é“ hangzós ver
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senyt is, melyen az első díjat Németh Endre, második 
díjat Siítár Zoltán III. oszt. tanulók nyerték el. Dicséretben 
részesültek: Tobak Lajos V. oszt. tan., Wehoffer Mihály, 
Zsiray Miklós, Sziics Lajos, Györfi Béla, Kremser Károly 
IV. és Bárány Károly, Gerencsér Zsigmond, Küliár Sándor, 
Schneider Lipót, Szivacsok István, Jausz Béla és Hetyési 
István III. o. tanulók.

E körünkben rendezett versenyeken kívül a tagok 
még tavaly óv végén rósztvettek a „Szegedi Nemzetközi 
Kongresszussal“ egybekötött írás-, valamint korrekt- 
stenogramm-versenyen is a következő eredménnyel: a 160 
és a 120 szótagos versenyen Láng János dicséretet nyert. 
A vita-, illetve levelezőírási korrekt munkájukkal kitűntek: 
Schüszler Rezső, ki vitaírási pályamunkájával 17. díj fe
jében könyvjutalmat nyert; ilyen nemű pályamunkájukkal 
dicséretben részesültek még: Förhóncz Sándor, Láng János 
és Mihácsy Gábor. A levelezőírási pályamunkával dicsé
retet nyertek: Takács Antal, Láng János, Mihácsy Gábor 
és Schüszler Rezső.

A Gyorsírókor, mint az előző években, az idén is 
kiadta a „Soproni Gyorsírót“. XXXIV-ik évfolyamába 
lépett az idén. Főszerkesztője: Schüszler Rezső, társszer
kesztője pedig: Bohár Lajos VIII. osztályú tanulók voltak. 
A változatos tartalom mellett a lap értékét nagyban emelte 
Láng János VII. o. tanuló, majd ennek lemondása 
után Szutter László VI. osztályú tanuló szép auto- 
grafiája. E két körülménynek köszönhetjük azt a szinte 
páratlan jelenséget lapunk történetében, hogy előfizetőinek 
a száma meghaladta a 100-at.

Figyelmet érdemel még könyvtárunk gyarapodása is. 
A könyvtár köteteinek száma 440-ről 483-ra szaporodott. 
A szaporodáshoz hozzájárultak: Träger Ernő úr a követ
kező művekkel: Gyorsírási Emlékkönyv; Szépirodalmi
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Gyorsíró és Gyorsírási Szemle (III. évi.); Soproni Gyors
író XXII. évfolyama. Hozzájárult a szaporodáshoz még a 
„Szegedi Gyorsírók Egyesülete“ is Téglás Géza dr. „Uj 
adatok a magyar gyorsírás története“ című munkájával. 
Egyéb szaporodások: Bódogh J . : Magasabb fokú gyors
írása és levelezőirási tankönyve; „Az írás“ II. évfolyama: 
„Concordia“ XXI. és XXII. évfolyama; „Soproni Gyors
író“ XXXIII. évfolyama stb.

Hogy a Gyorsírókor könyvtára e folytonos szaporí
tással és tökéletesítéssel milyen magas színvonalon áll, 
arra elég megjegyezni,-hogy körünk az 1907. júniusában 
tartott „Szegedi Nemzetközi Kongresszus“ alkalmával ki
állított könyveivel s egyáltalában közreműködésével elis
merő oklevél kíséretében bronz érmet nyert.

c) A Főgimnáziumi Ének- és zenekör.

A' Kör szeptember hó 27-én alakult meg. Tagjainak 
száma 110 volt: 75 működő s 35 pártoló. Elnöke: 
Kárpáti Sándor tanítóképzŐ-intézeti tanár, főjegyzője: 
Manninger Rezső VIII. o. t., karvezetője: Raiger Alfréd
VIII. o. t., főkönyvtárosa: Dobrovits Sándor VIII. o. t., 
alkonyvtárosa: Klausz Gyula VII. o. t., pénztárosa: Rozi- 
nek Gyula VIII. o. t. és ellenőre: Hoff er Ottó VII. o. t. 
A Kör ügyeit egy, a tisztviselőkből és az elnök indít
ványára választott hat rendes tagból álló bizottság intézte.

A Kör a tanév folyamán egy alakuló, átlag 2—3 
hetenkint egy-egy rendes és egy zárógyűlést tartott. A 
rendes gyűléseken zenedarabokat és énekszámokat adtak 
elő a .működő tagok és bíráltak meg. Bemutatásra kerül- 
tek magán- és négykezes zongoradarabok, hegedű-zongora 
kettősök, triók, fuvola- és cimbalom-számok, karénekek és 
zenekari darabok, melyeknek előadásában a tagok min
denkor dicséretes törekvést és haladást tanúsítottak.
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A Kör ez idén is képviselve volt a decemberi val
lásos estélyen, a főiskolai hangversenyen és a Magyar 
Társaság örömünnepén.

A Kör könyvtárában 820 mű állott a tagok rendelke
zésére. Új műveket takarékosság szempontjából csak cse
kély számmal szereztünk be. Folyóiratot is csak kettőt 
járattunk: a „Zenélő Magyarországot“ és a „Musikwoche“ 
címűt.

A Kör vagyona a Simunyák-alapból és a diák-hang
verseny jövedelméből 160 koronával gyarapodott s így 
egyre jobban közeledünk ama tervünk megvalósításához, 
hogy a már nagyon megviselt zongoránk helyett újat sze
rezhessünk.

d) Teológiai akadémiai önképzőkör.

A Teol. akad. önképzőkör az 1907—8. tanévvel fenn
állásának 49. esztendejét töltötte be. Tagjainak száma 44 
volt. Szeptember 14-én tartotta a teol. akad. tanári kar 
jelenlétében meynyitó gyűlését, a szept. 18-iki alakuló gyű
lésen pedig tisztikarát választotta meg, illetve egészítette 
ki a következőképen: elnök Poszvélt Sándor, igazgató ta
nár; titkár Kiss Samu IV., jegyző Fábján Imre III., pénz
táros Bimár Jenő III., pénztári ellenőr Káldy Mihály II., 
laptáros Bátsi József II. évf. halig.

A tanév folyamán 23 gyűlést tartott a kör, melyek 
között a megnyitó, alakuló és zárógyűlésen kívül volt 1 
díszgyülés és 1 imagyűlés. A gyűlések mindegyike énekkel 
s a tagok készítette imádsággal kezdődött, s ugyancsak 
énekkel végződött.

Az október 6-iki díszgyülés, melyen a tanári kar is 
részt vett, a következő műsor keretében folyt le:

1. Nemzeti ima. Bognár Károly énektanár vezetése mellett 
énekelte a teol. akad. férfikar.
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2. Ima. Mondta Gyarmathy Ferenc III. évf. teol. akad. halig.
3. Alkalmi beszéd. Tartotta Kiss Samu IV. évf. teol. akad. halig.
4. Ábrányi E: A tizenhárom. Szavalta Kutas Kálmán II. évf. 

teol. akad. halig.
5. Himnusz.

Január 9-én, a Diákszövetség imanapján, ima-gyülést 
tartott a kör, melyen közös ének keretében Kiss Samu 
mondott alkalmi beszédet, Rimár Jenő pedig imád
kozott.

Tartott a kör 1 vitatkozó gyűlést és 2 versenyszavalati 
gyűlést. A vitagyűlósnek tárgyát az a kérdés képezte: 
„Jogos és időszerű-e a szekulárizáció eszméjének fölvetése 
napjainkban?“ A versenyszavalati gyűléseken díjat (10-10) 
koronát nyertek: Bándíj Miklós IV., és Kutas Kálmán II. 
évf. hallgatók.

