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KORMÁNYZAT, FELÜGYELET.

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

a) A főiskolai nagybizottság elnökei: Gyurátz 
Ferenc püspök és az egyházkerületi felügyelő. Rendes 
tagjai: Varga Gyula, Stettner Gyula, Bognár Endre, 
Horváth Sámuel, Horváth Sándor, Farkas Mihály, Beyer 
Teofil, 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, Hra- 
bovszky István, Hrabovszky Sándor, dr. Zergényi Jenő, 
Ritter Vilmos, dr. Démy Lajos és Berecz Ábel, mint 
egyházkerületi ügyész, dr. Schneller Aurél, mint egyház
kerületi felsőbb leányiskolái helyi bizottsági elnök. — 
A tanári tesület képviseletében: Payr Sándor, Hollós 
János, Simkó Endre. — Hivataluknál fogva: Bancsó 
Antal teol. főiskolai, Gecsányi Gusztáv liceumi, Papp 
József tanítóképző-intézeti, Budacker Károly felsőleány- 
iskolai igazgatók és Jausz Vilmos egyházkerületi főszám
vevő. Póttagjai: Hérints Lajos, Németh Pál, I’só Vince, 
Farkas Elemér, Nagy Sándor, Tomka Gusztáv lelkészek;
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továbbá Mayer Oszkár, Porkoláb Mihály, clr. Schreiner 
Sándor, Berzsenyi Sándor, Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd, 
Stráner Gyula dr. és Rátz Alfréd.

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 
nagybizottság 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. törvény- 
széki bíró.

/



Vései Véssey Sándor,
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület volt felügyelője, szül.: 1838. — meghalt:

1912. május 2-án.

Még most is, e sorok írásakor, fájdalmasan rezdíti 
meg lelkünk húrjait annak gondolata, hogy Véssey Sándor, 
egyházkerületünknek méltán nagyrabecsűlt és közkedvelt 
volt felügyelője, nincs többé az élők közt. Mert nagy 
és szép jellem volt; úgyis mint egyházkerületünknek 
vezérlő embere, úgyis mint ember. Felügyelői műkö
dése bár csak rövid három esztendőre terjedt, de az 
mégis maradandó, mély s mondhatnám a jövőre is 
irányító nyomokat hagyott fenn. — Mint ember azon 
ritka, igazán Isten áldotta természetek közé tartozott, 
ki gondolkodásának fenköltségével, lelkületének nemes
ségével, szívének melegével és kedélyének derűjével 
azonnal megnyerte és tartósan magához kötötte ember
társait. — Valóban egy példásan tevékeny élet gazdag 
tapasztalatainak leszűrt bölcsessége lakozott benne.

De közel férkőzött Ő a mi szívünkhöz is. Nála 
nem pusztán üres szólam, hanem lelkületét átható meg
győződés is volt az, hogy a milyenné neveljük a nem
zedéket egészségben, érzésben, tudásban, ideálokban, 
akarásban és jellemben, olyan lesz a nemzet jövője is. 
S ezen munkától nem is tagadta meg elismerését, mél
tánylását és szíve melegét. Hivatásunk iránti szeretete- 
tiinket és lelkesedésünket nem lohasztotta, de szította; 
bírálatával nem alázott, de felemelt.

Legyen köztünk áldott az emlékezete.
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Nádassy Gyula.
Az igaz kegyelet és megilletődés érzésével szentel

jük e sorokat szeretett kartársunk, Nádassy Gyula em
lékének. Alig egy pár héttel az iskolai év vége előtt, 
május 31-én szólította el közölünk a Mindenható akarata 
s még ott sajog lelkünk mélyén a veszteség szülte fáj
dalom. Nem váratlanul, nem meglepetés szerűen ragadta 
el tőlünk a halál; tudtuk, hogy hosszas, fájdalmas szen
vedésére nincsen gyógyítóír, mégis egyre reméltünk, 
mintha csak az ő törhetetlen reménysége, élethez való 
bizodalma átszált volna mireánk is. Duzzadó erővel, vidám 
lélekkel, csapongó jókedvvel jelent meg közöttünk az 
iskolai év elején, sejteni sem mertük volna, hogy mire 
ez az év véget ér, éppen rajta bizonyosodik meg, milyen 
gyarló az emberi élet.

1877 december 5-én született Nyíregyházán; ott 
végezte középiskolai tanulmányait és az ág. hitv. evang. 
főgimnáziumban; a filozófiát Kolozsvárott hallgatta, ugyan
ott szerezte tanári oklevelét is a latin és görög nyelv
ből 1902 április havában. Intézetünkben 1901 október 
1-től 1902 augusztus 31-ig mint helyettes, 1902 szep
tember 1-től mint rendes tanár működött.

Tanári működését a kötelességtudás és buzgóság, 
a fiatalos hév és erő jellemezte; tanítványaihoz azok 
erkölcsi és tudományos fejlődésének szeretete fűzte, 
éppen ezért nagy ellensége volt a könnyelműségnek és 
léhaságnak, s ezt magyaros nyíltsággal értésére is adta 
mindazoknak, akik megérdemelték. Egyébként iskolában 
és társadalmi életben a vidámság szelleme járt vele, 
pedig fiatalsága dacára az élet eléggé megpróbálta. 
Szókimondása, megalkuvást nem tűrő egyénisége igen 
sok barátot szerzet neki, úgy hogy nem csak mi és 
tanítványai fájlaljuk korai halálát, hanem Sopron város 
társadalmából is igen sokan. Legyen áldott emlékezete!



II.

ADATOK A LÍCEUM 1911—1912-IK ISKOLAI ÉVÉNEK 
TÖRTÉNETÉHEZ.

a) A tanév megnyitása. Az iskolai évet augusztus 
30-án nyitottuk meg évnyitó konferenciával. A magán- 
vizsgálatokat augusztus hó 31-ikén, a javitó vizsgálatokat 
pedig szeptember 1. és 2-ikán tartottuk meg. A be
iratások szeptember 1., 2. és 4-ikén történtek. Szep
tember 4., 5. és 6-ikán folyt le a teljes pótló érettségi 
vizsgálat Írásbeli —, 7-ikén a szóbeli része. Az iskolai 
évet ünnepélyesen 5-ikén nyitottuk m eg; a rendes tanítás 
pedig 6-ikán vette kezdetét.

b) A tanári testületről. Nádassy Gyula tanár még 
a tanév első felében betegedett meg. Tanóráit eleinte 
ideiglenes helyetesítéssel töltöttük be, majd állapotának 
súlyosabbra fordultával, a Főiskolai kisbizottságtól nyert 
megbízás alapján, Paizs Dezső és Révész János állami 
főreáliskolai —, továbbá Bothár Dániel, dr. Ruhmann 
Jenő és Spanner Géza kebelbeli tanárok helyettesítették 
az iskolai év végéig.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 
összesen 340 nyilvános és 8 magántanuló. A tanulóknak 
osztályok szerinti megoszlását, valamint egyéb viszonyaikra 
vonatkozó adatokat a hátul közölt statisztikai táblázatok



tüntetik ki. Az ifjúságnak tanulmányi előmenetele és 
magaviseleté teljesen kielégítő volt.

A tanulóifjúság egészségi állapota ezen iskolai évben 
nem volt kedvező, amennyiben az őszi és téli hónapok
ban aránylag sokan betegedtek meg vörhenyben, fiil- 
tőmirigylobban, lábbajban és egy tanuló difteritiszben. 
Két tanuló ifjúnak, Rátz Gyula III. és Patthy László
II. oszt. tanulónak elhalálozásával pedig intézetünket 
fájdalmas veszteség érte.

Intézetünk egészségügyének szolgálatában áll a 
helybeli Magánbetegápoldában rendelkezésünkre álló egy 
külön szoba, az úgynevezett deákszoba, ahol szegény
sorsú tanulóink ingyen gyógykezelésben és ellátásban 
részesülnek. Az 1911-iki polgári évben ezen jótéteményt 
7 tanuló 109 napon át élvezte. Az ellátás egyenértéke 
337 korona. Magánbetegápoldai alapítványunk (közös 
a teol. akad. és tanítóképzővel) ez idő szerint kb. 
14.300 koronát tesz ki.

A tanuló ifjúság önművelődéséről és tevékenységéről 
az egyes ifjúsági köröknél és egyesületeknél részletesen 
számolunk be.

d) Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. Az intézet 
tanári testiilete 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, 
lakásukon több ízben felkerestük, hogy lakásviszonyaik
ról 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 könyörület cselekvő munkája
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számára minél több ifjút nyerjen meg. Belmisszioi-egye- 
sületünk működéséről az ifjúsági egyesületeknél részlete
sebben is beszámolunk.

A valláserkölcsi 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 torna- 
csarnokában is megültük következő műsorral:

1. Luther M.: Erős a mi Istenünk. Énekli a lie. vegyeskar
2. Alkalmi imádság. Hetvényi Lajos lie. vallástanár.
3. Alkalmi beszéd. Lorántfy Péter IV. évf. theol. akad. 

hallgató.
4. Klein B. 123-ik zoltár. Énekli a tanítóképző-intézet 

férfikar.
5. Hegedűs István: Reform ünnepén. Szavalja Szűcs 

Lajos VIII. o. t.
6. Közének.

Az ifjúsági belmissziói egyesület két vallásos estét 
rendezett, az elsőt december 27-ikén; műsora:

1. Közének.
2. Imádság, Sántha Kürolytól. Győrffy Béla VIII. o. t.
3. A magyar költészet nevelő hatásáról. Irta és felolvassa 

Hollósy Kálmán lie. tanár.
4. Viotti J. B .: Konzert Nr. G-dur. Játsza: Mangold Pál

VII. (hegedűn) és Berecz Dezső VIII. o. t. (zongorán).
5. Lampérth Géza: Jézus c. költeménye. Szavalja Herter 

Marton VII. o. t.
6. Meyerbeer G .: Hugenották. Trió. Mangold Pál VII. 

(hegedűn), Hajtó Frigyes VIII. (cellón) és Berecz Dezső
VIII. o. t. (zongorán).

7. Közének.
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A másodikat március 24-ikén; műsora:
1. Közének.
2. Jézus evangéliuma a diák eleiében. Irta: Hajba K. 

VIII. o. t. Felolvassa Györffy B. VIII. o. t.
3. a) Wagner Richard: Hattyúdal a Lohengrinből.

b) Schuhmann: Träumerei. Gordonkán előadja: Hajtó F.
Vili. o. t. Zongorán kiséri Berecz Dezső VIII. o. t.

4. Szász Béla: A harminc pénz. Szavalja Györffy Béla 
VIII. o. t.

5. Braga: Serenad. Előadják Mangold Pál VII. o. t. 
(hegedűn), Hajtó F. VTII. o. t. (gordonkán) és Berecz D. 
VIII. o. t. (zongorán).

6. Közének.

A március 15-én lefolyt hazafias (közös) emlék- 
ünnepély műsora:

1. Szügyi J.: Fohász. Énekli a lie. vegyeskar.
2. Ünnepi beszéd. Imrék Sámuel IV. évf. teol. akad. 

hallgató.
3. Lampérth J .: A magyar ifjúsághoz. Szavalja Herter 

Márton VII. o. líceumi tanuló.
4. Gr. Andrássy Dénesné: Krasznahorka büszke vára. 

Énekli a tanítóképző-int. férfikar.
5. Szabolcska M..: Szivárvány. Szavalja László Ferenc 

IV. évf. tanító képző int. növ.
6. Himnus.

Egyházkerületünk három helybeli tanintézete (theol. 
akad. liceum és tanítóképző) az iskolai év elsőfelének 
végén, február 1-én, igen szép anyagi és erkölcsi sikerrel 
tánccal egybekötött hangversenyt rendezett. A tiszta 
jövedelemből — 864 korona 42 fillérből — a helybeli 
Magánbetegápolda ,,deákszobájának“ 150 korona, a liceum 
Ének és Zenekörének 100 korona, a Kirándulási alapnak 
100 korona és a Tanárok özvegyeit és árváit segítő or
szágos egyesületnek 100 korona jutott.
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A hangverseny műsora a következő volt:
1. Pogátschnigg G.: Csak magyarok legyünk. Énekli a 

líceumi vegyeskar.
2. a) Bach: A tavasz ébredése.

b) Meyerbeer: Koronázási induló. Előadja a tanító
képző-intézet zenekara.

