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I.

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 Véssey 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 Vümos egyházkerületi
főszámvevő. Póttagjai: Varga Gyula, Beyer Teofil, Németh
Pál, I’só Vince, Farkas Elemér, Nagy Sándor, Tomka
Gusztáv lelkészek; továbbá Kiss Jenő, Porkoláb Mihály,
í*
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dr. Schreiner Sándor, Berzsenyi Sándor, Rösch Frigyes,
Albrecht Alfréd és Stráner Gyula dr.
b) A főiskolai kisbizottság, egyúttal alsóbb fegyelmi
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 fegyelmi hatóság elnökei a főiskolai
nagy bizottság elnökei; tagjai: 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. törvényszéki biró.

II.

ADATOK A LÍCEUM 1910—11-IK ISKOLAI ÉVÉNEK
TÖRTÉNETÉHEZ.
a) A tanév megnyitása. Az iskolai évet augusztus
hó 31-én felvételi és javító vizsgálatokkal nyitottuk meg.
Szeptember 1., 2. és 3-án történt a tanulók felvétele és
folytattuk a javító vizsgálatokat. 2., 3. és 5-én tartottuk
meg a pótló Írásbeli és 7-én a szóbeli érettségi vizsgá
latot. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása 5-én volt s
a rendes tanítást 6-án kezdtük meg.
b) A tanári testületről. A tanári testületben vál
tozás csak annyiban történt, amennyiben a megüresedett
természettani—mennyiségtani tanszéket az Egyházkerület
Szabó Kálmánnal, intézetünknek múlt esztendőben meg
választott tornatanárjával, ki időközben a fizika—mennyi
ségtani szakra is középiskolai képesítést szerzett magának,
töltötte be, egyelőre helyettes tanári minőségben. A torna
tanítást a Főiskolai-kisbizottságtól nyert megbízás alapján
Szabó Kálmán, Hollós János és Nádassy Gyula kebelbeli
tanárok vállalták el.
c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett
összesen 341 nyilvános és 9 magántanuló. A tanulóknak
osztályok szerinti megoszlását, valamint egyéb viszonyaikra
vonatkozó adatokat a hátul közölt statisztikai táblázatok
tüntetik ki. Az ifjúságnak tanulmányi előmenetele és maga
viseleté teljesen kielégítő volt.
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A tanulók egészségi állapota ezen iskolai évben is
kedvező volt. A részletesebb tájékoztatást intézeti orvo
sunk adja a statisztikai táblázatokban.
Intézetünk egészségügyét áldásosán szolgálja a hely
beli Magánbetegápoldában rendelkezésünkre álló egy külön
szoba, az úgynevezett deák-szoba, ahol a komolyabb jel
legű, vagy ragályos természetű és gondosabb ápolást
igénylő betegségben iíjaink szakszerű gyógykezelésben
és ápolásban részesülnek. Szegényebb tanulóink magánbetegápoldai alapunk terhére ingyen gyógykezelésben és
élelmezésben részesülnek. Az 1910-iki polgári évben ezen
jótéteményt 6 liceumi tanuló 188 napon át élvezte. Külön
ben a szegény tanulók lakásukon is részesülnek ingyen
gyógykezelésben és gyógyszerben. Magánbetegápoldai
alapítványunk ez évben kb. 138.000 K-ra növekedett.
A tanuló-ifjúság önműveléséről és tevékenységéről
az egyes ifjúsági köröknél és egyesületeknél részletesen
számolunk be. Itt mint külön felemlítésre méltóról meg
emlékezem, hogy mélt. véssei Véssey Sándor egyházker.
felügyelő úr által ifjúsági pályamunkák díjazására adomá
nyozott pályadíjakból az elsőt (60 K) Zábrák Viktor VIII. o.
t. „Az akaraterő szerepe a nagy emberek életében és a
nagy eseményekben“ című dolgozattal, melyet az április
hó 2-án tartott vallásos estélyen olvasott fel, a 2-ikat
(40 K) Szűcs Lajos VII. o. t. „A természettudományok
mint a vallásos érzelmek ébresztői és erősítői“ című művel
és a 3-ikat (40 K) Győrffy Béla VII. o. t. „A vallás sze
repe és jelentősége az emberi művelődés történetében“
cíművel érdemelték ki.
Tavaly a Magas-Tátrába tett ifjúsági tanulmányút
leírására kitűzött 10 K pályadíjat Zsiray Miklós VII. o. t.,
dicséretet és Szabó József tanár ajándékát, „Képes ter
mészetrajz“ című művet, Németh Endre VI. o. t. nyerte
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el. — Előbbi tanuló úti leírását, vetített képek bemutatá
sával kapcsolatosan, az intézeti tornacsarnokban olvasta fel.
d) Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. Az intézet
tanári testületé minden rendelkezésére álló morális neve
lési eszközt felhasznált arra, hogy a gondozására bízott
ifjúságnak hazafias és valláserkölcsi érzelmeit nevelje és
ébren tartsa. A tanulókat, kiváltképen a vidékieket, laká
sukon több ízben felkerestük, hogy lakásviszonyaikról és
magánfoglalkozásaikról értesülést szerezzünk.
Ezen törekvéseinkben áldásosán közreműködött és
támogatott bennünket a líceumunk kebelében működő
Belmissziói-egyesület, melynek elnöke időt, fáradságot
nem kiméivé buzgólkodott, hogy az egyesület ideális
céljának, a szeretet és könyöriilet cselekvő munkája
számára minél több ifjút nyerjen meg. Belmissziói-egyesületünk működéséről az ifjúsági egyesületeknél részlete
sebben is beszámolunk.
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.
Utóbbinak emlékünnepét még külön az intézet tornacsarnokában is megültük következő műsorral:
1. Kapi Gy.: Istenünk nagy hegyeimét. Magyar ritm. korái.
Énekli a líceumi vegyeskar.
2. Alkalmi imádság. Mondja Hetvényi L. lie. tanár.
3. Alkalmi beszéd. Mondja Ihász F. tanítóképző-int. tanár.
4. Kapi Gy.: Légy hív, állj meg szent hitedben. Énekli a tanító-

képzö-int. férfikar.
5. Szavalat. Kiss József IV. évf. theol. akad. hallgató.
6. Közének.
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Az Ifjúsági Belmissziói-egyesület két vallásos estét
rendezett, az elsőt december 18-án; műsora:
1. Kapi Gy.: Én Istenem, te vagy bizalmam, magy. ritm. korái.
Énekli a líceumi férfikar.
2. Bodelschwingh Frigyes dr. Irta és felolvasta: Stráner Vilm.
VIII. oszt. tanuló, az egyesület titkára.
3. Benjamin Godard: Berceuse. Hegedűn előadja: Wedl Frigyes
VIII. oszt. tan., zongorán kiséri: Berecz Dezső VIII. oszt. tan.
4. Kecskeméthy István: Jairus leánya. Szavalja: Zábrák Viktor
VIII. oszt. tanuló.
5. Haydn József: Quartett; Presto, Allegro moderato, Menuett
és Scherzando. Előadják: Wedl Frigyes VIH., Mangold
Pál VI., Hajtó Frigyes VII. és Szczepanszky Arthur VIII.
oszt. tanulók.
6. Közének.

A másodikat április 2-án, műsora:
1. Közének.
2. Elnöki megnyitás. Mondja Hetvényi L. tanár, az egyesület
elnöke.
3. Az akarat

szerepe a nagyemberek életében és a nagy
eseményekben. Irta és felolvassa Zábrák Vikt. VIII. oszt.

tanuló.
4. Haydn József: Részletek: Krisztus utolsó hét szavából.
Előadják: Wedl Frigyes VIII.. Mangold Pál VI., Hajtó
Frigyes VII. és Szczepanszky Arthur VIII. oszt. tanulók.
5. Váradi Antal: Judás. Szavalja: Szekér Jenő VHI. oszt. tanuló.
6. Közének.

A ,.Karácsonyfa-ünnep“, melyen a karácsonyi ünne
peket itt töltő tanulók közt szeretet adományokat is
osztottunk ki, a szokott módon folyt le.
A március 15-én lefolyt hazafias emlékünnepély
műsora (az egyházker. helybeli három intézete együtt
tartotta):
1. Szent-Gály Gy.: Kikel még a földből. Énekli a líceum

vegyeskara.
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2. Ünnepi beszéd. Mondja: K iss JenölU. é. theol. akad. hallgató.
3. Illyés R : A szabadság ünnepén. Szavalja: Szekér Jenő
VIII. o. tan.
4. Sz. Nagy J.: Ima a hazáért. Enékli a tan.-képző-int. férfikar.
5. Szalay K.: Március 15. Szavalja László F. III. é. tanít.kópző-int. növ.
6. Himnusz. Közének.

Egyházkerületünk három helybeli tanintézete (theol.
akadémia, licenm és tanítóképző) az első félév befejezése
után február 1-én tánccal egybekötött hangversenyt is
rendezett, szép erkölcsi sikerrel. A tiszta jövedelemből,
687 K és 78 f-ből a Magánbetegápolda „Deákszobájának“
150 K, a liceum Ének- és Zenekörének, a Deáksegélyzőnek
és a Kirándulási-alapnak együtt 250 K jutott.
A hangverseny műsora következő volt:
1. Pogátschnigg Guidó: Csak magyarok legyünk. Énekli a liceumi

vegyeskar.
2. a) Bach: A tavasz ébredése.
b) Meyerbeer: Koronázási induló. Előadja a tan.-képző
zenekara.
3. Arany J.: A walesi bár dók. Szavalja Tomka Gusztáv, theol.
akad. hallgató.
4. a) Beriot: Seen de Ballet.
b) Drdla: Serenade N r. 1. (A-dur). Előadja hegedűn Wedl
Frigyes VIII. o. t. Zongorán kiséri Berecz Dezső VII. o. t.
5. Révfy Géza: Vadászkar. Énekli a tanító-képz. férfikara.
6. Kóler Béla: Vígjáték-nyitány. Játssza a liceumi zenekar.

A felsorolt ünnepélyeken és ifjúsági vallásos estén
kívül megültük a szokásos országos ünnepeket is és a
liceumi Magyar Társaság díszülésének keretében: az
aradi vértanúk és március tizenötödikének emlékünnepélyét.
A június 19-re tervezett évzáró, intézeteink jóltevőinek emlékére rendezett hálaünnepéllyel kapcsolatban,
a liceum tornacsarnokában fog lefolyni. — Műsora :
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1. Sohop J.: Hogy ne dicsérném az Istent. Énekli a líceumi

veyyeskar.
2. Ünnepi beszéd. Mondja Kiss Jenő III. évf. theol. akad.
hallgató.
3. Frank J. W.: Isten felséges adománya. Énekli a tanítóképzö-

int. férfikara.
4. Hálaadó imádság. Mondja Hetvényi L. lie. tanár.
5. Közének. Kis énekeskönyv 117. sz.

A konfirmandusok oktatását a lefolyt tanévben nt.
Zábrák Dénes lelkész úr végezte; a konfirmációi ünnepély
május hó 25-én folyt le.
A más vallású tanulók vallásos kötelmeikben saját
hitoktatóik rendelkezései szerint jártak el.
Az Úrvacsorájával ez évben is két ízben, november
hó 20-án és május hó 7-én éltünk.
e)
Oktatás. Intézetünkben az oktatás a meg nem
osztott eljárás szerint folyik.
Az ifjúsági katonai lövészeti tanfolyamon ezen iskolai
évben a VII. és VIII. oszt. tanulók közül 48 vettek részt.
Az ifjak ezen tanfolyamra örömmel és ambícióval
jártak, ami jórészt az oktató tisztnek, Weinberger György
honvéd főhadnagy úrnak az érdeme. Az ügyért lelkesedő,
buzgó eljárásáért s az ifjúsággal szemben tanúsított
joviális és tapintatos bánásmódjáért e helyen is meleg
köszönetünkkel adózunk. A díjlövészetet június 17-én
tartottuk meg.
Az oktatás anyagát és mértékét a végzett tananyag
rovata alatt közöljük és eredményéről az alább látható
statisztikai kimutatásban számolunk be.
A görögpótló tanfolyamra a tanév elején beiratkozott:
az V. osztályban 7, a VI. osztályban 11, a VII. osz
tályban 13, a VIII. osztályban 16, összesen 47 tanuló.
A rendkívüli tárgyakat, u. m. a szabadkézi rajzot,
a gyorsírást, a zenét, műéneket, mint ezt a megfelelő

— 11 —

helyen adott kimutatások is eléggé igazolják, a lefolyt
tanévben is több növendékünk tanulta. Az ifjúság öntevé
kenységéről az ifjúsági egyesületek és körök munkás
ságáról szóló jelentések számolnak be.
A rendes havi és a módszeres értékezleteken kívül,
a taniüók 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 Ő méltósága intézetünket január hó 23. és 24-én
látogatta meg.
Ns. Városy Tivadar győrtankerületi kir. főigazgató
úr, mint a kormány megbízottja, május hó 7—11-ig ter
jedő időben látogatta intézetünket; e tapasztalatait ugyan
ezen hó 11-én tartott értekezleten közölte a tanári testü
lettel. Az ide vonatkozó jegyzőkönyv egy példányát május
hó 27-én terjesztettük fel az egyházi főhatósághoz.
g) Segélyügy, adományok. Azon különböző minő
ségű és mennyiségű segélyösszegek, melyekben a líceumi
tanulók: tandíjmentesség, tápintézeti kedvezmények, ösz
töndíj és jutalmazás címén részesültek, valamint tisztán
a líceum javára befolyt egyes más adományok : a könyv
tárakról, az ifjúsági körökről és egyesületekről szóló évi
jelentésekben vannak feltüntetve.
E helyen is hálás örömmel ragadom meg az alkal
mat, hogy köszönettel beszámoljak azon jelentékeny és
nagylelkű adományokról és segélyekről, melyeket egyesek
és testületek különböző intézeti célokra szántak.
1. Méltóságos vései Véssey Sándor egyházkor, fel
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ügyelő úr 200 K-t egy tanuló tápintézeti díjának fede
zésére (Koltay István I. oszt. tanuló kapta) és 100 K-t
ifjúsági pályamunkák díjazására adományozott.
2. Néhai Gömbös Géza ügyvéd, sárvári lakos a
líceum számára ösztöndíj alapít ványúl 1000 K-t hagyo
mányozott.
3. Poszvék Sándor nyug. akad. igazgató úr 2 tanuló
tandíját (120 K) fizette le.
4. Rupprecht Olivér nagybirt. úr 230 K-val gyara
pította az Ifjúsági kirándulási alapot.
5. Rátz Ottó főisk. felügyelő úr több jótékony és
ifjúsági egyesületi célra tetemes összeget ajándékozott.
6. Egy ismeretlen egy tanuló magastátrai kirándu
lásának költségeit fedezte s ugyanezen célra H. L. tanár
10 K-t adott.
7. Wehoffer Imre és Saródy László urak a magánbetegápoldai alapítványt 50—50 K-val növelték.
8. Mozgay Mária úrnő önagysága ez évben is egy
szegény tanuló részére ösztöndíjul 20 K-t küldött.
9. Kund Sámuel esperes úr a líceumi orvosi és
ápoldai alapra 5 K-t.
10. Néhai Doktorics Miklós m. kir. államivasúti
főellenőr a főgimnázium javára 100 K-t adott.
11. Tremmel Tófor 1 drb Frigyes király korabeli
aranyat ajándékozott.
12. A Soproni ág. h. ev. gyülekezet az Artner Lipótféle alapítványból 10 K-t Írásbeli füzetek beszerzésére
szegény tanulók számára küldött.
13. A nagymélt. vallás és közokt. miniszt. az intézet
könyvtára részére ajándékul küldte: 1. Bacsányi János
és kora; 2. Kossuth Emlékalbum — Dr. Kovács Dénestől;
3. A jövő iskolája — Gaal Mózestől; 4. Népoktatásunk
szervezése x—y-tól; 5. Kudrum — Kőrös Endrétől; 6.
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A classica-philologia encyclopaediója — Dr. Vári Rezső
től című műveket és 7. Magyarországnak a m. kir. keresk.
miniszter megbízásából készült ismertetését.
Midőn az összes adományokért az intézet nevében
köszönetét mondok, nem mulaszthatom el, hogy meg ne
emlékezzem egyúttal magának a tanuló-ifjúságnak a
közügyek és humánus intézmények iránt tanúsított érdek
lődéséről s ez irányban mutatkozó áldozatkészségéről
is. Mint a megfelelő helyen közlött kimutatásokból is
kitűnik, a líceumi ifjúság a lefolyt évben is tetemes
összeggel járult az Ifjús. Belmissiói egyesület jövedelmének
gyarapításához. Ezen kívül több nemes hazafias és iskolai
célokra adakoztak. P. o. az Országos Gyermekszanatórium
Egyesület javára az ifjak közt rendezett gyűjtés 96 K
85 fillért eredményezett.
h) Kirándulások, tornajátékok stb. Az osztály
főknek, a természetrajzi és a torna szaktanároknak vezetésa mellett ezen tanévben is az ifjúság több tanulságos
kiránduláson és tornajátékon vett részt.
Az I. osztállyal: szeptember havában növénygyűjtő
kirándulás a „Tómalomhoz“; kisérő: Szabó J. Április hóban
a Muck kilátóhoz; kisérő; Hollósy K. Május havában
növénygyűjtő kirándulás a Lövölde és Kecskepatak völ
gyében ; kisérő: Szabó J. és Hollósy K. Június hó elején
a Fertő-tóhoz; kisérő: Szabó J. és Hollósy K.
A IV. osztállyal: szeptember hóban botanizálás a
Tacsiárokban és Bánfalván; Kisérő: Szabó J. Május
havában a Tómalomnál; kisérő: Szabó J. Május hó végén
a Fertő-tónál; kisérő: Szabó J. Június elején a Muckkilátónál; kisérő: Szabó J.
V.
osztálybeliek május hó 25-én megtekintették Wien
nevezetességeit (múzeumok és a schönbrunni állatkert);
kísérők: Szabó J., Hollósy K. és Dr. Ruhmann J.
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VI.
osztállyal: október havában a rákosi kőfejtőben
kövületek gyűjtése. Április hóban a városi gázgyár és
június hó elején a brennbergi bánya megtekintése cél
jából. Kisérő Szabó J.
A pünkösdi szünidőben egy 4 napra terjedő ifjúsági
tanulmányutat tervezünk a Balaton-tavához.
Az intézeti játszótéren az egyes osztályok a torna
tanárok felügyelete mellett több ízben játszottak.
Végül felemlítem még, hogy az intézeti tornacsar
nokban a természetrajz és fizika tanárai felolvasásokat
rendeztek vetített képek kíséretében, még pedig 4 ízben,
ugyanis: 1. Az alkohol káros hatásáról, 2. A bányáról,
3. Az állami vasgyárakról, 4. A Magas Tátráról. — A
fizikai tanteremben szintén vetített képek és fizikai
kísérletek segítségével igen tanulságos előadást tartott
az ifjúság számára Scheffler Hermann drezdai fizikus a
rádiumról.

— 15

1. Tanári kar és tantárgybeosztás.
a) Rendes és helyettes tanárok.
Név

Tantárgy és óraszám

1. Gecsányi Gusztáv,

Filozófia V III. o., 3 óra; föld
rajz 1. o., 3 óra; heti 6 óra.

igazgató.
2. Bothár Dániel,
rendes tanár.

