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A CSALÁD ÉS A KÖZÉPISKOLA.*)

Nehogy az eszmecserét széles mederbe tereljem s ne
hogy közismert dolgokat ismételgessek, nem szándékozom 
a családi és iskolai nevelés-oktatással külön-külön terjedel
mesebben foglalkozni, sem általánosságban fejtegetni a 
kettőnek egymást támogató, kiegészítő, összliangzatos neve
lői munkásságának szükségességét és részletes elveit. Ezen 
alkalommal kiválóan a családnak és iskolának egymáshoz 
való viszonyát akarom lehető objektivitással vázolni, amint 
az a mozgalmas és káprázatosán tarka társadalmi életünk
nek mindennapi óletjelenségeiből világosan kitetszik; továbbá 
megállapítani szeretném, vájjon ezen viszony a közérdek 
szempontjából kedvező-e vagy kedvezőtlen? S ha kedve
zőtlen, melyek a leggyakoribb bajok és egészségtelen tüne
tek? Kit terhel a felelősség's kit lehet okolni? Es végül 
ezen bajok szanálására s a meglazult viszonynak erősítésére 
micsoda intézkedések és eljárás volna hasznot hajtó?

Az iskolának és családnak nevelő - oktató munkájában 
és ezen két tényezőnek egymáshoz való viszonyába nagy 
erővel és kíméletlenül markol bele a harmadik nevelő té
nyező: az élet. Ha ennek munkáját és hatását tekintjük,

*) Előadatott a győri tankerületi középiskolai igazgatóknak Sopronban, 
1909-ik év, március hó 22-ikén és 23-ikán tartott értekezletén.
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bár merészen hangzik — mert korunknak el nem vitatható 
haladásával és fejlődésével ellentmondónak látszik — mégis 
kimondom, hogy a nevelés munkája most mind a két ol
dalon, az iskolában és a családban is, egyaránt súlyosabb 
mint azelőtt, mondjuk, csak 25—30 esztendővel is, s hogy 
azóta rohamosan megsokasodtak az életnek a családi és 
iskolai nevelést és a két tényezőnek egymáshoz való viszo
nyát zavaró, gátló, sőt egyenesen rombolólag ható erői. — A 
megélhetésért folytatott tülekedő harc, a hirtelen megnöve
kedett igények és a sokféle és újfajta szórakozások és él
vezetek szünetlen csábításai következtében, sokat veszített a 
családi élet régi egyszerűségéből és bensőségéből. A napi
lapok, a maguk napról napra élő ötletszerű pedagógiájukkal, 
szenzációt és botrányos újdonságokat hajhászó hírrovatuk
kal, sokszor sikamlós tárcacikkeikkel, vagy a lap hirdetései 
közt meglapuló és a feslett házasélet élményeivel foglalkozó 
cikkecskéikkel; színi irodalmunk és színi előadásaink immár 
divattá vált „csak felnőttek “-re szabott, érzést és lelket 
mérgező maszlagéval; a városi élet a maga lóversenyeivel, 
mozijaival, kávéházi és éjjeli életével: mind, mindezek tár
sadalmi életünkben mint az iskolai és családi nevelésnek 
veszedelmes ellenségei jelentkeznek. Ezen hatások ellen- 
súlyozását csak a nevelési módszernek nagyobb tökéletese
dése, az intenzivebb és céltudatosabb iskolai és családi 
nevelés, és a kettőnek bensőbb és szorosabb kapcsolata 
tette volna lehetővé. S ha most kérdezzük, vájjon ezen 
ellensúlyozás bekövetkezett-e? Bizony pirulással be kell 
vallanunk, hogy nem. Még mindig többségben vannak 
az olyan szülők — sajnos még az intelligenseknek neve
zettek közt is -—, akiknek az iskolához való viszonya — 
feledve azt, hogy gyermekeik testi és erkölcsi nevelésének 
alapvető munkáját nekik kellett volna elvégezniük — abban 
nyer kifejezést, hogy fiaik ferde fejlődéséért és tanulmányi
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elmaradottságáért a felelősséget csupán az iskolára hárítják, 
az ebből származó családi kelletlenségek, szóval minden 
hiba kútforrását az iskolában keresik. Természetes, hogy 
az utóbbi sem marad adós és nem fukarkodik éles, gyak
ran bántó viszontbirálatával. Annyira jutottunk — tisztelet 
a józan eszű és kötelességeiket híven teljesítő, de még 
mindig nem nagy többségben levő szülőknek és tanárok
nak —, hogy immár egymással szemben mint két, teljes 
harckészségben levő ellenfél állunk.

Természetes, hogy mint minden emberi intézmény, 
az iskola sem tökéletes; de míg az iskolai nevelésoktatás 
terén tagadhatatlanul haladást, a családi nevelés terén úgy
szólván mozdulatlanságot, sőt némely társadalmi rétegben 
egyenesen hanyatlást látunk. Még most sem ment át a 
köztudatba, még a művelt családoknál sem (a család fogal
mába beleértem a lakásadókat is), hogy a gyermeknevelés 
elméletével, az egészségtan és lélektan alapigazságaival — 
legalább kézi könyvekből — meg kellene ismerkedniük, 
hogy az eredményes családi és iskolai nevelés csak egysé
ges pedagógiai alapelveken jöhet létre, és hogy az iskola 
nem veheti tekintetbe némely szülőknek családi hagyo
mányokon alapuló, vagy előkelő társadalmi állásukra támasz
kodó extra nevelóstani felfogását; hogy gyermekének az 
iskolába (nyilvános tanulónak) való beiratásával annak tör
vényeit, fegyelmi szabályzatát a szülő implicite maga is 
akceptálta s hogy szülői jogainak egy részét az iskolára 
ruházta át; hogy amily joggal elvárhatja ő, hogy az iskola 
róla tiszteletlenül ne nyilatkozzék, tekintélyét ne rontsa s 
intézkedését ne kritizálja gyermeke előtt, viszont a tanár 
is éppen olyan jogosan követelheti, hogy a szülő is tartóz
kodjék ezektől. — Hány szülő figyeli meg, elfogulatlanul 
gyermekének természetét és hajlamait és határozza meg 
ezek alapján egyéni nevelésének módszerét? Hányán közük
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azután híven ezen becses adatokat az iskolával? Bár két
ségtelen dolog, hog a tanuld nem bír még eléggé érett el
mével, hogy elfogulatlanul és objektive ítélhessen és követ
keztethessen, és hogy élénken működő fantáziája öntudat
lanul is könnyen nagyításra és füllentésre ragadja, és mégis 
ily elszólások alapján hány szülő mond igazságtalan és 
bántó kritikát tanár és iskola fölött?!

Sok szülőnek társadalmi szereplésre, egyszóval minden 
egyébre van ideje, csak arra nem, hogy fia számára állan
dó házi munkarendet állapítson meg, házi foglalkozásával, 
olvasmányaival, szórakozásaival törődjék. De ha fia nem 
boldogul s beköszönt az intő, az iskolán veri el a port, 
hiszen van hozzá jogcíme: megfizette a tandíjat.

Az érintkezés a vidéki tanulók szülei és az iskola 
között még lazább. Egy jó nagy részök nemcsak hogy 
meg nem látogatják évközben fiaikat a szállásukon és 
nem lépnek érintkezésbe az igazgatóval és a tanárokkal, 
de még1 a beiratások alkalmával és a tanév végén is 
magukra hagyják őket. Azok pedig, kik beiratáskor el
kísérik fiaikat, nem tartják szükségesnek sem azt, hogy 
az igazgatóval és az osztályfővel megbeszéljék gyermekük 
testi és szellemi állapotát, sem azt, hogy igénybe vegyék 
a némely intézetben vezetett lakásadók jegyzékét, sem 
azt, hogy lakásszerzésnél elsősorban az egészségi szem
pontokat, a lakásadónak és környezetének megbízhatóságát 
vegyék tekintetbe. Ilyen esetekben a családnak és iskolá
nak egymást támogató közreműködése a legkisebb mértékre 
száll alá. — De nem folytatom tovább. Ilyen jelenségek 
észlelhetők és hatnak zavarólag extra muros.

Hogy akad javítani és csiszolni való egyben-másban 
intra muros is, ezt az előítélet nélküli, elfogulatlan meg
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figyelő kétségbe nem vonhatja. Hiszen mint minden 
emberi intézmény, az iskola is gyarló és csak akkor életre
való, ha fejlődésre képes.

Mivel úgy a pedagógia, mint a didaktika terén, már 
hivatásunknál fogva is, nekünk kéll a tájékozottabbaknak 
lennünk, de még inkább saját jól felfogott és nevelői 
munkásságunk sikere érdekében is, elsősorban nekünk 
kell szorgalmasabban és előzékenyebben keresnünk a 
kapcsokat és az érintkezést a szülői házzal. Ha ezt tapin
tatosan tesszük s világosan kitetszik azon tendenciánk, 
hogy bennünket, más mellékcél kizárásával, pusztán tanít
ványaink érdekei vezetnek, a nagyon előkelő társadalmi 
állású szülő sem fogja a közeledést és a megismételt láto
gatást kivánatos családi nexus után való törekvésnek, 
hanem előbb-utóbb szülői örömmel annak venni, a mi, 
t. i. gyermekével való törődésnek.

A vidéki tanulók szüleit pedig azzal kell rekompen
zálnunk, hogy fiaikat szállásukon minél gyakrabban felkeres
sük, érdeklődjünk testi-lelki szükségleteik iránt s tapasz
talatainkat beszéljük meg fesztelenül magukkal a lakás
adókkal is. Igaz, sok időt felemésztő és sokszor kellemetlen 
munka ez, de nagyon hasznos és tanulságos.

Ha már az egyéniségnek és személyiségnek a hatása 
egyike a leghatékonyabb nevelési eszközöknek, méltán el
várhatják tőlünk a szülők, hogy a gyerekekkel és a 
családdal való érintkezésünkben is, a tanulók előtt mint 
a sima, udvarias és korrekt formáknak a mintaképei 
álljunk. A szülők felvilágosító adatait, esetleg eltérő nézetét, 
teljes objektivitással vegyük fontolóra és ne adjuk a 
kapacitálkatatlant, a csalhatatlant; hiszen nekünk, akik 
magunk tanítjuk, hogy a valónak és igaznak megismerésé
hez vezető út hosszú és fáradságos, kell ezt nemcsak leg
jobban megszívlelnünk, de követnünk is.
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Valamint a sebésznek különösen arra kell vigyáznia, 
hogy keze mindig könnyű és tiszta legyen ; azon képen 
kell a tanárnak arra ügyelnie, hogy kedélyének derűje s 
lelkének egyensúlya gyakori zavaroknak és háborgatások
nak kitéve ne legyen. Az indulata által elragadott tanár 
hogyan követelheti tanítványátél, hogy az lássa be az 
önfegyelmezés szükségességét ? Bizony, bizony sikeres nevelői 
működésünknek egyik elengedhetetlen feltétele az is, hogy 
érzelmeinknek, indulatainknak fékezésében, legyőzésében, 
szóval az önfegyelmezósben úgyszólván állandó lelki 
gyakorlatot végezzünk.

Ami az elhanyagolt és kevésbbó tehetséges tanulókkal 
való bánásmódunkat illeti, azok felett pedig egy sokat 
jelenteni akaró kézmozdulattal és velős mondattal ne térjünk 
azonnal napirendre. Hiszen éppen ezeknek van legnagyobb 
szükségük a mi támogatásunkra és könyörületünkre ; de 
ezenfelül nevelői ambíciónkra is méltók, mert ilyenekkel 
szemben finomul munkánk művészetté. Ezen fáradozásunk
ból származó siker legnagyobb haszna a társadalomnak 
és a hazának ; nekünk pedig legértékesebb jutalmunk.

í r

A család és iskola közötti viszonynak élénkebbé és 
bensőbbé tételére a következő intézkedések keresztülvitelét 
ajánlanám :

1. Minden középiskolában, az iskolaorvosnak, a vallás
tanárnak és az osztálytanároknak évközben szerzett adatai 
alapján, állíttassák össze a lakásadóknak jegyzéke, melynek 
igénybevételére a szülők az iskolai értesítőben nyomaté
kosan szólíttassanak fel.

2. A lakásadók az úgynevezett „jelentkező lapokat“ 
— amelyekben a családfőnek neve, lakása, foglalkozása, 
családjának tagjai, a nála lakó valamennyi tanulónak neve
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és a lap hátulján az intézeti szabályoknak főbb, nevelési 
értékkel bíró pontjai is fel vannak jegyezve —, saját
kezűig lelkiismeretesen töltse ki és a szabályzat közölt 
pontjainak betartására neve aláírásával kötelezze magát.

3. Minden osztályfő osztályának elmaradottabb s 
kevésbbé kedvező körülmények között lakó tanítványait 
legalább havonta egyszer látogassa meg. Ezen munkájában 
az osztályában tanító nem osztálytanái'-társai is támo
gassák ; mert más szempontokból eredő adataik sokszor 
kiegészítők, sőt néha irányadók is lehetnek.

4. Minden szülő kötelezi essék, hogy vagy ő, vagy meg
bízottja legalább a beiratások alkalmával kisérje el a 
gyermekét, az osztályfővel beszélje meg fiának testi-lelki 
sajátosságait, hajlamait s a lakásszerzésnél személyesen 
járjon el.

5. Az ellenőrző értekezletből kifolyólag necsak azokat 
a szülőket értesítsük, akikkel kellemetlen —, hanem azokat 
is, akikkel kellemes közlenivalónk van. így származik 
az állandóbb kontaktus.

6. Minden intézetbenlegyen a tanári terem mellett egy 
szülői értekezleti szoba, amelyben az osztály tan árok a hét
nek bizonyos, előre meghatározott külön-külön órájában a 
tanulók szülőivel, rokonaival, lakásadóival értekezhetnének.

7. Engedtessék meg, hogy a tanulók rövidebb- 
hosszabb tanulmányi kirándulásain szüleik is résztvehessenek.

8. Az iskolai értesítőben, mint a szülőkkel való 
érintkezésünk egyik fontos orgánumában, minden eszten
dőben egy könnyen érthető, népszerű modorban írt és a 
nevelés-oktatás köréből vett cikket közöljünk.

*

Végül eszmefuttatásomat a következővel zárom. A 
midőn egyfelől indokoltnak találom, hogy minden tanár
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egyéniségével és működésével szemben a legmagasabbra 
fokozott igények és követelmények állíttassanak fel, de 
azután másfelől jogosnak találom azon posztulatumot is, 
hogy adassanak meg az állam és a társadalom részéről a 
szükséges feltételek is. Állíttassák ezen hivatás olyan előkelő 
polcra, s erősíttessék meg az anyagi és erkölcsi rekompen- 
zációknak olyan garanciáival, hogy az a társadalom 
minden rétegének kiváló elméjére és tehetségére vonzó 
erővel hasson és reá kívánatos legyen. De azután gondja 
legyen az államnak és a társadalomnak arra is, hogy a 
tanár fennkölt hevülésének és idealizmusának szárnyát ne 
szegjék : anyagi gondok, munkájának lebecsülése és állá
sának társadalmi deklasszálása.

Gecsányi Gusztáv.



II.

MEMORANDUM
A MEG NEM OSZTOTT TANÍTÁS ÜGYÉBEN *)

A tanítás és nevelés érdeke, a tanulóifjúság sokat 
emlegetett és vitatott túlterhelésének figyelembe vétele, az 
iskolai egészségügy nagyon fontos szempontja, szóval: a 
pedagógia parancsoló követelése, valamint városunknak és 
ebben intézetünknek sajátos viszonyai arra késztették a 
soproni ág. hitv. evang. főgimnázium tanári karát, bogy 
a nemcsak hazánk fő- és székvárosában, hanem igen sok 
vidéki városban is (többek közt a pozsonyi ev. líceumban) 
immár megvalósított és rendszeresített, ú. n. meg nem osz
tott, vagyis csak délelőtti (8—1-ig) tanításnak kérdését 
komoly megfontolás tárgyává tegye.

E meg nem osztott tanítási rendszer szerint t. i. a 
tantervben megszabott összes rendes órák (beleértve a tor
nát és a rendes énekórákat is) naponként a 8—1-ig terjedő 
időben helyeztetnek el.

Ami először is a helybeli viszonyokat illeti, az a 
körülmény, hogy az állami főreáliskolában, a felső keres
kedelmi iskolában és az állami felsőbb leányiskolában csakis 
délelőtt tanítanak, továbbá, hogy a postaigazgatóságnál, 
pénzügyigazgatóságnál, megyénél 8—2-ig vannak a hiva
talos órák, a soproni családoknak, akiknek gyermekei a mi

*) 1906/7-ik tanévről.
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növendékeinknek is tekintélyes számát teszik, házirendjét 
fiaiknak délutáni iskolába járása miatt nagyon megzavarja; 
amiért is nem csodálható, hogy több szülő szóvá tette az 
így származó visszás helyzetet.

Ehhez járul még az a körülmény, hogy a helybeli 
családok tekintélyes része májustól októberig a lőwerekben 
lakik, ahova villamos közlekedés nincsen, úgy, hogy e 
hónapokban valósággal nagyvárosi távolsági viszonyokkal 
állunk szemben.

Ezzel kapcsolatban figyelmet érdemel a vidékről részint 
gyalog, részint vonaton bejáró tanulók helyzete; egyrészök 
napjában kétszer teszi meg a szomszéd községből az utat; 
más részök reggel vonattal érkezik s csak az esti vonattal 
térhet vissza; rendes déli étkezésben az egész tanév alatt 
nem részesül. A meg nem osztott tanítás mindezen nehéz
ségeken segítene, mi több: a szomszédos evang:. községiek 
nagyobbszámú szegénysorsú tanulójának is lehetővé tenné 
a gimnáziumi tanításban való részesülést.

De mindezeknél fontosabbak a pedagógiai érdekek; 
ezek közül is a ma napirenden levő túlterhelés szempontja.

Szaktekintélyeknek az első nemzetközi iskolaegészség
ügyi kongresszuson tartott előadásai szerint minden maga
sabb iskolanemnél, így a gimnáziumnál is, a tanulók túl
terhelését három tényező idézi elő: 1. az oktatásszakok 
száma, 2. az oktatásórák száma és 3. az az idő (esteli, 
sőt éjszakai idő), amelyben a házi feladat elvégzendő. 
A túlterhelés ezek szerint elhárítható volna: 1. az oktatás
szakok számának csökkentésével, 2. az oktatásórák számá
nak csökkentésével és 3. azáltal, hogy a tanulóknak más 
időt, a délutáni órákat szabaddá tesszük a házi feladatok 
elvégzésére és a felüdülésre. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az oktatásszakok és tanórák számának csök
kentésére nincs kilátás. Annál inkább kell módot keresni
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a 3. megvalósítására, s ez volna az összes rendes tanórák
nak (belevéve a tornát és az éneket is) a reggel 8— 1-ig ter
jedő órákra tétele oly formán, hogy a rendes 10 percnyi 
óraköz a 3-ik és 5-ik óra előtt 15 percre liosszabbíttatnék 
meg. így minden oktatás délelőtt volna. A házi feladatokat 
pedig a délután folyamán lehetne végezni és még mindig 
volna idő zenével, sporttal, az egyéni hajlamoknak meg
felelően foglalkozni. Az ilyen oktatástervvel tett tapasztala
tok bebizonyították, hogy a tanulók 1. az oktatásnál sokkal 
elevenebbek, 2. odahaza nagyobb munkakedvvel dolgoznak. 
Még azok a szaktekintélyek is, akik nem tartják hálát
lanabbnak, gyengébbnek a délutáni tanítást a délelőttinél, 
a túlterhelés megszüntetésének vagy legalább csökkentésé
nek céljából föltétlenül helyesnek tartják a délutánoknak a 
meg nem osztott tanítás behozatalával történő szabaddá tételét.

A tanulónak nincs elveszteni való ideje; a nap minden 
óráját értékesítenie kell, részint a komoly munkával, részint 
az erre képesítő, igazi, testet delket felüdítő pihenéssel.

A jelenlegi megosztott tanítási rendszer mellett pedig 
nagyrészt elvész a 12—2-ig tartó idő. Elvész a házi mun
kásságra, mert jórésze ide-oda járkálásban telik el, főleg a 
tápintézetbe járóknál. 12 után nagyrészt hazamennek, ne
gyed kettőkor már újra az iskolai épület körül láthatók. 
De elveszett idő ez a pihenés szempontjából is, mert ki 
hiszi el, hogy az a némileg is lelkiismeretes tanuló, ki előtt 
még két iskolai óra végigülése vár, ebben az időközben 
mentesnek érzi magát az iskolai gondoktól; holott e nélkül 
igazi lelki felüdülésről szó nem lehet.

Bátran elmondhatjuk, hogy a megosztott tanítási rend
szer mellett a tanuló voltaképen d. e. 8-tól d. u. 4-ig, 
sokszor 5-ig van befogva közbeeső igazi pihenés nélkül.

Pedig a meg nem osztott tanítás ellen legtöbb aggo
dalmat keltő ellenvetésül éppen azt szokták felhozni, hogy
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már a délelőtti negyedik óra is megerőltető, az ötödik meg
épen elviselhetetlen a tanulók munkabírása szempontjából. 