3. Arany J .: A walesi bárdok. Szavalja Tónika Gusztáv 
teol. akad. hallgató.

4. a) Beriot: Seen de Ballet.
b) Drdlo: Serenade Nr. 1. (A-dur). Előadja hegedűn 

Wedl Frigyes Vili. o. t., zongorán kiséri Berecz Dezső 
VIII. o. t.

5. Révfy Géza: Vadászkar. Énekli a tanítóképző-intézet 
férfikara.

6. Kéler-Béla: Vígjáték-nyitány. Játssza a líceumi Zenekar.

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

A június 19-re tervezett évzáró, intézeteink jól- 
tevőinek emlékére rendezett hálaünnepéllyel kapcsolatban, 
a líceum tornacsarnokában fog lefolyni. — Műsora:

1. Haydn: Nagy Isten, téged imád. Énekli a líceumi 
gyermekkar.

2. Ünnepi beszéd. Büki Jenő IV. évf. teol. akad. hallgató
3. Benka Gy.: Isten minden mindenekben. Énekli a tanító

képző-intézett férfikar.
4. Hálaadó imádság. Hetvényi Lajos líceumi vallástanár.
5. Közének. 494. sz.
A konfirmandusok oktatását a lefolyt tanévben nt. 

Brunner János esperes úr végezte; a konfirmációi ünne
pély június hó 2-án folyt le.

A más vallású tanulók vallásos kötelmeikben saját 
hitoktatóik rendelkezéséi szerint jártak el.
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Az Úrvacsorájával ez évben is két ízben, november 
hó 26-án és május hó 5-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 47-en vettek részt.

A díjlövészetet június hó 1-én tartottuk meg.
A felsőbb osztályokba járó tanulók kérésére november 

hó 1-től március 28-ig terjedő időben kardvívó tanfolya
mot is szerveztünk. A tanfolyamot vezette Kaitán Károly 
honvéd főreáliskolai okleveles segédoktató s részt vett 
benne a VI., VII. és VIII. osztályból 22 tanuló. Szorgal
mukkal és ügyességükkel kitüntették magukat: Németh 
Jenő, Popp Ernő, Saródy Gy., Szűcs L. és Zsiray Miklós 
VIII. továbbá Bárány K. és Jausz B. VII. oszt. tanulók.

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 8, a VI. osztályban 6, a VII. osztályban 
9, a VIII. osztályban 11, összesen 34 tanuló.

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

A rendes havi és a módszeres értékezleteken kívül, 
a tanulók tanulmányi előmenetelének és magaviseletének 
ellenőrzésére két tanári ülést tartottunk, melyeknek Íté
letét az érdekelt tanulókkal és szüleikkel értesítők alak
jában közöltük.
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A tanszerek gyarapodása a főgimnáziumi szertárak 
és gyűjtemények ide vonatkozó kimutatásában van fel
tüntetve.

f) Látogatások. Az egyházkerület képviseletében 
Piispük úr Ő méltósága intézetünket november 29-én, 
december 1., január 24., 25. és 26-ikán látogatta meg.

Ns. Városy Tivadar győrtankerületi kir. főigazgató 
úr, mint a kormány megbízottja, május hó 9., 10. és 
11-ikén látogatta intézetünket; a tapasztalatait ugyan
ezen hó 11-ikén tartott értekezleten közölte a tanári 
testülettel. Az idevonatkozó jegyzőkönyv egy példányát 
május hó 31-ikén terjesztettük fel az egyházi főható
sághoz.

g) Segély ügy, adományok. Azon különböző minő
ségű és mennyiségű segélyösszegek, melyekben a liceumi 
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. Boldog emlékezetű vései Véssey Sándor volt 
egyházker. felügyelő úr két tanuló alumneumi díjának 
fedezésére 400 K. (Élvezte: Horváth Imre II. és Tarján 
József III. o. t.); az Ifjúsági Belmissziói egyesületnek 
200 K-t és a Magyar Társaságnak 100 K-t adományozott.

2. Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr Istenben 
boldogult Gyula fiának megtakarított pénzéből (431 K 
10 f.) az ő emlékezetére ösztöndíj alapítványt létesített 
..Rátz Gyula alapítvány“ címén. Ezen tanévben oda-
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Ítéltetett (30 K) Nagy Jenő III: o. tanulónak. Ezen kívül 
több iskolai célra ezen tanévben is nagylelkűen adakozott.

3. Poszvék Sándor ny. ev. teol. akad. igazgató 
úr két tanulóért lefizette a tandíjat, 120 K-t.

4. Mozgay Mária úrnő őnagysága ez évben is 
egy szegény tanuló részére ösztöndíjúi 20 K-t küldött.

5. A Soproni Korcsolyázó egyesület intézetünk 3 
tanulójának a jégpálya használatára ingyen jegyekett adott.

6. Az 1901. évi maturánsok a Király Béla féle 
alapítványt 100 koronával gyarapították.

7. Rupprecht Olivér nagybirtokos úr 70 K-t adott 
a Kirándulási alapnak.

8 Az 1910/11-iki tanév végén érettségi vizsgálatot 
tett tanulótársak szintén a Kirándulási alapot gyarapí- ’ 
tották 50 K-val.

9. Tschürtz Ferenc úr egy kócsaggémet ajándé
kozott a természetrajzi szertárnak.

10. A W. Faber íróngyár, in Stein Nürnberg mel
lett „Darstellung der Bleistift Fabrikation“ név alatt 
felette tanulságos és értékes szemléltető tanítási esz
közzel ajándékozta meg intézetünket.

11. Kund Sámuel esperes úr a líceumi orvosi és 
ápoldai alapra ismét 5 K-t adományozott.

12. A soproni ág. h. ev. gyülekezet az Artner 
Lipót féle alapítványból 10 K-t szegény tanulók írásbeli 
füzeteinek beszerzésére utalványozott.

13. Nagymélt. vallás és közokt. miniszter adománya: 
1) Ossián költeményei Kálmán Károlytól — Magyar Tud. 
Akad. kiadványa, 2) Dr. Juba Adolf: Az iskolaorvosi 
intézmény Magyarországon és: Az iskolák építése és 
berendezése Németországban és Svájcban.

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 liceumi ifjúság a lefolyt évben is tetemes összeggel 
járult az Ifjús. Belmissiói Egyesület jövedelmének gyara
pításához. Ezen kívül több nemes hazafias és iskolai 
célokra adakoztak. P. o. az Országos Gyermekszanatórium 
Egyesület javára az ifjak közt rendezett gyűjtés 190 K 
77 fillért eredményezett.

h) Kirándulások, tornajátékok. Június hó 22—30-ig 
terjedő időre egy nagyobb ifjúsági tanulmányi kirándulást 
tervezünk Erdélybe. Részt vesz 32 tanuló 3 tanár veze
tése és felügyelete alatt.

Wienbe és városunk közeli környékére ezen iskolai 
évben is a természetrajz tanára és az osztályfők több 
ízben tanulságos kirándulásra vezették az ifjúságot.

Az ifjúsági katonai céllövészet! tanfolyamnak június 
1-én tartott díjlövészetén díjat, illetőleg érmet nyertek:
1. Első díjat Raffel M. VIII. oszt. tanuló; második díjat: 
Páris Emil VIII. oszt. tanuló; harmadik díjat: Győrffy B. 
VIII., Berg Miksa br. VIII., Mátis K. VIII., Nagy Dezső VII., 
Mangold Pál VII., Berzsenyi A. VII., Németh Jenő VIII., 
Herter Márton VII. és Hajtó F. VIII. o. tanulók. 2. Érmet 
nyertek: Lipner Pál VII. o. ezüst érmet, Nagy Dezső 
VII. o. t., Mátis K. VIII., Páris E. VIII. és Bárány Károly 
VII. o. tanulók bronz érmet.
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1. Tanári kar és tantárgybeosztás. 
a) R endes és h elyettes tanárok.

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

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

Filozófia V III. o., földrajz 11. o., 
heti 6 óra.

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

Latin, görög V. o.; német III., 
IV. o.; heti 18 óra.

Osztályfő V. oszt.; a lí
ceumi nagy könyvtár 
őre, egyliázker. levél
táros.

3. D a l a  J e n ő ,
rendes tanár.

L atin  IV. o.; tö rténet V., V III. 
o.; görögpótló m agyar V., 
V I. o.; heti 18 óra.

Osztályfő' VI. o.; 
az ifjúsági G yors
írókor elnöke.

4. H e t v é n y i  L a j o s ,
rendes vallástanár. V allástan l —V III. o.,heti 16 óra

Értekezleti jegyző, ifj. 
Belmissiói-egvesiilet 
elnöke; intézeti exhor- 
tator.

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

Latin  IV . o.; történelem III., 
IV , VI., V II. o.; heti 18 óra; 
to rna III ., IV. o.; heti 4 óra.

Osztályfő VII. o.; főis
kolai nagy- és kisbi- 
zottság jegyzője.

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

Magyar II., VI., V II. o.; latin 
II. o.; heti 17 óra. Osztályfő I. o.

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

Rajzoló geom etria I —IV. o.; 
görögpótló rajz V—V III. o .; 
szépírás I —II. o.; heti 20 óra;

T anítja  a szabad
kézi ra jzo t; az if
júsági Ének- és 
Zenekör elnöke.

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

Latin V III. o .; görög VI., VII. 
és V III. o.; heti 18 óra; torna 
I. 11. o.; heti 4 óra.

Évközben megbetegedett. Helyettesítet
ték: Bothár, Dr. Ruhmann, Spamur 
kebelbeli és Paizs Dezső, Révész N. 
állami íőreál. isk. tanárok.

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

Latin III. V II o.; m agyar III. o.; 
görögpótló m agyar V II. o.; 
heti 18 óra.

Osztályfő III, o.; alum- 
neum eforusa.

1 0 .  D r .  R u h m a n n  J e n ő ,
rendes tanár.

M agyar I., V., V ili .  o.; latin 
I. o.; heti 18 óra.

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

1 1 .  S p a n n e r  G é z a ,
rendes tanár.

Német V —V ili . o.; magyar 
IV. o.; görögpótló magyar 
V III. oszt. heti 18 óra.

Osztályfő VI. o.; angol 
nyelvet is tanított.

1 2 .  S t r o m p  G y u l a ,
rendes tanár.

Mennyiségtan I., II., VI., V III. 
o .; heti 17 óra.

Osztályfő VII. o.; if
júsági kiskönyvtár I. 
11. oszt. őre.

1 3 .  S z a b ó  J ó z s e f ,
rendes tanár.

Term észetrajz I., II., IV., V., 
VI. oszt. ;■ földrajz I., III. o .; 
heti 18 óra.

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

1 4 .  S z a b ó  K á l m á n ,
helyettes tanár.

Mennyiségtan III . IV. V. oszt.; 
fizika V II. V III. heti 17 ó.; 
torna V —V III. o .; heti 8 ó.

A fizikai szertár 
ore.
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b) Rendkívüli é s  bejáró tanárok.

15. Dr. Poszvék Lajos, líceumi orvos és az egész
ségtan tanára, tanította az egészségtant a VII. osztály
ban heti 1 órában.

16. Pintér László, róm. kath. hitoktató a hittant 
heti 2 órában.

17. Grünwald Fiilöp, izrael. helyettes hitoktató a 
hittant heti 3 órában.

18. Kaitán Károly, m. kir. honvéd főreálisk. segéd
torna és vívó oktató heti 3 órában a kardvívásban adott 
oktatást (VI—VIII. o.)

