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EMLÉKEZÉS GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNRA
A HALÁLÁNAK 50-IK ÉVFORDULÓJÁN TARTOTT LÍCEUMI ISKOLAI

ÜNNEPÉLYEN.

ötven évvel ezelőtt, midőn a természet hosszú téli 
dermedtségéből új életre kezdett ébredezni; midőn a 
hívők serege áhítatos örvendő lélekkel a világ üdvözítő
jének feltámadását készült ünnepelni, húsvét vasárnap
jának reggelén önkezével oltotta ki élete fáklyáját Szé
chenyi István gróf, a legnagyobb magyar. A vidám húsvét 
ünnepe nagypéntekévé lett a magyar nemzetnek, gyászba 
borítva e hazának bércét, völgyét mindenütt. Ámde e 
gyász, épp úgy, mint annak az első nagypénteknek gyásza, 
nemcsak lesújtó, hanem vigasztaló, felemelő is volt egy
úttal. Azt, akit ott csendes döblingi magányában az 
annyi csapástól sújtott, az absolutizmus igájába hajtott 
nemzet már-már elfelejtett, most újra ajakára vette a 
felsíró fájdalom, a hálás kegyelet s akit életében annyian 
és annyiszor gáncsoltak, most egy szívvel és lélekkel 
magasztalták, dicsőítették. A magasztaló beszédek, egye
sek és testületek részvétnyilatkozatainak hosszú sora 
igyekezett feleletet adni arra a kérdésre: Ki volt Szé
chenyi? Arany János így felel meg e kérdésre ihletett 
ajakkal:

„írd azt, ki a pusztán népét vezérli;
Ki kürtői és lerogy a régi fal;

I.
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Tarquin előtt, ki arcát megcseréli,
Fülepet ostoroz lángajkival;
Ki győzni Athént csellel is szorítja;
Kit bősz csoport elitéi, mert igaz;
Ki Róma buktán keblét felhasítja.“

Valóban már rég a kietlen pusztaságban bolyongott 
ő előtte nemzetünk megfeledkezve az Ígéret földjéről. 
Tespedés korának nevezi ez időt a történelem is. Mig a 
többi államok anyagiakban és szellemiekben egyaránt 
fejlődtek, előre haladtak, a magyar nemzet tétlen der
medtségben tölté napjait. Főnemessége, Bocskai, Bethlen, 
Rákóczy, Zrínyi és Thököly büszke hőseinek utódai 
idegenben élnek s legfellebb csak megpihenni térnek 
haza az ősi sírboltba. A köznemesség tehetősebb része 
a főnemeseket utánozza, a többi megálmódozik a ragyogó 
múltról, letűnt századoknak nagy dicsőségéről. A jobbágy 
elkényszeredetten vonszolja igáját s nemcsak a rosszul 
művelt föld nem terem, a szellem is parlagon hever. 
Ezeréves jogainkat lassankint mind elsikkasztja a hatalom, 
s nincs, ki védelmezze azokat, aki küzdjön értük. A 
nemzet maga is darabokra töredezett tömeg életadó 
eszme, nemzeti öntudat nélkül.

„Más faj állott a kihúnyt helyére,
Gyönge fővel, romlott, szívtelen;
A dicső nép, mely tanult izzadni,
Az izzadás közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.“

„Holló szárnyain gyorsan közéig felé a zordon 
enyészet.“ Még maga Széchenyi is azt hiszi egy pilla
natban : „Jobb fel sem ébreszteni az alvó magyart, hogy 
ne is érezze a vonaglás fájdalmait, hogy ne hordja az 
elkorcsosodás bűntudatát, hanem csendesen múljék ki, 
a végpercig nem is gyanítva, hogy az ő osztályrésze 
a szemfedél és a koporsó.“
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De midőn az 1820-as évek elején nemzetünk az 
alkotmányos jogait lábbal tipró újabb törvénytelenségek, 
az erőszakos adó- és katonaszedés hatása alatt különö
sen a megyegyűléseken ismét mozogni kezd s jogos 
felháborodással, mind hangosabb tiltakozó szóval ad 
magáról újra életjelt; Széchenyi Ítélete is megváltozik. 
Hinni kezd abban, hogy „a magyar népnek csak most 
derül hajnala“, hogy „minden jelenetek jövendő fényt 
mutatnak nemzetünknek“ s „a kisded makkból idővel 
termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja“. Hinni kezd 
a nemzet újjászületésének lehetőségében, de úgy tanul
mányai, mint hosszas külföldi utazásain szerzett gazdag 
tapasztalatai azon erős, megingathatlan meggyőződést 
szűrik le lelkében, hogy nemzetünk újjászületése nem az 
eddigi sérelmi politika útján, hanem csakis a közgazda- 
sági, értelmi és nemzeti erőknek összhangzatos kifejlesz
tése útján valósulhat meg. E szilárd meggyőződésből 
fakad elhatározása, hogy egész életét nemzete anyagi 
és szellemi felvirágoztatásának fogja szentelni.

Nem pillanatnyi lelkesülésből s nem is készületlenül 
lépett a nyilvános élet tövises mezejére. Mint önmaga 
mondja „kimondhatatlan s több napi belső küzdések után 
és csak akkor, midőn látám, hogy senki azon tán egy 
kissé magasabb nézőpontról nem fogja fel nemzetünk 
állását, mint é n . . .  s újraöntés helyett nyomorult foltozás 
van napirenden, — bizonyos órában megesküdtem ma
gamnak, hogy miután világosan mutatkozának lelkem 
előtt nemcsak a feltámadásnak, de nemzetünk egykori nagy 
kifejthetőségének is legbiztosabb jelei, mindent el fogok 
követni, habár magam maradok is, habár vesznem kell is, 
mit e kettős célnak elérésére cselekedni lelkem sugall“.

E szilárd meggyőződéssel és szent elhatározással 
jelent meg Széchenyi, mint a főrendi ellenzéknek tagja
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az 1825— 27-iki országgyűlésen. A fiatal huszárkapitány
ban még ekkor senki sem látta a nemzet vezérét, re
formátorát. Feltűnt ugyan bátor szókimondásával, sőt a 
nádor rendreutasítását is magára vonta azzal a nyilat
kozatával, hogy „a császár nem kegyelmet gyakorol, 
mikor a magyar alkotmányt fenn akarja tartani, hanem 
csak legszentebb kötelességét teljesíti“; még inkább fel
tűnt azzal, hogy mágnás és katona létére magyarul 
beszélt; nagy népszerűséget is szerzett, midőn a létesí
tendő akadémia céljaira jószágainak egy évi jövedelmét 
ajánlotta fel ; dicsérték a lótenyésztő-egyesület s a 
hasznos és kellemes szórakozást nyújtó kaszinónak meg
alapításáért is, — de mindezekben inkább voltak haj
landók egy kétségtelenül alkotni hivatott elme ötletszerű 
megnyilatkozásait, mint a nemzet újjászületésén munkál
kodó reformátornak célját szolgáló harmonikus alkotásait 
látni. Csak néhány év múlva, a Hitel megjelenése után 
ismerték fel, hogy mindezek az alkotások mennyire 
beleilleszkednek egész reformprogrammjába. A lófuttatá
sokkal előbb Pozsonyba, majd Pestre csalogatta a hazá
jához idegenné vált arisztokráciát; az állattenyésztési 
egyesületből kifejlődött országos gazdasági egyesület 
hathatósan munkálta és előmozdította gazdasági érdeke
inket. A kaszinók, melyek a Széchenyi által alapított 
fővárosi Nemzeti Kaszinó mintájára, hazánk minden 
nagyobb városában alakultak, nemcsak a kellemes szóra
kozások helyeivé, hanem a politikai, társadalmi, köz- 
gazdasági kérdések megbeszélése, a napi kérdések felett 
folytatott eszmecsere révén minden életrevaló társadalmi 
mozgalom gyújtópontjaivá, az önművelés, felvilágosodás 
terjesztőivé s a reformeszmék népszerűsítőivé is lettek. 
S a Magyar Tudományos Akadémia megfelelő fényes 
otthont nyújtott annak a magyar nyelvnek, mely már-
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már csak a parasztok rozzant viskóiban tengette életét 
s melyet az íróknak, költőknek egy kicsiny csapatja 
szent lelkesedéssel, szinte titáni erőfeszítéssel igyekezett 
jogaihoz juttatni.“

íme míg az országgyűlésen a nemzet legjobbjai is, 
azok, kiket a nemzet a törvényhozásban vezéreinek 
ismert el, a közjogi kérdések határain túl alig tekintve, 
főkép csak az alkotmányon esett sérelmek orvoslására 
törekesznek s elégedetten mennek haza, ha e téren 
valamit elérniök sikerült; míg a nemzet maga is meg
szokta az államférfiakat, politikusokat csak a Corpus 
Juris mértékével mérni: addig Széchenyi a legkiválóbb 
közgazdasági írónak az angol Shmith Ádámnak könyvét 
olvasva, ennek világánál vizsgálja közállapotainkat s míg 
amazok szónokolnak, ő cselekszik s egymásután rakja 
le az alapköveket ahhoz a hatalmas épülethez, melynek 
neve az új Magyarország.

Ennek az új Magyarországnak biztosan felismerhető, 
határozott körvonalait álh'tja a nemzet elé úgy, amint ő 
maga képzeli, első nagyobb politikai művében, a „Hited
ben. „Ez a könyv — mondja Toldy Ferenc — egy 
országos tett volt, a század egyik legnagyobb eseménye.“ 
Egy nagy vonásokban odavetett munkaprogramm, mely 
megszabja az új államalapítás irányát. A tükör, melyet 
nemzete elé tart, bizony nagyon szomorú képet mutat. 
Mutatja, hogy a magyar birtokos szegény, sokkal sze
gényebb, mint birtokához képest lennie kellene. Boldo
gulásának akadályai: a hitel hiánya, birtokai javításában 
az eljárás rendszertelensége, a birtok osztatlansága, a 
közlegelők, a robot, a dézsma, a céhek, a limitációk s 
főkép a kereskedelem fejletlensége. Ez még a mező- 
gazdaságnál is siralmasabb állapotban van, minek oka 
viszont úgy a mezőgazdasági, mint ipari termelés gyarló
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sága, a rossz közlekedés, a gyenge belső fogyasz
tás, a közbiztonság hiánya, a kereskedői becsület 
és munkásság fogyatékossága. „Mindezeken a bajokon, 
mint általában összes közgazdasági bajainkon — mint 
Széchenyi véli — gyökeresen sem nemzeti bank fel
állításával, sem termelési és kiviteli jutalmak kitűzésével 
s más efféle, magukban véve különben üdvös intézke
désekkel segíteni nem lehet, hanem csakis a szorosabb 
és tágabb értelemben vett hitellel, azzal a hitellel, mely 
az adott szó szentségében rejlik s az egyénnek összes 
polgári erényein, első sorban hazaszeretetén, fajához, 
nemzetéhez való ragaszkodásán nyugszik, mellyel annak 
javán, előmenetelén mindenkor okosan munkálkodni 
hajlandó s azzal a hitellel, mely a helyes kereskedelmi 
és váltótörvényben jut kifejezésre, amelynek megalko
tása elsőrendű szükség. De nagy szükség van arra is, 
hogy a magyar magába szálljon, keresse a hibákat ön
magában is, necsak a kormányban; ne emlegesse mindig 
csak a közjogi sérelmeket, a kormány bűneit, hanem 
nézzen a saját elavult intézményeire, ismerje be mulasz
tásait, előítéleteit, tévedéseit; keresse boldogulását, első 
sorban saját erejében, „mert magával parancsolhat, 
másokkal nem“. Ne ábrándozzék a múlt dicsőségről, 
mert „az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint 
inkább maga elibe s elveszett kincse siratása helyett 
inkább azt tekinti, mit menthetett meg s lassankint 
többet szerezni iparkodik“. „A múlt kiesett hatalmunk
ból, de a jövőnek urai vagyunk.“

íme a próféta, „ki kürtöl és lerogy a régi fal“ ; 
ime a reformátor, ki megújítani, átalakítani akarja egész 
nemzeti életünket; ime az államférfiú, ki szakít a hagyo
mányos sérelmi politikával, szakít az egész közfelfogással, 
rombol, de csak azért, hogy újat építsen.



9

Soha könyv akkora hatást nem gyakorolt hazánk
ban, mint Széchenyi Hitele. Valósággal forradalmat 
támasztott a lelkekben. Ócsárolták és dicsőítették, néhol 
elégették, másutt mint a szentírást olvasták. „A régi 
táblabíró parasztlázítónak és birtokrablónak hitte íróját, 
de a tiszteletbeli aljegyző és a fiatal ügyvéd a meg
váltójának“ — mondja Kemény Zsigmond. Egyelőre az 
előbbiek voltak többségben, de az utóbbiak részén volt 
az igazság. Ezt az igazságot nem lehetett többé elfojtani, 
sem véka alá rejteni. Dessewffy József hiába próbálta 
„Taglalat“-ában Széchenyi hatását meggyengíteni.

A támadásokra, félreértésekre és ócsárlásokra 
Széchenyi a „Világ“ című művével válaszolt, melyet 
csakhamar követett harmadik, a cenzúra okozta nehéz
ségek miatt Londonban megjelent s csonkán maradt 
műve a „Stadium“. Mig az előbbivel több világosságot 
akart belevinni a Hitel hatása alatt megindult, sokszor 
nagyon is szenvedélyes vitatkozásokba, addig az utóbbi
ban egészen rendszeresen 12 törvényjavaslatba foglalja 
össze azokat a reformokat, melyeknek megvalósításában 
látja hazánk újjászületését. Követeli újra a hitel, illetve 
váltótörvény létesítését, az ősiség eltörlését; a fiskus 
azon jogának, melynél fogva a hűtlenséggel, felségsér
téssel vádolt nemesek, vagy kihaló nemesi családok birtokait 
lefoglalhatta, az úgynevezett fiskalitásnak hatályon kivül 
helyezését, a jobbágyok birtokképességét és jogvédelmét, 
a törvény előtti egyenlőséget, a közteherviselést; a vizek, 
utak, belső vámok, szóval a közlekedésügy rendezését; 
a monopóliumok, céhek és árszabások (limitációk) eltörlé
sét, a törvényhozásban a magyar nyelv kizárólagos jogát, 
a helytartótanácsnak, mint egyedüli kormányhatóságnak 
a bécsi udvari kancelláriától függetlenné tételét s a 
tanácskozásokban és Ítélethozatalban a nyilvánosságot.
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Széchenyi ez utóbbi két művével belevitte a Hitellel 
megindított reformmozgalomba jóformán az egész nem
zetet. Eszméi eljutnak az ország legtávolabbi vidékeire 
is, áthatják a lelkeket, átalakítják a közgondolkozást, 
irányítják az egész közvéleményt. Döntő szerepük van a 
követválasztásoknál s reányomják a bélyegüket az 
országgyűlések tárgyalásaira. Az 1830-iki, 1832— 36-iki 
és az 1839—40-iki országgyűlések egészen Széchenyi 
hatása alatt állanak s az ő szellemében igyekeznek 
egyik reformot a másik után megvalósítani. Vezérének 
tekinti az egész ország ellenzéke, bár Széchenyi nem 
akar vezetni, csak irányítani. Nem szereti a vitatkozáso
kat, de nem is tér ki előlük. Szóval, tollal, izzó szenve
déllyel mindig helyt áll, ahol eszméit védeni, azok 
érdekében agitálni szükségesnek tartja. De sokkal szíve
sebben cselekszik, mint beszél. Megkezdi a Duna szabá
lyozását, a Vaskapu-szoros hajózhatóvá tételét s annyira 
elfoglalja egész lelkét e munka, hogy Metternich nem 
minden gúny nélkül mondja róla: „Széchenyi gróf azt 
képzeli magáról, hogy ő fedezte fel a Dunát.“ Felkarolja 
és kifejleszti a dunai gőzhajózást; felépítteti a Budát 
Pesttel összekötő lánchidat s ezzel a két testvérvárost 
elválhatatlanúl eggyé, Budapestté teszi, melynek szépí
tésére, emelésére mindent elkövet, hogy méltó fővárosává 
lehessen az új Magyarországnak. De politikai célt is 
szolgál e nagyszerű művével. A nemest is kötelező 
hídbérfizetéssel rést üt a nemesnek adómentességén s 
előkészíti a közteherviselést.

Mindezzel a 30-as évek derekán népszerűségének 
tetőpontjára emelkedett Széchenyi s a sok ünneplés közt 
büszke öntudattal tekinthetett vissza végzett munkájára. 
A kormány ugyan már régóta gyanús szemmel nézte az 
egész reformmozgalmat, de Széchenyi gondosan kerülte
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a vele való összetűzést. Bár nagyon jól ismerte és 
érezte a közjogi sérelmeket, messzeható célja érdekében 
„Tarquinius előtt arcát megcserélte“. Nem is innen, 
hanem a saját híveinek táborából fenyegette művét ve
szedelem. Tragikumává lett, hogy az az eszmeáradat, 
amelyet ő indított meg, csakhamar túllépett azokon a 
gátokon, melyek közé ő szerette volna szorítani, hogy 
azok a szellemek, melyeket ő idézett fel, nem akartak 
többé neki engedelmeskedni.

A 40-es évek elején Széchenyi és a nemzeti ellen
zék útjai kezdtek elválni egymástól. Új vezér került a 
nemzet élére, szintoly erős, bátor, bűvös szavú. Kossuth 
Lajos a „Pesti Hírlap“-pal ugyanazon reformok érdekében 
küzdött, melyeket Széchenyi kezdeményezett, de nem 
ugyanazon egymásutánban és más eszközökkel, a lángoló 
szenvedély fegyvereivel senkit nem kiméivé, különösen 
a kormányt és a vele tartó főrendűeket támadva. Szé
chenyi nagy veszedelmet, egész élete művének, elért 
eredményeinek s jövő reménységeinek végső veszedelmét 
látta e szenvedélyes agitációban s azt a Kossuth Lajost, 
aki őt kevéssel előbb Pestvármegye közgyűlésén „a 
legnagyobb magyar“ dicsőítő nevével illette s aki most 
is s ez után is a maga s a nemzet vezérének prófé
tájának tekintette, „Kelet népe“ című munkájában 
hasonló szenvedéllyel támadta meg, hogy az izgatás 
abbanhagyására, a kormánnyal is egymást megértő békés 
ldfejlődés útjára terelje. Titánok harca volt e küzdelem, 
de Széchenyinek nem juttatott babért. Támadásában 
nem a hazáját lelke egész hevével szerető hazafi jogos 
aggodalmát, hanem sokan pusztán sértett hiúságot, ki
csinyes féltékenységet láttak s a forradalom veszedel
métől való félelmét rémlátásnak tartották. Tekintélye 
nem csorbult ugyan, a nemzetnek tisztelete iránta
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nem csökkent, de népszerűsége nagy csorbát szen
vedett.

Kossuth Lajossal való meghasonlása óta Széchenyi 
az eddigi harcrahívás, lelkesítés helyett legfőbb felada
tának azt tartja, hogy mérsékelje a reformok útján 
rohanva haladni akarókat, hogy fékezzen, túlzásoktól 
óvjon, s ellensúlyozza a közjogi radikalizmust. Ezen az 
úton alig számíthatott az előbbihez hasonló sikerekre, 
népszerűségének visszaszerzésére. De ez nem tartotta 
vissza attól, hogy épp oly hazafias hévvel küzdjön meg
győződéséért, mint midőn még népszerűségének tető
pontján állott. Az 1842-ben tartott akadémiai beszédében 
élesen támad azokra, kik túlbuzgóságból a nemzeti nyelv 
terjesztését s az állam és társadalom megmagyaroso- 
dását erőszakolni akarják. E beszéde, mely annyi félre
értésre adott alaptalanul alkalmat, most már Wesselényit 
is nyílt ellenfelévé teszi s csakhamar ezután a hazai 
ipar védelmére szervezkedő egyesület kérdésében Deák 
Ferenccel is ellentétbe kerül. Midőn pedig 1845-ben 
gr. Apponyi György kancellársága alatt titkos tanácsosi 
címmel a helytartótanács mellett létesített országos köz
lekedési bizottmány vezetőjévé lett, teljessé lett a 
szakadás közte s előbbi hívei, az egész szabadelvű ellen
zék között. Azt, hogy kormányhivatalt vállalt, bármily 
önzetlenül tette is, bármennyire hazájának akart is hasz
nálni, nem bocsátották meg neki sem a Tisza szabályo
zásáért, mely közel másfél millió hold földet mentett meg 
a magyar kultúrának, sem a közlekedésügy rendezésére, 
a Budapestről kiinduló s hazánk gazdasági életére oly 
mérhetetlen fontosságú vasúthálózat létesítését célzó 
javaslatáért.

De nem ez bántotta; a haza sorsáért való aggo
dalom keserűé szivét s adott ismét tollat a kezébe, hogy
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„Politikai programmtöredékek“ című művében még egy
szer megpróbálja irányt adni a pártszervezkedésnek s még 
egyszer megkísérelje Kossuthot letéríteni a szerinte „jó
akaraté“ kormány ellen való izgatásnak veszélyes útjá
ról. Prófétai lélekkel jósolja meg, hogy ez az út a 
romlásba, forradalomba visz. Mindhiába! vészkiáltása 
pusztában elhangzó szó volt, s még saját szűkebb hazája, 
Sopron megye is elfordult tőle, nem választotta meg 
követnek az 1847—48-iki országgyűlésre.

Midőn ezen az országgyűlésen a reformok ügye 
különösen a párisi februári forradalom hatása alatt 
Kossuth vezetésével diadalmaskodott, midőn a nemzet 
magát Ausztriától függetlenítve kivívta az új népkép
viseleti alkotmányt és ezzel önrendelkezési jogát, az 
általános öröm Széchenyit is magával ragadta s egy 
pillanatra talán maga is hitte, hogy sötéten látott és 
szörnyű aggodalmai alaptalanok voltak. De midőn az 
új Magyarország egén csakhamar mindenfelől sötét 
vészes felhők kezdtek tornyosulni; midőn az új nép- 
képviseleti országgyűlésen a kamarilla áskálódásai foly
tán Magyarországot feldarabolni akaró nemzetiségek 
ellen Kossuth Lajos a nemzetet önvédelemre, imént 
kivívott jogainak és szabadságának fegyverrel való meg- 
védelmezésére felhívni volt kénytelen, abban a nagy, 
magasztos lelkesedésben, melyben a lánglelkű szónok 
leborult a nemzet nagysága előtt, az új kormány közle
kedésügyi miniszterének, Széchenyinek arcán már ismét 
a hazafiaggodalom komor árnyéka borongott, mely 
azután nem is tűnt el onnét. Ez az emésztő gond, a 
folytonos belső harc megbontotta lelke egyensúlyát s a 
ragyogó lángész, mely mint tűzoszlop világított nemzete 
előtt, elhomályosodott, elvesztette fényét. S míg a nemzet 
egyenetlen harcban emberfeletti erővel küzdött jogaiért,
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szabadságáért, azalatt Döblingben saját leikével vitt 
szörnyűséges harcot a legnagyobb magyar, önmagát 
okozta, hogy a forradalom magvait ő maga vetette el; 
ez iszonyú váddal marcangolta szivét s vezeklett a 
döblingi magányban.

Csak midőn a gyűlölt Bach-kormány a nemzet 
fájdalmát tetézve 1858-ban „Rückblick“ címen röpirat- 
ban dicsőítette a maga abszolút kormányzati rendszeré
nek eredményeit, akkor lobbant még egyszer lángra 
Széchenyi lelkében az isteni szikra s „Ein Blick auf 
den anonymen Rückblick“ című művében az elbizakodott 
Bach-kormányt egész Európa előtt gúny s nevetség 
tárgyává tette. „A Blick minden egyes betűje egy-egy 
koporsószögévé vált az uralkodó rendszernek“ (Zichy A.); 
de az 1859-iki protestáns patens okozta mozgalom, 
melyben Széchenyi egy új forradalom előjelét látta s 
még inkább a bécsi rendőrség eljárása, mely a névtelen 
mű közismert szerzőjét még a tébolydában sem kímélte 
s házkutatással zaklatta, úgy, hogy rosszabbtól is volt 
oka tartani, újra megtörte vívódó lelkét, melynek nyu
galmát immár a halálban kereste, miként Cato, „aki 
Róma buktán keblét felhasítá“.

Sírjára, mely csak testét takarta, egy nemzet 
hullatta a hála könyeit. S ma újra hív a „késő, de 
tartozott szent hódolat“, hogy mi is lerójuk a hálás ke
gyelet adóját emléke iránt. „Hazája szolgálatának volt 
szentelve egész élete és Isten megjutalmazá fáradozá
sait. Fölverve szavától e nemzet, néhány év alatt jóvá 
tette századok mulasztásait. Az anyagi érdekek mezején 
s a tudomány körében, a törvényhozásnál és a társa
dalomban új élet kezdődött. A válaszfalak, melyek a nép 
külömböző osztályait távoltarták egymástól, leomlottak, 
nemzetiségünk megerősödött, a kiváltságok helyébe tör
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vények léptek s a nemzet, mely elébb csak múltjában 
élt, lelkesülten halad egy szebb jövő felé.

Soha egy rövid emberéletnek nagyobb eredményei 
nem voltak, soha egyes polgár nemzetének hálájára 
érdemesebbé nem tette m agát.“ (Eötvös: Emlékbeszéd.)