/
Éppen a jelenlegi megosztott tanítási rendszer, az 

egyetemes egyházi rendtartásban megszabott heti szabad 
délutánokkal hozza magával azt, hogy a tanulók a hét 
egyes napjain aránytalanul terhelvék órákkal, amennyiben 
8 — 12-ig, d. u. 2 —4-ig ülnek az iskolában. Már most 
általános tapasztalás szerint a délelőtti 4-ik órában a tanuló 
mindig éberebb, munkabíróbb, mint a délutáni akármelyik, 
de különösen a 2-—3-ig terjedő órában. Azoknak egyhangú 
állítása szerint, akik a meg nem osztott tanítás terén 
tapasztalatokat szereztek, ugyanez áll a 12— 1-ig terjedő 
órára is. A délutáni óráknak kevés a pedagógiai haszna. 
Nem szólva orvosi szaktekintélyeknek e téren tett kísér
leteiről, az úgynevezett fáradtságméréseknek eredményeiről, 
amelyek szerint egy délutáni óra majdnem annyira fáraszt, 
mint két délelőtti, csak a köztapasztalásra kell utalni. Már 
maga az emésztés fiziológiai hatása eléggé megérteti, miért 
nem képes a tanuló 2—3-ig elegendő figyelmet tanúsítani.

Az pedig bizonyításra nem szorul, hogy kellő figyelem 
nélkül eredményes oktatásról szó nem lehet.

A figyelem lankadását még fokozza május, június 
és szeptember hónapokban a délutáni hőség, a téli hónapok
ban pedig a 3—4-ig való órában a sötétség hat rendkívül 
zavarólag, főkép az intézeti épületnek északi fekvésű frontján, 
ahol pedig a legtöbb osztályterem van. A sötétségnek már 
csak szemrontó hatása is megszívlelésre méltó és a 3—4-igÖ  O

való óra iskolaegészségügyi szempontból is hátrányos.
Ezzel szemben a meg nem osztott tanítási rendszer 

lehetővé tenné a napi 5 órai oktatással az egyenletesebb 
munkabeosztást, egyszersmind a tanulót is szoktatná teendői
nek egyenletesebb és állandóbb beosztására, emellett magán
tanulmányai végzésére is több időt engedne neki.
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Az a didaktikai szempont is, amely 2—2 rajzórának 
egymás utáni elhelyezését kívánja, sokkal jobban megvaló
sítható a meg nem osztott tanítási rendszer mellett.

Nemkülönben ajánlja e rendszert az iskolai égészség- 
ügy érdeke. így válnék igazán lehetővé, hogy a tanuló 
naponként megfordulhasson kint a szabadban, ott portól és 
füsttől mentes levegőt szívhasson. így lehetne továbbá 
keresztülvinni az iskolatermeknek egészségügyi szempontból 
annyira fontos — naponkénti alapos tisztogatását és szellőz
tetését.

Végül gazdasági tekintetben sem volna hátrányos, 
amennyiben lehetővé tenne úgy a fűtés, mint a tanulók 
egészségére különben is károsan ható, levegőrontó gáz
világítás terén némi megtakarítást.

Mivel a fentebbiek szerint a pedagógiai érdek, a tanulók 
túlterhelésén való könnyítés, a tanulók munkabírása, a tisztán 
didaktikai és nevelési szempont, a tanuló-ifjúság egószség- 
ügyi érdeke, nem különben a helyi viszonyok mérlegelése 
is meggyőződésünk szerint egyaránt a meg nem osztott 
tanítási rendszert ajánlja, kérjük a mélyen tisztelt főiskolai 
nagybizottságot, méltóztassék jóváhagyását adni ahhoz, hogy 
a meg nem osztott tanítási rendszer az 1906/07. tanévre, 
netaláni aggodalom esetén egyelőre csak mint próbaévre, 
behozassák.

Szerkesztette:
H ollósy  K álm án .



III.

KORMÁNYZAT, FELÜGYELET.

A líceum felett a felügyeletet, mint fentartó testület, 
a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület gyakorolja, még 
pedig elnöksége, két szakbizottsága, a főiskolai felügyelő 
és közgyűlése közvetítésével.

a) A főiskolai nagybizottság elnökei: Gyurátz Ferenc 
püspök és az egyházkerületi felügyelő. Rendes tagjai: Kund 
Sámuel, Stettner Gyula, Bognár Endre, Horváth Sámuel, 
Horváth Sándor, Farkas Mihály, Kiss János, Poszvók Sán
dor, Madár Mátyás, Brunner János, Zábrák Dénes, Meny- 
hárd Frigyes lelkészek; továbbá dr. Ostffy Lajos, 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 Vilmos, dr. Démy Lajos, Kund 
Frigyes és Berecz Abel, mint egyházkerületi ügyész, dr. 
Schneller Aurél, mint egyházkerületi felsőbb leányiskolái 
helyi bizottsági elnök. — A tanári testület képviseletében: 
Payr Sándor és Hollós János. — Hivataluknál fogva: Bancsó 
Antal teol. főiskolai, Gecsányi Gusztáv líceumi, Papp 
József tanítóképző-intózeti igazgatók és Jausz Vilmos egy
házkerületi főszámvevő. Póttagjai: Varga Gyula, Beyer 
Teofil, Németh Pál, I ’só Vince, Farkas Elemér, Nagy
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Sándor lelkészek; továbbá Kiss Jenő. Porkoláb Mihály, 
dr. Schreiner Sándor, Berzsenyi Sándor, Rösch Frigyes, 
Albrecht Alfréd és Stráner Gyula.

b) a főiskolai kisbizottság, egyúttal alsóbb fegyelmi hatóság 
elnöke a főiskolai felügyelő; tagjai: Brunner János, Zábrák 
Dénes lelkészek; továbbá Poszvék Sándor, Hering Zsig- 
mond, dr. Zergényi Jenő, Albrecht Alfréd; az igazgatók: 
Bancsó Antal, 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 Endre lelkészek; továbbá Berzsenyi Dezső, Hra- 
bovszky István, Kiss Jenő, Bélák István, Szeniczey Géza 
és Payr Sándor főiskolai tanár.

d) Főiskolai felügyelő: dr. Rátz Ottó, kir. törvény- 
széki biró.

Ev. líceumi értesítő. 2



IV.

1. Adatok a líceum 1 9 0 8 —1 9 0 9 .  évi történetéhez.

VOJTKÓ PÁL,
1867—1909.

Gryászlobogónk ismét intézetünk gyászát és veszteségét 
hirdette. A jótékony halál négy évi testi-lelki sorvadás után, 
január hó 2-án váltotta meg sokat szenvedett kollegánkat, 
Vojtkó Pált, gyógyíthatlan kórságából. — Időelőtt, még 
fiatalon pattant el gyönge szervezetének finom húrja, a 
gyakori és erős feszítéstől: az erejét túlhaladó szellemi 
munkától. Lelkiismeretesen, lelkesedéssel végzett tanári 
munkáján és önképzésen felül a szépirodalomban, hirlap- 
íráshan és a soproni közéletnek sok közhasznú és kulturális 
törekvéseiben is pihenést nem ismerve buzgólkodott. Benne 
a hazai és különösen a protestáns tanügy széptehetségű és 
ideálisan gondolkozó munkását veszítette el. Pályájára nem 
a véletlen, hanem a hivatásnak lángoló szeretete vezérelte; 
azt nem kenyéradó mesterségnek, hanem lelkét - szívót 
gyönyörködtető művészetnek tekintette. Ezen felfogás, egye
sülve szép lelkülettel, szívjósággal és művelt modorral, 
magyarázzák működésének szép sikerét és egyéniségének 
tanítványaira, kartársaira és ismerőseire gyakorolt vonzó 
és lekötő hatását. S ezzel tartós emléket emelt magának 
azoknak szívében. Legyen áldott az emlékezete!
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Született 1867. év január hő 13-án, Újvidéken. Közép
iskolai tanulmányait szülővárosában, a theologiát Sopronban 
és Jenában végezte. Tanári képesítését Kolozsvárott szerezte. 
Tanári működését 1893. évben a besztercebányai ág. h. ev. 
gimnáziumban kezdte meg s azt intézetünknél 1894-től 
1905-ig folytatta. Két ízben engedélyezett egy-egy évi 
szabadságolás után 1907-ik évben nyugdíjaztatok.

a) Az intézet elnevezése, címe. Az 1908-ik évi 
augusztus bő 19-én és 20-án Győrött tartott egyházkerületi 
közgyűlés, jegyzőkönyvének 75-ik pontja értelmében, el
határozta:

„A „Líceum“ név, mint a theol. intézetet s a fő
gimnáziumot összefoglaló gyűjtőnév megszűnik, — — — 
A „Liceurn“ nevet, tekintettel történeti múltjára, ezután is 
megtartjuk, de úgy, mint egyedül a főgimnázium nevét-------“.

b) A tanév megnyitása. Az iskolai évet megnyitottuk 
augusztus bő 31-én a helybeli tanulók felvételével, javító-, 
felvételi és magánvizsgálatokkal. A beiratásokat és javító
vizsgálatokat folytattuk szept. 1., 2. és 3-án. Az iskolai 
évet ünnepélyesen istenitisztelettel szeptember 4-én nyitot
tuk meg. A pótló-, javító- és latin-kiegészítő érettségi vizs
gálatok Írásbeli részét szept. 1., 2. és 3-ikán, szóbeli részét 
pedig 7-ikén tartottuk meg. Kormánybiztos: Kovács Sándor, 
pozsonyi ág. h. ev. theol. akad. tanár. A rendes tanítást 
5-ikén kezdtük meg, melyet 7-ikén a szóbeli érettségi miatt 
szakítottunk félbe.

c) Változás a tanári testületben. Haniffel Sándor 
tanár előző tanévben súlyosan megbetegedvén ideiglenesen 
szabadságoltatott, majd saját kérelmére nyugdíjaztatok. 
Őszinte sajnálattal látjuk megválni őt azon hivatástól és 
munkakörtől, melyben nagy tudását és kiváló tanári quali-

2*
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tásait több mint 30 esztendőn át nagy buzgalommal és szép 
eredménnyel gyümölcsöztette. Kívánjuk, hogy a nyugalmat 
még sokáig élvezhesse. A megüresedett német-magyar tan
székre az intézetnek fenntartótestülete Marcsek Andor tanár
jelöltet helyettes tanári minőségben, Dala Jenő helyettes 
tanárt pedig elfoglalt tanszékébe rendes tanárnak választotta 
meg. Marcsek Andor, sajnos, rövid másfél havi működése 
után intézetünkből eltávozott, hogy a szülővárosa által 
adományozott tanulmányi stipendiumot igénybe vehesse. 
Helyébe a Főiskolai-Nagybizottság október hó 14-én tartott 
ülésén Spanner Géza tanárjelöltet választotta meg helyettes 
tanárnak. A tanév végén Rosta Ferenc tanár olyan súlyosan 
megbetegedett, hogy tantárgyait és óráit a Főiskolai Kis- 
bizottságnak és Püspök Úr 6  Méltóságának hozzájárulásával 
azonnal szakszerűen Dala Jenő, Hollósy Kálmán, Nádassy 
Gyula és Spanner Géza tanárokkal kellett, ideiglenes 
helyettesítéssel, betölteni, hogy az érdekelt tanulók tan
tárgyaikat befejezhessék, megvizsgálhatok és osztályozhatók 
lehessenek.

cl) A tanuló-ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 
összesen 319 nyilvános- és 6 magántanuló. A tanulóknak 
egyes osztályok szerinti megoszlását, valamint egyéb 
viszonyaikra vonatkozó adatokat a hátul közölt statisztikai 
táblázatok tüntetik ki. Az ifjúságnak tanulmányi elő
menetelére és magaviseletére vonatkozólag általánosságban 
csak annyit jegyzünk meg, hogy az teljesen kielégítő volt.

A tanulók egészségi állapota ezen iskolai évben is 
eléggé kedvező volt. Egy tanuló, Pruzsinszky Jenő, hosszas 
betegeskedés után elhúnyt s három e tanév végén vörhenybe 
esett, de komolyabb következmények nélkül. A részletesebb 
adatokat intézeti orvosunk közli a statisztikai táblázatokban.

Intézetünk egészségügyét hathatósan és áldásosán szol
gálja a helybeli magánápoldában rendelkezésünkre álló
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külön szoba. Ezen célra szolgáló alapítványok tőkéje az 
1908-ik óv végén már a 13.000 K-t meghaladta. Komolyabb 
jellegű, ragályos természetű és gondos ápolást igénylő 
betegség esetén ifjaink alig találnának jobb elhelyezést, 
mint a magánbetegápoldánalc ezen külön szobájában („deák
szoba“), ahol a szegényebb sorsú tanulók alapunk terhére 
orvosi gyógykezelésben, élelmezésben és szakszerű gondo
zásban részesülnek. Ezen jótéteményt az 1908-ik évben 
5 líceumi tanuló 101 napon át élvezte. A korlátolt viszonyok 
közt élő szülők gyermekei könnyebb betegségi esetekben 
is részesültek ingyen gyógykezelésben és gyógyszerben.

e) Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. Hogy az 
ifjúságnak hazafias és valláserkölcsi érzelmeit fejlesszük 
és ébren tartsuk, a tanártestület minden rendelkezésére 
álló nevelési eszközt felhasznált ezen nemes cél szolgálatában. 
A tanuló ifjakat — különösen a vidékieket — lakásaikon 
is több ízben felkerestük, hogy lakásviszonyaikról, otthoni 
foglalatoskodásaikról, szórakozásaikról tudomást szerezzünk. 
Az iskolán kívül való magukviseletét pedig éber figyelemmel 
kísértük.

A valláserkölcsi nevelés szolgálatában hathatósan és 
szép eredménnyel támogatott bennünket az intézetünk 
kebelében ezen évben megalakult Belmisszioi egyesület, 
amelybe az ifjúsági gyámintézet és deáksegélyzŐ-egyesület 
líceumi része is beleolvadt. Az egyházkerület 1908. évi 
közgyűlésén a theologia és a főgimnázium anyagi ügyeinek 
és szervezetének szétválasztására vonatkozólag1 hozott határo- 
zatok alapján, de különösen azért, hogy a tanuló-ifjúság 
egyházias érzését még intenzivebben fejleszthessük és hogy 
öntevékenységüknek alkalmat adjunk, miszerint a szeretet 
és könyörület munkájában cselekvőleg is résztvehessenek, 
úgyszólván magának az ifjúságnak a kezdeményezésére s 
Püspök Urunknak hathatós buzdítására alakítottuk meg
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ezen új ifjúsági egyesületet és beleolvasztottuk a már 
létező ifjúsági egyesületnek és deáksegélyző egyesületnek 
líceumi részét. Miután a Belmissziói Egyesületnek működésé
ről az ifjúsági egyesületek szakaszában részletesebben is 
beszámolunk, itt külön mint örvendetes eredményt fel
említjük, hogy az új egyesület működésének első évében 
is tanulók segélyezésére 464 koronát és ev. gyülekezetek 
segélyezésére 200 koronát fordíthatott.

A nevelés-tanítás szolgálatában állottak az évközben 
rendezett ünnepélyek, vallásos este és a karácsonyfa-este.

«) Október hó 31-én ünnepeltük a reformáció év
fordulóját. Műsora:

1. Fohász: Énekli a liceum vegyeskara.
2. Alkalmi imádság. Mondja: Iletvényi Lajos, líceumi tanár.
3. Alkalmi beszéd. Mondja: Hollós János, líceumi tanár.
4. Ünnepi karének: Énekli a lanítóképzö-intézeti férfikar. Vezeti: 

Kárpáti Sándor, tanár.
5. Remete. Irta és szavalja Nagy Lajos, III. évf. theol. akad. 

hallgató.
6. Közének.

ß) Vallásos estélyt december hó 13-án, ofíertorium- 
mal a karácsonyfa-alap javára rendeztünk. Tárgysora:

1. Engli H.: Szent Isten itt még távol áldiák. Énekli a líceumi 
férfikar.

2. Imádság. Mondja: Rosta Ferenc, lie. tanár.
3. A  magyar vallásos lyráról. Irta és felolvassa: Hollósy 

Kálmán, lie. tanár.
4. Tompa Mihály: „Az esztendő végén11. Szavalja: Hajas Imre, 

VIII. oszt. tanuló.
5. Lange: Virágénekek. Hegedűn játsza: Wedl Frigyes, VI. 

oszt. tanuló; zongorán kiséri: Kárpáti Sándor, tanár.
6. Arany János: „Rachel siralma11. Szavalja: Kiss Ödön, 

VIII. oszt. tanuló.
7. Közének.
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t) A március 15-én lefolyt ünnepély proprammja:

1. Rákóczi kesergője. Irta: Kapi Gyula. Énekli a líceumi férfikar.
2. Ünnepi beszéd. Mondja: Nagy Lajos, III. évf. theol. akad. 

hallgató.
3. Kossuth sirja. Ábrányi Emiltől. Szavalja: Laehne Aladárt 

VIII. oszt. tanuló.
4. „Mi piroslik ott a síkon . . .“ Népdal a szabadságharc 

idejéből. Férfikarra átírta Kárpáti Sándor. Énekli a tanitó- 
képző-int. férfikar.

5. Március 15. Kasza Józseftől. Szavalja: Lobéi János, IV. évf. 
tanítóképző-int. növendék.

6. Himnusz. Közének.

A vallásos-est offer tóriumát, 58 kor. és 52 fillért, a 
karácsonyfa-est költségeinek fedezésére fordítottuk. Az 
utóbbit az ifjúsági olvasóteremben tartottuk meg vacsorá
val kapcsolatosan, mely alkalommal az itt maradt tanulók 
közt szeretetadományokat is kiosztottunk.

2) Iskola-ünnepélyeink sorában helyet foglalhat a tánc- 
mulatsággal egybekötött ifjúsági hangverseny is, melyet 
az egyházkerület helybeli három tanintézetének (theol. 

, liceum és tanítóképzőintézet) tanári testületéi a helybeli 
kaszinó nagytermében, január 30-án rendeztek. Az erkölcsi 
siker mellett szép volt az anyagi is, amennyiben a hang
verseny tiszta jövedelme 581 kor. és 10 fillért tett ki. 
Ezen összegből a magánkórház „deák-szobájának“ javára 
132 kor. 62 fillért, a liceumi tornaalapnak 100 koronát 
és 100 koronát a líceumi Ifjúsági Ének- és Zenekörnek 
juttattunk.

A hangverseny programmja a következő pontokból 
állott:

1. Reisiger: .A  sziklamalom11. Megnyitó-zene; előadja a liceumi 
és tanítóképző egyesített zenekara.

2. Kunért: Balosok indulója. Énekli a liceumi vegyeskar.
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3. Kéler Béla: Rákóczi-nyitány. Zongorán négy kézre játszák: 
Gönye Dezső és Ebenspanger Gusztáv, IV. éves tan. kép. 
növendékek.

4. Versek. Irta és előadja: Nagy Lajos, tkeol. akad. hallgató.
5. Magyar népdal-egyveleg. Férfikarra átírta Kárpáti Sándor, 

előadja a tanítóképző énekkara.
6. a) Grieg: Bölcsödal. b) Pierné: Szerenád. Hegedűn játsza 

Wedl Frigyes, lie. VI. oszt. tanuló.
7. Huber: Magyar király-induló. Zongorakisérettel énekli a 

líceum és tanítóképző egyesített énekkara.

e) A június 20-án tervezett évzáró az intézeteink 
nagyszámú jóltevői emlékére rendezett hálaünnepéllyel 
kapcsolatban a liceum tornacsarnokában fog lefolyni. — 
Műsora következő:

1. Silcher: Búcsií az iskolától. Énekli a főgimn. vegyeskar.
2. Ünnepi beszéd. Mondja Mészáros István, IV. évf. tkeol. 

akad. hallgató.
3. Stein: A  91-ik zsoltár. Énekli a tanítóképzőintézeti férfikar.
4. Hálaadó imádság. Mondja Hetvényi Lajos, lie. tanár.
5. Közének.

A felsorolt ünnepélyeken és ifjúsági vallásos estén 
kívül megültük a szokásos országos ünnepeket is és a ' 
líceumi Magyar Társaság díszülésének keretében: az aradi 
vértanúk és március tizenötödikének emlékünnepélyét.

A konfirmandusok oktatását a lefolyt tanévben nt. 
Brunner János esperes-lelkész úr végezte; a konfirmációi 
ünnepély május hó 20-án folyt le.

A más vallású tanulók vallásos kötelmeikben saját 
hitoktatóik rendelkezései szerint jártak el.

Az Úrvacsorájával ez évben is két ízben, november 
hó 23-án és május hó 16-án éltünk.

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



25

A görögpótló tanfolyamra a tanév elején beiratkozott: 
az V. osztályban 13, a VI. osztályban 21, a VII. osztály
ban 14, a VIII. osztályban 8, összesen 56 tanuló.

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 ön- 
tevékenységéről az ifjúsági egyesületek és körök munkás
ságáról szóló jelentések számolnak le.

A rendes havi és a módszeres értekezleteken kívül, a 
tanulók tanulmányi előmenetelének és magaviseletének 
ellenőrzésére három tanári ülést tartottunk, melyeknek Íté
letét az érdekelt tanulókkal és szüleikkel értesítők alakjá
ban közöltük.

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

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

Nagyságos Várossy Tivadar győrtankerületi kir. fő
igazgató úr, mint a kormány megbizottja, május hó 6., 7. 
és 8. napján vizsgálta meg középiskolánkat s tapasztalatait 
ugyanezen hó 8-ikán tartott értekezleten közölte a tanári 
testülettel. Az ide vonatkozó jegyzőkönyv egy példányát 
május hó 22-ón terjesztettük fel az egyházi főhatósághoz.