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

2. Végzett tananyag. 
á) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. Ruhmann Jenő.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Ószevetségi történetek. 
Az ószövetségi könyvek főtartalmának rövid ismertetése. 
Az újszövetségből az ünnepi szakaszok olvasása s építő 
magyarázata. A tízparancsolat Luther magyárazatával. 
Egyházi énekek s alkalmi imádságok. K. k. Bereczky S. 
Bibliai-történetek és Luther Márton kis kátéja. T r.: 
Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a) Nyelvtan. 
Az egyszerű mondat és részei, a fő- és mellékmondat 
megkülönböztetése. Mondattani alapon alaktan; a hangtan 
elemei; helyesírás, b) Olvasmányok. Prózaiak: szemel
vények a hún és magyar nemzeti mondából; Hunor és

2
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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; Nándorfehérvár ostroma; Salamon 
harcai. A klasszikus hősi mithosz köréből: Trója vesze
delme. Költői olvasmányok: János vitéz, Katonaélet, 
Nyalka huszár, Hadnagy uram. Csatadal, Szüretünk, 
Három fiú, A rab gólya, Anyám tyúkja, Fürdik a hold
világ . . ., Rákosi szántó a török alatt, Téli világ. 
Kőmíves Kelemenné, A farkas és a szúnyogok, Van a 
nagy alföldön csárda sok. . ., Kinn a ménes, kinn a 
pusztán. . ., Salamon. — Kéthetenkint iskolai írásbeli 
dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai Magyar Nyelvtan I. és 
Lehr—Riedl: Magyar Olvasókönyv I. r. Tr. Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. összefüggő olvas
mányok alapján (mesék, kisebb párbeszédek, Róma ala
pítása, trójai háború) a névszók és a cselekvő ige rago
zása a rendhagyó alakok mellőzésével. Az olvasmányok
ban előforduló szókincs elsajátítása. Havonkint két iskolai 
dolgozat, fordítás magyarból latinra. K. k. Pirchala Imre: 
Latin nyelvtan és olvasó- s gyakorlókönyv. Tr.: Dr. Ruh
mann Jenő.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Tájékozódás a föld
gömbön és a térképen; földrajzi alapismeretek. Magyar- 
ország hegy és vízrajzi viszonyai, éghajlata, terményei, 
nevezetesebb városai a megyék szerint. Magyarország 
lakossága nyelv, vallás és foglalkozás tekintetében. Tér
kép vázlatok készítése. K. k. Dr. Némethy Károly: Föld
rajz I. r. Tr.: Szabó József.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi gyümölcsök, 
házi emlősállatok, fenyők, az emberi lakás közelében 
erdőn és mezőn élő emlős állatok, tavaszkor virító 
növények leírása. A házi szárnyasok ismertetése. Növény
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gyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H.: Természetrajz I. r. 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) Plani- 
metria. 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 kéztigyesítő és szemmértékfejlesztő gyakor
latok; festékkel egyenletesen való bevonás. — Ecset
rajz. Egyszerű, lapos tárgyak rajzolása. — Emlékezet
ből való rajzolás. — K. k. Zalányi: Rajzoló geometria
I. rész. Tr.: Králik Gusztáv.

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

9. Éjiek. Heti óraszám 1. 24 egyházi dallam be
gyakorlása. Egyszerű világi és hazafias dalok begyakor
lásával kapcsolatban a hangjegyek és szünetjegyek ol
vasása és írása. Az ütem, 2/4, 3/4 és iji ütem, ütemezve 
énéklés, a hangsúly. — A kötőív. — Pontozott hang
jegy. — Az egyszerű gyakori előadási jelek. — Hallás
fejlesztő gyakorlatok. — K. k .: Az evang. egyház Dal
lamos könyvecskéje az új énekes könyvhöz. — Szto- 
jánovics: Apolló hangjegyfüzet. Tr.: Králik Gusztáv.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok. Szabadgyakorlatok: állások, egyszerű tag-

2*
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szabadgyakorlatok, járás, futás, társas szabadgyakorlatok. 
Osztálytornázás szereken. Játék. Tr.: Révész János.

II. OSZTÁLY.
Osztályfő: Hollósy Kálmán.

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. 
K. k. Bereczky S. Bibliai történetek és Luther Márton 
Kis Kátéja. Tr.: 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: Rövid rajzok, elbe
szélések és tanítómesék; leírások; Hérodotoszból Croesus 
és Cyrus története; a magyar történelemből, Nagy Lajos 
és a nápolyi hadjárat; a Hunyadiak. — Az árvái Kár
pátok és lakóik. Költemények: Az ó-torony, A lengyel 
anya, A betyár, Pál gazda, A puszta télen, A jó öreg, 
Korcsmáros, A Tisza, Both bajnok özvegye, Szibinyáni 
Jank, Mátyás anyja, A szegény asszony könyve (ezek 
könyvnélkül is), A keresztútról, Az obsitos. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelv
tan II., Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv II. r. Tr.: 
Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Az alaktan ismét
lése és befejezése. A fő és mellékmondatok megkülön
böztetése kötőszók szerint, accusativus cum infinitivo, 
ablativus absolutus. Olvasmányok: Romulus asylum 
aperit, De raptu Sabinarum, De Horatiorum et Curia-
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tiorum certamine, De adventu Hunnorum, De Attiláé 
aedibus, De convivio regis Attiláé, De equo ligneo, De 
incendio Troiae, Defraude Sinonis, De Ulixe in Ogygia insula 
morante, De Phaeacibus, De Demodoco citharoedo, De 
Polyphemo, De Aeolo, ventorum rege, De Laestrygonibus 
et Circe, Ulixes in pátriám redit, Ulixes se filio aperit. 
Fordítási gyakorlatok latinra. Kéthetenként iskolai írás
beli dolgozat. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan és Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv. Tr.: Hollósy Kálmán.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Európa, Ázsia és Afrika 
földrajza. Földrajzi vázlatrajzok készítése. K. k. Dr. 
Némethy K. földrajza, II. r. Tr. Gecsányi G.

5. Természetrajz. Heti óraszám ? Az 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.: Stromp Gyula.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Sztereo- 
metria. A kocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger 
kúp és a gömb ismertetése, elemezése (élek, lapok, 
viszonylagos helyzete, élszög, lapszög, testszög), mértani 
származtatása, hálózatuk, felszín- és köbtartalomszámítás. 
Az egyszerűbb modellek elkészítése. A tanultakból le
vonva a sztereometria alapfogalmai: a pont, egyenes és 
sík térbeli és viszonylagos helyzetei — b) Rajz.

Ősszel természetes levelek rajzolása és színezése 
(színeltaláló gyakorlatok, két színnek átmenetszerű kötése). 
— A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb rajzolása köz
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vetlen megfigyelés után a saját árnyék egyszerű feltün
tetésével. — Egyszerű tárgyak (skatulyák, könyvek stb.) 
rajzolása és színezése a valóságról. ■— Stilizált levél
formák és növényi díszítések rajzolása és színezéssel. 
— Kézügyesítő gyakorlatok. Ecsetrajzolás. Emlékezetből 
való rajzolás. K. k. Horti: Rajzoló geometria II. rész. 
Tr.: Králik Gusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóírás. Kis 
és nagybetűk. — K. k. Szabó: Szépírási 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. osz
tályban tanult elmélet átismétlése és bővítése. A módo
sító 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 Dallamos könyvecskéje az új énekes 
könyvhöz. Sztojanovics: Apolló hangjegyfüzet. Tr.: Králik 
Gusztáv.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rend
gyakorlatok. Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok 
kézi szerekkel társas futás. Osztálytornázás szereken. 
Játék. Tr.: Révész János.

III. OSZTÁLY.
Osztályfő: R o s t a  F e r e n c .

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. Az apostolok cselekedeteiből 
és az apostoli levelekből (I. és II. kor. levél) az őske
resztyén gyülekezeti életre vonatkozó szakaszok olvasása
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és magyarázata. Egyházi énekek. K. k. Hetvényi L .: 
A keresztyén egyház rövid története kor és életrajzok
ban. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. a) Nyelvtan. A 
nyelvtan rendszeres áttekintése, ö) Olvasmányok. A 
magyar történelemnek a mohácsi vész utáni korából: 
A mohácsi vész, Dobozi Mihály és hitvese, Zrinyi Sziget- 
várott, Buda visszafoglalása a törököktől; 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, 
A befagyott Balaton, Tollagi Jónás Pesten, Az első 
magyar komikus, Körösi Csorna Sándor, A magyar nép 
rokonai; költemények: Hymnus, Szülőföldemen, A hamis 
tanú, Pató Pál úr, Mohács, Az Alföld, Egy gondolat bánt 
engemet, Családi kör, Szózat (ezek könyv nélkül is), 
Gvadányi J. Peleskei nótáriusából. Kéthetenkint Írásbeli 
dolgozat. K. k. Szinyey József: Rendszeres magyar 
nyelvtan, Lehr-Riedl Magyar olvasókönyv III. r. Tr.: Rosta 
Ferenc.

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. Phaedrusból: 
Lupus et agnus, Ranae regem petierunt, Cards per 
fluvium carnem ferens, Cervus ad fontem. Vacca, capella, 
ovis et leo, Lupus et gruis. K. k. Pirchala Imre Latin 
nyelvtana és ugyanannak Latin olvasókönyve a gim
názium III. és IV. osztálya számára. Tr.: Rosta Ferenc.

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
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nyal kapcsolatban. Egyes költői és prózai darabok betanu
lása. Tollbamondás. írásbeli gyakorlatok. K. k. Albrecht
J. ’: Német nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: Spanner Géza.

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

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

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalék- 
számítás egyes alkalmazásai, összetett következtetések. 
Kamatszámítás. Kamatos-kamatszámítás. Értékpapírok. 
Arányos osztás és középérték-számítás. Érem-számítás. 
K. k. Beke Manó dr. 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. — Rajzolás ecsettel. — Emlékezetből való 
rajzolás. K. k. Horti: Rajzoló geometria III. rész. Tr.: 
Králik Gusztáv.

9. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rend
gyakorlatok : a szabatos menetelés gyakorlása, kanyaro
dások, fejlődések. Egyazon irányú összetett szabad- 
gyakorlatok kézi szerekkel, társas szabadgyakorlatok, 
futás. Osztálytornázás szereken. Játékok. Tr.: Hollós 
János.
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IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: D a l a  J e n ő .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit- és 
erkölcstan Luther Kátéja alapján, a Szentírás odaillő 
helyeinek, szentírási mondatoknak, történeteknek s a 
felekezeti választó tanoknak s szertartásainknak a tár
gyalt anyagba való beolvasztásával. Jézus élete és taní
tása a Máté és Márk evangéliumából olvasott szakaszok 
alapján. Egyházi énekek. K. k. Hetvényi L.: Keresztyén 
vallástan és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. 
T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányok : 
Arany Toldija és Kisfaludy Károly Mátyás deákja. Kisebb 
költemények a magyar klasszikusokból, különös tekin
tettel a különböző versformákra. Prózai olvasmányok 
Heltai meséiből, Mikes leveleiből, Faludi Téli éjtszakáiból; 
Ferenc király megkoronáztatása (Kazinczy); Két jelenet 
id. Wesselényi Miklós életéből (Kemény Zs.); Jakli, 
Szegény ember jó órája, A tulipán (Gárdonyi). Elmélet: 
Stilisztika. A szókincs. A stílus tiszta magyarsága, vilá
gossága, szabatossága, ereje, csinossága, fordulatossága 
(trópusok és figurák). Verstan : a hangsúlyos verselés, 
a klasszikus és nyugateurópai versformák. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. K. k. Góbi. Imre: Stilisztika és 
verstan. Lehr A. : Arany Toldija. T r.: Spanner Géza.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány: Caesar 
De hello Gallico című művéből: I. Gallico felosztása.
II. A helvetiusok kivándorlása (némi kihagyással). Ovidius 
Metamorphoseon librijéből: I. A világ négy korszaka.
II. Az özönvíz. III. Deucalion és Pyrrha. A hexameter; 
fontosabb verstani szabályok. Az olvasmányokhoz tör
téneti bevezetés, tárgyi magyarázatok. Nyelvtan: az 
előző osztályok anyagának ismétlése után az összetett
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mondat; fordítás magyarról latinra. Szótanulás, frázisok 
gyűjtése és tanulása, retroversio. Kéthetenként Írásbeli 
dolgozat. K. k. Pirchala Imre : Latin nyelvtan és latin 
olvasókönyv a III. és IV. osztály számára. Tr.: Dala 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- 
egy megfelelő Írásbeli dolgazat. 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 II. rész. Tr.: Hollós 
János.