Hollós János.



n.
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 vései Vésey Sándor egyházkerületi 
felügyelő. Rendes tagjai: Kund Sámuel, Stettner Gyula, 
Bognár Endre, Horváth Sámuel, Horváth Sándor, Farkas 
Mihály, Kiss János, Poszvék Sándor, Madár Mátyás, 
Brunner János, Zábrák Dénes, Menyhárd 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 és 
Berecz Ábel, 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-intézeti igazgatók és Jausz 
Vilmos egyházkerületi főszámvevő. P óttagjai: Varga 
Gyula, Beyer Teofil, Németh Pál, I’só Vince, Farkas
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Elemér, Nagy Sándor lelkészek; továbbá Kiss Jenő, 
Porkoláb Mihály, dr. Schreiner Sándor, Berzsenyi Sándor, 
Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd és Stráner Gyula dr.

b) a főiskolai kisbizottság, egyúttal alsóbb fegyelm i 
hatóság elnöke a főiskolai felügyelő; tagjai: Brunner 
János, Zábrák Dénes lelkészek; továbbá Poszvék Sándor, 
Hering Zsigmond, dr. Zergényi Jenő, Albrecht Alfréd; 
az igazgatók: Bancsó Antal, Gecsányi Gusztáv, Papp 
József és Hollós János főgimn. tanár, mint jegyző, Rosta 
Ferenc, mint alumn. eforus.

c) A felsőbb fegyelm i hatóság elnökei a főiskolai 
nagybizottság elnökei; tag jai: Stettner Gyula, Kund 
Sámuel, Bognár Endre lelkészek; továbbá Berzsenyi 
Dezső, Hrabovszky István, Kiss Jenő, Bélák István, 
Szeniczey Géza és Payr Sándor főiskolai tanár.

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



Illa.

RENNER JÁNOS.
1851 — 1910.

Szomorú kötelességet teljesítünk, amidőn megemlé
kezünk arról a veszteségről, amely intézetünket Renner 
János tanárnak elhúnytával érte. Az elhúnytat 33 évi 
odaadó, buzgó tanító-nevelő munkássága, tiszta jelleme 
és egész egyénisége elválaszthatlanul összeforrasztotta 
intézetünkkel és sok ezer tanítványával, akikben meg
gyökereztette az igaz kutatásának szeretetét és az exakt 
gondolkodás elveit. Egész idejét, egész munkaerejét 
hivatásának áldozta. Alapos szaktudása, világos előadása 
és helyes methodusa kiváló szaktanárrá avatták őt. Bár 
a rendet és fegyelmet erős kézzel tartotta fenn, tudta 
kivívni tanítványainak hálás és kegyeletes megemléke
zését is. Tanszékétől, életerejét fogyasztó betegeskedése 
dacára, csak nehéz szívvel tudott megválni.

Legyen áldott az emlékezete!
Született Kislomniczon (Szepes m.) 1851-ik évben 

december 13-án. Középiskolai tanulmányait a késmárki 
ág. h. ev. főgimnáziumban végezte. Eleinte a lelkészi 
pályára készült. Majd a budapesti tudományegyetemen 
filozófiai fakultásának mennyiségtan-természettudományi 
szakcsoportjából szerzett középiskolai tanári képesítést. 
Egy évig a budapesti műegyetemen a kisérleti termé
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szettan tanszékénél mint tanársegéd volt alkalmazva. 
1877. évi szeptember 1-től pedig megszakítás nélkül 
intézetünknél működött. Majdnem félévig tartó súlyos 
betegsége után junius hó 8-án húnyt el.

Nagy megilletődéssel és igaz fájdalommal junius 15-én 
kisértük utolsó útjára.

2*



m b.

ADATOK A LÍCEUM 1909—10-IK ISKOLAI ÉVÉNEK 
TÖRTÉNETÉHEZ.

a) A tanév megnyitása. Az iskolai évet augusztus 
hó 31-én magán-, javító- és felvételi-vizsgálatokkal nyi
tottuk meg. Szeptember 1., 2. és 3-án történt a tanulók 
felvétele s folytattuk a javító vizsgálatokat. Szeptember 
2., 3. és 4-én délelőtt tartottuk meg a teljes pótló- és 
latin kiegészítő írásbeli és 6-án délután a szóbeli érett
ségi vizsgálatokat. Az iskolai évet ünnepélyesen isteni
tisztelettel a templomban 4-én nyitottuk meg. A rendes 
tanítást szeptember 6-án kezdtük meg s az iskolai év 
végéig minden megakadás nélkül folyt.

b) A tanári testületről. Stromp Gyula és Hollós 
János líceumi tanárok és old. tornatanítók tornaiamtól 
állásukról leköszönvén, az intézet fenntartó testületé az 
állammal kötött szerződésben provideált tornatamtói állást 
rendszeresítette és arra Szabó Kálmán oki. tornatanítót 
és középiskolai tanárjelöltet választotta meg egy próba
évre rendes minőségben. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a tanév elején dr. Ruhmann Jenő helyettes 
tanárt a magyar-latin tanszékre rendes tanárnak nevezte 
ki. Renner János tanár, ki — sajnos — már a tanév 
első felében is gyengélkedett, a második félévre szabad
ságoltatott és a magas tanügyi kormányhoz nyugdíjaz
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tatásáért folyamodott. A súlyos betegségben sínylődő 
kartársat szenvedésétől a halál junius hó 8-án szabadí
totta meg. Iskolánkat érzékeny veszteség érte azon 
értékes tagjának elhunyta által, ki 33 éven át kitartó 
buzgalommal, lelkiismeretességgel és nagy szaktudással 
szolgálta líceumunknak tanító-nevelő ügyét. A Főiskolai 
kisbizottságnak és Püspök úrnak rendelkezése értelmé
ben a szabadságolt kartársat a Il-ik félévben Szabó 
Kálmán, ki időközben a mennyiségtan és természettan
ból oklevelet is szerzett és aki az első félév folyamán 
a mennyiségtani és fizikai órákon állandóan hoszpitált, 
majd később önállóan is tanított, továbbá Stromp Gyula, 
Hollós János és Gecsányi Gusztáv helyettesítették. 
Spanner Géza helyettes tanár évközben oklevelet szer
zett.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 
összesen 335 nyilvános és 7 magántanuló. A tanulóknak 
osztályok szerinti megoszlását, valamint egyéb viszo
nyaikra vonatkozó adatokat a hátul közölt statisztikai 
táblázatok tüntetik ki. Az ifjúságnak tanulmányi elő
menetele és magaviseleté teljesen kielégítő volt.

A tanulók egészségi állapota ezen iskolai évben is 
kedvező volt. Bár az iskolai év kezdetén több alsó 
osztálybeli tanuló kanyaróba esett, de valamennyinél a 
betegség enyhe lefolyású volt. Egy III-ik osztálybeli 
taniüó, Kovács Sándor, nagy szomorúságunkra vesebaj
ban húnyt el. A részletesebb tájékoztatást intézeti orvo
sunk adja a statisztikai táblázatokban.

Intézetünk egészségügyét áldásosán szolgálja a 
helybeli Magánbetegápoldában rendelkezésünkre álló egy 
külön szoba, az úgynevezett deák-szoba, ahol a komo
lyabb jellegű, vagy ragályos természetű és gondosabb 
ápolást igénylő betegségben ifjaink szakszerű gyógy
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kezelésben és ápolásban részesülnek. Szegényebb ta
nulóink magánbetegápoldai alapunk terhére ingyen gyógy
kezelésben és élelmezésben részesülnek. Az 1909-iki 
polgári évben ezen jótéteményt 9 liceumi tanuló 92 
napon át élvezte. Különben a szegény tanulók lakásukon 
is részesülnek ingyen gyógykezelésben és gyógyszerben.

d) Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. Az intézet 
tanári testületé minden rendelkezésére álló morális ne
velési eszközt felhasznált arra, hogy a gondozására 
bizott ifjúságnak hazafias és valláserkölcsi érzelmeit 
nevelje és ébren tartsa. A tanulókat, kiváltképen a 
vidékieket, lakásukon több Ízben felkerestük, hogy lakás- 
viszonyaikról és magánfoglalkozásaikról értesülést sze
rezzünk.

Ezen törekvéseinkben áldásosán köreműködött és 
támogatott bennünket a líceumunk kebelében működő 
Belmissziói egyesület, melynek elnöke időt, fáradságot 
nem kiméivé buzgólkodott, hogy az egyesület ideális 
céljának, a szeretet és könyörület cselekvő munkája 
számára minél több ifjút nyerjen meg. Miután Belmissziói 
egyesületünk működéséről az ifjúsági egyesületeknél 
részletesebben is beszámolunk, ezen alkalommal mint 
örvendetes eredményt csak azt akarjuk még felemlíteni, 
hogy ezen fiatal egyesület működésének második évé
ben is tanulók segélyezésére 747 koronát és ev. gyüle
kezetek támogatására 200 koronát fordított.

A vallás-erkölcsi nevelés szolgálatában állottak az 
évközben rendezett ünnepélyek, vallásos est és a kará
csonyfa-est.

Október 6-án az aradi vértanúk, és október 31-én 
a reformáció évfordulója emlékezetének szentelt isteni
tiszteleteken a helybeli evang. templomban testületileg 
vettünk részt.
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Az Ifjúsági Belraissziói egyesület két vallásos estét 
rendezett, az elsőt december hó 19-én; műsora:

1. Beethoven: „Isten dicsősége.“ Ifjúsági vegyeskar zenekari 
kísérettel.

2. Megnyitó szó. Mondja Hetvényi Lajos tanár, egyesületi elnök.
3. Vetített képek bemutatása a belmisszió köréből.
4. A legszebb jutalom. Irta: Vojtkó Pál. Szavalja: Zábrák 

Viktor VIII. oszt. b) tanuló.
5. Közének.

A másodikat márc. 13-án, műsora:
1. Eltévedtem mint juh. XVI-ik századbeli dallam. Balassa 

Bálint „Forog a szerencse“ kezdetű énekének a gályarabok 
által énekelt versszakával. Énekli: a líceumi férfikar.

2. Szabolcska Mihály vallásos költészete. Irta  és felolvassa: 
Rosta Ferenc tanár.

3. Raff Joachim Cavatina. Accolay J. B. Premier concerte. 
Hegedűn előadja: Wedl Frigyes VII. és Benes Imre 
VIII. o. tanuló.

4. Szabolcska M.: „Bal a kis Demeter Rózsikáról“ és Krisztus 
anyja. Szavalja: Soós Tamás VIII. oszt. tanuló.

5. Közének: M aradj meg kegyelmeddel stb.

A decemberi vallásos est offertoriuma a karácsonyfa
est költségeinek fedezésére, a másodiké pedig az egye
sület deáksegélyző alapjának gyarapítására fordíttatott.

A március 15-én lefolyt hazafias emlékünnepély 
műsora (az egyházkerület helybeli három intézete 
együtt tartotta):

1. Bartay E.: Nemzeti ima. Énekli a líceumi vegyeskar.
2. Ünnepi beszéd. Mondja: Nagy István III. évf. theol. akad. 

hallgató.
3. Márciusi dal. Ábrányi Emiltől. Szavalja: Zábrák Viktor 

VII. oszt. lie. tanuló.
4. Fövenyessy B.: Kossuth apánkhoz. Énekli a tanítóképzö- 

intézeti férfikar.



5. Március 15. Jakab Ödöntől. Szavalja: Ihász Sándor IV. évf. 
tanítóképző-intézeti növendék.

6. Himnusz. Közének.

Április hó 8-án megültük Széchenyi István halála 
50-ik évfordulójának emlékünnepét az intézeti torna- 
csarnokban, következő műsorral:

1. Szózat.
2. Széchenyi István érdemeinek és működésének méltatása. 

Irta és felolvasta Hollós János lie. tanár.
3. Arany János: Széchenyi István emlékezete. Szavalta: Soós 

Tamás VIII. oszt. lie. tanuló.
4. Himnusz.

Április 10-én az Orsz. Széchenyi-Szövetség által 
Nagyczenken rendezett országos ünnepélyen a tanári 
testület és az ifjúság képviseletében szép számmal meg
jelentünk s az elhúnytnak sírjára a liceum nevében az 
igazgató, az Ifj. Magyar Társaság nevében pedig annak 
elnöke koszorút helyeztek.

Iskolai ünnepélyeink sorában helyet foglalhat a 
táncmulatsággal egybekötött Ifjúsági hangverseny is, 
melyet szintén egyházkerületünk helybeli három tan
intézete január 30-án rendezett szép erkölcsi s nagy 
anyagi sikerrel. A tiszta jövedelem 845 kor. és 34 fülért 
tett ki, melynek nagyobb részét a magánkórház „Deák 
szobájának“, 100 K-t az Ének- és Zenekörnek, 100 K-t 
a Deáksegélyzőnek és 95 K 34 fillért a Kirándulási 
alapnak javára fordítottuk.

A hangverseny műsora a következő pontokból állott:
1. Reissiger: „A sziklamalom“. Megnyitó-zene; előadja a 

líceumi és tanítóképző egyesített zenekara.
2. Kunért: Dalosok indulója. Énekli a líceumi vegyeskar.
3. Kéler Béla: Hákóczy-nyitdny. Zongorán négykézre játszák
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Gönye Dezső és Ebenspanger Gusztáv IV. évf. tanítókép 
növendékek.

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

a tanítóképző énekkara.
6. a) Grieg: Bölcsődal. h) Pierné: Szerenád. Hegedűn játsza 

Wedl Frigyes, lie. VII. oszt. tanuló.
7. Huber: Magyar király induló. Zongorakísérettel énekli a 

líceum és tanítóképző egyesített énekkara.

A junius 20-ra tervezett évzáró, intézeteink jól- 
tevőink emlékére rendezett hálaünnepéllyel kapcsolatban, 
a liceum tonacsarnokában fog lefolyni. —- Műsora:

1. Gondviselő édes atyám Vallásos ének a kuruevilágból. Énekli 
a líceumi vegyeskar.

2. Ünnepi beszéd. Mondja Nagy Lajos IV. évf. tbeol. akad. 
hallgató.

3. Stein K.: Maradj velünk. Énekli a tanítóképzö-intézti férfikar.
4. Hálaadó imádság. Mondja Hetvényi Lajos lie. tanár.
5. Közének. Kis énekeskönyv 117. sz.

A felsorolt ünnepélyeken és ifjúsági vallásos estén 
kívül megültük a szokásos országos ünnepeket is és a 
licemni Magyar Társaság díszülésének keretében: az 
aradi vértanúk és március tizenötödikének emlék- 
ünnepélyét.

A konfirmandusok oktatását a lefolyt tanévben nt. 
Menyhárd Frigyes lelkész úr végezte; a konfirmációi 
ünnepély május hó 29-én folyt le.

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

Az Úrvacsorájával ez évben is két ízben, november 
hó 21-én és május hó 1-én éltünk.

e) Oktatás. Intézetünkben az oktatás a meg nem 
osztott eljárás szerint, az egyházkerület határozata értel
mében, immár három esztendő óta folyik. így bőségesen
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alkalmunk volt a saját, a szülők tapasztalata és a 
tanulóknak nyilatkozatai alapján ezen aktuális kérdésről 
véleményünket biztos alapon véglegesen következőkben 
formulázni. A meg nem osztott tanítás a mellett, hogy 
nem fárasztja ki jobban a tanulókat mint a megosztott, 
utóbbinak az majdnem az egész napra kiterjedő s így 
majdnem egyfolytában a szellemet és idegrendszert 
foglalkoztató és feszítő káros hatása ellenében, nap nap 
mellett hosszabb s így hatékonyabb mintegy szellemi 
lélekzetvételhez, mozgáshoz, játékhoz juttatja az ifjúságot, 
így a meg nem osztott tanítást bátran tekinthetjük, 
ha nem is egyik megszüntető, de mindenesetre enyhítő
szere gyanánt az annyira emlegetett szellemi túlterhelés
nek. Igazolásként és mintegy elégtételadásként tekint
hetjük a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak 1910. március hó 29-én kelt 31581. sz. körlevelét, 
amelyben az iskolafenntartók figyelmét is felhivja a 
meg nem osztott tanításnak paedagogiailag üdvös 
hatására s annak életbeléptetését kívánatosnak mondja.

Az ifjúsági katonai lövészeti tanfolyamot ez évben 
mi is életbe léptettük. Sajnos, hogy többféle nehézségek 
miatt azt, a többi helyi középfokú intézetekkel együtt 
szeptember hava helyett, csak január hó 21-én kezd
hettük meg. A katonai lövöldébe, éles tölténnyel lőni, 
szintén csak elkésetten, május havában, összesen négy 
ízben mehettek az ifjak. Junius 4-én tartották meg a 
díjlövészetet. A VIII. és VII. osztályból a tanfolyamra 
összesen 48-an jelentkeztek. A díjlövészeten díjat nyertek: 
1. Benes Imre VIII., 2. Bünker Waldemár VII., 3. Tobók 
Károly VIII., 4. Egész Kálmán VIII., 5. Zeberer Kálmán 
VIII., 6. Bognár Sándor VIII., 7. Csizmadia Béla VIII., 
8. Németh Sándor VII., 9. Novák Rezső VII. o. tanulók. 
A honvédelmi miniszter által küldött érmet kapták: 1. Novák
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Rezső VII., 2. Németh Sándor VII., 3. Bünker Waldemár VII.,
4. Bognár Sándor VIII., 5. Feiler János VIII., 6. Benes 
Imre VIII., 7. Vallach Gyula VIII. o. tanulók. Intézetünk 
a találások százaléka (72°/0) szerint hat intézetünk közül 
a második helyre került.

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

A görögpótló tanfolyamra a tanév elején beiratkozott: 
az 5. osztályban 11, a VI. osztályban 14, a VII. osz
tályban 18, a VIII. osztályban 14, összesen 57 tanuló.

A rendkívüli tárgyakat, u. m. a szabadkézi rajzot, 
a gyorsírást, a zenét, műéneket és angolnyelvet, mint 
ezt a megfelelő helyen adott kimutatások is eléggé iga
zolják, a lefolyt tanévben is több növendékünk tanulta. 
Az ifjúság öntevékenységéről az ifjúsági egyesületek és 
körök munkásságáról szóló jelentések számolnak be.

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

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

f) Látogatások. Az egyházkerület képviseletében 
Püspök úr és az egyházkerületi felügyelő úr Ő méltóságaik 
intézetünket több ízben (december hó 13— 15-ig, január 
hó 24-én és május hó 30-án) szerencséltették látoga
tásaikkal.

Ns. Városy Tivadar győrtankerületi kir. főigazgató 
úr, mint a kormány megbízottja, április hó 23— 25-ig ter
jedő időben látogatta intézetünket; e tapasztalatait ugyan
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ezen hó 25-én tartott értekezleten közölte a tanári testü
lettel. Az ide vonatkozó jegyzőkönyv egy példányát május 
hó 10-én terjesztettük fel az egyházi főhatósághoz.

g) Segélyügy, adományok. Azon különböző minő
ségű és mennyiségű segélyösszegek, melyekben a liceumi 
tanulók: tandíjmentesség, tápintézeti kedvezmények, ösz
töndíj és jutalmazás címen részesültek, valamint tisztán 
a líceum javára befolyt egyes más adományok: a könyv
tárakról, az ifjúsági körökről és egyesületekről szóló évi 
jelentésekben vannak feltüntetve. Külön említjük itt: 

Hálás kegyelettel számolok be azon alapítványi 
összegekről és jelentékeny adományokról, melyek külön
böző iskolai célokra befolytak:

A l a p í t v á n y o k :

Az 1883. évben érettségit tett tanuló
társak 25 éves találkozójuk emlékére tett 
alapítvány javára nt. M agyary Miklós
kapolcsi esperes ú r ..................................  1 0 K  — f

A liceumi orvosi és ápoldai alapra 
nt. Kund Sám uel esperes úr . . .  . 5 „ — „

Néh. Czuppon Sándor esperes-lel
kész emlékére tett alapítványra. . . .  200 „ — „

A lie. 350 éves jubil. alapítv. javára 1 „ — „
Nt. Poszvék Sándor nyug. theol. 

igazgató úr két liceumi tanuló 1909 10.
tanévi tandíjának fed ezésére .................  120 „ — „

Méltóságos véssei Véssey Sándor 
egyházker. felügyelő úr a liceumi Bel-
misszió-egyesület ja v á ra .......................... 200 „ — „

Az 1888/9-iki tanévben érettségit 
tett tanulótársak 20 éves találkozójuk
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alkalmával egy vagy két I. vagy II. oszt.
szegény tanuló se g íté sé re ...................... 127 K — f

Az 1908 9-iki tanévben érettségit 
tett tanulótársak táncmulatságának tiszta 
jövedelmét az Ifj. Gyorsíró-Kör és Ének-
Zeneköre j a v á r a ......................................  100 „ — „

Tek. HaiLpt Gyula pénzügyi tisztv.
úr a Kirándulási a la p r a .......................... 20 „ — „

Ns. dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő 
úr a Gyorsíró-Körnek pályadíjul 1 drb 
10 koronás és a Magyar Társaságnak 
2 drb 10 koronás aranyat örömünnepi
pályadíjul adom ányozott......................................30 „ — „

összeg . . 813 K — f

A d o m á n y o k :

A főiskolai felügyelő úr szíves gyűj
tése a líceumi ifjúság karácsonyfa-es
tély éjiek költségeihez: dr. Rátz Ottó úr 
5 K, Boor Nándor úr 1 K, Keleti Izsó 
úr 2 K, Steiner Ignác úr 1 K, Winkler 
Adolf úr 1 K, dr. Mihályi Kálmán úr 2 
K, dr. Schönberger Gusztáv úr 2 K, 
dr. Zergényi Jenő úr 2 K, dr. Prosz- 
vimmer Sándor úr 1 K, Hajnal Endre 
úr 1 K, Frich Ágost úr 2 K .................  20 K —- f

Ugyanezen célra adtak m ég: nt.
Poszvék Sándor nyug. theol. akad. igaz
gató úr 5 K, Máhr Árpád, Hagenauer 
György és Seidl Samu kereskedő urak 
könyveket, írószereket és divatcikkeket.

A nm. vallás- és közokt. miniszte-
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rium „Magyarország a párisi nemzetközi 
kiállításon 1900.“ című művének 3 pél
dányát és Magyarország legújabb tér
képét ajándékul küldte.

Sztehló Kornél egyház egyetemes 
ügyész úr „Kétszáznegyven esztendő az 
egyház szolgálatában“ című művének 
két példányát és dr. Rátz Ottó főiskolai 
felügyelő úr Payr Sándor „Egyháztörté
neti emlékek“ című mű egy példányát 
érettségit tett tanulóknak ösztöndíjul 
ajándékozták.

Az 1905. évi maturandusok főgim
náziumi Kiskönyvtári alapítványának ka
matját ez évben is a tőkéhez csatoltuk.

A Scheffer Károly-féle ösztöndíjat 
nov. 4-én és május 12-én Jánosa Ferenc 
VIII. osztályú tanulónak juttattuk.

A dom ányok a tápintézet javára: 
Suplikáció-megváltás címén; egyház- 
községek : Városszalonak, Tárnoki-ét,
Bezi-Enese, Köpi, Galsa, Beled, Bük,
Farád, Nemeskér, Szentandrás, Vadosfa,
Meszlen, Acsád, Kiskamond, Karakó- 
szörcsök, Répczelak-Csánig, Mekényes,
Csönge, Gércse, Kemeneshögyész, Ke- 
menesmagasi, Vönöczk, Zalaistvánd,
Győr, Gyékényes, Porrogszentkirály,
Nagykanizsa, Akaii, Meneshely, Do
monkosfa, Nemescsoó, Őrihodos, Szombat
hely, Surd, Dunaföldvár, Nemesdömölk,
C s é k ú t ................................................... ....  259 K 32 f

Egyházközségekből gyűjtés felerész-
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ben a tápintézet, felerészben a kőszegi
felsőbb leányiskola  javára...................... 1084 K 36 f

Kizárólag a tápintézet részére 
adom ány: Sopron szab. kir. város fa
adománya (192 K), t. Wallandt Károly 
lelkész úr 4 K 20 f, a felsőlövői helyi 
gyámintézet 25 K, ns. Berzsen Dezső úr 
5 K 68 f, nt. Poszvék Sándor nyug. 
akad. igazgató 142 K 40 f, Fertőmeggyes 
egyházközség termény-adománya 124 K 
24 f, a hódosi ev. gyűl. gyámintézet 2 K, 
nt. Kund Sámuel esperes úr 5 K, 
ns. Virtsologi Rupprecht Kálmán 100 K, 
a Rábaközi Takarékpénztár (Csorna) 50 K, 
t. Nagy Sándor lelkész úr 3 K. Egyház- 
községek : Kőszeg 52 K 94 f, Őrisziget 6 K,
Némethidegkút 3 K, Bonyhád (pótgyűj
tés) 2 K, Mucsfa 2 K 37 f .................  718 K 83 f

Midőn az összes adományokért e helyen is köszö
netét mondok, nem mulaszthatom el, hogy meg ne 
emlékezzem egyúttal magának a tanuló-ifjúságnak a 
közügyek és humánus intézmények iránt tanúsított 
érdeklődéséről s ez irányban mutatkozó áldozatkész
ségéről is.

h) Kirándulások és tornajátékok. A természetrajz
földrajzi szaktanárnak és az osztályfőknek vezetésével 
az elméleti oktatásnak szemléltető, gyakorlati kiegészí
tése gyanánt rövidebb-hosszabb ideig tartó tanulmányi 
kirándulásokat, botanikai és bogarászati demonstrációkat 
rendeztünk a szabadban — körülbelül tizenkettőt. Szep
tember 25-én a III. és IV. osztály egész napos utat tett 
Fraknó várához, Rozáliára és Savanyúkútra. Az egész 
intézet megtekintette a „Blériot“-féle repülőgépet s arról
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szakszerű magyarázatot nyert. A VI. osztály növendékei 
Králik Gusztáv és Spanner Géza tanárok vezetésével 
megtekintették a jáki templomot, junius hóban pedig a 
helybeli gázgyárat.

Az V. osztály tanulóit május 5-én egész napos 
kirándulásra vezette a természetrajz tanára Wienbe, a 
hol a híres természetrajzi múzeumot és a schönbrunni 
állatkertet tekintették meg.

Vizsgák után junius 22-én intézetünk 44 tanulója 
a Magastátrába és a szepesi nagyobb városok meg
tekintésére készül.

Torna- és labdajátékok céljára az intézetnek külön 
játszótere van az erdőben és minden osztálynak heten- 
kint egy délutánja volt fenntartva.