A többi rendes gyűlések közül 11-nek tárgya felol
vasás, öté pedig szavalatok meghallgatása és megbírálása 
volt. E gyűléseken felolvasásra került, illetve elmondott és 
megbírált munkák és munkahozók a következők voltak: 
Kiss Samu: Halotti beszéd szép reményekre jogosító ifjú 
fölött, Az imádságról és imádkozásról, Böjt I. vas. prédi
káció, Az úri ima megszólítása, Természetrajzi képek a 
bibliában. — Fábján Imre: Beszámoló a Diákszövetség 
nyári gyűléséről, A nazarenizmus terjeszkedésének okai és 
azok orvoslása. — Molnár Gyula: A biblia a legfőbb kincs. 
Rimár Jenő: Jöjjön el a te országod. — Káldy Mihály: 
A sehol asztikus trubadúr.

Az évvégi pályázatokon díjat nyert Kiss Samu IV. 
évf. teol. akad. halig. ,,Konfirmációi beszéd, az Eféz. lev. 
4, 14— 15. alapján“ (30 kor.) és „Konfirmandusnak'imája 
a konfirmáció előestéjén“ (20 kor.) című pályamunkáival. — 
E munkák díjazására a ft. és mélt. püspök úr adománya 
fordíttatott.

9
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Kifelé is munkálkodott a kör. A dec. 15-én, ádvent 
III vasárnapján Furádon (Sopron m.) rendezett vallásos 
estély alkalmával a d. e. istentiszteleten Kiss Samu prédi
kált, d. u. pedig Fábján Imre biblia-magyarázatot tartott. 
A tulajdonképeni vallásos estély műsora a következő volt:

1. Kapi: „Népeit kegyes atyja“. Énekelte a teol. akad. férfikar.
2. Ima. Mondta Hérints Lajos farádi lelkész.
3. Arany: „ Ráchel siralma“. Szavalta Stiegler Ernő I. évf. 

teol halig.
4. Mendelssohn: „Dicsőségu. Énekelte a teol. akad. férfikar.
5. .„Az utolsó magyar nádorasszony“. Irta és felolvasta Payr 

Sándor teol. akad. tanár.
6. Kapi: „Ezrek ajkán egy szívvel . . .“ Énekelte a teol. akad. 

férfikar.
7. Kecskeméthy J.: „Jairus leányau. Szavalta Káldy Mihály

II. évf. teol. akad. hallgató.
8. Ima. Mondta Molnár Gyula III. évf. teol. akad. halig.
9. Közének,
Az énekkarokat Bognár Károly énektanár vezette.

Böjt III. vasárnapján, március 22-ón Czelldömölkön 
(Vas m.) tartott a Kör vallásos estélyt, ahol is a délelőtti 
istentiszteletet Proliié Károly teol. akad. tanár végezte. — 
A délután 3 órakor kezdődő vallásos estély pedig a követ
kező pontokból állott:

1. Székáes-Kapi: „Jer Szentlélek, Isten lelke“. Énekelte a teol. 
akad. férfikar.

2. Ima. Mondta Nagy Sándor czelldömölki lelkész.
3. Bibliamagyarázat. Tartotta Rimár Jenő III. évf. teol. akad. 

hallgató.
4. Szász K. „A hitetlen“. Szavalta Reichert Gyula III. évf. 

teol. akad. hallgató.
5. Gluck: „Im a“. Énekelte a teol. akad. férfikar.
6. „Péter könnyei“. Irta és felolvasta Kiss Samu IV. évf. 

teol. akad. hallgató.
7. Payr-Kapi: „Bízzál, bánatos lélek". Énekelte a teol. akad. 

férfikar.
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8. Váradi A.: „Judás“. Szavalta: Nagy István I. óvf. teol. 
akad. hallgató.

9. Ima. Mondta Bátsi József II. évf. teol. akad. hallgató.
10. Közének.

Az énekkarokat Bándy Miklós IV. évf. teol. akad. 
hallgató vezette.

Felolvasó, bibliamagyarázó és vallásos estélyek tar
tásával, illetőleg az azokon való közreműködéssel a hely
beli Evang. Olvasó és Ifjúsági Egyesület-ben is tevékeny 
munkásságot fejtettek ki az önképzőkör következő tagjai: 
Kiss Samu, Reichert Gyula, Káldy Mihály, Stiegler Ernő, 
Fábján Imre, Mészáros István, Rimár Jenő, Botliár Mihály, 
Pöttschacher István, Bátsi József, Lamnek Vilmos, Nagy 
István.

A Radó Lajcsi-díjat ez évben Kiss Samu IV. évf. 
teol. akadémiai hallgatónak Ítélte oda a Kör.

Tagja volt a Kör a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaságnak, a Luther-társaságnak, a helybeli Kaszinó- 
Egylet-nek, az Irodalmi és Művészeti Körnek, továbbá 
az Evang. Olvasó és Ifjúsági Egyletnek.

Az egyházkerület kezelése alatt levő Poszvék Sándor 
alapítvány 1500 koronára ki lévén egészítve, kamatai a 
jövő iskolai évben a kitűzött célra már fordíthatók lesznek.

Az Önképzőkörnek 1246.42 korona bevételével szemben 
1189.43 korona kiadása volt. Evvégi 'pénztárkészlete 56.99 
korona. Hátralék a tagok és az Önsegélyző részéről 
824.73 =  881.72 korona. Terheli fizetetlen tartozás címén 
147.02 korona, ig y a  Kör évvégi tiszta vagyona 734.70 K.

Az Önsegélyző alap vagyonából eladásra szánt kom
pendiumokban fekszik 958.90 korona, a tagokat terhelő 
kölcsön, kamat, tagsági díj és eladott kompendiumok ára 
1504.05 korona, takarékpénztári betét az időközi kama
tokkal 1082.58 korona, pénztári készlet 152.16 korona =

9*
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3697.69 korona. Ezzel szemben függő tartozása 556.— K. 
Vagyona tehát 3141.69 korona, a múlt évi 2863.38 koro
nával szemben 278.31 koronával gyarapodott.

A Teológiai Zenealap bevétele 121.18 korona, ki
adása 13.95 korona, pénztári maradék 107.23 korona. 
Ezenkívül a múlt évben kimutatott 375.33 korona taka
rékba helyezett tőke, mely az időközi kamatokkal 1907. 
december 31-én 431.41 koronára emelkedett. Vagyona 
tehát 538.64 korona.

A feloszlott Győri Vilmos-Kör 435.40 korona eredeti 
tőkéje, mely az Önképzőkör tulajdonába ment át, az idő
közi kamatokkal gyarapodván, 1907. december 31-én 
555.40 koronára emelkedett.



Tanszerek.
1 KÖNYVTÁRAK.

a) A líceumi nagykönyvtár gyarapodása az 1907/8. iskolai
évben.

A. Adományok.
Hivatalos Közlöny. — Néptanítók Lapja. — Magyarország köz

oktatásügye az 1906. évben, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztertől. — Magyarország műemlékei I. és II. kötet, a műemlé
kek országos bizottságától. — A magyarországi ág. b. ev. egyház 
1907. évi egyetemes közgyűlésének jegyzőkönyve. — A magyar- 
országi ref. egyház 1907. évi egyetemes közgyűlésének jegyzőkönyve.
— A bányai ev., a tiszántúli ref. egyházkerületek, a soproni felső-, 
a vasi felső- és vasi közép-, a fehér-komáromi és zalai ev. egyház
megyék 1907. évi. közgyűléseinek jegyzőkönyvei. —• A tiszáninneni 
és tiszántúli ref. egyházkerület 1907. évi névkönyve. — A magyar
honi ág. h. ev. egyetemes egyház' kérvénye, a magyar országgyűlés 
képviselőházához. — Püspöki jelentés a dunántúli ev. egyházkerület
nek 1907. évi július 17-én Czelldömölkre összehívott közgyűlésén.
— A budapesti tudományos egyetem tanrendje az 1906/7. tanév 
I. és II. felére. — Acta reg. scient. universitatis Hung. Budapesti- 
nensis anni 1905—1906. fasciculus n . és anni 1906—1907. fasciculus 
I. — A budapesti tudományos egyetem almanachja az 1905—1906. 
tanévre. — Jegyzőkönyv a soproni kereskedelmi és iparkamarának 
1907. évi közgyűléséről. — Ev. theologiai fakultás Pozsonyban, irta 
dr. Masznyik E. — Szemere Miklós a delegációban mondott két 
beszéde. — Az erdélyi nemzeti muzeum könyvtára feles számú 
könyveinek jegyzéke, I füzet. — Hercules. — Gyámintézet.