6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növénygyűjtés
ről; őszi növények ismertetése alapján növényalaktan, 
vegytani alapismeretek után növényrendszertan. A nö
vények életjelenségei. Növények gyűjtése. K. k. Dr. Szte- 
rényi: Növénytan. Tr.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A négy alap
művelet abszolút és relativ egész számokkal; több tagú 
kifejezések szorzása, négyzete, köbe; közönséges számok 
négyzete és köbe; törtekkel való műveletek; többtagúval 
való osztás; egy ismeretlennel biró elsőfokú egyenletek. 
K. k. Beke Manó dr.: Algebra. Tr.: Szabó Kálmán.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Plani- 
metria. A kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola 
keletkezése, gépies rajzolása, fontosabb tulajdonságaik, 
szerkesztésük, alkotó részek, érintőjük, — b) Rajz. Növé
nyek, ágak egyszerű festése. A henger, kúp, gömb és 
egyszerű forgási testek rajzolása. Ezen tanulmány kö
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rébe vágó egyszerű tárgyak vázolása. Díszítések rajzo
lása és színezése. 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.

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: B o t h á r  D á n i e l .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Általános tudnivalók 
a szentirásról és annak egyes könyveiről. Az Ó- és Új- 
szövetségi könyvek részletes ismertetése, a főbb szakaszok 
olvasása, a lényeges tartalom kiemelése s jelentőségének 
fejtegetése alapján. K. k. Batizfalvy-Bereczky: Biblia is
mertetés és Adorján-Hetvényi-Jausz: Bilbliai olvasókönyv. 
Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. Olvasmányok: 
A pákásztanya, Zrínyi Miklós halála, Buda veszéséről 
és Terek Bálint fogságáról, Hunyadi harcai a törökkel, 
A török városainkban, Daliás idők, b. Wesselényi Miklós 
(az idősb), A tobzódásról, Paraenesis, a Hitel bevezetése 
és befejezése, Perikies beszéde a háború első halottai 
felett, Kossuth beszéde a haza megmentéséről, Deák 
első felirati beszéde, Gyulai emlékbeszéde Arany felett, 
az ifjabb Plinius levele Tacitushoz, szemelvények Mikes 
Törökországi Leveleiből és Petőfi Útijegyzeteiből, A nagy 
ellenség, Toldi Estéje, Az új földesúr; a három utolsó 
házi olvasmány. II. Elmélet: Az olvasmányok alapján 
szerkesztéstan és rhetorika; az anyaggyűjtés és elrendezés; 
a prózai írásművek fajai; történetírás, értekezés, szónoki 
beszéd, levél. Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Góbi 
Imre: Rhetorika. Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.
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3. Latin nyelyv. Heti óraszám 6. Prózay olvasmány: 
Cicero: De imperio Cn. Pompei egészen és Pro L. Archia 
poéta bő szemelvényekben. Ovidius Metamorphoseon 
librijéből: Philemon és Baucis. Fastijából: Hercules legyőzi 
Cacust, Romulus és Remus kitétele, Róma alapítása, 
Remus halála, A Fabiusok hősi vállalata és halála. A 
tárgyalt írók életrajza, műveik fejtegetése. Állami és 
magánrégiségek. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. 
Köpesdy S.: Cicero: De imperio Cn. Pompei és Pro 
A. L. Archia poéta; Cserép J . : Szemelvény P. Ovidius 
Naso műveiből; Köpesdy-Cserép: Latin stilus gyakor
latok I .; Wagner-Horváth: Római régiségek. Tr.: Bothár 
Dániel.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Magánhangzós és 
mássalhangzós névragozás, melléknevek, határozók, 
számnevek, névmások. Első igeragozás. Fordítási gyakor
latok görögből magyarra és magyarból görögre. Két
hetenként írásbeli dolgozat. K. k. Maywald J. Görög 
nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve. Tr.: 
Bothár Dániel.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. 
összefüggő bő szemelvények alapján Homeros Iliasa és 
Odysseiaja; a homerosi istenek, a homerosi kérdés. Szemel
vények 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; Bethlen Miklós gróf: Zrínyi Miklós 
halála; Szalárdi János : A jeneiek veszedelme; Cserey 
Mihály: Teleki Mihály politikája, Apafi halála; A zer- 
nyesti ütközet; Apor Péter báró: Részletek a Metamor
phosis Transsylvaniae-ből. K. k. Csengeri: Homeros 
Iliasa, Gyomlai: Homeros Odysseiaja, Geréb: Szemel
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vények Herodotos történeti műveiből és Badics: Magyar 
irodalmi olvasókönyv I. r. Tr. :Dala Jenő.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztályok anya
gának átismétlése és mélyítése után a hasáb, gúla, 
továbbá forgási testek és edényformák rajzolása szénnel 
és krétával szürke alapon a látszattam és világítási 
jelenségek tüzetesebb megbeszélésével és tanulmányo
zásával. E tanulmány körébe vágó tárgyak vázolása. 
Rajzolás ecsettel. Növényi formák egyszerű (dekorativ) 
festése. Díszítések vázolása. Vázlatkönyvek. Tr.: Králik 
Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két 
csoportba oszoltak: a magyar és a német anyanyelvűek 
csoportjára. Az első csoport olvasmányai: Mut über Gut, 
Das wohlfeile Mittagessen, Untreue schlägt den eigenen 
Herrn, Die Kunst reich zu werden. Költemények: Heine: 
Die Lorelei. Goethe: Legende vom Hufeisen. A második 
csoportnak a felsoroltakon kívül olvasmánya: St. Peter 
mit der Geige. Költemények: Heine: Du bist wie. . . 
Leise zieht. . ., Wo ? Lenau : Drüben geht. . ., Rückert: 
Barbarossa, Uhland: König Karls Meerfahrt, Schwäbische 
Runde, Graf Richard ohne Furcht. Tankönyv : Albrecht 
János : Német olvasókönyv. 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 nyugatrómai császárság 
bukásáig. K. k. Varga Ottó : Világtörténet I. r. Tr. Dala Jenő.

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Az állatok neve
zetesebb szerveinek s azok életműködésének leírása 
után állatrendszertan, tekintettel a hazai fajokra. K. k. 
Dr. Szterényi H. Állattan. Tr.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. Két és több 
ismeretlennel biró egyenlet rendszerek. Négyzet- és
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köbgyök algebrai kifejezésekből és közönséges számok
ból. Másodfokú egyenletek. A síkmértanból: egyenesek 
kölcsönös helyzete, egybevágó és hasonló sokszögek, 
sokszögek területei. K. k. : Beke Manó d r.: Algebra, 
Wagner Alajos d r .: Geometria. T r.: Szabó Kálmán.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok. Szabad gyakorlatok kéziszerekkel és kézi
szerek nélkül. Játékok. Szertornászás csapatokban. Tr.: 
Szabó Kálmán.

VI. OSZTÁLY.

O sztályfő: S p a n n e r  G é z a .

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.: 
Hét vény i Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. a) Poétika. 
Olvasmányok alapján a költői műfajok ismertetése kap
csolatban az esztétikai és művészettani alapfogalmak 
rövid fejtegetésével, b) Olvasmányok: kisebb költemé
nyek 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 Szomszédvára, Arany néhány könnyebb balladája, 
Kisfaludy Károly „Kérők“ című vígjátéka. Havonként
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írásbeli dolgozat (hat házi, három iskolai). K. k. Góbi: 
Poétika. T r.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: 
Livius ab űrbe condita libri XXL 1—39. fejezet alaki s 
tárgyi magyarázatokkal, kapcsolatosan a hadi régiségek. 
Bevezetésül Livius élete s művei. Költői olvasmány 
Vergilius Aeneisének II. éneke kapcsolatosan, vallási 
régiségek. Az első 105 vers könyv nélkül. Vergilius 
élete és művei. Kéthetenként Írásbeli dolgozatúl fordítás 
magyarból latinra s félévenként egyszer latinból magyarra. 
K. k. Pirchala: Livius XXI. és XXII. könyve. Pirchala: 
Aeneis. Szabó-Kálmán-Wirth: Stílusgyakorlatok ésWagner- 
Horváth: Római régiségek. Tr.: Hollós János.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Második ige
ragozás és a rendhagyó igék megfelelő fordítási gyakor
latokkal az olvasókönyvből. Főbb tudnivalók a mondat 
köréből. Olvasmány: Xenophon Kyropaid-ból: Pantheia; 
Anabasisából L, 1. és 2. (Az ifjabb Kyros hadikészü
lődései) ; L, 4—5. (Vonulás a nagy király ellen); I. 7—8. 
(A Kunaxai csata); III. 1. Xenophon átveszi a görög
sereg vezérletét. Xenophon élete és művei. Kétheten- 
kint írásbeli dolgozat. K. k. Curtius: Görög nyelvtana; 
Schenkl-Ábel: Elemi olvasókönyve. Keuer G.: Szemel
vény Xenophon műveiből. Tr.: Bothár Dániel.

5. Görög pótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. 
Görög lírai szemelvények kapcsolatosan a magyar 
klasszikus költői iskolával. K. k. Badics F .: Magyar 
irodalmi olvasókönyv II. r. Schill: A görög irodalom 
története. A görögdráma eredete és fejlődése. Ais- 
chylos Oresteiája (Agamemnon, Siri áldozat, Eumenisek). 
Színpadi régiségek. K. k. Aischylos Oresteiája ford. 
Csengeri János. Sophokles Oedipuskirály és Oedipus 
Kolonosban. Tr.: Dala Jenő. b) Rajz. Heti óraszám 2.
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Az előző osztály anyagának kibővítése, összetettebb 
alakú tárgyak, edények, domború díszítmények rajzolása 
gondosabb kivitelben. — Vázolás, 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, Das Wunder
kästchen, Der treue Knecht, Die Dichtkunst im Mittel- 
alter, Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Költemények: 
Goethe: Der Zauberlehrling. Schiller: Die Kraniche des 
Ibykus. A második csoportban olvasták még a követ
kező költeményeket: Bürger: Der wilde Jäger. Goethe: 
Der Schatzgräber, Erlkönig. Schiller: Die Bürgschaft. 
Tankönyv: Albrecht János: Német olvasó könyv. Tr.: 
Spanner Géza.

Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet 
a magyar nemzet történetével kapcsolatban: a középkor 
és az újkor a westfáliai békéig (1648-ig) a földrajzi is
meretek ébrentartása mellett. K. k. Varga Ottó: Világ- 
történet II. rész. Tr. Hollós János.

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és 
Kémia. A levegő és a víz ismertetése után általános 
kémiai fogalmak. Fontosabb ásványok íeirása és a 
kristályrendszerek, összefüggés az ásványok vegyi 
összetétele, alakja és fizikai tulajonságuk közt. Szerves 
vegyületek. A víz geológiai működése. A föld kor
szakai. 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 logaritmusokkal; arithmetikai és véges geometriai 
sorok. Körtan; goniometria és síktrigonometria. Tankönyv:
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Dr. BekeManó: 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: H o l l ó s  J á n o s .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A róm. kath. egyház 
a reformáció utáni időkben. A kisebb prot. felekezetek 
ismertetése. A prot. egyház újabb története, különösen 
a külső és belső missziói intézmények ismertetése. A 
magyar protestáns egyház története a legújabb időkig 
és egyházunk alkotmányának ismertetése. A galatákhoz 
és rómaiakhoz Írott levelek főbb részeinek összefüggő 
olvasása és építő magyarázata, K. k. 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 iroda
lom fejlődésének olvasmányokon alapuló ismertetése 
1820-ig, fő tekintettel az egyes korszakok művelődés- 
történeti jellemzésére. A középkor szellemi élete; Mátyás 
és a renaissance ; a reformáció hatása; Tinódi és Balassa; 
a katholikus restauráció; Pázmány és Zrinyi; a kuruc- 
világ költészete; Mikes és Faludi; Bessenyei és az iro
dalom felújulása; a különböző költészeti irányok; Kazinczy 
és a nyelvújítás; Csokonai, Kisfaludy S., Berzsenyi és 
Kölcsey; a tudományos irodalom áttekintése. Olvasmá
nyok: a tárgyalt írók és korok kiválóbb művei, a na
gyobb művekből szemelvények; Kazinczy Pályám emlé
kezete ; Riedl: A magyar irodalom főirányai. Havonként

a
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egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei: Magyar nyelvi. Góbi: 
A magyar nemzeti irodalom története I. rész. Tr.: Hollósy 
Kálmán.