A Sopronban létesítendő „Deák-Otthon“ javára 
1909. évi szeptember hó 19-én az Erzsébet-kertben tar
tott népünnepély keretében a tornaversenyen intézetünk 
ifjúsága is résztvett. Díjat nyertek: Kraul Lajos VIII. o. 
tanuló I. díjat síkfutásban; Hajtó F. VII. o. t. második, 
Rosta János VIII. o. t. negyedik díj a nyújtó-versenyben; 
Jónás L. VIII. o. t. második, Tobak K. VIII. o. t. har
madik és Bolnár B. V. o. t. a negyedik díjat súlydobás
ban ; Bognár S. VIII. o. t. harmadik, Zeberer K. VIII. o. t. 
a hatodik díjat a korlátversenyben; Herter M. V. o. t. 
a második és Bibza M. VII. o. t. a harmadik díjat nyerte 
meg a magasugrás-versenyben.
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Tanári kar és tantárgybeosztás.
a) Rendes és helyettes tanárok.

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

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

Német III., IV. o.; latin VII. o.; 
görög VII. o.; heti 17 óra.

Osztályfő VII. o.; 
lie. könyvtáros és 
egyházk. levélt.

2. D a l a  J e n ő
rendes tanár.

Latin II. o.; magyar II. o.; tör
ténelem VIII., VI.; heti 17 óra.

Osztályfő IT. oszt.; 
a gyorsírókor el
nöke.

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

Földrajz II. o.; filozófia VIII. o.; 
heti 6 óra.

4 .  H e t v é n y i  L a j o s
rendes tanár. Vallás I —VIII. o.; heti 16 óra.

Líceumi exhortátor, az 
Ifj. Belmissziói Egye
sület elnöke, líceumi 
értek, jegyző.

5 .  H o l l ó s  J á n o s
rendes tanár.

Latin V. o.; történelem III., IV., 
V., VII. o.; heti 18 óra.

Főiskolai közös értekez
letek, a Főiskolai nagy - 
és kisbizottság jegy
zője. Osztályfő V. o.

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

Latin IV. o.; magyar IV., V. o.; 
gör. pót. magy. V. és VJ II. o.; 
heti 18 óra.

Osztályfő IV. o.

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

Kajz. geom. I—IV. o.; gör. pót. 
rajz V—VIII. o.; szépírás L, 
II.o.; énekl.,11.0.; heti24óra.

Ifj. Ének- és Zene
kor elnöke; szabad
kézi rajzot is tanít.

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

Latin VIII. o.; görög VIII., VI, 
V. o.; heti 18 óra.

Osztályfő VIII. o.; 
ifj. kis könyvtár 
(III., IV. o.) őre.

9. R e n n e r  J á n o s
rendes tanár.

Számtan IV., V., VII. o.; fizika 
VII., VIII. o.; második félév
ben szabadságolt.; heti 17 óra.

A fizikai szertár őre.

1 0 .  R o s t a  F e r e n c
rendes tanár.

Latin I. o.; magyar I., VIII. o.; 
gör. pót. magy. VII.; heti 17 óra.

Osztályfő I. o.; alum- 
neum eforusa s a felső 
oszt. segédkönyvtárá
nak őre.

1 1 .  D r .  R u h m a n n  J e n ő
rendes tanár.

Latin III. o.; magyar III., VI. o.; 
latin VI. o.; heti 18 óra.

Ifj. Magyar Társa
ság elnöke; osz
tályfő III oszt.

1 2 .  S p a n n e r  G é z a
helyettes tanár.

Német V—VIII. o.; magy.VII. o.; 
gör. pót. magy. VI.; heti 18 óra.

Osztályfő VI. o.; 
vezette az angol 
nyelvű kurzust.

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

Számtan I., II., III., VI., VIII. o.; 
heti 17 óra.

Ifj. kis könyvtár 
(I., II. oszt.) őre.

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

Természetrajz L, II., IV., V., 
VI. o.; földrajz I., III. o.

Természetrajzi 
szertár őre

1 5 .  S z a b ó  K á l m á n
to natanító < s «kleveles 
középiskolai tanár.

Torna I—VIII. o. Vezette a torna• 
játékokat.

3



34

b) Rendkívüli tanárok.
16. Dr. Poszvék Lajos, líceumi orvos és az egész

ségtan tanára, tanította az egészségtant a VII. o.-ban.
17. Grünwald Jenő, id. h. izrael. vallástanár.
18. Láng József, rém. kath. hitoktató.

Intézeti szolgák: 1. Buthy Dénes, 2. Komjáthy Lajos.

Végzett tananyag.

a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: R o s t a  F e r e n c .

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. Bereczky S. 
Bibliai történetek 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 
elemei; helyesírás, b) Olvasmányok. Prózaiak: szemel
vények a hűn és magyar nemzeti mondából; Hunor és 
Magyar; Attüa, Isten ostora; Priscus Rhetor utazása 
Attilához; A catalaunumi csata; A fehér ló; Botond; 
Lehel kürtje; A magyarok a szent-galleni monostorban; 
az Árpádok történetéből: Szent István; Korona és k a rd ; 
Szent László és a kúnok; Nándorfehérvár ostroma, Sala
mon harcai és vége. A klaszikus hősi mithosz köréből:
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Trója veszedelme. Költői olvasmányok: János vitéz, Ka
tonaélet, Nyalka huszár, Halvány katona, Hadnagy uram, 
Katona vagyok én, A vándorfiú, Anyám tyúkja, Három 
fiú, Téli világ, Szent László füve. — Kéthetenkint iskolai 
írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai Magyar nyelvtan I. 
és Lehr-Riedl: Magyar Olvasókönyv I. r. T r .: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. összefüggő olvas
mányok alapján (mesék, kisebb párbeszédek. Róma ala
pítása, trójai háború), a névszók és a cselekvő ige rago
zása a rendhagyó alakok mellőzésével. Az olvasmányok
ban előforduló szókincs elsajátítása. Havonkint két 
iskolai dolgozat, fordítás magyarból latinra. K. k. Pirchala 
Im re: Latin nyelvtan és Olvasó- s gyakorlókönyv. T r.: 
Rosta Ferenc.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Tájékozódás a föld
gömbön és a térképen; földrajzi alapismeretek. Magyar- 
ország hegy- és vízrajzi viszonyainak, éghajlatának, ter
ményeinek ismertetése után a nevezetesebb városok, 
vidékek és megyék szerint. Magyarország lakossága 
nyelv, vallás és foglalkozás tekintetében. Térképvázlatok 
készítése. K. k. Dr. Némethy Károly: Földrajz I. r. 
T r.: Szabó József.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi gyümölcsök, 
házi emlős állatok, fenyők, az emberi lakás közelében, 
erdőn és mezőn élő emlős állatok, tavasszal virító növé
nyek és a házi szárnyasok ismertetése. Növénygyűjtés. 
K. k. Dr. Szterényi H .: Természetrajz I. T r.: Szabó József.

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A négy számo
lási művelet egész számokkal, tizedes és közönséges 
törtekkel. A pénzrendszer, a hosszúság, terület, térfogat 
és súlymérték ismertetése. Oszthatóság, közös többes. 
K. k. Beke Manó: Számtan. T r.: Stromp Gyula, II. f. é. 
Szabó Kálmán.

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 területszámítás, 
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, 
kéziigyesítő- és szemmértékfejlesztő gyakorlatokra építve, 
táblarajz és lapminták után. Rajzolás emlékezetből. — 
K. k. Zalányi: Rajzoló geometria I. rész. — Zsitvay: 
Minták a szabadkézi rajzoláshoz I. füzet. T r.: Králik G.

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

9. Ének. Heti óraszám 1. a) Zeneelmélet: A vonal
rendszer, a hegedű-kulcs. Hangjegyismertetés, szünet
jelek. Az ütem, ismétlőjel, zenei nyugvópont. A pontozott 
félhangjegy. Az alakító jegyek. Éneklés hangjegyek 
szerint. — b) Ének: Húsz könnyebb és ismertebb egy
házi ének betanulása; továbbá hazafias dalok, népdalok 
éneklése. Kézikönyv: Az evang. egyház 100 énekdallama. 
T r.: Králik Gusztáv.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai 
rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok: állások, egyszerű 
tagszabadgyakorlatok, járás, futás, társas szabadgyakor
latok. Osztálytornázás szereken. Játék. T r.: Szabó Kálmán,
II. f. é. Hollós János.

II. OSZTÁLY.
Osztályfő: D a l a  J e n ő .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Újszövetségi törté
netek és tanítások különös tekintettel a hegyibeszédnek
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és Jézus példázatainak építő magyarázatára. Az újszö
vetségi könyvek főtartalmának rövid ismertetése. Az 
apostoli hitvallás 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, szó
képzés ; az ige és a névszók; a szórend, szókötés; az 
összetett mondat, b) Olvasmányok: Nagy Lajos és a 
nápolyi hadjárat; a Hunyadiak; Hérodotoszból Croesus 
és Cyrus története; rövid rajzok, elbeszélések és tanító
mesék; leírások. 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, A szegény asszony könyve 
(ezek könyv nélkül is), A keresztútról, Az obsitos. Két- 
hetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar 
nyelvtan II., Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv II. r. T r.: 
Dala Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Az alaktan ismét
lése és befejezése. A fő és mellékmondatok megkülön
böztetése kötőszók szerint; accusativus cum infinitivo és 
ablativus absolutus; alkalmilag a módok és idők jelentő
sége a mellékmondatban. Olvasmányok: Romulus asylum 
aperit. De raptu Sabinarum. Colloquium inter praecep- 
torem et discipulos, Colloquium praeceptoris cum disci- 
pulis, De Horatiorum et Curiatiorum certamine, De ad- 
ventu Hunnorum, De equo ligneo, De fraude Sinnonis, 
De Ulixe in Ogygia insula morante, De Nausicaa, De 
Phaeacibus. Fordítási gyakorlatok latinra. Kéthetenkint 
iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan 
és Latin olvasó- és gyakorlókönyv. T r.: Dala Jenő.



38

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Európa, Ázsia és Afrika 
földrajza; földrajzi vázlatrajzok készítése. K. k. Dr. 
Némethy Károly földrajza, II. r. T r.: Gecsányi Gusztáv.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi növények 
ismertetése után az első osztályban nem tárgyalt neve
zetesebb gerinces állatok leírása s a gerinctelenek váz
latos tárgyalása. Rovargyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H .: 
Természetrajz II. r. T r.: Szabó József.

6. M ennyiségtan. Heti óraszám 4. Tizedes és közön
séges törtek ismétlése. Számolási rövidítések. Korlátolt 
pontosságú műveletek. Arányos mennyiségek, arány, 
aránypár. Egyszerű hármasszabály, százalékszámítás. 
K. k. Beke Manó: Számtan. Tr.: Stromp Gyula, II. f. é. 
Szabó Kálmán.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Sztereo- 
metria. 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 viszonylagos helyzetei. — b) Rajz. 
Hulló levelek rajzolása és színezése valóság után. Stilizált 
növény- és edényformák, valamint díszítések rajzolása 
és színezése lapminták után. — A tanult egyszerűbb 
mértani testek és ezekből összeállított 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 kézügyesítő és szem- 
mértékfejlesztő gyakorlatok. — Rajzolás emlékezetből. 
K. k. Horti: Rajzoló geometria II. rész. Zsitvay: Minták 
a szabadkézi rajzoláshoz II. füzet. Tr.: Králik Gusztáv.



39

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóírás, kis- 
és nagybetűk. Kerekírás. K. k. Szabó: Szépírási minta. 
Tr.: Králik Gusztáv.

9. Ének. Heti óraszám 1. a) Zeneelmélet : A ponto
zott fél- és negyedkóta. Gyakorlatok nyolcad- és tizen
hatod hangjegyekkel. Éneklés hangjegyek szerint. A C 
létra szerkezete és összhangzó lépcsői. — b) Éneklés. 
Húsz régi egyházi ének ismétlése s tíz újabbnak betanu
lása. Ezenfelül betanult az osztály népdalokat és hazafias 
dalokat részben 1, nagyobbrészt 2 szólamban. K. k. 
mint az I. osztályban. Tr.: Králik Gusztáv.

10. Torna. Heti óraszám 2. Rendgyakorlatok (igazodás, 
fedezés, sorbontás, fejlődések, köralakítás; párok és 
kettőspárok alakítása). Egyszerű és négyütemes szabad- 
gyakorlatok kézi szerekkel sarok nélkül. Társas gyakor
latok. Osztályszertornázás. Játék. Tr.: Szabó Kálmán,
II. f. é. Gecsányi Gusztáv.

III. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. R u h m a n n  J e n ő .

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 rész átismétlése után a 
Miatyánk magyarázata. Az apostolok cselekedeteiből és 
az apostoli levelekből (I. és II. kor. levél) az őskeresz
tyén gyülekezeti életre vonatkozó szakaszok olvasása 
és magyarázata. Egyházi énekek. K. k. Bereczky S.: 
A keresztyén egyház rövid története, Adorján-Hetvényi- 
Jausz: Bibliai Olvasókönyv, Luther Márton Kis-Kátéja. 
Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. a) Nyelvtan. A
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nyelvtan rendszeres áttekintése, b) Olvasmányok. A 
magyar történelemnek a mohácsi vész utáni korából: 
A mohácsi vész, Dobozi Mihály és hitvese, Zrínyi Sziget- 
várott, Buda visszafoglalása a töröktől; a görög világ
ból : Perikies, a görög szinház; kisebb novellák és 
rajzok: Világos vára, Keresztény és török, A körtefa, 
A fejedelem buzogánya, A nagy ugrás, Az utazók, 
Talpraesett feleletek, Beczkó vára, Zboró, A befagyott 
Balaton, Tollagi Jónás Pesten, Az első magyar komikus, 
Körösi Csorna Sándor, A magyar nép rokonai; költe
mények: Hymnus, Szülőföldemen, A hamis tanú, Füstbe 
ment terv, Szüreten, Pató Pál úr, Tamás vitéz, Az Alföld, 
Egy gondolat bánt engemet, Családi kör, Mohács, 
Szózat (ezek könyv nélkül is), Gvadányi J. Peleskei 
nótáriusából. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyey 
József: Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr-Riedl Magyar 
olvasókönyv III. Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan: Az 
egyszerű mondat mondattana. Havonkint két iskolai 
írásbeli dolgozat. Fordítás magyarból latinra, b) Olvas
mány Cornelius Neposból: Miltiades, Themistocles, 
Aristides. Phaedrusból: Lupus et agnus, Ranae regem 
petierunt, Graculus superbus et pavo, Vacca capella, 
ovis et leo, Lupus et gruis, Cervus ad fontem, Canis 
fidelis, Vulpes et ciconia, Lupus ad canem. K. k. Pirchala 
Imre Latin nyelvtana és ugyanannak Latin olvasó
könyve a gimnázium III. és IV. osztálya számára. T r.: 
Dr. Ruhmann Jenő.

4. Német nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányokkal 
kapcsolatban az alaktan; a mondattanból a puszta és az 
egyszerűen bővített mondatok. Prózai és verses 
olyasmányok magyarra való fordítása. Szótanulás az 
olvasmánnyal kapcsolatban. Egyes költői és prózai
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darabok betanulása. Tollbamondás. írásbeli gyakorlatok. 
K. k. Albrecht J.: Német nyelvtan és olvasókönyv. T r.: 
Bothár Dániel.

5. Történelem. Heti óraszám 3. Magyarország tör
ténete a mohácsi veszedelemig. Történelmi olvasmányok. 
K. k. Varga Ottó: A magyarok története és Magyarország 
a jelenben. I. rész. T r.: Hollós János.

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

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalékszámí
tás alkalmazásai, összetett hármasszabály, arányos osztás, 
láncszabály. Kamatos kamatszámítás, éremszámítás. K. 
k. Beke Manó: Számtan. Tr.: Stromp Gyula.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Plani- 
metria. A pont, egyenes és szögre vonatkozó egyszerűbb 
szerkesztések. A síkidomok (három-, négy-, sokszög) 
főbb tulajdonságai, alkotórészeikből való szerkesztése, 
összeillősége, hasonlósága, szimmetriája. — Területek 
átalakítása és osztása. Idomok hasonlósága. — b) Rajz. 
Tagozottabb levelek, leveles, bogyós ágak rajzolása és 
színezése; stilizált alakzatok, díszítések rajzolása és szí
nezése ; mértani testformák rajzolása és egyszerű árnyé
kolása ecsettel és szénnel; vázolás, rajzolás ecsettel. 
K. k. Horti: Rajzoló geometria III. rész. T r.: Králik 
Gusztáv.

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

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

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit- és 
erkölcstan Luther Kátéja alapján, a Szentírás odaillő 
helyeinek, szentírási mondatoknak, történeteknek s a 
felekezeti választó tanoknak s szertartásainknak a tár
gyalt anyagba való beolvasztásával. Jézus élete és taní
tása a Máté és Márk evangéliumából olvasott szakaszok 
alapján. Egyházi énekek. K. k. Hetvényi L.: Keresztyén 
vallástan 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 tekin
tettel a különböző versformákra. Prózai olvasmányok 
Heltai meséiből, Mikes leveleiből, Faludi Téli éjszakáiból; 
Ferenc király megkoronáztatása (Kazinczy); Vörösmarty 
életéből (Gyulai); Jakli, Vaskapu (Jókai); Szegény ember 
jó órája, A tulipán (Gárdonyi). Elmélet: Stilisztika. A 
szókincs. A stilus tiszta magyarsága, világossága, sza
batossága, ereje, csinossága, fordulatossága (trópusok és 
figurák). Verstan: a hangsúlyos verselés, a klasszikus 
és nyugateurópai versformák, a gondolatritmus. Ügy
iratok. Havonkint két írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: 
Stilisztika és verstan. Lehr A.: Arany Toldija. Tr.: 
Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány: Caesar 
De bello Gallico című művéből: I. Gallia felosztása. II. 
Caesar háborút indít Ariovistus ellen. III. Caesar legyőzi 
a nerviusokat (kevés kihagyással). Ovidius Metamor- 
phoseon librijéből: I. A világ négy kora. II. Az özönvíz.
III. Deucalion és Pyrrha (kihagyással). A hexameter;
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fontosabb verstani szabályok. Az olvasmányokhoz törté
neti bevezetés, tárgyi magyarázatok. Nyelvtan: az előző 
osztályok anyagának ismétlése után az összetett mondat; 
fordítás magyarról latinra. Szótanulás, frázisok gyűjtése 
és tanulása; retroversio. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. 
K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és latin olvasókönyv 
a III. és IV. osztály számára. Tr.: Hollósy Kálmán.

4. Német nyelv. Heti óraszám 3. Az alaktan foly
tonos ismétlése mellett a mondattan. Prózai és költői 
olvasmányok fordítása s azok tartalmának német nyelven 
való elmondása. Beszédgyakorlatok. Kéthetenkint egy- 
egy megfelelő írásbeli dolgozat. K. k. Albrecht I.: Né
met nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: Bothár Dániel.

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

6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növény gyűjtés
ről; őszi növények ismertetése alapján növény alaktan, 
vegytani alapismeretek után növényrendszertan. A nö
vények életjelenségeiről. Tavaszi növények gyűjtése. 
Növénymeghatározási gyakorlatok. K. k. Dr. Szterényi: 
Növénytan. Tr.: Szabó József.

7. M ennyiségtan. Heti óraszám 3. A négy alap- 
mívelet abszolutus és relativus egész számokkal, több 
tagú kifejezések szorzása, négyzete és köbe; a közön
séges szám négyzete és köbe; törtekkel való míveletek, 
többtagúval való osztás, egy ismeretlennel bíró elsőfokú 
egyenlet kiterjesztve az arányokra. K. k. Dr. Beke Manó: 
Algebra. Tr.: Renner János, II. f. é. Stromp Gyula.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Plani- 
metria. A kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiper-
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bola keletkezése, gépies rajzolása, fontosabb tulajdon
ságaik, szerkesztésük, alkotó részeik, érintőjük. — b) 
Rajz. Levelek, ágak és gyümölcsök rajzolása és színe
zése; mértani testformák rajzolása és festése. Vázolás, 
rajzolás ecsettel. K. k. Horti: Rajzoló geometria IV. r. 
T r .: Králik Gusztáv.

9. Torna. Heti óraszám 2. A III. osztály anyaga ki
bővítve több összetett szabadgyakorlattal, kéziszerekkel; 
szergyakorlatok csapatokban is ; játék. Tr.: Szabó Kálmán.

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: H o l l ó s  J á n o s .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Általános tudnivalók 
a szentírásról és annak egyes könyveiről. Az Ó- és Új- 
szövetségi könyvek részletes ismertetése, a főbb szaka
szok olvasása, a lényeges tartalom kiemelése s jelentő
ségének fejtegetése alapján. K. k. Adorján-Hetvényi- 
Jausz: Bibliai olvasókönyv. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. Olvasmányok: 
A pákásztanya, B. Wesselényi Miklós (idősb), Hunyadi 
János harcai a török ellen, A török városainkban, Buda 
veszéséről és Terek Bálint fogságáról, A teremtett álla
tokról való elmélkedésnek hasznai, A hitel bevezetése 
és befejezése, Paraenesis, Daliás idők (házi), Perikies 
beszéde a háború I. évének halottai felett, Gyulai beszéde 
Arany felett, Kossuth beszéde a haderő megajánlása 
ügyében, Deák beszéde a felirat tárgyában, Toldi estéje, 
Az új földesúr Mikes leveleiből; a három utolsó házi. 
II. Elmélet: Az olvasmányok alapján szerkesztéstan és 
rhetorika, az anyaggyűjtés és elrendezése: a prózai 
írásművek fajai; történetírás, értekezés, szónoki beszéd, 
levél. Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Im re: 
Rhetorika. T r.: Hollósy Kálmán.
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3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Prózai olvasmány: 
Cicero: De imperio Cn. Pompei egészen és Pro Licinio 
Archia poi'*ta bő szemelvényekben. Bevezetésül: Cicero 
élete és művei; a Mithridatos elleni háború; Archias 
költő élete. Költői olvasmány: Ovidius „Fasti“-jából: 
Janus, Hercules legyőzi Cacust, Romulus és Remus ki
tétele, Róma alapítása, Remus halála, Romulus halála, 
A római év beosztása, A Salius-papok eredete, Terminalia, 
A Fabiusok hősi vállalata és halála. Kéthetenkint írás
beli dolgozatúl 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 P. Ovidius Naso művei
ből ; Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok I. T r.: Hollós 
János.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Az első és második 
fődeclinatio a rendhagyóságokkal, melléknevek, határo
zók, számnevek, névmások. Első főigeragozás, egyes 
rendhagy óságok az első négy osztály igéinél. Fordítási 
gyakorlatok görögből magyarra és magyarból görögre. 
Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Curtius-Ábel Görög 
nyelvtana és Schenkl-Ábel Elemi olvasókönyve. T r.: 
Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. 
összefüggő bő szemelvények alapján Homeros Iliasa és 
Odysseája; a homerosi istenek, a homerosi kérdés. 
Szemelvények Herodotos műveiből. Tinódi Sebestyén: 
Buda veszéséről s Terek Bálint fogságáról; Arany: 
Buda halála; Gyöngyösi Kemény Jánosából, Heltai Gás
pár : II. Lajos király; Kemény János: Bethlen Gábor. 
Apafi halála; a zernyesti ütközet. Bethlen Miklós Önélet
írásából: Zrínyi Miklós halála; Apor Péter Metamorpho- 
sisából; A vendégségről és mulatságokról; A régi
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Erdélynek köntöseiről. K. k. Csengeri: Homeros Iliasa, 
Gyomlai: Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények 
Herodotos történeti műveiből és Badics: Magyar irodalmi 
olvasókönyv I. T r.: Hollósy Kálmán.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Levelek, ágak, gyümölcs 
rajzolása és színezése. Mértani testformák rajzolása és 
árnyékolása a főbb látszattani jelenségek és világítási 
viszonyok megbeszélésével (az előző osztályokban tanul
tak ismétlése és bővítése), szénnel, ceruzával és ecsettel 
egy színben. Majd edények s más ipari tárgyak rajzo
lása és festése. Vázolás, rajzolás ecsettel. Vázlatkönyvek. 
T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két 
csoportba oszoltak: a magyar és a német anyanyelvűek 
csoportjára. Az első csoport olvasmányai: Mut über Gut, 
Sankt Peter mit der Geige, Sankt Augustin, Karthagos 
Zerstörung. Költemények: Heine: „Leise zieht. . .  “, „Du 
bist w ie .. . “, „Die Lorelei“. Lenau: „Die drei Zigeuner“, 
„Einst und jetzt“, „Der Postillon“. A második csoport
nak a felsoroltakon kívül az olvasmányai: Die Hasenjagd, 
Die Hausräte, Casars Ermordung. Költemények: Goethe: 
„Der Sänger“, Uhland: „Schwäbische Kunde“. Tankönyv: 
Albrecht János: Német nyelvtan és olvasókönyv. T r.: 
Spanner Géza.