VII.
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Hoitsy P.: Égi mozgások elmélete. Gecsányi G. igazgató iír 
ajándéka. — Fejér Lajos úr, mint szerzőtől: A görög-latin remekírók 
és mai műveltségünk. ■ -  Payr Sándor úr, mint szerzőtől: Negyed- 
félszázados főiskola Sopronban, A pietizmus paedagogikája és 
„Mária Dorottya nádoraszony“. — Hármas kis tükör. Pest 1848. 
Mátis István úr ajándéka. — Tli. Fuchs, Über das Vorbild des 
griechischen Tempels. Tliiering Károly úr ajándéka. — Fiume és 
környékének tájrajza. Emléklap a m. orsz. tűzoltó szövetség X. köz
gyűlése ünnepélyére és Liszkay J.: A nagy győri ev. ref. egyház 
múltja és jelene. Fiber Mátyás tanár hagyománya. — Rimái János 
munkái, Thököly Imre levelei és Thököly I. naplója. A m. tudomá
nyos akadémiától a Kis Gerengel egy csonka példányának át
engedéséért.

Ezekért az adományokért az intézet e helyütt is kifejezi hálás 
köszönetét.

B. Vétel útján.
I. Teológiai osztály.

Ev. Őrálló. — Ev. Családi Lap. — Prot. Egyházi és Iskolai Lap.
— Prot. Szemle. — Theol. Szaklap. — Missziói Lapok. — Ev. luth. 
Kirchenzeitung. — Theol. Literaturzeitung. — Neue kirchl. Zeit
schrift. — Theol. Studien und Kritiken. — Theol. Rundschau. — 
Pastoralblätter. — Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. — 
Ev. Népiskola. — Luthertársaság jelentése és kiadványai: 1. Nielsen 
F.. A keresztény egyház története. 2. Egyházunk nagyjai: Gerhardt 
3. Gagyhy D., Hitért, hazáért. 4. Torkos L., A bánat tisztít. 5. Kapi 
B., Kovács Balázs élete. 6. Gyurátz F., Bibliás Máté. 7. Kovács V., 
Hitetlen Tamás. — Magyar prot. egyháztörténeti Adattár VI. évf-
— Masznyik E. Jézus élete II. — Herzog-Hauck, Realencyklopädie. 
19., 20 k. — M. Luthers Werke. 17. Band, I. Abt. — Pfleiderer 0., 
Entwicklung des Christentums. — Oldenberg H., Indien und die 
Religionswissenschaft. — Keil und Delitsch, Bibi. Commentar über 
das alte Testament. — Das Buch Jesaia, übersetzt und erklärt von 
Duhm. — Hörk J., Ev. Homiletika. — Weiss B., Einleitung in das 
neue Testament. — Eucken R., Neue Lebensanschauung. -— Szabó 
A., Jézus élete. — Pfleiderer 0.. Religion und Religionen. — Erbt 
W., Jeremia und seine Zeit. — Cornill C. H., Das Buch Jeremia.
— A Bethlen Gábor-Kür emlékkönyve. — Eucken R., Der Sinn und
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Wert des Lebens. — Antal G., Tanulmányok. — Stehlo K., Kétszáz- 
negyven esztendő az egyház szolgálatában. — Egyházi törvények a 
magyarországi ref. egyházban.

II. Főgimnáziumi osztály.

Ev. Orálló. — Az orsz. paedagógiai könyvtár és tanszermúzeum 
hivatalos értesítője. — Egyetemes Phil. Közlöny. — Magyar nyelv.
— Budapesti Szemle. — Orsz. középiskolai tanáregyesületi Közlöny.
— Magyar Paedagógia. — Athenaeum. — Irodalomtörténeti közle
mények. — Századok. — Történelmi Tár. — Magyar történeti 
életrajzok. — Etlmographia. — Földrajzi Közlemények. — Abrégé 
du Bulletin de la Société hong. de géographie. — Rovartani Lapok.
— Mathematikai és Physikai Lapok. — Literaturblatt für germanische 
und romanische Philologie. — Zeitschrift für math, und naturwiss. 
Unterricht. — Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.
— Magyar Könyvszemle. — Tornaügy. — Griechische Denker. — 
Thesaurus linguae Latinae. — Numizmatikai Közlöny.

Fináczy E.. Az ókori nevelés története. — Magyar sz. kor. 
orsz. Helységnévtára 1907. — Újhelyi S., A lógyakorlatok kézi
könyve. — Réthy L., Corpus nummorum Hungáriáé 2 k. — Fabó 
B., A magyar népdal zenei fejlődése. — Gr. Széchenyi I. munkái 
II. sor. II. k. — Hasslinger-Bender, Der Betrieb des Zeichenunter
richtes. — Browning 0.. A nevelés elméletének története. — Zsi
linszky M., A 48. vallásügyi törvénycikk története. — Révai J. N., 
Elaboratior grammatica Hung. vol. III. — Hampel J., Újabb tanul
mányok a honfogl. kor emlékeiről. — Gubányi ív.. Öt év Mandzsu
országban. — Gr. Festetics R., Emberevők között. — Szitnyai E., 
Tanulmányok. — Micholitsch A., Der moderne Zeichenunterricht 
II. köt. — Holtzinger G., Registratur- und Archivkunde. — Steffens 

. Fr., Lateinische Paläographie. — A műveltség könyvtárából: Alexander- 
Lenhossék, Az ember. — Gulyás J., Excerpta linguae Hungaricae.
— Pauler Á., Az ethikai mégismerés természete.

A Magy. Tud. Akadémia kiadványai: Almanach 1908-ra. — 
Akad. Értesítő. — Nyelvtud. Közlemények — Archeol. Értesítő. —- 
Math, és természettud. értesítő. — Az egyes osztályok értekezései.
— Emlékbeszédek. — Magy. történeti színműtár VII—X. köt. — 
Escott T , A mai Anglia III. k. — Marczali H.. Az 1790—91. ország- 
gyűlés. 2. köt. — Bourdeau J.. A jelenkori gondolkozás mesterei.
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A m. kir. Természettud. Társulat kiadványai: Természettud. 
Közlöny a Pótfüzetekkel együtt. -— Magy. chemiai folyóirat. — 
Állattani Közlemények. — Növénytani Közlemények.

III. Glosius-könyvtár.

Magyar Nyelvőr. — Grimm, Deutsches Wörterbuch. -— Müller 
Iw., Handbuch der dass. Altertumswissenschaft. — Koscher W. H., 
Lexikon der griech. und röm. Mithologie. — Ilberg-Gerth, Neue 
Jahrbücher für das classische Altertum. — Művészet. — Magyar 
Iparművészet. — Remekírók képes könyvtára 43—47. k. — Beöthy 
Zs., A Művészetek története. II. köt.

b) A fögimnáziumi Magyar Társaság könyvtárának 
gyarapodása 1907/8. évben.