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 Coniuratione Catilinae című művéből 
az 1—6, 26—32. fejezetek; továbbá Cicerónak In Cati- 
linam című első beszéde alaki, tárgyi, s kapcsolatos régi- 
ségtani magyarázatokkal. Az olvasott írók élete s 
műveik. Kéthetenkint egy írásbeli dolgazat, felváltva 
magyarból latinra s latinból magyarra. — K. k. Bartal- 
Malmosi: Sallustius; Köpesdy: Ciceronis in Catilinam 
orationes quatuor; Pirchala: Aeneis; Wagner: Római 
régiségek; Burián-Kara-Dr. Székely-Wirth: Stílusgyakor
latok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz. Tr.: Rosta 
Ferenc.

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 De- 
maratos párbeszéde); VII. 138—143. (Athén érdeme, 
Themistokles); VII. 207—213., 217—219., 223—228. 
(A thermopylaii csata. A görög próza fejlődése. Herodotos 
élete és történeti művei. Költői olvasmány: Homeros 
Iliasának I. éneke. (Achilleus haragja); VI. 369—529. 
(Hektor és Andromache); XVIII. 369—617. (Achilleus 
pajzsa). Dialektus és grammatikai fejtegetések. Könyv
nélküli részek. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. K. k. 
Geréb J.: Görög prózai szemelvények; Csengeri J.: 
Homeros Iliasa. Tr.: Bothár Dániel.

5. Görögpótló, a) Irodalmi rész. Heti óraszám 3. 
I. A görög irodalom áttekintése. Bő szemelvények 
Thukydidesből, főleg Perikies alakjára vonatkozó részek
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és Perikies beszédei; a szicíliai hadjárat megindításának 
körülményei és maga a hadjárat. Demosthenes korának 
rajzával kapcsolatosan az első 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, Wesse
lényi, Széchenyi István és Deák beszédeiből; Gyulai 
emlékbeszéde Eötvös József fölött. K. k. Hegedűs Ist
ván: összefüggő részek Thukydides műveiből. Borsos: 
Demosthenes füippikái (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. Vázlatkönyvek. 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 két éneke, Minna von Barnhelm két fel
vonása. A második csoportban részletesen vették az 
irodalomtörténeti szakaszokat, a német hős mondából 
olvastak még részleteket Kudrumból, a fent felsorolt 
olvasmányokat pedig végigolvasták. K. k. Dr. Heinrik G.: 
Német tan- és olvasókönyv III., Endrei Á .: Német stílus- 
gyakorlatok, Hermann und Dorothea, magyarázta Albrecht 
János és Minna von Barnhelm, magyarázta dr. Theisz 
Gy. Tr.: Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet 
a magyar nemzet történetével kapcsolatban 1648-tól a

3*
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legújabb időkig. Európa, Amerika államai jelen állapotá
nak ismertetése ; a gyarmatbirtokok. K. k. Varga Ottó : 
Világtörténet III. rész és Varga Ottó: Politikai földrajz. 
T r.: Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. Mechanika: anyagi 
pont mechanikája; az erők munkája és hatásképessége, 
energia; merev testek mechanikája. A ponderabiliák 
fizikája: a ponderabiliák általános fizikája (szilárd, csepp
folyós és légnemű testek fizikája); akusztika. Optika. 
K. k. Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. Tr.: Szabó Kálmán.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 8. Algebra: Arith- 
metikai és geometriai sorok; kamatos-kamatszámítás; a 
négyzetes egyenlet általános tárgyalása. Geometria: 
A stereometria legfontosabb tételei. A testek felszíne és 
térfogata. K. k. Dr. Beke Manó: Algebra, Wagner: 
Geometria. Tr. : Stromp Gyula.

10. Torna. Heti óraszám 2. A VI. osztály anyaga 
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. T r.: 
Szabó Kálmán.

VIII. OSZTÁLY.

O sztályfő: S t r o m p  G y u l a .

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén hit- 
és erkölcstan főtekintettel az evangéliumi keresztyén 
vallásos világnézet kizárólagos jogosultságának kimuta
tására. K. k. Bancsó A .: Kér. hittan és erkölcstan. 
T r.: 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, Gyulai. Házi olvasmányok: Gyulai: Vörös
marty életrajza; Bánk bán, Abafi, A falu jegyzője, Zord
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házi dolgozat. K. k. Góbi: A magyar nemzeti irodalom 
története. II. r. Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: 
Szemelvények Tacitus Annáiéseiből: I. 1—11., VI. 26., 
50—51., XIV. 3—10., XV. 38—42., 44., 63. fejezetei. 
Bevezetésül Tacitus élete és művei. Költői olvasmány: 
Horatius: Carm. I. 1., 3., 10., 11., 14., 22., 24., II. 3.,
III. 3., 13., 30. Epod. 2., 7. Sat. I. 9. Epist. I. 4., II. 3. 
(De arte poetica) 1—78., 99—111., 131—152., 179—201., 
263—294., 309—346. Az irodalomtörténeti ismeretek 
kiegészítése és összefoglalása. Kéthetenkint írásbeli dol
gozat felváltva, magyarból latinra és latinból magyarra. 
K. k. Schmidt: Szemelvények Tacitus Annaleséből. 
Csengeri: Horatius. Cserny-Dávid: Stílusgyakorlatok
III. r. Wagner-Horváth: Római régiségek. Tr.: Dr. Ruh
mann Jenő.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Költői olvasmány: 
Homeros Odysseia-jának I., VI. és XIV. énekéből szemel
vények; a mű tartalmának, szerkezetének és az epikus 
előadásmód természetének a fejtegetése. Prózai olvas
mány: Platon Apológiája és Kritonja kivonatosan. — 
A nyelvtani ismeretek ébrentartása. Havonkint egy isk. 
írásbeli dolgozat görögből magyarra és magyarból görög
re v. fordítás. — K. k. Geréb J .: Görög prózai szemel
vények. Csengeri J . : Homeros Odysseia-ja. Tr.: Nádassy 
Gyula, novembertől Pais Dezső.

5. Görögpótló magyar. 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 ar
chaikus kor, Pheidias iskolája, Skopas és Praxiteles 
iskolája, a hellenistikus kor szobrai, atléták és harcosok
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szobrai, kiváló képmások, görög síremlékek, templom 
és színház, képírás. K. k. Alexander B.: Platon és Aris
toteles. Schill S .: A görög irodalom története. Zsámboki 
Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismer
tetése. Tr.: Spanner Géza.

b) Rajz. Heti óraszám 2. A festésnél és vázolásnál 
csendélet, a természetből vett formák: kagylók, csigák, 
kitömött állatok, tájkép elemek stb. Képszerű hatás 
Haladottabbaknál emberi fej rajzolása. Vázlatkönyvek. 
Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két 
csoportra oszlottak : a magyar és német anyanyelvűek 
csoportjára. Az első csoportban irodalomtörténet: Goethe, 
Schiller, Uhland, Heine, Lenau és Grillparzer élete és 
irodalmi működése. Olvasmány: Wilhelm Teliből két 
felvonás, Das Lied von der Glocke, futólagos olvasása 
egyes olvasókönyvi részeknek az illető költőknek iro
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 stílus- 
gyakorlatok. Wilhelm Teli magyarázata: Dr. Heinrich G. 
T r.: Spanner Géza.

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

8. Természettan. Heti óraszám 4. Thermika: hő
mérséklet, hőmérő; testek hő okozta tágulása; a hő 
mérése; halmazállapot változások; a hő terjedése és 
mivolta, gőzgépek. Mágnesség. Elektromosság: elek
trosztatika (elektrosztatikai jelenségek, potenciál); elek
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trodinamika (áram források, elektromos áram hatásai, 
indukció, elektromos rezgések). Kozmográfia. K. k. Szíjártó 
Miklós : Kísérleti fizika. T r.: 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 jelenségekről. A 
logikai formák. A kutatás módszerei. A tudományok 
felosztása. Feltevés és elmélet. Elménk tévedéseiről. 
K. k. Szitnyei Elek: Lélektan és logika. Tr.: Gecsányi 
Gusztáv.

11. Torna. Heti óraszám 2. A VII. osztály anyaga 
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. T r.: Szabó 
Kálmán.

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabakézi 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. 
Fejtanulmányok. 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
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mintázása dombormű kivitelben a valóság után. T r.: 
Králik Gusztáv.

2. Műének. Heti óraszám 4. — Az algimnázium 
négy osztályából 2—3 szólamú gyermekkar, a főgimná
zium kiválogatott énekeseiből 3—4 szólamú férfikar 
alakúit. — E karok alkalmilag külön vagy együttesen 
mint vegyeskar az intézet iskolai vagy egyéb ünnepsé
gein nyilvánosan is szerepeltek. A betanult énekek: 
Luther M.: Erős vár a mi Istenünk. Vegyeskar, Már 
elmegyek az örömbe. . . gyászének férfikarra. Tovább 
már nem kísérhetünk. . ., gyászének, férfikar: Hamar Gy.: 
Nem féltelek hazám! Vegyeskar. Szügyi J . : Fohász. 
Vegyeskar. Haydn J . : Nagy Isten téged imád. Gyer
mekkar. Ezeken kívül a férfikar néhány népdalt tanult 
be. Tr.: Králik Gusztáv.

3. Egészségtan. Heti óraszám 1. Hólyagos himlő s 
ennek elterjedésének megkönnyítése mindenütt, ott, hol 
védoltásnak kényszere nincs. Az oltás és újraoltás 
kényszere mint oly egézségügyi 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 
nikotinmérgezésről. Az alkoholról, mint a bűntettek el
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követésére leginkább rászolgáló élvezeti anyagról; az 
alkoholról, mint a fegyházakat, börtönöket és tébolydákat 
zsúfolásig megtöltő élvezeti cikkről; az alkoholról, mint 
syphilis szerzését elősegítő italról, az önfertőzésről és a 
nemi bajokról, s ezeknek szomorú következményeiről. 
A helyes életmód mint legbiztosabb eszköz a nemi inger 
legyőzésére; az alkoholról mint csirméregről, mely át
száll apáról fiúra és a legtöbb esetben gyengeelméjű és 
epileptikus gyermekek születését segíti elő. Az ivóvíz 
megválasztása, az ivóvíz által okozott betegségek. Külö
nösen a typhus; ez elleni védekezés a járvány előtt és 
a járvány ideje alatt. Forralt víz és ásványvizek élvezete. 
A lakás célszerű berendezése. A talaj minősége; a 
talajvízről; a talajlevegőről. A testi és szellemi munka 
szükségéről; mindkét munkában való mértéktartásnak 
szükségeiről; e mértéktartás mulasztásakor fenyegető 
betegségek: agylágyulás, idegesség, neurasthenia stb. 
A testgyakorlat- és a sportokról; ezek kinövéséről. Az 
érzékszervek egészségtanáról. Szemüvegről, mint a hibás 
szemet normális szemmé korrigáló eszközről, ha azokat 
szemorvos határozza meg. A fogak és száj ápolásáról. 
A kezek és körmök tisztántartása. A bőrsértéseknek 
kötés által való védése s ilymódon vérmérgezés ellen 
való védekezés. A csiramentes kötőszerekről. Az első 
segélynyújtásról: sebzések, vérzések, mérgezések áju
lások, fulladások stb.-kor. Szellőzés, fűtés, világítás. 
K. k. Siklósy Gyula: Egészségtana. Tr.: Dr. Poszvék Lajos.

4. Gyorsírás. Heti óraszám 6. Három tanfolyamban, 
kettő a levelező, egy pedig a vitairást tanulók számára. 
Az egyes tanfolyamoknak a „Főgimnáziumi Gyorsiró- 
kör“-ről szóló alább következő jelentésében felsorolt 
vezetői az oktatást a kör elnökének, Dala Jenő tanárnak 
felügyelete alatt végezték.
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5. Angol nyelv. Heti óraszám 2. A declinativ és 
conjugativ ismertetése után fordítás angolból magyarra 
és magyarból angolra. K. k. Sweet: Elementarbuch des 
gesprochenen Englisch. Longfellow: Evangeline. Tr.: 
Spanner Géza.

c) írásbeli dolgozatok tételei
A magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.
1. Vakációi emlékeim. 2. A mértéktelenség káros 

következményei (Faludi után). 3. Toldi halála (iskolai).
4. A soproni régi evangélikus temető. 5. Török Bálint el- 
fogatása és fogsága. (Tinódi és Arany nyomán.) 6. Athén 
és Spárta (iskolai dolgozat). 7. Hogyan lett Ankerschmidt 
magyarrá? 8. Főbb bizonyítékok Deák első felirati 
beszédében. 9. Petőfi és Arany barátsága (Gyulai emlék
beszéde nyomán; iskolai dolgozat).