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

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Az állatok neve
zetesebb szerveinek s azok életműködésének leírása 
után állatrendszertan, tekintettel a hazai fajokra. K. k. 
Dr. Szterényi H.: Állattan. Tr.: Szabó József.
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9. M ennyiségtan. Heti óraszám 3. Két és több 
ismeretlennel bíró egyenletrendszerek; négyzetgyök és 
köbgyök többtagú kifejezésből és tizedes számból; négy
zetes egyenlete. A síkmértan főbb tételei különösen az 
összeillőségre és hasonlóságra vonatkozó tételek. Tan
könyv: Dr. Beke Manó Algebra, Dr. Wagner Alajos 
Geometria. Tanár: Renner János, II. f. é. Stromp 
Gyula.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok, szabadgyakorlatok kézi szerekkel, társas
gyakorlatok, futás, csapattornázás, játékok. Tanár: Szabó 
Kálmán.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: S p a n n e r  Géza.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Egyetemes keresz
tyén egyháztörténet, kiváló tekintettel az őskeresztyén- 
ségre, 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 részeknek összefüggő olvasása és építő 
magyarázata. K. k. Pálfi J.: A kér. egyház története 
és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. T r .: 
Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. a) Poétika. 
Olvasmányok alapján a költői műfajok ismertetése, 
kapcsolatban az esztétikai és művészettani alapfogalmak 
rövid fejtegetésével, b) Olvasmányok: Kisebb költe
mények Kisfaludy S., Kisfaludy K., Czuczor, Kölcsey, 
Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Arany, Tompa, Petőfi, 
Garay, Gyulai műveiből és a népköltészetből; Arany 
balladái; Shakspere Coriolanusa. Házi olvasmányok:
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Zrínyi Szigeti veszedelme, Vörösmarty Két szomszéd 
vára, Aranynak néhány könnyebb balladája, Sophokles 
Antigonéja, Kisfaludy Károly „Kérők“ és „Csalódások“ 
vígjátéka. Havonkint írásbeli dolgozat. K. k. Góbi: Poétika. 
Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: 
Livius ab űrbe condita libri XXL 1—20., 32— 37., 
39—41., 46. fejezet alaki s tárgyi magyarázatokkal, 
kapcsolatosan állami s hadi régiségek. Bevezetésül Livius 
élete és művei. Költői olvasmány Vergilius Aeneisének
I. 1— 101., 157— 209., 494—519. és II. 1—68., 195— 317., 
506—566., 679— 728. v., kapcsolatosan vallási régiségek. 
Vergilius élete és művei. A mondattan ismétlése. Két- 
hetenkint írásbeli dolgozatúl fordítás magyarból latinra. 
K. k. Pirchala: Livius XXI. és XXII. könyve, Pirchala: 
Aeneis, Cserny-Dávid: Stílusgyakorlatok és Wagner- 
Horváth: Római régiségek. Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. A „mi“ végzetű 
és a rendhagyó igék megfelelő fordítási gyakorlatokkal 
az olvasókönyvből. Főbb tudnivaló a mondat köréből. 
Olvasmány: Xenophon Anabasisából L, 1 és 2 (az 
ifjabb Kyros hadi készülődései); L, 4—6. (Vonulás a 
nagy király ellen); L, 7—8. (A kunaxai csata); Xenophon 
élete és művei. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. 
Curtius Görög nyelvtana; Schenkl-Ábel Elemi olvasó
könyve. Keczer Géza: Szemelvény Xenophon műveiből. 
Tr.: Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. 
A görög dráma eredete és fejlődése. Aeschylos Ores- 
teiája (Agamemnon, Síri áldozat, Eumenidák). Színpadi 
régiségek. K. k. Aeschylos Oresteiája ford. Csengeri 
János. Sophokles: Oedipus király és Oedipus Kolonosban. 
Görög lírai szemelvények kapcsolatosan a magyar kiasz-
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szikus költői iskolával. K. k. Badics F. Magy. irod. olvasó
könyv II. r. Schill: Görög régiségek. Tr.: Spanner Géza. 
b) Rajz. Heti óraszám 2. Ágak, virág, gyümölcs aqua- 
rellszerű festése. Mértani testcsoportok, építészeti formák, 
edények és más ipari tárgyak, kagylók, kitömött mada
rak, csendéletek rajzolása ceruzával, majd festése szépia 
modorban és színesen. Vázolás, rajzolás ecsettel. Vázlat
könyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két 
csoportra oszlottak: a magyar és a német anyanyelvűek 
csoportjára. Az első csoport olvasmányai: Der kluge 
Sultan, Erzählung aus dem Morgenlande, Die leichteste 
Todesstrafe, Andreas Hertzeg, Das Wunderkästchen, 
König Bauer, Die Ungarn in St. Gallen. Költemények: 
Bürger: Das Lied vom braven Mann; Goethe: Der 
Fischer, Der Zauberlehrling; Schiller: Die Kraniche des 
Ibykus. A második csoportnak a felsoroltakon kívül az 
olvasmányai: Ein gutes Rezept. Költemények: Bürger: 
Der wilde Jäger; Goethe: Erlkönig, Der Schatzgräber; 
Heine: Die Grenadiere. Ebben a csoportban tanulták 
még Hebel és Goethe életrajzát. Tankönyv: Albrecht János: 
Német nyelvtan és Olvasókönyv. Tr.: 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 is
meretek ébrentartása mellett. K. k. Varga Ottó: Világ- 
történet II. rész. T r.: Dala Jenő.

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és 
kémia. A levegő és a víz ismertetése után általános 
kémiai fogalmak. Fontosabb ásványok leírása és a kris
tályrendszerek. Összefüggés az ásványok vegyi össze
tétele, alakja és fizikai tulajdonságok közt. Szerves ve- 
gyületek. A víz geológiai működése. A föld korszakai.

í
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K. k. Dr. Szterényi: Ásványtan és kémia. T r .: Szabó 
József.

9. M ennyiségtan. Heti óraszám 4. Negativus- és 
törtkitevős hatványok és gyökök; a logarithmus és szá
mítás logarithmusokkal; arithmetikai és véges geome
triai sorok. Körtan; goniometria és síktrigonometria. 
Tankönyv: Dr. Beke Manó Algebra, Dr. Wagner Alajos 
Geometria. T r.: Stromp Gyula.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok, Szabadgyakorlatok kézi szerekkel, társas 
gyakorlatok, futás, csapattornázás, játékok. T r.: Szabó 
Kálmán.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A róm. kath. 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 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.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. A magyar 
nyelv rendszerének áttekintése, különös tekintettel a 
nyelv történeti fejlődésére. II. A magyar nemzeti iro
dalom fejlődésének olvasmányokon alapiüó ismertetése 
1820-ig, fő tekintettel az egyes korszakok művelődés- 
történeti jellemzésére. A középkor szellemi élete, Mátyás 
és a renaissance; a reformáció hatása; Tinódi és Balassa; 
a katholikus restauráció; Pázmány és Zrínyi; a kuruc-

VII. OSZTÁLY. 

Osztályfő: B o t b á r  D á n i e l .
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világ költészete; Mikes és Faludy; Bessenyei és az iro
dalom felújulása; Kazinczy és a nyelvújítás; Csokonai, 
Kisfaludy S., Kazinczy. Olvasmányok: a tárgyalt írók 
és korok kiválóbb művei, a nagyobb művekből részle
tek. Havonkint egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei: Magyar 
nyelv. Góbi: A magyar nemzeti irodalom története. I. 
r. T r.: Spanner Géza.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány 
Vergilius Aeneisének II. éneke 234—804. Az Aeneis 
tartalma s a reá vonatkozó ismeretek ismétlése. Prózai 
olvasmány: Sallustius Coniuratio Catilinae című művé
ből 4—47. fejezetek és Cicerónak Catilina ellen tartott 
első beszéde alaki és tárgyi magyarázatokkal. Állami és 
vallásrégiségek. Az olvasott írók élete s műveik. Két- 
hetenkint egy írásbeli dolgozat felváltva magyarból la
tinra és latinból magyarra. K. k. Bartal-Malmosi: Sallustius; 
Köpesdy: Ciceronis in S. Catilinam or. I.; Pirchala: 
Aeneis; Cserny Dávid: Latin stílusgyakorlatok III. Tr.: 
Bothár Dániel.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: 
Herodotos V. 49—51—97. (Aristagoras Spártában és 
Athénben) VI. 109— 117. (A marathoni csata) VII. 
101— 105. (Xerxes és Demaratos párbeszéde) VII. 
138— 143. (Athén érdeme. Themistokles) VII. 207—213., 
217—219., 223—228. (A thermopylaii csata). A görög 
próza fejlődése. Herodotos élete és történeti műve. Köl
tői olvasmány: Homeros Iliásának I. éneke, VI. 369—529. 
(Hektor és Andromache) XVIII. 369—617. (Achilleus 
pajzsa). Dialectus és grammatikai fejtegetések. Három- 
hetenkint egy írásbeli dolgozat, felváltva görögből ma
gyarra és magyarból görögre való fordítás. K. k. Geréb
S.: Görög prózai szemelvények. Csengeri S.: Homeros 
Iliása. Tr.: Bothár Dániel.

4 *
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5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész.
I. A görög irodalom áttekintése. Bő szemelvények 
Thukydidesből, főleg Perikies alakjára vonatkozó részek 
és Perikies beszédei; a szicíliai hadjárat megindításának 
körülményei és maga a hadjárat. Demosthenes korának 
rajzával kapcsolatosan az első, második és harmadik 
filippika olvasása. II. A magyar történetírás fejlődésének 
főbb mozzanatai. Szemelvények Kazinczy Ferenc, Horváth 
Mihály, Szalay László, Salamon Ferenc műveiből. A 
magyar szónoklat fejlődése és képviselői; szemelvények 
Kölcsey, Wesselényi, Széchenyi István, b. Eötvös József, 
Kossuth és Deák beszédeiből; Gyulai emlékbeszéde 
Eötvös József fölött. K. k. Szili S .: A görög irodalom 
története, Borsos: Demosthenes filippikái (M. K.), Badics 
F .: Magyar irodalmi olvasókönyv III. r. T r.: Rosta Ferenc, 
b) Rajz. Heti óraszám 2. Ágak, zöldség, gyümölcs, 
virágok majd csendéletek festése. Vázolás, rajzolás 
ecsettel. Vázlatkönyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két 
csoportra oszlottak: a magyar és német anyanyelvűek 
csoportjára. Az első csoportban irodalomtörténet: A 
Gral-Artus- és Károly-monda, a Niebelung-ének tartalma 
és Lessing élete és irodalmi működése. Olvasmány: 
Hermann und Dorothea négy éneke, Minna von Barn- 
helm két felvonása. A második csoportban részletesen 
vették az irodalomtörténeti szakaszokat, a német hős 
mondából olvastak még részleteket Rudrunból, a fent 
elsorolt olvasmányokat pedig végigolvasták. K. k. 
Dr. Heinrik G .: Német tan- és olvasókönyv III., Endrei Á .: 
Német stílusgyakorlatok, Hermann und Dorothea, magya
rázta Albrecht János, és Minna von Barnhelm, magya
rázta dr. Theisz Gy. T r.: Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet



53

a magyar nemzet történetével kapcsolatosan 1648-tól a 
legújabb időkig. Európa, Amerika nevezetesebb államai 
jelen állapotának ismertetése. K. k. Varga Ottó: Világ- 
történet IE. r. és Varga O ttó: Politikai földrajz. T r.: 
Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. A szilárd, folyé
kony és légnemű testek mechanikája; rezgéstan, hang
tan, a hang és fény visszaverődése és törése. Tankönyv: 
Szijártó Miklós Kísérleti Fizika I. r. Tr.: Renner János,
II. f. é. Szabó Kálmán.

9. M ennyiségtan. Heti óraszám 3. Algebra: Arith- 
metikai és geometriai sorok; kamatos-kamatszámítás; a 
négyzetes egyenlet általános tárgyalása. Geometria: 
A stereometria legfontosabb tételei. A testek felszíne és 
térfogata. K. k. Dr. Beke Manó: Algebra, Wagner: 
Geometria. T r.: Renner János, II. f. é. Stromp Gyula.

10. Torna. Heti óraszám 2. A VI. osztály anyagá
nak kibővítése összetettebb gyakorlatokkal. Játék. T r .: 
Szabó Kálmán.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfő: N á d a s s y  Gy u l a .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit- és 
erkölcstan főtekintettel az evangéliumi keresztyén 
vallásos világnézet kizárólagos jogosultságának kimuta
tására. János evangéliuma főbb részeinek összefüggő 
olvasása és építő magyarázata. K. k. Bancsó A.: Kér. 
hittan és erkölcstan és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai 
olvasókönyv. Tr.: 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,
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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, Az ember tragédiája. 
Havonkint egy házi dolgozat. K. k. Góbi: A magyar 
nemzeti irodalom története. II. r. Tr.: Rosta Ferenc.

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; Horatius élete és 
művei. Az irodalom történeti és régiségtani ismeretek 
kiegészítése és összefoglalása. Kéthetenkint írásbeli dolgo
zat felváltva magyarból latinra és latinból magyarra. 
K. k. Schmidt: Szemelvények Tacitus Annaleséből. 
Csengeri: Horatius. Cserny-Dávid Stílusgyakorlatok. III. r. 
Wagner-Horváth: Római régiségek. Tr.: 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 s vonatkozásba hozva az egész 
költeménynek alapul szolgáló cselekménnyel. Főbb tudni
valók az idők és módok tanából. Háromhetenkint egy 
írásbeli dolgozat fölváltva görögből magyarra és magyar
ból görögre való fordítás. K. k. Geréb József: Görög 
prózai szemelvények. Csengeri János: Homeros Odysseia-ja. 
Tr.: Nádassy Gyula.

5. Görögpótló. Heti óraszám 2. a) Irodalmi rész. 
A görög bölcsészet Sokrates előtt. Sokrates. Platon: 
Sokrates védekezése, Kriton. Az államból: Az állam 
keletkezése. A görög művészet történetéből: Az archaikus
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kor, Pheidiás iskolája, Skopas és Praxiteles iskolája, a 
hellenistikus kor szobrai, atléták és harcosok szobrai, 
kiváló képmások. K. k.: Alexander B.: Platon és 
Aristoteles. Schill S.: A görög irodalom története. 
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak 
ismertetése. Tr.: Hollósy Kálmán. — b) Rajz. Heti 2 
óra. Ágak, zöldség, gyümölcs, csendéletek festése. 
Emberi fej rajzolása. Vázolás, rajzolás ecsettel. Vázlat
könyvek. T r.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két 
csoportra oszlottak: a magyar és német anyanyelvűek 
csoportjára. Az első csoportban irodalomtörténet: Goethe, 
Schiller, Uhland, Heine, Lenau és Grillparzer élete és 
irodalmi működése. Olvasmány: Wilhelm Teliből két 
felvonás, Das Lied von der Glocke, futólagos olvasása 
egyes olvasókönyvi részeknek az illető költőknek iro
dalomtárgyalásával kapcsolatban. A második csoportban 
részletesen vették az irodalomtörténeti szakaszokat, 
könyv nélkül: Goethe: Der Fischer, Mignon, Das Gött
liche és Das Lied von der Glocke egy része. K. k. Dr. 
Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv IV. r. Endrei 
Á .: Német stílusgyakorlatok. 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- 
ország a jelenben. K. k. Varga Ottó: A magyarok oknyo
mozó története. T r.: Dala Jenő.

8. Természettan. Heti óraszám 4. A fénytan ismét
lése és kiegészítése, hőtan, mágnesség, elektromosság; 
a kozmográfia elemei. Tankönyv: Szíjártó Miklós: Kísér
leti fizika. Tr.: Renner János, II. f. é. Szabó Kálmán.

9. Mennyiségtan. Permutációk, kombinációk, variá
ciók; Newton binomiális tétele. A gömb felszíne és tér
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fogata; a gömbháromszögtan cosinus tétele. K. k. Dr. 
Wagner: Algebra és geometria. Tr.: Stromp Gyula.

10. Filozófia propedeutika. Heti óraszám 3. A 
pszichológia és logika elemei. A lelki jelenségek fő
csoportjai. A logikai formák. A kutatás módszerei; a 
tudományok felosztása; a filozófia mint ismeretelmélet. 
A lelki betegségekről. K. k. Szitnyai Elektől: Lélektan 
és logika. Tr.: Gecsányi Gusztáv.

11. Torna. Heti óraszám 2. A VIII. osztály anya
gának kibővítése összetettebb gyakorlatokkal. Játék. Tr.: 
Szabó Kálmán.

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz és m intázás. Heti óraszám 4.
a) Rajz. Kezdőknél a tanulók tapasztalati köréből vett 
tárgyak rajzolása és színezése fejből, majd levelek, 
préselt és természetes növények, lepkék, egyszerű tár
gyak, edények rajzolása és színezése valóság után. 
Vázolás. Haladóknál ágak, zöldség, gyümölcs, ipari tár
gyak, kagylók, kitömött madarak, csendéletek festése. 
Fej tanulmányok. Rajzolás emlékezetből. Vázolás, rajzolás 
ecsettel. Tanulmányok a szabadban. Vázlatkönyvek. —
b) Mintázás. Néhány előgyakorlat után a tanulók tapasz
talatai köréből vett egyszerű tárgyak mintázása fejből, 
majd gyümölcs, zöldségfélék, mértani testtipusok, alkal
mas ipari tárgyak, kagylók teljes kialakítása, továbbá 
díszítési elemek, tárgyak, kitömött madarak, növények 
mintázása dombormű kivitelben a valóság után. Tr.: 
Králik Gusztáv.

2. Műének. Heti óraszám 4. 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



57

iskolai vagy egyéb ünnepségein nyilvánosan is szerepel
tek. A betanult s részben a fenti alkalmakon előadott 
vallásos, hazafias és más világi énekek. Beethoven: 
Isten dicsősége. (Vegyeskar.) — Michalek: Verbunkosok 
indulója. (Vegyeskar.) — Eltévedtem, mint juh. Vallásos 
ének a XVI. századból. (Férfikar.) — Bartay: Nemzeti 
ima. (Vegyeskar.) — Gondviselő, édes Atyám. . . Vallá
sos ének a kuruc világból. (Vegyeskar.) — Tovább már 
nem kisérhetünk. . .  Gyászkar. (Férfikar.) — Kuruc 
dalok. (Férfikar.) Tr.: Králik Gusztáv.

3. Egészségtan. Heti óraszám 1. Hólyagos himlő s 
ennek elterjedésének megkönnyítése mindenütt, ott, hol 
védoltásnak kényszere nincs. Az oltás és újraoltás 
kényszere mint oly egészségügyi intézmények, melyek 
legjobban és legbiztosabban védenek meg bennünket 
a himlő ellen. A fertőző betegségek általában. Védekezés 
a fertőző betegségek ellen: kanyaró, vörheny, himlő, 
diphtheria, trachomáról, a typhusról; ez ellen való véde
kezéskor milyen fontos szerepe van az ivóvíznek, miért 
is kívánatos a vízvezeték és csatornázás mihamarább 
való rendezése minden telepen, melyet emberek laknak. 
Cholera; malária; gümőkór. A gümőkór elleni védekezés 
minden módja. Fertőtlenítés módjai; a tisztaság. A bőr 
tisztántartása, ápolás, mosakodás, fürdés, hideg, meleg, 
gőz- és gyógyfürdőkről. A táplálkozásról; állati és nö
vényi tápanyagok. A gombákról; az élvezeti anyagokról. 
Alkohol-, kávé-, tea- és dohányról. Az alkoholról és nikotin
mérgezésről. Az olkoholról, mint a bűntettek elkövetésére 
leginkább rászolgáló élvezeti anyagról; az alkoholról, mint 
a fegyházakat, börtönöket és tébolydákat zsúfolásig meg
töltő élvezeti cikkről; az alkoholról, mint syphilis szer
zését elősegítő italról, az önfertőzésről és a nemi bajok
ról, s ezeknek szomorú következményeiről. A helyes
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életmód mint legbiztosabb eszköz a nemi inger legyő
zésére; az alkoholról, mint csirméregről, mely átszáll 
apáról fiúra és a legtöbb esetben gyengeelméjű és epi
leptikus gyermekek születését segíti elő. Az ivóvíz meg
választása, az ivóvíz által okozott betegségek. Különösen 
a tiphus; ez elleni védekezés a járvány előtt és a jár
vány 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 
szükségeiről; e mértéktartás mulasztásakor fenyegető 
betegségek: agylágyulás, idegesség, neurasthenia stb. A 
testgyakorlat- és a sportokról; ezek kinövéséről. Az 
érzékszervek egészségtanáról. Szemüvegről, mint a hibás 
szemet normális szemmé korrigáló eszközről, ha azokat 
szemorvos határozza meg. A fogak és száj ápolásáról. 
A kezek és körmök tisztántartása. A bőrsértéseknek 
kötés által való védése s ilymódon vérmérgezés ellen 
való védekezés. A csiramentes kötőszerekről. Az első 
segélynyújtásról: sebzések, vérzések, mérgezések, áju
lások, 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 
elnökének, Dala Jenő tanárnak felügyelete alatt végezték.

5. Angol nyelv. Heti óraszám 2. A declinatio és 
conjugatio ismertetése után fordítás angolból magyarra, 
az év végén beszédgyakorlatok. K. k. Sweet: Elementar
buch des gesprochenen Englisch. Tr.: Spanner Géza.
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c) írásbeli dolgozatok tételei.

A magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.

1. A pákász foglalkozása. 2. Mit tanul a vallásos 
ember a természet könyvéből (olv. után). 3. A soproni 
Széchenyi-szobor. 4. A szél szerepe a természet ház
tartásában. 5. A Gyulafi testvérek epizódja (isk.). 6. A 
folyóvizek haszna és kára. 7. A hazaszeretetről (isk., 
Kölcsey után). 8. Athén és Spárta (párhuzam Perikies 
beszéde alapján). 9. Hogyan készül az írásmű? (Iskolai).

VI. OSZTÁLY.

1. A költő feladata. (Vojtina Ars poeticája alapján.)
2. A magyar népdal jellemző sajátságai. 3. Miféle 
hibákat ostoroznak költőink szatíráikban? 4. Zrínyi mint 
epikus hős (iskolai). 5. Vörösmarty Szép Ilonka c. költe
ményének elemzése. 6. Tihamér jelleme. A két szomszéd
várban (iskolai). 7. Népmeséi elemek Petőfi János vitézé
ben. 8. Shakspere Coriolanusának expositiója. 9. Pár
huzam a tragédia és komédia hőse közt (iskolai).

VII. OSZTÁLY.

1. A tanév elején (elmélkedés). 2. A magyar nyelv- 
terület felosztása. 3. Volt-e naiv eposzunk? 4. A reformáció 
elterjedésének okai Magyarországon. 5. Balassi Bálint 
költészete. 6. Zrínyi és Gyöngyösi. 7. A testőrök hatása 
irodalmunkra. 8. Csokonai lírája. 9. A nyelvújítás.

VIII. OSZTÁLY.

1. A Kazinczy-íéle nyelvújítás jelentősége. 2. Kisfaludy 
Károly Csalódások c. vígjátékénak komikuma. 3. Tiborc 
szerepe a Bánk bán tragikumának fejlődésében. 4. A kor
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szerűség Kemény Zord idő c. regényében. 5. A romantikus 
irány epikai költészete. 6. Népdalsajátságok Petőfi dal
költészetében. 7. Buda jelleme Arany Buda halálából. 
8. Széchenyi politikai és közgazdasági jelentősége.

A német nyelvből.

V. OSZTÁLY.

1— 2. Mut über Gut. 3. Sankt Peter mit der Geige. 
4. Sankt Augustin. 5. Die drei guten Freunde. 6. Die 
Lorelei. 7— 12. Karthagos Zerstörung. 13. Die drei 
Zigeuner. 14. Der Postillon. 15. Einst und jetzt.

VI. OSZTÁLY.

1. Der kluge Sultan. 2. Andreas Hertzeg. 3. Das 
Wunderkästchen. 4. König Bauer. 5— 7. Der wilde Jäger. 
8. Erlkönig. 9. Der Fischer. 10— 12. Die Ungarn in 
St. Gallen. 13. Der Zauberlehrling. 14— 15. Die Kraniche 
des Ibykus.

VII. OSZTÁLY.

1. Siegfrieds Tod. 2. Minna von Barnhelm. 3. Nathan 
der Weise. 4. Oberon. 5. Die Gralsage. 6. Lessings 
Leben und Wirksamkeit. 7. Lessings Charakter. 8. Wie 
beschreibt Goethe die Wirtschaft (házi). 9. Der Unter
schied zwischen der Malerei und der Poesie.

VIII. OSZTÁLY.

1. Wilhelm Teil. 2. Der Rhein. 3. Die Bräuche der 
alten Germanen. 4. Die erste Blüte der deutschen 
Literatur. 5. Heinrich Heine. 6. Die deutsche Schrift
sprache. 7. Ludwig Uhland. 8. Was treibt Rudenz aus 
seiner Heimat?
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Vizsgálat.

a) Osztályvizsgálatok.

Az előző félév tanulmányi eredményét, a bevégzett 
tananyag átismétlése után, a január hó 31-én tartott 
osztályozó konferenciában állapítottuk meg s értesítők 
alakjában közöltük a szülőkkel. Az egyes tantárgyakból 
elégtelen osztályzatot nyert tanulók száma az osztály- 
zottaknak körülbelül 19%-át tette ki.

A félévi értesítőkön kívül különben a tanév folya
mán 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 kö
vetkező időben és rendben folytak le:

május hó 4. és 7-én vizsgálatok a gyorsírásból, 
május hó 14— 19—21-ig a VIII. osztály vizsgálata, 
junius hó 9— 17-ig az I—VII. osztályok osztály

vizsgálata,
junius hó 21-én magántanulók vizsgálata.

b) Érettségi vizsgálatok.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 23., 24. 
és 25. napjain tartottuk meg; a szóbeli vizsgálatok ide
jéül junius 23. s a következő napjai voltak kitűzve s 
így a folyó tanévi érettségi vizsgálatok eredményéről 
csak a következő iskolai évről szóló Értesítőben számol
hatunk be.

A megelőző 1908— 1909. tanév végén tartott rendes 
érettségi vizsgálatok lefolyásáról és eredményéről szóló 
jelentésünket a következőkben foglaljuk össze:
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A szóbeli vizsgálatok a megállapított időben nt. 
Bancsó Antal theologiai főiskolai igazgató úr elnöklete 
alatt és dr. Obetkó Dezső, eperjesi ág. hitv. ev. jogi 
akad. tanár úrnak, mint a kormány képviselőjének jelen
létében folytak le. — Vizsgálatra jelentkezett saját inté
zetünkben, első ízben teendő érettségi vizsgálatra: 36, 
kiegészítő érettségi vizsgálatra a latin nyelvből: 3 reál
iskolát végzett — és ismétlő érettségi vizsgálatra 1 
főgimnáziumot végzett tanuló.

Ketten 1908. szept. havában tettek teljes érettségi 
vizsgálatot.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a követke
zők voltak:

1. A magyar nyelvből.

Mennyiben tükrözi vissza költészetünk a reform
korszak eszméit és törekvéseit.

2. A  latin nyelvből.

M. T. Livii Patavini „Historiarum ab űrbe condita“ 
liber II. 40. e. (A római nők Coriolanus táborába 
mennek.).

3. A mennyiségtanból.

I. Algebra. Valamely összeg három részre osztandó 
úgy, hogy ha az első részhez a második résznek felét, 
vagy a másodikhoz a harmadiknak harmadrészét, vagy 
végre a harmadikhoz az első résznek a negyed részét 
hozzáadjuk, mindegyik esetben 3000 korona legyen az 
összeadás eredménye. Mekkora mindegyik rész?