Heinrich Gusztáv: Egyetemes Irodalomtörténet. III. kötet. — 
Bercze Nagy J. és Katona L.: Népmesék. — Folyóiratok és idő
szakos kiadványok a M. Tud. Akad. könyvtárában. — Dániel Arnold: 
A kultúra első forrása; a földművelés. — Szende Pál: Werbőczi. 
— Kelemen Béla: Jó magyarság. — Gárdonyi Géza: Az én falum.
I. és II. kötet. — Protestáns Családi Könyvtár. XXV. és XXVI. 
kötet. — Barabás Ábel: Petőfi. — Remekírók: Kisfaludy Károly 
munkái. II. kötet. Széchenyi István gróf munkái. II. kötet. Eötvös 
József báró munkái. II. kötet. Arany János munkái V. és VI. kötet 
Byron L.: Don Juan. I. és II. kötet. Goethe költeményei. Goethe 
drámai műveiből. Pázmány Péter munkáiból. Vörösmarty Mihály 
munkái. I., II. és III. kötet. Katona József vál. munkái. Vergilius: 
Aeneise. A magyar népköltés remekei, I. és II. kötet. — Wekerle 
László dr.: Nagy ezerév Árpád fejedelem sírja felett. — Kőváry 
László dr.: Magyarország története nemzetközi elhelyezkedés szem
pontjából. — Janovics Jenő dr.: A magyar dráma irányai. -— Marczali 
Henrik: Az 1790/91. országgyűlés. I. és II. kötet. — Bourdeau 
János: A jelenkori gondolkodás mesterei. — Escott T. H. S.: A mai 
Anglia. III. kötet. — Beöthy Zsolt: A művészetek története I. és II. 
kötet. — A Kisfaludy-Társaság évlapjai. XLI. kötet. 1907. — 
Ferenczi Zoltán: Csokonai. Báró Eötvös József. — Katona Lajos: 
Petrarca. — Radó Antal: Dante. — Csengeri János: Homeros. —
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A műveltség könyvtára. V. kötet: Az élők világa. — Salamon 
Ferenc: Dramaturgiai dolgozatok. I. és II. kötet. — Bársony István: 
Titkos veszedelmek. — Gárdonyi Géza: Atkozott józanság. — 
Szabolcska Mihály: A magam ösvényén. — Mikszáth Kálmán: Almanach 
1908-ra. — Vende Ernő: A szavalás művészete. — Okolicsányi 
Kuthy Dezső dr.: Hogyan óvakodjunk a tüdővésztől? — Lengyel 
Miklós dr.: Kuruc énekek. — Rudnai Győző: Csoór Vilma. —
A budapesti Bethlen Gábor Kör emlékkönyve. — Gyulai Pál: 
Dramaturgiai dolgozatok. I. és II. kötet. — Bréhm: Állatok világa. 
IX. és X. kötet. — Váradi Antal: Szt.-Margit asszony. — Földes 
Imre: A királyné. A király arája. Dacos lelkek. — Petőfi Sándor 
János vitéze olasz fordításban. — Szitnyai Elek: Levelek egy tanuló 
ifjúhoz. — Riedl Frigyes: Arany János. 4 kötet. — Rákosi Viktor: 
Elnémult harangok. — Bruckner Győző: Késmárk sz. kir. város 
műkincsei. — Bródy Sándor: Regényalakok. A hercegkisasszony. — 
Szász Béla: Az emberiség jóltevői. — Elbeszélések protestáns szer
zőktől. — Gagyhy Dénes: Hitért, hazáért. — Pauler Ákos dr.: Az 
ismeretlen kategóriák problémája. — Stromp László: Egyháztörté
neti adattár IV. és VI. kötet. — Masznyik Endre d r.: Jézus élete 
I. és II. kötet. — Magyar tört. életrajzok: Kölcsey Ferenc, Ferenczi 
Zoltán, Kakas István és II. Rákóczi Ferenc I. kötet. — Magyar 
tört. emlékek: írók. Okmánytárok I. és II. kötet. — Zoványi Jenő 
dr.: Egyetemes főgondnok és főconsistorium a ref. egyházban. — 
Nilson T. dr.: A keresztény egyház történetének vezérfonala. I. 
kötet. — Gombócz Endre: Sopronvármegye növény-, földrajzi és 
flórája. — Akadémiai emlékbeszédek XI. és XII. kötet. — Aka
démiai Értesítő XVI. kötet 1905., XVII. kötet 1906. és XVIII. 
kötet 1907. — Archaeologiai Értesítő XIII. kötet 1903., XV. kötet 
1905., XVI. kötet 1906. és XVII. kötet 1907. — Budapesti Szemle 
CXXL, c x x v m ..  CXXIX., CXXX., CXXXI., CXXXII. és CXXXIII. 
kötet. — Egészség XV. kötet 1901., XVI. kötet 1902., XVII. kötet 1903., 
XVIII. kötet 1904., XIX. kötet 1905., XX. kötet 1906. és XXI. , 
kötet 1907. Egyetemes Philologiai Közlöny. XXVIII. évfolyam 1904., 
XXIX. évfolyam 1905., XXX. évfolyam 1906. és XXXI. évfolyam 
1907. — Irodalomtörténeti Közlemények. XIV. kötet 1907. — 
Magyar Nyelvőr XXXIV. kötet 1905. és XXXV. kötet 1907. — 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő. XXIII. kötet 1905., 
XXJV. kötet 1906. és XXV. kötet 1907. — Nyelvtudományi Köz
lemények. XXXV. kötet 1905., XXXVI. kötet 1906. és XXXVII.
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kötet 1907. — Protestáns Szemle XVII. évfolyam 1905., XVIII. 
évfolyam 1906. és XIX. évfolyam 1907. — Századok. XXXIX. év
folyam 1905., XL. évfolyam 1906. és XLI. évfolyam 1907. — Ter
mészettudományi Közlöny. XXXIII. kötet 1901., XXXIV. kötet
1902., XXXV.“ kötet 1903., XXXVI. kötet 1904., XXXVII. • kötet
1905., XXXVIII. kötet 1906, és XXXIX. kötet 1907. — Törté
nelmi Tár. III. kötet 1902.. IV kötet 1903., V. kötet 1904.. VI. 
kötet 1905., VII. kötet 1906. és VIII. kötet 1907. ■— Akadémiai 
értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVII., XVIII. és 
XIX. kötet. — Akadémiai értekezések a tört. tud. köréből. XX. és 
XXI. kötet. — Hoffmann-Wagner: Magyarország virágos növé
nyei. — Abafi—Aigner: Magyarország lepkéi.

c) A Teológiai akadémiai önképzőkör könyvtárának 
gyarapodása az 1907/8. tanévben.

a) V étel útján: Pfleiderer: Religion und Religionen. — Werner 
Sombart: Sozialismus und soziale Bewegung. — Spencer Herbert: 
Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. — Wundt-Rácz: A lélektan alap
vonalai. - Krausz Jakab: Bevezetés a filozófiába. — Fördős Lajos: 
Konkordancia. — Zsilinszky Mihály: A magyarhoni prot. egyház 
története. — Radácsi György: Bibliai tanulmányok.- Szabó Aladár: 
Jézus élete. — Xitzsche-Vályi: Túl az erkölcs világán. — Dévai: A 
tízparancsolat. — Antal Géza: Tanulmányok. — Erőss Lajos: Apo- 
logétika. — Szabó Aladár: Lelki harmat. — Szenczi M. Albert: 
Zsoltárkönyv. — Bersier-Szalóczy: Egyházi beszédek 2 k .— Guggen- 
berger: Egyházi év és a perikopák. — Győry Vilmos: Luther Márton 
kis kátéja. — Szász Károly: Egyházi évkör. — Victor János: Ho
zsánna. — Dobos János: Keresztyén imák. — Bunyán-Szabadi: Za-

 ̂ rándok útja. — Hörk József: Evangélikus homiletika.
b) Tagsági illetményként: A Prot. írod. Társaság részéről: 

Masznyik Endre: Jézus élete II. k. —- A Lutber-Társaság részéről:: 
Nielsen-Szeberényi: A kér. egyháztörténet vezérfonala. — Gagyhy 
Dénes: Hitért, hazáért. — Kapi Béla: Pálffi József élete. — Hörk J.: 
Der treue Pastor.

c) Adományozás útján: Bancsó Antal: Schleiermacher: Über 
die Religion. — Payr Sándor: Mária Dorottya nádorasszony. — A
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pietizmus pedagogikája. — Negyed félszázados főiskola Sopronban. 
— Kirnbauer Gyula: Ein Rúndgang durch Bethel - Sarepta- 
Nazareth.

d) Lapok és folyóiratok, melyeket a Kör járatott: Protestáns 
Szemle. — Evang. Családi Lap. — Evangélikus Őrálló. — Prot. 
Egyh. és Isk. Lap. — Theologiai Szaklap. — Evangélikus Nép
iskola (Papp József adománya). — Missioi Lapok — Protestáns 
Pap. — Mustármag. — Közlöny. — Ébresztő. — Keresztyén Szö
vetség. — Protestáns Zeneközlöny. — Ev. Glocke. — Neue Luth. 
Kirchenzeitung. — Ev. Luth. Missionsblatt. — Katechetische Zeit
schrift.

e) Zenekönyvtár gyarapodása: Kapi Gyula: Harangszó, 3 példány. 
- Mendelssohn-Bartholdy: Karácsonyi énekek. 36 pld. —- Székács-

Sarudy: Jézus sebeidnek mélye; — Hazámhoz, 23 pld. — Jövel Szent
lélek. Úr Isten; — Az Ur az én pásztorom, 22 pld. — Gluck: 
Ima, 34 pld.