A nagymélt. vallás és közoktatásügyi miniszter úr 
megbízása folytán meglátogatta intézetünket dr. Juba Adolf 
úr, iskolaorvos, egészségtanár és az országos közoktatásügyi 
tanács tagja, május hó 3—7-ig terjedő időben.

s) Segélyügy, adományok. Azon különböző minőségű 
és mennyiségű segélyösszegek, melyekben a líceumi tanulók:
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tandíjmentesség, tápintózeti kedvezmények, ösztöndíj és 
jutalmazás címen részesültek, valamint tisztán a líceum 
javára befolyt egyes más adományok: a könyvtárakról, az 
ifjúsági körökről és egyesületekről szóló évi jelentésekben 
vannak feltüntetve. Külön említjük itt:

c) Hálás kegyelettel számolok be azon alapítványi 
összegekről és jelentékeny adományokról, melyek különböző 
iskolai célokra befolytak:

A l a p í t v á n y o k :
1. Dr. Ostffy Lajos tápintézeti alapít

ványának 9-ik részletéül . . . .  100 K — í
2. A líceumi orvosi és ápolclai alap ja

vára: a líceumi deáksegélyzőegylet
70.—, Kund Sámuel esperes 10'— 80 „ — „

3. A líceum 350 éves fennállása emlé
kére létesült tápintézeti alapítvány 
javára Payr Sándor „Negyedfél- 
százados főiskola“ c. füzetek eladá
sából ...............................................  37 „ — „

4. Néhai Tóth István volt nemeskoltai 
lakos hagyománya a soproni ev.
líceum j a v á r a ..............................  40 „ — „

5. Bupprecht Olivér tápintézeti alapít
ványa (1 drb 4°/0 magyar föld- 
tehermentesítési kötvényben n. é.) 2000 „ — „

6. Az 1883. évben a soproni evang. 
líceumban érettségit tett tanuló
társak 25 éves találkozásuk emlé
kére tett alapítvány később meg
nevezendő líceumi (főgimnáziumi)
c é lra ...............................................  420 — „

Összeg . . 2677 K — f
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A d o m á n y o k :
1. A tápintézet javára: a fenntartó 

egyházkerület 2000.—, Sopron sz. kir. 
város tüzelőfában 192.—, Kőszeg: egyház- 
község gyűjtése 46.10, Őrisziget, Alsónána,
Tokorcs és Kisköcsk adományai 14.30, . 2252 K 40 f

2. Tápintézet javára, suplicatio-meg- 
váltás címén; egyházközségek: Polány,
Városszalonak, Mekényes, Nagyhagymás,
Alhó (gyámintézet), Borostyánkő (gyám
intézet), Réti, Némethidegkút, Kiskamond,
Karakószörcsök, Galsa, Nagyalásony, Beled,
Bük, Szentandrás, Vadosfa, Répcelak - 
Csánig, Farád, Nemeskér, Meszlen, Acsád, 
Mekényes-Nagyhagymás, Gyékényes, Iha- 
rosberény,Porrogszentkirály, Akaii, Kővágó- 
eörs, Domonkosfa, Magyarósd, Nemescsoó,
Doroszló, Szombathely, Tótkeresztúr, Urai- 
ujfalu, Sárd, Osönge, Gércze, Kemenes- 
1 *ögyész, Nemesmagasi, Vönöck, Zalaistvánd,
Győr (70 kor.) Nemesdömölk, Alsóság 314 ,, 99 ,,

3. Egyházközségektől gyűjtés útján 
felerészben a tápintézet és felerészben a 
Mszegi /. leányiskola javára: Veperd, Kabold,
Hai’ka, Lajtaujfalu, Ruszt, Locsmánd,
Kasper József ruszti lelkész úrtól, Szil
sárkány-Németi, Szakony, Bük, Nemeskór,
Vadosfa és filiái, Nagygeresd és filiái,
Beled és filiái, Felsőeőr, Nagyszentmihály,
Rohoncz, Ökörtvólyes, Pinkafő és filiái,
Kukmór és filiái, Városhodász, Borostyánkő,
Mencsór, Edeház, Ujvörösvágás, Három
sátor, Pusztaszentlászló, Zalaistvánd,
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Simonyi, Nagysitke, Boba, Nemeskocs,
Kemenespálía, Zalaegerszeg, Oskü, Bakony- 
szentlászló, Dabrony, Nemes- és Pórszalók,
Nagyszőllős, Vecse, Nagyalásony, Csékút,
Veszprém, Hánta, Homokbödöge, Vanyola,
Csőt, Kerta, Karakószörcsök, Kiskamond,
Várpalota, Fehérvárcsurgó, Gecse, Lajos- 
komárom, Csernye, Pápa és filiái, Acsád,
Lovászpatona, Kisbabot, Nagydém, Mérges,
Nagymórichida, Lébeny, Gy őrszemere,
Csikvánd, Kapi, Mencshely, Szepezd,
Zánka, Szentautalfa, Alsódörgicse, Felső- 
dörgicse, Nagyvázsony, Leányfalu, Kapolcs,
Gyékényes, Légrád, Nemespátró, Antuno- 
vácz, Porrogszentkirály, Haffner Vilmos 
lelkész adománya, Barcs, Magyarboly,
Bábony, Csikostöttés, Wallandt Károly 
lelkész, Torvaj, Köttse, Dunaföldvár,
Döröcske, Szil, Bátaapáti, Tolnanémed,
Eősze Zsigmond lelkész, Pécs, Kesző- 
liidegkút, Belecska, Kaposszekeső, Ag,
Tékes, Neubauer J. tanító, Felsdnána,
Kistormás, Bonybád, Paks, Györköny,
Polány, Szárazd, Múcsfa, Orihidos- és filiái,
Sál, Póterliegy, Nemeskolta, Győré leány- 
egyházközség...............................................  1 3 7 l K 5 3 f

4. A múlt tanévben érettségit tett 
ifjak búcsú-táncmulatságuk tiszta jöve
delmét, 100 koronát a kirándulási alap 
gyarapítására; a Soproni Takarék- és 
Kölcsön-Szövetkezet a líceumi segélyalap 
javára 15 K-t; Ruppreclit Olivér 100 K-t 
az ifjúsági kiskönyvtár gyarapítására;
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Kherndl Károly 25 K-t az osztály könyvtár
alap javára;...................................összesen 240 „ — „

5. Ösztöndíjul: Mozgay Antal és Mária
testvérek (Veszprém)..................................  20 „ — „

6. A soproni ág. h. ev. gyülekezet 
az Artner Lipót-féle alapítványból 1000 ív 
írópapirost szegény tanulók számára.

7. Karácsonyfa-est költségeire: Szemes 
Zoltán 2 K, Hajnal Endre 1 K, Kund 
Frigyes 1 K, Dr. Winkler Adolf 1 K,
Friedrich Ágost 2 K, Boór Nándor 1 K,
Keleti Izsó 2 K, Stark Lajos 1 K, Steiner
Ignác 1 K ...................................összesen 12 „ — „

Ezen célra adományoztak még Máhr Árpád, Hagenauer 
György és Seidl Samu kereskedők könyveket, írószereket 
és divatcikkeket.

8. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisz
térium a Svédrendszerű torna alapgyakorlatai I. rész, szabad- 
gyakorlat című könyvet és a nagyméltóságú kereskedelem
ügyi minisztérium a Magyar tiszti cím- és névtárt (1908) 
ajándékul küldték.

i) 1. Az 1905. évi maturandusok főgimnáziumi Kiskönyv- 
tári alapítványának kamatját ez évben is a tőkéhez csatoltuk.

2. A Scheffer Káróly-féle ösztöndíjat november 4-én 
és május 12-én Baráth József VII. osztályú tanulónak 
juttattuk.

Midőn az összes adományokért e helyen is köszönetét, 
mondok, nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem 
egyúttal magának a tanuló-ifjúságnak a közügyek és humá
nus intézmények iránt tanúsított érdeklődéséről s ez irány
ban mutatkozó áldozatkészségéről is.

j) Kirándulások és tornajatékok. A természetrajz-föld
rajzi szaktanárnak és az osztályfőknek vezetésével az el
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méleti oktatásnak gyakorlati és szemléltető kiegészítése 
védett rendeztünk több rövidebb-hosszabb ideig- tartó kirán- 
dulást, botanikai és rovartani demonstrációt a szabadban. 
I. osztály tanulóival: szeptember 11-ikén a játszótér kör
nyékén őszi növények gyűjtése; október 3-án a Deák-kútnál, 
Fáber-réten, Kecskepataknál lombos és tűlevelű fák ismer
tetése; április 27-én tavaszi növények gyűjtése Deák-kútnál, 
Fáber-réten; május 25-én vízinövények ismertetése a Tó
malomnál. II. osztály: május hó 1-én rovargyűjtő kirán
dulás a Tacsi-árok környékére. IV. osztály: szeptember 7-én 
egész napra terjedő kirándulás Fraknón, Rozália környéken, 
növénygyűjtés és a vár nevezetességeinek megtekintése cél
jából. Szeptember 24-én őszi növények gyűjtése a Kecske
patak körül. Május 1-én tavaszi növények gyűjtése a 
Tacsi-árok környékén. Május 15-ón Tómalomnál vízinövé
nyek gyűjtése és meghatározása. V. osztály: május 20-án 
egész napi kirándulás Bécsbe, a természetrajzi múzeumnak 
és a schönbrunni állatkertnek megtekintésére. VI. osztály: 
október 6-án a rákosi kőfejtőhöz földtani tanulmány és 
kövületgyűjtés céljából. Június havában megnézték a városi 
gázgyárat. Ezenkívül az I. és III. osztály együtt a „Muck"- 
kilátóhoz, az I. osztály a bárkái dombra rándult ki. A III. 
osztály 6 tanulója május hó 20-án osztálytanárjuk vezeté
sével kirándultak a Semmeringre.

Tornajátékok és labdajátékok játszhatása céljából minden 
osztálynak lietenkint egy délután volt fentartva.
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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 Egyéb e l f o g l a l t s á g

1. B o th á r  Dániel ,
rendes tanár.

Német III., IV. oszt.; latin II., 
VI. oszt.; görög IV. oszt.; 
heti 23 óra

Osztályfő VI. oszt.; 
a nagykönyvtár 
és tanári könyv
tár őre.

2. D ala  Jenő,
rendes tanár.

Latin I. oszt.; magyar I. oszt.; 
történet V., VII. oszt.; gör. pót. 
magyar VII. oszt.; heti 20 óra

Osztályfő I. oszt.; 
az ifj. gyorsíró
kor elnöke

3. Gecsányi Gusztáv ,
igazgató.

Földrajz I. oszt.; filozófia VIII. 
oszt.; heti 6 óra

4. Hetvényi Lajos,
rendes tanár. Vallás I —V ili. oszt.; heti 16 óra

In tézeti exho rtá to r, a 
ta n á ri é rtek ez le t jegy
zője és a liceum i ifj. 
belmisszió egyes, elnöke

5. Hollós János ,
rendes tanár

Történeten III., IV., VI., VIII. 
oszt.; latin VII. oszt.; torna 
V—VIII oszt.; heti 25 óra

Főiskolai nagy- és kis- 
b izottság jegyzője, egy- 
házker. p én z tá r i ellenőr. 
Osztályfő V II. oszt.

6. Hollósy Kálmán,
rendes tanár.

Latin III. oszt.; magyar II., 
III., VIII. oszt.; heti 18 óra

Osztályfő III. oszt., 
az Ifj. Magyar 
Társaság elnöke

7 .  K rá l ik  Gusztáv,
rendes tanár.

Rajz. geom. I —IV. oszt.; gör. 
pót. rajz V—VIII. oszt.; szép
írás I., II. oszt.; heti 20 óra

Rajzszertár őre; 
tanította a szabad
kézi rajzt

8. N á d a s s y  Gyula,
rendes tanár.

Grörög V., VII., VIII. oszt.; latin 
V., VIII. oszt.; heti 24 óra

Osztályfő a VIII. 
oszt.; ifj. kis
könyvtár őre

9. R e n n e r  János ,
rendes tanár.

Mennyiségtan V., VI.,VIII. oszt.; 
fizika VII., VIII. oszt.; heti 
17 óra

Fizikai szertár őre

10. R o s ta  F erenc ,
rendes tanár.

Latin IV. oszt.; magyar IV.,
V. ,VII. oszt.; gör. pót. magyar
VI. , VIII. oszt.; heti 21 óra

Osztályfő IV. oszt.; 
az alumneum 
eforusa

11. Dr. Ruhmann Jenő,
helyettes tanár. Egy évi szabadságot kapott

12. S t ro m p  Gyula,
rendes tanár.

Mennyiségtan I., II., III., TV., 
VII. oszt.; torna I—IV. oszt.; 
heti 25 óra

Ifj. kiskönyvtár őre

13. S p a n n e r  Géza,
helyettes tanár.

Német V—VIII. oszt.; magyar 
VI. oszt.; gör. pót. magyar 
V. oszt.; heti 18 óra

Osztályfő az V. oszt.

14. S zab ó  József ,
rendes tanár.

Természetrajz I., II., IV., V., 
VI. oszt.; földrajz II., III. 
oszt.

Osztályfő II. oszt.; 
a természet- és föld
rajzi szertár őre
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b) Rendkívüli tanárok.
15. Kárpáti Sándor, ág. hitv. ev. tanítóképző-intézeti 

tanár, tanította az éneket az I. és II. osztályban, az ének
kar vezetője; heti 4 éra. Az ifjúsági zenekör elnöke.

16. Dr. Poszvék Lajos, liceumi orvos és az egészségtan 
tanára, tanította az egészségtant a VII. osztályban heti 
1 érában.

17. Láng József, rém. kath. hitoktató, heti 2 óra.
18. Grünwald Manó, rabbi, heti 3 éra.
Intézeti szolgák: 1. Butiig Dénes, 2. Komjáthy Lajos.

3. Végzett tananyag.

a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.
O sztályfő:Dala Jenő.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Ószövetségi történetek. 
Az ószövetségi könyvek főtartalmának rövid ismertetése. 
Az újszövetségből az ünnepi szakaszok olvasása s építő 
magyarázata. A tízparancsolat 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 fő- és mellékmondat meg
különböztetése. Mondattani alapon alaktan; a hangtan ele
mei; helyesírás, b) Olvasmányok. Prózaiak: szemelvények 
a hun és magyar nemzeti mondából; Hunor és Magyar; 
Atilla, Isten ostora; Priscus Rhetor utazása Atillához; 
A catalaunumi csata; A fehér ló; Botond; Lehel kürtje; 
A magyarok a szent-galleni monostorban; az Árpádok 
történetéből: Szent István; Korona és kard; Szent László
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('s a: kunok; Nándorfehérvár ostroma, Salamon harcai és 
vége; — a klasszikus hősi mithósz köréből: Trója vesze
delme. Költői olvasmányok: János vitéz, Katonaélet, Nyalka 
huszár, Halvány katona, Hadnagy uram, Három fiú, A 
rab gólya, Vándorfiú, Szüretünk, Téli világ, A farkas és 
a szúnyogok, Szent László füve. — Kóthetenkint iskolai 
írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai Magyar nyelv
tan T. és Lehr-Riedl: Magyar Olvasókönyv. I. T r.: 
Dala Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Összefüggő olvasmányok 
alapján (mesék, kisebb párbeszédek. Róma alapítása, trójai 
háború) a névszók és a cselekvő ige ragozása a rendhagyó 
alakok mellőzésével. Az olvasmányokban előforduló szókincs 
elsajátítása. Havonként két iskolai dolgozat, fordítás magyar
ból latinra. K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és Olvasó- 
s gyakorlókönyv. T r.: Dala Jenő.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Tájékozódás a földgömbön 
és a térképen; földrajzi alapismeretek. Magyarország hegy
es vízrajzi viszonyainak, éghajlatának, terményeinek ismer
tetése után a nevezetesebb városok, vidékek és megyék 
szerint. Magyarország lakossága nyelv, vallás és foglalkozás 
tekintetében. Térképvázlatok készítése. K. k. Dr. Nómethy 
Károly: Földrajz I. r. T r.: Gecsányi Gusztáv.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Ószi 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.

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A négy számolási 
művelet egfész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. 
A pénzrendszer, a hosszúság, terület, térfogat és súlymérték 
ismertetése. Oszthatóság, közös többes. K. k. Beke Manó: 
Számtan. Tr.: Stromp Gyula.
Ev. líceumi értesítő. 3
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7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Planimetria. 
A téglaalap, négyzet, rombus, romboid, trapéz, trapezoid, 
deltoid, a sokszögek és a kör ismertetése, legfontosabb 
tulajdonságaik, alkotó részeik, kerület- és terüietszámítás, 
az idomok osztályozása. — b) Rajz. Kezdetben a tanulók 
tapasztalati köréből vett tárgyak fejből, majd szemlélet után 
(a megfigyelés vezetésével) való rajzolása színes ceruzával. 
Azután a tanult mértani idomokból összetett síkdíszítések, 
stilizált levél- és virágalakzatok festése, kézügyesítő- és 
szemmértékfejlesztő gyakorlatokra építve, táblarajz és lap
minták után. Rajzolás emlékezetből. — K. k. Zalányi: 
Rajzoló geometria I. rész. — Zsitvay: Minták a szabad
kézi rajzoláshoz I. füzet. Tr.: Králik Gfusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Magyar folyóírás. Kis- és 
nagybetűk. K. k. Szabó: Szépírási minta. Tr.: Králik Gusztáv.

9. Ének. Heti óraszám 1. a) Zeneelmélet: Hangjegy
olvasás. A pontozott fél- és negyedkóta. Gyakorlatok nyol
cad- és tizenhatod-hangjegyekkel. Éneklés mutatott hang- 
jegyek szerint. A C-létrából kiindulva a kemény G- és D-, 
F- és B-létra s az összhangzó lépcsők. — b) Éneklés. Hvisz 
régibb korái ismétlése, 16 újabbnak betanulása. Ezenfelül 
betanult az osztály mintegy 12 népdalt, gyermekdalt és 
hazafias nótát, részben 1, nagyobbrészt 2 szólamban. K. k. 
mint az I. osztályban. Tr.: Kárpáti Sándor.

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

II. OSZTÁLY.
Osztályfő: S z a b ó  Józ s e f .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Újszövetségi történetek 
és tanítások különös tekintettel a hegyibeszédeknek és
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Jézus példázatainak építő magyarázatára. Az újszövetségi 
könyvek íőtartalmának 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, b) Olvas
mányok: Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat; a Hunyadiak; 
Hérodotoszból Croesus és Cyrus története; rövid rajzok, el
beszélések és tanítómesék; leirások. Költemények: Az ótorony, 
A lengyel anya, A betyár, Pál gazda, A puszta télen, 
A jó öreg korcsmáros, A tudós macskája, A Tisza, Both 
bajnok özvegye, Szibinyáni Jank, Mátyás anyja (ezek 
könyv nélkül is), A keresztútról, Az obsitos. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelv
tan II., Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv 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 
Horatiorum et Curiatiorum certamine, De adventu Hunnorum, 
De equo ligneo, De fraude Sinnonis, De Ulixe in Ogygia 
insula morante, De Nausicaa, De Phaeacibus, De Demodoco 
citharoedo, Elixes nőmén suum aperit, De Ciconibus et 
de Lotophagis. Fordítási gyakorlatok latinra. Kéthetenkint 
iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Pircbala: Latin nyelvtan 
és Latin olvasó- és gyakorlókönyv. T r.: Botbár Dániel.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Európa, Ázsia és Afrika
3*
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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 leírása 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. — i ) 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 
után a saját árnyék feltüntetésével. — Egyszerű alakú 
tárgyak (dobozok, könyvek stb.) rajzolása és színezése valóság 
után. — Az egyes munkákkal kapcsolatban kózügyesítő 
és szemmértékfejlesztŐ gyakorlatok. — Rajzolás emlékezetből. 
K. k. Horti: Rajzoló geometria II. rósz. Zsitvay: Minták 
a szabadkézi rajzoláshoz II. füzet. T r.: Ivrálik Gusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóírás, kis
ós nagybetűk. Kerekírás. K. k. Szabó: Szópírási minta. 
T r.: Králik Gusztáv.
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9. Ének. Heti óraszám 1. a) Zeneelmélet: A vonal
rendszer, a hegedűkulcs. Hangjegyismertetés. Szünetjelek, 
ismótlőjel, zenei nyugvópont. A pontozott iélhangjegy. A 
C-létra szerkezete és összhangzó lépcsői. Az alakító jegyek. 
A kemény G és F-létra. Éneklés hangjegyek szerint. —
b) Ének: Harminc könnyebb és ismertebb korái betanu
lása; továbbá hazafias dalok, népdalok, tornász- és katona
dalok éneklése 1—2 szólamban. Kézikönyv. Az evang. 
egyház 108 dallama. T r.: Kárpáti Sándor.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rend
gyakorlatok: a szabatos menetelés gyakorlása, kanyarodások. 
Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok kézi szerekkel, 
futás. Osztály torn ázás szereken. Játékok. Tr.: Stromp Gyula.