II. Geometria. Valamely téglalap alakú kert kerülete 
252 m, területe 3888 m 2 3. Mekkora szöget alkot az átló 
a hosszabb oldallal?
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4. A latinpótló érettségi vizsgálat tétele:
M. Tullii Ciceronis: „Pro P. Sulla“, oratio (46—47 p.), 

Cicerónak Torquatushoz intézett szavai.
Az írásbeli és szóbeli rendes érettségi vizsgálatoknak 

adatait, tekintetbe véve az 1908/9. tanévi érettségi vizsgá
latok eredményét, a következő táblázatos kimutatásban 
foglalhatjuk össze, az elsőízben érettségizőkre vonatkozólag:
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A három reálista közül egy jeles, egy jó és egy 
elégséges eredménnyel állotta meg a latinkiegészítő 
érettségi vizsgálatot. Az ismétlő vizsgálatot tevő egy 
tárgyból a szeptemberi terminus alkalmával javított. Ezen
kívül a szeptemberi pótló érettségi vizsgálat idején tett 
egy tanuló teljes pótlót, hárman javítót, egy latinkiegé
szítőt és egy reáliskolai tanuló kiegészítőt a görögből 
megfelelő eredménnyel.
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A líceumi tanulók névsora."

I. osztály.
Bács Károly. Rétfalu-Siklós — 

Sopronm.
Balassa Sándor, Bépczelak -—Vas- 

m., t.
Ballek Károly, Péterhegy — Vas

in., t.
Balog Lajos, Kóny — Győrm.
Blickle Emil, Ágfalva — Sopronm.
Burján Károly, Sopron.
Csabi Gyula, Álsódörgicse — Zala- 

m., t.
Feiler Iván, Városszalónak — 

Vasm., t.
Fenyves Károly, Orihodos — Vas

in., tk.
Fleck Ferenc, Némethidegkút — 

Vasm., t.
Fonyó György, Sopron.
Frivaldszky Béla, Sopron.
Gecsányi Ágoston, Sopron, tm.
Giczi Jenő, Káld — Vasm., t.
Györffy József, Boba — Vasm., t.
Hálmán Gyula, Dévaványa — 

Jász-Nagy-Kún-Szolnokm., t.
Kólya Elek, Sopronkőhida.
Kosztelny János, Sopron.
Krausz Károly, Sopron.
Kümmert Vilmos, Sopron, Barcza 

József öd.
Kynd Béla, Sopron, Figuli M. öd.
Lestyánszky János. Sopron.
Menyhárd Alfréd, Sopron, tm. 

Németalföldi öd.
Mesterházy Béla, Sopron, km.
Mesterházy Vilmos, Rempehollós 

— Vasm., t.

Mezző István, Répczelak — Vas
úi., t.

Mikó Géza, Hegyeshalom — 
Mosonm.

Mikó Imre, Jobaháza — Sopron. 
Molnár Gyula, Dabony — Vesz

prémin., t.
Nagy Jenő Miklós, Nemeskolda

— Vasm., tk. Barcza F. öd. 
Nagy Lajos, Sajtoskál — Sopron

ul., t.
Nagy Lajos, Zsebeháza — Sopron

ul., ism. t.
Nagy Sándor, Káld József major

— Vasm., t.
Németh Ferenc, Bana — Komá
romul., t.

Németh Imre, Beled — Sopronm. 
Németh László, Barnahida — Zalá

in., t.
Nyirő Tivadar, Álsódörgicse — 

Zalam., tk.
Paintner János, Sopron.
Pálfi Pál, Balatonfüred — Zalam. 
Patthy István, Bük — Sopronm., 

t. Hetyésy Pálné öd.
Patthy László, Szarvkő — Sopron

ul., t.
Purth József, Sopron.
Rátz Gyula, Sopron.
Rehberger Miklós, Sopron.
Salgó Sándor, Nagyczenk — Sop

ronm.
Seregély Sándor, Sopron.
Spitzer György, Sopron '
Szabó Dezső, Tokorcs - Vasm.itk.

* 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. el. =  csen
desen eltávolítva, mh. — meghalt, öd. =  ösztöndíjas. Az öd. előtti név az 
ösztöndíj alapítójának neve.
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Szalai József, Kiilsővat -— Vesz
prémin, t. Deáks.

Szalai László, Sopron, ism.
Szalai Miklós, Ujmalomsok — 

Győrm., t.
Salzer József, Ogyalla — Komá- 

rommegye.
Széles Imre, Csánig — Vasni. t.
Szigethy Béla, Répczelak — Vas- 

m., tk.
Szíj Dezső, Farád — Sopronm., tk.
Szilvásy Dénes, Farád — Sopron- 

m., t.
Szkok Pál, Lipárt — Vasm.
Tarján József, Répczelak — Vas- 

in., t. Deáks.

Tremmel János, Veperd — Sop
ronm., t.

Varga Géza, Sopron,
Varga Gyula, Csánig — Vasm., t.
Weisz Ernő, Sopron.
Wollner Arnold. Ogyalla — Komá

romra,
Zergényi Pál, Sopron.
Zongor Gábor. Edve — Sopron

ira, t.
Magántanulók:

Kostyál Béla, Eszterliáza — Sop
ronm.

Tompos László, Kissomlyó— Vas
ira

Összesen: 67.
II. osztály.

Asbóth Zoltán, Őrimagyarósd — 
Vasm., t.

Bakó János, Mihályi — Sopronm.
Bertl Károly, Pomogy — Mosonm.
Bilim Ernő, Sopron.
Bókkon Imre, Felsőmesteri — 

Vasm., t.
Borbély Béla, Iharosberény -— 

Somogyira, t.
Dezső Réla, Kispirit — Veszpém- 

m., ism. t.
Ferenczy Gyula. Dabrony — Vesz

prémim, t.
Ferenczy Sándor, Dabrony — Vesz- 

prémm.
Ferenczy Tibor, Sopron.
Fisebi Ádám, Szepetnek — Zalaira, 

t., Deáks.
Fischl György, Szepetnek — 

Zalaira, t.
Fischmann Beruát, Sopronkeresz- 

túr.
Guóth Zoltán, Sopronnémeti, t.
Haller Frigyes, Ruttka — Turócm.
Haupt Gyula, Sopron, ism.
Horváth Sándor, Ászár — Komá

romira, tk. Kövesd öd. Deáks.
Huber Ernő, Sopronkeresztúr.

Ihász Miklós, Kisbaboth — Győr- 
m., t.

Jausz Dezső, Sopron, tm. Bárány 
Pál öd.

Jezsó Dusán, Ótura — Nyitram.
Kiss Gábor, Alsóság — Vasm., t.
Komjáthy Jenő, Vadosfa — Sop

ronra., t.
Kreuz Béla, Mihályi — Sopron

ira, t.
Mesterházy Sándor, Sopronkeresz

túr, t.
Nagy Lajos Károly, Kemenes- 

högyész — Vasm., t. Gömbös- 
Radó családi öd.

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

ira, tk. Kleeblatt növ. öd.
Schrödl Mátyás, Csáva — Sopron

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

m., t.
Soos Vince, Sopron, ism.
Stöszl Móric, Sopron.
Supper Adolf, Pinkafő — Vasm.

5
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Szűcs Gyula, Ujmalomsok — 
Győrm., t. Volkra S. öd. Deáks.

Takáts Dezső, Nemesládony — 
SoproDm., t.

Takács Ferenc, Bük — Sopron- 
m., tk. ftm. Deáks. Szabó I. 
S. öd.

Takács János, Meszlen — Vasm., t.
Tót Jenő, Répczeszemere— Sop

ron m.
Töpler Sándor, Kissároslak — 

Vasm., t.
Véssey László, Zircz—Veszprém, t.

Vojtkó Pál, Sopron, tm.
Weither Alfonz, Nagyczenk — 

Sopronm.
Weither Lajos, Nagy ezen k — 

Sopronm.
Zergényi Tibor, Sopron. 

Magántanulók:
Rupprecht Tibor, Sajtoskál — 

Sopronm.
Rupprecht Olivér, Sajtoskál — 

Sopronm.
Összesen'. 48,

III. osztály.
Aj kay István, Sopron.
Bancsó Ferenc, Sopron, tm. Ulber 

Mátyás öd.
Bernát Dezső, Hegyfalu — Vasm., 

tk. Dubovai N. öd.
Bibza Mátyás, Mosócz — Turócz- 

m., t.
Blickle Gusztáv Adolf, Ágfalva 

— Sopronm.
Braxatoris Iván, Szenicz — Nyitra- 

m., t.
Gestetner Jenő, Sopron.
Griller Antal, Lajtaujfalu — Sop

ronm., t.
Hanzmann Gusztáv, Sopron, ism. 

km.
Hanzsér László, Alsóság — Vasm., 

t. Bárány Pál öd.
Hollós Sándor János, Sopron, tm.
Horeczky Béla Árpád, Csánig, — 

Vasm., tk.
Hébert Jenő, Czelldömölk — Vas- 

m.. t.
Jakob Mihály, Petőfalva — Sop

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

Győrm., t.
Kerpel Ödön, Sopron.
Kláber Félix, Sopron.
Kovács Sándor, Sopronmihályi.

Kozma Dezső, Beled — Sopronm.
Krausz Ferenc Károly, Sopron.
Magyary Dezső, Kapolcs — Zalá

in., tk. Horváth Illés J. öd.
Nagy Jenő, Czelldömölk — Vasm., t.
Popp Róbert, Léka — Vasm.,
Rabb Jenő, Sopron.
Rátz László István, Sopron, km.
Remport Elek, Alsóság — Vasm., 

tk. Figuli M. öd.
Riczinger Dezső, Sopronbánfalva. 

ftm. Dr. Berzsenyi Jenő öd.
Schönberger József, Fertőszent- 

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

J. Sarolta öd.
Somogyi Lajos, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Szabó Jenő, Tokorcs — Vasm., 

ism. t.
Szalai László, Kispécz — Győrm., 

tk. Német Bárány B. öd. Deáks.
Szilvássy Mihály József, Farád 

— Sopronm., t.
Takács Kálmán, Sopron.
Tscheik Gyula, Sopron.
Véssey Miklós, Zircz — Vesz

prémin., t.
Vincze Károly, Sopron, t.
Volf Béla. Szécheny — Sopronm.
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Weiler Jenő, Sopron.
Wehoffer Imre Molnaszecsőd — 

Vasm., t.

Barbarits Lajos, Muraszombat —• 
Vasm., t.

Bereezky Jenő, Mencsbely — 
V eszprémm., t. Fülöp-Szerencsés 
Julianna öd.

Bereiter Lajos, Sopron.
Borbély Gyula, Ibarosberény —• 

Somogym, t.
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. Rupprecbt János 
öt., Deáks.

Guilleaume René, Sopron.
Gyarmathy Dénes, Alsószopor — 

Sopronm., Horváth I. J. öd. t.
Hirschberger Béla. Egyházasfalu 

—• Sopronm., t.
Ihász Pongrác Jenő, Nagyrákos — 

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

' Sopronm.
Kobelrausch Ernő, Locsmánd — 

Sopronm., t. Trattnyaki M. öd.
Kovácsi Barna, Sopron.
Mesterházy Pál, Sopron, km.

Mühleitner Kálmán. Kisfalud — 
Sopronm., t. Káldi Mária öd. 
Deáks.

Papp Miklós, Sopron, tm. Szabó 
Józs. S. öd.

Papp Sándor. Sopron, km.
Pós Lajos, Fertőmeggyes — Sop

ronm., ftm. Rupprecbt János öd.
Pottyondy Lajos, Kemenesszent- 

márton — Vasm., t.
Singer Jenő, Sopron.
Szabó Gyula, Farád — Sopronm., t.
Takács Ferenc, Tófej — Zalam., t.
Tölgyesi Ferenc, Sopron, ism.
Várallyay János, Kisgeresd — 

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

in., t. Kutsera Szartori öd. 
Deáks.

Magántanuló:
Nagy Miklós, Czelldömölk —Vasm.

Összesen: 33.

V. osztály.
Balog Mátyás, Kajár — Győrm., 

ism. t.
Bárány Károly Jenő, Kővágóeörs

— Zalam., tk. ftm. Bárány 
B. öd.

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

Berzsenyi Ádám, Kemeuessömjén
— Vasm.

Blum Béla, Sopron.
Büki Béla, Boba — Vasm., t. 
Czvetkovics István, Sopron. 
Gerencsér Zsigmond, Árpás — 

Sopronm., tk. ftm. Bognár D. 
Julianna öd. Deáks.

Grossing János, Ágfalva — Sop
ronm.. tm. tk. Német István 
táborn. öd.

5*

W elter Antal, Egyházashetye — 
Vasm., tk.

Wödl Kezső, Ágfalva — Sopronm.
Összesen: 42.

IV. osztály.
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Herter Márton, Pér — Győrm., t.
Hetyésy István, Mesterháza — 

Sopronm., tk. Farkas A. öd.
Hetyésy Lajos, Bük — Sopron

ul., tk.
Jausz Béla Adolf, Sopron, tm., 

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

ronm., tk. Török M. öd.
Kühár Sándor, Battyánd — Vas- 

in., tk. ftm. Gömböc M. öd.
Lipner Pál, Sopron.
Mangold Pál, Sopron.
Manninger Ernő, Sopron, Mar- 

tiny J. P. öd.
Molnár Béla, Csikvánd — Győr- 

m., t.
Nagy Dezső, Czelldömölk — Vas- 

m., tk. Trattnyaki öd.
Németh Endre, Magyarkeresztúr 

— Sopronm., tk. ftm. Deáks. 
Szakonyi I. öd.

Neumann Jakab, Bellatincz — 
Zalam.

Patthy Sándor, Szarvkő — Sop
ronm., t.

Pölöskey Sándor, Mór — Fejér- 
m., t.

Rohacsek György, Ótura — 
Nyitram., t. Deáks.

Schlögl Ferenc, Locsmánd — 
Sopronm., tk. Trattnyaki öd.

Schneider Lipót. Sopron. Gábriel 
K. öd.

Siftár Zoltán, Pálmafa — Vasm., t.
Simkó Dezső, Sopron, tm. Tratt

nyaki M. öd.
Steiner Béla, Répczeszemere — 

Sopronm.
Szabó Géza, Szombathely — Vas

in., t.
Szabó István, Sopronnémeti.
Szekeres Sándor, Edve — Sop

ronm.. t.
Zábrák Dezső, Sopron, tm. Fülöp 

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

Sopronm.
Zsupanek Sándor, Péterhegy —• 

Vasm., t.
Összesen: 39.

VI. osztály.
Alexander Géza, Németújvár — 

Vasm.
Balázs Gyula, Bábolna — Komá

romul., t.
Balog György, Kajár — Győrm., t.
Balogh István, Porrogszentkirály 

— Somogyin., tk. Deáks.
Berecz Dezső, Sopron.
Berg Miksa báró, Kapuvár, — 

Sopronm.
Biringer Lajos, Kapuvár — Sop

ronm. s
Bozzay Zoltán, Sopron.
Fenyves Jenő, Mencshely — 

Veszprémin., tk. Fülöp-Szeren- 
csés I. öd.

Fink Jenő, Sopron.

Fóth Kálmán, Uraiujfalu — Vas- 
m., tk. Trattnyaki öd.

Gaál József, Sopron, Németh I. 
táborn. öd.-ból és Király Béla öd.

Geleji Dezső, Sopron.
Gyürffy Béla, Nemesmagasi — 

Vasm., tk. ftm. Bárdossy J. öd.
Haid János, Sopron.
Hacker Béla, Sopron.
Hajba Károly, Farád — Sopron

ul., tk. ftm.
Hajtó Frigyes, Sopron, ism.
Hanzmann Jenő, Sopron.
Hartmann Béla, Sopron.
Hautzinger Lőrinc, Zurány — 

Mosonm., t.
Heszler Géza, Sopronkőhid.
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Holndonner Ernő. Rolioncz — 
Vasm., t.

Klierndl Aladár, Sopron.
Kremser Károly, Sopron.
Leitner József. Sopron.
Loksa Imre, Budapest.
Lővy József, Moór>— Fehérm.
Mátis Károly, Beled — Sopronm., 

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

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

szentmárton, t.
Pollacsek László, Lakompak — 

Sopronm.
Popp Ernő, Léka — Vasm.
Raffel Mihály, Kanotapuszta — 

Vasm.

Ráth György, Sopron, ftm., Ulber 
Mátyás öd. Deáks.

Saródy Gyula, Terestyénía — 
Vasm., t.

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

Szemián Lajos, Turóluka 
Nyitra, t. ism.

Szües Ferenc, Zalaszentgrót, t., 
Stelczer D. öd.

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

Tömböl Kálmán, Répczelak — 
Vasm., t.

Wehoffer Mihály, Molnaszecsőd 
— Vasm., t.

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

Összesen: 44.
VII. osztály.

Alexander Jenő, Németújvár — 
Vasvármegye.

Andorka Zoltán, Kaposvár — 
Somogymegye, Fejér K. csa
ládi öd.

Becht Rezső, Sopron.
Berg Tibor, báró, Kapuvár — 

Sopronmegye.
Bibza Miloszláv, Mosócz — Tu- 

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

Bolgár Imre, Sopron.
Bunker Waldemar, Sopron, Szabó 

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

Zalam., t., Farkas Ádám öd.
Csatkai József, Darufalva —- Sop

ronmegye.
Eöry László, Enese — Győrm., 

ftm.. tk., Róth-Teleky öd.
Guilleaume Károly, Sopron.
Halden Jenő, Keszthely — Zalam.
Hering Zoltán, Sopron.
Hirschberger Ernő, Egyházasfalu 

— Sopronmegye, t.

Kássa Gábor, Sopron.
Keleti Endre, Sopron.
Laschober Sándor, Sopron, Hasen- 

auer M. családi öd.
Lederer József, Sopron.
Mesterházi Miklós, Sopron, km.
Németh Sándor, Bük — Sopronm., 

tk., Ruppreeht J. öd.
Novák Rudolf, Iharos — Somogy

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

Nyíri Jenő, Sopron.
Osgyán János, Bakonym.-Szombat- 

hely — Veszprémin., tk., ftm., 
Róth-Teleky öd.

Patthy Sándor, Bük — Sopronm., 
t., Csaplovics B. családi öd.

Soltész József, Kismartonhegy — 
Sopronmegye, Schey F. öd.

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

Stráner Vilmos, Sopron, tm., özv. 
Bognár Dezső J. öd.

Subert Béla, Szenicz — Nyitra- 
megye, ism., t.
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Szezepanszki Artúr, Felsőpulya — 
Sopronmegye, t.

Szekér Jenő, Bakonyin.-Szombat
hely — Veszprémin., tk., ftm., 

, Ruppreeht A. öd.
Tobak Lajos, Kővágóeürs — Zala- 

megye, t., Pelargus öd.
Wedl Frigyes, Sopron.

Zábrák Viktor, Sopron, tm., Fiilöp- 
Szerencsés öd.

Magántanulóié:
Keleti Erzsébet, Sopron.
Ráthonyi Sarolta, Sopron.

Összesen: 35
VIII. osztály.

Balogh Ferenc, Bük — Sopronm., t.
Barátb József, Alsószakony — 

Sopronm., tk., ftm. Bognár 
Árpád öd. Deáks.

Benes Imre, Sopron.
Bognár Sándor, Mihályi — Sop

ronm., tk., Hetyésy Pálné öd. 
Deáks.

Csizmadia Béla, Acsád — Vasm., 
tk., Deáksegélyző és Trattnyaki 
M. öd.

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

Egész Kálmán, Sopron.
Feiler János, Savanyúkút — 

Sopronm., Kolmár J. öd. Deáks.
Garlathy György, Sopron.
Gotthardt János, Pecsenyéd — 

Sopronm.
Guóth Jenő, Sopron.
Hirschler Gusztáv, Sopron, Szabó 

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

prémin., tm., Rót.h-Teleky-Thir- 
ring-féle öd. tandíjra és Scheffer 
Károly-féle öd. tk.-re.

Jónás Lajos, Muraszombat — 
Vasm. t.

Kappel Frigyes, Petőfalva — 
Sopronm., tk., Kern E. öd. 
Deáks.

Korbáss Ferenc, Sopron.
Kraul Lajos, Sopron.
Laehne Vilmos, Sopron.
Lipner Imre, Sopron.
Lórántffy Sándor, Rábabogyoszló 

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

Vasm., t.
Moór Elemér, Okörtvélyes — 

Vasm., tk., ftm., Szabó J. S. 
öd. Deáks.

Rosta János, Pálfa — Vasm., t.
Schlenger Pál, Felsőőr — Vasm.
Soós Tamás, Sopron.
Szabó Pál, Tiszolcz — Gömörm. 

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

prémin., tk., ftm., Róth-Teleky 
öd.

Tarján István, Ostffiasszonyfa — 
Vasm., t., Lajtner F. öd.

Tiefbrunner Rezső, Sopron — 
Deáks., km.

Tobak Károly, Akaii — Zalam., t.
Vallach Gyula, Budapest, tm., 

Róth-Teleky, Schwarz M. öd.
Varga Ferenc, Sopron, tm., He

tyésy Pálné öd.
Zeberer Kálmán, Nemes-Csoó — 

Vasm., t., Kern E. öd.

Összesen: 34.



A TANULÓ-IFJÚSÁG ÖNTEVÉKENYSÉGE, 
ÖNKÉPZŐKÖRÖK, EGYESÜLETEK.

Az Ifjúsági Magyar Társaság.

Az Ifjúsági Magyar Társaság a négy főgimnáziumi 
osztály tanulóiból 63 rendes és 79 hallgató taggal szep
tember hó 21-én tartotta alakuló gyűlését, melyet az 
elnökválasztó gyűlés előzött meg. Hollósy Kálmán liceumi 
tanár lemondása után a gyűlés Dr. Ruhmann Jenő liceumi 
tanárt választotta meg. A Társaság főjegyzője: Jánosa 
Ferenc VIII. o. t . ; főkönyvtáros: Moór Elemér VIII. o. t . ; 
aljegyző: Zábrák Viktor VII. o. t . ; alkönyvtáros: Eőry 
László VII. o. t . ; pénztáros: Vallach Gyula VIII. o. t . ; 
háznagy: Soos Tamás VIII. o. t. volt.

A Társaság az alakuló és zárógyűlésen kívül 19 
rendes gyűlést tartott. A külső világgal s az irodalmi 
élet mozzanataival is lépést igyekezett tartani; október 
6-ikát és március 15-ikét díszgyűléssel ünnepelte meg. 
Az első díszgyűlés, melyen a liceumi és theologiai tanári 
kar is megjelent, a következő keretben folyt le: Szózat 
(közének); Dr. Ruhmann Jenő tanár elnöki megnyitója 
után Jánosa Ferenc VIII. o. t. főjegyző mondott ünnepi 
beszédet; Moór Elemér VIII. o. t. „Az aradi vértanúk 
emléke“ című dolgozatát olvasta fe l; az „Ének- és Zene
kor“ énekkara Hajtó Frigyes VI. o. t. vezetésével

V .
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Fövenyessynek „Hulldogál a szabadságnak“ kezdetű 
dalát énekelte ; Soos Tamás VIII. o. t. Ábrányi Emiltől 
„Október hatodikán“ című költeményt szavalta. A dísz
gyűlés a Hymnus eléneklésével végződött.

A március 15-iki díszgyűlésen, melyen a liceumi 
tanári kar is szép számmal volt képviselve, lelkes han
gulat uralkodott. Műsora a következő volt: 1. Elnöki 
megnyitó. Mondotta: Dr. Ruhmann Jenő elnök. 2. Emlék
beszéd. Mondotta: Jánosa Ferenc VIII. o. t. főjegyző.
3. „A jávorfa.“ Jutalmazott költemény. Irta: Jánosa 
Ferenc VIII. o. t., felolvasta: Tobak Károly VIII. o. t.
4. „Petőfi és a márciusi napok.“ Jutalmazott munka. 
Irta és részleteiben felolvasta: Moór Elemér VIII. o. t.
5. „Zsarnokölő, ragyogó nap“ Ábrányi Emiltől. Szavalta: 
Soos Tamás VIII. o. t. 6. Hymnus (közének).

A IV. rendes gyűlést Dr. Ruhmann Jenő elnök 
nyitotta meg, megemlékezve a nemrégiben elhúnyt 
Gyulai Pálról, mint a régi magyar irodalom oszlopáról. 
Széchenyi halálának ötvenedik évfordulója alkalmával a 
Társaság küldöttségileg vonúlt a legnagyobb magyar 
nagyczenki sírjához s koszorút helyezett rá.

Mikszáth Kálmánról sem feledkezett meg a Társa
ság s a XVI. rendes gyűlés keretében őt ünnepelte. 
1. Dr. Ruhmann Jenő elnöki megnyitójában vázolta a 
nagy író munkásságát. 2. „Mikszáth alakjai.“ Irta és 
felolvasta Vallach Gyula VIII. o. t. 3. „Donációs levél 
Mikszáth Kálmánhoz“ Szávay Gyulától. Szavalta: Szekér 
Jenő VII. o. t. 4. „A kaszát vásárló paraszt.“ Irta: Mikszáth 
Kálmán, felolvasta Soos Tamás VIII. o. t.

A rendes gyűléseken felolvasásra került 13 munka. 
Ot irodalomtörténeti értekezés: „A kurucköltészet han
gulata“, „Petőfi családi költészete“, „A protestantizmus 
hatása XVI. századbeli irodalmunkra“, „A székely nép
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balladák“, „Mikszáth alakjai“. Egy történeti: „Az ős
magyarok jellemzése“. Egy természettudományi: „Egy 
kis alchimia“. Két novella: „Az új gép“, „A barát“. 
Két költemény sorozat: „Csekélység“, „Dalok“. Két mű
fordítás : „Műfordítás Horatius, Heine, Lenau és Anastasius 
Grün költeményeiből“, „Dal a harangról“ (Schillertől). 
A Társaság a rendes gyűlések keretében hat szavaló 
gyűlést tartott, melyek közül háromnak a tárgyát a 
versenyszavalatok képezték. Ezenkívül majdnem az 
összes gyűlések műsorát szavalatok élénkítették. A hall
gató tagok versenyén Szűcs Lajos VI. o. t. és Herter 
Márton V. o. t. egyaránt sikerült szavalatot nyújtottak 
s a díjat kettőjük között megosztotta a Társaság; 
Gerencsér Zsigmond V. o. t. szavalata dicséretben 
részesült. A rendes tagok költői versenyén a díjat 
Szekér Jenő VII. o. t. nyerte el, Soos Tamás VIII. o. t. 
első, Zábrák Viktor VII. o. t. másodsorban kapott 
dicséretet. A prózai versenyen a díjat Soos Tamás VIII. 
o. tanulónak Ítélte oda a Társaság; Zábrák Viktort első, 
Szekér Jenőt másodsorban dicsérettel tüntette ki.