VI. OSZTÁLY.
1. Mi a költő feladata Arany János szerint? (Vojt. 

ars poét.) 2. Miféle érzelmeket tolmácsol dalköltészetünk?
3. Az elmélkedő elem lírai költészetünkben. 4. Bajza 
Apotheosis c. költeményének fejtegetése. 5. Az épizódok 
szerepe és jelentősége a Zrínyiászban, (isk.) 6. Arany 
ballada-hősei. 7. A költő alanyiságának szerepe az 
epikai költészetben. 8. A drámai küzdelem fokozódása 
a válságig Shakspere Coriolanusában (isk.) 9. Dráma és 
eposz (összehasonlítás; isk.).

VII. OSZTÁLY.
1. A hagyomány és analógia szerepe a nyelv éle

tében. 2. Idegenszerűségek a mai magyar köznyelvben. 
3. A magyarok ősmíveltsége. 4. Őrá et laborá. 5. Miféle 
kapcsolatot mutatnak a közállapotokkal középkori iro-
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dalműnk maradványai? 6. A reformáció mint nemzeti 
irodalmunk megalapítója. 7. A Kuruc-költészet hangulata. 
8. A nemzeti irodalom tanulmányozásának haszna és 
fontossága. 9. Miféle műfajokkal gazdagodott irodalmunk 
a 18. században?

VIII. OSZTÁLY.
1. Párhuzam az irodalmi klasszicizmus és romanti- 

cizmus közt. 2. Az idegen befolyás képviselői a Bánk-  
bánban .  3. Vörösmarty hazafias lírája. 4. Irányesz- 
mék A falú j e g y z ő j é b e n .  5. Petőfi egyénisége 
költészetében. 6. Barnabás deák jelleme és szerepe a 
Zord idő cselekvényében. 7. Arany János epikai művé
szete. 8. Az irodalmi kritika jelentősége.

A német nyelvből.
V. OSZTÁLY.

1. Die drei guten Freunde. 2—3. Mut über Gut. 
4—5. Das wohlfeile Mittagessen. 6. Die Lorelei. 7—8. 
Untreue schlägt den eigenen Herrn. 9—10. Die gute 
Medizin. 11—12. Legende vom Hufeisen. 13—15. Die 
Kunst reich zu werden.

VI. OSZTÁLY.
1. Der kluge Sultan. 2. Das Wunderkästchen. 3—4. 

Der treue Knecht. 5—7. Die Dichtkunst im Mittelalter. 
8. Die Seele des Menschen. 9. Das Eisen. 10. Die Stein
kohle. 11. Der Zauberlehrling. 12 — 13. Die Erfindung 
der Buchdruckerkunst. 14—15. Die Kraniche des Ibykus.

VII. OSZTÁLY.
1. Siegfrieds Jugend. 2. Siegfrieds Tod. 3. Aus 

der Karlsage. 4. Eie Vorgeschichte der Handlung von
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Minna von Barnhelm. 5. Wie benimmt sich Teilheim 
der Witwe Marloff gegenüber. 6. Ein Brief an meinen 
Freund. 7. Tellheims Begegnen mit Minna. 8. Die 
Quellen von Hermann und Dorothea. 9. Les.

VIII. OSZTÁLY.
1. Wallenstein. 2. Die Enstehung der Luftströmungen. 

3. Des Sängers Fluch. 4. Körners Brief an seinen Vater.
5. Schiller an Körner. 6. Goethes Leben und Werke.
7. Friedrich Schiller. 8. Heine und Petőfi.

Vizsgálat.
a) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét a január hó 
hó 31-én tartott osztályozó értekezleten állapítottuk meg 
s azt értesítők alakjában közöltük a szülőkkel. Az egyes 
tantárgyakból elégtelen osztályzatot nyert tanulók száma 
az osztályzottaknak kb. 24°/fl-át tette ki.

A félévi éretesítőkön kívül különben a tanév folyamán 
is küldöttünk tudósítást oly tanulókról, akik akár szor
galom, akár magaviselet tekintetében kifogás alá estek.

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

Május hó 3-án és 8-án vizsgálat a gyorsírásból;
május hó 13-tól—18-ig a VIII. osztály vizsgálata;
június hó 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 17. napjain 

az I—VIII. osztályok vizsgálata.
június hó 21-én magántanulók vizsgálata.

b) Érettségi vizsgálatok.
Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 20, 21 

és 22-én tartottuk meg. A szóbeli vizsgálatok idejéül
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június 24-ike és a következő napok tűzettek ki s így 
ezen tanév érettségi vizsgálatainak eredményéről csak 
a következő iskolai év értesítőjében számolhatunk be.

Az 1910/11. tanév végén tartott rendes érettségi 
vizsgálatok lefolyását és eredményét a következőkben 
foglaljuk össze.

A szóbeli vizsgálatok június hó 22-én és a követ
kező napokban Bancsó Antal soproni ág. h. ev. theo. 
akad. igazgatónak elnöklete alatt és dr. Wiesinger Károly, 
balassagyarmati áll. főgimn. tanárnak, mint a kormány 
képviselőjének jelenlétében folytak le. Vizsgálatra jelent
kezett saját intézetünkben, első ízben teendő érettségi 
vizsgálatra 28, latin kiegészítő érettségi vizsgálatra 3 
soproni és 5 győri reáliskolát végzett tanuló. Érettségi 
vizsgálatot tett még két nő is, akik a VII. és a VIII-ik 
osztályt intézetünkben mint magántanulók végezték.

1911. év szeptember hó 7-én tartott pótló és javító 
érettségi vizsgálaton teljes pótló érettségi vizsgálatot 
tett 3 tanuló.

Az Írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a követ
kezők voltak:

1. A magyar nyelvből:
A magyar epikai költészet kapcsolata történeti 

életünkkel.
2. A lalin nyelvből:

Tacitus: De vita et moribus Julii Agricolae, liber. 
33. e. Agricolának katonaihoz intézett beszéde a Graupius- 
negyi csata előtt.

3. A mennyiségtanból:
I. Algebra. Egy fiú születésekor keresztapától 

5000 koronát kap, mely összeg egy pénzintézetben évi
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4°/0-os kamat mellet van elhelyezve. A fiú 12-éves 
korában szüleit elveszti és 8 éven át minden év kezdetén 
400 koronát, a következő 4 éven át szintén az év kez
detén 1000 koronát vesz ki a pénzintézetből. Mennyi 
pénze van még nagykorúsága idején?

II. Geometriából. Egy folyam egyik oldalán a part 
hosszában a (41 ‘2 meter) távolság két végpontjából a 
folyam túlsó partján levert cölöpfelé húzható irányok az 
a távolsággal ß (68° 4' 13") és t (70° 13' 10") szögeket 
alkotnak. Milyen széles a folyam?

4. A latin kiegészítő' érettségi vizsgálat Írásbeli tétele:
Sallustius: Epistolarum ad Caesarem II. 13.
Az Írásbeli és szóbeli rendes érettségi vizsgálatok

nak adatait, tekintetbe véve az 1910/11-ik tanévi érett
ségi vizsgálatok eredményét, a következő táblázatos 
kimutatásban foglalhatjuk össze az első ízben érettségi
zőkre vonatkozólag:

a) b) A z  í r á s 
b e l i n c) d) A s z ó b e l i n
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A 8 reáliskolai tanuló közül öten jó, hárman elég

séges eredménnyel állották meg a latin kiegészítő érett
ségi vizsgálatot. A szeptemberi javító és teljes pótló 
érettségi vizsgálaton a magas tanügyi kormányt ismét 
dr. Wiesinger Károly, balassagyarmati tanár képviselte. 
A szeptemberi javítóra utasított osztályzatát kijavította.
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A líceumi tanulók névsora.*)

I. osztály. *
Bakó István, Mihályi — Sopronm.
Balogh Árpád, Kóny — Győrm., 

ftm. Dubovay f. öd.
Balogh Gyula, Bük — Sopronm., 

t. Köves P. öd.
Balogh Kálmán,Bük—Sopronm., t.
Baráth István, Nemeskocs — 

Vasm., t.
Bálint Mihály, Sopronbánfalva, 

ftm.
Bárdosi Ferenc, Andorháza — 

Vasm., t.
Berta Lajos, Szilsárkány — Sop

ronm., t.
Bognár Miklós, Sótony — Vasm., t.
Borbély János, Iharosberény — 

Somogym. t. ftm. Gömbös Géza 
családi öd.

Bödecs Károly, Kemeneshögyész 
— Vasm., t.

Brenner Károly, Sopron.
Christophé Sándor, Sopron.
Conrád Jenő, Sopron, Gábriel 

Kér. öd.
Conrád Lajos, Sopron, ism.
Ferenczi Viktor, Tölcsány — 

Zalam.
Fleck Róbert, Némethidegkút — 

Vasm., t.
Fliegenschnee Lajos, Sopron.
Gecsényi Károly, Szilsárkány — 

Sopronm., t.
Hári Lajos, Magyargencs — 

Vasm., t.
Hegedűs Béla, Sopron, ism.
Hetyey Pál, Makkoshetye — 

Sopronm., t.

Hollósy Pál, Sopron.
Hrabovszky László, Felsőőr — 

Vasm.
Janzsa Kálmán, Muraszombat — 

Vasm., t.
Jezsó Gusztáv, Nezsider — Mo- 

sonm., t.
Klausz Ernő, Sopron.
Kövesi Lajos, Fraknó —  Sop

ronm.
Lábos Rajmond, Répcelak — 

Vasm., t.
László Sámuel, Boba — Vasm., t.
Leyrer Károly, Vasdobra, ö. ism. t.
Mattes János, Sopron.
Mayer Lajos, Sopron, Kleeblatt 

nővérek öd.
Mikó Lajos, Jobaháza — Sop

ronm., t.
Mikó Tihamér, Hegyeshalom — 

Mosonm., ism.
Moesz Jenő, Sopron.
Nagy Endre, Celldömölk — 

Vasm., t.
Pap Ferenc, Várpalota — Vesz

prémin., t.
Patthy Endre, Sopron.
Pöttschacher Viktor, Sopron.
Rácz Sándor, Tényőfalu — 

Győrm., t.
Rituper Sándor, Gesztenyés — 

Vasm., t.
Rosner Ferenc, Jánosháza — 

Vasm., ism.
Schmeltzer Márton, Lajoskomá- 

rom — Veszprémin., t.

* A helynév a tanuló illetőségét jelenti. Rövidítések: ism. =  ismétlő, 
ö. ism. =  önként ismétlő, t. =  tápintézeti, tk. =  tápintézeti 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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Skerlák Géza, Muraszombat — 
Vasm., t.

Stráner Ernő, Sopron, ism. 
Szabó Sándor, Magyargencs — 

Vasm., tk.
Szakái Sándor, Meszlen — 

Vasm., t.
Szalai József, Csánig — Vasm., t. 
Szenteh István, Tab — Somogym. 
Sztrókay Béla, Zalaszentgrót, t. 
Sztrókay Dániel, Nemescsó —  

Vasm., t.
Tompa László, Boba — Vasm., t. 
Tóth Béla, Hegyfalú — Vasm., tk. 
Tömböly Dénes, Csánig — 

Vasm., t.

Ullrich Gyula, Sopron.
Wähl Húbert, Sopron, ism. 
Walter Károly, Sopron.
Weisz Imre, Sopron, tm.

Magántanulók:
László József, Celldömölk —  

Vasm.,
Bauer János, Borbolya — Sop

ronul.
Schandl János, Borbolya — Sop

ronul.
Szebellédy László, Tét — Győrm.

Összesen: 63.

II. ozstály.

Ágh János, Sárvár —- Vasm., tk. 
Ballek Károly, Péterhegy—Vasm., 

t. km.
Balog Gyula, Kóny — Győrm., 

Özv. M. Bárány B. f. öd. 
Balogh Zoltán, Porrogszentkirály

— Somogym., tk.
Bereczky Antal, Mencshely —

Veszprémmegye, t. Fülöp J. 
Szerencsés S. családi öd. 