3. Dala Jenő,
rendes tanár.

4. Hetvényi Lajos,
rendes vallástanár.

5. Hollós János,
rendes tanár.

6. Hollósy Kálmán,
rendes tanár.
7. Králik Gusztáv,
rendes tanár.

8. Nádassy Gyula,
rendes tanár.

9. Rosta Ferenc,
rendes tanár.

10. Dr. Ruhmann Jenő,
rendes tanár.

11. Spanner Géza,
rendes tanár.

12. Stromp Gyula,
rendes tanár.

13. Szabó József,
rendes tanár.

14. Szabó Kálmán,
helyettes tanár.

Latin VIII. o .; görög V ili.
V. o.; német III. o.; heti
óra.
Latin III. o.; m agyar III.
történet IV. o. és VII.
görögpótló m agyar VIII.
heti 18 óra.

Egyéb elfoglaltság

o.;
17
o.;
o.;
o.;

Osztályfő VIII. o.; a lí
ceumi nagy könyvtár
őre, egyházker. levél
táros.

Osztályfő III. o.;
az iíjúsági G yors
írókor elnöke.

Latin V. o.; történet III., V.
VI., VIII. o.; heti 18 óra;
torna III., IV. o .; heti 4 óra.

Líceumi exliortator, ta
nári értekezleti jegyző,
az ifjúsági Belmissiói
egyesület elnöke.
Osztályfő VI. o.; a főis
kolai kis- és nagybi
zottság jegyzője, egyházker. pénztári ellenőr

Latin I. o.; m agyar I., V., VI. o.;
heti 17 óra.

Osztályfő I. o.

Vallástan I —V III. o., heti 16 óra

Rajzoló geom etria I —IV. o.;
görögpótló rajz V—V ili. o.;
szépírás I —II.; ének I —II. o.;
heti 24 óra; vezeti az ének
kart heti 2 órában; heti 2 óra.
Latin VII. o.; görög VI. és
VIII. o.; görögpótló magyar
V. o.; heti 18 óra; torna I.
és II. o.; heti 4 óra.
Latin II. o.; m agyar 11. o.;
görögpótló m agyar VI. és
VII. o.; heti 17 óra.

Osztályfő II. o.; az alumneum eforusa, az osz
tálykönyvtár őre.

Latin IV. és VI. o .; magyar IV.
és VII. o.; heti 18 óra.

Osztályfő IV. o.; az if
júsági Magyar Társa
ság elnöke.

Magyar V III. o.; német IV —
VIII. o.; heti 18 óra.

Osztályfő V. o.

Mennyiségtan I., II., VI., VIII.
o .; heti 16 óra.

Az ifjúsági kiskönyvtár
(I—II. o.) őre.

Földrajz II., III. o.; természet
rajz I., II., IV., V., VI. o.;
heti 18 óra.
Mennyiségtan II., III., IV. o.;
fizika VII., V III. o.; heti 18
óra; torna V—V III. o.; heti
8 óra.

A természetrajzi szertár
őre és az ifjúsági kis
könyvtár (III—IV. o.)
őre.

Tanítja a szabad
kézirajzot; az if
júsági Ének- és
Zenekör elnöke.
Osztályfő V II. o.

A fizikai szertár
őre.
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b) Rendkívüli tanárok.
15. Dr. Poszvék Lajos, líceumi orvos és az egész
ségtan tanára, tanította az egészségtant a VII. o.-ban
heti 1 órában.
16. Pintér László, róm. kath. hitoktató.
17. Grünwald Jenő, id. h. izrael. hitokató.
Intézeti szolgák: 1.Buthy Dénes, 2. Komjáthy Lajos.
2. Végzett tananyag.
a) Rendes tantárgyak.
I. OSZTÁLY.
Osztályfő: H o l l ó s y K á l m á n .

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. Tr.:
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 hún és magyar nemzeti mondából; Hunor és
Magyar; Attila, Isten ostora; Priscus Rhetor utazása
Attilához; A catalaunumi csata; A fehér ló; Botond;
Lehel kürtje; az Árpádok történetéből: Szent István;
Korona és kard; A klasszikus hősi mithosz köréből:
Trója veszedelme. Költői olvasmányok: János vitéz, Ka
tonaélet, Nyalka huszár, Hadnagy uram, Csatadal, Szü
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retünk, Fürdik a holdvilág. . ., Rákosi szántó a török
alatt, A párja vesztett gerlice, Kőmíves Kelemenné, Kinn
a ménes kinn a pusztán, Gyors a madár, gyors a szél
vész, Anyám tyúkja, Három fiú, Téli világ. — Kéthetenkint
iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai Magyar
nyelvtan I. és Lehr-Riedl: Magyar Olvasókönyv I. r.
T r.: Hollósy Kálmán.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. összefüggő olvas
mányok alapján (mesék, kisebb párbeszédek. Róma alapí
tása, trójai háború), a névszók és a cselekvő ige ragozása
a rendhagyó alakok mellőzésével. Az olvasmányokban
előforduló szókincs elsajátítása. Havonkint két iskolai
dolgozat, fordítás magyarból latinra. K. k. Pirchala Imre:
Latin nyelvtan és Olvasó- s gyakorlókönyv. Tr.: Hollósy
Kálmán.
4. Földrajz. Heti óraszám 3. Tájékozódás a földgöm
bön és a térképen; földrajzi alapismeretek. Magyarország
hegy-és vízrajzi viszonyainak, éghajlatának, terményeinek
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. Tr.: Gecsányi Gusztáv.
5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi gyümölcsök,
házi emlős állatok, fenyők, az emberi lakás közelében,
erdőn és mezőn élő emlős állatok, tavasszal virító növé
nyek és a házi szárnyasok ismertetése. Növénygyűjtés.
K. k. Dr. Szterényi H.: Természetrajz I. Tr.: Szabó József.
6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A négy számolási
művelet egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel.
A pénzrendszer, a hosszúság, terület, térfogat és súly
mérték ismertetése. Oszthatóság, közös többes. K. k.
Beke Manó: Számtan. Tr.: Stromp Gyula.
7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Planimetria.
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A téglalap, négyzet, rombus, romboid, trapéz, trapezoid,
a háromszögek, deltoid, a sokszögek és a kör ismertetése,
legfontosabb tulajdonságaik, alkotó részeik, kerület- és
területszámítás, az idomok osztályozása. — b) Rajz.
A tanult idomokból összetett mértani síkdíszítések, stilizált
virágalakzatok rajzolása és színezése. Ezekkel kapcsolatban
kézügyesítő és szemmértékfejlesztő gyakorlatok; festékkel
egyenletesen való bevonás. — Ecsetrajz. Egyszerű, lapos
tárgyak rajzolása. — Emlékezetből való rajzolás. — K. k.
Zalányi: Rajzoló geometria I. rész. T r.: Králik Gusztáv.
8. Szépírás. Heti óraszám 1. Magyar folyóírás Kis- és
nagybetűk. K. k. Szabó: Szépirási minta. Tr.: Králik Gusztáv.
9. Ének. Heti óraszám 1. 24 egyházi dallam begyakor
lása. Egyszerű világi és hazafias dalok begyakorlásával
kapcsolatban a hangjegyek és szünetjegyek olvasása és
írása. Az ütem, 2/4, 3/4 és ili ütem, ütemezve éneklés, a
hangsúly. — A kötőív. — Pontozott hangjegy. — Az
egyszerű gyakori előadási jelek. — Hallásiejlesző gyakor
latok. — K. k .: Az evang. egyház 100 énekdallama. —
Sztojanovics: Apolló hangjegyfüzet. T r.: Králik Gusztáv.
10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok. Szabadgyakorlatok: állások, egyszerű tag
szabadgyakorlatok, járás, futás, társas szabadgyakorlatok.
Osztálytornázás szereken. Játék. T r.: Nádassy Gyula.
II. OSZTÁLY.
Osztályfő: R o s t a F e r e n c .

1.
Vallástan. Heti óraszám 2. Újszövetségi törté
netek és tanítások különös tekintettel a hegyibeszédnek
és Jézus példázatainak építő magyarázatára. Az újszö
vetségi könyvek főtartalmának rövid ismertetése. Az
apostoli hitvallás Luther magyarázatával. Egyházi énekek.
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K. k. Bereczky S. Bibliai történetek 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 a tanító
mesék ; leirások. Költemények: Az ótorony, A lengyel
anya, A betyár, Pál gazda, A puszta télen, A jó öreg
korcsmáros, A Tisza, Both bajnok özvegye, Szibinyáni
Jank, Mátyás anya, A szegény asszony könyve (ezek
könyv nélkül is), A keresztútról, Az obsitos. Kéthetenkint
Írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan
II., Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv II. r. T r.: Rosta
Ferenc.
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 praeceptorem et discipulos, Colloquium praeceptoris cum discipulis, De Horatiorum et Curiatiorum certamine. De ad
venti! Hunnorum, De equo ligneo, De incendio Troiae,
De fraude Sinonis, De Ulixe in Ogygia insula morante,
De Nausicaa, De Phaeacibus, De Demodoco citharoedo.
Fordítási gyakorlatok latinra. Kéthetenkint iskolai Írás
beli dolgozat. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan és Latin
olvasó- és gyakorlókönyv. Tr.: Rosta Ferenc.
4. Földrajz. Heti óraszám 3. Európa, Ázsia és Afrika
földrajza; földrajzi vázlatrajzok készítése. K. k. Dr.
Némethy Károly földrajza, II. r. T r.: Szabó József.
2*
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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. Tr.: Szabó József.
6. Mennyiségtan. 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.: Szabó Kálmán.
7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Sztereometria. A kocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger,
kúp és gömb ismertetése, elemezése (élek, lapok, viszony
lagos helyzete, élszög, lapszög, testszög), mértani szár
maztatása, 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.
Ősszel természetes levelek rajzolása és színezése
(színalkató gyakorlatok, kék színnek átmenetszerű kötése).
— A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb rajzolása közvetlen
megfigyelés után a saját árnyék egyszerű feltüntetésével.
— Egyszerű tárgyak (skatulyák, könyvek stb.) rajzolása
és színezése a valóságról. — Stilizált levélformák és
növényi díszítések rajzolása színezéssel. — Kézügyesítő
gyakorlatok. Ecsetrajzolás. Emlékezetből való rajzolás.
K. k. Horti: Rajzoló geometria II. rész. T r.: Králik Gusztáv.
8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóírás. Kis
és nagybetűk. — K. k. Szabó: Szépirási minta. Tr.:
Králik Gusztáv.
9. Ének. Heti óraszám 1. 22 egyházi dallam meg
tanulása. — Népdalok és hazafias énekek begyakorlása
egy és két szólamban. Ezekkel kapcsolatban az I. ősz-
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tályban tanult elmélet átismétlése és bővítése. A módosító
jegyek, a hangsor, a főbb közök, kemény és lágy hangsor, a
dallam egyszerű tagozása: frázis, mondat, körmondat
alkalmas dalokban szemléltetve. K. k. Az evang. egyház
100 énekdallama. Sztojanovics: Apolló hangyjegyfüzet.
T r.: Králik Gusztáv.
10.
Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rend
gyakorlatok. Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok
kézi szerekkel, társas futás. Osztálytornázás szereken.
Játék. T r.: Nádassy Gyula.
III. OSZTÁLY.
Osztályfő: D a l a J e n ő .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A keresztény egyház
rövid története kor és életrajzokban különös tekintettel
a reformáció korára és a hazai protestáns egyház tör
ténetére és szervezetére. Luther Kátéjából a megelőző
rész átismétlése után a Miatyánk magyarázata. Az apos
tolok cselekedeteiből és az apostoli levelekből (I. és II.
kor. levél) az őskeresztyén gyülekezeti életre vonatkozó
szakaszok olvasása és magyarázata. Egyházi énekek.
K. k. Hetvényi L.: A keresztyén egyház rövid története
kor és életrajzokban, Adorján-Hetvényi-Jausz.: Bibliai
Olvasókönyv, Luther Márton Kis-Kátéja. Tr.: Hetvényi Lajos.
2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. a) Nyelvtan. A
nyelvtan rendszeres áttekintése, b) Olvasmányok. A
magyar történelemnek a mohácsi vész utáni korából:
A mohácsi vész, Dobozi Mihály és hitvese, Zrínyi Szigetvárott, Buda visszafoglalása a törököktől; a görög
világból, Perikies, a görög színház, kisebb novellák és
rajzok, Világos vára, A bölcs dervis, Keresztény és
török, A körtefa, A fejedelem buzogánya, A nagy ugrás,
Az utazók, Talpraesett feleletek, Beczkó vára, Zboró,
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A befagyott Balaton, Tollagi Jónás Pesten, Az első
magyar komikus, Körösi Csorna Sándor, A magyar nép
rokonai; költemények: Hymnus, Szülőföldemen, A hamis
tanú, Füstbe ment terv, Szüreten, Pató Pál úr, Tamás
vitéz, Az Alföld, Egy gondolat bánt engemet, Családi
kör, 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.: Dala Jenő.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan. Az
egyszerű mondat mondattana. Havonkint két iskolai Írás
beli dolgozat. Fordítás magyarból latinra, b) Olvasmány
Cornelius Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides.
Phaedrusból: Lupus et agnus, Ranae regem petierunt,
Canis per fluvium carnem ferens, Cervus ad fontéin, Lupus
ad canem. K. k. Pirchala Imre Latin nyelvtana és ugyan
annak Latin olvasókönyve a gimnázium III. és IV. osztálya
számára. T r.: Dala Jenő.
4. Német nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányokkal
kapcsolatban az alaktan; a mondattanból a puszta és az
egyszerűen bővített mondatok. Prózai és verses olvas
mányok magyarra való fordítása. Szótanulás az olvasmány
nyal kapcsolatban. Egyes költői és prózai darabok betanu
lása. Tollbamondás. írásbeli gyakorlatok. K. k. Albrecht
J . : Német nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: 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.
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7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalékszámítás
alkalmazásai, összetett hármasszabály, arányos osztás,
láncszabály. Kamatos kamatszámítás, éremszámítás. K. k.
Beke Manó: Számtan. Tr.: Szabó Kálmán.
8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria.
A pont, egyenes és szögre vonatkozó egyszerűbb szer
kesztések. — Az egyenes vonalú síkidomok (három-,
négy-, sokszög) főbb tulajdonságai, alkotó részeikből való
szerkesztése, összeillősége, hasonlósága, szimmetriája. -—
Területek átalakítása és osztása. Idomok hasonlósága. —
b) Rajz. Tagozottabb levelek, leveles, bogyós ágak raj
zolása és színezése; stilizált alakzatok, díszítések rajzolása
és színezése; mértani testformák rajzolása és egyszerű
árnyékolása szénnel és krétával. — Egyszerűbb tárgyak
vázolása. — Rajzolás ecsettel. — Emlékezetből való rajzolás.
K. k. Horti: Rajzoló geometria III. rész. Tr.: Králik Gusztáv.
9. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rendgyakor
latok: a szabatos menetelés gyakorlása, kanyarodások,
fejlődések. Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok
kézi szerekkel, társas szabadgyakorlatok, futás. Osztálytornázás szereken. Játékok. T r.: Hollós János.
IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: E u l i m a n n J e n ő .

1.
Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit- és
erkölcstan Luther Kátéja alapján, a Szentirás odaillő
helyeinek, szentirási 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.
Tr.: Hetvényi Lajos.
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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 éjtszakáiból;
Ferenc király megkoronáztatása (Kazinczy); Attila teme
tése (Jókai); A két gazdag ember gyermeke ; Két jelenet
id. Wesselényi Miklós életéből (Kemény Zs.); Jakli, Vas
kapu (Jókai); Szegény ember jó órája, A tulipán (Gár
donyi). Elmélet: Stilisztika. A szókincs. A stílus tiszta
magyarsága, világossága, szabatossága, ereje, csinossága,
fordulatossága (trópusok és figurák). Verstan: a hang
súlyos verselés, a klasszikus és nyugateurópai versformák,
a gondolatritmus. Ügyiratok. Havonkint két Írásbeli dol
gozat. K. k. Góbi Imre: Stilisztika és verstan. Lehr A.:
Arany Toldija. T r.: Dr. Ruhmann Jenő.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány: Caesar
De bello Gallico című művéből: I. Gallia felosztása. II.
Caesar háborút indít Ariovistus ellen. III. A gallok és
germánok szokásai (kihagyással). Ovidius Metamorphoseon
librijéből: I. A világ négy kora. II. Az özönvíz. III. Daedalus
és Icarus (kihagyással). A hexameter; fontosabb verstani
szabályok. Az olvasmányokhoz történeti 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.: Dr. Ruhmann Jenő.
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-
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egy megfelelő Írásbeli dolgozat. K. k. Albrecht I .: Né
met nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: Spanner Géza.
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. T r.: Dala Jenő.
6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növénygyűjtés
ről; őszi növények ismertetése alapján növényalaktan,
vegytani alapismeretek után növényrendszertan. A nö
vények életjelenségeiről. Tavaszi növények gyűjtése.
Növénymeghatározási gyakorlatok. K. k. Dr. Szterényi:
Növénytan. T r.: Szabó József.
7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A négy alapmívelet abszolút és relativ egész számokkal, több tagú
kifejezések szorzása, négyzete és köbe; a közönséges
szám négyzete és köbe; törtekkel való míveletek, több
tagúval való osztás; egy ismeretlennel bíró elsőfokú
egyenlet kiterjesztve az arányokra. K. k. Dr. Beke Manó:
Algebra. T r.: Szabó Kálmán.
8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria. A kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola
keletkezése, gépies rajzolása, fontosabb tulajdonságaik,
szerkesztésük, alkotó részeik, érintőjük. —- b) Rajz. Növé
nyek, ágak egyszerű festése. A henger, kúp, gömb és
egyszerű forgási testek rajzolása és árnyékolása szénnel
és krétával szürke alapon. Ezen tanulmány körébe vágó
egyszerű tárgyak vázolása. Díszítések rajzolása és színe
zése. Rajzolás ecsettel. Emlékezetből való rajzolás. K. k.
Horti: Rajzoló geometria IV. r. Tr.: Králik Gusztáv.
9. Torna. Heti óraszám 2. A III. osztály anyaga
kibővítve több összetett szabadgyakorlattal, kéziszerekkel;
szergyakorlatok; játék. Tr.: Hollós János.
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V. OSZTÁLY.
Osztályfő: S p a n n e r