A tagok munkakedvét a Társaság a lefolyt iskolai 
évben is pályázatok kitűzésével fokozta. Hálásan emlé
kezünk meg Rátz Ottó dr. főiskolai felügyelő úrról, aki 
örömünnepi pályadíjakra 2 aranyat ajándékozott, amiért 
neki ehelyütt is köszönetét mondunk.

A pályázatok eredménye a következő volt:
A márciusi pályázaton: Jánosa Ferenc VIII. o. t. 

„A jávorfa“ c. költeményével, Moór Elemér VIII. o. t. 
pedig „Petőfi és a márciusi napok“ c. munkájával nyert 
egy aranyat.

Az örömünnepi pályázaton: Soos Tamás VIII. o. t. 
„Jósika és Kemény regényköltészetének összehasonh'tó 
jellemzése“ c. irodalomtörténeti értekezésével a Döbröntei
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aranyat, Osgyán János VII. o. t. „Nagy eset“ c. elbe
szélésével dicséretet, Jánosa Ferenc VIII. o. t. „Lilla és 
vegyes dalok“ c. költeménysorozatával 1 aranyat, Osgyán 
János VII. o. t. „Hangulatok“ c. versciklusával dicséretet 
nyert.

Az évvégi pályázaton a következő tanulók nyerték 
el a kitűzött jutalmakat: Moór Elemér VIII. o. t. „A 
reformkor eszméinek a hatása az egykorú költészetre“ 
c. irodalomtörténeti értekezésével 1 aranyat. Soos Tamás 
VIII. o. t. „A tragikai jellem és a tragikai vétség“ c. 
esztétikai dolgozatával 1 aranyat. Csizmadia Béla VIII. 
o. t. „A bécsi béke létrejövetelének körülményei“ c. 
történelmi dolgozatával 1 aranyat. Bognár Sándor VIII. 
o. t. „A jellemalakulás és a képzeletben való cselekvés“ 
c. filozófiai dolgozatával 1 aranyat. Moór Elemér VIII. 
o. t. „Orpheus és Eurydike regéje“ c. latin műfordításával 
1 aranyat. Osgyán János VII. o. t. „Orpheus és Eurydike 
regéje“ c. latin, „Saeculorum series“ c. görög és „Würde 
der Frauen“ című német műfordításaival 1— 1 aranyat. 
Zeberer Kálmán VIII. o. t. „A légköri csapadékok kelet
kezését elősegítő tényezők“ című fizikai munkájával 1 
aranyat. Kraul Lajos VIII. és Zábrák Viktor VII. o. tanulók 
„A föld felületét átalakító tényezők“ c. természetrajzi 
munkáikkal 1—1 aranyat. Moór Elemér VIII. o. t. „Virág
énekek és egyebek“ c. verssorozatával 1 aranyat. Zsiray 
Miklós VI. o. t. „A Zrinyiász jellemei“ c. értekezésével 
1 aranyat. A rajzpályázaton: Pölöskey Sándor V. o. t. 
1 aranyat.

Dicséretben részesültek: Moór Elemér VIII. o. t. 
görög műfordítása, Bognár Sándor VIII. o. t. természet
rajzi dolgozata, Győrffy Béla VI. o. t. „A dráma expositiója“ 
c. értekezése, Szűcs Lajos Ernő VI. o. t. „Kalevala“ c. 
értekezése, Német Endre V. o. t. „A méh“ c. természet
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rajzi dolgozata és a rajzpályázaton Kássa Gábor VII. o. t. 
Csendélete (olajfestmény).

A „Radó Lajcsi-díj“-at (5 arany) a társaság főjegyző
jének, Jánosa Ferenc VIII. o. tanulónak Ítélte oda, mint 
a társaság legtevékenyebb tagjának. Moór Elemér VIII. 
o. tanulónak 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 946 korona 76 fillér, ehhez 
csatlakozik az ifjúság magyar könyvtári alapítvány 
1909. évi kamatjából 66 korona, Rátz Ottó dr. iskolai 
felügyelő úr ajándéka 20 korona és a társaság gyűjtésé
ből (Széchenyi koszorújára) fennmaradt 20 korona, úgy, 
hogy az összes bevétel 1052 korona 76 fillért tesz ki. 
Ezzel szemben a könyvtár gyarapítására, könyvkötésre, 
jutalmazásokra és a rendes szükségletekre fordított 
kiadás 905 korona 34 fillér, a pénztármaradék tehát az 
év végén 147 korona 42 fillér.

A társaság évi működését ez évben is örömünneppel 
zárta le, melyet a következő műsorral rendezett:

1. Részlet „Jósika és Kemény regényköltészetének 
összehasonlító jellemzése“ c. jutalmazott pályamunkából. 
Irta és felolvassa Soós Tamás VIII. o. t. 2. „A notre- 
dame-i toronyóra“. Irta: Szabolcska Mihály. Szavalja: 
Szekér Jenő VII. o. t. 3. „Beriot: Air varié“. Hegedű
szóló vonósnégyes kísérettel. Előadják: Wedl Frigyes 
VII., Keleti Endre VII., Szczepanski Artúr VII., Hajtó 
Frigyes VI. és Mangold Pál V. o. tanulók. 4. „A nagy 
eset“. (Elbeszélés) Jutalmazott pályamunka. Irta: Osgyán 
János VII. o. t., felolvassa Zábrák Viktor VII. o. t. 5.
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Szemelvények a „Lilla és vegyes dalok“ c. jutalmazott 
költeménysorozatból. I r ta : Jánosa Ferenc VIII. o. t., fel
olvassa Bognár Sándor VIII. o. t. 6. „Bihari kesergője“. 
Vonósnégyesre alkalmazta Bloch J. Előadják Wedl Frigyes 
VII., Szczepanski Artúr VIL, Hajtó Frigyes VI. és Mangold 
Pál V. o. tanulók. 7. Jelentés a Magyar Társaság évi 
működéséről. Felolvassa Jánosa Ferenc VIII. o. t., a 
társaság főjegyzője. 8. 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 Moór Elemér VIII. o. t. főkönyvtáros állott, ki 
az alkonyvtáros és 14 szekrénykönyvtáros közreműködé
sével 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 gyarapodott. A könyvtár ezidén 82 kötettel 
szaporodott és a kötéssel együtt körülbelül 500 koronát 
fordított a társaság könyvtára fenntartására. A könyvtári 
órák szerdán és szombaton 3/42— 1/2 3-ig voltak. A tagok 
két művet vehettek ki egyszerre és négy hétig tarthatták 
maguknál.

Az Olvasókör helyisége az előadásos napokon d. u. 
4— V2 7-ig, szabad napokon d. u. 5— V27-ig, vasárnapokon 
pedig d. e. 9— 3/411-ig állott a tagok rendelkezésére. A 
társaság a következő lapokat és folyóiratokat járatta: 
Budapesti Hirlap, Az Újság, Új Idők, Vasárnapi Újság, 
Erdélyi Lapok, Századok, Szövétnek, Magyar Nyelvőr, 
Budapesti Szemle, Irodalomtörténeti Közlemények, Philol. 
Közlöny, Természettudományi Közlöny, Akadémiai Értesítő, 
Magyar Nyelv, Protestáns Szemle, Egészség.

Szórakoztató foglalkozásul sakk- és dominójáték
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állott a tagok rendelkezésére. A szabályrendeletek értel
mében Soós Tamás VIII. o. t. háznagy és a napos 
teremőrök tartották fenn a rendet az Olvasókörben.

A Líceumi Gyorsírókor 1909—1910-ik évi működése.

A Liceumi Gyorsírókor a múlt év szeptember 22-én 
ulakult meg 41 rendes, 40 hallgató és 21 pártoló taggal, 
Dala Jenő tanár-elnök vezetése mellett a következő 
tisztviselőkarral: titkár és a „Soproni Gyorsíró“ főszer
kesztője : Lórántffy Sándor VIII. oszt. ta n .; tanfolyam
vezetők : Tarján István VIII. és Győrffy Béla VI. osztályú 
tanulók; pénztáros: Jónás Lajos VIII. oszt. tanuló; jegyző: 
Rosta János VIII. oszt. tanuló; könyvtáros: Tobak Károly 
VIII. oszt. tanuló. A „Soproni Gyorsíró“ társszerkesztője 
Tarján István VIII. oszt. ta n .; autografusa Zsiray Miklós
VI. oszt. tanuló volt.

A tagok elméleti kiképzésére körünk három tan
folyamot tartott fenn, és pedig két levelező- és egy vita
írási tanfolyamot. A levelező-írás tatanfolyamvezetők heti 
két órában adták elő; az előadás tárgyát a gyorsírás 
első része, az úgynevezett levelező-gyorsírás képezte. A 
tanfolyamokat a vizsga zárta be május 4-én és 7-én, 
amelyen 14 tanuló jeles, 7 jó  és kettő elégséges ered
ményt mutatott fel.

A vitaírást, agyorsírás második részét, a titkár ismer
tette heti két órában. A vitaírási tanfolyamot a május 4-én tar
tott vizsga zárta be, amelyen 2 tanuló jelest, 3 jó t  és 3 
elégséges jegyet kapott. Ezen tanfolyamok mellett a titkár 
még heti két órában gyakorló órát tartott, amelyen a 
kör összes tagjai részt vehettek. Ezekben főleg a gyor
saság elsajátítására nyújtott alkalmat körünk. A második 
félévben nyitott körünk egy díjtalan előkészítő tanfolya
mot az alsóbb osztályú tanulók számára, amelynek a



78

célja a gyorsírás megkedveltetése volt. Az előkészítő 
tanfolyam heti egy órában Szűcs Lajos Ernő VI. oszt. 
tanuló vezette.

Körünk hat rendes, egy alakuló- és egy záró-gyűlést 
tartott; a rendes gyűléseket a kör összekötötte felolva
sással, amelyeken két szakbavágó dolgozat: „A szám
jegyek rövidítése“ Lórántffy Sándor és a kis „t“ Tarján 
István tollából, azonkívül több vitaírási Stenogramm 
Lórántffy és egy-egy Győrffy Béla és Siftár Zoltán tol
lából került felolvasásra és megbírálás alá.

A szorgalom és munkakedv fokozására tartott körünk 
Stenogramm pályázatokat, egy „e“— „é“ hangzós őszi és 
egy levelezőírási tavaszi pályázatot a levelező-tanfolya
mokat látogatók számára. Az őszin első díjat Poos Lajos 
IV. oszt. tan., másodikat Kobelrausch Ernő IV. oszt. tan., 
harmadikat Jakob Mihály III. oszt. tan. nyerte és több 
tanuló dicséretben részesült. A tavaszi pályázaton első 
díjat érdemelt Jakob Mihály III. oszt. tan., másodikat 
Magyari Dezső Kornél III. oszt. tan., harmadikat Szalai 
László III. oszt tanuló.

A mérsékelt vitaírási stenogramm-pályázaton első 
díjat (nagys. Rátz Ottó dr. adományának felét) Jausz 
Béla V. oszt. tan., második díjat Schneider Lipót V. oszt. 
tan. és a harmadik díjat Bibza Miloszláv VII. osztályú 
tanulók nyerték.

A magasabb fokú vitaírási pályázaton első díjat 
nyert Tarján István VIII. oszt. tan., másodikat Győrffy 
Béla VI. oszt. tan., harmadikat Zsiray Miklós VI. oszt. 
tan. (Az első díj Dr. Rátz adományának másik fele.)

Mint minden évben, körünk ez idén is kiadta új
ságát a Soproni Gyorsírót; ez a lap közölt szakcikkeket, 
szépirodalmi termékeket és vitaírási olvasmányokat. A
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„Soproni Gyorsíró“ volt az idén az egyedüli ifjúsági 
gyorsírólap. A lap most fejezte be XXXVI. évfolyamát.

Körünk könyvtárt is tart fönn, amely az idén is több 
művel szaporodott részint ajándékozás, részint vétel 
útján. A könyvtár számára a többi gyorsírási folyóira
tokat cserepéldány útján szerezte meg körünk.

Ének- és Zenekör.
A kör célja a tanuló ifjúság zene iránti érzékének 

ébresztése és fejlesztése. Megalakult 1909. szeptember 
hó 25-én 46 működő és 58 pártoló taggal és a követ
kező tisztviselőkkel. Elnök: Králik Gusztáv tanár, fő
jegyző: Guóth Jenő VIII. oszt. tan., pénztáros: Baráth 
József VIII. oszt. tan., ellenőr: Biinker Waldemár VII. 
oszt. tan., könyvtárosok: Benes Imre VIII. oszt. tan. és 
Szczepanszki Artur VII. oszt tan., zenekarvezető: Wedl 
Frigyes VII. oszt. tan., énekkarvezető: Hajtó Frigyes 
VI. oszt. tan. A kör ügyeit a tisztviselőkből és az elnök 
által kinevezett 5 működő tagból álló bizottság intézte. 
Volt a körnek zenekara és énekkara.

A tanév folyamán a kör az alakuló és záró gyűlé
sen kívül tartott 12 rendes gyűlést és 1 rendkívülit 
Haydn emlékére. A rendes gyűléseken a tagok zene- és 
énekdarabokat adtak elő s az előadásokat megbírálták. 
Bemutatásra kerültek zongora-, hegedű-, gordonka-, fu
vola- és cimbalomdarabok, továbbá zenekari és ének
kari művek. Művelte a kör azonkívül a kamarazenét is.

A kör a gyűléseken kívül is szerepelt. Hozzájárult 
úgy az intézet, mint a testvér ifjúsági egyesületek által 
rendezett ünnepélyek műsorához.

A kör egyik feladatát látta abban is, hogy tagjai 
számára könnyen hozzáférhetőkké tegyen olyan alkal
makat, melyeken azok művészi színvonalon álló zenei
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előadásokat hallhatnak. így tagja volt a kör a helybeli 
Haydn-Mozart-Beethoven-Körnek, a Soproni Zenegyesület
nek és a Soproni Férfidalkörnek, mely egyesületek hang
versenyét a tagok mérsékelt belépődíjak mellett láto
gathatták. Szegénysorsú és érdemes tagokat a kör látta 
el belépőjegyekkel.

Könyvtára, mely úgy elméleti, mint zenekari és 
kamarazeneművekben még szegény volt ez évben, a 
következő művekkel gyarapodott: Vétel útján: Drumár, 
Zenetörténet II. kötet. — Siklós, Hangszereléstan. — 
Siklós, összhangzattan. — Molnár, A magyar zene el
mélete. — Hohmann-Bloch, Hegedűiskola II. kötet. — 
Bloch, III. Rhapszodia. (Hegedű és zongora.) — Gaál, 
Andante religioso. (Hegedű és zongora.) — Fráter L., 
Nótás könyv, II. füzet. (Ének és zongora.) — Hubert S., 
A szabadságharc dalai és indulói. (Ének és zongora.) —- 
Bloch, Bihari kesergője. (Vonósnégyes.) — Bloch-Bihari, 
Bercsényi nótája. (Vonósnégyes.) — Farkas ö., C-moll 
vonósnégyes. — Farkas ö., Szerenád, vonós zenekarra. 
— Erkel, Himnusz. (V. zenekar.) — Egressy, Szózat. 
(V. zenekar.) — Ivánffy, 10 kuruc ének zenekarra. — 
Kéler B., Magyar vígjáték, nyitány. (V. zenekar.) — 
Erkel, Kar- és bordal a Bánk bán-ból. (V. zenekar.) — 
Mozart, C-moll, C-dur és H-moll vonósötösök. — Bach, 
2 híres Gavotte. (Vonósnégyes.) — Beriot, Air varié. 
(Vonósnégyes hegedűszólóval.) — Biehl, La Serenata. 
(Vonósnégyes.) — Bloss, Emlékezés Wéberre. (Vonós
négyes.) — Boccherini, 4 Menuett. (Vonósnégyesek, 
A-dur, Es-dur, D-moll és A-dur.) — Händl, Largo. 
(Vonósnégyes.) — Haydn, 20 vonósnégyes. — Haydn, 
A megváltó hét szava. (Vonósnégyes.) — Mozart, 10 
vonósnégyes. — Sitt, Quartett-Album. — Sommer,
G-moll vonósnégyes (3. sz.) — Haydn, 12 vonóshár-
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mas. — Campagnoli, 8 hegedűkettős. — Campagnoli, 
101 könnyű kettős. (Hegedű.) — Dancla, op. 15. és 23. 
könnyű hegedűkettősök.

Ajándék útján: Bloch, I. Rhapsodia. (Hegedű és 
zongora.) Wedl Frigyes VII. oszt. t.-tól. — Szerenád az 
Ocskay brigadérosból. (Lavotta első szerelme.) Hajtó 
Frigyes VI. oszt. tanulótól.

Ifjúsági Belmissziói Egyesület.

1. Az egyesület megalakulása és tisztviselői. A 
múlt esztendőben megalapított belmissziói egyesületünk 
az idén is két főirányban fejtette ki munkásságát, t. i. 
a lelkiépülés, jellemfejlesztés terén az összejövetelek 
tartása útján és a szeretetmunkásság terén a deák
segélyezés és a gyámintézeti ügy felkarolása által.

Alakuló közgyűlését az egyesület szeptember 26-án 
tartotta. Az egyesület tagjainak száma: 214 volt. A 
folyó tanévi tisztviselők a következők voltak: Elnök: 
Hetvényi Lajos; titkár: Feiler János VIII. o. t . ; jegyző: 
Tobak Lajos VII. o. t.; főpénztáros: Kappel Frigyes 
Vili. o. t . ; énekvezető: Stráner Vilmos VII. o. t . ; osztály
pénztárosok: Szutter László VEI. o. t., Németh Sándor
VII. o. t., Bozzay Zoltán VI. o. t., Jausz Béla V. o. t., 
Grossing Gusztáv IV. o. t., Remport Elek III. o. t., 
Takáts Ferenc II. o. t., Kümmert Vilmos I. o. t. Választ
mányi tagok: Csizmadia Béla, Horváth Lajos, Wallach 
Gyula, Zeberer Kálmán VIII. o. t., Berg Tibor, Czuppon 
Sándor, Kássa Gábor, Zábrák Viktor VII. o. t., Balogh 
István, Győrffy Béla, Páris Emil, Zsiray Miklós VI. o. t., 
Gerencsér Zsigmond, Grossing János, Németh Endre, 
Szabó Géza V. o. t., Ferenczy Károly IV. o. t., Szalay 
László III. o. t., Horváth Sándor II. o. t., Rátz Gyula I. o. t.

6
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2. Összejövetelek, vallásos esték, karácsonyfa- 
ünnepély. Az összejövetelek ügyében azt a változtatást 
tettük, hogy az összes tagokra kötelező összejövetelek 
mellett aránylag nagyobb számmal tartottunk össze
jöveteleket, melyeken szabad tetszésük szerint jelentek 
meg a tanulók. A téli hónapokban ez utóbbiak is eléggé 
látogatottak voltak. Az alakuló- és zárógyűléssel együtt 
a folyó tanévben összesen 12 összejövetelt tartottunk; 
ezek között egy díszgyűlés volt a reformáció emlékére 
a következő tárgysorral: 1. „Erős várunk“ közének.
2. Imádság  és megnyitó szó. Mondta: Hetvényi Lajos 
elnök. 3. Emlékbeszéd. Mondta: Feiler János titkár. 
4. A reformáció okai és világ történeti jelentősége. 
Irta és felolvasta: Moór Elemér VIII. o. t. 5. Kozma 
Andor: „Az ördögűző tenta“. Szavalta: So ás Tamás
VIII. o. t. 6. Közének.

A kötelező összejöveteleken éneken, imádságon és 
bibliai magyarázaton kívül egyes tagok az egylet céljait 
szolgáló felolvasásokat tartottak és vallásos költeményeket 
adtak elő; a szűkebbkörű összejöveteleken pedig bibliai 
magyarázaton kívül egyes taniüságos művekből vett 
részletek olvasása kapcsán eszmecserék folytak. Az 
összejöveteleken tárgyalt nevezetesebb kérdések voltak: 
az ifjú lelke és a vallás; a lélek örök ifjúsága; Comenius 
„A világ útvesztője és a szív paradicsoma“ c. művének 
alapgondolatai; a sociális érzék fejlesztése az iskolában, 
Gaál Mózes „A jövő iskolája“ című műve alapján; a 
tanuló miként gyakorolhatja társaival szemben a fele
baráti szeretetet; miben rejlik az ember igaz értéke; a 
kölcsönös megbecsülésről; az önművelésről; a kötelesség
érzet ápolásáról; a vállás és tudomány viszonyáról; a 
biblia jelentőségéről; mi teszi az embert szabaddá? 
Pfennigsdorf Emil „Hit és szabadság“ c. műve főbb
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szakaszainak ismertetése; az ifjúsági olvasmányok kér
dése ; a belmisszió ism ertetése; Székács József emlékezete; 
a gyámintézet megalapítása; az életpályaválasztásról, 
különösen a lelkészi pályáról s a mai keresztyénségről. 
Ezeken kívül egyes alsóbb osztálybeli tanulók általuk 
olvasott elbeszélések, életrajzok tartalmát ismertették.

Az egyesület pályázatot hirdetett a reformáció 
jelentőségét tárgyaló munkára, ö t  pályamunka érkezett 
be; a 10 kor. jutalmat Moór Elemér VIII. o. tanuló 
nyerte el. A reformáció okai és világtörténeti jelentősége 
c. munkájával; Stráner Vilmos VII. o. tanuló pedig 
„A reformáció áldásai az egyházban és az egyházon 
kívül“ c. munkájáért dicséretben részesült.

Az egyesület a folyó tanév folyamán két vallásos 
estét tartott, amelyeken szép számú közönség vett részt. 
Az egyik vallásos estét december 19-ikén, a másikat 
pedig március 13-án tartottuk. (A vallásos esték tárgy
sorát 1. d] pont alatt.)

Karácsony estéjén azon tanulók számára, kik e 
nagy ünnepet nem tölthették családi körükben, az egye
sület vacsorával kapcsolatban karácsonyfa-ünnepélyt 
rendezett, mely alkalommal H etvényi Lajos elnök 
imádkozott, Stráner Vilmos VII. o. t. karácsonyi elmél
kedést mondott, Wedl Frigyes VII., Benes Imre VIII. 
és Hajtó Frigyes VI. o. tanulók hegedűn és zongorán 
az alkalomnak megfelelő zenedarabokat adtak elő és 
kisebb tanulók karácsonyi verseket mondottak el. Ez 
alkalommal a karácsonyra Sopronban maradt vidéki 
tanulók kisebb ajándékokban is részesültek.

A vallásos erkölcsi élet ápolását az egyesület azzal 
is szolgálta, hogy a tagok körében a Luther-Társaság 
által kiadott könyveket és iratokat árusított el közel 
50 korona értékben; Mott Jánosnak „A legkeményebb

6*
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küzdelem a diák életében“ c. híres beszédét 50 példány
ban meghozatta és az ifjúság körében ingyen szétosztotta.

3. Az egyesület szeretetmunkássága. Midőn egye
sületünk szeretetmunkásságáról beszámolunk, első sor
ban is hálás érzülettel emlékezünk meg azon kegyes 
jóltevőkről, akik egyesületünket adományokban része
sítették.

a) A nemes adom ányok  a következők:
Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő úr

a d o m á n y a ............................................... 200 K — f
Az 1889. évben érettségit tett urak adománya 137 „ — „
N. N. ad o m án y a ...........................................10 „ — „
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr ado

mánya és g y ű j t é s e ..............................20 „ — „
Poszvék Sándor nyug. líceumi igazgató úr

adománya .  5 „ — „
A Soproni Takarékpénztár adománya . . 25 „ — „
A Soproni Takarék- és Kölcsönegylet ado

mánya ............................................................... 20 „ — f
Az 1910. február b-én tartott főiskolai hang

verseny jövedelméből az egyesületünknek
juttatott összeg..........................................100 „ — „

A december 19-én tartott vallásos est offer-
tóriuma a deáksegélyző-pénztár javára . 60 „ — „

A tanári kar által kezelt karácsonyfa-alap
ö ssze g e ....................................................... 22 „ 51 „

A március 13-án tartott vallásos est offer-
tóriuma a gyámintézeti pénztár javára . 22 „ 73 „

összesen 622 K 24 f
Ezenkívül még a karácsonyfához adtak adományo

kat: Máhr Árpád úr könyveket, Seidl Samu úr divat- 
árúcikkeket, Hagenauer György úr írószereket, Gecsányi 
Gusztávné úrnő mákos és diós kalácsot, Benes Imréné
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úrnő süteményt. — Az összes kegyes adakozók fogad
ják e helyen is nemes adományaikért egyesületünk 
hálás köszönetét. — Tagsági díj címén a gyámintézeti 
pénztár javára 173 K 78 f, a deáksegélyző-pénztár 
javára pedig 177 K 48 f folyt be.

b) A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját 
a folyó tanévben is úgy végezte, hogy egyes szegény
sorsú és támogatásra érdemes tanulók helyett a szállás
pénzt a szállásadó kezébe egyes hónapokra kifizette, 
őket a tandíj és tápintézeti díj lefizetésében segítette, 
illetve ruhaneműre szavazott meg segélyt; az év elején 
pedig több tanulónak egy évi használatra tankönyveket 
kölcsönzött. A fentebb említett módon az egyesület 
23 tanulót segélyezett 747 K-val, még pedig tandíjra 
kifizetett az egyesület 300 K-t, tápintézeti díjra 195 K-t, 
lakáspénzre 204 K 50 f-t, ruhára 47 K 50 f. Ezenkívül 
az egyesület segítő könyvtárából 57 tanuló kapott 319 
darab könyvet egy évi használatra 512 K 75 f értékben.

c) A  gyám intézeti ügyet is kellő buzgósággal ka
rolta fel egyesületünk. Elnök az egyik összejövetelen 
külön is megemlékezett a Gyámintézet alapításáról s 
áldásos munkásságáról. A gyámintézet ügyeit illetőleg 
az alapszabályok értelmében az egyesületre azok a sza
bályok kötelezők, melyek az Egyetemes Egyházi Gyám
intézet alapszabályaiban az ifjúsági gyámintézetekre 
vonatkoznak. Ennek megfelelően intézkedett az egyesület 
a kiosztás alá kerülő 200 K ügyében; t. i. ezen összeg 
V4 részét, azaz 50 K-t az egyházkerületi gyámintézeti 
pénztár útján az egyetemes gyámintézeti pénztárba 
küldetett be, 3/4 része, azaz 150 K fölött pedig az 
egyesület maga rendelkezett olyan formán, hogy a 
zalaegerszegi ág. h. ev. missziói egyházközségnek 
adósságtörlesztésre 60 K-t küldött, a tabi ág. h. ev.
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egyházközség részére egy úrvacsorái borkancsót és egy 
keresztelő-kannát ajándékozott 60 K értékben; ezen
kívül a dunántúb egyházkerületi árvaházalapra 20 K-t, 
a budapesti Protestáns árvaháznak pedig 10 K-t adott.