III  OSZTÁLY.
Osztályfő: H o l l ó s y  Ká l má n .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A keresztény egyház 
rövid története különös tekintettel a reformáció korára és 
a hazai protestáns egyház történetére és szervezetére. 
Luther Kátéjából a megelőző rósz átismétlése után a Mi
atyánk magyarázata. Az apostolok cselekedeteiből és az 
apostoli levelekből (I. és II. kor. levél) az őskeresztyón 
gyülekezeti életre vonatkozó szakaszok olvasása és magya
rázata. Egyházi énekek. K. k. Bereczky S.: A keresztény 
egyház rövid története, Adorján-Hetvónyi-Jausz: Bibliai 
Olvasókönyv, Luther Márton Kis-Kátéja. Tr.: Hetvényi 
Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. a) Nyelvtan. A 
nyelvtan rendszeres áttekintése, b) Olvasmányok. A magyar 
történelemnek a mohácsi vész utáni korából: A mohácsi 
vész, Dobozi Mihály és hitvese, Zrinyi Szigetvárótt, Buda 
visszafoglalása a töröktől; a görög világból: Perikies, a
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görög színház; kisebb novellák és rajzok; Világos vára, 
Keresztény és török, A körtefa, A fejedelem buzogánya, 
A nagy ugrás, A befagyott Balaton, Tollagi Jónás Pesten, 
A peregrinus, Nagyenyedi két fűzfa, Az első magyar ko
mikus, Körösi Csorna Sándor; költemények; Hymnus, Szülő
földemen, A hamis tanú, Füstbe ment terv, Pató Pál úr, 
Az Alföld, Egy gondolat bánt engemet, Családi kör, Szó
zat (ezek könyv nélkül is), A pipás kántor, Grvadányi J. 
Peleskei nótáriusából. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. 
Szinnyey József: Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr-Riedl 
Magyar olvasókönyv III. Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan: Az egy
szerű mondat mondattana. Havonkint két iskolai írásbeli 
dolgozat. Fordítás magyarból latinra, b) Olvasmány Cor
nelius Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides. Phaed- 
rusból: Lupus et agnus, Canis per fluvium carnem ferens, 
Ranae regem petierunt, Graculus superbus et pavo, Vacca 
capella, ovis et leo, Lupus et gruis, Cervus ad fontem, 
Asinus ad senem pastorem vulpes et ciconia, Lupus ad 
canem. K. k. Pirchala Imre Latin nyelvtana és ugyan
annak Latin olvasókönyve a gimnázium III. és IV. osz
tálya számára. Tr.: Hollósy Kálmán.

4. Német nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányokkal 
kapcsolatban az alaktan; a mondattanból a puszta és az 
egyszerűen bővített mondatok. Prózai és verses olvasmányok 
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 története 
a mohácsi veszedelemig. K. k. Varga Ottó: A magyarok 
története és Magyarország a jelenben. I. rész. Tr.: Hollós 
János.
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6. Földrajz. Heti óraszám 2. Amerika és Ausztrália 
földrajza után természettan! és csillagászati földrajz. Fon
tosabb fizikai tünemények és eszközök leirása. K. k. Div 
Némethy Károly földrajza III. rész. T r.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3, A százalékszámítás 
alkalmazásai. Összetett hármasszabály, arányos osztás, lánc
szabály. 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) fcíbb tulajdon
ságai, alkotórészeikből való szerkesztése, összeillősége, hasonló
sága, szimmetriája. — Területek átalakítása és osztása. 
Idomok hasonlósága. — b) Rajz. Tagozottabb levelek, leveles, 
bogyós ágak rajzolása és színezése; stilizált alakzatok, díszí
tések rajzolása és színezése; mértani testformák rajzolása és 
egyszerű árnyékolása ecsettel és szénnel; vázolás, rajzolás 
ecsettel. K. k. Horti: Rajzoló geometria III. rósz. Tr.: 
Králik Gusztáv.

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

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: R o s t a  F e r e n c .

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
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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 olkasmányok Heltai 
meséiből, Mikes leveleiből, Faludi Téli éjszakáiból; 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. Havonkint két írásbeli dolgozat, főkép a 
Toldira vonatkozólag. K. k. Góbi Imre: Stilisztika és 
verstan. Lehr A.: Arany Toldija. T r.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány: Caesar 
de bello Gallico című művéből: I. Gallia felosztása. II. A 
helvetiusok kivándorlása. Ovidius Metamorphoseon libri- 
jából: I. A világ négy kora. II. Az özönvíz. III. Deucalion 
és Pyrrlia. Ovidius kapcsán a hexameter, verstani szabályok. 
Az olvasmányokhoz történeti bevezetés, tárgyi, történeti és 
mythologiai magyarázatok. Nyelvtan: Az előző osztályok 
anyagának ismétlése után az összetett mondat. A nyelv
tannal kapcsolatban fordítás magyarból latinra. Szótanulás, 
frázisok gyűjtése. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. 
Pirchala Imre: Latin nyelvtan és Latin olvasókönyv a
III. és IV. osztály számára. T r.: Rosta Ferenc.

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

6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növény gyűjtésről; 
őszi növények ismertetése alapján növény alaktan, vegytani 
alapismeretek után növényrendszertan. A növények élet
jelenségeiről. Tavaszi növények gyűjtése. Növény meghatá
rozási gyakorlatok. K. k. Dr. Szterényi: Növénytan. T r.: 
Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti ói’aszám 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.: Stromp Gyula.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Planiinetria. 
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, szénnel; ügyesebbeknél használati tárgyak, 
kagylók, kitömött madarak rajzolása és festése. Vázolás, 
rajzolás ecsettel. K. k. Horti: Rajzoló geometria IV. rész. 
T r.: Králik Gusztáv.



42

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

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: S p a n n e r  Géza.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Általános tudnivalók a
r r

szentírásról és annak egyes könyveiről. Az 0- és Új
szövetségi könyvek részletes ismertetése, a főbb szakaszok 
olvasása, — a lényeges tartalom kiemelése, — jelentősé
gének fejtegetése alapján. K. k. Adorján-Hetvényi-Jausz: 
Bibliai olvasókönyv. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. 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 fog
ságáról, A teremtett állatokról való elmélkedésnek hasznai, 
A hitel bevezetése és befejezése, Paraenesis, Daliás idők, 
Perikies beszéde a háború I. évének halottai felett, Gyulai 
beszéde Arany felett, Deák beszéde a felirat tárgyában, 
Toldi estéje, Az új földesúr; a két utolsó házi. II. Elmélet: 
Az olvasmányok alapján szerkesztéstan és rhetorika, az 
anyaggyűjtés és elrendezése: a prózai írásművek fajai; 
történetírás, értekezés, szónoki beszéd. Havonkint egy írás
beli dolgozat. K. k. Góbi Imre: Rhetorika. T r.: Rosta Ferenc.

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. Költői olvasmány: 
Ovidius „Fasti“-jából: Janus, Romulus és Remus kitétele, 
Róma alapítása és Remus halála, Romulus halála, Hercules 
legyőzi Cacust, Ovidius élete és művei. Havonkint két
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írásbeli dolgozatul fordítás magyarból latinra, minden idő
szakban egy latinból magyarra. K. k. Köpesdy S.: Cicero: 
De imperio Cn. Pompei et Pro A. Licinio Archia poéta; 
Cserép J . : Szemelvény Publius Ovidius Naso műveiből; 
Cserny-Dávid: Stílusgyakorlatok I. T r.: Nádassy Gyula.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Az első és második 
fődeclinatio a rendhagyóságokkal, melléknevek, határozók, 
számnevek, névmások. Első főigeragozás, egyes rendhagyó- 
ságolc az első négy osztály igéinél. Fordítási gyakor
latok görögből magyarra és magyarból görögre. Két-
hetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Curtius-Ábel Görög' . ° nyelvtana és Schenkl-Abel Elemi olvasókönyve. T r.:
Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. Össze
függő bő szemelvények alapján Homeros Iliása és Odysseája; 
a homerosi istenek, a komerosi kérdés. Szemelvények 
Herodotos műveiből. Szemelvények Tinódi Sebestyén, 
Buda vesztéséről 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 
zernyesti ütközet. Bethlen Miklós Önéletírásából: Zrínyi 
Miklós halála; Apor Péter Metamorphosisából; A vendég
ségről és mulatságokról; A régi Erdélynek köntöseiről; 
Az erdélyiek régi nyájasságáról. K. k. Csengeri: Homeros 
Iliasa, Gyomlai: Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények 
Herodotos történeti műveiből és Badics: Magyar irodalmi 
olvasókönyv I. T r.: Nádassy Gyula, b) Rajz. Heti óra
szám 2. Levelek, ágak, gyümölcs rajzolása és színezése. 
Mértani testformák rajzolása és árnyékolása a főbb lát
szattam jelenségek és világítási viszonyok megbeszélésével 
(az előző osztályokban tanultak ismétlése és bővítése),
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ceruzával és esetleg egy színben. Majd edények s más 
ipari tárgyak rajzolása és festése. Vázolás, rajzolás ecsettel. 
Vázlatkönyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. a) Olvasmányok 
Mut über Gut, Sankt Péter mit der Geige, Das wohlfeile 
Mittagessen, Untreue schlägt den eigenen Herrn, Nützliche 
Lehren, Karthagos Zerstörung, Caesars Ermordung, b) Köl
temények: Heine: „Leise zieht . . .“, „Du bist wie . . 
„Wo?“, „Die Lorelei“, „Belsazer“. Lenau: „Die drei 
Zigeuner“, „Der Postillon“. Goethe: „Der Sänger“, „Legende 
vom Hufeisen“. Uhland: „Schwäbische Kunde“. Rückert: 
„Barbarossa“. Tankönyv: Albrecht János: Német nyelvtan 
és Olvasókönyv. T r.: Spanner Géza.

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. rész. T r.: Dala Jenő.

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Az állatok neveze
tesebb szerveinek s azok életműködésének leírása után állat- 
rendszertan, tekintettel a hazai fajokra. K. k. Dr. Szterónyi 
H .: Állattan. T r.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Két és több ismeret
lennel bíró egyenletrendszerek; négyzetgyök és köbgyök 
többtagú kifejezésből és tizedes számból; négyzetes egyenlete. 
A síkmértan főbb tételei különösen az összeillőségre és 
hasonlóságra vonatkozó tételek. Tankönyv: Dr. Beke Manó 
Algebra, Dr. Wagner Alajos Geometria. Tanár: Renner 
János.

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

Osztályfő: B o t h á r  D á n i e l .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Egyetemes keresztyén 
egyháztörténet, kiváló tekintettel az őskeresztyénsógre, 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. Pálíi
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 Coriolanusa. 
Házi olvasmányok: Zrínyi Szigeti veszedelme, Vörösmarty 
Két szomszéd vára, Aranynak néhány könnyebb balladája, 
Sophokles Antigonéja, Kisfaludy Károly „Kérők“ című 
vígjátéka. Havonkint írásbeli dolgozat. K. k. Góbi: Poéti ka 
T r .: Spanner Géza.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: 
„Livius ab űrbe condita libri“ XXL 1— 15., 18. és 32—38. 
fejezet, alaki s tárgyi magyarázatokkal, kapcsolatosan állami 
s hadi régiségek. Bevezetésül Livius élete és művei. Költői 
olvasmány: Vergilius Aeneisének I. 1—207. és II. éneke 
1—233. v., kapcsolatosan vallási régiségek. Vergilius élete 
és művei, a római epikus költészet fejlődésének áttekintése. 
Az Aeneis tartalma. Kóthetenkint írásbeli dolgozatul fordítás 
magyarból latinra, minden időszakban egy latinból magyarra
K. k. Bartal-Malmosi: Livius XXI. és XXII. könyve.
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Pirchala: Aeneis; Cserny-Dávid: Stílusgyakorlatok. T r.: 
Botliár Dániel.

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 ifjab Kyros 
hadi készülődései); I., 4—6. (Vonulás a nagy király ellen);
I. , 7—8. (A kunaxai csata); Cin. III., 1—2. (Xenophon 
vezéri szerepe). Xenophon élete és müvei. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat. K. k. Curtius Görög nyelvtana; Schenkl- 
Ábel Elemi olvasókönyve. Keczer Géza: Szemelvény 
Xenophon műveiből. T r.: Bothár Dániel.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. A gö
rög dráma eredete és fejlődése. Aeschylos Oresteiája (Aga
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.: Rosta Ferenc, b) Rajz. 
Heti óraszám 2. Agak, virág, gyümölcs aquarellszerű 
festése. Mértani testcsoportok, építészeti formák, edények 
és más ipari tárgyak, kagylók, kitömött madarak, csend
életek 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 Hertzig, Das gute Rezept, König 
Bauer. 2. Költemények: Bürger: Das Lied vom braven 
Mann. Goethe: Der Fischer, Erlkönig, Der Zauberlehrling, 
Ballade. Schiller: Die Kraniche des Ibykus, Der Ring des 
Polykrates, Der Taucher, Die Teilung der Erde. Uhland: 
Des Sängers Fluch. — 2. Az alak- és mondattan ismétlése,
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fordítás magyarból. Tankönyv: Albrecht János: Német 
nyelvtan és Olvasókönyv. T r.: Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet 
a magyar nemzet történetével kapcsolatban: a középkor és 
az újkor a westfáliai békéig (1648-ig) a földrajzi ismeretek 
ébrentartása mellett. K. k. Varga Ottó: Világtörténet II. rész. 
T r.: Hollós János.

/
8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és kémia. 

A levegő és a víz ismertetése után általános kémiai fogai- 
mák. 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. Negativus- és tört- 
kitevős hatványok és gvökök; a logarithmus és számítás 
logarithmusokkal; arithmetikai és véges geometriai sorok. 
Körtan; goniometria és síktrigonometria. Tankönyv: Dr. 
Beke Manó Algebra, Dr. Wagner Alajos Geometria. 
Tr.: Renner János.

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

VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: H o l l ó s  János .

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

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. A magyar nyelv 
rendszerének áttekintése, különös tekintettel a nyelv tör
téneti fejlődésére. II. A magyar nemzeti irodalom fejlődé
sének olvasmányokon alapuló ismertetése 1820-ig, fő tekin
tettel az egyes korszakok művelődéstörténeti jellemzésére. 
A középkor szellemi élete, Mátyás és a renaissance; a re
formáció hatása; Tinódi és Balassa; a katholikus restau- 
ratió; Pázmány és Zrinyi; a kurucvilág költészete; Mikes 
és Faludi; Bessenyei és az irodalom felújulása; Kazinczy 
és a nyelvújítás; Csokonai, Kisfaludy S., Kazinczy. Olvas
mányok: a tárgyalt írók és korok kiválóbb művei, a nagyobb 
művekből részletek. Tanulmányok: RiedP A magyar iro
dalom főirányai; Beöthy: A szépprózai elbeszélés története 
(részletek). Havonkint egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei: 
Magyar nyelv. Góbi: A magyar nemzeti irodalom története.
I. r. Tr.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány 
Vergilius Aeneisének VI. éneke 41 —155; 264—330; 
384—425; 450—476; 679—901. versei. Az Aeneis tar
talma s a reá vonatkozó ismeretek ismétlése. Prózai olvas
mány: Sallustiusnak: De bello Jugurthino című művéből 
az 5—16., 20—36., 43—62. fejezetek; továbbá Cicerónak 
Catilina ellen tartott első beszéde alaki és tárgyi magyará
zatokkal. Az olvasott írók élete s műveik. Kéthetenkint 
egy írásbeli dolgozat felváltva magyarról latinra s latinból 
magyarra. K. k. Bartal-Malmosi: Sallustius; Köpesdy: Cice- 
ronis in Catilinam orationem quattuor; Pirchala: Aeneis; 
Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok III Tr.: Hollós ’János.
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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). VIII. 70— 71., 74—88., 
98—96. (A salamisi csata.) A görög próza fejlődése, Hero
dotos élete és történeti művei. Költői olvasmány: Homeros 
Iliásának I. éneke, II. 1—242. VI. 369—529. (Hektor és 
Andromache); XXII. (Hektor halála) 131—411. Dialectus 
és grammatikai fejtegetések. — Könyvnélküli részek. Három- 
hetenkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Geréb József: Görög 
prózai szemelvények, Kempf József: Szemelvények az Iliás- 
ból. T r.: Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. I. A 
görög irodalom áttekintése. Bő szemelvények Thukydides- 
ből, főleg Perikies alakjára vonatkozó részek és Perikies 
beszédei; a szicíliai hadjárat megindításának körülményei 
és maga a hadjárat. Demosthenes korának rajzával kapcsola
tosan az első, második és harmadik filippika olvasása. II. 
A magyar történetírás fejlődésének főbb mozzanatai. Sze
melvények Virág Benedek, Kazinczy Ferenc, Horváth 
Mihály, Szalay László, Teleki József, Jászai Pál, Salamon 
Ferenc műveiből. A magyar szónoklat fejlődése és képvi
selői; szemelvények Kölcsey, Wesselényi, Széchenyi István, 
b. Eötvös József, Kossuth és Deák beszédeiből; Toldy 
emlékbeszéde Virág Benedek fölött; Gyulai emlékbeszéde 
Eötvös József fölött. K. k. Schill S.: A görög irodalom 
története, Borsos: Demosthenes íilippikái (M. K.), Badics 
F .: Magyar irod. olvasókönyv III. r. T r.: Dala Jenő. 
b) Rajz. Heti óraszám 2. Agak, zöldség, gyümölcs, virágok 
majd csendéletek festése. Vázolás, rajzolás ecsettel. Vázlat 
könyvek. Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. Irodalomtörténet: A Gral-,
4E v. liceum i értesítő .
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Artus- és Károly-monda, a Nibelung-ének tartalma és Les
sing 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. Havonkint házi vagy iskolai 
írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Heinrik G.: Német tan- és 
olvasókönyv III., Endrei Á.: Német stílusgyakorlatok, Her
mann und Dorothea, magyarázta Albrecht János és Minna 
von Barnhelm, magyarázta dr. Theisz Gy. T r.: Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet a 
magyar nemzet történetével kapcsolatosan 1648-tól a leg
újabb időkig. Európa, Amerika nevezetesebb államai jelen 
állapotának ismertetése. K. k. Varga Ottó: Világtörténet
III. r. és Varga Ottó: Politikai földrajz. Tr.: Dala Jenő.

8. Természettan. Heti óraszám 4. A szilárd, folyékony 
és légnemű testek mechanikája; rezgéstan, hangtan, a hang 
és fény visszaverődése és törése. Tankönyv: Szíjártó Miklós 
Kísérleti Fizika I. r. T r.: Renner János.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Algebra: Arithmetikai 
és geometriai sorok; kamatos-kamatszámítás; a négyzetes 
egyenlet általános tárgyalása. Geometria: A trigonometria 
kiegészítése, az egyenes egyenlete. A stereometria legfonto
sabb tételei. A testek felszíne és térfogata. K. k. M. K. 
Wagner: Algebra és Geometria. T r.: Stromp Gyula.

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

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: N á d a s s y  Gyul a .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén bit- és 
erkölcstan főtekintettel az evangéliumi keresztyén vallásos
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világnézet kizárólagos jogosultságának kimutatására. János 
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 
olvasmányok: Bánk bán, A falu jegyzője, Zord idő, Buda 
halála, Ember tragédiája. Havonkint egy házi dolgozat. 
K. k. Góbi: A magyar nemzeti irodalom története. II. r. 
Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: 
Szemelvények Tacitus Annaleseiből: I. 1—10; VI. 50—51; 
XIV. 3 —10; XV. 33—35; XV. 38—44. fejezetei. Beveze
tésül Tacitus élete és művei. Költői olvasmány: Horatius: 
Carmina I. 1, 3, 4, 10, 14, 22, 31; II. 3, 14; III. 30; 
Epod.: 2, 6, 7, 13; Satirák: I. 1, 9; Epist.: II. 3. (De arte 
poetica) 1—44; 73—85; 179—201; 275—294. vers. 
Horatius élete és míwei. Az irodalom történeti és régiség- 
tani ismeretek kiegészítése és összefoglalása. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat felváltva magyarból latinra és latinból 
magyarra. K. k. Schmidt: Szemelvények Tacitus Annalesé- 
ből. Csengeri: Horatius. Cserny-Dávid Stílusgyakorlatok
III. r. Wagner. Horváth: Római régiségek. T r.: Nádassy 
Gyula.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: 
Platon Apológiája kivonatosan és Kritonja. Költői olvasmány: 
Homeros Odysseia-jának I. és V. éneke, tartalmát kiemelve

í *
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s vonatkozásba hozva az egész költeménynek alapul szolgáló 
cselekménnyel. Főbb tudnivalók az idők és módok tanából. 
Háromhetenkint egy írásbeli dolgozat, felváltva görögből 
magyarra és magyarból görögre való fordítás. K. k. Gferéb 
József: Görög prózai szemelvények. Csengeri János: Homeros 
Odysseia-ja. T r.: Nádassy Gyula.

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 
történetéből: Az archaikus kor, Pheidiás iskolája, Skopos és 
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 
alkotásainak ismertetése. T r.: Rosta Ferenc, b) Rajz. Heti 
óraszám 2. Agak, zöldség, gyümölcs, csendéletek festése. 
Emberi fej rajzolása. Vázolás, rajzolás ecsettel. Vázlat
könyvek. 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, futólagos olvasása egyes olvasókönyvi 
részeknek az illető költőknek irodalomtörténeti tárgyalásával 
kapcsolatban. Könyv nélkül: Az irodalomtörténeti szakaszok 
és a Lied von der Glocke nagy része. Havonkint házi 
vagy iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Heinrich G .: 
Német tan- és olvasókönyv IV. Endrei Á .: Német stílus- 
gyakorlatok. Wilhelm Teli magyarázata: Dr. Heinrich G .: 
T r.: Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. A magyar nemzet 
oknyomozó története az 1867-iki kiegyezésig és Magyar
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ország a jelenben. K. k. Varga Ottó: A magyarok oknyomozó 
története. T r.: Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. A fénytan ismétlése 
és kiegészítése, hőtan, mágnesség, elektromosság; a kozmo
gráfia elemei. Tankönyv: Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. 
T r.: Renner János.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 2. A másodfokú függ
vény szélső értékeire vonatkozó feladatok. Permutációk, 
kombinációk, variációk; Newton binomi tétele. A gömb 
felszíne és köbtartalma; a gömbháromszögtan sinus és 
cosinus tétele. Tankönyv: Dr. Wagner Alajos: Algebra és 
Geometria. T r.: Renner János.

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

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

b) 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 tárgyak, 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,
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mértani testtipusok, alkalmas ipari tárgyak, kagylók teljes 
kialakítása, továbbá díszítési elemek, tárgyak, kitömött 
madarak, növények mintázása dombormű kivitelben a 
valóság után. T r.: Králik Gusztáv.