2. SZERTÁRAK.

A fögimnáziumi szertárak gyarapodása az 1907 8. évben.

1. A természettani szertár szerzeménye vétel útján : Torziós 
mérleg Coulumb szerint, dinamométer rugómérleggel, batáviai üveg- 
cseppek, a hőmérő készítését szemléltető cső, a szemléltetéshez szük
ségelt és elhasznált anyagok szereztettek.

2. Természetrajzi szertár. Ajándék útján : Egerész ölyv, Dr. 
Szilvásy Márton ügyvéd úrtól. Törpe vöcsök, Dr. Berzsenyi Dezső 
ügyvéd úrtól. Szürke gém, Német Endre III. oszt. tanuló ajándéka. 
Tengeri pók. Pruzsinszky Jenő III. oszt. tanulótól. A rovar összetett 
szeme, fali tábla, Hirschler Gusztáv VI. oszt. tanuló rajza. A kérőd
zők összetett gyomra, Kássa Gábor V. oszt. tanuló rajza. Vaddarázs
fészek, Poós Lajos II. oszt. tanulótól. Vétel útján: Lovassy: A bazalt 
16 tagú málási sorozata. Dr. Pfurtscheller: Zoologische Wandtafeln 
4 darab. Kerner: Pflanzenleben 2 kötet, Sajóhegyi: Geológia 2 kö
tet, Hanusz: Égen és Földön, Fűben, Fában, A növények világából. 
Szegedy: Tuberkolózis. Eichorst: Egészséges és beteg szív. Vámossy: 
Mérgezésekről. Jahrbuch der Weltreisen, Jahrbuch der Naturkunden. 
Fauth: Was wir vom Monde wissen.
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3. Földrajzi szertár. Vétel útján: 10 darab diapositiv kép 
Erdélyitől. A magyar korona oszágainak térképe. Justhus Perthes: 
Taschenatlas. Vozáry: A naprendszer térképe, a nm. vallás és 
közokt. minisztériumtól. Hölzl: Földrajzi jellemképek 3 darab.

4. Rajzszertár. Vétel útján: bélyegző, 8 drb. mértani test, 
5 drb. antik edény bronz utánzatban, 10 nagyméretű szemléltető
kép a műalkotások ismertetéséhez. Ajándék útján: lepke- és bogár
gyűjtemény.



Ösztöndíjak, segélyegyesületek  és tápintézet»
a) Ösztöndíjak.

A soproni egyházközség és az iskolafenntartó egyház- 
kerület kezelése alatt levő alapítványok jövedelméből ösztön
díjban részesült:
a) 4 külföldi egyetemen tanuló teol.

hallgató . . . .  . . . .  1780 K
b) 1 7 egyéb főiskolában tanuló hall

gató (8 bölcs., 3 jog., 2 orvos,
2 techn., 1 állatorvos és 1 
keresk. akad .)............................. 3264 „

c) 2 más hazai iskolában tanuló . 774 „ 5818 K
d) 22 soproni líceumi teol. hallgató. 1308 „

79 „ ,, gimnáziumi
ta n u ló ....................................... 3989 „ 5297 K

Más forrásból élvezett ösztöndíjat: estdrbarany

a) 7 teol. hallgató és 4 gimnáziumi 
tanuló az egyetemes egyház 
kezelése alatt levő gr. Teleki- 
Róth Johanna-alapítványból 70
koronával ...................................  770 „

Átvitel . . 770 K 11115 K

V I I I .
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Áthozat . . 770 K 11115 K
b) 7 teol. hallgató és 10 gimnáz. t.

a líceumi Deáksegélyző részéről 640 ,,
c) 2 teol. hallgató és 1 gimnáziumi

tanuló a győri egyházközség- 
kezelése alatt levő Stelczer és 
Szeredi-Kovács alapítványból . 260 ,,

d) 1 gimnáziumi tanuló a Mozgai
testvérek adományát........  20 „

e) 1 gimnáziumi tanuló a Gfervay-
alapítványból. .   200 „ 1890 K
Tehát az ösztöndíjak főösszege . . . .  13005 K

és 1 drb cs. és fcir. arany.
Tekintetbe véve, hogy néhányan több ösztöndíjat él

veztek, a líceumi ifjúságra eső ösztöndíj-összeg így oszlik meg: 
26 teol. hallgató kapott 2258 K 
81 líceumi ginm. tanuló 4929 „ és 1 drb cs. és kir arany

107 ifjú Összesen . . . 7187 K ésldrbcs. és kir. arany.

b) Segélyegyesületek.

1. 1865-ben alakult Líceumi D,eáksegélyzö alaptőkéje, 
melyet a liceumi igazgató kezel, az 1906/7-iki tanév végén 
18068 K 34 fillérre rúgott. 1907/8-ban 469 K 94 fillérrel 
szaporodván, 18538 K 28 fillórnyi összegre emelkedett.

Az egyesület célja: szegény, szorgalmas és jó maga
viseletű tanulók segélyezése, mely célt két úton törekszik 
megvalósítani, t. i. úgy, hogy jövedelmét részint ösztön
díjakra, részint a beteg tanulók gyógykezelési költségeinek 
fedezésére fordítja.

Tagja lehet a liceum mindazon növendéke, ki az 
iskolai óv elején legalább 40 fillért fizet az egyesület pénz
tárába. E csekély összeg a legszegényebb tanulótól is kitelik.
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A Deáksegélyző-Egyesület ügyeit a líceumi igaz
gatón, mint elnökön kívül a titkár, pénztáros, ellenőr és 
egy 13 tagú bizottság vezeti, kiket az év elején az összes 
tagok választanak. A lefolyt iskolai évben volt a titkár 
Kiss Samu, a pénztáros Gfyarmathy Ferenc, az ellen őr 
Bútz Ágost teol. hallgatók. Az év végén a tisztviselők az 
összes tagokból álló közgyűlés előtt számot adnak mű
ködésükről.

Az egyesületnek 227 tagja volt
Az 1907/1908-iki pénztári forgalmat feltüntetik a 

következő számok:
Jövedelem: befizetett tagsági díjak (32'40 K, múlt 

évi hátralékkal együtt) 145 K 20 fill., tőkekamat 834 K 
86 fill., adomány 200 K, lefizetett tőke 468 K 88 fill., 
=  1648 K 94 fillér.

Kiadás: ösztöndíjakra 640 K, az orvosi lap gyara
pítására 70 K, posta- s kezelési költség 12 f, tőkésítés 
938 K 82 f =  1648 K 94 f.

2. A Főiskolai Ifjúsági Gyámintézet, melynek célja: 
szegénysorsú evang. gyülekezetek s egyházi intézetek gyá- 
molítása, kiterjed az egyházkerületi tanítóképző-intézet s 
ezzel kapcsolatban levő gyakorló-iskola növendékeire is. 
Az ifjúság kebelében rendezett gyűjtés útján befolyó ön
kéntes adományokkal járul azon magasztos eszme megvaló
sításához, melyet a Magyarhoni Egyetemes Evang. Egyházi 
gyámintézet tűzött ki célul. Az egyházkerületi s az egye
temes gyámintézetnek közvetve, a tanári karnak közvet
lenül számol be évi működéséről.