Géza.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Általános tudnivalók
a szentirásról és annak egyes könyveiről. Az Ó- és Újszövetségi könyvek részletes ismertetése, a főbb szakaszok
olvasása, a lényeges tartalom kiemelése s jelentőségének
fejtegetése alapján. K. k. Batizfalvy-Bereczky: Bibliais
mertetés és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv.
T r.: 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 elrendezés; a prózai Írás
művek fajai; történetírás, értekezés, szónoki beszéd,
levél. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre:
Rhetorika. T r.: Hollósy Kálmán.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Prózai olvasmány:
Cicero: De imperio Cn. Pompei egészen és Pro Licinio
Archia poéta 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 kitétele,
Róma alapítása, Remus halála, Lemuria, Romulus halála,
A római év beosztása, A Salius-papok eredete, Terminalia,
A Fabiusok hősi vállalata és halála. Kéthetenkint Írásbeli
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dolgozatul fordítás magyarból latinra, minden időszakban
egy latinból magyarra. K. k. Köpesdy S .: Cicero: De
imperio Cn. Pompei et Pro A. Licinio Archia poéta; Cserép
J . : Szemelvény P. Ovidius Naso műveiből; KöpesdyCserép: Latin stílusgyakorlatok I. Tr.: Hollós János.
4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Az első és második
fődeclinatio a rendhagyóságokkal, melléknevek, határozók,
számnevek, névmások. Első főigeragozás, egyes rendhagyóságok az első négy osztály igéinél. Fordítási gyakor
latok görögből magyarra és magyarból görögre. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. K. k. Curtius-Ábel Görög nyelvtana
és Schenkl-Ábel Elemi olvasókönyve. Tr.: Bothár Dániel.
5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész.
összefüggő bő szemelvények alapján Homeros Iliasa és
Odysseája; a homerosi istenek, a homerosi kérdés. Sze
melvények Herodotos műveiből. Tinódi Sebestyén: Buda
veszéséről s Terek Bálint fogságáról; Arany: Buda halála;
Gyöngyösi: Kemény János emlékezete; Heltai Gáspár:
II. Lajos király; Kemény János: Bethlen Gábor, Az erdélyi
hadak tatárrabságba esése; Gróf Bethlen Miklós: Zrínyi
Miklós halála; Cserei Mihály: Teleki Mihály politikája;
Apafi halála; A zernyesti ütközet. K. k. Csengeri: Homeros
Iliasa, Gyomlai: Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények
Herodotos történeti műveiből és Badics: Magyar irodalmi
olvasókönyv I. Tr.: Nádassy Gyula.
6. Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztályok anya
gának átismétlése és mélyítése után forgási testek és
edényformák rajzolása szénnel és krétával szürke alapon
a látszattam és világítási jelenségek tüzetesebb meg
beszélésével és tanulmányozásával. E tanulmány körébe
vágó tárgyak vázolása. Rajzolás ecsettel. Növényi formák
egyszerű (dekoratív) festése. Díszítések vázolása. Vázlat
könyvek. T r.: Králik Gusztáv.
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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, Die goldene
Repetieruhr. Költemények: Heine: Du bist wie. ..
Lenau: Die Heideschenke. Uhland: Schwäbische Kunde.
A második csoportnak a felsoroltakon kívül olvasmányai:
Hasenjagd, Hausräte. Költemények: Heine: Leise zieht. . .,
Wo?, Die Lorelei. Lenau: Die drei Zigeuner, Der Postillon.
Uhland: König Karls Meerfahrt. Rückert: Barbarossa.
Tankönyv: Albrecht János: Német nyelvtan és olvasó
könyv. Tr.: 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. Tr.:
Hollós János.
8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Az állatok neve
zetesebb szerveinek s azok életműködésének leirása
után állatrendszertan, tekintettel a hazai fajokra. K. k.
Dr. Szterényi H.: Állattan. Tr.: Szabó József.
9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Két és több
ismeretlennel bíró egyenletrendszerek; négyzetgyök és
köbgyök többtagú kifejezésből és tizedes számból; négy
zetes egyenlet. A síkmértan főbb tételei, különösen az
összeillőségre és hasonlóságra vonatkozó tételek. Tan
könyv: Dr. Beke Manó Algebra, Dr. Wagner Geometria.
T r.: Stromp Gyula.
10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok. Szabadgyakorlatok kéziszerekkel. Társas
gyakorlatok, játékok. Szertornázás csapatokban. Tr.:
Szabó Kálmán.
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VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: H o l l ó s

János.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Egyetemes keresztyén
egyháztörténet, kiváló tekintettel az őskeresztyénségre,
az elfajulás, továbbá a reformáció korára és azon
különböző alakokra, melyeket a protestantizmus egyes
nemzeteknél öltött. Az apostolok cselekedeteiből Pál
apostol útjainak, a Korinthusi levelekből pedig egyes
kiválasztott főbb 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, Sophokles Antigonéja.
Házi olvasmányok: Zrínyi Szigeti veszedelme, Vörösmarty
Két szomszéd vára, Aranynak néhány könnyebb balladája,
Kisfaludy Károly „Kérők1- c. vígjátéka. Havonkint Írásbeli
dolgozat. K. k. Góbi: Poétika. T r.: Hollósy Kálmán.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány:
Livius ab űrbe condita libri XXL 1— 12., 14— 19., 32—37.,
40—41., 44. és 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., 579—630. és II. 1—75.,
195—317., 506—566., 650—804. v., kapcsolatosan vallási
régiségek. Vergilius élete és művei. A mondattan
ismétlése. Kéthetenkint Írásbeli dolgozatul fordítás magyar
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ból latinra s félévenként egyszer latinból magyarra.
K. k. Pirchala: Livius XXI. és XXII. könyve, Pirchala:
Aeneis, Szabó-Kálmán-Wirth: Stílusgyakorlatok és WagnerHorváth: Római régiségek. T r.: Dr. Ruhmann Jenő;
4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. A „mi“ végzetű
és a rendhagyó igék megfelelő fordítási gyakorlatokkal
az olvasókönyvből. Főbb tudnivalók a mondat köréből.
Olvasmány: Xenophon Anabasisából I., 1 és 2 (az ifjabb
Kyros hadi készülődései); I., 4—6. (Vonulás a nagy király
ellen); I. 7—8. (A kunaxai csata.) Egyes részek Curtius
fordítása. Xenophon élete és művei. Kéthetenkint Írásbeli
dolgozat. K. k. Curtius görög nyelvtana; Schenkl-Ábel
Elemi olvasókönyve. Keczer Géza: Szemelvény Xenophon
műveiből. Tr.: Nádassy Gyula.
5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész.
A görög dráma eredete és fejlődése. Aeschylos Oresteiája
(Agamemnon, Síri áldozat, Eumenidák). Színpadi régiségek.
K. k. Aeschylos Oresteiája ford. Csengeri János. Sophokles:
Oedipus király és Oedipus Kolonosban. Görög lirai sze
melvények kapcsolatosan a magyar klasszikus költői
iskolával. K. k. Badics F. Magy. irod. olvasókönyv II. r.
Schill: Görög régiségek. Tr.: Rosta Ferenc, b) Rajz. Heti
óraszám 2. összetettebb alakú fénytelen, majd fényes
felületű edények, néhány domború díszítmény rajzolása
gondos megfigyeléssel s teljes kivitelben szürke és fehér
alapon, összetettebb alakú tárgyak, építészeti formák,
természetből vett formák vázolása. Rajzolás ecsettel;
festési gyakorlatok. Vázlatkönyvek. Tr.: 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, Mut
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über Gut, Ein gutes Rezept, Der treue Knecht, Die Stein
kohle. Költemények: Goethe: Der Fischer, Der Schatz
gräber, Der Zauberlehrling. Schiller: Der Ring des Polykrates. A második csoportban olvasták még a következő
költeményeket: Bürger: Der wilde Jäger. Uhland: Das
Lied von Edenhall. Tánkönyv: 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 isme
retek ébrentartása mellett. K. k. Varga Ottó: Világtör
ténet II. rész. Tr.: Hollós János.
8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és
kémia. A levegő és a víz ismertetése után általános kémiai
fogalmak. Fontosabb ásványok leírása és a kristályrend
szerek. összefüggés az ásványok vegyi összetétele, alakja
és fizikai tulajdonságok közt. Szerves vegytiletek. A víz
geológiai működése. A föld korszakai. K. k. Dr. Szterényi:
Ásványtan és kémia. Tr.: Szabó József.
9. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. Negativus- és
törtkitevős hatványok és gyökök; a logarithmus és szá
mítás logarithmusokkal; arithmetikai és véges geometriai
sorok. Körtan; goniometria és síktrigonometria. Tankönyv:
Dr. Beke Manó Algebra, Dr. Wagner Alajos Geometria.
Tr.: Stromp Gyula.
10. Torna. Heti óraszám 2. Az V. osztály anyaga
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. Tr.: Szabó
Kálmán.
VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: N á d a s s y Gy u l a .

1.
Vallástan. Heti óraszám 2. A róm. kath. egyház
a reformáció utáni időkben. A kisebb prot. felekezetek
ismertetése. A prot. egyház újabb története, különösen
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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. Pálfy 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 alapuló ismertetése
1820-ig, fő tekintettel az egyes korszakok művelődéstörténeti jellemzésére. A középkor szellemi élete, Mátyás
és a renaissance; a reformáció hatása; Tinódi és Balassa;
a katholikus restauráció; Pázmány és Zrínyi; a kurucvilág költészete; Mikes és Faludi; Bessenyei és az
irodalom felújulása; a különböző költészeti irányok;
Kazinczy és a nyelvújítás; Csokonai, Kisfaludy S.,
Berzsenyi és Kölcsey; a tudományos irodalom áttekintése.
Olvasmányok: a tárgyalt irók és korok kiválóbb művei,
a nagyobb művekből szemelvények, azonkívül Szinnyei:
A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori művelt
sége ; Riedl: A magyar irodalom főirányai; Katona
Bánkbánja és Arany Toldi Szerelme. Havonkint egy házi
dolgozat. K. k. Szinnyei: Magyar nyelv. Góbi: A magyar
nemzeti irodalom története. I. r. T r.: Dr. Ruhmann Jenő.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány
Vergilius Aeneisének VI. éneke. Az Aeneis tartalma s a
reá vonatkozó ismeretek ismétlése. Prózai olvasmány
Sallustiusnak: De bello Jugurthino című művéből az
5—16., 20—32. fejezetek; továbbá Cicerónak In Catilinam
című első beszéde alaki s tárgyi magyarázatokkal.
Az olvasott irók élete s műveik. Régiségtanból: Róma
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leírása; állami, hadi, vallási és magánrégiségek. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat, felváltva magyarból
latinra s latinból magyarra. — K. k. Bartal-Malmos;:
Sallustius; Köpesdy: Ciceronis in Catilinam orationes
quatuor; Pirchala: Aeneis; Wagner: Római régiségek;
Burián-Kara-Dr. Székely-Wirth: Stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz. Tr.: Nádassy Gyula.
4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány:
Herodotos I., 26., 28—33. (Kroisos és Solon); III., 39—43.
(Polykrates gyűrűje); VII., 101— 105. (Xerxes és Demaratos
párbeszéde); VII., 138—143. (Athén érdeme, Themistokles) ;
VII., 207—213., 217-—219., 223—228. (A thermopylaii
csata); VIII. 70—71., 74—88., 96—98. (A salamisi csata).
A görög próza fejlődése, Herodotos élete és történeti
művei. Költői olvasmány: Homeros Iliásának I. éneke,
(Achilleus haragja); VI., 369-—529. (Hektor és Andromache);
XXII., 131—411. Hektor halála. Részletek curtius fordítva.
Reáliák. Dialectus és grammatikai fejtegetések. Könyvnélküli részek. Háromhetenkint egy Írásbeli dolgozat.
K. k. Geréb József: Görög prózai szemelvények;
Csengeri János d r.: Homeros Iliása. Tr.: Nádassy Gyula.
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 és Deák beszédeiből;
Gyulai emlékbeszéde Eötvös József fölött. K. k. Schil S .:
a
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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. Festés.
Színes szilhuett, szín az árnyékban, egyes alkalmas
tárgyak, majd csoportok festése, háttér. — Csendélet.
— Vázolásnál a VI. oszt. anyagának folytatása. Vázlat
könyvek. Tr.: 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 egy éneke, Minna von Barnhelm két felvonása. A második csoportban részletesen
vették az irodalomtörténeti szakaszokat, a német hős
mondából olvastak még részleteket Kudrumból, 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
a magyar nemzet történetével kapcsolatosan 1648-tól a
legújabb időkig. Európa, Amerika nevezetesebb államai
jelen állapotának ismertetése. K. k. Varga Ottó: Világtörténet III. r. és Varga Ottó: Politikai földrajz. Tr.:
Dala Jenő.
8. Természettan. Heti óraszám 4. Mechanika: anyagi
pont mechanikája; az erők munkája és hatás képessége,
energia; merev testek mechanikája. A ponderabiliák
fizikája: a ponderabiliák általános fizikája (szilárd, cseppfolyás és légnemű testek fizikája); akusztika. Optika.
Tankönyv: Szijártó Miklós: Kísérleti fizika. Tr.: Szabó
Kálmán.
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9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Algebra: Arithmetikai 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.: Stromp Gyula.
10. Torna. Heti óraszám 2. A VI. oszt. anyaga
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. Tr.: Szabó
Kálmán.
VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: B o t h á r D á n i e l .

1: Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit és
erkölcstan főtekintettel az evangéliumi keresztyén vallásos
világnézet kizárólagos jogosultságának kimutatására.
K. k. Bancsó A .: Kér. hittan és erkölcstan. 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,
Széchenyi, Deák, Jókai, Madách. Tanulmány: Gyulai:
Vörösmarty életrajza, Házi olvasmányok: Bánk bán,
Abafi, 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.: Spanner
Géza.
3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány:
Szemelvények Tacitus Annaleseiből: I. 1—9, 11—12,
16—19, 24—28. fejezetei. Bevezetésül Tacitus élete és
művei. Költői olvasmány: Horatius: Carm. I. 1, 3, 22;
II. 3; III. 3, 30; Epod. 1, 2, 10; Sat. L 1; H. 6; Epist.
De arte poetica 1—85, 114—152, 179—192, 251—262,
275—294, 309—332. Irodalomtörténeti és régiségtani
3*
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ismeretek kiegészítése és összefoglalása. Kéthetenkint
Írásbeli dolgozat felváltva magyarból latinra és latinból
magyarra. K. k. Schmidt: Szemelvények Tacitus Annaleséből. Csengeri: Horatius. Cserny Dávid: Stílusgyakor
latok. III. r. Wagner-Horváth: Római régiségek. Tr.:
Bothár Dániel.
4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány:
Platin Apológiája kivonatosan és Kritonja. Költői olvas
mány : Homeros Odysseia-jának I. és V. éneke, tartalmát
kiemelve s vonatkozásba hozva az egész költeménynek
alapul szolgáló cselekménnyel. Főbb tudnivalók az idők
és módok tanából. Háromhetenkint egy Írásbeli dolgozat
fölváltva görögből magyarra és magyarból görögre való
fordítás. K. k. Geréb József: Görög prózai szemelvények.
Csengeri János: Homeros Odysseia-ja. Tr.: Bothár Dániel.
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
kor, Pheidias iskolája, Skopas és Praxiteles iskolája, a
hellenistikus kor szobrai, atléták és harcosok szobrai,
kiváló képmások, görög síremlékek, templom és színház,
képírás. K. k. Alexander B.: Platon és Aristoteles.
Schill S.: A görög irodalom története. Zsámboki Gyula:
A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése.
Tr.: Dala Jenő. b) Rajz. Heti 2 óra. A festésnél és
vázolásnál csendélet, a természetből vett formák: kagylók,
csigák, kitömött állatok, tájkép elemek stb. Képszerű
hatás.Haladottabbaknál emberi fej rajzolása.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: Goethe,
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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
dalomtörténeti tárgyalásával kapcsolatban. A második
csoportban részletesen vették az irodalomtörténeti szaka
szokat, könyv nélkül: Das Göttliche 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. Tr.: Spanner
Géza.
7. Történelem. Heti óraszám 3. A magyar nemzet
oknyomozó története az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország a jelenben. K. k. Varga Ottó: A magyarok oknyo
mozó története. Tr.: Hollós János.
8. Természettan. Heti óraszám 4. Thermika: hőmér
séklet, hőmérő; a testek hőokozta tágulása; a hő mérése;
halmazállapotváltozások; a hő terjedése és mivolta, gőz
gépek. Mágnesség. Elektromosság: elektrosztatika (elek
trosztatikai jelenségek, potencziál); elektrodynamika (áram
források, elektromos áram hatásai, indukció, elektromos
rezgések). Kozmográfia. Tankönyv: Szíjártó Miklós: Kísér
leti fizika. Tr. Szabó Kálmán.
9. Mennyiségtan. Permutációk, kombinációk, variá
ciók; Newton binomiális tétele. A gömb felszíne és tér
fogata; a gömbháromszögtan cosinus tétele. K. k. Dr.
Beke Manó: Algebra, Wagner: Geometria. Tr.: Stromp
Gyula.
10. Filozófia propedeutika. Heti óraszám 3. A
pszichológia és logika elemei. A lelki jelenségek főcso
portjai. A logikai formák. *A kutatás módszerei; a tudo
mányok felosztása; a filozófia mint ismeretelmélet. A lelki
betegségekről. K. k. Szitnyai Elektől: Lélektan és logika.
Tr.: Gecsányi Gusztáv.-
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11.
Torna. Heti óraszám 2. A VII. osztály anyaga
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. Tr.: Szabó
Kálmán.
b) Rendkívüli tantárgyak.
1. Szabadkézi rajz és mintázás. Heti óraszám 4.
a) Rajz. Kezdőknél a tanulók tapasztalati köréből vett
tárgyak rajzolása és színezése fejből, majd levelek,
préselt és 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 testtípusok, alkal
mas ipari tárgyak, kagylók teljes kialakítása, továbbá
díszítési elemek, tárgyak, kitömött madarak, növények
mintázása dombormű kivitelben a valóság után. Tr.:
Králik Gusztáv.
2. Miiének. 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 inté
zet iskolai vagy egyéb ünnepségein nyilvánosan is sze
repeltek. A betanult énekek: Kapi: Istenünk nagy kegyel
mét, magy. ritm. korái, vegyeskar; Kapi: Én Istenem,
te vagy bizalmam. Magy. ritm. korái, férfikar; — Ifjabb
Fövenyessy B.: Imádság, férfikar. — Pogátschnigg:
Csak magyarok legyünk, vegyeskar. — Szent-Gály:
Kikel még a földből. . ., vegyeskar. — Schop. Hogy
ne dicsérném az Istent, korái, vegyeskar. Tr.: Králik
Gusztáv.
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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
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 typhus; 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
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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. Tr.: Dr. Poszvék Lajos.
4.
Gyorsírás. Heti óraszám 6. Három tanfolyamban,
kettő a kezdők, egy a haladók számára. Az előbbiek a
levelező, az utóbbiak a vita gyorsirást tanulták. Az egyes
tanfolyamoknak a »Főgimnáziumi Gyorsírókor«-ről szóló
alább következő jelentésében felsorolt vezetői az oktatást
a kör elnökének, Dala Jenő tanárnak felügyelete alatt
végezték.
c) írásbeli dolgozatok tételei.

A magyar nyelvből.
V. OSZTÁLY.

1.
Mire tanít a természet könyve? (Olvasni, alapján,
isk.). 2. Mivel töltöttem a nagyvakációt? 3. Az ősz.
4. Miféle körülmények teszik Ankerschmidtet magyarrá ?
5. Toldi bajvívása az olasszal (isk.). 6. A tél örömei. 7.
Minő kötelékek fűznek bennünket a hazához ? 8. Miről szól
Mikes Törökországi leveleiben? (isk.) 9. História est
magistra vitae.
VI. OSZTÁLY.

1. Költészet és való. (A Vojtina Ars poét. alapján.)
2. Miféle sajátságait tüntetik fel a magyar népdalnak
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Petőfi dalai? 3. Ódaköltészetünk főmotivumai. 4. A szín
ház nemesítő hatása. 5. A Zrinyiász szerkezete (isk.).
6. A lírai elem a balladában. 7. Gutta cavat lapidem.
8. Coriolanus jelleme (isk.). 9. Dráma és eposz (össze
hasonlítás, isk.).
VII. OSZTÁLY.

1.
Az analógia szerepe a nyelvben. 2. A nyelvújítás
jelentősége. 3. A pogánykori magyarok költészete.
4. Középkori líránk emlékei. 5. Közéletünk és irodalmunk
kapcsolata a reformáció korában. 6. Qui profiéit in literis,
séd deficit in moribus: plus deficit, quam profiéit.
7. A kuruc költészet epikája. 8. Költészetünk irányai a
XVIII. század utolsó negyedében. 9. Berzsenyi ódaköltészete.
VIII. OSZTÁLY.

1.
Kisfaludy Károly vígjátékai. 2. Katona Bánk bán
jának rövid esztétikai méltatása. 3. Miként hat vissza a
reform-korszak Vörösmarty lírai költészetére? 4. Kor
festés a Zord időben. 5. Petőfi dalai. 6. A lelkiismeret
szerepe Arany tragikus balladáiban. 7. Deák Ferenc
mint szónok. 8. Vezérgondolatok az Az ember tragédiája
történeti színeiben.
A német nyelvből.
V. OSZTÁLY.