Bocsor Pál, Sopron.
Boór Aladár, Bakonyszombathely

— Veszprémm.
Feiler Iván, Városszalónak — 

Vasm., t.
Fekete János, B ü k — Sopronm., 

ftm., t., Farkas Ádám öd. 
Ferenczy Zoltán, Sopron, ftm. 

Barcza F. öd.
Giczi Jenő, Káld — Vasm., ism. 
Gonda Ipoly, Sopron.
Gróf Lajos, Jánosháza — Vasm., 

tk. ftm.
Horváth Imre, Somlóvecse — 

Veszprémm, tk., tm., Tratnyaki 
M. öd.

Horváth Károly, Csönge—Vasm.

Huiber Lajos, Kemenesmagasi— 
Vasm., t.

Kardos László, Muraszombat — 
Vasm., t.

Kiszling Ernő, Zalaszentgrót, t.
Kohn Dezső, Sopron.
Koltai István, Pártosfalva — 

Vasm., tk.
Kopstein Géza, Sopron.
Kosztelny János, Sopron, ism.
Krausz Lajos, Sopron.
Krug Lajos, Sopron, tm.
Lángh Alfréd, Sopron.
Lángh Frigyes, Sopron.
László Dezső, Rigács—Zalam., t.
Mesterházy Jenő, Ostfiasszonyfa 

— Vasm., t.
Nagy Gyula, Boba — Vasm., t.
Németh Gyula, Kispécz — Győrm., 

tk., Németh Bárány B. öd.
Paintner János, Sopron, ism.
Papp József, Sopron, tm.
Patthy László, Szarvkő — Sop

ronm., mh.
Petrovits Lajos, Sopron.
Pollák Imre, Márczfalva — Sop

ronra. Schey F. f. öd.
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Pongrátz Miklós, Kapuvár — 
Sopronul.

Purt Lajos, Ágfalva — Sopronm.
Rosenberger József, Sopron.
Sandi Dezső, Sopron.
Siftár István, Pálmafa—Vasm., t.
Sümegi Sándor, Nemesszalók — 

Veszprémin., tk.
Sütő Dezső, Sikátor —Veszprém- 

megye, tk.
Szilvásy Szilvió, Sopron.
Thiering Károly, Bük — Sopron- 

megye, t.
Tompa Géza, Sopron.
Tremmel János, Veperd — Sop

ronm, t.

Tschürtz Ferenc, Fertőmeggyes 
— Sopronm., tk.

Varga István, Nemeshany —  
Zalam., tk. km.

Várallyay György, Kisgeresd — 
Sopronm., t.

W eisz Aladár, Sopron.
Wolf Ferenc, Kismarton — Sop

ronm.
Wödl János, Ágfalva — Sop

ronm.
Zsirai Gyula, Sopron, ftm. Volkva 

Sid. öd.

Összesen : 53.

III. osztály.
Balassa Sándor, Répczelak — 

Vasm., t.
Balog Lajos, Kóny — Győrm., tk.
Bácz Károly, Rétfalú Sikló sd — 

Sopronm., km.
Bertl Károly, Pomogy — Moson- 

m., t.
Blikle Emil, Ágfalva — Sopronm.
Burján Károly, Sopron.
Fleck Ferenc, Némethidegkút — 

Vasm., t.
Gecsányi Ágoston, Sopron.
Gönye István, Mucsfa — Tolnám.
Győrffy József, Boba — Vasm. 

km.
Hammer Károly, Sopron, ism.
Hermann Mihály, Vaskomját, t.
Klein Ferenc, Szentgotthárd — 

Vasm. t.
Krausz Károly, Sopron.
Kümmert Vilmos, Sopron, Barcza

J. öd.
Kund Béla, Sopron, ftm. Figula 

Mihály öd.
Menyhárd Alfréd, Sopron tm. 

Németalföldi öd.
Mesterházy Vilmos, Rempehollós 

— Vasm., t.

Mezző István, Répczelak — 
Vasm., t.

Mikó Géza, Hegyeshalom — 
Mosonm.,

Molnár Gyula, Dábrony — Vesz
prém m., km.

Nagy Jenő, Nemeskolta — Vas- 
m., tk. Rátz Gyula öd.

Nagy Lajos, Sajtoskál — Sop
ronm., tk.

Nagy Sándor, Káld — Vasm.,
Nyírő Tivadar, Alsódörgicse — 

— Zalam., tk. Özv. M. Bárány 
B. í. öd.

Pálfi Pál, Balatonfüred — Zalam.
Patthy István, Sopron, ftm. 

H etyésy P-né öd.
Purth József, Sopron, km.
Rátz Gyula, Sopron, mh.
Rehberger Miklós, Sopron.
Ritter Lajos, Pusztaláncz — 

Vasm., t. Szabó József és 
Sarolta öd.

Salgó Sándor, Nagyczenk — 
Sopronm.,

Seregély Sándor, Sopron.
Spitzer György, Sopron

4
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Szabó Dezső, Tokorcs — Vas- 
in., tk.

Szalai József, Külsővát — Vesz
prémin., t. Farkas Ádám öd.

Szalai Miklós, Ujmalomsok — 
Győrm, t.

Széles Imre, Csánig — Vasm., 
t. Tratnyaky M. öd.

Szigethy Béla, Répczelak — 
Vasm., tk.

Szíj Dezső, Farád — Sopronm., 
tk.

Szilvásy Dénes, Farád — Sop
ronm., t.

Szkok Pál, Lípárt — Vasm. 
Tarján József, Répczelak — 

Vasm., t.
Tompos László, Kissomlyó — 

Vasm., t.
Varga Géza, Sopron.
Varga Gyula, Csánig — Vasm., t. 
Vitális Károly, Szombathely — 

Vasm.,
Zergényi Pál, Sopron.

Összesen: 48.

IV. osztály.
Aranyossi Sándor, Sopron.
Bakó János, Mihályi — Sopronra.,
Blum Ernő, Sopron.
Bókkon Imre, Felsőmesteri — 

Vasm., t.
Borbély Béla, Iharosberény — 

Somogym.
Bozó Levente, Sopron, ö. ism.
Braxatoris Iván, Szenic — Nyi- 

tram., t.
Ferenczy Gyula, Dabrony—Vesz

prémin., t.
Ferenczy Sándor, Dabrony — 

Veszprémin., t.
Ferenczy Tibor, Sopron, ftm.
Fischl György, Szepetnek — 

Zalam., t.
Fischmann Bernát, Sopronkeresz- 

túr.
Guóth Zoltán, Sopronnémeti, t.
Horváth István, Sopron.
Horváth László, Nagyveleg — 

Fehérm., t. ftm. tk. özv. Bognár 
D. J. öd.

Horváth Sándor, Ászár — Komá
romira, t. tm. tk. Marton 1st. öd.

Huber Jenő, Celldömölk — Vas
ira, t.

Ihász Miklós, Sopron.

Jármi Emil, Miskolcz — Borsodra., 
ftm.

Jausz Dezső, Sopron tm. Bárány 
P. öd.

Jezsó Dusán, Ótura — Nyitram.
Kiss Gábor, Alsóság — Vasm., 

t. Pratnyaky M. öd.
Komjáthy Jenő, Vadosfa — Sop

ronm.
Kreuz Béla, Sopronmihályi, t. 

Szabó József és S. öd.
Mesterházy Sándor, Sopron- 

keresztúr, t.
Nagy Lajos, Kemeneshőgyész — 

Vasm., t. Gömbös—Radó öd.
Reiszner Frigyes, Sopron,
Schrancz Zoltán, Sobor — Sop

ronm., tk. Németh Bárány B. öd.
Schrödl Mátyás, Csáva — Sop

ronm., ftm. tk. Mozgay Mária öd.
Seybold Jenő, Zurány — Moson- 

m., t.
Soós Vincze, Sopron.
Stöszl Móric, Sopron.
Supper Adolf, Pinkafő — Vasm.,
Szép Gusztáv, Kőszeg — Vasm., 

ism.
Szűcs Gyula,, Újmalomsok — 

Győrm., t. Kutsera-Szartori öd.
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Takáts Dezső, Nemesládony — 
Sopronm.,

Takács Ferenc, Bük — Sopronra., 
tm. tk. Rupprecht János öd.

Vojtkó Pál, Sopron, tm.
Warkoweil Vilmos, Álhó — Vasm. 

tk. Szabó József és Sarolta öd.
Weither Lajos, Czinfalva — Sop

ronm.,
Zergényi Tibor, Sopron.

Magántanulók:
Rupprecht Olivér, Sajtoskál — 

Sopronm.
Rupprecht Tibor, Sajtoskál —- 

Sopronm.

Összesen: 43.

V. osztály.

Bancsó Ferenc, Sopron, tm., Ulber 
Mátyás öd.

Berg Tasziló br., Rőjtök — Sop
ronm.

Bernát Dezső, Hegyfalu — Vasm., 
tk., Török M. öd.

Blikle Gusztáv, Ágfalva — Sop
ronra., ftm., Laub f. öd.

Csepanovszky Gyula, Kismarton 
■— Sopronm.

Dala Béla, Nemeskolta — Vas
megye, t.

Ferderber Andor, Tornaija — 
Gömörm.

Gestetner Jenő, Sopron, Schey 
F.-féle öd.

Hanzsér László, Alsóság — Vas
in., tk., Bárány P.-f. öd.

Hollós Sándor, Sopron, tm.
Horeczky Béla, Csánig—Vasm., t.
Horváth Antal, Völcsej — Sop

ronm., t.
Horváth Kálmán, Pápa — Vesz

prémin., t.
Jakob Mihály, Petőfalva — Sop

ronm,, tk., Rupprecht János öd.
Káldi Gyula, Nagymóri czhida — 

Győrm., t.
Kerpel Ödön, Sopron.
Kláber Félix, Sopron.
Kohn Henrik, Jánosháza— Vas

megye, km.

Kozma Dezső, Beled - -  Sop
ronm.

Krausz Ferenc, Sopron.
Kretschy István, Sopron.
Magyary Dezső, Kapolcs — 

Zalam., tm., tk., Horváth Illés 
J. öd.

Nagy Jenő, Celldömölk — Vas
megye, t.

Popp Róbert, Léka — Vasm.
Ranharter Antal, Lajtaújfalú — 

Sopronm.
Remport Elek, Alsóság — Vasm., 

ftm., tk., Bárdossy J. öd.
Riczinger Dezső, Bánfalva — 

Sopronm., ftm., Dr. Berzsenyi 
J. öd.

Simkó Árpád, Sopron, tm.
Szalai László, Kispéc — Győrm., 

t., Tratnyaky M. öd.
Szilvásy Mihály, Farád — Sop

ronm., t.
Vincze Károly, Sopron, Hetyésy 

P.-né öd.
Weiler Jenő, Sopron.
Wolf Béla, Sopronszécsény.

Magántanulók :
Ajkay István, Sopron.
Riedt Elza, Sopron.

Összesen : 35.

#
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VI. osztály.
Borbély Gyula, Iharosberény — 

Somogyin., tk., Fejér K. öd.
Büki Béla, Boba — Vasm., ism., t.
Goriáry Béla, Sopron.
Csatkai Endre, Darúfalva — Sop- 

ronm.
Czvetkovics István, Sopron.
Deutsch Béla, Sopron.
Farkas Elemér, Bük — Sop

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

in,, Szabó József és S. öd.
Fürst Károly, Sopron, Németh 

Bárány B. öd.
Grossing Gusztáv, Kabold — 

Sopronm., tm., tk., Rupprecht 
János öd.

Guilleaume René, Sopron.
Gyarmathy Dénes, Alsószopor 

—• Sopronm., t., Horváth Illés 
J. öd.

Győrffi Péter, Turkeve — Jász- 
Nagy-Kún-Szolnokm.

Hirschberger Béla, Budapest, t.
Kardos Sándor, Kapuvár — Sop

ronm., t.
Kerpel Jenő, Sopron.

Kobelrausch Ernő, Locsmánd — 
Sopronm., t., Tratnyaky M. öd.

Kovácsi Barna, Sopron.
Malár Ágost, Otura — Nyitram. t.
Mühleitner Kálmán, Kisfalud — 

Sopronm., t., Káldy Mária öd.
Nagy Miklós, Czelldömölk —  

Vasm., tk., Figuli M. öd.
Pauliny Tóth Illés, Turóczszent- 

márton.
Pós Lajos, Sopron, ftm. Özv. 