2. Műének. Heti óraszám 2. Az algimnázium négy 
osztályából 2—3 szólamú gyermekkar, a főgimnázium 
kiválogatott énekeseiből 4 szólamú férfikar alakult. E karok 
alkalmilag mint férfikar vagy vegyeskar az intézet iskolai 
vagy egyéb ünnepségein nyilvánosan is szerepeltek. Betanult 
s részben a fenti alkalmakon előadott vallásos, hazafias és 
más, világi énekek: Beethoven: Isten dicsősége. (Férfikar.) 
Fohász. (Vegyeskar.) Hálaének. (Férfikar.) Bevégeztem földi 
pályám. (Gyászkar.) Huber: Magyar királyinduló. Rákóczi 
kesergője. Kuruc dal. Népdal a szabadságharc idejéből. 
(Férfikarok.) Silcher: Búcsú az iskolától. (Vegyeskar.) 
Dalosok indulója. (Vegyeskar.) Továbbá néhány korái és 
magyar népdal 2 illetve 4 szólamban. T r.: Kárpáti 
Sándor.

3. Egészségtan. Heti óraszám 1. Hólyagos himlő s 
ennek elterjedésének megkönnyítése mindenütt, ott, hol véd- 
oltásnak kényszere nincs, az oltás és újraoltás kényszere 
mint oly egészségügyi intézmények, melyek legjobban és 
legbiztosabban védenek meg bennünket a himlő ellen — A 
fertőző betegség általában. — Védekezés a fertőző beteg
ségek ellen: kanyaró, vörheny, himlő, diphtheria, trachomáról, 
a typhusról; ez ellen való védekezéskor milyen fontos 
szerepe van az ivóvíznek, miért is kívánatos a vízvezeték 
és a csatornázás mihamarább való rendezése minden telepen, 
melyet emberek laknak. — Cholera; malária; gumókor. — 
A gümőkor elleni védekezés minden módja. — Fertőtlenítés 
módjai; a tisztaság. A bőr tisztántartása, ápolás, mosakodás, 
fürdés, hideg, meleg, gőz- és gyógyfürdőkről. — A táplál
kozásról; állati és növényi tápanyagok. A gombákról; az
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élvezeti anyagokról. Alkohol, kávé, tkea- 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 alkoholról, 
mint a syphilis szerzését elősegítő italról; az alkoholról, 
mint csirméregről, mely átszáll ápáról fiúra és a legtöbb 
esetben gyengeelméjű és epileptikus gyermekek születését 
segíti elő. — Az ivóvíz megválasztása, az ivóvíz által 
okozott betegségek. Különösen a typhus; ez elleni védekezés 
a járvány előtt és a járvány ideje alatt. — Forralt víz és 
ásványvizek élvezete. — A lakás célszerű berendezése. A 
talaj minősége; a talajvízről; a talajlevegőről. — A testi 
és szellemi munka szükségéről; mindkét munkában való 
mértéktartásnak szükségéről; e mértéktartás mulasztásakor 
fenyegető betegségek: agy lágyulás, idegesség, neurasthenia 
stb. A testgyakorlat- és a sportokról; ezek kinövéseiről. — 
Az érzékszervek egészségtanáról. Szemüvegekről, mint a 
hibás szemet normális 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 
segélnyújtásról: sebzések, vérzések, mérgezések, ájulások, 
fulladások stb.-kor. Szellőzés, fűtés, világítás. K. k. Siklósy 
Gyula Egészségtana. T r.: Dr. Poszvék Lajos.

4. Gyorsírás. Heti óraszám 6. Három tanfolyamban, 
kettő a kezdők, egy a haladók számára. Az egyes tan
folyamoknak a főgimn. Gyorsírókörről szóló alább követ
kező jelentésében felsorolt vezetői az oktatást a kör elnö
kének, Hala Jenő tanárnak felügyelete alatt végezték.
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c) írásbeli dolgozatok tételei.
A  magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.

1. A pákász életmódja. 2. Miért győzedelmeskedett 
Hunyady János a törökön (isk.). 3. Wesselényi fogsága. 
4. A tél örömei. 5. A hazaszeretet (isk.). 6. Toldi Miklós 
halála. 7. Athén és Spárta. (Perikies emlékbeszéde alapján.)
8. A nyelvújítás jelentősége (Kölcseynek Kaszinczy felett 
tartott emlékbeszéde alapján.) 9. Deák első felirati-javasla 
tának a gondolatmenete (isk.).

VI. OSZTÁLY.

1. A költészet célja és haszna. 2 A fenséges Berzsenyi 
fohászkodásában (isk.). 3. Párhuzam a bölcselmi óda és a 
tanköltemény között. 4. Miféle hibákat ostoroznak költőink 
epigrammáikban és szatíráikban. 5. Miben különbözik az 
epikai költészet a liraitól? 6. Lírai és epikai elem a 
balladában. 7. Petőfi tájképei. 8. Volumnia jelleme. 9. A 
tragédia és komédia hőse (isk.).

VII. OSZTÁLY.

1. Az alakváltozás és átvitel nélküli jelentésváltozások.
2. A nyugati nyelvjárásterület legfontosabb sajátságainak 
ismertetése. 3. Miért nincs naiv eposzunk? 4. Mátyás és a 
renaissance. 5. A XVI. század protestantizmusának művelődés- 
és irodalomtörténeti jelentősége. A Zrinyiászban megnyilat
kozó koreszmék. 7. Az „Esztergom megvételéről“ című 
költemény elemezése esztétikai szempontból. 8. A XVIII. 
századbeli költői iskolák jelentősége irodalmunk fejlődésében.

VIII. OSZTÁLY.

1. Közélet és irodalom kölcsönhatása a XVIII. 
században. 2. A Bánk bán költött személyei. 3. Vörösmarty
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irodalomtörténeti jelentősége. 4. ,.A falu jegyzője“ mint
irányregény. 5. Petőfi családi lírája. 6. XIX. század haza
fias lírája, mint a közhangulat tolmácsa. 7. a) Arany 
jelleme Epilógusa alapján, b) Lélektani tanulságok Arany 
balladáiban. 8. a) Jókai regényeiről, b) Erkölcsbiró-költőink 
a XIX. században.

A  német nyelvből.

V. OSZTÁLY.

1. Mut über Gut. 2. Die Lorelei. 8. Legende vom 
Hufeisen. 4. Die drei Zigeuner. 5. Das wohlfeile Mittag
essen. 6. Untreue schlägt den eigenen Herrn. 7. Der 
Postillon. 8. Karl der Grosse. 9. Prometheus. 10. Die 
drei guten Freunde. 11. Ein Sprichwort. 12. Ein anderes 
Sprichwort. 13 —14. Karthagos Zerstörung. 15. Barbarossa. 
(Tartalmi kivonatok, fordítások.)

VI. OSZTÁLY.

1. Erlkönig. 2. Der kluge Sultan. 3. Ein gutes 
Rezept. 4. König Bauer. 5. Die Kraniche des Ibykus.
6. Siegfrieds Kampf mit dem Drachen. 7. Andreas Hertsey. 
8. Der Ring des Polykrates. 9. Der kluge Richter. 
10— 11. Das Lied vom braven Mann. 12. Der vertriebene 
Graf. 13. Der Taucher. 14. Die Bürgschaft. 15. Des 
Sängers Fluch. (Tartalmi kivonatok, fordítások.)

VII. OSZTÁLY.

1. Der Traum Kriemhilds. 2. Minna von Barnhelm.
3. Hildebrand und Hadubrand. 4. Oberon. 5. Cid. 6. Lessings 
Lehen und seine Tätigkeit. 7. Hermann und Dorothea.
8. Der Unterschied zwischen der Malerei und der Poesie.
9. Die Sachsen von Siebenbürgen.
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VIII. OSZTÁLY.

1. Goethes Jugend. 2. Götz von Berlichingen. 3. Nathan 
der Weise. 4. Friedrich Schiller. 5. Ludwig' Uhland. 
6. Schiller an Körner. 7. Der Ursprung der Schweizer. 
8. Die deutsche Literatursprache.

4. Vizsgálat.

a) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét, a bevégzett 
tananyag átismétlése után, a január hó 29-én tartott osz
tályozó konferenciában állapítottuk meg s értesítők alakjá
ban közöltük a szülőkkel. Az egyes tantárgyakból elég
telen osztályzatot nyert tanulók száma az osztályzottaknak 
körülbelül 13'3°/0-át tette ki.

A félévi értesítőkön kívül 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 8. és 19-én vizsgálatok a gyorsírásból, 
május hó 10—15-ig a VIII. osztály vizsgálata, 
junius hó 10— 12-ig és 14— 18-ig az I—VII. osztályok 

osztály vizsgálata,
junius hó 21-én magántanulók vizsgálata, 

b) Érettségi vizsgálatok.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 17., 18. 
és 19. napjain tartottuk meg; a szóbeli vizsgálatok idejéül 
junius 23. s a következő napjai voltak kitűzve s így a
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folyó tanévi érettségi vizsgálatok eredményéről csak a 
következő iskolai évről szóló Értesítőben számolhatunk be.

A megelőző 1907/1908. tanév végén tartott rendes 
érettségi vizsgálatok lefolyásáról és eredményéről szóló 
jelentésünket a következőkben foglaljuk össze:

A szóbeli vizsgálatok a megállapított időben nt. 
Bancsó Antal tbeologiai főiskolai tanár úr elnöklete alatt 
és ns. Kovács Sándor, pozsonyi ág. kitv. ev. theol. akad. 
tanár úrnak, mint a kormány képviselőjének jelenlétében 
folytak le. — Vizsgálatra jelentkezett saját intézetünkben, 
első ízben teendő érettségi vizsgálatra: 38, pótló érettségi 
vizsgálatra a latin nyelvből: 16 reáliskolát végzett — és 
ismétlő érettségi vizsgálatra 1 főgimnáziumot végzett tanuló.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a következők 
voltak:

1. A  magyar nyelvből.

„A hazafias eszme fejlődésszerű érvényesülése epikai 
irodalmunkban “.

2. A latin nyelvből.

A Philaenus testvérek önfeláldozása. (Sallust. De hello 
Jug. 49 caput.)

3. A mennyiségtanból.

I. Algebra. Egy artézi kút fúrása 79239 koronába 
került. Az első méter fúrása 4 koronába, minden követ
kező O'l koronával többe került. Mily mély a kút?

II. Geometria. Mennyi azon egyenes kúp térfogata, 
melynek 6'72 m oldal vonala az alappal 65° 42' 15"-nyi szöget 
képez ?

4. A  latinpótló érettségi vizsgálat tétele:

“A tisztviselőknek az összes polgárók jóllétén kell 
munkálkodniok.“ (Cicero: De oíficiis I. 25.)
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Az írásbeli és szóbeli rendes érettségi vizsgálatoknak 
adatait tekintetbe véve az 1907/8. tanévi érettségi vizsgá
latok eredményét a következő táblázatos kimutatásban 
foglalhatjuk össze, az első ízben érettségizőkre vonatkozólag:

a) b) Az í r á s 
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Az e) adatai a javító és ismétlő vizsgálatot sikerrel tett 
tanulókra is vonatkoznak.

Ezenkívül:
1. A latin kiegészítő érettségi vizsgálatra jelentkezett 

16 soproni és győri reáliskolai tanuló közül a vizsgálatot 
1 jeles, 5 jó, 4 elégséges és 6 elégtelen eredménnyel tették 
le. Két theol. akad. hallgató közül az egyik jó, a másik 
elégséges, egy reáliskolai tanuló pedig elégséges osztályzattal 
állotta meg a kiegészítő érettségi vizsgálatot a görög 
nyelvből és irodalomból.

2. A szeptemberi pótló érettségi vizsgálatok alkalmával 
egy tanuló ismétlőt, ketten pedig teljes pótló érettségit 
tettek megfelelő eredménnyel. Nyolc javító közül 5 meg
felelt, hárman pedig második javítóra uttasíttattak.

3. A decemberi második javító érettségi vizsgálatra 
jelentkezett 5 tanuló közül 3 megállotta 2 pedig nem 
állotta meg a vizsgálatot.



5. A líceumi tanulók névsora.*

I. osztály.

Asbóth Zoltán, Őrimagyarósd — 
Vasm., t.

Bakó János, Mihályi — Sopronm.
Bélák Lajos, .Csabai — Fehérm., 

ism. t.
Bertl Károly, Pomogy — Mosonm.
Blum Ernő, Sopron.
Bókkon Imre, Felsőmesteri — 

Vasm., t.
Borbély Béla, Iharosberény — 

Somogym., t.
Ferenczy Gyula, Dabrony — Vesz

prémül.
Ferenczy Sándor, Dabrony—Vesz

prémin.
Fisebi Ádám, Szepetnek — Zalam., 

t., Deáks.
Fischl György, Szepetnek — 

Zalam., t.
Fischmann Bernát, Sopronkeresztúr
Girardoni Richárd, Lajtaújfalu — 

Sopronm.
Gönye István, Sopron.
Guóth Zoltán, Sopronnémeti.
Haller Frigyes, Ruttka — Turóem.
Haupt Gyula, Sopron, ism.
HorváthSándor, Ászár—Kom árom- 

m., t., Köves öd. Deáks.
Huber Ernő, Sopron, ism.
Ihász Miklós, Kisbaboth — Győr

ül., t.
Ihrig Ernő, Kaposvár — Somogy

in., km.
Jausz Dezső, Sopron, tm. Klee

blatt öd.
Jezsó Dusán, Otura — Nyitram.

Kiss Gábor, Alsóság — Vasm., t.
Komjáthy Jenő, Vadosfa — Sopron

ul., t.
Kreuz Béla, Mihályi — Sopron

ul., t.
Mesterházy Sándor, Sopronkeresz

túr.
Nagy Lajos Károly, Kemenes- 

högyész — Vasm., t.
Nagy Lajos, Zsebeháza — Sop

ronm.
Papp Géza, Sopron, tm.
Reichert Frigyes, Sárvár — Vas-

m., t.
Reiszner Frigyes, Sopron.
Saródy Károly, Csönge — Vasm., t.
Schranz Zoltán, Sobor — Sopron

ul., tk.
Schrödl Mátyás, Csáva — Sopron

ra., t.
Seybold Jenő, Zurány — Moson- 

m., t.
Stöszl Móric, Sopron.
Supper Adolf, Pinkafő — Vasm.
Szabó Lénárd, Izsákfa — Vasm., 

ism. t.
Szalay László, Sopron.
Szűcs Gyula, Ujmalomsok — 

Győrm.. t. Volkra S. öd.
Takáts Dezső, Nemesládouy —- 

Sopronm., t.
Takács Ferenc, Bük — Sopronm., 

Tratnyaky öd. Deáks.
Takács János, Meszlen — Vasm., t.
Tót Jenő, Répceszemere — 

Sopronm.

* 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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Töpler Sándor, Kissároslak — 
Vasm., t.

Véssey László, Zirc —Veszprém, t 
Vojtkó Pál, Sopron, tm.
Weither Alfonz, Sopron.
Weither Lajos, Sopron 
Zergényi Tibor, Sopron.

Magántanulók:

Ferenczy Tibor, Csepreg 
Sopron m.

Rupprecht Tibor, Sajtoskál 
Sopronm.

Rupprecht Olivér, Sajtoskál 
Sopronm.

Összesen: 54

II. osztály.

Bancsó Ferenc, Sopron, tm. Német 
alföldi öd.

Bernát Dezső, Hegyfalu — Vasm., 
tk. Dubovai N. öd.

Berte Károly Gyula, Sopronkő
hida.

Blikle Gusztáv Adolf, Ágfalva — 
Sopronm.

Csontos István Sándor, Csepreg — 
Sopronm.

Dezső Béla, Kispirit — Veszprémm.
Fischer Albei't, Vicsápapáti — 

Nyitram.
Gestetner Jenő, Sopron.
Griller Antal, Lajtaújfalu — 

Sopronm., t.
Hanzsér Lajos, Alsóság — Vasm., t.
Hollós Sándor János, Sopron, tm.
Horeczky Béla Árpád, Csánig, tk.
Huber Rezső, Nemeskór — Sop

ronm., t.
Hubert Jenő, Celldömülk — Vasm.
Jakob Mihály, Petőfalva — Sop

ronm., t. Mozgay testvérek öd.
Káldi Gyula, Nagymóricbida — 

Győrm., t.
Kerpel Ödön, Sopron.
Kláber Felix, Sopron.
Kovács Sándor, Sopronmihályi.
Kozma Dezső, Beled — Sopronm.
Krausz Ferenc Károly, Sopron.
Nagy Jenő, Celldömülk — Vasm., t.
Popp Róbert, Léka — Vasm., ism.
Rátz László István, Sopron.

Reichert Ede Lajos, Sárvár — 
Vasm., tk.

Remport Elek, Alsóság — Vasm., 
tk. Bárány Pál öd.

Riczinger Dezső, Sopronbánfalva.
Schmidt Béla, Várpalota — Vesz- 

prémm, ism. t.
Schönberger József, Fertőszent- 

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

J. Sarolta öd.
Somogyi Lajos, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Soós Vince Ernő, Sopron.
Szalai László, Kispécz — Győrm., 

t. Németh Bárány B. öd.
Szilvássy Mihály József, Farád 

— Sopronm., t.
Takács Kálmán, Sopron.
Véssey Miklós, Zirc — Vesz

prémin., t.
Vincze Károly, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Volf Béla, Szécheny — Sopronm.
Weiler Jenő, Sopron.
Wehoffer Imre, Molnaszecsőd — 

Vasm., t.
Welter Ántal, Egyházashetye — 

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

Magántanuló :
Ajkay István, Répcelak — Vasm.

Összesen: 43.
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III. osztály.
Barbarits Lajos, Muraszombat — 

Vasm., t.
Bereczky Jenő, Mencshely — 

Veszprémin., t. Ftilöp-Szerencsés 
Julianna öd.

Bereiter Lajos, Sopron.
Borbély Gyula, Iharosberény — 

Somogym., tk.
Coriáry Béla, Sopron.
Csatkai Endre, Darufalva — 

Sopronm.
Deutsch Béla, Sopron.
Farkas Elemér, Bük — Sopronm., 

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

Zalam., t.
Fürst Károly, Sopron.
Grossing Gusztáv, Kabold — 

Sopronm., tk. Rupprecht János 
öt., Deáks.

Gyarmathy Dénes, Alsószopor — 
Sopronm., Horváth I. J. öd. t.

Hanzmann Gusztáv, Sopron.
Hirscbberger Béla, Egyházasfalu
Ihász Pongrác Jenő, Nagyrákos — 

Vasm. t.
Király Árpád, Bogyoszló — 

Sopronm.
Kobelrauscb Ernő, Locsmánd — 

Sopronm., t.

Kovácsi Barna, Sopron.
Mesterházy Pál, Sopron, Németh 

Bárány B. öd.
Mühleitner Kálmán, Kisfalud — 

Sopronm., t.
Nagy Miklós, Czelldümülk, — 

Vasm., tk.
Papp Miklós, Sopron, tm.
Papp Sándor, Sopron.
Pottyondy Lajos, Kemenesszent- 

márton — Vasm , ism. t.
Pós Lajos, Fertőmeggyes — 

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

asszonyfa — Vasm., t.
Singer Jenő, Sopron.
Szabó Gyula, Farád — Sopronm.
Szabó Jenő, Tokorcs — Vasm., tk.
Takács Ferenc, Tófej— Zalam., t.
Tscbeik Gyula, Sopron.
Várallyay János, Kisgeresd — 

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

megye, t. Deáks.

M a g á n ta n u ló :

Kerpel Jenő, Sopron.

Ö sszesen: 35 .

IV. osztály.

Bárány Károly Jenő, Kővágóeörs— 
Zalam., tk. ftm. Bárány B. öd.

Bárdossy Sándor József, Czell- 
dömölk — Vasm., t.

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

tk. Bárány P. öd.
Gerencsér Zsigmond, Árpás — Sop- 

ronmegye, tk., Bognár D. Ju
lianna öd.

Grossing János, Ágfalva — Sop
ronm., ftm., tk. Rupprecht J. öd.

Hetyésy István, Mesterháza — 
Sopronm., tk. Barcza J. öd.

Hetyésy Lajos, Bük — Sopronm, t.
Jausz Béla Adolf, Sopron, tm., 

Németalföldi öd.
Jenny László, Sopron.
Király Iván, Bogyoszló — Sopronm.
Klaber Pál, Sopron.
Kreuz Valdemár, Mihályi — Sop

ronm., tk. Horváth J. J. öd.
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Kubái' Sándor, Battyánd — Vasm., 
tk. ftm. Deáksegélyző és Gömböc 
M. öd.

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

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

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

Vasm., tk. Tratnyaki öd.
N émeth Endre, Magyarkeresztúr— 

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

Pattby Sándor, Szarvkő — Sop
ronra., t.

Pölöskey Sándor, Moór — Fejér
megye, t.

Pruzsinszky Jenő, Sopron, mii.
Rohacsek György, Ótura — 

Nyitram., t.
Scblögl Ferenc, Locsmánd — 

Sopronm., t., Tratnyaky öd.

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

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

megye, t.
Szíj Gynla, Farád — Sopronm., tk.
Szita László, Vasvár — Vasm. t.
Szivacsek István, Miava — Nyitra- 

megye, t.
Takács Zoltán, Mihályi — Sopron- 

megye, tk. Kutsera-Szartori öd.
Tölgyesi Ferenc, Sopron.
Wedl Károly, Sopron.
Zábrák Dezső, Sopron, tm.. Fiilöp 

J., Szerencsés J. öd.
Zollschán József, Nemeskér — 

Sopronmegye

M a g á n ta n u ló :

Berzsenyi Adám, Kernen essemj én 
Vasmegye. Ö sszesen : 4 2 .