1.
Mut über Gut. 2—3 Die drei guten Freunde. 4.
Sankt Peter mit der Geige. 5. Fragen und Antworten.
6—7. Sankt Augustin und das Knäblein. 8—11. Die
goldene Repetieruhr. 12—14. Die Heideschenke. 15.
Schwäbische Kunde.
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VI. OSZTÁLY.

1. Der kluge Sultan. 2. Erzählung aus dem Morgen
lande. 3. Das Wunderkästchen. 4—5. Andreas Hertzeg.
6—7. Ein gutes Rezept. 8—10. Der treue Knecht. 11.
Der Zauberlehrling. 12. Der Schatzgräber. 13—14. Die
Steinkohle. 15. Der Ring des Polykrates.
VII. OSZTÁLY.

1. Siegfrieds Kampf mit dem Drachen. 2. Hildebrand
und Hadubrand. 3. Die Artussage. 4. Die erste Blüte
der deutschen Literatur. 5. Nathan der Weise. 6. Les
sings Leben und Wirksamkeit. 7. Friedrich der Grosse.
8. Der Unterschied zwischen der Malerei und Poesie. 9. Der
Inhalt des ersten Aufzuges von Minna von Barnhelm."
VIII. OSZTÁLY.

1. Wilhelm Teil. 2. Der Rhein. 3. Die Alpen. 4.
Die deutsche Schriftsprache. 5. Die Sitten der alten Ger
manen. 6. Das Rittertum. 7. Der Gedankengang in Schillers
„Das Lied von der Glocke.“ 8. Schillers Brief an Körner.

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 osztályzottaknak körülbelül 25°/0-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.
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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 5-én vizsgálat a gyorsirásból,
május hó 16—20-ig a VIII. osztály vizsgálata,
június hó 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. és 16-án
az I—VII. osztályok vizsgálata,
június hó 20-án magántanulók vizsgálata.
b) Érettségi vizsgálatok.

Az Írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 22.,
23. és 24. napjain tartottuk meg; a szóbeli vizsgálatok
idejéül június 22. 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 1909—1910. tanév végén tartott rendes
érettségi vizsgálatok lefolyásáról és eredményéről szóló
jelentésünket a következőkben foglaljuk össze:
A szóbeli vizsgálatok a megállapított időben Bancsó
Antal theol. főiskolai igazgató elnöklete alatt és dr. Serédy
Lajos, budapesti ág. h. ev. főgimnáziumi tanárnak, mint
a kormány képviselőjének jelenlétében folytak le. —
Vizsgálatra jelentkezett saját intézetünkben, első ízben
teendő érettségi vizsgálatra 31, kiegészítő érettségi
vizsgálatra a latin nyelvből 10 reáliskolát végzett tanuló.
Teljes pótló érettségi vizsgálatot tett szeptemberben 1.
Kiegészítőt a görögből ketten tettek.
Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a követ
kezők voltak:
1. A magyar nyelvből.
Arany János jelentősége epikai költészetünkben.
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2. A latin nyelvből.
T. Vergilius M.: Aeneis IX. 224—236; 239—251 s.
Nisus és Euryalus előadják tervüket a trójaiak gyüle
kezetében stb.
3. A mennyiségtanból.
I. Algebra. Tőketörlesztés előleges részletekben.
II. Geometria. Nyolc oldalú szabályos piramis fel
színe.
4. A latinpótló érettségi vizsgálat tétele:
T. Livii P. „Historiarum“ liber II. 10.
Az Írásbeli és szóbeli rendes érettségi vizsgálatoknak
adatait, tekintetbe véve az 1909/10. tanévi érettségi
vizsgálatok eredményét, a következő táblázatos kimu
tatásban foglalhatjuk össze, az első ízben érettségizőkre
vonatkozólag :

| állatorvosi

1 katonai

erdészi

bányászati

gazdasági

mérnöki

1 kereskedői

orvosi

1jogi

theologiai

4 4 3 3 í 2 1 2 í í

1 meg nem határozott

—

Az érettségit végzett ifjak
pályaválasztása

| gyógyszerészeti
I alsóbb hivatalnoki

2
1

bölcsészeti

érett

hány egyszerűen
Hány utasíttatott
javító vizsgálatra
Hány utasíttatott
ismétlő vizsgálatra
szóbeli alapján

hány jól

30 B 12 ii
1

—

hány lett jelesen

30
1*

30
1

e)

d) A szóbelin

c)
H ányán bocsáttattak
összesen szóbelire

b) Az írás
belin

Hányán jelentkeztek
érettségi vizsgálatra
Hány készítette el
minden dolgozatát
legalább elégséges
eredménnyel
Hány utasíttatott az
írásbeli alapján
ismétlő érettségire

a)

6

—

— —

A 10 reálista közül egy jeles, egy jó és hat elég
séges eredménnyel állotta meg a latinkiegészítő érettségi
vizsgálatot. Ketten javító vizsgálatra utasíttattak. A szep
temberi javító és teljes pótló érettségi vizsgálaton a
tanügyi kormányt dr. Reichenhaller Kálmán, budapesti
állami főreáliskolai tanár képviselte.
Teljes pótló érettségit tett.

45

A líceumi tanulók névsora.*
I. osztály.
Ágh János, Sárvár — Vasm., tp.
Ballek Károly, Péterhegy — Vasm.,
ism., t.
Balog Gyula, Kóny — Győrm.,
Dubovay F. öd.
Balogh Zoltán, Porrogszentkirály—
Somogym., tk.
Bereczky Antal, Mencshely —
Veszprémin., t.
Boór Aladár, Bakony szombathely
— Veszprémm.
Conrád Lajos, Sopron.
Feiler András, Sopron.
Feiler Iván, Városszalónak —
Vasm., ism., t.
Fekete János, Bük — Sopronm.,
i , Barcza Fér. öd., Deáks.
Ferenczy Zoltán, Sopron.
Frivaldszky Béla, Sopron.
Gonda Ipoly, Sopron.
Gróf Lajos, Jánosháza — Vasm., t.
Hegedűs Béla, Sopron.
Horváth Károly, Csönge — Vasm.
Huiber Lajos, Kemenesmagasi —
Vasm., t.
Kardos László, Muraszombat —
Vasm., t.
Kiszling Ernő, Zalaszentgrót, t;
Kölni Dezső, Sopron.
Kollárs Elemér, Seregháza -—
Vasm.
Koltai István, Pártosfalva —
Vasm., tk.
Kólya Elek, Sopronkőhid.
Kopstein Géza, Sopron.
Kováts Béla, Külsővath — Vesz
prémm., t.

Krausz Lajos, Sopron.
Krug Lajos, Sopron, tm.
Lángh Alfréd, Sopron.
Lángh Frigyes, Sopron.
László Dezső, Rigács — Zalam., t.
Mesterházy Jenő, Óstfiasszonyfa —
Vasm., t.
Mikó Tihamér, Hegyeshalom —
Mosonym.
Nagy Gyula, Boba — Vasm., t.
Németh Gyula, Kispécz — Győrm.,
tk., Deáks.
Németh László, Barlahida —
Zalam., ism., t.
Papp József, Sopron, tm.
Petrovits Lajos, Sopron.
Pollák Imre, Márczfalva — Sop
ronm.
Purt Lajos, Ágfalva — Sopronm.
Riedt László, Sopron.
Rosenberger József, Sopron.
Rozner F eren c, J án osháza— Vasm.
Sandi Dezső, Sopron.
Siftár István, Pálmafa — Vasm.,
t.
Stráner Ernő, Sopron.
Sümegi Sándor, Nemesszalók —
Veszprémm., tk.
Sütő Dezső, Sikátor — Veszprémm.,
tk.
Szilvásy Szilvié, Sopron.
Thiering Károly, Bük — Sopron
ra., t.
Tompa Géza, Sopron, Német,
Bárány, Bor. öd., Deáks.
Tremmel János, Veperd — Sop
ronm., t., ism.

* A helynév a tanuló illetőségét jelenti. Rövidítések: ism. = ismétlő,
ö. ism. = önként ismétlő, t. == tápintézeti, tk. = tápintózeti kedvezményes,
tm. = tandíjmentes, ftm. = féltandíjmentes, km. = kimaradt, mh. = meghalt,
öd. = ösztöndíjas. Az öd. előtti név az ösztöndíj alapítójának neve; cs. ö. =
családi ösztöndíj.
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Tschürtz Ferenc, Fertőmeggyes —
Sopronm., t.
Varga István, Nemeshany —
Zalam., tk.
Várallyay György, Kisgeresd —
Sopronm., t.
Wähl Hubert, Sopron.
W eisz Aladár. Sopron.
Wödl János, Ágfalva — Sopronm.
Zongor Gábor, Edve — Sopronm.,
ism., t.

Zsirai Gyula, Sopron, Vóikra Síd. öd.
Leyrer Károly, Vasdobra, t.

Magántanulók:
Horváth Imre, Somlóvecse —
Veszprémm.
Rupprecht Antal, Sajtoskál —
Sopronm.

Összesen: 62 tanuló.

II. osztály.
Bácz Károly, Rétfalu-Siklós —
Sopronm.
Balassa Sándor, Répczelak -— Vasin., t.
Balog Lajos, Kóny — Győrm., t.
Bertl Károly, Pomogy — Mosonym., ism.
Blickle Emil, Ágfalva — Sopronm.
Burján Károly, Sopron.
Csabi Gyula, Álsódörgicse — Zalá
in., t.
Fenyves Károly, Orihodos — Vas
in., t.
Fleck Ferenc, Némethidegkút —
Vasm., t.
Gecsányi Ágoston, Sopron, tm.
Giczi Jenő, Káld — Vasm., t.
Gőnye István, Budapest.
Györffy József, B oba— Vasm., t.
Haupt Gyula, Sopron, ism., km.
Hálmán Gyula, Dévaványa —
Jász-Nagy-Kún-Szolnokm., t.
Kosztelny János, Sopron.
Krausz Károly, Sopron.
Kümmert Vilmos, Sopron, Barcza
József öd.
Kund Béla, Sopron, Figuli M. öd.
Lestyánszky János, Sopron, km.
Menyhárd Alfréd, Sopron, tm.,
Németalföldi öd.
Mesterbázy Vilmos, Rempehollós
— Vasm., t., Deáks.

Mezző István, Répczelak — Vas
in., t.
Mikó Géza, Hegyeshalom —
Mosonm.
Mikó Imre, Jobaháza — Sopronm., t.
Molnár Gyula, Dabony —- Vesz
prémm., t.
Nagy Jenő Miklós, Nemeskolda
— Vasm., tk.. Szabó József és
Sár. öd.
Nagy Lajos, Sajtoskál — Sopron
ra., tk.
Nagy Lajos, Zsebeháza — Sopron
ra., ism., t.
Nagy Sándor, Káld, József-major
— Vasm., t.
Németh Imre, Beled — Sopronm.
Nyirő Tivadar, Álsódörgicse -—
Zalam., tk.
Paintner János, Sopron.
Pálfi Pál, Balatonfüred — Zalam.
Papp Géza, Sopron, ism., km.
Patthy István, Bük — Sopronm.,
t., Hetyésy Pálné öd.
Pós Miklós, Fertőmeggyes ■
—
Sopronm., km.
Purth József, Sopron.
Rátz Gyula. Sopron.
Rehberger Miklós, Sopron.
Salgó Nándor, Nagyczenk —• Sop
ronm.
Seregély Sándor, Sopron.
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Spitzer György, Sopron.
Szabó Dezső, Tokorcs — Vasm., tk.
Szalai József, Külsővat — Vesz
prémin., t.
Szalai Miklós, Ujmalomsok —
Győrm., t.
Salzer József, Ógyalla — Komárommegye.
Széles Imre, Csánig — Vasm., t.,
Németh, Bárány, Bor. öd., Deáks.
Szigethy Béla, Répczelak — Vasm., tk.
Szíj Dezső, Farád — Sopronm., tk.,
Köves Pál öd.

Szilvásy Dénes, Farád — Sopronm., t.
Szkok Pál, Lipárt — Vasm.
Tarján József, Répczelak — Vas
in., t., Deáks.
Tompos László, Kissomlyó —
Vasm., t.
Varga Géza, Sopron.
Varga Gyula, Csánig — Vasm.. t.
Zergényi Pál, Sopron.

Magántanuló:
Patthy László, Szarvkő— Sopronm.

Összesen: 58.

III. osztály.
Aranyosai Sándor, Sopron.
Bakó János, Mihályi — Sopronm.
Blum Ernő, Sopron.
Bókkon Imre, Felsőmesteri —
Vasm., t.
Dezső Béla, Kispirit — Veszprém
in., t.
Ferenczy Gyula, Dabrony -— Vesz
prémin., t.
Ferenczy Sándor, Dabrony— Veszprémm., t.
Ferenczy Tibor, Sopron, ftm.
Fisebi Adám, Szepetnek — Zalam.,
t., Deáks.
Fischl György, Szepetnek —
Zalam., t.
Fischmann Bernát, Sopronkeresztúr.
Guóth Zoltán, Sopronnémeti, t.
Hammer Károly, Sopron.
Horvát István, Sopron.
Horváth László, Nagyveleg -—
Fehérm.. tk., Kleeblatt növ. öd.
Horváth Sándor, Ászár — Komá
romul., tk.. ftm., FarkasÁdám öd.
Ihász Miklós, Kisbaboth — Győrm., t.
Jausz Dezső, Sopron, tm., Bárány
Pál öd.
Jezsó Dusán, Ótura — Nyitram.

Kiss Gábor, Alsóság — Vasm., t.,
Szabó J. és S. öd.
Komjáthy Jenő, Vadosfa — Sop
ronm.
Kreuz Béla, Mihályi — Sopron
ná., t.
Mesterházy Sándor, Sopronkeresztúr, t.
Nagy Lajos Károly, Kemeneshögyész — Vasm., t., GömbösRadó családi öd.
Németh Gyula, Farád — Sop
ronm., t.
Reiszner Frigyes, Sopron.
Saródy Károly, Csönge — Vasm., t.
Schranz Zoltán, Sobor — Sopron
ná, tk., Deáks.
Schrödl Mátyás, Csáva — Sopron
ná., t., Deáks., Mozgay Mária öd.
Seybold Jenő, Zurány -—- Mosonm., t.
Soos Vince, Sopron.
Stöszl Móric, Sopron.
Supper Adolf, Pinkafő — Vasm.
Szűcs Gyula. Ujmalomsok —
Győrm., t , Kutsera Szartori öd.,
Deáks.
Takáts Dezső, Nemesládony —
Sopronm., t.
Takács Ferenc, Bük — Sopron-
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János öd.
Takács János, Meszlen — Vasm., t.
Tót Jenő, Répczeszemere — Sop
ronra.
Töpler Sándor, Kissároslak —
Vasm., t., km.
Véssey László, Zircz —- Vesz
prémin., t.
Vojtkó Pál, Sopron, tan.

Weither Lajos, Nagyczenk
Sopronm.
Zergényi Tibor, Sopron.

—

Magántanulók:
Rupprecht Tibor, Sajtoskál —
Sopronm.
Rupprecht Olivér, Sajtoskál —
Sopronm.
Összesen : 44.

IV. osztály.
Ajkay István, Sopron, km.
Bancsó Ferenc, Sopron, tm., Ulber
Mátyás öd.
Bernát Dezső, Hegyfalu — Vasm.,
tk., Mezrickiné Bárány Borb. öd.
Bibza Mátyás, Mosócz — Turóczm., t.
Blickle Gusztáv Adolf. Ágfalva
-— Sopronm.. ftm.
Bozó Levente, Sopron, km.
Braxatoris Iván, Szenicz — Nyitram., t.
Gestetner Jenő, Sopron.
Hanzsér László, Alsóság — Vasm.,
t., Bárány Pál öd., Deáks.
Hollós Sándor János, Sopron, tm.
Horeczky Béla Árpád, Csánig —
Vasm., tk.
Jakob Mihály, Petőfalva — Sop
ronm.. tk., Rupprecht János öd.
Káldi Gyula, Nagymóriczhida —
Győrm., t.
Kerpel Ödön, Sopron.
Kláber Félix, Sopron.
Kozma Dezső, Beled — Sopronm.
Krausz Ferenc Károly, Sopron.
Kretschy István, Sopron.
Magyary Dezső, Kapolcs — Zalá
in., tk., Horváth Illés J. öd.
Nagy Jenő, Czelldömölk— Vasm., t.
Popp Róbert. Léka — Vasm.
Raab Jenő, Sopron.
Ranharter Antal, Lajtaújfalu —
Sopronm., t.

Remport Elek, Alsóság — Vasm.
tk., Bárdossy József öd.
Riczinger Dezső, Sopronbánfalva,
ftm., Dr. Berzsenyi Jenő öd.
Schönberger József, Fertőszentmiklós - Sopronm.
Simkó Árpád, Sopron, Szabó József
és Sár. öd.
Szabó Jenő, Tokorcs — Vasm.,
ism., t.
Szalai László, Kispécz — Győrm.,
tk., Trattnyaky Miklós öd.
Szilvássy Mihály József, Farád
— Sopronm., t.
Takács Kálmán, Sopron.
Tsclieik Gyula, Sopron.
Véssey Miklós, Zircz — Vesz
prémin., t.
Vincze Károly, Sopron, t.
Volf Béla. Szécheny — Sopronm.
Weiler Jenő, Sopron.
Wehoffer Imre, Molnaszecsőd —Vasm., t.
Welter Ántal, Egyházashetye —
Vasm., tk.;j Farkas Ádám öd.
Wödl Rezső, Ágfalva — Sopronm.

Magántanuló :
Riedt Elza, Sopron.

Összesen: 39.
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V. osztály.
Barbarits Lajos, Muraszombat —
Vasm., 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., Szabó J. és Sarolta öd.
Fürst Károly, Sopron, Deáks.
Grossing Gusztáv, Rabold —
Sopronm., tk., tm., Rupprecht
Alfréd öd.
Guilleaume René, Sopron.
Gyarmathy Dénes, Alsószopor —
Sopronm., Horváth I. J. öd., t.
Hammer József, Sopron.
Hirscbberger Béla, Budapest.
Kerpel Jenő, Sopron.
Kobelrausch Ernő, Locsmánd —
Sopronm., t., Trattnyaki M. öd.
Kovácsi Barna, Sopron.
Malár Ágost, Ótura — Ny it ram.,
t., Deáks.

Molnár József, Dabrony — Vesz
prémim, t., km.
Mühleitner Kálmán, Kisfalud —
Sopronm., t., Káldi Mária öd.,
Deáks.
Nagy Miklós, Czelldömölk —
Vasm., tk., Figuli M. öd.
Pauliny Tóth Rlés, Turóczszentmárton.
Pós Lajos, Fertőmeggyes — Sop
ronm., ftm., özv. Bognár Dezső
Jul. öd.
Saly Béla, Kapuvár — Sopronm.
Singer Jenő, Sopron.
Sümegi László, Nemesszalók —
Veszprémim, tk., N. Bárány B. öd.
Szabó Gyula, Farád — Sopronm., t.
Takács Ferenc, Tófej — Zalam., t.,
Marton István öd.
Tölgyesi Ferenc, Sopron.
Várallyay János, Kisgeresd —
Sopronm., t.
Wucsák István, Sürüháza — Vasm., t., Laub F. öd., Deáks.

Összesen: 29.