4. Szám adás a Belmissziói egyesület pénztárának 
1909— 10. tanévi forgalmáról.

Deáksegélyző pénztá r:
Maradvány a múlt é v r ő l ........................  239'62 K
Tagsági díj cím én.......................................  177'48 „
A dom ányok ................................................ 599'51 „
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző-egyesiilet 

alapítvány szerűen kezelt tőkéjének kamatai
az 1910. é v r e ....................................... 500'— „

A Belmissziói egyesület deáksegélyző pénzé
nek kam atai...........................................  8'28 „

összesen 1524'89 K

K i a d á s o k :
Az egyesület segítő könyvtára számára tan

könyvekért .................................................... 58'97 K
A tanulók s e g é ly e z é s é re .....................  747'— „
Ügykezelésre és építő irányú célokra . . .  54'78 „
Vetített képek bemutatása a dec. 19-iki 

vallásos estén s a dec. 24-iki karácsonyfa
ünnep k ö l ts é g e i ..................................  71'88 „

Pályadíj ........................................................  . 10'— „
összesen . . 942'63 K

B evétel........................................................  1524'89 K
K ia d á s ........................................................  942'63 „

Maradvány . . 582'26 K
Ezen vagyonból 362'43 K-t az alapszabályok értei-



87

mében az egyesület mint deáksegélyző alapot kezel, 
219*83 K-t pedig a jövő tanévben a tanulók segélye
zésére felhasználhat.

Gyámintézeti pénztá r:
Maradvány a múlt é v r ő l ............................. 21‘46 K
Tagsági díj c í m é n .......................................... 173*78 „
A márc. 13-iki vallásos est offertóriuma . . 22'73 „
K a m a t ...............................................................  1*49 „

összesen . . 219*46 K

K i a d á s :
A márc. 13-iki vallásos est költségei . . . 6'— K
Gyámintézeti c é lo k ra .....................................  150'— „
Az egyetemes gyámintézeti pénztárba be

fizetett ö s s z e g .............................................  50'— „
Postaköltség .................................................... — '50 „

összesen . . 206'50 K
B ev é te l..............................................................  219'46 K
K ia d á s ............................................................... 206*50 „

Maradvány . . 12*96 K
Azzal az óhajtással fejezzük be jelentésünket, hogy 

a nem siker nélküli kezdetet eredményben egyre foko
zódó, buzgó munkásság kövesse !



V .

T A N S Z E R E K .

A líceumi nagykönyvtár gyarapodása 1909—10-ik 
iskolai évben.

A. Vétel útján.
1. Folyóiratok. Evang. Őrálló. — Egyet, philol. Közlöny. — 

Magyar nyelv. — Magyar Nyelvőr. — Budapesti Szemle. — Orsz. 
középisk. tanáregy. közlöny. — Magyar paedagogia. — Athenaeum.
— Irodalomtört. közlemények. — Századok. — Történelmi tár. — 
Ethnographia. — Földrajzi közlemények. — Math, és phys. lapok.
— Természettud. Közlöny. — Pótfüzetek a term.-tud. közlönyhöz. — 
Magyar chemiai folyóirat. — Állattani közlemények. — Botanikai 
közlemények. — Literaturblatt für germ, und rom. Philologik. — 
Zeitschrift für mat. u. naturw. Unterricht. — Deutsche Rundschau 
für Geogr. u. Stat. — Tornaügy. — Magyar könyvszemle. — Neue 
Jahrbücher für das klass. Altert. — Missziói lapok. — Művészet. — 
Magyar iparművészet. -—• Numizmatikai közlöny. — Orsz. paed. 
könyvtár és tanszermuz. értesítő. — Archaeologiai értesítő. — Nyelv- 
tudományi közlemények. — Akadémiai értesítő. — Kosmos.

2. Időszakonként megjelenő művek. Magyar tud. Akadémia 
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — Magyar 
történeti életrajzok. XXV. — Múzeumok és könyvtárak orsz. taná
csának és felügyelőségének jelentései 1908. évről. — Thesaurus 
linguae latinae. Vol. IV. fase. VI.. Vol. III. f. V., IV. f. VII. —• 
Roscher: Lexikon der griech. u. röm. Myth. 60—61. f. — Gomperz, 
Griechische Denker, 16— 17. — Grimm, Deutsches Wörterbuch. XIII. 
8. IV k. 3 r. 10. f. — Müller Ivan, Handbuch der klass. Altertumw.
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3. Önálló müvek. Krumbacher, Populäre Aufsätze. — Vogel, 
Deutsches Nachschlagebuch. — Yolland, Angol-magyar szótár. — 
Darányi-Wagner, Magyarország gyomnövényei. — Magyar történelmi 
emlékek. Okmánytár 34. — Filozófiai Írók tára. XXI. Berkeley. — 
Thaly K., De Saussure Czézárnak levelei. — Wund, Oldenberg, 
Alig. Geschichte der Philos. — Berger K., Schiller, Sein Leben und 
Werke, 2 k. — Filoz. írók tára. XXII. Platon válog. művei. — 
Csallóközi J., Útmutatás a gimn. tanításban. — M. Dietz S., Növények 
táplálkozása. — Szinnyei J., Magyar nyelvhasonlítás. — Steffens Fr., 
Lat. Paläographie, III. r. — Bein W., Encyklop. Haudbuch der 
Pädagogik. 5., 6., 7., 8., 9. B és a 10. k. 1. fele. — Kállay B., 
A szerb felkelés tört. 1807—10. 2 k. — Mahler E., Ókori Egyiptom.
— Raleigh W., Shakespeare. — Középkori krónikások. V—IX. 5 k.
— Weise 0., Schrift- u. Buchwesen. — Hagenbeck C., Von Tieren 
u. Menschen. — Eisler R., Wörterbuch der phil. Begriffe. — Catulli 
carmina, rec. L. Müller. — Kiss J., Az utolsó nemesi felkelés. — 
A műveltség könyvtára: Világegyetem. — Gyöngyösi, Murányi Venus, 
kiadta Badics. — Magyarország vármegyéi: Komárommegye. — 
Berget A., A földgömb és légkör fizikája. — Zemplén Gy., Az 
elektromosság. — Paulsen Fr., Geschichte des gelehrt. Unterrichts, 
2 k. — Heines Werke, 4 k. — Elsaesser Th., Nos in schola latiné 
loquimur. — Berzeviczy A., A Cinquecento festészete. — Déchy M., 
Kaukázus. — Heine A., Das lat. Sprachmaterial. — Lenaus Werke.

Waddel L., A rejtelmes Lhassza. — Századok név- és tárgymu
tatója I. — Havass R,, Dalmácia. — Böckh H., Geológia, 2. kötet.
— Besz B., Unsere religiösen Erzieher, 2 kötet. — Bang S., Das 
Leben Jesu in hist, pragm. Darstellung, 2 kötet. — Fricke A., 
Biblische Personen. - Jäger 0., Lehrkunst und Lehrhandwerk. — 
Bang S., Das Leben Jesu, Reformvorschlag. — Menge H., Repeti
torium der lat. Syntax. — Dukai Takách J. élete és munkái. — 
Pintér J., A magyar irodalom tört., 2 köt. — Wagener C., Haupt- 
schwierigkeiten der lat. Formenlehre. — Mikszáth K. munkái, 16 köt.

B. Adományok.
Nagytiszt. Poszvék Sándor nyug. theol. akad. igazgató úr aján

déka Haubner Rezső hagyatékából :
Oanstatt, Handbuch der mediz. Klinik, 7 köt. — Diction naire 

universel de medicine. Traduit de l’Anglois de M. James, 6 köt. —



90

Virchow R., Die krankhaften Geschwülste, 2 köt. — Stellwag, Au
genheilkunde. — Cessner C., Chirurgische Verbandlehre. — Braun 
C.. Lehrbuch der Geburtshilfe. — Scanzoni, Lehrbuch der Geburtshilfe, 
3 köt. — Scanzoni, Lehrbuch der Krankheiten der Sexualorg. — 
Schroff, Pharmakologie. — Spiess G. A., Pathologische Physiologie,
2 köt. — Seegen, Heilquellenlehre. — Linhart, Chirurg. Operations
lehre. — Pereira J., Handbuch der Heilmittellehre, 2 köt. — 
Oesterlen Fr., Handbuch der Heilmittellehre. — Vogel A., Kinder
krankheiten. — Frank M., Lehrbuch der Chirurgie, 2 köt. — 
Kiwisch A., Klinische Vorträge, 2 köt. — Arit F., Die Krank
heiten des Auges, 3 köt. — Arit F., Klinische Darstellung der 
Krankheiten des Auges. — Rilliet und Barthez, Kinderkrankheiten.
3 köt. — Niemeyer F., Pathologie und Therapie, 2 köt. — Nie
meyer, Részletes kór- és gyógytudomány, 2 köt. — Billroth Th., 
Kór- és gyógytan. — Fresenius R., Minőleges vegyelemzés. — 
Naegele, Szülészeti tankönyv. — Schwimmer E., Bőrkórtan. — 
Wunderlich, A test hőmérsékének viszonya. — Braun, Gyógyvíz
tudomány. — Gerhardt, Gyermekbetegségek. — Gerhardt, Hallga- 
tódzás és kopogtatás. — Ranke J., Ember-élettan alapvonalai, 2 köt.
— Pharmacopoea austriaca, ed. V. — Magyar gyógyszerk. — 
Schroeder K., A női ivarszervek betegségei. — Hoppe-Seyler, Elet 
és kórvegytan elemzés. — Orth J., Kórbonctani jelzéstan. — Szenger 
E., Mexico felvidéke. — Rossbach M. J., Természettani gyógyrend- 
szerek. — Klug N., Emberélettan tankönyve, 2 köt. — Jendrássik 
E., Jendrássik Jenő iratai. — Irsai A., Útmutatás a gége és orrtük
rözésben. — Thanhoffer L., Szövetek és szervek szerkezete. — 
Byrom Bramwell, Krankheiten des Rückenmarkes. — Meyr J., Com
pendium der Augenheilkunde. — Stricker S., Neuro-elektrische 
Studien. — Charcot J. M., Krankheiten des Nervensystems. — 
Skoda J., Percussion und Auscultation. — Thanhoffer L., Elet- és 
szövettan. — Heitzmann J., Entzündung des Beckenbauchfells. — 
Oppolzer J., Percussion und Auscultation. — Lump E., Compendium 
der Geburtshilfe. — Balassa J. összegyűjtött kisebb művei. — Meyer 
M., A villamosság alkalmazása. — Buchner H., Therapie und Pro
phylaxis der Lungentuberculose. — Tröltsch, Krankheiten des Ohres.
— Spina A., Studien über Tuberculose. — Löwe L., Lehrbuch der 
Ohrenheilkunde. — Benedikt M., Elektrotherapie. — Bókái J., 
Garatmögötti hályogokról. — Genersich-Czakó, Boncolati eljárás. — 
Bruck J., Semmelweis J. F. — Simon T., Elmebetegek agylágyulása.
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— Pleniger A., Pathologie und Hydrotherapie. — Rosenthal M., 
Elektrotherapie. — Leidersdorf M., Pathologie und Therapie. — 
Nowak J., Infektionskrankheiten. -— Zeissl H., Compendium der 
Pathologie und Therapie. — Gruber J., Studien über das Trommelfell.
— Méné M., Reeherches sur la perdité. — Leyden E., Pathologie 
des Icterus. — Köstl F., Der endemische Cretinismus. — Seitz J., 
Über die Bedeutung der Hirnfurchung. — Dittl L., Die Topo
graphie der Halsfaseien. — Semeleder F., Die Laryngoskopie. — 
Meynert Th., Gehirn und Gesittung. — Cormak H., Über die Natur 
der Lungenschwindsucht. — Liharzik J. P ,  Augenoperationen. — 
Casper J., Gerichtliche Leichenöffnungen. — Sigmund C., Vorlesungen.
— Dittmar C., Vorlesungen über Psychiatrie. — Breus C., Die 
Beckeneingaugszangen. — Dollinger Gy., A massage. — Manninger 
V.. Entwickelungsgang der Antiseptik und Aseptik. — Putegnat E., 
De la chlorose. — Hacker R., Antiseptische Wundbehandlung. — 
Erlenmayer A.. Gyógyszerek bőr alá fecskendése. — Pingier G., 
Welches ist der kürzeste Weg zur gründlichen Heilung? — Pierson 
R. H., Nervenkrankheiten. — Roser W., Vademecum. — Balogh 
T., Roncsoló toroklob. — Romich J., Beobachtungen über die ep. 
Cholera. — Patrubány G., Virchow sejtkórtanának ismertetése. — 
Jamain M. A., Handbuch der Chirurgie. — Nagel E., A csonttörések.
— Graefe A., A nyomkötésről. — Lorinser F. V., A legnevezetesebb 
gombák. — Erlenmeyer A., Epilepsie. Behandlung. — Nothnagel H., 
Über das Diagnostizieren. — Korányi F., Az ázsiai hány székelésről.
— Pichler W., Die gerichtl. Medizin. — Capaun-Karlowa, Medizin. 
Spezialitäten. — Szabadföldi M., Gyakorlati orvostan kézikönyve. — 
Esmarch, Samariterbriefe. — Hauszmann A., Kórházépítési tanul- 
ihányok. — Statistik des Medizinalstandes von Ungarn. — Therapeu
tische Monatshefte 1887— 1889. — Zeitschrift der Gesellschaft der 
Ärzte zu Wien, 2 köt. —- Jahrbuch für Kinderheilkunde 1857—61.
— Archiv für Chemie und Mikroskopie 1853. — Kisebb orvosi 
munkák I. gyűjt. 18 drb. — Kisebb orvosi munkák II. gyűjt. 15 drb.
— Kisebb orvosi munkák III. gyűjt. 15 drb. — Gyógyászati zseb
könyvek. 7 köt. — Gallik G., Útmutatás a tápszerek vizsgálatára. — 
Niemayer F., Előadásai a tüdősorvadásról. — Sigmund K., A bedör- 
zsölési gyógymód. — Moravcsik E E., Elmekórtan. — Dollinger, 
Stiller és Schuster munkái. — Simon G., Die Hautkrankheiten. — 
Abercrombie J., Die Krankheiten des Magens. •— Duckworth, The 
sequels of disease. — Frommhold C., Elektrotherapie. — Reil, Psy-
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chische Kurmethode, 2 köt. — Berzes J., Arthropotomie, 2 köt. — 
Loeb J., Vergleichende Gehirnphysiologie. — Valentin G., Physio
logie des Menschen. — Kissel C., Naturwissenschaft!. Therapie. — 
Endlicher S., Die Medizinal-Pflanze. — Nessel F., Zahnheilkunde. — 
Wiener Klinik 1875—1877. — Bock C. E.. Pathologische Anatomie,
2 köt. — Frey H., Das Mikroskop. — Feuchtersieben E., Ärztliche 
Seelenkunde. — Baumeister-Duttenhofer, Tierheilkunde. — Rückert 
E. F., Tierheilkunde. — Bruns V., Lehrbuch der Anatomie. — 
Johnson G., Die Krankheiten der Nieren. — Ewich 0., Gicht und 
Steinkrankheiten. — Lumpe E., Cursus der Geburtshilfe. — Hufeland. 
Makrobiotik. — Bemard und Huette, Atlas der Operationslehre. — 
Bednar A., Krankheiten der Neugebornen. — Pete Zs., A fürdésről. 
Goodman J., Fibrin. — Meyer C. J., Pharmakologische Blätter. — 
Erlenmeyer A. W., Die Seelenstörungen. — Dieffenbach .T. F., Heilung 
des Stotterns. — Elme- és idegkórtan. III. köt. — Gynaekologia. V. évf-
— Szemészet, 43. évf. — International medical congress 1881. 4 köt.
— Bergson J., Das krankhafte Asthma. — Ziegler A., Die Uro- 
skopie. — Peyerl E. M., Praktische Erfahrungen. — Sigmund C., 
Die Wiener Klinik. — Thompson H., Diseases of the prostate. — 
Mackenzie M., Frederick the noble. — Gaal G., Über Auscultation 
und Percussion. — Ärztlicher Bericht aus dem Krankenhause zu 
Wien 1858— 1860. — Zeissl A., Az alkati bűjasenyv tankönyve. — 
Adamkiewicz A., Die Grosshirnrinde. — Az 1885. évi orsz. orvosi 
kongresszus. — LumniczerS., Sebészeti tapasztalatok. — Ivánchich V., 
Organische Verengerung. — Schreber D. G.. Ärztliche Zimmer
gymnastik. — Leszner R., Elet és egészség. — Mackenzie M., Hygiene 
of the vocal Organs. — Hagen R., Anleitung zur klinischen Unter
suchung. — Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde 1855— 
1869. 59 köt. — Abercrombie J., On the brain. — Fort J., Manuel 
de Pathologie interne. — Orvos-gyógyszerészi műszógyűjtemény. — 
Medico-chirurgical review, 5 köt. — Wiener mediz. Blätter, 6 köt.
— Orvosi Hetilap, 17 köt. — Balassa J., Új műtétmodorok az orr- 
képlés körül. — Bock 0., Handatlas der Anatomie. — Zeitschrift 
für Natur- und Heilkunde, 4 köt. — Sammlung klin. Vorträge,
3 köt. •— Grosz L., Orvosi rendőrség. — Das Buch der Erfindungen, 
Gewerbe und Industrien, 6 köt. — Die Natur. Jahrg. 1855—1858.
— Bünker R., Das Bauernhaus. — Soos M., Éghajlatiam — Müller 
J., Experimentalphysik. — Naturkräfte, 28 köt. — Népszerű ter
mészettudományielőadások gyűjteménye, 1884—1887. évf. — Kovács-



Martiny, Compendium pliysices. — E. du Bois-Reymonds Vorlesungen.
— Kunzek A., Die Lehre vom Lichte. — Strecker A., Organische 
Chemie. — Schmidlin E., Populäre Botanik. — Willdenow C., 
Botanik. — Populäre Naturgeschichte, 12 köt. — Lorinser E., A 
legnevezetesebb gombák. — Kovács-Martiny, Compendium physicae, 
ed. IV., 2 köt. — Budapest és környéke, 3 köt. — Scherr J., 
Schiller und seine Zeit. — Shakespeare’s dramatische Werke, 9 köt.
— The Works of Lord Byron, 5 köt. — Oeuvres de Moliöre. 8 köt.
— Zola E.. Lourdes. Rome. Paris. Pascal orvos, ford. Cserhalmi G. — 
Feuillet 0 . Roman d’un jeune hőmmé. — Lord Lytton, The last 
days of Pompeii. — Goldsmith 0., Vicar of Wakefield. — Rousseau, 
Emile on de l’education, 4 köt. Julie on la nouvelle Héloise, 4 köt.
— Jász G., A fejlődés törvényei. — Renan E., L ’avenir de la science.
— Lubbock J., The use of Life. — Heine, Buch der Lieder. — 
Koch E., Mineralquellen des österr. Staates. Mineralquellen Deutsch
lands. — Reich E., Blicke in das Menschenleben. — Vámbéry A., 
The story of my Struggles, 2 köt. — Ule 0., Die Erde. — Rosz- 
mäszler E., Geschichte der Erde. — Pozsony és környéke. — Blaek’s 
Guide Through Edinburgh. — Fényes E., Magyarország geográfiái 
szótára, 4 köt. — Wolf H., Die Stadt Oedenburg. — Sauerländer 
E., Tagebuch-Blätter einer italienischen Reise. — Hellwald P., Die 
Erde und ihre Völker, 2 köt. — Hann J., Allgemeine Erdkunde. — 
Blanc’s Handbuch der Natur und Geschichte der Erde und ihrer 
Bewohner, 3 köt. — Lubbock J., The Pleasures of Life, 2 köt. — 
Schranz-Bünker, A kéziigyességi oktatás. — Ulrich G., Verdienst 
und Gnade. — Schwicker H., Das ung. Unterrichtswesen. — Barth 
E., Die Reform der Gesellschaft. — Fiume és környékének tájrajza.
— Zoricic M., Demographische Arbeiten in Kroatien und Slavonien.
— Hirsch W., Genie und Entartung. — Büchner L., Erő és anyag.
— Társadalomtudomány elemei. — Liebig J., Chemische Briefe. — 
Fresenius R., Anleitung zur ehern. Analyse. — Galletti J., Allgem. 
Weltkunde. —• Unsere Zeit, Übersicht der merkw. Ereignisse, 35 köt.
— Englische Revolution nach Guizot bearb., 3 köt. — Freymund 
E. — Mährlen J., Gesch. unserer Tage 1830— 1832., 11 köt. — 
Dethier P., Gesch. der alten Welt, 2 köt. — Jung J., Leben und 
Sitten der Römer, 2 köt. — Macaulay Th., Geschichte Englands. 
9 köt. — Gindely A., Geschichte des 30jähr. Kriegs, 3 köt. — 
Lippert J., Kulturgeschichte der Menschheit, 2 köt. — Szilágyi J., 
Erdélyország története, 2 köt. — Obermüller W., Abstammung der
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Magyaren. — Becker E., Die Sonne und die Planeten. ■— Peters 
E., Die Fixsterne. — Lehmann P., Die Erde und der Mond. — 
Gerland E., Licht und Warme. — Taschenberg O., Verwandlungen 
der Tiere. — Hartmann R., Abyssinien. — Jung K., Der Weltteil 
Australien, 4 köt. — Merklas V., Gemälde von Prag. — Magyar- 
országi Kái'pátegyestilet évkönyve, 11 köt. — Stricker S., Über die 
wahren Ursachen. — Heinze R., Hungarica. — Twain M. — W arner 
C., Gilded age. — Wenzel G., Die natürlichen Zauberkräfte. — 
Buttmann Pli.. Griechische Grammatik. — Ploetz Ch., Manuel de 
littérature franyaise. — Thieme F., Englisches Lesebuch. — Gauds 
P.. Engl. Sprachlehre, 2 köt. — Fornasari-Verce A., Praktischer 
Kursus zum Unterricht in der italienischen Sprache. — Schwan Ch.. 
Diktionnaire frányái sc, Allemand. — Vergilii opera c. annotationibus 
J. Minellii. — Schaevii H., Mythologia deorum.— Ovidii M„ Tristium 
libri V. e rec. Burmanni. — Ciceronis sei. rationum liber e rec. 
Graevii. — Theocritus Bion et Moschus. — Orvosok és természet
vizsgálók X. gyűlésének munkái. — Orvosok és természetvizsgálók 
XIII. gyűlésének munkái. — Orvosok és természetvizsgálók XIX. 
gyűlésének munkálatai. — Sellwag K., Über doppelte Brechung des 
Lichtes im menschlichen Auge. — Unsere Zeit, Neue Folge VI., 
VII., VIII. Jahrg., 6 köt. — Binzer-Pierer, Enzyklop. Wörterbuch, 
53 köt. — Articuli comitiorum anni 1827. — M. k. földtani 
intézet évkönyve 1871. — Griechische Prosaiker in neuen Über
setzungen, herausg. von C. Osionder und G. Schwab, 68 köt. — 
Martosy Mórocz F., Francia nyelvtan. — Weitz M., Naturwissen
schaftliches. — Mascart M., La météorologie appliquée ä la prévision 
du temps. — Patentales Josephinae de re matrimonii. — Oersted H., 
Geist in der Natur. — Molnár V., A genfi conventio. — Kováts- 
Martiny G., Compendium matheseos. — Kolb C., Grundriss der 
path. Anatomie. — Összesen 294 mű 714 kötetben.

Egyéb adományok : Losonczi Bánffy család története I. (Bánffy- 
család ajándéka.) — Strauch A., Astrognosia. (Gecsányi G. igazgató 
ajándéka.) — Bothár D., Aus einem alten Stammbuch. (A szerző 
ajándéka.) — Magyarország a párisi kiállításon. — Ebner G., Für 
König und Vaterland. (Nm. vallás- és közokt. m. kir. minisztérium 
ajándéka.) — Folyóiratok közül ajándékok: Hivatalos Közlöny. — 
Herkules. — Jó egészség. — Állatvédelem.

Mulaszthatatlan kötelességet teljesítünk, midőn a felsorolt 
könyvekért, illetőleg folyóiratokért a szíves adományozóknak az 
intézet nevében ezúton is hálás köszönetét mondunk.



95

A Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása 
1909—10-ik tanévben.