V. osztály.
Alexander Géza, Németujvár — 

Vasmegye.
Balázs Gyula, Bábolna — Komá

romira, t.
Balog György, Kajár — Győrm, t.
Balog Mátyás, Kajár — Győrm., t.
Balogh István,Porrogszentkirály— 

Somogyira, t. Deáks.
Berecz Dezső, Sopron.
Biringer Lajos,Kapuvár—Sopronm.
Bozzay Zoltán, Sopron.
Fenyves Jenő, Mencshely — 

Veszprémim, tk. Fülöp-Szerencsés 
I. öd.

Fink Jenő, Sopron.
Fóth Kálmán, Üraiujfalu — Vasm. 

tk. Tratnyaky öd.
Gaál József, Sopron, ftm. Horváth 

Illés J. öd. Deáks.

Geleji Dezső, Sopron.
Győrffy Béla, Nemesmagasi — 

Vasm., tk., Figuly M. öd.
Haid János, Sopron.
Hajba Károly. Farád — Sopronm., 

tk., ftm., Németh Bárány B. öd.
Hanzmann Jenő, Sopron.
Hartmann Béla, Sopron., ism.
Hautzinger Lőrinc, Zurány — 

Mosonm., t.
Herter Márton, Bőny —

Győrm.
Heszler Géza, Sopronkőhid.
Holndonner Ernő, Rohoncz — 

Vasmegye, t.
Kherndl Aladár, Sopron.
Kremser Károly, Sopron.
László Ferenc, Varsány — Vesz

prémin., km.
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Leitner József, Sopron.
Loksa Imre, Budapest.
Lővy József, Moór — Fehérm.
Magyar Ferenc, Eó'rihodos 

Vasm., km.
Mátis Károly, Beled — Sopronm. 

tk., Kiss János öd.
Németh Jenő, Völcsej — Sop- 

ronm., t.
Paris Emil, Sopron.
Pauliny Tóth Vilmos, Turócz- 

szentmárton, t.
Pollacsek László. Lakompak — 

Sopronmegye
Popp Ernő, Léka — Vasm.
Ráth György, Sopron, Figuly 

M. öd.
Rnpprecht Lotár, Sopron, km.

Saródy Gyula, Terestyénfa ■ — 
Vasmegye, t.

Strohriegel József, Nagyszentmi- 
hály — Vasm., tk., Rupprecht 
J. öd.

Szabó Kálmán, Beled — Sopronm. 
ism.

Sziics Ferenc, Zalaszentgrót, t., 
Bárány B. öd.

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

Tömböl Kálmán, Répczelak — 
Vasm., t.

Wehoffer Mihály, Molnaszecsöd — 
Vasm., t.

Zsirai Miklós, Mihályi — Sop
ronm., tk., Szemerey S. öd.

Összesen-. 4 5 .

VI. osztály.

Alexander Jenő, Németujvár — 
Vasvármegye.

Andorka Zoltán, Kaposvár — So- 
mogymegye

Becht Rezső, Sopron.
Bibza Miloszláv, Mosócz — Tu- 

róczm., t., Németh Bárány B. öd., 
Deáks.

Bolgár Imre, Sopron.
Bünker Waldemár, Sopron, Szabó 

J. és S. öd.
Czuppon Sándor, Kővágóeörs — 

Zalam., t., Barcza F. öd.
Csatkai Józs. Darufalva — Sopronm.
Eöry László, Enese — Győrm., 

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

Hajtó Frigyes, Sopron.
Halden Jenő, Sopron.
Hering Zoltán, Sopron.
Hirschberger Ernő, Egyházasfalu — 

Sopronm., t.
Kássa Gábor, Sopron.
Keleti Endre, Sopron.
Krausz Károly, Sopron, km.
E v . líceum i É rtes ítő .

Laschober Sándor, Sopron, Hasen- 
auer M. öd.

Lederer József, Sopron.
Mesterházi Miklós, Sopron.
Németh Sándor, Bük — Sopronm., 

t., Rupprecht J. öd.
Novák Rudolf, Iharos — Somogy - 

megye, tk., ftm. Lajpczig I. öd., 
Deáks.

Osgyáu János, Bakonym.-Szombat- 
hely — Veszprémin., tk., ftm.

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

Soltész József, Kismartonhegy — 
Sopronm.

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

Sólyom Gyula, Kővágóörs -— 
Zalam., t., Deáks.

Sonnevald Árpád, Sopron.
Stráner Vilmos, Kőszeg — Vas

várai., tm.
Subert Béla, Szenicz — Nyitram., 

ism., t.
Szabó Gyula, Boba — Vasvárai., t.

5
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Szczepanszki Artúr, Felsőpulya— 
Sopronm., t.

Szekér Jenő, Bakonym.-Szombat- 
hely — Veszprémin., tk., Rupp- 
recht A. öd.. Deáks.

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

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

Szerencsés öd.
Összesen: 35.

VII. osztály.
Balogh Ferenc, Bük — Sopronm., t.
Baráth József, Alsószakony — 

Sopronm., tk., Scheffer K. öd.
Benes Imre, Sopron.
Bognár Sándor, Mihályi — Sop

ronm., tk., Dr. Berzsenyi Jenő 
öd., Deáks.

Csizmadia Béla, Acsád — Vasm., 
tk., Deáksegélyző és Szakonyi 
István ö.d.

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

Egész Kálmán, Sopron.
Feiler János, Savanyúkút — 

Sopronm., tk., Kiss J. öd.
Garlathy György, Sopron.
Guótli Jenő, Sopron.
Hirschler Gusztáv, Sopron, Szabó 

J. és S. öd.
Horváth Lajos, Téth — Győrm.. t.
Jánosa Ferenc, Szápár ■— Vesz

prémin., tm., Róth-Teleky, Török 
M. öd., Deáksegélyző.

Jónás Lajos,Muraszombat — Vasm. 
ism.

Kappel Frigyes, Petőfalva — 
Sopronm., tk., Fejér K. öd.

Kraul Lajos, Sopron.

Korbáss Ferenc, Sopron.
Lähne Vilmos, Sopron.
Lipner Imre, Sopron.
Lorántfy Sándor, Rábabogy oszló — 

Vasm., tk., Laub öd.
Mészáros Kálmán, Csánig — 

Vasm., t.
Moór Elemér, Vaskörtvélyes tk., 

ftm., Szabó J. S. öd.
Rosta János, Pálfa — Vasm., tk.
Schlenger Pál, Felsőőr — Vasm.
Soós Tamás, Sopron.
Szabó Pál, Tiszolcz — Gömörm., 

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

prémül., tk., ftm., Schwartz M. öd.
Tarján István, Ostffiasszonyfa — 

Vasm., t., Lajtner F. öd.
Tiefbrunner Rezső, Sopron, Deáks.
Tobak Károly, Akaii — Zalam., t.
Vallach Gyula, Budapest, tm., 

Róth-Teleky öd.
Varga Ferenc, Sopron, Hetyésy 

Pálné öd.
Zeberer Kálmán, Nemes-Csoó — 

Vasm., t., Hetyésy Pálné öd.

Összesen: 33.

Ács Kálmán, Szárazd — Tolnám., 
tk., Khern E. öd., Deáks. 

Bélák Imre, Enying—Veszprémm. 
Bernátli Imre, Hegyfalu — Vasm., 

tk., ftm., Németh J. tábora, öc 
Bozzay Miklós, Sopron.
Bó'röndy Lajos, Uraiújfalu — 

Vasm., tk., Kolmár J. öd.

Deutschen schmied Jenő, Maros- 
illye — Hunyadm., t.

Diósy Ignác, Lajtaújfalu—Sopronm. 
Engel Alfréd, Sopron, Schey J. öd. 

. Fay Péter, Szárazd — Tolnám., t. 
Gerhardt Jenő, Sopron.
Gömbös Miklós, Jákfa —Vasm., tk. 

Gömbös-Radó öd.

VIII. osztály.
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Haan Albert, Békéscsaba, km.
Hajas Endre Zoltán, Rábaszent- 

andrás — Sopronm., tk., Csap- 
lovics öd.

Hajas Imre, Lánkapuszta — Vasm., 
tk., Ruppreobt V. öd.

Herényi István, Győrszemere, tk., 
Thierring L. öd.

Huber Rezső, Sopron.
Kherndl Kálmán, Sopron.
Klausz Gyula, Sopron.
Kiss Ödön, Köttse — Somogym.
Kondor Gyula, Alsószeleste — 

Vasm., t.
Kovács János, Nagymóriczbida — 

Győrm., tk., Khern E. öd.
Kund Frigyes, Sopron.
Küttel Hugó Viktor, Kőszeg.
Láng János, Sopron, ism.
Lähne Aladár, Sopron.
Lubersbeck József, Városhodász — 

Vasm., tk., ftm., Gervai-féle 
és Róth-Teleky-féle öd.

Ludván Sándor, Kispécz — Győr- 
megye, tk., Bárdossy J. öd.

Mihátsi Gábor, Ostffiasszonyfa — 
Vasm., tk., Róth-Teleky öd.

Ódor Lajos, Nagysitke — Vasm., 
t., Deáks.

Petrik Árpád, Brennberg — Sop
ronra., t.

Rosta Pál, Pálfa — Vasm., tk., 
Deáks. öd., Németh I. táb. Öd.

Rüll Károly, Matildmajor — Ba
ranyám.

Singer Emil, Sopron.
Tompa Károly, Kemeneshőgyész 

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

ronra., t.

M a g á n ta n u ló :

Székesi Ferenc, Sopron.

Ö sszesen : 3 8 .

5*



A TANULÓ-IFJÚSÁG ÖNTEVÉKENYSÉGE, 
ÖNKÉPZŐKÖRÖK, EGYESÜLETEK.

a)  AZ IFJÚSÁGI MAGYAR TÁRSASÁG.

Az „Ifjúsági Magyar Társaság“ a négy főgimnáziumi 
osztály tanulóiból Hollósy Kálmán liceumi tanár elnöklete 
alatt szeptember hó 19-én alakult meg 64 rendes és 72 
hallgató taggal. A Társaság főjegyzője: Mihácsy Gábor
VIII. o. t., főkönyvtárosa: Hajas Imre VIII. o. t., al- 
könyvtárosa: Jánosa Ferenc VII. o. t., pénztárosa: Ludván 
Sándor VIII. o. t., háznagya: Kiss Ödön VIII. o. t., al
jegyzője: Kraul Lajos VII. o. t. volt.

A Társaság az alakuló és zárógyűlésen kívül 17 rendes 
és 2 díszgyűlést tartott. Az első díszgyűlés október 6-án 
volt az aradi vértanuk emlékére. Az ünnepély, melyen a 
liceumi tanári kar is megjelent, a következő keretben 
folyt le: Hollósy Kálmán tanár elnöki megnyitója után 
Mihácsy Gábor VIII. o. t. főjegyző mondott emlékbeszédet. 
Hajas Imre VIII. o. t. „Az aradi vértanuk“ c. dolgozatát 
olvasta fel; Kiss Ödön VIII. o. t. Váradi Antalnak „A 
tizenhárom“ c. költeményét szavalta. A díszgyűlés a 
„Hymnus“ eléneklésével végződött.

A második díszgyűléssel a Társaság hazánk újjá
születésének 61-ik évfordulóját ünnepelte meg március hó 
15-én. A liceumi tanári kar is képviselve volt az ifjúság

V.
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eme lelkes ünnepélyén, melynek műsora a következő 
volt: 1. Elnöki megnyitó. Mondotta: Spanner Géza líceumi 
tanár elnökhelyettes. 2. „Talpra magyar“ Radó Antaltól. 
Szavalta: Hajas Imre VIII. o. t. 3. Emlékbeszéd. Mondta: 
Mihácsy Gábor VIII. o. t. íőjegyző. 4. „Egy ősz bujdosó 
álma a 48-iki szabadság-harc leveretése után“. Jutalmazott 
költemény. Irta: Mihácsy Gábor VIII. o. t., felolvasta: 
Tömböly Samu VIII. o. t. 5. Hymnus (közének). — A 
rendes gyűléseken felolvasásra került 14 munka: öt irodalom- 
történeti értekezés: „Balassa és Tinódi“, „Mikes Kelemen 
és Törökországi Levelei“, „Vörösmarty szerelme költészeté
ben“, „Széchenyi hatása költészetünkre“, „Arany ballada
költészete“. Egy történeti: „Az aranybulla létrejövésének 
okai “, egy művészettörténeti: „A görög szobrászat“, egy vallás
filozófiai: „Levél egy barátomhoz“. Ezeken kívül egy 
novella: „Feljegyzéseimből“, egy költői elbeszélés: „Az 
elveszett leány“, két költeménysorozat: „Dalok“, „Derűs
borús hangulatok“ és egy műfordítás németből (Heine és 
Rückert dalaiból). — A rendes gyűlések számát 3 szavaló 
gyűlés egészíti ki. Szavalatokat egyébként a műsor élén
kítése céljából a felolvasó gyűléseken is hallgatott meg a 
Társaság. A munkáknak és a szavalatoknak megbírálása 
nyomban követte az előadást. — Három szavalóversenyt is 
rendezett a Társaság; kettőt: egy prózait és költőit a VII. és VIII. 
osztályú rendes tagok részére; egyet az V. és VI. oszt. hall
gató tagok részére. A rendes tagok prózai szavalóversenyón 
Kiss Ödön VIII. és Soós Tamás VII. o. t. egyaránt kifogásta
lan szép szavalatot nyújtottak, amiért a Társaság mindegyi
ket egy-egy arannyal tüntette ki. A költői versenyen szintén 
Kiss Ödön VIII. o. t. nyerte meg az 1 arany jutalmat. Hajas 
Imre VIII. o. t. pedig dicséretet aratott. A hallgató tagok 
versenyén Zábrák Viktor VI. o. t. 1 aranyat, Szűcs Lajos 
és Herter Márton V. oszt. tanulók pedig dicséretet nyertek.
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A tagok munkakedvét a Társaság a lefolyt iskolai 
évben is pályázatok kitűzésével fokozta. Itt kell hálásan 
megemlékeznünk arról is, hogy dr. Rátz Ottó főiskolai 
felügyelő úr örömünnepi pályadíjakra 2 aranyat ajándé
kozott, amiért neki ehelyütt is köszönetét mondunk. — A 
pályázatok eredménye a következő volt: A márciusi 
pályázaton Mihácsy Gábor VIII. o. t. nyert 1 aranyat 
„Egy ősz bujdosó álma a 48-iki szabadságharc leveretése 
után“ c. költeményével.

Az örömünnepi pályázaton: Bognár Sándor VII. o. t. 
1 aranyat nyert „Petőfi élete költeményeiben“ c. irodalom- 
történeti értekezésével. Hasonlóképen Deutschenschmied 
Jenő VIII. o. t. „Az én jó öreg mesemondóm“ c. novellá
jával. Hajas Imre VIII. o. t. „Versei“ pedig dicséretet 
nyertek.

Az évvógi pályázaton pedig a következő tanulók 
nyerték el a kitűzött jutalmakat: Hajas Imre VIII. o. t. 
„Petőfi, Tompa, Arany hazafias lírájának összehasonlító 
tárgyalása kortörténeti alapon“ c. irodalomtörténeti érte
kezésével 1 aranyat. Soós Tamás VII. o. t. „Párhuzam 
eposz és dráma között“ c. esztétikai dolgozatával 1 aranyat. 
Mihácsy Gábor VIII. o. t. „Az eszmetársításról“ c. filozófiai 
munkájával 1 aranyat. Moór Elemér VII. o. t. „Hektor 
és Andromachó“ c. görög és „A nőrablás“ c. latin mű
fordításával egy-egy aranyat. Bognár Sándor VII. o. t. „A 
vasércek bányázása és feldolgozása“ c. természetrajzi dol
gozatával 1 aranyat. Barátli József VII. o. t. „Kádár Imre“ 
c. elbeszélésével 1 aranyat. Kiss Ödön VIII. o. t. „Egy 
szőke lányhoz“ c. költemény sorozatával a Döbröntey Gábor- 
féle aranyat. Moór Elemér VII. o. t. „Apróságok“ c. 
versciklusával 1 aranyat. Eőry László VI. o. t. „A magyar 
népdal jellemző sajátságai“ c. értekezéseivel 1 aranyat. 
Zsiray Miklós V. o. t. „II. Rákóczi Ferenc szabadság
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harca“ c. történelmi dolgozatával 1 aranyat. Végül pedig 
a rajzpályázaton, melyet ezidén próbaképen hirdetett a 
Társaság, Kása Gábor VI. o. t. „Csendéletbe nyert 
1 aranyat.

Dicséretben részesültek: Hörényi István VIII. o. t., 
Varga Ferenc VII. o. t. és Zsiray Miklós V. o. t.

A „Radó Lajcsi-díj“-at (5 arany) a Társaság ezúttal 
is főjegyzőjének Mihácsy Gábor VIII. o. t. tanulónak 
Ítélte oda, mint a Társaság legtevékenyebb tagjának. — 
Hajas Imre VIII. o. t. tanulónak, a Társaság főkönyv
tárosának pedig a könyvtár lelkiismeretes vezetéséért 3 
arany tiszteletdíjat szavazott meg.

Háztartását a Társaság az előre megállapított költség- 
vetés 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 937 korona 90 fillér, ehhez csat
lakozik az ifjúsági magyar könyvtári alapítvány 1 908. évi 
kamatjából 66 korona, a Simunyák-féle alapítvány 1908. 
évi kamatjából 112 korona 50 fillér és Rátz Ottó dr. 
iskolai felügyelő úr ajándéka 20 korona, úgy, hogy az 
összes bevétel 1136 korona 40 fillért tesz ki. Ezzel szem
ben a könyvtár gyarapítására, könyvkötésre, az olvasóterem 
részére beszerzett vasfogasokra, jutalmazásokra és a rendes 
szükségletekre fordított kiadás 603 korona 61 fillér, a 
pénztári maradók tehát az év végén: 532 korona 61 fillér.

A Társaság évi működését ez évben is örömünneppel 
zárta le, melyet a következő műsorral rendezett: 1. „Petőfi 
élete költeményeiben“. Jutalmazott pályamunka. Irta és 
felolvasta: Bognár Sándor VII. o. t. 2. „Visszavárlak“. 
Költemény Endrődi Sándortól. Szavalta: Kiss Ödön VIII. 
o. t. 3. „Az ón jó öreg mesemondóm“. Jutalmazott pálya
munka. Irta és felolvasta: Deutschenschmied Jenő VIII. o. t.
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4. Fráter-nóták. Játszotta a líceumi Ének- és Zenekör cigány- 
zenekara. 5. „Egy szőke lányhoz“. A Dobröntey-féle arany
nyal jutalmazott költeménysorozat. Irta; Kiss Ödön VIII. o. 
t., felolvasta: Hajas E. Zoltán VIII. o. t. 6. Jelentés a Társaság 
évi működéséről. Készítette és felolvasta: Miliácsy Gábor 
VIII. o. t., a Társaság főjegyzője. 7. Jutalmak kiosztása.

A Társaság önképző munkásságát nagyban támogatta 
ez évben is a körrel kapcsolatos ifjúsági könyvtár és 
Olvasókör. — A könyvtár élén az elnök ellenőrzése mellett 
Hajas Imre VIII. o. t. főkönyvtáros állott, ki az al
kony vtáros és 14 szekrénykönyvtáros közreműködésével 
kezelte a könyvtárt. Azonkívül felelősség terhe mellett 
kezelte a főkönyvet, a szerzeménynaplót, a folyóiratok s 
kötésbe adott könyvek jegyzékét. A kézi könyvtár ez 
évben is a tagok rendelkezésére állott s rendszeresen gya
rapodott. A könyvtár ez idén 160 kötettel szaporodott és 
a kötéssel együtt körülbelül 400 koronát fordított a Tár
saság könyvtára fentartására. A könyvtári órák szerdán 
és szombaton 3/42—-1/23-ig voltak. A tagok két művet 
vehettek ki egyszerre és négy hétig tarthatták maguknál.

Az Olvasókör helyisége az előadásos napokon délután 
4— V4 7-ig, szabad napokon délután 8—V27-ig, vasárnapo
kon és ünnepnapokon pedig délelőtt 9—3/411-ig állott a 
tagok rendelkezésére. A Társaság a következő lapokat és 
folyóiratokat járatta: Budapesti Hírlap, Az Újság, Uj Idők, 
Vasárnapi Újság, Erdélyi Lapok, Századok, Szövőinek, 
Magyar Nyelvőr, Történelmi Életrajzok, Budapesti Szemle, 
Irodalomtörténeti Közlemények, Philol. Közlöny, Természet
tudományi Közlöny, Akadémiai Értesítő és a Nemzeti 
Kultúra. Szórakoztató foglalkozásúi a téli hónapokban 
sakk- és dominó-játék állott a tagok rendelkezésére. A 
feltétlen rend érdekében a szabályrendeleteknek Kiss Ödön 
VIII. o. t. háznagy és a napos teremőrök szereztek érvényt.
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Említésreméltó még, liogy a Társaság történetére 
vonatkozólag egy nagyon értékes könyv, a Társaságnak 
1840—60-ig szóló „Érdemkönyveu, amely már régen el
veszett, visszakerült a Társaság tulajdonába s a levéltár
ban helyeztetett el.

b) A Liceumi Gyorsírókor 1908—1909. évi működése.
A soproni Evang. Liceumi Gyorsírókor szeptember 

hó 15-én alakult meg Dala Jenő tanár elnöklete alatt 42 
rendes, 37 hallgató és 9 pártoló taggal.