VI. 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, Ivemenessömjén
.— Vasm.
Blum Béla, Sopron.
Büki Béla, Boba — Vasm., t.
Czakó Béla, Lánzsér — Sopronm.,
t., km.
Czakó József, Lánzsér — Sopronm.,
t., km.
Czvetkovics István, Sopron.
Gerencsér Zsigmond, Árpás —

Sopronm., tk., ftm., Laipczig
1st. öd., Deáks.
Grossing János, Ágfalva — Sop
ronm., tm. tk. a Scheffer Károly-f.
öd.-ból, Khern Elek öd., Német
Istv. táb. öd.
Herter Márton, Pér — Győrm., t.
Hetyésy István, Mesterháza —
Sopronm., tk. Hetyésy Pálné
öd. Deáks.
Hetyésy Lajos, Bük — Sopron
ul. , t.
Hrabovszky Miklós, Felsőőr —
Vasm.
Jausz Béla Adolf, Sopron, tm.,
Németalföldi öd.
Király Iván, Bogyoszló — Sopronm.

í
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Klaber Pál, Sopron.
Kohn Jenő, Szombathely — Vasm.
Kreuz Valdemár, Mihályi — Sop
ronul., tk., Török M. öd.
Klihár Sándor, Battyánd — Vas
in., tk., ftm., Hetyésy Pálné öd.,
Deáks.
Lipner Pál, Sopron.
Mangold Pál, Sopron.
Manninger Ernő, Sopron, Martiny J. P. öd.
Molnár Béla, Csikvánd — Győr
ül., t.
Nagy Dezső, Czelldömölk — Vas
in., tk., Trattnyaki öd.
Németh Endre, Magyarkeresztúr
— Sopronm., tk., ftm., Deáks.,
Özv. Bognár D. Jahánna öd.
Neumann Jakab, Bellatincz —
Zalam., Schey Fiilöp öd.
Patthy Sándor, Szarvkő — Sop
ronm., t.
Pölöskey Sándor, Mór — Fejérin., t.
Kohacsek György, Ótura —
Nyitram., t., Deáks.

Schlögl Ferenc, Locsmánd —
Sopronm., tk., Trattnyaki öd.
Schneider Lipót, Sopron, Gabriel
K. öd.
Siftár Zoltán, Pálmafa — Vasm., t,
Gombócz Mik. öd.
Simkó Dezső, Sopron, Trattnyaki
M. öd.
Steiner Béla, Sopron.
Szabó Géza, Sopron.
Szabó István, Sopronnémeti.
Szekeres Sándor, Edve — Sop
ronm., t.
Zábrák Dezső, Sopron, tm., Fiilöp
J., Szerencsés J. öd.
Zollschán József, Nemeskér —
Sopronm.
Zsupanek Sándor, Péterhegy —
Vasm., t.

Magántanuló :
Eitler Gyula, Sopron.

Összesen: 43.

VII. osztály.
Alexander Géza, Németújvár —
Vasm.
Balázs Gyula, Kisbér — Komá
romul., t.
Balog György, Kajár — Győrm., t.
Balogh István, Porrogszentkirály
-— Somogyin., tk.
Berecz Dezső, Sopron.
Berg Miksa báró, Kapuvár —
Sopronm.
Biringer Lajos, Kapuvár — Sop
ronm.
Bozzay Zoltán, Sopron.
Fenyves Jenő, Mencshely —
Veszprémin., tk., Fiilöp-Szerencsés I. öd.
Tóth Kálmán, Uraiújfalu— Vasm.
tk., Trattnyaki öd.

Gaál József, Sopron, tm. a Németh
Istv. alapból, Király Béla öd.
Geleji Dezső, Sopron.
Győrffy Béla, Nemesmagasi —Vasm., ftm., tk.
Haid János, Sopron.
Hacker Béla, Sopron.
Hajba Károly, Farád — Sopronm.,
tk., ftm., N. Bárány Borb. öd.
Hajtó Frigyes, Sopron, ism.
Hautzinger Lőrinc, Zurány —
Mosonm., t.
Heszler Géza, Sopron kőhid.
Hideg József, Vasvár — Vasm.
Holndonner Ernő, Rohoncz —
Vasm., t.
Hrabovszky István, Felsőőr —
Vasm.
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Kremser Károly, Sopron.
Leitner József, Sopron.
Lővy József, Moór — Feliérm.
Mátis Károly, Beled — Sopronm.,
tk., Kiss János öd.
Németh Jenő, Völcsej — Sop
ron m., t.
Nyíri Jenő, Sopron, ism.
Paris Emil, Sopron.
Pauliny Tóth Vilmos, Turóczszentmárton, t.
Pollacsek László, Lakompak —
Sopronm.
Popp Ernő, Léka — Vasm.
Raffel Mihály, Kanotapuszta —
Vasm.
Katii György, Sopron, tm., Ulber
Mátyás öd.
Saródy Gyula, Terestyénfa —
Vasm., t.

Strohriegel József, Nagyszentmihály — Vasm., tk., Rupprecht
J. öd.
Szalay Bálint, Rizapuszta —
Zalam.
Szűcs Lajos, Téth — Győrm.,
tk., Stelczer D. öd.
Tömböl Kálmán, Csánig — Vasm., t.
Wehoffer Mihály, Molnaszecsőd
— Vasm., t.
Zsirai Miklós, Mihályi — Sop
ronm., tk., ftm., Bognár Árpád
öd., Róth-Teleki öd.

Magántanuló:
Fink Jenő, Sopron.

Összesen: 42.

VIII. osztály.
Alexander Jenő, Németújvár —
Vasm.
Andorka Zoltán, Kaposvár —
Somogyin., Fejér K. családi öd.
Recht Rezső, Sopron.
Bibza Miloszláv, Mosócz — Turóczm. ,t., Deáks., Szabó J. ésS. öd.
Bolgár Imre, Sopron.
Bünker Waldemar, Sopron, Szabó
J. és S. öd.
Czuppon Sándor, Kővágóeörs —
Zalam., t , Szemerey Sánd. öd.
Csatkai József, Daruíalva —• Sop
ronm.
Eöry László, Enese — Győrm.,
ftm., tk., Róth-Teleky öd.,
Trattnyaki öd.
Guilleaume Károly, Sopron, km.
Halden Jenő, Keszthely — Zalam.
Hering Zoltán, Sopron.
Hirschberger Ernő, Budapest.
Kássa Gábor, Sopron.
Keleti Endre, Sopron.

Laschober Sándor, Sopron, Hasenauer M. családi öd.
Lederer József, Sopron.
Németh Sándor, Bük •— Sopronm.,
tk., Rupprecht J. öd.
Novák Rudolf, Iharos — Somogymegye, tk., tm., Khern Elek
öd. és Tliierringh-alap., Deáks.
Osgyán János, Bakonym.-Szombathely — Veszprémin., tk., ftm.,
Róth-Teleky öd., Schwarz M. öd.
Patthy Sándor, Bük — Sopronm.,
t.. Csaplovics B. családi öd.
Soltész József, Kismartonhegy —
Sopronm., Schey F. öd.
Soltész Zoltán, Kismartonhegy —
Sopronm.
Stráner Vilmos, Sopron, tm., özv.
Rupprecht Vilm. öd.
Subert Béla, Szenicz — Nyitramegye, ism., t.
Szczepanszki Artúr, Felsőpulya —
Sopronm.
4*
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Szekér Jeno, Bakonym.-Szombathely — Veszprémin., tk., tm.,
Kolmár J. öd., Deáks.
Tiefbrunner Rezső, Sopron, Deáks.
Tobak Lajos, Kővágóeörs — Zalá
in., t., Pelargus öd.
W edl Frigyes, Sopron.

Zábrák Viktor, Sopron, tm., FülöpSzerencsés öd.

Magántanulók:
Keleti Erzsébet, Sopron.
Rátbonyi Sarolta, Sopron.

Összesen: 33.

III.

A TANULÓ-IFJÚSÁG ÖNTEVÉKENYSÉGE,
ÖNKÉPZŐKÖRÖK, EGYESÜLETEK.
1. Az Ifjúsági Magyar Társaság.

Az Ifjúsági Magyar Társaság a négy főgimnáziumi
osztály tanulóiból 65 rendes és 62 hallgató taggal szep
tember hó 17-én tartotta alakuló gyűlését. A Társaság
elnöke, mint a megelőző évben Dr. Ruhmann Jenő
líceumi tanár volt; főjegyzője: Zábrák Viktor VIII. o. t . ;
főkönyvtárosa: Eőry László VIII. o. t.; aljegyzője: Zsiray
Miklós VII. o. t.; alkonyvtárosa: Mátis Károly VII. o. t . ;
pénztárosa: Németh Sándor VIII. o. t.; háznagya: Tobak
Lajos VIII. o. t.
A Társaság az alakuló és zárógyűlésen kívül 18 ren
des 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 líceumi tanári kar is megjelent, a
következő keretben folyt le : Szózat (közének); Dr. Ruh
mann Jenő tanár elnöki megnyitója után Zábrák Viktor
VIII. o. t., főjegyző mondott ünnepi beszédet; Eőry
László VIII. o. t. „Az aradi tizenhárom“ című dolgozatát
olvasta fel; az „Ének és Zenekör“ énekkara Hajtó Frigyes
VII. o. t. vezetésével „Rákóczi imáját“ énekelte; Szekér
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Jenő VIII. o. t. Váradinak „Tizenhárom“ című költemé
nyét szavalta. A díszgyűlés a Himnusz eléneklésével
végződött.
A március 15-iki díszgyűlésen, melyen a líceumi
tanári kar is képviselve volt, lelkes hangulat uralkodott.
Műsora a következő volt: 1. Elnöki megnyitó. Mondotta:
Dr. Ruhmann Jenő elnök. 2. Emlékbeszéd. Mondotta:
Zábrák Viktor VIII. o. t., főjegyző. 3. „Széchenyi és
Kossuth“. Jutalmazott pályamunka. írta: Osgyán János
VIII. o. t. Részleteit felolvasta: Szekér Jenő VIII. o. t.
4. Messze.. . Jutalmazott költemény. írta: Osgyán János
VIII. o. t. Szavalta Szűcs Lajos VII. o. t. 5. Himnusz
(közének).
A rendes gyűléseken felolvasásra került 15 munka.
Hat irodalomtörténeti értekezés: „Shakespeare alakjairól“,
„Csokonai szerelme és szerelmi lírája“, Bánk jelleme és
tragikumának fejlődése“, „Vajda János lírája", „Moliére
költői munkássága“, „Arany János balladáiról“. Két tör
téneti: „A keresztes háborúk“, „Beatrix Magyarország
királynéja“. Egy zenetörténeti: „Az opera fejlődése.“
Egy filozófiai: „Életcél és jellem“. Három rajzgyűjtemény:
„Rajzok“, „Képek“, „Népies figurák“ címmel. Egy köl
teménysorozat: „Sziporkák“ címmel. Végül „Műfordítások
Lenau, Uhland és Schillerből“. Külön szavalógyűléseket
a Társaság ezidén nem tartott, helyette az egyes fel
olvasó gyűléseket élénkítette szavalatokkal. Három ver
senyszavalatot is rendezett a Társaság: egyet az V. és
VI. osztálybeli hallgató tagok számára, kettőt: költőit és
prózait, a VII. és VIII. osztályba járó rendes tagok részére.
A hallgató tagok szavalóversenyén az 1 aranyat Herter
Márton VI. o. t. nyerte meg, Gerencsér Zsigmond VI. o.
t. és Gyarmathy Dénes V. o. t. pedig dicséretet kapott.
A tagok munkakedvét a Társaság a lefolyt iskolai
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évben is pályázatok kitűzésével fokozta. Hálásan emlé
kezünk meg Rátz Ottó dr. főiskolai felügyelő úrról, aki
örömünnepi pályadíjakra 4 aranyat ajándékozott, amiért
neki ehelyütt is köszönetét mondunk.
A pályázatok eredménye a következő volt:
A március 15-ikére hirdetett pályázaton Osgyán
János VIII. o. t. „Széchenyi és Kossuth“ című értekezé
sével és „Három vers" című költeményével 1—1 ara
nyat nyert.
Az örömünnepi pályázaton: Zsiray Miklós VII. o. t.
„A magyar drámairodalom története Katona József föl
léptéig“ című irodalomtörténeti értekezésével a Döbrönteiaranyat nyerte. Osgyán János VIII. o. t. „Két novellá“-jával
és „Hamu alatt“ című verssorozatával a Rátz Ottó dr.
főiskolai felügyelő úr adományozta 2 aranyat nyerte meg,
Berecz Dezső VII. o. t. pedig „Amikor a jogász hazatér“
című novellájával és Eőry László VIII. o. t. verseivel
dicséretet nyert.
Az évvégi pályázaton: Osgyán János VIII. o. t.
1 aranyat nyert „Eposzirodalmunk a nemzeti romanticizmus korában“ című irodalomtörténeti értekezésével. Bolgár
Imre VIII. o. t. 1 aranyat nyert „Gyulai Pál lírai köl
tészete“ című esztétikai dolgozatával, Hajba Károly VII.
o. t. munkáját pedig dicsérettel tüntette ki a Társaság.
Zábrák Viktor VIII. o. t. „A renaissance hatása műve
lődésünkre“ című történeti értekezésével nyert 1 aranyat,
Zsiray Miklós VII. o. t. pedig hasonló című munkájával
dicséretet. Osgyán János VIII. o. t. „Daedalus“ című
latin, „Theseus“ c. görög és „Die Ideale“ c. német mű
fordításaival 1—1 aranyat nyert, Zsiray Miklós VII. o. t.
pedig „Daedalus“ című latin műfordításáért dicséretben
részesült. Osgyán János VIII. o. t. „A távolból való
jeladás módjai s ezeknek fejlődése" c. fizikai dolgozatával
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1 aranyat nyert. Berecz Dezső VII. o. t. „Az ivadék
gondozása az állatvilágban“ c. természetrajzi munkájával
nyert 1 aranyat, Zsiray Miklós VII. o. t. pedig hasonló
című munkájával dicséretet. Osgyán János VIII. o. t.
novelláival 1 aranyat nyert.
A hallgató tagok számára hirdetett pályázaton Németh
Endre IV. o. t. nyert 1 aranyat „A Poldi monda“ című
dolgozatával.
A rajzpályázaton Bünker Waldemár VIII. o. t. kapott
dicséretet.
A Radó Lajcsi-díjat (5 arany) a Társaság főjegyző
jének, Zábrák Viktor VIII. o. t.-nak Ítélte oda, mint a
Társaság legtevékenyebb tagjának. Eőry László VIII. o.
t., főkönyvtárosnak pedig a könyvtár lelkiismeretes veze
téséért 3 arany tiszteletdíjat szavazott meg.
Háztartását a Társaság az előre megállapított költ
ségvetés keretén belül vezette s a kiadás az előirányzott
összeget semmiben sem haladta túl.
A) Bevétele volt az egész tanévben:
Múlt évi pénztári maradék címén . 76'90 K
Tagsági díj c ím é n ..................... 502'—
„
Könyvjegyzékekből....................... 29'—
„
Árverésekből és büntetésekből. . . 70'— „
Az ifj. könyvtáralapból............... 66'—
„
Radó Lajcsi-díj c í m é n ............... 50'—
„
Döbrentei-arany........................... 10'—
„
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr
ajándéka............................... 20'—
“
összes bevétel . . 823'90 K
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B) Kiadás:
Lapokra és folyóiratokra................... 146‘20
K önyvekre........................................157*—
Könyvkötésre....................................... 148'37
Posta . . . • ....................................
2'80
H áztartásra.............................................27‘96
örömünnepi meghívókra, műsorra . 13‘—
Egyesületi tagsági díjakra................37'—
Iskolaszolgáknak................................ 30‘—
Jutalmakra . .................................... 260"—
összes kiadás . . 822'33
A pénztármaradék tehát az év végén

K
„
“
“
„
„
„
„
„
K

1"57 K

A Társaság évi működését ez évben is örömünnep
pel zárta le; műsora a következő volt:
1. Részlet „Gyulai Pál lírai költészete“ c. jutalma
zott pályamunkából. írta Bolgár Imre VIII. o. t. Fel
olvassa Zábrák Viktor VIII. o. t. 2. Simon Judit. írta
Kiss József. Szavalja Szekér Jenő VIII. o. t. 3. D. Alard:
Faust-motivumok Gounod K. operájából. Fantasie de
concert. Hegedűn játssza Wedl Frigyes VIII. o. t. Zon
gorán kiséri Berecz Dezső VII. o. t. 4. „Borozás köz
ben.“ (Elbeszélés.) Jutalmazott pályamunka. írta Osgyán
János Vili. o. t. Felolvassa Tobak Lajos VIII. o. t., a
Társaság háznagya. 5. Szemelvények a „Hamu alatt“
c. jutalmazott verseskötetből. írta Osgyán János VIII. o.
t. Felolvassa Szűcs Lajos VII. o. t. 6. Hubay J .: Le
Luthier de Crémone: A varázshegedűs szólója. Hegedűn
játssza Wedl Frigyes VIII. o. t. Zongorán kiséri Berecz
Dezső VII. o. t. 7. Jelentés a Társaság évi működéséről.
Felolvassa Zábrák Viktor VIII. o. t., a Társaság főjegy
zője. 8. Jutalmak kiosztása.
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A Társaság önképző munkásságát nagyban támo
gatta ez évben is a Társasággal kapcsolatos ifjúsági
könyvtár és olvasóterem. A könyvtár élén az elnök ellen
őrzése mellett Eőry László VIII. o. t. főkönyvtáros állott,
ki az alkonyvtáros és 14 szekrénykönyvtáros közre
működésével kezelte a könyvtárt. Azonkívül felelősség
terhe mellett kezelte a főkönyvet, a szerzeménynaplót,
a folyóiratok és kötésbe adott könyvek jegyzékét. A
kézi könyvtár ez évben is a tagoknak rendelkezésükre
állott s rendszeresen gyarapodott. A könyvtár ezidén
70 kötettel szaporodott és kötéssel együtt 422 koronát
fordított a Társaság könyvtára fenntartására. A könyv
tárórákat szerdán és szombaton 3/42—l/23-ig tartotta a
főkönyvtáros. A tagok két művet vehettek ki egyszerre
és négy hétig tarthatták maguknál.
Az olvasóterem helyisége naponként d. u. 4—727-ig
állott a tagok rendelkezésére. A Társaság a következő
lapokat és folyóiratokat járatta: Budapesti Hírlap, Az
Újság, Új Idők, Vasárnapi Újság, Szövétnek, Századok,
Magyar Nyelvőr, Budapesti Szemle, Irodalomtörténeti
Közlemények, Philologiai Közlöny, Természettudományi
Közlöny, Akadémiai Értesítő, Magyar Nyelv, Protestáns
Szemle.
Szórakoztató foglalkozásul sakk- és dominójáték
állott a tagok rendelkezésére. A szabályrendeletek értel
mében Tobak Lajos VIII. o. t. háznagy és a napos
teremőrök tartották fenn a rendet az olvasóteremben.
2. A Líceumi Gyorsírókor 1910—1911-ik évi működése.