Jókai Mór, Szerelem bolondjai. És mégis mozog a föld. Kő
szívű ember fiai. — Gyulai Pál, Emlékbeszédek. — Dr. Pfennigs
dorf Emil, Hit és szabadság. — Madách Imre, Az ember tragédiája.
— Oláh Gábor, Petőfi képzelete. — Gárdonyi Géza, Göre Gábor. 
Tapasztalatok. Göre Martsa lakodalma. Veszödelmek. Durbints sógor. 
A Kátsa. A pesti úr. Bojgás az világba. — Kelemen Béla, Német
magyar és Magyar-német kéziszótár. — Badics Ferenc, A magyar 
irodalom története. — Szőts Farkas, Emlékezés Kálvinról. — Dr. 
Pintér Jenő, Irodalomtörténet. — Raleigh Walter, Shakespeare. — 
Maler Ede, Ókori Egyiptom. — Kállai Béni, A szerb fölkelés törté
nete 1807— 10. — Egressy Ákos, Petőfi Sándor életéből. — Farkas 
Ernőd, Petőfi Sándor élete. — Endrődi Béla. Petőfi és Arany levele
zése. — Kéry Gyula, Friss nyomon. — Meltzl Hugó, Petőfi-tanul- 
mányok. — Dr. Ferenczy Zoltán, Szabadság, szerelem. — Zsilinszky 
Mihály, Dr. Székács József. — Kovács Andor, A bölcs asszony építi 
az ő házát. — Ládonyi Pál, Ha szeretet nincsen bennem. — Raffay 
Sándor, Házi oltár. — Stehlo Kornél, A nő hivatása a magyar prot. 
küzdelmében. — Kapi Béla, Hitünk igazsága. — Gombócz Endre, 
Sopron vármegye növényföldrajza. — Sóbányi Gyula, A Duna bal
parti mellékfolyóinak hidrografiája. — Ambrus Zoltán, Giroflé és 
Girofla. Őszi napsugár. Berzsenyi báró és családja. Solus eris. — 
Csudáky Bertalan, Múlt és jelen. Kisfaludy-Társaság Évlapjai 1908 09.
— Kenedi Géza, Az élet könyve. — Ady Endre, Szeretném, ha 
szeretnének. Műveltség könyvtára. A művészet könyve. — Ady 
Endre, Vér és Arany. — Mikszáth Kálmán, Almanach 1910. — 
Varga Ottó, Az aradi vértanuk albuma. — Dr. Sebők Imre, Öt 
világrészen keresztül. — Reinack Salamon, A művészet kis tükre. — 
Lyka Károly, Kis könyv a művészetről. — Radó Antal, A fordítás 
művészete. — Horváth János, Ady s a legújabb magyar lira. — 
Dr. Dercsényi Móric, Platon válogatott művei. Váczy János, 
Kazinczy Ferenc. — Dosztojewszkij, Bűn és bűnhődés. — Mikszáth 
Kálmán Összes művei. Jubileumi kiadás I. sorozat. — Császár Elemér, 
Kisfaludy Sándor. — Várady Béla, Mikszáth Kálmán. — Dr. Wekerle 
László, Nagy ezerév. — Dr. Imre Sándor, Gr. Széchenyi István 
nézetei a nevelésről. Eöttevényi Nagy Olivérné, A sátán felesége és 
egyéb elbeszélések. — Radó Antal, Idegen szavak szótára. —
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Yolland, Angol-magyar szótár. — A Vasárnapi Újság és Uj Idők 
1909-iki évfolyamai. — Akadémiai emlékbeszédek XV. kötet. — 
Akadémiai Értesítő XX. kötet. — Archeolog. Értesítő XXIX. kötet. 
Budapesti Szemle XXXV. kötet. — Egészség XXIII. kötet. — 
Egyetemes Philológiai Közlöny XXXIII. évfolyam. — Irodalomtör
téneti Közlemények XX. kötet. — Magyar Nyelvőr XXXVIII. 
évfolyam. — Mathematikai és Természettud. Értesítő XXVII. kötet. 
—- Protestáns Szemle XXI. évfolyam. — Századok XLIII. évfolyam.
— Természettudományi Közlöny XLI. évfolyam. — Történelmi Tár 
X. kötet, — Akadémiai Értekezések a nyelv és széptudományok 
köréből XXI. kötet. — Akadémiai értekezések a történeti tudo
mányok köréből XXIII. kötet. 74 mű 82 kötetben és 12 folyóirat.

Az Ifjúsági Kiskönyvtár (I—IV. oszt.) gyarapodása.
Verne, Különös végrendelet. Egy khinai viszontagságai. Ingada. 

Észak a dél ellen. Cascabel Caesar. Az Orinogon fölfelé. A világ ura. 
Cetvadászok. Várkastély a Kárpátokban. Utazás a holdba. Doktor ur. 
theoriája. Fekete indiák. Jégsphinx. Begum ötszáz milliója. — 
Vámbéry utazásai Ázsiában. — Münchhausen Vidám kalandjai. — 
Radó, Benyovszky Móric. — Pajeken, Meztiz. — Church, Egy 
római ifjú kalandjai. — Falkenhorst, Rabszolgakaraván. — Donászy, 
Arany szalamandra. Rejtélyek a történelemből. — Gaál, Virág Palkó.
— Laurie, Diákélet Angolországban. — Donászy, Egy magyar diák 
élete. — Bánfi, Tündérország. — May, A sivatagon keresztül. A 
datolya honából. A szkipetárok földjén. A Kordillerákban. A Bal
kánon. — Hanusz, Égen és földön. — Statin, Tűzzel-vassal 
Szudánban. — Jakab, Iinposztor. — Marujat, Rüstig. — Tóth. 
Munka bajnokai. — Büngérfy, Kádár Pali. — Verne, K étévi vakáció. 
Grant kapitány. 15 éves kapitány. — Földes, Búrok magyar vitéze.
— Erődi, Szentföldön. — Erődi, Fáraók országában. — Nansen, 
Grönlandon. —■ Bonnet, Vadonban. — Lőcsei, Emma néni, — Gaál, 
Kujak Andris utazása. —- Lajos bácsi, Képes mesék. — Sámi dél
afrikai utazása. — Erődi utazása Szicíliába. — Ezopus 300 meséi.
— Gaál, Virág Palkó, Komédiás Palkó. — Bánfi, Magyar László 
utazása. — Radó, Benyovszky élete. — Sebők, Öt világrészen ke
resztül. — Stanley utazása. — Rákosi. Korhadt fakeresztek. — 
6 kötet Göre Gábor. — May, Bagdadtól Stambulig. — Donászy, 
Asztákok kincse. — Bársony, Erdőn-mezőn. — Brozik, Kolumbus.



97

— Gerando, Emberiség jóltevője. — Gáspár, Ázsia körül. — 
Flammarion csillag, olvasm. — Hanusz, Növények világából. Fák 
birodalmából. Képes Természetrajz. — Gyalog a vén Európán ke
resztül.

SZERTÁRAK GYARAPODÁSA.

1. Természetrajzi szertár. A j á n d é k  ú t j á n :  2 drb barlangi 
medvecsont, Keleti Erzsiké kisasszonytól. 1 di'b Pecten kagyló, 
Papp Sándor IV. ősz. tanulótól. V é t e l  ú t j á n :  Vörös bőgő 
majom, Öves állat. Könyvek: Fran§é: Bilder aus dem Leben des 
Waldes. Serényi: Levegő meghódítása. Kraepelin: Einführung in die 
Biologie.

2. Földrajzi szertár. A j á n d é k  ú t j á n :  Magyarország nép
rajzi térképe, a vall.- és közokt. Miniszter úrtól. Gsell-Fels: Italien, 
1 kötet könyv, Hollósy Kálmán, Nádassy Gyula, Szabó József, dr. 
Ruhmann Jenő intézeti tanár uraktól. 24 drb diapositivkép Flórenc 
és Róma környékéről. Készítette és felvette Szabó József intézeti 
tanár. V é t e l  ú t j á n :  Magyarország hegy-vízrajzi térképe, Nagy- 
Britannia fali térképe, Németország politikai térképe. 10 drb 
photochrom-kép Budapest nevezetességeiről. 1 drb Leipziger Illu
strierte Zeitung „Egyptomi“ száma. Seydlitz : Handbuch der 
Geographie. Griebens: Wien.

3. Rajz-szertár. V é t e l  ú t j á n :  Fali polc, álló polc, gyer
meknapernyő, 3 drb kefe, silinga, 1 pár fatalpú cipő, dohányzacskó, 
fújtató, mérővessző, talicskakerék, 2 drb konyharuha, 2 drb mokka
csésze, 2 drb römer-pohár, kávéskanál, 9 drb mázatlan antik 
edényforma, 7 drb mázas, színes váza, kosár, 10 drb esztergályozott 
forgási test, 9 drb gipszminta, domborművű levél- és rosetta- 
alakzatok.

4. Fizikai szertár. Új készülékek megrendelés alatt. Szemlél
tetéshez szükséges anyagok szereztettek.

7



ÖSZTÖNDÍJAK, SEGÉLYEGYESÜLETEK ÉS 
TÁPINTÉZET.

VI.

Ösztöndíjak és egyéb segélyezés.

A soproni egyházközség és az iskolafenntartó egy
házkerület kezelése alatt levő alapítványok jövedelméből 
ösztöndíjban részesült:

1. 8 líceumi tanuló . . . . . . .  3916 K — f
2. Az egyetemes egyház kezelése

alatt levő gr. Teleki-Róth Jo
hanna alapítványból 70 koro
nával 5 tanu ló .......................... 350 „ — „

3. A Belmisszió - egyesület részéről
segélyezésben részesült . . .  417 „ — „

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

5. A Mozgay testvérek adománya . 30 „ — „
6. Egész, illetőleg fél tandíjmentes

séget élvezett 47 tanuló . . . 1980 „ — „
7. Tápintézeti kedvezményben része

sült 58 ta n u ló .......................... 4015 „ — „
8. A magánbetegápoldában ápolást

kapott 9 tanuló 92 napon át és
Átvitel . . 10788 K — f
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Áthozat . . 10788 K — f
ingyen gyógyszert több tanuló;
összes k ö lts é g .......................... 306 „ — „

9. Jutalomban részesült 31 tanuló . 250 „ — „
összesen . . 11344 K — f

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

dékeire.

Az 1909/10. iskolai évben 155 liceumi tanuló étke
zett a táp intézetben, közülük azonban az év végéig 8-án 
kimaradtak. Az 1907. évi julius hó 17-én és 18-án tar
tott egyházkerületi közgyűlés határozata szerint:

A kedvezményesek számát a tanév elején belépők 
számának arányához képest (mivel az 1907. évi és 
1908. évi egyházkerületi jegyzőkönyvben alapúi felvett 
300-nál kevesebben voltak) a főiskolai kisbizottság a 
liceumi tanulókra nézve a tápintézet terhére 45-ben álla
pította meg 3050 K egyenértékben a következő meg
osztással :

5 tanuló kedvezménye a 150 K =  750 K
6 „ „ a 100 „ =  600 „

34 „ „ a 50 „ =  1700 „
A Simunyák-alapítvány kamatainak

pótlására a tápintézeti pénztárból 
7 tanuló kevezménye a 84 K =  588 „

A Bergh-alapítvány kamataiból két
tanuló kedvezménye a 100 K =  200 „

A Rupprecht Tasziló- és Olivér-ala- 
pítványból 1 tanuló kedvez
m énye...........................................  62 „

A Rupprecht Tibor- és Olivér-ala-
pítványból 1 ta n u ló ................. 37'50;

Átvitel ~  3937 K 50 f

3050 K — f 

887 „ 50 „



10 0

Áthozat . 3937 K 50 f
A Kisczelli mészároscéh-alapítvány \

kamataiból 1 ta n u ló .................  60 K(
A Benkő Sámuel-alapítványból 1 ta

nuló k e d v e z m é n y e .................  18 J
összesen 59 tanuló kedvezménye . . . 4015 K 50 f

Ami az élelmezést illeti, a tápintézeti gondnokság 
arra törekedett, hogy az életrend, amennyire csak lehet
séges, 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 
megállapítása 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, sertéspecsenyét; tésztául túrós-, 
mákos-, diós-, darásmetéltet, szilvás- vagy szilvaízes 
gombócot, ünnepek alkalmával rizsfelfujtat, almásrétest 
vagy cukrászsüteményt. Vacsorára rántott-, bab-, borsó-, 
rizs-, burgonya- stb. levest és tésztát (töpörtős pogácsa, 
mákos-, diós-, szilvaízes kalács, lepény, búza- vagy 
daragancát, rizs- vagy darakását), vagy kolbászt, sertés
sültet, székelygulyást, hurkát, kocsonyát, töpörtőt bur
gonyával, liptai túrót, kemény tojást stb.

A tápintézet a teljes díjat fizetőkre nézve is jóté
konysági intézmény, azért újból is esdő szóval fordulunk 
gyülekezeteinkhez, lelkészeinkhez, a hitrokonokhoz és 
mindazokhoz, akiket a jó Isten anyagiakkal megáldott, 
hogy e nemescélú intézményt adományaikkal támogas
sák, mert az egyre fokozódó drágasági viszonyok mellett 
csak úgy felelhet meg céljának.

78 K — f
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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 Hofmann 
Ede nagybirtokos úr egy szarvast, a fertőmeggyesi 
egyházközség 2 szekér, a harkai 1 szekér különféle 
terményt adományozott. Fogadják úgy az itt, mint az 
elől felsorolt nemeslelkű adakozók jótéteményeikért a 
tápintézet nevében hálás köszönetünket.



V II.

ÉRTESÍTÉS
A JÖVŐ 1910—1911-IKI TANÉVRE VONATKOZÓLAG.

* LÍCEUM.

1. T ankönyvvá ltozta tás. V allástan . II . oszt. B ereczky 
S. B ib lia i tö rtén e tek ; I I I .  o. H e tv én y i L . A keresztyén  
egyház rövid  tö rtén e te  kor- és é le tra jzokban ; V. oszt. 
B atiz ía lvy— B ereczky  B ib liai ism ertetés.

L a tin  nyelv . V. oszt. K öpesdy— C serép: S tílu sg y ak o r
la tok Ciceróhoz és O vid ius F astijához; V I. Szabó K á lm án —  
V irth : S tílu sg y ak o rla to k  L iviushoz és V erg iliushoz; V II. 
oszt. B urián -K ara-S zékely -V irth : S tílu sg y ak o rla to k  Sallus- 
tiushoz, C iceróhoz és V ergiliushoz.

2. B eiratások. Szeptem ber 1., 2 ., 3. napján  helybeliek  
és v idékiek  beira tása . K ésőbbi felvétel csak a késedelem  
indokolásával, ille tő leg  a tanható ság  engedelm ével tö rtén 
hetik  meg'.

3. Ja v ító , pótló  és felvételi vizsgálatok augusztus hó 
31-től szeptem ber 3-ig  ta rta tn a k  m eg. Szeptem ber 5-én a 
főiskolai isten tiszte le t u tá n  a tanév  ünnepélyes m egny itása  
s a tö rvények  felolvasása.

A k ik  a folyó tanévben  elégtelen osztályzato t kap tak  
s jav ító  v izsgát a k a rn a k  tenni, ezt jún ius hó végéig  az 
igazgatóságnál bejelen ten i ta rtoznak . Az egy  tá rg y b ó l 
bu k o tt tanu lónak  —  1883. évi 30. t.-c. 11. §-a értei-
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m óben —  a tan ári kar, a  k é t tá rg y b ó l b u k o ttn ak  az egy 
házi főhatóság adhatja  m eg a javító v izsgála tra  szóló en
gedély t. K i kettőnél több  tá rgybó l b u k o tt meg, az ily  
engedé ly t eg y á lta láb an  nem  nyerhet.

A felvételnél okvetlenü l szükséges, hogy  a beira tkozn i 
akaró  tan u ló  hiteles b izo n y ítv án n y a l igazo lja  eddig i ta n u l
m á n y a it; ak i pedig  a m egelőző tanévben  nyilvános in té 
zetbe be írva  nem  volt s v izsgát nem te tt ,  szinte hitelesen 
igazolni ta rtoz ik , hogy  ho l tö ltö tte  a megelőző tanéve t s 
m ié rt szak íto tta  félbe tanu lm án y a it.

Az első osztályba csak  oly növendékek vétetnek  fel, 
k ik  a k ilenced ik  évet m ár betö ltö tték  s arról, h o g y  a nép
iskola n ég y  osz tá lyát jó s ikerrel elvégezték, b izo n y ítv án y t 
m u ta tn a k  fel, v ag y  felvételi vizsgával igazolják a m eg
k ív á n ta ié  képzettséget.

M in th o g y  a törvény értelmében egy osztályba 6 0 -n á l több 

tanu ló t fe lven n i rendszerin t nem  szabad , felkéretnek az ille tők , 

k ik  a gondviselésük a la tt lévő gyerm ekeket főg im názium unkba  

először s különösen az első osztályba beíra tn i a ka r já k , hogy 

az ág. h itv . evangélikus va llá súak augusztus hó 1 0 -tő l 2 5 -ig , 

a más va llá súak  augusztus 2 5 -tő l 3 0 -ig  személyesen vagy  

írásban jelentkezzenek.

Azok, k ik  először ira tkoznak  be a  g im názium  v a la 
m ely ik  osz tá lyába , kötelesek születési b iz o n y ítv án y t s him lő
oltási, ille tő leg  ú jrao ltási b iz o n y ítv án y t felm utatn i. Az 
ú jrao ltás igazolásának  kötelezettsége fennáll azokra nézve 
is, k ik  évközben tö ltik  be 12-ik évüket.

A z  isko la i tartozások a z egyházkerületi 1 9 0 4 . évi köz

gyűlés jegyzőkönyvének 1 0 3 . pontja értelm ében, m inden  félév 

első három havában fizetendők. A tand íj egyéb já ru lékokkal 

az első félévben 36  K , a m ásodik félévben 30  K .  A ta n 
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díjba beszám íto tt 6 korona  országos ta n á ri nyugd íj já ru léko t 
azonnal a be ira tás  a lkalm ával kell lefizetni.

Ú g y  a táp in tézeti, v a lam in t az összes iskolai d íjakat 
a szülők az ,,E gyházkerü le ti p én z tá r i h iva ta l“-ra  címezve 
kü ld jék  el.

Az iz rae lita  vallású  tanu lók  ezenk ívü l félévenkint még1 
12— 12 ko roná t, a m ag án tan u ló k  p ed ig  egész évre m ég 
10 ko roná t tizeinek építési költségek  cím én. A m agán 
tanu lók  v izsgadíja, m ely  a  tandíjon  és az építési járulékon 
k ív ü l fizetendő: 60 korona.

Végül fe lké r jü k  a v idék i t. szü lőket és gyám okat, hogy 

gyerm ekeik, ille tve g yá m o ltja ik  elszállásolásánál a lehető leg

nagyobb elövigyázattá l és szem élyesen já r ja n a k  el, m ivel a 

tanulók ta n u lm á n y i s m agaviseleti hanya tlá sának oka legtöbb 

esetben a gondos felügyele t h iányában keresendő. A  megfelelőbb 

lakások jegyzéke az igazgatói irodában tekinthető meg. K ív á 

natos, hogy a beiratás a lka lm áva l a szü lő  vagy annak helyet

tese az osztá ly fővel megbeszélje a ta n ítvá n yn a k  testi-lelki sa já t

ságait, h a jla m a it, esetleg fogya tkozása it, hogy ezen adatok  

annak előnyére a neveléstanításban felhasználhatók lehessenek.
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TÁPINTÉZET.
A tápin tézetbe való  felvételre a következő szabályok  

á llanak :
Teljes évi díj m e lle tt a tápintózetbe lelvehető a fő

iskola három  tan in tézetének  (líceum , theológiai akad ém ia  és 
tanítóképző-intézet) m inden  növendéke.

1. A  táp in tézetbe já ró  ifjú  u tán  az egész évi díj 200  K.
2. Szerekre m inden  növendék fizet 2 koronát.
3. A d íja t ké t részle tben  előre kell fizetni, m ég pedig  

102 k o ro n á t szeptem ber, 100  koronát február elején. A k i  
az 1. fé lév i d íja t novem ber , a 11. fé lév it m árcius végéig le 
nem  fize ti, a tápintézetből k izá ra tik .

4. A  főiskolai k isb izo ttság  jogosítva van  alaposan 
m egokolt fo lyam odásra ren d k ív ü li m é ltány lást érdem lő 
esetekben a  k izárást m ellőzni.

A kedvezm ényes h e ly ek é rt fo lyam odók kérv én y e ik  
m ellé —  m elyek  a fő iskolai k isbizottsághoz, m in t e g y ú tta l 
táp in tézeti bizottsághoz cím zendők és a táp in tézeti g o n d 
noknál n y ú jtan d ó k  be, m ég  pedig legkésőbb szeptem ber 
hó  10-ig, —  a következő o k m ányokat kötelesek csatolni:

a) a megelőző iskolai évről szóló b izony ítvány t,
b) szegénységi b izo n y ítv án y t,
c) illetékes lelkészének ajánló levelét, m elyben a fo lya 

modó családi állapota részletesen fe l legyen tüntetve.

d ) lelkészek és ta n ító k  fiai szegénységi b iz o n y ítv án y t 
fe lm uta tn i nem  kötelesek.

K edvezm ényesekül csak  szegénysorsú, k ifogástalan  
m aga v iseletű  s oly  szorgalm as tan u ló k  vehetők fel, ak ik  
jeles v a g y  legalább is jó általános osztályzato t képesek 
felm utatn i.
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A kedvezm ényes he ly ek re  való felvétel rendszerin t 
egész évre tö rtén ik , de h a  valam ely  tan u ló  az év fo lya m á n  
a z  élvezett kedvezm énynek m eg nem felelő  m agaviseletét ta n ú 
s ít  vagy ta n u lm á n ya it elhanyagolja , kedvezm ényétől a tanári 
k a r  előterjesztésére a tá p in té ze ti bizottság bárm ikor meg
fosztha tja .

Az év elején, m egszavazott kedvezm ényüket a II . fél
évre  elvesztik m indazok a  táp in tézetbe járó  ifjak, a k ik n ek  
az I. félév végén  elégteleii osztá lyzatuk  van.

Az évközben m egüresedett kedvezm ényes h e ly ek  az 
1905-ik  évi egyházkerü le ti közgyűlés jegyzőkönyvének  
33. pontja értelm ében ab b an  a tanévben  nem tö lte tn ek  be.

A kedvezm ények k iosztásánál tek in te tb e  veendő, hogy  
a folyam odó nem  részesül-e m ás iskolai jó tétem ényben. I ly  
esetben egyenlő  viszonyok m ellett az van  előnyben, aki 
m ásnem ű gyám olításban  nem  részesül.

A táp in tézetbe való felvétel rendszerin t a tanév  kez
detén  tö rtén ik . A  tanév  fo lyam a a la tt csak  a hó 1-én és 
15-én lehet belépni; ugyanezen  időpontok  irá n y a d ó k  az 
esetleges kilépésnél is.

A k ilépést a táp in téze ti gondnoknál be kell je len ten i, 
an n y iv a l ink áb b , m ert ezzel m egszűnik  a díj fizetésének 
kötelezettsége. A  k ilépett ta g  a befizetett összegnek őt 
m egillető részét visszakapja.
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STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK.

a) A líceumi tanulókról.

a) A t a n u l ó k  ( n y i l v .  é s  m a g á n t a n u l ó k )  ö s s z e s  s z á m a  o s z t á l y o n k i n t

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Össze
o s z t á l y b a n sen

Felvétetett az év folyamán 67 48 42 33 39 44 35 34 342
Vizsgálatot t e t t ................ 64 46 39 30 38 44 32 33 326

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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6 10 74 4 i 3 0 8 19 4 42 18 3 78 4 25 3 26

Jeg y ze t b —i) csak  a tan év  végén  je len  vo lt ny ilv . tan u ló k ra  vonatkozik .
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k) N y i l v á n o s  é s  m a g á n t a n u l ó k  é l e t k o r a  1 9 0 9 .  é v  d e c e m b e r  3 1 - é n .

O s z t á l y
9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21

Összesen
é v e s

I. 4 8 21 17 14 2 66
n. 15 15 14 4 48

m. 14 14 9 2 39
IV. 12 14 2 3 31
V. 1 10 13 10 4 38

VI. 2 16 17 7 2 44
VII. 1 13 14 4 1 34

VIII. 1 8 10 8 5 1 33
- | | 1 333

b) A tanulásban tett előmenetelről.
a) A rendes tárgyakat véve:

és pedig
I. TT TTT TV V. VT. v i i .  ívni:— Összeseiosztályban

minden tantárgyból jeles ered
mény ..................................

minden tantárgyból legalább
4 2 3 i 8 3 — 2 23

jó eredmény.......................
minden tantárgyból legalább

10 8 9 7 7 8 10 8 67

elégséges eredmény . . . .  
egy tantárgyból elégtelen

35 27 23 20 21 31 16 21 194

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

3 4 4 2 1 1 4 2 21

eredm ény ...........................
több tantárgyból elégtelen

3 2 — — 1 1 2 9

eredm ény ........................... 9 3 — — —
~ |

12

64 46 39 30 38 44 32 33 | 326
J e g y z e t ,  a) csak a vizsgálatot tett nyilvános tanulókra vonatkozik. 

A magántanulók vizsgálata június 21-én lesz.

f) A  t a n u l ó k  I l l e t ő s é g e
g) A  t a n u l ó k  

e g é s z s é g i  á l l a p o t a
h )  A  t a n u l ó k  
m a g a v i s e l e t é i) A t a n u l ó k  s e g é l y e z é s e
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j e g y e t

107| 80 139 — — 326 83 3 10 1 302 24 | — | — 19 281 59 —181 25 1 5
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b) A r e n d k í v ü l i  t á r g y a k a t  v é v e :

Hányán tanultak ered- I. I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I .
ménnyel az év végéig o s z t á l y b a n összesen

szabadkézi rajzot . . . . 2 0 1 8 1 3 13 6 2 5 1 5 8

műéneket........................... 2 1 2 3 1 6 — 4 2 2 21 1 4 1 2 1

g y o rs írá s t ....................... — — 9 — — 7 4 1 2 3 2

egészség tan t................... — — — — — — 3 2 — 3 2

Ifj. Magyar Társaság s
olvasókör....................... — — — — — 4 2 3 2 3 3 1 0 7

Ének- és Zenekör . . . . — 4 6 — — 2 2 2 6 1 4 7 2