Tisztviselőkké a következők választattak: ifjúsági elnök: 
Kovács János VIII. oszt. tan.; tanfolyam vezetők: Kovács 
János VIII. oszt. tan., Böröndy Lajos VIII. oszt. tan. és 
Szutter László VII. oszt. tan.; pénztáros Acs Kálmán VIII. 
oszt. tan.; könyvtáros: Tobak Károly VII. oszt. tan.; 
jegyző: Hörényi István VIII. oszt. tan.; főszerkesztő: 
Kovács János VIII. oszt. tan.; társszerkesztő: Mihácsy 
Gábor VIII. oszt. tan.; autografáló: Szutter László VII. 
oszt. tan. Később Szutter mindkét állásáról lemondván, 
helyébe a kör tanfolyamvezetőül Lórántffy Sándor VII. 
oszt. tanulót, autografálóul pedig Kappel Frigyes VII. oszt. 
tanulót választotta.

A gyorsírás tanítására körünk az idén egy vitaírási 
és két levelezőírási tanfolyamot nyitott. A vitaírást a kör 
ifjúsági elnöke tanította heti 2 rendes és 1 gyakorló órá
ban, a levelezőírást pedig a másik két tanfolyamvezető 
heti 2 órában.

A tanfolyamok vizsgáit május 9-én és 19-én tartotta 
meg az e célra kiküldött vizsgálóbizottság a tanárelnök 
jelenlétében. A vitaírásból vizsgát tett 13 tanuló. Eredmény 
8 jeles, 4 jó és 1 elégtelen. A két levelezőírási tanfolyam
ból vizsgát tett összesen 18 tanuló és pedig 9 jeles, 7 jó 
és 2 elégséges eredménnyel.
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A rendes havi gyűléseken kívül tartott a kör egy 
alakuló és egy évzáró gyűlést. A rendes gyűléseken a kör 
ügyeinek elintézésén kívül a tagok néha egy-egy vitaírási 
gyakorlatot is megbíráltak, vagy pedig a tanulók havi 
vizsgáját hallgatták meg.

A munkakedv fokozására a kör, mint minden évben, 
úgy ezidén is, egy őszi írásversenyt rendezett a kezdő vita
írók részére, a levelezőírók részére pedig egy „ett és „a“ 
hangzós pályázatot. Az őszi írásverseny eredménye a kö
vetkező: a 100 szótagoson hibátlan munkát adott be Németh 
Endre IV. oszt. tanuló, de felsőbb fokon nyert. Első díjat 
nyert Gerencsér Zsigmond IV. oszt. tan., másodikat Siftár 
Zoltán IV. oszt. tanuló. Dicséretet érdemeltek: Szűcs Lajos 
V. oszt. tan., Hetyési István IV. oszt. tan., Bárány Károly
IV. oszt. tan. és Kühár Sándor IV. oszt. tanuló. A 120 
szótagoson legjobb munkát adott be GyőrSy Béla V. oszt. 
tan., de felsőbb fokon nyert. Első díjat nyert Bárány 
Károly IV. oszt. tan., másodikat Németh Endre VI. oszt. 
tanuló. Dicséretet érdemeltek: Siftár Zoltán, Kühár Sándor, 
Hetyési István IV. oszt. tanulók, Zsiray Miklós és Szűcs 
Lajos V. oszt. tanulók. A 150 szótagoson első díjat nyert 
Győrflty Béla V. oszt. tan., másodikat Zsiray Miklós V. 
oszt. tanuló. Dicséretben részesültek: Németh Endre és 
Siftár Zoltán IV. oszt. tanulók. A levelező-írók pályázatán 
első díjat nyert Jausz Béla IV. oszt. tan., másodikat Schneider 
Lipót IV. oszt. tanuló. Dicséretet kaptak: Grossing János
IV. oszt. tan., Grossing Gusztáv III. oszt. tan., Erdős 
János IV. oszt. tan., Tóth Vilmos V. oszt. tan., Manninger 
Ernő IV. oszt. tan., Kobelrausch Ernő III. oszt. tan., Vár- 
allyai János III. oszt. tan., Kreuz Valdemár IV. oszt. tan. 
és Bibza Miloszláv VI. oszt. tanuló.

A kör az idén is kiadta lapját, a „Soproni Gyorsírót“, 
mely ezen évben lépett XXXV. évfolyamába.
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A könyvtár gyarapításához hozzájárultak: Gondos 
Miksa, ki „A gyorsírás elmélete“ című művéből és özv. 
Markovits Istvánná, ki Markovits legjobb kiadású német 
gyorsírási tankönyvéből egy példányt a körnek ajándéko
zott. Ehhez járultak még a hazai szaklapok legutóbbi év
folyamai.

c )  Ének- és Zenekör.
A Kör 1908. október 9-én alakult meg. Elnöke: 

Kárpáti Sándor tanár, főjegyzője: Singer Emil VIII. oszt. 
tan., pénztáros: Bélák Imre VIII. oszt. tan., ellenőr: Tobak 
Károly VII. oszt. tan., főkönyvtáros: Hajas E. Zoltán 
VIII. oszt. tan., alkonyvtáros: Guóth Jenő VII. oszt. tan., 
zene- és ónekkarvezető: Bozzay Miklós VIII. oszt. tanuló. 
A Kör folyó ügyeit a tisztviselőkből és hat működő tag
ból álló választmányi bizottság intézte.

Az összes tagok száma 106 volt; ezek közül 52 mű
ködő és 54 pártoló. — A Kör két-háromhetenkint tartott 
gyűléseket, melyeknek tárgyát zenei előadások és ezek 
bírálatai képezték. Az előadott darabok száma 30. Előadásra 
kerültek: magán- és négykezes zongoradarabok, hegedű- és 
cimbalom-szólók, hegedű-zongora-, hegedű-cimbalom-kettő- 
sök, triók, zenekari és énekszámok, melodráma. Az előadók 
komoly készültséget s értelmes és szép előadásra való tö
rekvést tanúsítottak, úgy hogy a bírálatnak nem sok gán
csolni valója akadt.

A Kör a gyűléseken kívül is szerepelt. Hozzájárult 
úgy az intézet, mint a Belmissziói Egyesület által rendezett 
vallásos estélyek műsorához, még pedig mind magánszó
lamokkal, mind ének- és zenekarával. Résztvett az ifjúsági 
hangversenyen, hol a kör számos tagja szerepelt az egye
sített énekkarban és zenekarban. Képviseltetett a Magyar 
Társaság örömünnepén is.

A hangverseny jövedelméből körünknek 100 korona
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jutott, melylyel takarékpénztári betétünk 300 koronára 
emelkedett.

A könyvtár gyarapítását az idén mellőztük, mivel 
kiadásainkat a lehető legkevesebbre igyekeztünk redukálni, 
hogy régi célunkat, egy jó hangversenyzongora beszerzését, 
mielőbb elérhessük.

d) Ifjúsági Belmissziói Egyesület.
1. Az egyesület megalakulása. Mielőtt a folyó tanévben 

alapított Belmissziói Egyesületünk megalakulásáról és mű
ködéséről szólanánk, szükségesnek tartjuk, hogy egy pár 
szóval utaljunk arra: mi tette szükségessé ezen új egyesület 
megalapítását.

A valláserkölcsi nevelésre, az egyháziasság ápolására 
mindig nagy gondot fordított intézetünk. A mai viszonyok 
között azonban, amidőn családban, társadalomban e téren 
általános hanyatlás állott be, az iskolában alkalmazott 
eddigi eszközök nem elégségesek ahhoz, hogy az ifjúság 
lelkét is érintő mai korszellem mellett olyan nemzedéket 
legyünk képesek nevelni, mely hitbuzgóságban, protestáns 
öntudatban, a józan, szabadelvű világfelfogásban, szilárd, 
férfias jellemben a mai szomorú állapotokhoz képest hatá
rozott haladást tudjon mutatni. Ez tette szükségessé és 
időszerűvé Belmissziói Egyesületünk megalakítását, melynek 
fő jelentősége abban áll, hogy az ifjúságnak alkalmat ad 
a legfontosabb nevelési tényezőnek: az öntevékenységnek 
megnyilvánulására a valláserkölcsi alapon nyugvó jellem- 
képzés terén.

Tudatában voltunk teljesen annak, hogy amilyen fon
tos és nagyjelentőségű e kérdés megoldása, éppen olyan 
nehéz és kényes is. IJgy vetettük meg egyesületünk alapját, 
hogy ez — menten minden szélső és egyoldalú irányzatoktól, 
türelmetlenségtől, elfogultságtól — egyedül az evangélium
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eszméinek szolgálatában álljon s így az Isten és emberek 
iránti szeretetre-nevelésnek, az ifjúság körében egészséges 
közszellem ápolásának hathatós eszköze legyen.

Egyesületünk megalapításának gyökere magának az 
ifjúság zömének saját elhatározásában, az ügy iránt táplált 
rokonszenvében rejlett. A tanári testület csak ennek tapasz
talása után állapította meg az egyesület alapszabályait, 
amit a Főiskolai Kisbizottság1 a maga részéről is elfogadott 
és főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferenc püspök úr 
megerősített.

Az egyesület célját szolgálják az időnként tartandó 
összejövetelek, továbbá a szeretetmunkásság gyakorlása az 
evang. egyházi Gfyámintózet és a deáksegélyezés ügyének 
szolgálata által. Ezen két utóbbi s a Belmissziói Egyesület jel
legével teljesen összevágó munkakörnek beolvasztását az 
új egyesületbe lehetővé tette az 1908. évi egykázkerületi 
közgyűlés azon határozata, mely a főiskola tanintézeteinek 
anyagi szétválasztására vonatkozik. Ennek megfelelően a 
Főiskolai Kisbizottság úgy intézkedett, hogy az eddig közös 
Ifjúsági Gyámintézet, illetve Líceumi Deáksegélyző ügyeit 
mindegyik intézet maga kezelje. E szerint a Deáksegélyző- 
nél szükségessé vált a vagyon szétosztása a theol. akadémia 
és a liceum között. Az így szétválasztott tőke a Főiskolai 
Kisbizottság javaslata szerint alapítványszerűen fog kezel
tetni, melynek a líceumot illető kamatait a Belmissziói 
Egyesület fogja élvezni, mint olyan, mely a Deáltsegélyző- 
Egyesület munkáját a líceumi ifjúság körében még az 
eddiginél célravezetőbb módon igyekszik folytatni.

A Belmissziói Egyesület Gecsányi Gusztáv igazgató 
és Hetvényi Lajos tanár jelenlétében, illetve vezetése 
mellett folyó évi február 27-én alakult meg. Az egye
sület tagjainak száma: 232. Az egyesület folyó tanévi 
tisztviselői a következők: elnök: Hetvényi Lajos;
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titkár: Kiss Ödön VIII. oszt. tan.; jegyző: Vallach 
Gyula VII. oszt. tan.; pénztáros: Lubersbeck József VIII. 
oszt. tan.; énekvezető: Bozzay Miklós VIII. oszt. tan.; 
osztálypénztárosok: Küttel Viktor VIII. oszt. tan.; Mészáros 
Kálmán VII. oszt. tan., Hering Zoltán VI. oszt. tan., 
Bozzay Zoltán V. oszt. tan., Gerencsér Zsigmond IV. oszt. 
tan., Mesterházy Pál III. oszt. tan., Remport Elek II. oszt. 
tan., Vojtkó Pál I. oszt. tan.; választmányi tagok: Mihácsy 
Gábor, Gömbös Miklós, Hajas Imre, Böröndy Lajos VIII. 
oszt. tan.; Zeberer Kálmán, Kappel Frigyes, Csizmadia 
Béla, Balogh Ferenc VII. oszt. tan.; Szekér Jenő, Eöry 
László, Sólyom Gyula, Stráner Vilmos VI. oszt. tan.; 
Zsiray Miklós, Győrffy Béla, Fenyves Jenő, Strohriegel 
József V. oszt. tan.; Németh Endre IV. oszt. tan.; Ferenczy 
Károly III. oszt. tan.; Szalay László II. oszt. tan.; Jausz 
Dezső I. oszt. tanuló.

2. Az egyesület munkássága, a) Összejövetelek, vallásos 
est. Az egyesület az alakuló és záró közgyűléssel együtt 
hét összejövetelt tartott; a két közgyűlésen a felsőbb és 
alsóbb osztálybeli tanulók együtt voltak jelen; továbbá 
három összejövetelt tartott külön az I.—IV. osztálybeliek 
és kettőt az V.—VIII. osztálybeliek számára. Az össze
jövetelek mindakét csoportban egyházi énekkel s imád
sággal kezdődtek és végződtek. Az I.—IV. osztálybeli 
tanulók összejövetelein részben az elnök s részben felsőbb 
osztálybeli tanulók bibliamagyarázatot tartottak s a tagok 
általuk olvasott valláserkölcsi elbeszéléseknek tartalmát 
mondották el, illetve ketten németből megfelelő elbeszélé
seket fordítottak le magyarra és olvasták fel; ezeken kívül 
még vallásos költeményeket adtak elő.

Az V.—VIII. osztálybeliek összejöveteleinek tárgya 
bibliamagyarázat, valláserkölcsi vonatkozású s jellemfejlesztő 
művek ismertetése és fejtegetése, életrajz, vallásos jellegű
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elmélkedés s vallásos költemények előadása volt. Az ismer
tetéseket, előadásokat a szőnyegen levő tárgy megbeszélése 
követte. Elnök a nemes cél érdekében átolvasás, illetve 
tanulmányozás végett egyes alkalmas műveket osztott ki a 
tagok közt. Március 28-án az egyesület szépen sikerült 
vallásos estét rendezett, melyen nagy számú közönség volt 
jelen. A vallásos est műsora a következő volt: 1. Beethoven: 
„Isten dicsősége.“ Énekli a íőgimn. férfikar Kárpáthy Sándor 
tanár vezetése mellett. 2. „Belmissziói Egyesületünk fel
adatáról.“ Mondja: Hetvényi Lajos tanár, az egyesület 
elnöke. 3. „A magyar protestáns gályarabokról.“ Irta és 
felolvassa: Kiss Ödön VIII. oszt. tan., az egyesület titkára. 
4. Viotti: Concerto : 23 (G-dur). Részlet. Hegedűn előadja: 
Wedl Frigyes VI. oszt. tan., zongorán kiséri: Wedl Károly 
IV. oszt. tan. 5. Arany J.: „Fiamnak.“ Szavalja: Herter 
Márton V. oszt. tan. 6. Részlet Haydn József „Teremtés“ 
című oratóriumából. Előadja a főgimn. zenekar. 7. Köz
ének: „Maradj meg kegyelmeddel.“

b) Az egyesület szeretetmunkássága. A szeretetmunkásság 
terén is szép munkásságot fejtett ki az egyesület.

A Belmissziói Egyesület deáksegély ző-pénztárának le
vétele a következő:
A Soproni Takarók- és Kölcsön egylet-szövetke

zet a d o m á n y a .................  .................  15’— K
Az 1865-ben alapított Líceumi Deáksególyző- 

egylet alapítványszerűen kezelt tőkéjének a 
liceumot illető kamatai az 1909-ik évre. . 500.— „

Egy magát megnevezni nem akaró jótevő 
adománya nt. Jausz Vilmos theol. akad.
tanár úr ú t j á n ................................................ 10‘— „

Az egyesület tagjai által a deáksegélyző-pónz-
tár javára megajánlott ö sszeg .....................  207'02 „

Átvitel . . 732‘02 K
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Athozat . . 732‘02 K
A március 28-iki vallásos est offertóriumából

a deá k segél y  z ő - pen z t ár b a utalt összeg . . . 24’36 „
A deáksególyző-pónztár összes bevétele . . 756‘38 K

A deáksegélyzö-pénztár kiadása a következő volt:
Tanulók segélyezésére fordítottunk.................  464‘— K
Az ügykezeléssel járó s egyéb kisebb kiadások 

(egyesületi könyvek, missziói lapok, író
szerek, pecsét, az összejövetelek s a vallásos
est tartásával járó kö ltségek ).....................  52‘76 „

A deáksegélyző-pénztár összes kiadása. . 516• 76 K
A 239.62 K maradékból 15 K mint a Belmissziói 

Egyesület deáksegélyző alaptőkéje kezeltetik, tehát az 
egyesület jelenlegi vagyonából tanulók segélyezésére a jövő 
iskolai évben 224’62 K lesz felhasználható. A tanulók 
segélyezését az egyesület oly módon végezte, hogy egyes 
szegénysorsú és támogatásra érdemes tanulók helyett a 
szálláspénzt a szállásadó kezébe egyes hónapokra kifizette, 
őket a tandíj és tápintézeti díj lefizetésében segítette, illetve 
ruhaneműre szavazott meg segélyt.

A Belmissziói Egyesület gyámintézeti pénztárának be
vétele a következő:
Az Ifj. Gyámintézet múlt évi maradókának a

líceumot illető ré sz e .....................................  16‘84 K
Az egyesület tagjai által a gyámintózeti pénztár

javára megajánlott összeg............................. 200’52 „
A március 28-iki vallásos est offertóriumából

a gyámintózeti pénztárba utalt összeg. . . 5’— „
A gyámintózeti pénztár összes bevétele. . 222'36 K
A gyámintézeti pénztéir kiadása a következő: 

Gyámintézeti célokra postaköltséggel együtt . . 200‘90 K
Takarékpénztárba helyeztetett mint az egyesület gyám

intézeti pénze 21’46 K. A gyámintózet ügyeit illetőleg az
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alapszabályok értelmében az egyesületre azok a szabályok 
kötelezők, melyek az Egyetemes Egyházi Gyámintézet alap
szabályaiban az ifjúsági gyámintézetekre vonatkoznak. 
Ennek megfelelően intézkedett az egyesület a kiosztás alá 
kerülő 200 K ügyében, t. i. ezen összeg 1/i részét, azaz 
50 K-t az egyházkerületi gyámintézeti pénztár útján az 
egyetemes gyámintézeti pénztárba küldötte be, 3/4 része, 
azaz 150 K fölött pedig az egyesület maga rendelkezett 
olyanformán, hogy a létesítendő egyházkerületi árvaház 
alapjára 30 K-t, a szekszárdi ev. missziói gyülekezetnek 
templomépítési alapjára 30 K-t, a szt.-gotthárdi ev. missziói 
gyülekezetnek templomépítési alapjára 30 K-t, a nagy
vázsonyi ev. gyülekezetnek templomépítési alapjára 20 K-t, 
a bakonyszentlászlói ev. gyülekezetnek egyházi építkezések 
céljaira 20 K-t, a pozsonyi diakonissza anyaháznak a ter
vezett új épület építési alapjára 20 K-t juttatott. — Ezen
kívül az egyesületnek több tagja a torzsai „Konfirmandus 
Otthon “-ra összesen 6’40 K-t adott, amit az elnök szintén 
rendeltetési helyére juttatott.

Nem fejezhetjük be jelentésünket anélkül, hogy hálás 
köszönetünket ne tolmácsolnék mindazon jótevőkkel szem
ben, akik egyesületünket támogatni kegyesek voltak. 
Istennek nevében kezdtük meg- új, fontos célokat szolgáló 
egyesületünk munkáját; Isten áldását kérjük további mun
kásságára, hogy a sülyedésnek szomorú jeleit mutató ko
runkban a nemzetek haladását, fejlődését szolgáló evangé
liumi eszmék ébresztője, ápolója, nagy jellemek nevelője 
lehessen.

Ev. líceumi értesítő. 6



T A N S Z E R E K .

1. KÖNYVTÁRAK.

a) A líceumi nagykönyvtár gyarapodása 1908 9. iskolai évben.
Főgimnáziumi osztály.

A. Adományok.
Hivatalos Közlöny. — Néptanítók Lapja. — Hercules. — 

Gyámintézet. — A kolozsvári egyetem almanachja. — A közoktatás- 
ügy Magyarországon. — Magyar fürdőkalauz. — Magyarhoni egyet, 
gyámintézetnek évi közgyűlésének jegyzőkönyve. — Hazai beszerzési 
források. — A budapesti V. kér. főgimnázium története. — A kún- 
szentmiklósi ref. gimnázium könyvtárának katalógusa. — A magyar 
kir. József-műegyetem programmja az 1908/9-ik évre.

Dr. Bodor: Temesvár és Délmagyarország, Temesvár tanácsának 
ajándéka. — Kicska E., A subiectum és praedicatum. Szerző úr 
ajándéka. — Balkányi K., Garibaldi. Szemere Miklós úr ajándéka.
— Losonczi, A Bánffy-család története. A Bánffy-család ajándéka. — 
Kadic 0 . úrtól, mint szerzőtől Mesocetas hungar. Kadic.

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

B. Vétel iltján.
Evang. Orálló. — Az országos paed. könyvtár és tanszer-muzeum 

hiv. értesítője. — Egyet. phil. Közlöny. — Magyar nyelv. — Buda
pesti Szemle. — Orsz. középisk. tanáregyesületi közlöny. — Magyar 
paedagógia. — Athenaeum. Irodalomtört. közlemények. — Századok.
— Történelmi tár. — Magyar történeti életrajzok. — Ethnographia.