A Soproni Líceumi Gyorsírókor szeptember hó 19-én
alakult meg 22 rendes, 56 hallgató és 28 pártoló taggal.
Tisztikara a következő volt: Tanár-elnökké a kör
ismételten volt elnökét: Dala Jenő tanárt választotta
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meg. A titkár Győrffy Béla VII. osztályú tanuló, a
tanfolyamvezetők Szűcs Lajos Ernő VII. o. t., Gerencsér
Zsigmond VI. o. t. és az előkészítő tanfolyam vezetője
Schneider Lipót VI. o. tanulók voltak. Pénztáros volt
Hajba Károly VII. o. t., könyvtáros Strohriegel József
VII. o. t. és jegyző Zsiray Miklós VII. o. t. A Kör lap
jának, a -Soproni Gyorsíró“-nak főszerkesztője Győrffy
Béla, társszerkesztője Zsiray Miklós, autografusa pedig
Siftár Zoltán VI. o. t. volt.
A vitairást a titkár ismertette heti 2 rendes és 1
gyakorló órában, a levelezőirást pedig a tanfolyam
vezetők adták elő heti 2 órában. Husvét után heti
1 órában az érdeklődőknek az előkészítő tanfolyamvezető
magyarázta a gyorsírás alapelveit ingyenes tanfolyamban.
A vizsgák május 5-én voltak. Vitairásból vizsgázott
6 tan. 5 jeles és 1 jó eredménnyel. Levelezőirásból 17-en
vizsgáztak és pedig 11 jeles, 4 jó és 2 elégséges ered
ménnyel.
A kör a rendes havi gyűléseken kívül tartott még
egy elnökválasztó- és alakuló- majd pedig egy zárógyűlést. A kör a munkakedv fokozására versenyeket is
rendezett, amelyeknek eredménye a következő. A kezdők
számára rendezett őszi szabatos levelezőirási versenyen
első díjat nyert Ranharter Antal IV. o. t . ; másodikat
Takács János III. o. t. és harmadikat Véssey László
III. o. t. — A kezdők számára rendezett tavaszi szabatos
levelezőirási versenyen az első díjat Schrödl Mátyás
III. o. t. nyerte, a másodikat Jausz Dezső III. o. t. és a
harmadikat Takács Ferenc III. o. t. nyerte. — A kezdő
vitairók számára rendezett szótagos versenyen nyertek:
a 150 szó tagoson Pós Lajos V. o. t. nyerte az első
díjat (nagys. Rátz dr. adományának első fele), a 120-on
Gaál József VII. o. t. és a 100-on Remport Elek IV. o. t. —
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A haladó vitairók számára rendezett szótagos versenyen
nyertek: a 200-on első díjat Zsiray Miklós (nagys.
Rátz dr. adományának másik fele), a 180-on Hajba
Károly és a 150-en Gerencsér Zsigmond. Ezenkívül még
mindegyik fokon számosán részesültek dicséretben és
oklevélben.
Ezenkívül körünk képviseltette magát az Országos
Diák Gyorsiró Szövetség őszi nagygyűlésén és sikeren
vettek részt többen a szegedi és ungvári szabatos
versenyeken.
Körünk, eddigi szokásához híven az idén is kiadta
a „Soproni Gyorsiró“-t, amely egyedüli ifjúsági gyorsiró
szaklap most fejezte be XXXVII-ik évfolyamát.
A Kör vagyona készpénzben 404’56 K, bútorban
50 K és a könyvtárban körülbelül 500 K.
Ez évi jövedelem tagsági és előfizetési díjakból
624'56 K, adományból 10 K. Kiadás: 308 K tárgyi és
150 K személyi.
Ketten nyertek pályadíjat, összesen 10 K-t; 7 tanuló
jutalmat, összesen 120 K-t.
3. Ének- és Zenekör.

Iskolánk ifjúságának zenével foglalkozó és a zene
iránt érdeklődő része az idén is tömörült az Ének- és
Zenekörben, hogy ezirányú képességeit továbbfejlessze.
Megalakult a Kör 1910 szeptember 23-án, 41 működő-,
59 pártoló-taggal és a következő tisztikarral. Elnök:
Králik Gusztáv tanár; főjegyző: Szczepánszky Arthúr
VIII. oszt. tan.; pénztáros : Bünker Valdemár VIII. oszt.
tan.; ellenőr: Berg Miksa br. VII. oszt. tan.; könyv
tárosok: Bolgár Imre VIII. oszt. tan. és Berecz Dezső
VII. oszt. tan .; zenekarvezető: Wedl Frigyes VIII. oszt.
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tan.; énekkarvezető: Hajtó Frigyes VII. oszt. tan. —
Volt a Körnek zenekara és énekkara.
A tanév folyamán a Kör az alakuló- és zárógyűlésen
kívül kéthetenként tartott rendes gyűléseket. A rendes
gyűléseken a tagok zene- és énekdarabokat adtak elő
s az előadásokat megbírálták. Bemutattak zengora-,
hegedű-, cimbalom-, magán énekdarabokat, továbbá
zenekari és énekkari műveket. — Nagy gondot fordított
a Kör azonkívül a kamarazene művelésére is. — A tagok
szerepeltek a Kör keretén kívül is. — Felléptek úgy az
iskola, mint a testvéregyesületek által rendezett ünne
pélyeken.
A Kör egyik feladatát látta abban is, hogy tagjai
számára könnyen hozzáférhetőkké tegyen olyan alkal
makat, melyeken azok művészi színvonalon álló zenei
előadásokat hallhatnak. E célból tagja volt a Kör a
Soproni Haydn-Mozart-Beethoven-Körnek, a Soproni
Férfidalkörnek és a Soproni Zeneegyesületnek, mely
egyesületek által rendezett hangversenyeket a tagok
mérsékelt belépő-díjak mellett látogathatták.
Ezidén a Kör két tagját ingyenes zenei oktatásban
részesítette.
Zeneműveket a Kör ezidén — tekintve egyrészt a
múlt esztendei nagyobb beszerzést, másrészt a zongora
javítása által okozott nagyobb kiadást — nem vett.
Járatta a Zeneközlöny és Musik für Alle c. folyóiratokat.
Ajándékok útján a Kör könyvtára a következő művek
kel gyarapodott. Bünker Waldemár VIII. oszt. tan.-tól:
J. Strauss: Der lustige Kriegwalzer; G. Steffens: Leich
tes Blut; F. Róth: Flotte Weiber, Walzerlied; H. Riedl:
Dalok a „Säckingeni trombitásából; ének zongorakisérettel. A. Diabelli: Corcordance 5 füzet; J. Dont: Musi
kalische Unterhaltungen; Beethoven: Sonate in F-dur;
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J. Hellmesberger: Der junge Opernfreund (Verdi Troubadur); A. Diabelli: Potpourie Verdi Nabucodonozor-ból
hegedűre zongorakisérettel. — A. Diabelli: Op. 33.
Sonate in D-dur, zongora négykézre; K. Friedmann:
Op. 66. Kaiser Friedrich Marsch, zongora 4 kézre. —
Mangold Pál VI. oszt. tan.-tól: Fráter Lóránd: Nótás
könyve, ének zongorakisérettel. — Wedl Frigyes VIII.
o. tan.-tól: Grieg: Peer Gynt, zenekarra; Mendelssohn:
Szép Melusina (nyitány), zenekarra. — Klaber Pál VI.
oszt. tanulótól; Hohmann: Hegedű iskola.
Hangszereit a Kör egy új mélyhegedűvel (vonóval
és tokkal) gyarapította; a zongorát és cimbalmot
javíttatta; a zongorára új térítőt készíttetett.
Jutalomban részesített a Kör öt tanulót összesen
60 K összegben.
összefoglalva a gyarapodás a könyvtárban 22 mű
55'20 K értékben, zeneeszközökben 4 drb 64 K
értékben. — Ezekkel együtt a Kör vagyona: könyvtárban
910 mű, 1957'64 K értékben, 8 nangszer 751 K
értékben; takarékbetét 50'79 K. összesen 2759'43 K.
A Kör pénztárának bevétele: a múlt évi maradék,
tagsági díjak, a takarékból kivett összeg és a főiskolai
hangverseny jövedelméből összesen 424'19 K. — Kiadása:
jutalmak, könyvtári kiadás, hangszerekre, tagsági díjak
és egyéb szükségletekre összesen 30P93 K. Pénztári
maradék a jelen tanév végén 122'26 K.
4. Ifjúsági Belmissziói Egyesület.

1. Az egyesület megalakulása és tisztviselői. Az
1909-ben megalapított Ifjúsági Belmissziói Egyesületünk,
mint a múlt években, ezidén is két főirányban fejtette ki
munkásságát, t. i. a lelkiépülés, jellemfejlesztés terén, az
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összejövetelek tartása útján és a szeretetmunkásság terén,
a deáksegélyezés és a gyámintézeti ügy felkarolása által.
Alakuló közgyűlését az egyesület szeptember hó
24-én tartotta, ugyanezen gyűlésen választotta meg a
választmányi tagok kivételével tisztviselő karát. Az
egyesület tagjainak száma a folyó iskolai évben
a másvallású pártoló tagokkal együtt: 251 volt. A tiszt
viselők a következők voltak: Elnök: Hetvényi Lajos;
titkár: Stráner Vilmos VIII. o. t . ; jegyző: Bozzay Zoltán
VII. o. t . ; főpénztáros: Novák Rudolf VIII. o. t . ; ének
vezető : Rohacsek György VI. o. t . ; osztálypénztárosok:
Bibza Miloszláv VIII. o. t . ; Kremszer Károly VII. o. t . ;
Lipner Pál VI. o. t . ; Grossing Gusztáv V. o. t . ; Jakob
Mihály IV. o. t . ; Horváth Sándor III. o. t . ; Patthy István
II. o. t.; Választmányi tagok: Becht Rezső, Hering Zoltán,
Subert Béla, Tobak Lajos VIII. o. t., Fóth Kálmán, Gaál
József, Ráth György VII. o. t., Gerencsér Zsigmond,
Grossing János, Jausz Béla, Németh Endre VI. o. t.,
Farkas Elemér, Kobelrausch Ernő, Várallyay János,
Vucsák István V. o. t., Remport Elek IV., Bakó János
III. , Széles Imre II. és Szilvásy Márton I. o. t.
2.
Összejövetelek, vallásos esték, karácsonyfa
ünnepély. Mint a múlt évben, ezidén is kétféle össze
jövetelt tartottunk, t. i. az összes tagokra kötelező össze
jöveteleket és ezek mellett nagyobb számmal olyanokat,
amelyeken a tagok szabad tetszésük szerint jelenhettek
meg. Az alakuló-, záróközgyűléssel és vallásos estékkel
együtt a folyó tanévben összesen 14 összejövetelt tar
tottunk. A második félévben ezeken kívül Kiss Jenő
theol. akadémiai hallgató szíves volt a VII. és VIII. oszt.
tanulókkal vasárnaponként 5—6 óráig a theol. akadémia
önképzőköri termében bibliamagyarázó órákat tartani,
amiért ehelyütt is kifejezzük köszönetünket.
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A kötelező összejöveteleken éneken, imádságon és
bibliamagyarázaton kívül egyes tagok az egyesület céljait
szolgáló felolvasásokat tartottak és vallásos költeménye
ket adtak elő. Közgyűléseink egyikén főtisztelendő és
méltóságos Püspök úr is jelen volt és a gyűlés méltó
befejezéséül buzdító, erősítő szavakat intézett az ifjú
sághoz. A szűkebbkörű összejöveteleken bibliamagya
rázaton kívül egyes tanulságos művekből vett részletek
olvasása kapcsán eszmecserék folytak. Az összejövete
leken tárgyalt nevezetesebb kérdések voltak: A refor
máció áldásai az egyházban és az egyházon kívül; Dr.
Wiehern János élete és működése; Dr. D. Bodelschwingh
Frigyes élete és működése; Szózat az ifjúsághoz, az
ifjúság erényei és bűnei; Az akaraterő szerepe a nagy
emberek életében és a nagy eseményekben; A természettudományok, mint a vallásos érzelmek ébresztői és erő
sítői; A vallás szerepe és jelentősége az emberi műve
lődés történetében; Luther jelleme Carlylenek „A hősök
ről“ című munkájának megfelelő része alapján; egyéb
fejezetek Carlylenek „A hősökről“ című munkájából;
Friz Károly „Jézus Krisztus a tökéletes eszmény“ című
dolgozatának fejtegetése; Jézus Krisztus megváltói mun
kájáról ; a testvériességről, becsületről, a hit és tudomány
viszonyáról, korunk valláskérdéseiről, a vallásos irányú
ifjúsági egyesületekről és ezek jelentőségéről. A Kiss
Jenő theol. akad. hallgató által vezetett bibliamagyarázó
órákon először Márk evangéliuma fonalán indultunk, de
később áttértünk a különböző világfelfogások tárgyalá
sára. Szóltunk a rationalizmusról, pantheismusról, mate
rializmusról, pessimizmusról és végül a keresztény világ
nézetről, az összejövetelek egyikén pedig különösen a
Jézus személyiségéről való elmélkedés volt a gyűlés
tárgya.
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Egyesületünk a folyó tanév folyamán két vallásos
estét rendezett, amelyeken mindkét alkalommal szépszámú
közönség vett részt. Az egyik vallásos estét december
18-án, a másikat április 2-án tartottuk. Január havában
pedig egy alkalommal Giovanni Grilli olaszországi valdens
lelkész tartott előadást Scholz Ödön ágfalvai ev. lelkész
úr tolmácsolásával ifjúságunk és szépszámú közönség
jelenlétében az olaszországi valdens misszióról, amely
alkalommal egyesületünk gyámintézeti adományával együtt
50 K gyűlt össze a valdens misszió javára.
Karácsony estélyen azon tanulók számára, kik e
magasztos ünnepet nem tölthették családi körükben, az
egyesület vacsorával kapcsolatban karácsonyfa-ünnepélyt
rendezett. Az estét közének és az intézet igazgatójának
megható, szép szavai nyitották meg, amelyekben e szép
ünnep magasztosságát méltatta. Azután kisebb tanulók
karácsonyi verseket mondottak el. A szép ünnepet Stráner Vilmos titkárnak felolvasása és közének zárta be.
Ez alkalommal a karácsonyra Sopronban maradt vidéki
tanulók kisebb, hasznos ajándékokban részesültek. Az
estély végén úgy a vidéki, mint a jelenlévő soproni
tanulók között a Luther-Társaság által kiadott könyveket
és egyéb építő irányú iratkákat osztottunk ki.
A vallásos élet ápolását az egyesület azzal is szol
gálta, hogy a tagok körében a Luther-Társaság által
kiadott könyveket és iratokat árusított; egyesületünk
tagjai közül egyúttal többen járatták az „örömhír“,
„Szövétnek“, „Harangszó“, „Diákvilág“ című lapokat.
3.
Az egyesület szeretetmunkássága. Midőn egye
sületünk szeretetmunkásságáról beszámolunk, első sorban
is hálás érzülettel emlékezünk meg azon kegyes jóte
vőkről, akik egyesületünket adományokban részesí
tették.
5
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a) A nemes adományok a következők:
Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő úr
adom ánya............................................ 200.—
K
Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző úr ado
mánya . .
............................................
20.— „
A dec. 18-án tartott vallásos est offertoriuma
55.—
„
a deáksegélyző-pénztár j a v á r a ........
Poszvék Sándor nyug. líceumi igazgató úrnak
előbbi célra küldött ad o m án y a........
5.—
.,
Dr. Scheffer Oszkár orvos úrnak ugyanazon
célra adott adom ánya........................
10.—
„
A Soproni Takarék- és Kölcsönegylet ado
mánya ........................................................
20.— „
A Soproni Takarékpénztár adománya. . .
25.— „
Az április 2-án tartott vallásos est offerto
riuma a gyámintézeti pénztár javára. . .
22.—- „
Poszvék Sándor nyug. líceumi igazgató úrnak
előbbi célra küldött ad o m án y a........
5.—■
„
A főiskolai hangverseny jövedelméből egye
sületünknek juttatott összeg . . . . . .
75.— „
összesen . . 437.— K
Ezenkívül még a karácsonyfához adtak adományo
kat: Máhr Árpád úr könyveket, Seidl Samu úr divatárú
cikkeket, N. N. úrnő mákos és diós kalácsot; a segítő
könyvtár számára pedig több tanuló tankönyveket adott.
Az összes kegyes adakozók fogadják e helyen is nemes
adományaikért egyesületünk hálás köszönetét. — Tagsági
díj címén a gyáméntézeti pénztár javára 197 K 6 fill.,
a deáksegélyző-pénztár javára pedig 197 K 51 fill,
folyt be.
b) A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját
a f. tanévben is úgy végezte, hogy egyes szegénysorsú
és támogatásra érdemes tanulók helyett a szálláspénzt
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a szállásadó kezébe egyes hónapokra kifizette, őket a
tandíj és tápintézeti díj lefizetésében segítette; az év
elején pedig több tanulónak egy évi használatra tan
könyveket kölcsönzött. A fentebb említett módon az
egyesület 25 tanulót segélyezett 720 K-val, még pedig
tandíjra kifizetett az egyesület 300 K-t, tápintézeti díjra
330 K-t, lakáspénzre pedig 90 K-t. Ezenkívül az egye
sület segítő-könyvtárából 69 tanuló kapott 420 darab
könyvet egy évi használatra 560 K értékben.
c)
A gyámintézeti ügyet is kellő buzgósággal ka
rolta fel egyesületünk. A gyámintézet jubileuma alkal
mával megemlékeztünk ezen áldott egyházi intézetünk
alapításáról és munkásságáról s egyesületünk a Gyám
intézet alapja javára 50 K-t küldött. A gyámintézet ügyeit
illetőleg az alapszabályok értelmében az egyesületre azok
a szabályok kötelezők, melyek az Egyetemes Egyházi
Gyámintézet alapszabályaiban az ifjúsági gyámintézetekre
vonatkoznak. Ennek megfelelően intézkedett az egyesü
let a kiosztás alá kerülő 220 K ügyében; t. i. ezen összeg
V4részét, azaz 55 K-t az egyházkerületi gyámintézeti pénz
tár útján az egyetemes gyámintézeti pénztárba küldötte
be, 3/4 része, azaz 165 K fölött pedig az egyesület maga
rendelkezett olyanformán, hogy a fentebb említett jubi
leumi alapra küldött 50 K-t, a leányfalusi ág. hitv. ev.
leánygyülekezetnek iskolaépítés céljaira 60 K-t, a pinka
fői árvaháznak 20 K-t, a locsmándi szeretetháznak 15
K-t, a nagykárolyi ág. h. ev. gyülekezetnek új orgona
céljaira 10 K-t, az olaszországi valdens misszió javára
10 koronát.
4.
Számadás a Belmissziói egyesület pénztárának
1910—11. tanévi forgalmáról.

5*
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Deáksegélyző pénztár:
Maradvány a múlt évről........................ 582'26
K
Tagsági díj c í m é n .................................. 197'51
„
A dom ányok.............................................. 410"—
„
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző-egyesület
alapítvány szerűen kezelt tőkéjének kamatai
az 1911. é v r e ........................................... 500'— „
A Belmissziói egyesület deáksegélyző pénzé
nek kamatai
....................................
20'02 „
Százalék a Luther-Társasági könyvek eladása
u t á n ...................................................
6'01
„
összesen . . 1715'80 K
Kiadások:
Az egyesület segítő könyvtára számára tan
könyvekért ................................................
80'90 K
A tanulók segélyezésére........................ 720'—
„
Ügykezelésre, iskolaszolgáknak...........
11'60
„
A vallásos esték és a karácsonyfa ünnep
k ö lts é g e i...........................................
73'73
„
összesen . . 886'23 K
B e v éte l.....................................................1715'80
K
K ia d á s ................................................... 886'23
„
Maradvány . . 829'57 K
A Belmissziói egyesület deáksegélyző pénztárának
vagyoni állapota tehát az 1910/11. tanév végén a következő:
a) „Véssey Sándor alapítványa“ címen taka
rékpénztárban v a n ..............................411'30
K
b) „A Belmissziói egyesület deáksegélyzőalapja“ címén takarékpénztárban van . . 210'65 „
c) A jövő iskolai évben a tanulók segélyezé
sére felhasználható s jelenleg szintén taka
rékpénztárban elhelyezett összeg . . .
207'62 „
összesen . . 829'57 K
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d) Ezenkívül van az egyesületnek egy 600
K-t érő segédkönyvtára.
Gyámintézeti pénztár.
Maradvány a múlt évről........................
12'96
Tagsági díj c í m é n .................................. 197'06
Az április 2-iki vallásos est offertoriuma . .
27'—
K a m a t ....................................................
2'35
összesen . . 239'37
Kiadás:
Gyámintézeti c é lo k ra .............................. 165'—
Az egyetemes gyámintézeti pénztárba befi
zetett összeg........................................
55'—
Postaköltség............................
—'70
összesen . . 220.70

K
„
„
„
K

K
„
„
K

B e v éte l..............................................
239'37
K
Kiadás . ........................................................ 220'70 „
A takarékpénztárbanelhelyezett maradvány
18'67 K
Jelentésünket azzal az óhajtással zárjuk, hogy az
egyesületünkben elvetett magot Istennek gazdag áldása
tegye gyümölcsözővé és az itt megkezdett szeretetmunkásság szerezzen egyesületünknek intézetünk falain
kívül is minél több támogató barátot, hogy Belmissziói
egyesületünk szép feladatának e tekintetben is minél
jobban megfelelhessen.