Elnöke e. i. Poszvék Sándor líceumi igazgató, jegyzője 
Reichert Gyula, pénztárosa Molnár Gyula teol. hallgatók. 
Ezek a főgimnázium 4 felső osztályának s a teol. és tanító
képző-intézetnek 3—3 növendéke által alakított bizottság 
közreműködésével végzik az ügykezelést.
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A folyó iskolai évben volt:
a bevétel-. 1906/7. évről pénztári felesleg 21 K 48 f, 

adományok gyűjtés útján (19 K 80 f, a múlt évi hátralék
kal együtt) 160 K 59 f, időközi kamat 3 K 29 f, rend
kívüli adományok 38 K 15 f 223 K 51 f;

a kiadás-, az e. e. e. gyámintézeti pénztárba 45 K, 
segélyezések; a kőszegi leánynevelő intézet, az országos 
protestáns árvaház s a gyúrói gyülekezetnek 25—25 K, a 
torzsai konfirmandusok otthona, a zalaegerszegi és puszta- 
miskei gyülekezet javára 20—20 K, postaköltség 60 f.

Pénztári maradék: 42 K 91 fillér.

c) Főiskolai tápintézet.
Alumneum. Kiterjed a theol. akadémia, főgimnázium és a tanítóképződntézet

növendékeire.

Az 1907/8. iskolai évben 293 ifjú étkezett a táp
intézetben, még pedig 44 teol. akadémiai hallgató, 172 
főgimnáziumi tanuló és 77 tanítóképző-intézeti növendék; 
az évfolyam kimaradtak 20-an, még pedig 4 teol. akad. 
hallgató, 8 főgimnáziumi tanuló és 8 tanítóképző-intézeti 
növendék. Mivel az 1906/7. tanév végén mutatkozó vagyoni 
állapot, részint az általános drágaság, részint a tápintézeti 
díjaknak rendetlen befizetése miatt, a tápintézet további 
fennállását majdnem kétségessé tette,, az 1907. julius hó 
17-én és 18-án tartott egyházkerületi közgyűlés a táp
intézeti díjra és a fizetési feltét, lekre vonatkozólag a követ
kezőket határozta:

1. Minden tápintézetbe járó ifjú után az egész évi díj 
200 K, (tehát teol. akad. hallgatók, tanítóképző-intézeti növen
dékek, lelkészek és tanítók gyermekei is ezt az összeget fizetik.)

2. Szerekre minden növendék fizet 2 K-t.
3. A díjat két részletben előre kell fizetni, még pedig 

102 K  szeptember, 100 K  február elején. Aki az I. félévi
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díjat november, a II. félévit április hó végéig le nem fizeti, 
a tápintézetből lázáratik*

4. A Főiskolai Kisbizottság jogosítva van alaposan meg
okolt folyamodásra a kizárást méltányos esetekben mellőzni.

Ugyanezen egyházkerületi közgyűlés határozata a táp
intézeti pénztár terhére adandó kedvezményeket, 300 táp- 
intézeti növendéket véve alapul, a következőleg állapítja meg:
1. Ingyenes: 4 teol akad. hall

gató s e n i o r .......................... 808 K egyenértékben.
2. 150 K kedvezményben részesül:

6 teol. akad. hallgató, 7 gimn. 
tanuló, 7 tanítóképzŐ-intézeti 
növendék. Összesen 20. . . 3000 „ „

3. 100 K kedvezményben részesül:
6 teol. akad. hallgató, 7 gimn. 
tanuló, 7 tanítóképző-intózeti 
növendék. Összesen 20. . 2000 „ „

4. 50 K kedvezményben részesül:
20 teol. akad. halig., 40 gimn. 
tanuló, 40 tanítóképző-intózeti 
növendék. Összesen 100. . . 5000 ,, „

A tápintózeti pénztár terhére engedélyezendő kedvez
mények mellett magától értetődőleg fennmaradnak a 
Rupprecht Tasiló és Olivér, Benkő Sámuel, Kisczelli
mószároscóh, Bergh Károly, Simunyák Antal-féle és egyéb, 
ezután folyósítandó, tápintézeti alapítványokból tápintózeti 
növendékeket illető kedvezmények.

Az év elején megszavazott kedvezményüket a II. félévre 
elvesztik mindazok a tápintézetbe járó ifjak, akik az I. fél
évben tanulmányi kötelezettségüknek eleget nem tesznek.

* A Főiskolai Kisbizottság azt az indítványt terjeszti a legközelebbi 
egyházkerületi közgyűlés elé, hogy a II. félévi díj végső fizetési határideje 
március 31-ike legyen.

10
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Úgy gazdasági, valamint, élelmezési szempontból is 
fontos változás az elmúlt tanévben a kenyérnek a táp
intézetben való sütése (6. sz. búza- és 1. illetőleg 2. sz. 
rózslisztkeverékből) és a sertéshizlalás. Az előbbi lehetővé 
tette, hogy állandóan jó és egyforma kenyeret kaptak 
ifjaink, az utóbbi, hogy a sertéshúshoz és zsírhoz olcsóbban 
jutottunk s az életrendet— különösen a téli hónapokban — 
változatosabbá tehettük. Általában a tápintézeti gondnokság

A. Főiskolai Kisbizottság a tanév elején belépők 
számának arányához képest, (mivel 300-nál kevesebben 
voltak) a kedvezményesek számát a tápintézet terhére 
136-ban állapította meg 10.008 K egyenértékben, a követ
kező megosztással:

34 teol. akad. halig, kedvezménye 3108 K 1 
51 főgimnáziumi tanuló „ 3450 „
51 tanítóképző-intézeti növendék 3450 „ )

A Simunyák-féle alapítvány kamataiból 
kedvezményben részesült 3 teol. 
akad. hallgató, ennek egyenértéke 252 K I 
7 főgimnáziumi tanuló, ennek
egyenértéke..................................... 588 „ )

A Bergh-féle alapítvány kamataiból:
1 teol. akad. hallgató................. 100 K }
2 főgimnaziumi tanuló . . .  200 „ j

Egy-egy főgimnáziumi tanuló élvezte:
1. Kisczelli mészáros céh alapítványának

kamatait (I. fé lé v b e n ) .......................... 30 K
2. a Rupprecht Tasziló és Olivér alapít

ványának kamatait..................................  62 ,,
3. a Benkő Sámuel-féle alapítványnak ka

matait .......................................................  18 „
152 tápintézeti növendék kedvezményének összege 11.258 K

10.008 K

840 K 

300 K
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arra törekedett, hogy az életrend, amennyire csak lehetséges, 
az évszakoknak megfelőleg változatos legyen, maguk az 
ételek pedig táplálók és Ízletesek.

Reggelire egész éven át kapott egy-egy ifjú 0 3  L. 
forralt tejet és egy zsemlyét. A déli és estéli étlap meg
állapítása hétről hétre történt. Ebédre hetenkint négyszer- 
ötször volt húsleves, máskor paradicsom-, tojásos- vagy 
bableves. Szerda és péntek kivételével minden nap kaptak 
húsételt, még pedig főtt marhahúst, vágott húst, pörköltet, 
sertéspecsenyót; tésztául túrós-, mákos-, diós-, darásmetóltet, 
szilvás- vagy szilvaizes gombócot, ünnepek alkalmával rizs- 
felfujtat vagy cukrászsüteményt. Vacsorára rántott-, bab-, 
borsó-, rizs-, burgonya stb. levest és tésztát (töpörtős 
pogácsa, mákos-, diós-, szilvaizes kalács, lepény, búza- vagy 
daragáncát, rizs- vagy darakását), vagy kolbászt, sertéssültet, 
székelygulyást, hurkát, kocsonyát, töpörtőt burgonyával, 
liptai túrót, kemény tojást stb.

A tápintézet a teljes díjat fizetőkre nézve is jótékony- 
sági intézmény, azért újból is esdö szóval fordulunk gyüle
kezeteinkhez, lelkészeinkhez, a hitrokonokhoz és mindazok
hoz, akiket a jó Isten anyagiakkal megáldott, hogy e nemes 
célú intézményt adományaikkal támogassák, mert az egyre 
fokozódó drágasági viszonyok mellett csak úgy felelhet 
meg céljának.