VI.
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— Földrajzi közlemények. — Abrégé du Bulletin de la Société 
hongr. de géograpliie. — Rovartani Lapok. — Matkematikai és phy- 
sikai Lapok. — Literaturblatt für germ, und rom. Philologie. — 
Zeitschrift für math, und naturwiss. Unterricht. — Deutsche Rund
schau für Geographie u. Statistik. -— Magyar Könyvszemle. — Torna
ügy. — Griechische Denker. — Thesaurus linguae Latinae. — Numiz
matikai Közlöny. — A magyar tud. Akadémia kiadványai: Almanach 
1909-re. — Akad. értesítő. — Nyelvt. Közlemények. — Arch, érte
sítő. — Math, és term, értesítő. — Az egyes osztályok értekezései.
— Emlékbeszédek. — A természettud. társulat kiadványai: Termé
szettud. Közlöny a Pótfüzetekkel együtt. — Magy. chemiai folyó
irat. — Állattani Közlemények. — Növénytani Közlemények. — 
Glosius-könyvtár: Magyar Nyelvőr. — Grimm, Deutsches Wör
terbuch. — Müller ív., Handbuch der class. Altertumswissen
schaft. — Roscher W. H., Lexikon der griech. u. röm. My
thologie. — Ilberg-Gerth, Neue Jahrbücher für das dass. Altertum,
— Művészet. — Magyar Iparművészet. — Thumb A., Die griechische 
Sprache. — A magyarországi románok. — Kimmich K., Die Zeichen
kunst. 2 köt. — Wichelhaus H., Előadások a ehern, technológiából.
— Alexander B., A művészet. — Wesszely Ö., A modern paedagogia 
útjain. — Sanders D., Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten. — 
Krohn Gy., A finn-ugor népek pogány istentisztelete. — De Vogüé 
E. M. Az orosz regény. 2 kötet. -— Gyulai P., Kritikai dolgozatok. 
Kultur der Gegenwart: Die osteuropäischen Literaturen. —- Iskola
történeti adattár II. köt. — Ranschburg P., A gyermeki elme. — 
A műveltség könyvtára: Az élők világa. — Malonyai D., A magyar 
nép művészete, n . köt. — Poincaré H., Tudomány és föltevés. — 
Kalevala, ford. Vikár B. — Stein A., Homokba temetett városok. — 
Erdélyi Kalauz. — Lyka K., A képírás újabb irányai. — Bein-Bogyó- 
Havas, Politikai számtan. — Herczeg F., Bizánc. — Gyulai P., Dra
maturgiai dolgozatok. — Szavojai Lajos Amádé, Az észak csillaga.
— Chun K., Mély tengerek világa. — Lendl A., Úti levelek. — 
Dalmady Z., Mendemondák. — Hédin Sven, Ázsia szívében. 2 köt.
— Wagner S., Magyarország gyomnövényei. —  Krumbacher K., 
Populäre Aufsätze. — Vogel, Deutsches Naehschlagebuch. — Yolland, 
Angol-magyar szótár. Glosius-könyvtár: Windelband W., Geschichte 
der Philosophie. — Kultur der Gegenwart: Systematische Philosophie.
— Magyarország vármegyéi: Vasvármegye. — Remekírók képes 
könyvtára 48—50.

6*
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b) A Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása 
1908/9-ik tanévben.

Pálinkás Géza, Egyetemes pályamutató. -— Beniezkyné B. Lenke, 
Késő szerelem. — Pékár Gyula, Atalanta csókja. — Herczeg Ferenc 
Kaland és egyéb elbeszélések. — Bartók Lajos: Hattyúdalok. — 
Kovács János, Szeged és népe. — Stehló Károly: Kétszáznegyven 
esztendő az egyh. szolgálatában. — Opzvomer Károly: A vallás 
gyümölcse. — Rudyard Kipling: Purun Bhagat csodája. — Szily 
Kálmán, A magyar nyelvújítás szótára II. kötet. — Emlékkönyv 
Beöthy Zsolt születésének 60 éves évf. — Kövér Ilma, Teremts újat 
és egyéb elbesz. — Bayer József, Magyar Shakespeare-tár 1., 2., 3., 
4. köt. — Dr. Jaerscliky Pál, Testápolás tornázással. — Horger Antal, 
Hétfalusi csángó népmesék. — Molnár Ferenc, Józsi és egyéb komé
diák. — Molnár Ferenc, Az ördög. — Vojnich Oszkár, A Csendes 
Óceán szigetvilága. — Csengeri János, Euripides: Herakles, Hyppoli- 
tos. •— Mikszáth Kálmán, A Noszty fiú esete Tóth Marival. — Csiky 
Lajos, Lelkipásztorkodástan. — Masznyik Ede, Az ág. prot. egyház 
régi emlékei. — Mayer Endre, Jézus Krisztus és a szociálizmus. — 
Alexander Bernát, Művészet; A művészetek értékéről. — Mikszáth 
K., Az én kortársaim. — Stein A., Homokba temetett városok. —  
Váradi Antal, Regényes rajzok Petőfi életéből. — Gajdács Pál, 
Simonyi óbester. — Szitnyai Elek, Esz és szív. — Lendl, Utilevelek.
— De Vogüé E. M. (ford. Huszár Imre), Az orosz regény. — Gyulai 
Pál, Kritikai dolgozatok 1855—61-ig. — Krohn Gy. (ford. Bán A.), 
A finn-ugor népek pogány istentisztelete. —  Magyar Nyelvőr I. k., 
szerk. Szarvas Gábor. — Malonyai, A magyar nép művészete II. kötet.
— Szendrői, Margit-virágok. — Jósika Miklós br., Regegyöngyök.
— Erdős, Jöttem hozzátok. — Szávay, Világosság. — A műveltség 
könyvtárának VI. köt., A társadalom. — Kardos A., A fafaragás, 
mint házi művészet. — Szávay Gy., Az ezüst pohár és más újabb 
versek. — Barabás A., A felhők (Petőfi-könyvtár IV. köt.) — Gyulai 
Pál, Petőfi S. és lírai költészetünk (Petőfi könyvtár V. köt.). — Eöt
vös Károly, A Bakony. — A balatoni utazás vége. — Harc az alkot
mányért. — Zsoldos Z., A fekete huszár. —- Szomaházy, Aranyköd.
— Sötér, A méh és világa. — Hermann Ottó, A magyarok nagy 
ősfoglalkozása. — Császár Imre, A színjátszás. — Ferenczy Z., Fel
olvasások. — Horovicz, Idegen szavak magyarázata. — Remekírók 
képes könyvtára: Bajza L., Moliére, Shakespeare. — Vikár Béla,
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Kalevala fordítása. — Akadémiai emlékbeszédek XIII. és XIV. köt.
— Akadémiai Értesítő XIX. kötet 1908. — Archeol. Értesítő 
XXVIII. kötet. — Budapesti Szemle, CXXXIV. kötet. — Egészség, 
XXII. kötet. — Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXII. évfolyam. 
•— Irodalomtörténeti Közlemények, XIX. kötet. — Magyar Nyelvőr, 
XXXVII. 1908. kötet. — Mathematikai és természettud. Értesítő, 
XXVI. köt. — Nyelvtudományi Közlemények, XXXVIII. kötet. — 
Protestáns Szemle, XX. évfolyam. — Századok, XLII. évf. — Ter
mészettudományi Közlöny XL. kötet. — Történelmi Tár, IX. kötet.
— Akadémiai Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, 
XX. kötet. — Akadémiai Értekezések a tört. tud. köréből, XXII. kötet.

c) Az osztálykönyvtár (V—Vili. oszt.) gyarapodása.
Eötvös József, A falu jegyzője, 10 példány 20 kötetben. — 

Gyulai Pál, Vörösmarty életrajza, 10 példány 10 kötetben. — Madách 
Imre, Az ember tragédiája, 10 példány 10 kötetben. — Gyöngyösi 
István, Murányi Venus, 10 példány 10 kötetben. — Vörösmarty- 
Vozári, A két szomszédvár. 10 példány 10 kötetben. — Zrinyi 
Miklós, Szigeti veszedelem, 10 példány 10 kötetben. — Arany János, 
Toldy estéje, 5 példány 5 kötetben. — Jókai Mór, Az új földesúr, 
10 példány, 10 kötetben.

2. SZERTÁRAK GYARAPODÁSA.
1. T e rm észe tra jz i s ze r tá r . A j á n d é k  út j án:  Numenius ar- 

quatus, Takács Lajos úrtól. 24 darab különféle kövület, Németh 
Ferenc úrtól. V é t e l  ú t j á n :  Mittelstrass-féle vetítőkészülék „Mita“ 
spiritusz izzólámpával. Lemur varius, Hapale jacchus. A juh gyomra 
szárazon kikészítve, Rana esculenta fejlődése, Milvus regalis, Frin- 
gilla carduelis, Thinnus vulgaris, Gadus morrhua, Clupea harengus, 
Clupea sprattus, Apis mellifica (fali tábla). A vadgesztenyevirág 
szerkezete (fali tábla). Nouvelle Flore des Champignons.

2. F iz ik a i  s ze r tá r . Hozzájárult egy vetítőgép költségeihez (1. ter
mészetrajzi szertár). Új szerzemények: Papin-féle fazék, közlekedő 
edények, Six-féle maximum-minimum hőmérő, centrifugális regulator, 
elektromos kettős inga; a szemléltetéshez szükségelt anyagok szerez
tettek.

3. F ö ld r a jz i  s z e r tá r . A j á n d é k  út j án:  Griebenz: Die Schweiz, 
Ober-Italien, 2 kötet könyv, Hollósy Kálmán. Nádassy Gyula, Szabó
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József intézeti tanár uraktól. 30 darab diapositiv kép Schweiz, 
Olaszország és Németországból. Készítette és felvette Szabó József 
intézeti tanár. V é t e l  ú t j á n :  Hölzel: 3 darab földrajzi jellemkép.

4. E a je -se e r tá r . V é t e l  ú t j á n :  Egytalpú szán, kétkerekű 
taliga, kisebbített modellek vasalva; különböző használati és játék- 
tárgyak; 2 drb. lapminta, emberi fej, szénrajz. Összesen 52 drb. 
46 K 60 fill, értékben. — A j á n d é k  út j án:  az intézet tanulóitól 
használati tárgyak, fegyver, összesen 10 drb.



ÖSZTÖNDÍJAK, SECtÉLYEGtYESÜLETEK ÉS 
TÁPINTÉZET.

a)  Ösztöndíjak és egyéb segélyezés.

A soproni egyházközség és az iskolafenntartó egyház- 
kerület kezelése alatt levő alapítványok jövedelméből ösztön
díjban részesült:

1. 78 liceumi ta n u ló ..........................  3988K — f
2. Az egyetemes egyház kezelése alatt

levő gr. Teleki-Róth Johanna ala
pít ványból 70 koronával 4 tanuló 280 „ — „

3. A Belmissió Egyesület részéről segé
lyezésben részesült......................  464 „ — „

4. A győri egyházközség kezelése alatt
levő Stelczer-alapítványból. . . 80 „ — „

5. A Gervay-féle alapítv.-ból 1 tanuló 200 „ — „
6. A Mozgay testvérek adománya . . 20 „ — „
7. Egész, illetőleg fél tandíjmentességet

élvezett 27 tanuló...................... 1200 „ — „
8. Tápintézeti kedvezményben részesült

56 t a n u ló ................................... 3918 „ — „
9. A magánbetegápoldában ápolást

kapott 5 tanuló 101 napon át
Átvitel . . 10150 K — f
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Áthozat . . 10150 K — f
és ingyen gyógyszert több tanuló;
összes költség.......................... 372 „ 18 „

10. Jutalomban részesült 12 tanuló 21 db
10 koronás aranyban . . .  210 „ -— „

Összesen . . 10732 K 18 f

b) Tápintézet
Alumneum. Kiterjed a theol. akadémia, líceum és a tanítóképzőintézet növen

dékeire.

Az 1908/9. iskolaiévben 155 líceumi tanuló étkezett a 
tápintézetben, közülük azonban az év végéig 8-an kimaradtak. 
Az 1907. évi julius hó 17-én és 18-án tartott egyház
kerületi közgyűlés határozata szerint:

1. Minden a tápintézetbe járó ifjú után az egész évi 
díj 200 K.

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

102 K-t szejDtember, 100 K-t február elején. Aki az I. 
félévi díjat november, a II. félévit március hó végéig le 
nem fizeti, a tápintézetből kizáratik.

4. A Főiskolai Kisbizottság jogosítva van alaposan 
megokolt folyamodásra rendkívüli méltánylást érdemlő ese
tekben a kizárást mellőzni.

A kedvezményesek számát a tanév elején belépők 
számának arányához képest (mivel összesen a fent idézett 
egyházker. jegyzőkönyvi pontban felvett 300-nál keveseb
ben voltak) a Főiskolai Kisbizottság a líceumi tanulókra 
nézve a tápintézet terhére 45-ben állapította meg 3050 K 
egyenértékűn a következő megosztással:

5 tanuló kedvezméye a 150 K =  750 K)
6 „ á 100 „ =  600 v \ 3050 K — f

34 „ „ á 50 „ =  1700 „ )_____________
Átvitel . . 8050 K — f
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868 K — f

Áthozat . . 1050 K — f
A Simunyák-alapítvány kamataiból

7 tanuló kedvezményeit 84 K =  588 K
A Bergh-alapítvány kamataiból 2

tanuló kedvezménye k 100 K =  200 „
A Rupprecht Tasziló- és Olivér-ala- 

pítványból 1 tanuló kedvez
ménye ................................... 62 „

A Benkő Sámuel-alapítványból 1
tanuló kedvezménye . . . .  18 „

Összesen 56 tanuló kedvezménye 3918 K — f
Az óv elején megszavazott kedvezményüket a II. fél

évre elvesztik mindazok a tápintézetbe járó ifjak, akik az első 
félévben tanulmányi kötelezettségüknek eleget nem tesznek.

Ami az élelmezést illeti, a tápintézeti gondnokság arra 
törekedett, hogy az életrend, amennyire csak lehetséges, 
az évszakoknak megfelelőleg változatos legyen, maguk az 
ételek pedig táplálók és ízletesek.

Reggelire egész éven át kapott egy-egy ifjú 0 3  1 
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, 
sertóspecsenyét; tésztául túrós-, mákos-, diós-, darásmetéltet, 
szilvás- vagy szilvaízes gombócot, ünnepek alkalmával rizs- 
felfujtat, almásrétest vagy cukrászsüteményt. Vacsorára 
rántott-, bab-, borsó-, rizs-, burgonya stb. levest és tésztát 
(töpörtős pogácsa, mákos-, diós-, szilvaízes 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 esdő szóval fordulunk gyüle-
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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 elején található 
kimutatás igazolja, a befolyt pénzadományok jelentékeny 
összegre rúgnak. Az ott említetteken kívül ihászi Ihász 
Lajos, egyházkerületi felügyelő egy szarvast, a fertőmeggyesi 
egyházközség 2 szekér, a harkai 1 szekér különféle ter
ményt adományozott. Fogadják úgy az itt, mint az elől 
felsorolt nemeslelkű adakozók jótéteményeikért a tápintézet 
nevében hálás köszönetünket.



VIII.

ÉRTESÍTÉS

A JÖVŐ 1909—1910-IKI TANÉVRE VONATKOZÓLAG.

A. LÍCEUM.

1. Tankönyvváltoztatás. I. oszt.: Bereczky S. Bibliai 
történetek; IV. oszt. Hetvényi L. Keresztyén vallástan.

2. Beiratások. Szeptember 1., 2., 3. napján helybeliek 
és vidékiek beiratása. Későbbi felvétel csak a késedelem 
indokolásával, illetőleg a tanhatóság engedelmével történ
hetik 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.
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A felvételnél okvetlenül szükséges, hogy a beiratkozni 
akaró tanuló hiteles bizonyítvánnyal igazolja eddigi tanul
mányait, aki pedig a megelőző tanévben nyilvános intézetbe 
beírva nem volt s vizsgát nem tett, szinte hitelesen iga
zolni tartozik, hogy hol töltötte a megelőző tanévet s miért 
szakította félbe 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- 
kívántató képzettséget.

Minthogy a törvény értelmében egy osztályba 60-nál több 
tanulót felvenni rendszerint nem szabad, felbérelnek az illetők, 
kik a gondviselésük alatt lévő gyermekeket főgimnáziumunkba 
először s különösen az első osztályba beíratni akarják, hogy 
az ág. hitv. evangélikus vallásúak augusztus hó 1-töl 15-ig, a 
más vallásúak augusztus 15-töl 25-ig személyesen vagy Írás
ban jelentkezzenek.

Azok, kik először iratkoznak be a gimnázium vala
melyik osztályába, kötelesek születési 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 nyugdíj járulékot 
azonnal a beiratás alkalmával kell lefizetni.
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Úgy a tápintézeti, valamint az összes iskolai díjakat 
a szülők az „Egyházkerületi pénztári hivatal“-ra címezve 
küldjék el.

Az izraelita vallásé, tanulók ezenkívül félévenkint még; 
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 korona.

Végül felkérjük a vidéki t. szülőket és gyámokat, hogy 
gyermekeik, illetve gyámoltjaik elszállásolásánál a lehető leg
nagyobb elövigyázattad és személyesen járjanak el, mivel a 
tanulók tanulmányi s magaviseleti hanyatláséinak oka legtöbb 
esetben a gondos felügyelet hiémyában keresendő. A megfelelőbb 
lakások jegyzéke az igazgatói irodában tekinthető meg. Kívá
natos, hogy a beiratás alkalmával a szülő vagy annak helyet
tese az osztályfővel megbeszélje a tanítványnak testi-lelki saját
ságait, hajlamait, esetleg fogyatkozásait, hogy ezen adatok annak 
előnyére a neveléstanításban felhasználhatók lehessenek.
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B. TÁPINTÉZET.
A tápintézetbe való felvételre a következő szabályok 

állanak:
Teljes évi díj mellett a tápintézetbe felvehető a fő- 

skola három tanintézetének (líceum, teológiai akadémia 
is tanítóképző-intézet) minden növendéke.

A kedvezményes helyekért folyamodók kérvényeik 
mellé — melyek a főiskolai kisbizottsághoz, mint egyúttal 
tápintézeti bizottsághoz címzendők és a tápintézeti gond
noknál nyújtandók be, még pedig legkésőbb szeptember 
hó 10-ig — a következő okmányokat kötelesek csatolni:

a) a megelőző iskolai évről szóló bizonyítyványt,
b) szegénységi bizonyítványt,
c) illetékes lelkészének ajánló levelét, melyben a fo

lyamodó családi állapota részletesen fel legyen tüntetve.
d) lelkészek és tanítók fiai szegénységi bizonyítványt 

felmutatni nem kötelesek.
Kedvezményesekül csak szegénysorsú, kifogástalan 

magaviseletű, s oly szorgalmas tanulók vehetők fel, akik 
jeles vagy legalább is jó általános osztályzatot képesek 
felmutatni.

A kedvezményes helyekre való felvétel rendszerint 
egész évre történik, de ha valamely tanuló az év folyaméin 
az élvezett kedvezménynek meg nem felelő magaviseletét tanú
sít vagy tanulmányait elhanyagolja, kedvezményétől a tanári 
kar előterjesztésére a tápintézeti bizottság megfoszthatja.

Az évközben megüresedett kedvezményes helyek az 
1905-ik évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
33. pontja értelmében abban a tanévben nem töltetnek be.
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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 tápintézetbe való felvétel rendszerint a tanév kez
detén történik. A tanév folyama alatt csak a hó 1-én és 
15-én lehet belépni; ugyanezen időpontok irányadók az 
esetleges kilépésnél is.

A kilépést a tápintézeti gondnoknál be kell jelenteni, 
annyival inkább, mert ezzel megszűnik a díj fizetésének 
kötelezettsége. A kilépett tag a befizetett összegnek őt meg
illető részét visszakapja.

Oly tanuló, ki a megelőző évről hátralékban van, csak 
tartozása kielégítése után vehető fel.

V



STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK.

IX.

a) A líceumi tanulókról.

a ^ A  t a n u ló k  (nyiltö é s  m agán tan u ló k )  ö s s z e s  s z á m a  o s z tá ly o n k in t

I. II. III. IV. v . VI. VII. 1 Vili. Össze
o s z t á 1 y b a n sen

Felvétetett az év folyamán. 51 43 35 42 45 35 33 38 325
Vizsgálatot t e t t ............... 53 43 35 41 41 33 33 37 316

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 :
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í) A  t a n u l ó k  i l l e t ő s é g e
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k) Nyilv. és m a g á n tan u ló k  é l e t k o r a  1908. év d e c e m b e r  31-én

O sztá ly
9 10 11 12 13 14 15 j 16' 17 18 19 20 21

Összesené v é s

I. 20 15 15 4 - & 54
II. 1 11 20 9 2 43

III. 14 15 3 3 35
IV. 1 16 14 9 L 1 41
V. 1 15 15 I 11 2 44

VI. 14 1 15 | 5 1 35
VII. ! 8 9 9 6 1 33

VIII. 1 1 | 11 11 9 6 38
II 21 26 50 45 31 41 j 36 27 21 15 6 I 1 323

b) A tanulásban tett előmenetelről.
a) A r e n d e s  t á r g y a k a t  v é v e :
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eredmény...........................

két tantárgyból elégtelen
eredmény...........................

több tantárgyból elégtelen
eredmény...........................

vizsgálatban maradt . . . .

1

12

32

2

3
-

2

10

24

4

2

1

8

20

2

1

2

9

8

20

2

1
-

4

5 

26

4

1

1

1

7

21

3

1

1

9

22
_

1

4

13

19

23

72

184

15

5

9
1

50 42 34 40 41 33 33 36 [ 309
J e g y z e t ,  a) csak a vizsgálatot tett nyilvános tanulókra vonatkozik. 

A magántanulók vizsgálata június 21-én lesz.
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b) A rendkívüli  t á r g y a k a t  v é v e :

Hányán tanultak ered
ménnyel az év végéig

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Ö ssz e se n

o s z t á l y b a n

szabadkézi rajzot . . . . 12 17 17 14 11 7 4 _ 82
műéneket........................... 50 40 — — — — — — 90
gyorsírást........................... — — 11 22 12 5 11 25 86
egészségtant ................... — — — — — — 33 — 33
Ifj. Magyar Társaság s

olvasókör....................... — — — — 41 31 31 33 136
ének és zenekör ............... 1 3 4 13 11 25 15 34 106