IV.

TANSZEREK.
1. A líceu m i n a g y k ö n y v tá r g y a r a p o d á sa 1910/11-ik
is k o la i é v b e n .

A. Vétel útján.
1. Folyóiratok. Evang. Őrálló. — Egyet. phil. 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 közlönyhöz. — Magyar
ehemiai folyóirat. — Állattani közlemények. — Növénytani köz
lemények. — Magyar Figyelő. — A tenger. — Tornaügy. —
Magyar könyvszemle. — Missziói lapok. — Művészet. — Magyar
iparművészet. — Numizmatikai közlöny. — Orsz. paed. könyvtár
és tanszermuz. értesítő. — Zeitschrift für mathematischen und natur
wissenschaftlichen Unterricht. — Neue Jahrbücher für das klassische
Altertum. — Literaturblatt für germ, und rom. Philologie. —
Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. — Archaeologiai
értesítő. — Akadémiai értesítő. — Kosmos.
2. Idöszakonkint megjelenő müvek. Magyar tud. Akadémia
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — Monumenta
Hungáriáé hist. dipl. vol. XXXV. — Magyar történeti életrajzok
XXVI. — Thesaurus linguae lat. Vol. III. fase. VI., Vol. V. f. I..
Suppl. f. II., Vol. III. f. III., Vol. V. f. II. — Roscher, Lexikon
der grieeh. und röm. Myth. 62— 63. f. — Grimm, Deutsches
Wörterbuch X. 2. 7., IV. I. 3. 1., XIII. 9., XIV. 1. — Müller
Ivan, Handbuch der kiáss. Altertumw. 31. 32. K.
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3.

Önálló műveli. Catalogus dissertationum philolog. — Nietzsche

F., Philologika I. — Békefi R., Káptalani iskolák története. —
Méhelj L., Földi kutyák fajai. — Bartal A., Szerves készítmények
előállítása. — Nietzsche F., A tragoedia eredete. Fel. írek t. 23. —Morus T., Utopia. Fii. irók t. 24. — Cserép J., Sallustius összes
művei. — Homeros Iliasa, ford. Thewrewk E. — Schoen II.,
Frédéric Mistral. — Volkmann P., Grundzüge der Naturwissen
schaften. — Platon Entyphronja, ford. Simon J. —• Ruhnken D.,
Elogium Hemsterhusü ed. J. Frey. — Fricke A., Biblische
Personen II. — Fehrentheil H.. Görögország középiskolái. —- Walde
A., Lat. etym. Wörterbuch. — Obál B., Hungarica Vitebergensia. —
Beke M., Differenciál és integrálszámítás I. K. — Rein W., Hand
buch der Pädagogik 10. K. 2. f. — Wertheimer E., Gróf Andrássy
Gyula élete és kora 1. K. — Wundt W., Einleitung in die
Philosophie. ■
— Külpe 0 ., Einleitung in die Philosophie. — Hartmann
J., Petőfi tanulmányok. — Supan A., A fizikai földrajz alapvonalai
2 K. — Baumann J., W ille und Charakter. — Berzeviczy A., A
tájképfestés a XVIII. században. — Földes B.. A socialismus 2 K.

— Hornyánszky Gy., A görög fölvilágosodás. — Gero J., A cseh
husziták Magyarországon. — Verhandlungen der 50. Versammlung
der Philologen in Graz. — Eucken R., Einführung in eine Phil,
des Geisteslebens. — Sopron vármegye. Oklevéltár 1. II. K. —
Biedermann W., Goethe Forschungen. — Biedermann W., Goethe
Forschungen, Neue Folge. — Biedermann W., Goethe Forschungen
Anderweite Folge. — Vértesi K., Körutazás Amerikában. — Klapka
Gy., Emlékeimből. — Matolcsy M., Könyv és Írod. gyűjtemény
gyógysz. munkákról. — Mikszáth K. munkái 17 — 32 K. — Havass
R., Dalmácia. — Nádai P., Könyv a gyermekről (2 K). — Kornis
Gy., Philosophia a középiskolában. — Szitnyai E., Az életphilosophia
problémái. — Gr. Széchenyi J. nézetei a nevelésről. — Régi magyar
könyvtár XX—XXV. — Magyar népköltési gyűjtemény IV—X K.
— Egyet. irod. történet IV K. — Rein W., Handb. der Pädagogik.
Register.

B. Adományok.
Zarándy A. G., Huba vére: Szemere (Szemere-család ajándéka.)
— Horánszky L., Bacsányi J. és kora. — Népoktatásunk szervezése
X —Y-tól. — Gaál M., A jövő iskolája, — Kudrun, ford. Körös E.
— Kossuth-emlékalbum. (Nm. vallás s közokt. min. aj.) Holuby J.,
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A régi zsolnai ev. egyházközség tört. (Szerző aj.) — Zsilinszky M.,
A Szent István korabeli keresztyén ség. (Beszterceb. ev. ifj. egyesület
aj.) — Obál B., Die Religionspol. in Ungarn während der Regierung
Leopold I. (Szerző aj.) — Lasz S., Két érdemes polyhistorról.
(Szerző aj.) — Corpus constitutionum imperialium. (Poszvék S.,
igazgató aj.) — Harmos S., Katona Bánkbánja. (Szerző aj.) —
— Lissák J.. A számtoló kézikönyve. (Szerző aj.) — Folyóiratok
közül ajándékok: Hivatalos közlöny. — Herkules. •— Jó egészség.
— Állatvédelem.
Az intézet pénz- és éremgyűjteményének ajándékoztak: Por
koláb Gyula, ev. lelkész 1 darab ref. jubileumi érmet 1617. évről;
Tremmel Tóforné, kaboldi lakos 1 darab aranyat 1777. évről; Rosta
Ferenc 1 drb ezüstpénzt; Fink Rezső, lie. tanuló 3 drb ezüstpénzt.
Mulaszhatatlan kötelességet teljesítünk, midőn a felsorolt ado
mányokért a -szíves adományozóknak az intézet nevében ezúton is
hálás köszönetét mondunk.
A főgimnáziumi könyvtár ezen tanévben 102 művel (120 köt.)
902 K 60 f. értékben gyarapodott.
A lie. könyvtár állománya az év végén 14.593 mű (23.71 köt.).
Értéke körülbelül 30.000 K.

2. A Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása
az 1910/11-iki tanévben.
Az 1910/11. tanévben az ifjúsági Magyar Társaság vétel útján
a következő művekkel gyarapodott:
Jókai Mór, Névtelen vár. •— Műveltség Könyvtára, A művészetek
története. — Bérezik Árpád, A veteránok. — Somogyi Gyula, Petőfi
Sándor költészete. — Műveltség Könyvtára, Az ó- és középkor tör
ténete. — Bognár Endre, A második 25 év a magyarhoni d. e. e.
gyámintézet történetéből. — Pröhle Vilmos, Napkeletről. — Szitnyai
Elek, Az életfilozófia problémái. — Kompolthy Jób, Dzsung hajóval
Khinán keresztül. — Bársony István, A boszorkány és más elbeszélések.
— ■Szaboleska, Dalok hazulról. — Pap, Arany János irodalomtörténete.
— Hartmann János, Petőfi tanulmányok. — Ambrus Zoltán, Kultúra
fűzértánccal. —• Mikszáth, Almanach 1911-re. — Lenkei Henrik
Petőfi és a természet. — Badics Ferenc, Petőfi levelei. — BartókPéterfi, Petőfi a népirodalomban. Petőfi regék. — Ady Endre, Minden
titkok verseiből. — Acsay Ferenc, A nemzeti elem az Árpádok
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művelődésében. — Vértesy Károly, Konstantinápoly. — Vértesy
Károly, Spanyolország és Portugália. — Műveltség Könyvtára, Az
újkor s a legújabb kor története. — Heinrich, Egyetemes Irodalom
történet IV. kötete. — Mikszáth Kálmántól, Két választás Magyarországon. Jókai Mór élete és kora két kötetben. Az én kortársaim.
Nagyobb elbeszélések I., II. kötete. Kisebb elbeszélések I., II., III.,
IV., V. kötete. Apró vázlatok és rajzok I., II. kötete. A két koldus
diák. — Oláh Gábor, Viola elbukott és egyéb versek. — Dr. Kristóf
György, Petőfi és Madách. — Malonyay, A magyar nép művészete
II. kötet. — Elek Arthúr, Újabb magyar költők. Lírai anthologia.
—• Kapi Béla. Ad astra. — Csernátonyi, Petőfi tanulmányok. -—
Holuby József, A régi zsolnai ág. h. ev. gyülekezet rövid története. —
Bayer József, Magyar Shakespeare Tár. — Thury E, Egyháztörténeti
adattár VII. k. — Pokoly József, Egyház történ éti adattár VIII. kötet.
Ajándék útján: Szalay Mihály, „Guszti“. A szerző ajándéka. —
Baróti Szabó Dávid, Költeményes Munkái I. k. — Grünwald Jenő
tanár úr ajándéka.
Tagsági díjak és előfizetések fejében a következőkkel:
A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai: Berzeviczy,
Tájképfestés a XVII. században. Földes, A szocializmus, két kötetben.
Hornyánszky V., A görög felvilágosodás tudománya. Történelmi
Életrajzok, II. Rákóczi Ferenc II. és III. kötet. Magyar Történelmi
Emlékek, Okmánytárak X X X IV . és XXX V . kötete. Evlia Cselebi
Magyarországi utazásai. Archeológiái Értesítő XXIX. és X X X . kötete.
Akadémiai Értesítő XX. és X X I. kötete. Akadémiai Emlékbeszédek
XIV. kötete. Matematikai és Természettudományi Értesítő XXV II.
kötete. Nyelyvtudományi Közlemények XX X IX . kötete. — A Luther
Társaság kiadványai: Gyurátz Ferenc, Istenért és hazáért. Angelstädt
Lujza, Kevesen múlt. Kovács Andor, A vízcsepp. Jelentés a Luther
Társaság évi működéséről 1910. Dr. Szelényi Ödön, Jelenkori vallásos
áramlatok a modern irodalomban. Egyházunk napjai, V., VI., VII. és
VIII. kötete. Paulik János, Jeruzsálem pusztulása. Kovács Sándor,
Két vértanú a XVII. századból. Payr Sándor, A vadosfai artikuláris
egyházközség. Magyar Győző, Wimmer Gottlieb, Felsőlövő papja. —
Protestáns Szemle XXII. kötete. — Egészség XXIII. és X X IV . kötete. —
Irodalomtörténeti Közlemények X X IX . és XXX. kötete. — Philologiai
Közlöny X X X III. és X X X IV . kötete. — Magyar Nyelvőr XXXVIII.
és X X X IX . kötete. — Természettudományi Közlöny XLI. és XLII.
kötete. — Magyar Nyelv V. kötete. — Marczali, Nagy Képes Világ
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történet XI. kötete. -— Budapesti Szemle 137., 138., 139., 140., 141.
142., 143., 144-dik kötete. — Vasárnapi Újság LVII. évfolyamának
két kötete.
Egész évi gyarapodás 67 mű 77 kötetben és 10 folyóirat 24
kötetben = 7 7 mű 101 kötetben, 36740 korona értékben.
A könyvtár állománya az 1910/11. tanév végén: 3299 mű 4778
kötetben és 18 folyóirat 311 kötetben = 3317 mű 5089 kötetben,
7350 korona értékben.

3. Az Ifjúsági Kiskönyvtár (I—IV. oszt.).
Egész évi bevétel 282-91 K. E tanévi gyarapodás 35 kötet,
értéke 127'70 K. A kötés került 12-76 K-ba.
Összes kiadás . . . .
Pénztári készlet . . .

14046 K
14245 „

Összesen . .

282É91 K

A könyvtár állománya 770 kötet s értéke 90447 K. Szekrények
értéke 20-— K. A könyvtár jelenlegi értéke 96447 K.

4. Szertárak gyarapodása.
1. Természetrajzi szertár. A j á n d é k ú t j á n : Fehér mókus,
Beszprémi úrtól. Seregély, Geesányi Gusztáv igazgató úrtól. 8 kötet
Természettudományi közlöny, Hetvényi Lajos tanár úrtól. Zöldharkály,
Király Iván VI. oszt. tanulótól. Szárcsa, Takács Ferenc III. oszt.
tanulótól. 1 darab emberi koponya csontváz, Braun Andor úrtól.
V é t e l ú t j á n : Phoca vitulina. Vultur monachus. Spheniscus demersus
Anser cinereus. Gallus dome3tica. Numida meleagris. Cynocephalus
anulus. Exocoetus volitans. Szarvasmarha- és lókoponya. Könyvek:
Klein: Unser Waldbaum; Perényi: Állatok fejlődése.
2. Földrajzi szertár. V é t e l ú t j á n : Apennini félsziget, Skan
dinávia, Franciaország, Pyrenensi félsziget, Sopronmegye fali térképei.
Magyarország-Ausztria közlekedési térképe. 26 darab kézi megyei
térkép. Könyvek. Soele: Oberitalienische Seen. Meyer: Sonne und
Sterne. Mayer: Kometen und Meteorre. 60 darab diapositiv kép a
Magas Tátráról. Készítette: Szabó József intézeti tanár.
3. Fizikai szertár. V é t e l ú t j á n : Nicholson-féle areometer
(7‘— K), pyknometer (2-— K), hőmérő (2‘— K), Hartl-féle optikai
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korong (7 0 — K), Wehnelt-féle áramszaggató (1 0 0 — K). kapcsolóasztal (5 0 0 — K), sodronynélküli táviró (150'— K), Röntgen-készülék
(100'— K), taszter (40'— K), 200 mm-es szikrainduktor (300'— K)
4 drb Crookes-féle cső (40'— K), vakuum-skála (50'— K). elektromos
tojás (40'— K), elektromos ivlámpa (75'— K). emelhető asztalka
(20'— K), préselt papirtál (2'50 K), forrasztó készülék (6'— K),
kisebb kézi szerek (5'— K), „Zeitschrift für den phys. u. ehern.
Unterricht“ c. folyóirat 1910. évi kötete (14'40 K), előadási kísér
letezésekhez való chemiai szerek.
A városi villamos áramnak az előadóterembe kísérleti célokra
való bevezetése 160'— koronába került.
4.
Rajs-ssertár. V é t e l í rt j án: Piros kendő, hat drb szövet
(drapéria); abrakoló láda, zászló, óralap, céltábla, sárkány, mosóteknő
és pad, útszéli kereszt imazsámollyal, madárkalitka, konyhalapát, kicsi
fatál, hamutartó vörösrézből, gyertyatartó, derékszög] elző, tökgyalú,
öntözőkanna, himbálókés, festőkés, birkanyiró olló, kádárkés, fejsze
nyéllel, véső, mérleg, olló, kömiveskalapács, gyertyatartó, lámpás,
malterkanál, tölcsér, 3 drb födő, sarló, harapófogó, gyalú, olvasó,
pápaszem, üvegek és poharak (10 drb), 18 motring színes pamut,
8 drb kerti üveggolyó, 8 drb festett tojás, gyümölcs- és zöldség
utánzat 13 drb. — Gipszek: 5 fej, 3 ornament, 1 állatminta. —
Láda a mintázó agyag számára. — Lapminták: Mickelait und Stahl:
Zeichenvorlagen. — Könyvek: Hoegg: Freihandzeichnen; Ivuhlmann:
Skizzieren. A j á n d é k ú t j á n : Régi vasaló, Salgó J., II. oszt. tan.-tói.

V.

ÖSZTÖNDÍJAK, SEGÉLYEGYESÜLETEK ÉS
TÁPINTÉZET.
1. ösztöndíjak és egyéb segélyezés.

A soproni egyházközség és az iskolafenntartó egy
házkerület kezelése alatt levő alapítványok jövedelméből
ösztöndíjban részesült:
1. 83 líceumi t a n u l ó ................... .
4066 K — f
2. Az egyetemes egyház kezelése
alatt levő gr. Teleki-Róth Jo
hanna alapítványból 65 koro
nával 3 tanuló........................
195 „ — „
3. A Belmissziói - egyesület részéről
segélyezésben részesült . . .
370 „ — „
4. A győri egyházközség kezelése alatt
levő Stelczer-alapítványból .
.
80 „ — „
5. A Mozgay Mária úrnő adománya .
20 „ — „
6. Egész, illetőleg fél tandíjmentes
séget élvezett 39 tanuló . . .
1830 „ — „
7. Tápintézeti kedvezményben része
sült 62 ta n u ló ........................
3850 „ — „
8. A magánbetegápoldában ápolást
kapott 6 tanuló 188 napon át;
Átvitel ■ . .
10411 K — f
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Áthozat . . .
több tanuló ingyen gyógyszert;
összes se g é ly :........................
9. Díjpénzben és jutalomban részesült
25 ta n u ló ................................
összesen . .