Esdő szavunk a lefolyt tanévben sem volt elhangzó 
szó a pusztában, mert amint az Értesítő II. 7. pontja 
igazolja, a befolyt pénzadományok jelentékeny összegre 
rúgnak. Az ott említetteken kívül ihászi Ihász Lajos, 
egyházkerületi felügyelő és Hofmann Ede fehérmegyei 
nagybirtokos egy-egy szarvast, Pfahnl János gyömörői 
bérlő egy darab hízott sertést, a fertőmeggyesi egyházközség 
2 szekér, a harkai egyházközség 1 szekér különféle terményt, 
Heszler Sámuel kőhicli lelkész pedig több kg hagymát

10*



148

adomonyozott. Fogadják úgy az itt, mint a II. 7. pont 
alatt felsorolt nemeslelkü adakozók jótéteményeikért a táp
intézet nevében hálás köszönetünket.

d ) A tanuló-ifjúság gyámolítására fordított különböző 
segélyösszegek egybefoglalása.

Könnyen áttekinthető alakban mutatjuk ki e rovatban 
azon különböző jótéteményeket, melyekben tanuló-ifjú
ságunk részesült. Megemlékeztünk ezekről a megelőző 
szakaszokban egyenként — hadd foglaljanak itt csopor
tosítva helyet. A jelentékeny összeg, melyet képviselnek,, 
némán, de elég érthetően hirdeti intézetünk megdicsőült 
s élő jóltevőinek örök hálára lekötelező áldozatkészségét.

A f ő g i m n á z i u m b a n:
A j ó t é t e m é n y  é r t é k e t .

1. Egész, illetőleg fél tandíjmentességet élvezett
27 tan u ló ........................................  1.200 K

2. Ösztöndíjas volt 81 tanuló; egyenérték 1 drb
cs. és kir. arany é s .........................  4.929 n

8. Tápintézeti kedvezményben részesült 63
tanuló, ennek értéke.........................  4.348

4. 11 tanuló után gyógykezelési és ápolási
k ö ltség .......................... .... . . .  1.050 ..

Összeg . . 11.527 K
és 1 drb cs. és kir. arany.

A t e o l ó g i a i  f ő i s k o l á b a n :

1. Ösztöndíjas volt 26 hallgató . . . . . .  2.258 K
2. Tápintózeti kedvezményes volt 38 hallgató,

díjelengedós....................................... . . 3.460 „
Átvitel . . 5.718 K
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r
Athozat . .

3. 14 Haubner-alapítványos segélyezésére for-
díttato tt...........................................  . . .

4. E. E. E. Gyámintézeti díjas két hallgató
ré s z é re ....................................... . . . .

5. Gyógykezelési s ápolási költség egy hallgató
u t á n ..............................  . . . .  . . .

Összeg . .

5.718 K

3.080 „

200 „
193 „ 

9.191 K

Az összes jótétemények egyenórtéke e szerint 20.718 K
és 1 drb cs. és kir. arany.



S t a t i s z t i k a i  t á b l á z a t o k .
IX.

a) A főgimnáziumi tanulókról.

a) A t a n u l ó k  ( n y i l v .  é s  m a g á n t a n u l ó k )  ö s s z e s  s z á m a  o s z t á l y o n k é n t

I. 11. III. | IV. | Y. i VI. VII. Vili Össze-
o s z t á l y b a n sen

Felvétetett az év folyamán. 57 48 46 55 ! 37 : 39 38 39 359
Vizsgálatott te t t . . . . . 53 47 45 54 37 34 36 37 343

b) a  t a n u l ó k  k ö z t  v a l l á s r a  n é z v e  v o l t :
c )  A  t a n u l ó k  k ö z t  

a n y a n y e l v r e  n é z v e  v o l t
d) A t a n u l ó k  n e l y v -  
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k )  A t a r u r ló l é l f i t k o r r a n é z v e  a t a n é v v é g é 11:

O s z t á l y
9 T o I T I sT j T T u 1 5 16 1 7  ! 1 8 1 9 2 0 2 1 ••

é v e s

I . 1 1 2 3 1 1 6 5 1

I I . 9 1 4 17 6 4 6

I I I . 4 2 1 1 2 7 4 4

I V . 8 1 9 1 7 9 1 5 4

V . 5 2 0 8 3 1 3 7

v r . 6 9 8 11 1 3 5

V I I .
.

4 1 0 1 5 6 1 3 6

V I I I . 4 1 8 1 0 2 3 3 7

340
b) A tanulásban te tt előmenetelről.

a) A rendes tárgyakat véve:
I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

és pedig
osztályban

Összeg

minden tantárgyból jeles ered-
m é n y ...................................... 1 1 6 3 — 11 2 4 18

minden tantárgyból legalább jó
eredmény ........................... 14 7 9 6 8 6 8 3 61

minden tantárgyból legalább
elégséges eredmény............... 21 1 24 i 22 32 21 I 21 22 26 189

egy tantárgyból elégtelen ered-
m e n y ...................................... 5 1 5 2 10 6 31 3 3 37

két tantárgyból elégtelen eredm. 1 4 3 2 1 2 — 1 14
több tantárgyból elégtelen eredm. 9 i ' 4 2 1 1 1 1 , 1 — 19
vizsgálatlan m aradt................... — 1 1 — 1 — | 1 — — 2

340
J e g y z e t ,  a) csak a vizsgálatot tett nyilvános tanulókra vonatkozik. 

A magántanulók vizsgálata junius 22-én lesz.
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b) A r e n d k í v ü l i  t á r g y a k a t  v é v e : .

Hányán tanultak ered
ménnyel az év végéig

I .  1 I I . I I I .

0 s
I V .

z t á
Y .  

ly  b
V I .  

a n
V I I . V I I I .

Összesen

szabadkézi rajzot . . . 21 18 16 16 17 i 1 1 91
műéneket....................... — 10 18 8 8 10 18 16 88
gyorsírást....................... — — 19 26 5 12 14 7 87
egészségtant................... 36 — 36
ifj. „Magyar Társaság1-

és Olvasókör . . . . — — 35 31 36 36 138
Ének- és zenekör . . . 6

4
7 18 12 11 23 28 109



Értesítés
a jövő 1908— 1909-iki tanévre vonatkozólag.

A. FŐGIMNÁZIUM.

1. Tankönyvváltoztatás. III. osztály. Lehr-Riedl: Magyar 
olvasókönyv III. rósz.

2. Beiratások. Augusztus 31-én d. u. 3—6-ig hely
beliek, szeptember 1., 2., 3. napján vidékiek beiratása. 
Későbbi felvétel csak a késedelem indokolásával, illetőleg 
a tanhatóság: engodelmével történhetik meg:.

3. Javító, pótló és felvételi vizsgálatok augusztus hó 
31-én tartatnak meg. Szeptember 4-én a főiskolai isten- 
tisztelet után a tanév ünnepélyes megnyitása s a törvények 
felolvasása.

Akik a folyó tanévben elégtelen osztályzatot kaptak 
s javító vizsgát akarnak tenni, ezt június hó végéig az 
igazgatóságnál bejelenteni tartoznak. Az egy tárgyból bukott 
tanulónak — 1883. évi 30. t.-c. 11. §-a értelmében — 
a tanári kar, a két tárgyból bukottnak az egyházi főható
ság adhatja meg a javító vizsgálatra szóló engedélyt. Ki 
kettőnél több tárgyból bukott meg, az ily engedélyt egy
általán nem nyerhet.

A felvételnél okvetlenül szükséges, hogy a beiratkozni 
akaró tanuló hiteles bizonyítvánnyal igazolja eddigi tanul
mányait, aki pedig a megelőző tanévben nyilvános intézetbe

X.
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beírva nem volt s vizsgát nem tett, szinte hitelesen ma-O /  Ö
zolni tartozik, hogy hol töltötte a megelőző tanévet s miért 
szakította léibe tanulmányait.