10411 K — f
631 „ — „
550 „ — „
11592 K — f

2. Tápintézet.
Alumneum. Kiterjed a theol. akadémia, liceum és a tanítóképzőintézet növen
dékeire.

Az 1910/11. iskolai évben 167 liceumi tanuló étke
zett a tápintézetben, közülük azonban az év végéig 3
kimaradt. Az 1907. évi július hó 17-én és 18-án tartott
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 KI
6
„
„ a
100 „ = 600 „ 3050 K — f
34
„
„
a 50 „ = 1700 „ |
A Bergh-alapítvány kamataiból 3
tanuló kedvezménye a 100 K = 300 „
A Rupprecht Tasziló- és Olivér-ala452 „ — „
pítványból 1 tanuló kedvez
ménye ....................................
62 „
A Rupprecht Tibor- és Olivér-alapítványból 1 tanuló . . • . - 90 „____________
Átvitel . . .
3502 K — f
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Áthozat . . . 3502 K — f
A Benkő Sámuel-alapítványból 1 tanuló ked
vezménye ............................................
18 „ — „
A Liceumi Bel missziói Egyesület 11 tanuló
tápintézeti díjáért részben való levoná
sára kifizetett........................
. . . 330 „ — „
összesen 62 tanuló kedvezménye . . . . 3850 K — 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 meg
állapítása hétről-hétre történt. Ebédre hetenkint négyszerötször volt húsleves, máskor paradicsom-, tojásos- vagy
bablaves. Szerda és péntek kivételével minden nap kap
tak ebédre húsételt, még pedig főtt marhahúst, vágott
húst, pörköltet, sertéspecsenyét; tésztául túrós-, mákos-,
diós-, darásmetéltet, szilvás- vagy szilvaízes gombócot,
rizsfelfújtat, almásrétest vagy cukrászsüteményt. Vacso
rára rántott-, bab-, borsó-, rizs-, burgonya- stb. levest
és tésztát (töpörtős pogácsa, mákos-, diós-, szilvaízes
kalács, lepény, búza- vagy daragancát, rizs- vagy dara
kását), vagy kolbászt, sertéssültet, székelygulyást, hurkát,
kocsonyát, töpörtőt burgonyával, 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.
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Esdő szavunk a lefolyt tanévben sem volt elhangzó
szó a pusztában, mert amint az alább következő kimu
tatás igazolja, a befolyt pénzadományok jelentékeny
összegekre rúgnak. Azonkívül Hofmann Ede nagybirtokos
úr egy szarvast adományozott. Fogadják a nemeslelkű
adakozók jótéteményeikért a tápintézet nevében hálás
köszönetünket.
1. A szuplikáció megváltása címén. Városszalónak
egyházközség 22 K, Felsőlövő <25, Tárnokréti 4, BeziEnese 4, Tótkeresztur 3, Nagyalásony 5, Beled 6, Bük 5,
Farád 8, Nemeskér 2, Rábaszentandrás 6, Vadosfa 20,
Galsa 2, Karakószörcsök 2, Kiskamond 2, Porrogszentkirály 2, Nagykanizsa 1*52, Győr 70, Böny 5‘25, Nagymóriczhida 1'79, Akaii 1, Mencshely 3'50, Nagyalásony 1,
Nemesleányfalu 1, Veszprém 26, Csönge 10, Gércze 5,
Kemenesmagasi 8, Simonyi 4, Vönöczk 3, Zalaistvánd 2,
Domonkosfa 5, Őrihódos és Sál 3, Szombathely 6, Rápczakapi 5'56, Répczelak-Csánig 10, Nemescsó 5, Nemesdömölk 10 K, összesen 305 K 62 f.
2. Egyházközségek gyűjtése a tápintézet javára.
Kőszeg 49‘60, Felső-, Alsószakony 16'40, Fertőmeggyes
terménygyűjtése pénzértékben 71'04, Zalaegerszeg 4,
Mekényes 3, Pinkafő 38'35, összesen 182 K 39 f.
3. Egyházközségek gyűjtése és adománya fele
részben a soproni ev. főiskolai tápintézet, felerészben
a kőszegi felsőbb leányiskola javára: Kisbabot 11*18,
Rábczakapi 6'25, Kemeneshögyész 16*92, Boba 4, Nemeskocs 10, Kemenespálfa 1'80, Zalaistvánd 7, Pusztaszentlászló 10'64, Antonovácz 36’50, Nemespátró 3, Surd 12,
Vadasfa és filiái 10, Szilsárkány 19'44, Sopronnémeti
4*32, Bük 11, Nagygeresd (20 fillér postadíj levonásával)
12, Kisgeresd 6’10, Berektompaháza 5‘90, Mesterháza 5,
Sajtoskál 14'40, Nemesládony 3'80, Csér 2'20, Jánosfa-
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Csáford 2*50, Nemeskér 6*30, Sopronkőhid 6*56, Veperd
29'40, Nagyszokoly 4*10, Kötcse 17*60, Csikóstöttés 2,
Tolnanémedi 2'20, Szárazd 5, Felsőnána 4, Alajos 2,
Magyarboly 3*74, Ivándárda 3*48, Borjád 2*17, Bonyhád
19, Ráczkozár 4, Pécs 8*50, Bátaapáti 3, Kismányok 2,
Dunaföldvár 2, Szekszárd 10*30, Őrisziget 6, Vasjobbágyi 2,
Rohoncz 40, Szentgotthárd 2*60, Városhodász 42*50,
Knkmér és filiái 35*60, Nagyszentmihály 12, Őrimagyarósd 19*46, Nemeskolta 2*85, Kerta 6*42, Kiskamond
4*20, Karakószörcsök 1*80, Kis- és Nagypirit 5*12, Bakonyszentlászló 10, öskü 5, Várpalota 35, Somlyószőlős—
Somlyóvecse 15, Lajoskomárom 32, a Pápai Ev. Nőegy
let 20, a Pápai Ev. Leány egy let 20, Pápa egyhk. 10,
Gyurátz Ferenc püspök 20, Hánta 11*30, Zalagalsa 4*60,
Szentantalfa 8*60, Zánka 2, Szepezd 4, Nagyvázsony 6*86,
Kapolcs 5, Kővágóörs 6 K. = összesen 761 K.
Ennek a tápintézetre eső fele 380 K 55 fillér.
4. Egyéb adományok a tápintézet számára. Sop
ron szab. kir. város faadománya (12 kbm. II. oszt. kemény
hasábfa és 12 kbm. II. oszt. kemény dorongfa) pénz
értékben 192 K, a Sárszentmiklósi Ev. gyülekezeti Nő
egylet 2, a tolna-baranya-somogyegyházmegyei gyámin
tézet 10, a Rábaközi Takarékpénztár (Csorna) 25, dr.
Szilvássy Márton soproni ügyvéd 20, dr. Berzsenyi Dezső
czelldömölki ügyvéd 5*80, Nagy Sándor czelldömölki
lelkész 4, Kund Sámuel répczelaki esperes 5 K.
összesen 263 K 80 fillér.
5. Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő űr ado
mánya két tanuló ingyenes felvételére az 1910/11. tanévre
400 K.
Az 1—5. alatt kimutatott gyűjtések és adományok
összege 1531 K 36 f.

VI.

ÉRTESÍTÉS
A JÖVŐ 1911—1912-IKI TANÉVRE VONATKOZÓLAG.

1. Líceum.
1. Tankönyvváltoztatás.

F ig y e lm e z te té sü l szolgáljon,
h o g y a jövő isk o lai év elején a soproni ág. h. evang. g y ü 
lekezet a d u n á n tú li ág. h. ev. e g y h á z k e rü le t új énekes
k ö n y v é t szándékozik h a sz n á la tb a v en n i, ú g y a ré g i k is
é n e k e sk ö n y v h e ly e tt az ifjúság is ezt fogja h aszn áln i, am in ek
b eszerzése m in d en evang. ta n u ló ra kötelező lesz. Az in té 
zet azo n b a n g o n d o sk o d n i fog arró l, h o g y az ifjúság az új

„Keresztyén énekeskönyvetu a re n d es b o lti á rn á l olcsóbban
kapja.
2. Beiratások. S zep tem b er

1., 2., 4 -én h ely b elie k és

v id é k ie k b e ira tá sa . K ésőbbi felvétel csak a késedelem in d o k 
lásáv al, illetőleg a ta n h a tó s á g en g ed elm év el tö rté n h e tik m eg.
3. Javító , pótló és felvételi vizsgálatok a u g u sztu s hó
31-től sz ep te m b er 2-ig ta r ta tn a k m eg. S zep tem b er 5-én a
főiskolai iste n tisz te le t u tá n a ta n é v ü n n e p é ly e s m e g n y itá sa
s a tö rv é n y e k felolvasása.
A k ik a folyó ta n év b en elégtelen o sz tá ly z a to t k a p ta k
s ja v ító v iz sg á t a k a rn a k te n n i, ezt jú n iu s hó végéig az
ig a z g a tó sá g n á l b ejelen ten i ta rto z n a k . Az e g y tá rg y b ó l b u k o tt
ta n u ló n a k — 1 883. évi 30. t.-c. 11. § -a értelm ében — a
ta n á ri k a r, a k é t tá rg y b ó l b u k o ttn a k az eg y h á z i főhatóság
6
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a d h a tja m eg a ja v ító v iz sg á la tra szóló e n g e d é ly t. K i k e ttő n é l
tö b b tá rg y b ó l b u k o tt m eg, az ily e n g e d é ly t e g y á lta lá b a n
n em n y e rh e t.
A felvételnél o k v etlen ü l szükséges, h o g y a b eira tk o z n i
a k a ró ta n u ló h ite le s b iz o n y ítv á n n y a l ig a zo lja eddigi ta n u l
m á n y a it; a k i p e d ig a m egelőző ta n é v b e n n y ilv á n o s in té 
zetbe b e írv a n em volt s v iz sg á t nem te tt, szinte hitelesen
ig a zo ln i ta rto z ik , h o g y hol tö ltö tte a m egelőző ta n é v e t s
m ié rt sz a k íto tta félbe ta n u lm á n y a it.
Az első o sz tá ly b a csak o ly n ö v en d ék e k

v étetn ek fel,

k ik a k ile n c e d ik év et m á r b e tö ltö tté k s arró l, h o g y a n é p 
isk o la n é g y o s z tá ly á t jó sik e rre l elvégezték, b iz o n y ítv á n y t
m u ta tn a k fel, v a g y felvételi vizsgával ig azo lják a m egkiv á n ta tó k ép ze ttség et.

Minthogy

a törvény értelmében egy osztályba 60-nál

több tanulót felvenni rendszerint nem szabad , felkéretnek az
illetők , kik a gondviselésük alatt lévő gyermekeket főgimná
ziumunkba e lő szö r s különösen az első osztályba beíratni
akarják , hogy az ág. hitv. evangélikus

vallásnak

augusztus

hó 10-töl 25-ig, a más vallásnak augusztus 25-től 30-ig
személyesen vagy Írásban jelentkezzenek.
A zok, k ik először ira tk o z n a k

be a g im n á z iu m

v a la 

m e ly ik o sz tá ly á b a , kötelesek születési b iz o n y ítv á n y t s h im lő 
oltási, illető leg ú jra o ltá si b iz o n y ítv á n y t felm u tatn i. Az újraoltás ig a z o lá sá n a k kötelezettsége fen n áll azo k ra nézve is,
k ik évközben tö ltik be 1 2 -ik évüket.

A z iskolai tartozások az egyházkerületi 1904. évi köz
gyűlés jegyzőkönyvének 103. pontja értelmében, minden félév
első három havában fizetendők. A ta n d íj eg y é b já ru lé k o k k a l
az első félévben 36 K , a mcisodik félévben 30 K. A ta n 
d íjb a b e sz á m íto tt 6 korona országos ta n á r i n y u g d íjjá ru lé k o t

azonnal a b e ira tá s a lk a lm á v a l kell lefizetni.
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Ú g y a tá p in té z e ti, v a la m in t az összes iskolai d íja k a t
a szülők az „ Egyházkerületi pénztári hivatal “-ra cím ezve
k ü ld jé k el.
A z iz ra e lita v a llá sú ta n u ló k eze n k ív ü l félé v en k in t m ég
12— 12 k o ro n á t, a m a g á n ta n u ló k p e d ig egész évre m ég
10 k o ro n á t fizetnek építési kö ltség ek cím én. A m a g á n 
ta n u ló k vizsgadíja, m e ly a ta n d íjo n és az építési járu ló k o n
k ív ü l fizetendő: 60 korona.

Végül felkérjük a vidéki t. szülőket és gyámokat, hogy
gyermekeik, illetve gyámoltjaik elszállásolásánál a lehető leg
nagyobb elővigyázattal és személyesen járjanak el, mivel a
tanulók tanulmányi s magaviseleti hanyatlásának oka legtöbb
esetben a gondos felügyelet

hiányában keresendő. A megfe

lelőbb lakások jegyzéke az igazgatói irodában tekinthető meg.
Kívánatos, hogy a beiratás alkalmával a szülő vagy annak
helyettese az osztályfővel megbeszélje a tanítványnak testi-lelki
sajátságait, hajlamait, esetleg fogyatkozásait, hogy ezen adatok
annak előnyére a neveléstanításban felhasználhatók lehessenek.

2. Tápintézet.
A tá p in tó ze tb e

v aló felvételre a kö v etk ező sz a b á ly o k

á lla n a k :
T eljes évi díj m e lle tt a tá p in tó z e tb e felvehető
iskola h á ro m

ta n in té z e té n e k (líceum ,

a fő

th e o ló g iai ak a d é m ia

és ta n ító k ép z ő -in téz et) m in d e n növendéke.
1. A tá p in tó ze tb e járó ifjú u tá n az egész évi díj 2 0 0 K .
2. S zerek re m in d e n n ö v en d ék fizet 2 k o ro n át.
3. A d íja t k é t részletb en előre k e ll fizetni, m ég p ed ig
102 k o ro n á t szeptem ber, 100 k o ro n á t fe b ru á r elején. Aki
az I. félévi díjat november, a I I . félévit március végéig le
nem fizeti , a tápintézetből kizáratik.
6*
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4.
A főiskolai k isb iz o ttsá g jogosítva v a n alap o sa n m eg
o k o lt fo ly a m o d á sra re n d k ív ü li m é ltá n y lá s t érdem lő esetekben
a k iz á rá s t m ellőzni.
A k ed v ez m én y es h e ly e k é rt foly am o d ó k k é rv é n y e ik
m ellé — m e ly e k a főiskolai kisbizo ttság h o z, m in t e g y ú tta l
tá p in té z e ti b izo ttság h o z cím zendők és a tá p in té z e ti g o n d 
n o k n á l n y ú jta n d ó k be, m é g p ed ig le g k éső b b

szep te m b er

hó 10-ig, — a következő o k m á n y o k a t kötelesek csato ln i:

a) a m egelőző iskolai év rő l szóló b iz o n y ítv á n y t,
b) szegénységi b iz o n y ítv á n y t,
c) illetékes lelkészének ajánló levelét, melyben a folya

modó családi állapota részletesen fel legyen tüntetve,
d) lelkészek és ta n ító k fiai szegénységi b iz o n y ítv á n y t
fe lm u ta tn i n em kötelesek.
K ed v ezm é n y e se k ü l

csak

szegénysorsú,

k ifo g á sta la n

m a g av isele tű s o ly szorgalm as ta n u ló k v eh ető k fel, ak ik
jeles v a g y le g a lá b b is jó á ltalá n o s o sz tá ly z a to t képesek
felm u ta tn i.
A

k ed v ez m én y es

h e ly e k re

való

felvétel re n d sz e rin t

egész évre tö rté n ik , de h a v a la m e ly ta n u ló az év folyamán

az élvezett kedvezménynek meg nem felelő magaviseletét tanú
sít vagy tanulmányait elhanyagolja, kedvezményétől a tanári
kar előterjesztésére a tápintézeti bizottság bármikor meg
foszthatja.
Az óv elején m e g sza v azo tt k e d v e z m é n y ü k e t a I I . fél
év re elvesztik m in d azo k a tá p in té z e tb e já ró ifjak, a k ik n e k
az I. félév v ég én elégtelen o sz tá ly z a tu k van.
Az év k ö zb en

m e g ü re se d ett k ed v ez m én y es

h e ly e k az

1 9 0 5 -ik évi e g y h á z k e rü le ti k ö zg y ű lés je g y z ő k ö n y v é n e k 83.
p o n tja érte lm é b en ab b an a ta n év b en nem tö lte tn e k be.
A k e d v e z m é n y e k k io sztásán ál te k in te tb e veendő, h o g y
a folyam odó nem részesül-e m ás iskolai jó tétem én y b en . Ily
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esetben egyenlő viszo n y o k m e lle tt az

v an

elő n y b en ,

aki

m á sn e m ű g y á m o lítá sb a n nem részesül.
A tá p in té z e tb e való felvétel re n d sz e rin t a ta n é v k ez
detén tö rté n ik . A ta n é v fo ly a m a a la tt
15-én le h e t b elép n i;

ugyanezen

csak a hó 1-én és

id ő p o n to k

irá n y a d ó k az

esetleges k ilépésnél is.
A kilépést a tá p in té z e ti g o n d n o k n á l be kell je le n te n i,
a n n y iv a l in k á b b , m e rt

ezzel

m e g szű n ik a díj

fizetésének

kötelezettsége. A k ilé p e tt ta g a befizetett összegnek ő t m e g 
illető részét visszakapja.

STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK,
a) A líceumi tanulókról.
a) A tanulók (nyilv. és magántanulók) összes száma osztályonkint
I.

II.

Felvétetett az év folyamán

62

Tanév végén

62

58
54

42

42

33

350

41

42

32

341

d)

A ta n u ló k
n y e lv is m e re te

341 287

38

16

341

Csakis
magyarul
beszél
Csakis
németül
beszél
Hányán
tudtak
magyarul

1

Összesen

u

tót, vend

—

30
28

német

gör. keleti

28

magyar

izraelita

12

39
38

c)

Összesen

unitárius

256

44
44

A ta n u ló k k ö zt
a n y a n y e lv r e n é z v e v o lt

v o lt

róm. kath.

nézve

ev. ref.

k özt v a llá s ra

ág. h. ey.

b ) A ta n u ló k

.................

III. IV. V- VI. VII. VIII. Összesen
o s z tá ly t a n

193

341

—

kiskeresk.

alkalmazott

köztisztviselő

magán és társulati

2

9

26

3

43

11

5

82

4

Összesen

nagykeresk. j

28

Magánzó

alkalaazott

i

1

alkalmazott

7 18 66 3

Tisztviselő

kisiparos

önálló

1
j

Kereskedő

nagyiparos j

középbirt.
kisbirtokos j

nagybirt.

önálló

Iparos
önálló

Katona
Más értelmiségi!
(ügyvéd, orvos,
lelkész, tanár stb.)
Személyes szolgá
latban álló

e) A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt
Őstermelő

33

341

Jegyzet b—h) csak a tanév végén jelen volt nyilvános és magántanulókra vonatkozik.
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107 81 153| -

A ta n u ló k

s e g é ly e z é s e

segélyezett

ingyenes
ösztöndíjas
jutalmazott

kedvezményes

tandíj tápin
mentes tézeti

egész

rossz

kevésbbé
szabályszerű

hány tanuló
kapott

meghalt

járványos

súlyos

i)

fél

A ta n u ló k
m a g a v is e le té

nemjár
ványos
könnyű

Összesen

külországi

betegségi eset

h)

szabályszerű

g)

A ta n u ló k
e g é s z s é g i á lla p o ta

ille tő s é g e

jegyet
— 341 70 11 19 | 1 266 56 5 — 21 17 62 — 83 25 26
j

1 horvát-szlavonországi

megyebeli

A ta n u ló k

más megyebeli

helybeli

f)

k) Nyilvános és magántanulók életkora 1910. év december 31-én.
O s z tá ly

I.
n.
in .
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Összesen
é v e s

2 20 18 15 3 4
1 16 19 17 1
17 11 12 4
14 14 8 2
1 8 13 3 3
2 12 14 8 4
2 15 16 7
1 11 14
2 21 34 51 46 41 39 35 38 25

1
5
6

1
1
1 —

62
54
44
38
28
41
42
32

3 —

341

b) A tanulásban tett előmenetelről.
és pedig

a) A rendes tárgyakat véve :
I. II. III. IV. v. VI. VII. VIII
osztályban

minden tantárgyból jeles
ered m ény.............................
minden tantárgyból legalább
jó e r e d m é n y .....................
minden tantárgyból legalább
elégséges eredmény . . .
egy tantárgyból elégtelen
eredmény
........................
két tantárgyból elégtelen
ered m én y ............................
több tantárgyból elégtelen
ered m én y .............................
vizsgálatlan maradt . . . .

ö sszesen

—

1

i

3

1

5

3

—

14

10

9

9

10

8

8

8

6

68

29

29

19

20

16

21

26

23

183

6

6

8

2

—

4

2

1

29

2

3

2

—

1

1

—

—

9

12
1

5
—

3
—

1
—

1
1

1
—

1
1

60

53

42

36

28

40

41

—

24
3

30

330

—

J e g y z e t , a) csak a vizsgálatot tett nyilvános tanulókra vonatkozik. A magántanulók
vizsgálata június 20-án lesz.

—

88

—

b) A rendkívüli tárgyakat v év e:
IV. V. VI. VII. VIII.
0 S z t á 1y b a n

I.

szabadkézi rajzot . . . .
műéneket .............................
gyorsírást............................ j
e g é s z s é g ta n t.....................
Ifj. Magyar Társaság s
olvasókör.........................
Ének- és Zenekör . . . .

19

19

6

9

1

8

1

4

67

18

28

20

—

6

14

26

16

138

—

—

11

7

2

1

—

7

II.

m.

Hányán tanultak eredménnyel az év végéig

—

—

1

10

—

—

5

5

Összesen

1

22

42

42

—

—

25

25

13

13

18

72