Az első osztályba csak oly növendékek vétetnek fel, 
kik a kilencedik évet már betöltötték s arról, hogy a nép
iskola négy osztályát jó sikerrel elvégezték, bizonyítványt 
mutatnak fel, vagy felvételi vizsgával igazolják a meg
kívántaié képzettséget.

Minthogy a törvény értelmében egy osztályba 60-nál több 
tanulót felvenni rendszerint nem szabad, felkéretnek az illetők, kik 
a gondviselésük alatt lévő gyermekeket főgimnáziumunkba elő
szö r  s különösen az első osztályba beíratni akarják, hogy az 
ág. hitv. evangélikus vallásnak augusztus hó 1-től 20-ig, a más 
vallásúak augusztus 20-tól 25-ig írásban jelentkezzenek.

Azok, kik először iratkoznak be a gimnázium vala
melyik osztályába, kötelesek szíiletési bizonyítványt s himlő
oltási, illetőleg újraoltási bizonyítványt felmutatni. Az 
újraoltás igazolásának kötelezettsége fennáll azokra nézve is, 
kik évközben töltik be 12-ik évüket.

Az iskolai tartozások az egyházkerületi 1904. évi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 103. pontja értelmében, minden félév 
első három havában fizetendők. A tandíj egyéb járulékokkal 
az első félévben 36 K. a második félévben 30 K. A tan
díjba beszámított 6 korona országos tanári nyugdíjjárulékot 
azonnal a beiratás alkalmával kell lefizetni.

Úgy a tápintézeti, valamint az összes iskolai díjakat 
a szülők az „Egyházkerületi pénztári hivatal“-ra címezve 
küldjék el.

Az izraelita vallásé tanulók ezenkívül félévenként még1 
12— 12 koronát, a magántanulók pedig egész évre még 
10 koronát fizetnek építési költségek címén. A magán
tanulók vizsgadíja, mely a tandíjon és az építési járulékon 
kívül fizetendő: 60 K.
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Végül felkérjük a vidéki t. szülőket és gyámokat, hogy 
gyermekeik, illetve gyámoltjaik elszállásolásánál a lehető leg
nagyobb elövigyázattal járjanak el, mivel a tanulók tanul
mányi s magaviseleti hanyatlásának oka legtöbb esetben a gon
dos felügyelet hiányában keresendő. A megfelelőbb lakások 
jegyzéke1 a beiratások ideje alatt az igazgatói irodában lesz 
található.

B. TEOLÓGIAI AKADÉMIA.

A bölcsészeti teológiai főiskolában a beiratások szep
tember hó -elsejétől ugyanazon hónap 8-ig tartanak.

Az iskolai tartozások előre fizetendők. — A tandíj s 
egyéb dijak: a bölcsészeti teológiai intézetben félévenkint 
23 korona.

A Haubner Máté szuperintendens emlékére fennálló alapból való 
segélyezésre vonatkozó szabályok.

1. A segélyben (havonként 24 K) tizenkét, lehetőleg 
a dunántúli egyházkerület kötelékéhez tartozó, teológiai in
tézetünkön tanuló oly hallgató részesülhet, ki tanulmányai 
elvégzése után a lelkószi pályára lép.

2. A kellőleg indokolt folyamodványok, a főiskolai 
kisbizottsághoz intézve, augusztus hó 31-ig a teológiai aka-o  i o  ej o

démia igazgatóságához terjesztendők be.
3. A segélyben részesülő hallgató kötelezi magát arra,

KJ J  O  o

hogy díjazással járó foglalkozást csak az igazgató beleegye
zésével, rendes havi fizetéssel egybekötött irodai munkát 
pedig éppen nem vállal el.

4. A segély az igazgató közbenjárásával utólagos havi 
részletekben oly módon folyósíttatik, hogy abból a hallgató 
elsősorban lakásbérét köteles fedezni, mit havonként iga



zolni tartozik. Iskolai tartozásai a havi pénzből arányos 
részletekben vonatnak le.

5. A sególydíjas hallgató lakást csak az igazgató bele
egyezésével fogadhat s változtathat, esetleg az igazgató által 
ajánlott lakást elfogadni tartozik.

6. A segélyt elveszti azon hallgató, ki a megelőző 
pontokban foglalt feltételeknek eleget nem tesz, az iskolai 
törvények ellen vét, az intézeti szabályokban megálla
pított időn belül sikerrel nem kollokvál, illetőleg nem 
vizsgázik.

A soproni gyülekezet kezelése alatt levő akadémiai alapít
ványokból az ösztöndíjak két részletben, január és június ha
vában tétetnek folyóvá. A kérvények novemberben nyújtandók 
be az elözó félévi leckekönyvvel {index) s a megelőző tanév 
bizonyítványaival (kollokviumi bizonyítvány) felszerelve. Május 
hó elején beterjesztendő a leckekönyv a második félévről s az 
első félévi kollokválás eredményét igazoló bizonyítvány. Az 
összes igazolványok kellőleg hitelesített másolatban vagy ere
detiben csatolandók a kérvényhez. A Glózius Dániel-féle ösz
töndíjat (évi 500 K) csak oly akadémiai hallgató nyerheti el, 
ki félévenként valamely bölcsészeti tantárgyat hallgat, abból 
jó sikerrel kollokvál s azt a jelzett módon igazolja.

C. TÁPINTÉZET.

A tápintézetbe való felvételre a következő szabályok 
állanak:

Teljes évi díj mellett a tápintézetbe felvehető a 
főiskola három tanintézetének (főgimnázium, teológiai akadé
mia s tanítóképző-intézet) minden növendéke.

A kedvezményes helyekért folyamodók kérvényeik 
mellé — melyek a főiskolai kisbizottsághoz, mint egyúttal 
tápintézeti bizottsághoz címzendők és a tápintézeti gond
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noknál nyújtandók be, még pedig legkésőbb szeptember 
hó 10-ig —- a következő okmányokat kötelesek csatolni:

a) a megelőző iskolai évről szóló bizonyítványt,
b) szegénységi bizonyítványt,
c) illetékes lelkészének ajánló levelét, melyben a 

folyamodó családi állapota részletesen fel legyen tün
tetve.

ét) lelkészek és tanítók fiai szegénységi bizonyítványt 
felmutatni nem kötelesek.

Kedvezményesekül csak szegénysorsú, kifogástalan 
magaviseleté', s oly szorgalmas tanulók vehetők fel, akik jeles 
vagy legalább is jó általános osztályzatot képesek felmutatni.

A kedvezményes helyekre való felvétel rend
szerint egész évre történik, de ha valamely tanuló az 
év folyamán az élvezeti kedvezménynek meg nem felelő maga
viseletét tanúsít, vagy tanulmányait elhanyagolja, kedvezményé
től a tanári kar előterjesztésére a tápintézeti bizottság meg
foszthatja.

Ha valamely tanszakon nem volna annyi tanuló, 
ahány kedvezményes hely számára fenn van tartva, az 
üresen maradt helyek a többi intézetek rendelkezésére bo- 
esátandók. Áz évközben megüresedett kedvezményes helyek 
az 1905-ik évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
33. pontja értelmében abban a tanévben nem töltet
nek be.

A kedvezmények kiosztásánál tekintetbe veendő, hogy 
a folyamodó nem részesül-e más iskolai jótéteményben. Ily 
esetben egyenlő viszonyok mellett az van előnyben, aki 
másnemű gyámolításban nem részesül.

A tápintózetbe való felvétel rendszerint a tanév 
kezdetén történik. A tanév folyama alatt csak a hó 1-én 
és 15-én lehet belépni; ugyanezen időpontok irányadók az 
esetleges kilépésnél is.
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A kilépést a tápintézeti gondnoknál be kell jelen
teni, annyival inkább, mert ezzel megszűnik a díj fizeté
sének kötelezettsége. A kilépett tag a befizetett összegnek őt 
megillető részét visszakapja.

Oly tanuló, ki a megelőző évről hátralékban van, 
csak tartozása kielégítése után vehető fel.
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