Bognár D. J. öd.
Singer Jenő, Sopron.
Sümegi László, Nemesszalók — 

Veszprémin., tk., Szakonyi J.- 
alap és Németh Bárány B. öd.

Szabó Gyula, Farád—Sopronm., t.
Takács Ferenc, Tófej — Zalam., 

t., Lájpczig J. öd.
Várallyay János, Kisgeresd 

Sopronm., t.
Vucsák István, Sűrűháza—Vasm., 

t., Hasenauer Márton öd.
Magántanuló :

Eitler Gyula, Sopron.
Összesen: 30.

VII. osztály.

Balogh Mátyás, Kajár — Györ- 
megye, t.

Bárány Károly, Kővágóőrs —  
Zalam., tm. tk. Pelargus J. öd.

Bárdossy Sándor, Czelldömölk —  
Vasm., t. Szabó József és S. öd.

Berzsenyi Ádám, Kemenessöm- 
jén — Vasm.

Blum Béla, Sopron.
Gerencsér Zsigmond, Árpás — 

Sopronmegye, tm. tk. Kolmár 
János öd.

Grossing János, Ágfalva — 
Sopronm., tm. tk. Scheffer

K. f. táp., Németh J. táp. és 
Khern E. f. öd.

Hautzinger Lőrinc, Zurány 
Mosonm., t. ö. ism.

Herter Márton, Pér — Györm., t.
Hetyésy István, Mesterháza 

Sopronm., ftm. tk. Hetyésy 
P.-né öd.

Hetyésy Lajos, Bük — Sopron
megye, t.

Hrabovszky Miklós, Felsőőr — 
Vasm.

Jausz Béla, Sopron, tm. Német- 
alföldi öd.
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Király Iván, Bogyoszló — Sopron- 
megye.

Kláber Pál, Sopron.
Kühár Sándor, Battyánd — Vas 

m., tk.
Lipner Pál, Sopron.
Mangold Pál, Sopron.
ManningerErnő, Sopron, Martinyi 

J. öd.
Molnár Béla, Csikvánd — Győr- 

m., t.
Nagy Dezső, Celldömölk — Vas 

m., tk.i
Neumann Jakab, Bellatincz — 

Zalam.
Németh Endre, Magyarkeresztúr 

— Sopronm., tm. tk. Rupprecht 
A. f. öd.

Patthy Sándor, Szarvkő— Sopron
ná., t. Csaplovics D. családi öd.

Pőlőskey Sándor, Mór — Fehér
ül., t.

Rohácsek György, Ótura — 
Nyitram., t.

Schneider Lipót, Sopron. Gábriel 
Kér. öd.

Siftár Zoltán, Pálmafa — Vasm. 
Gombocz Mik. öd.

Simkó Dezső, Sopron.
Steiner Béla, Sopron.
Szabó Géza, Sopron.
Szabó István, Sopronnémeti.
Szekeres Sándor, Edve — Sopron

ná., t.
Tömböly Kálmán, Csánig — Vas

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

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

Sopronm.
Zsupánek Sándor, Péterhegy — 

Vasm., t.

Magántanuló:
Schlögl Ferenc, Locsmánd — 

Sopronm.
Összesen: 38.

VIII. osztály.

Alaxander Géza, Németújvár — 
Vasm.,

Balázs Gyula, Kisbér — Komá- 
romrn., t.

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

— Somogyin., km.
Berecz Dezső, Sopron.
Berg Miksa báró, Rőjtök — Sop

ronm.
Biringer Lajos, Kapuvár — Sop

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

Veszprémin., tk. Fülöp J. 
Szerencsés J. családi öd.

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

tk. Tratnyaki M. öd.

Gaál József, Sopronbánfalva, tm.
Németh J.-táp alap. Király B öd. 

Geleji Dezső, Sopron.
Győrffy Béla, Nemesmagasi — 

Vasm., tm. tk. Schwarz M. öd. 
Hacker Béla, Sopron.
Haid János, Sopron.
Hajba Károly, Farád, — Sopronm.

ftm., tk. Szemerey S. öd. 
Hajtó Frigyes, Sopron.
Heszler Géza, Kőhidatelep — 

Sopronm.
Hideg József, Vasvár — Vasm. t. 
Holndonner Ernő, Rohonc — 

Vasm. t.
Hrabovszky István, Felsőőr. 
Kremser Károly, Sopron.
Leitner József, Sopron.
Löwy József, Moor — Fehérm.
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Mátis Károly, Beled — Sopronm. 
tk. Kiss János öd.

Németh Jenő, Völcsey — Sop
ronm., t.

Nyíri Jenő, Sopron.
Páris Emil, Sopron.
Popp Ernő, Léka — Vasm.,
Raffel Mihály, Kanotapuszta — 

Vasm.,
Ráth György, Sopron, tm., 

Thirring L. féle alap és Ulber 
M. féle öd.

Saródy Gyula, Tercstyénfa — 
Vasm., t.

Stróhriegel József, Nagyszent- 
mihály — Vasm. tk. Rupp recht 
János öd.

Szalay Bálint, Rizapuszta — 
Zalam., km.

Szűcs Lajos, Tét — Győrm.. ftm. 
tk. StelczerD.és Róth Teleki öd.

Wehoffer Mihály, Körmend — 
Vasm., t.

Zsirai Miklós, Mihályi — Sopron
ul., tm. tk. Khern E. és Róth 
Teleki öd.

Összesen : 38.



III.

A TANULÓ-IFJÚSÁG ÖNTEVÉKENYSÉGE, 
ÖNKÉPZŐKÖRÖK, EGYESÜLETEK.

1. Az Ifjúsági Magyar Társaság.

Az Ifjúsági Magyar Társaság a négy főgimnáziumi 
osztály tanulóiból 72 rendes és 56 hallgató taggal szep
tember hó 16-án tartotta alakuló gyűlését. A Társaság 
elnöke, mint a megelőző évben, Ruhmann Jenő dr. 
liceumi tanár volt; főjegyzője : Berecz Dezső VIII. o. t . ; 
főkönyvtárosa: Fenyves Jenő VIII. o. t . ; pénztárosa : 
Wehoffer Mihály VIII. o. t. ; háznagya: Zsiray Miklós 
VIII. o. t. ; aljegyzője : Lipner Pál VII. o. t. ; alkönyv- 
tárosa: Hetyésy István VII. o. t.

A Társaság az alakuló és zárógyűlésen kívül 19 
rendes és 2 díszgyűlést tartott. A rendes gyűléseken 14 
munka került felolvasásra: Egy esztétikai: „Reviczky 
Gyula költészete“ ; egy irodalomtörténeti: „A kuruc köl
tészet“ ; egy történeti: „A szociálizmus története és főbb 
képviselői“ ; két művészettörténeti: „Az impresszioniz
musról és naturalizmusról, mint a múlt század főbb 
festészeti irányairól“ és „Egyiptom építőművészeié“ ; 
egy természettani: „Optika a csillagászatban“ ; három 
novellasorozat: „Tépett szívek“, „Történetek“, „Mai 
történetek. A Treff“ ; három külön novella: „Az élet
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titka“, „Sárgult falevelek“, „Különös házasságszerző“ ; 
egy humoreszksorozat: „Az új lakás. A kísértet,“ és egy 
műfordítás: „Műfordítás Ovidiusból és Heinéből“. E mun
kák közül a Társaság hármat dicsérettel tüntetett ki. 
A gyűléseket szavalatok élénkítették. A Társaság három 
szavaló-versenyt tartott. Egyet a hallgató tagok, kettőt: 
prózait és verseset a rendes tagok részére. A hallgató 
tagok versenyén a díjat Kerpel Jenő VI. o. t. kapta, 
Gyarmathy Dénes VI. o. t. szavalata pedig dicséretben 
részesült. A rendes tagok prózai szavaló-versenyén a 
díjat Herter Márton VII. o. t. nyerte el, Balog György 
VIII. o. t. és Szűcs Lajos VIII. o. t. pedig dicséretet 
kapott. A verses szavaló-versenyen a Társaság a díjat 
Szűcs Lajos VIII. o. tanulónak Ítélte oda, Herter Márton 
VII. o. tanulót pedig dicséretben részesítette.

A Társaság október 6-ikát és március 15-ét dísz
gyűléssel ünnepelte meg. Az első díszgyűlés, amelyen 
a líceumi tanári kar is megjelent, a következő műsorral 
folyt le : 1. Szózat (közének). 2. Elnöki megnyitó. Mon
dotta Ruhmann Jenő dr. elnök. 3. Ünnepi beszéd. Mon
dotta Berecz Dezső főjegyző. 4. Palágyi Lajos : „Az aradi 
vértanúk.“ Szavalta Szűcs Lajos VIII. o. t. 5. „A vér
tanúk.“ Irta és felolvasta: Fenyves Jenő főkönyvtáros.
6. Himnusz (közének).

A március 15-iki gyűlésen, amelyen a líceumi tanári 
kar is képviselve volt, a nagy napnak megfelelő lelkes 
hangulat uralkodott. A műsor a következő volt: 1. Szózat 
(közének). 2. Elnöki megnyitó. Mondotta Ruhmann Jenő 
dr. elnök. 3. Ünnepi beszéd. Mondotta Berecz Dezső 
főjegyző. 4. Pirkadat. Irta: Zsiray Miklós háznagy, szavalta 
Tóth Kálmán VIII. o. t. 5. A szabadság-csarnoktól a 
segesvári csatatérig. Irta és felolvasta: Zsiray Miklós.
6. Himnusz (közének).
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A munkakedvet a Társaság ezidén is pályázatok 
kitűzésével fokozta. A pályázatok eredménye a következő:

A márciusi pályázaton Zsiray Miklós VIII. o. tanuló 
„Pirkadat“ című versével és „A szabadság-csarnoktól 
a segesvári csatatérig“ című értekezésével 1—1 ara
nyat nyert.

Az örömünnepi pályázaton : Zsiray Miklós VIII. o. t. 
„Regényirodalmunk a XIX. század első felében“ című 
irodalomtörténeti értekezésével elnyerte a Döbrentei- 
aranyat. Berecz Dezső VIII. o. t. „Vigasz“ című vers
sorozatával 1 aranyat, Zsiray Miklós „Találkozunk“ című 
verssorozatával pedig dicséretet kapott. Zsiray Miklós 
VIII. o. t. „Látogatás“ című novellájával 1 aranyat nyert, 
Simkó Dezső VII. o. t. pedig „Egy hű, öreg cselédről“ 
című novellájáért dicséretben részesült.

Az évvégi pályázaton a következők nyertek jutal
mat: Zsiray Miklós VIII. o. t. „Irodalmi kritikánk rövid 
története“ című irodalomtörténeti értekezésével 1 ara
nyat. Hajba Károly VIII. o. t. „A szent korona eszméje 
és történelmi kialakulása“ című történeti dolgozatával 
1 aranyat. Győrffy Béla VIII. o. t. „A természettani 
ismeretek szerepe az emberiség életében“ című termé
szettani dolgozatával 1 aranyat. Németh Endre VII. o. t. 
„Magyar utazók kutatásai Ázsiában“ című földrajzi dol
gozatával 1 aranyat. Zsiray Miklós VIII. o. t. „Midas“ 
című latin, „Alcestis búcsúja“ című görög és „Die Nacht 
am Strande“ című német műfordításával 1—1 aranyat. 
Hetyésy István VII. o. t. „Die Nacht am Strande“ című 
német műfordításával dicséretet. Simkó Dezső VII. o. t. 
„Mégse a Vince maradt alul“ című novellájával 1 ara
nyat. A rajzpályázaton két díjat osztott ki a Társaság. Az 
elsőt Hajtó Frigyes VIII. o. t., a másodikat Zábrák 
Dezső VII. o. t. kapta. A hallgató tagok pályázatán



— 58 —

Kerpel Jenő VI. o. t. „Petőfi gyermeki szeretete költé
szetében“ című irodalomtörténeti dolgozatával 1 aranyat, 
Pós Lajos VI. o. t. „Csapó Etelka Petőfi költészetében“ 
című irodalomtörténeti dolgozatával és Krétschy István 
V. o. t. „A mocsár királya“ című novellájával dicsé
retet kapott.

A Radó Lajcsi díjat (45 korona) a Társaság főjegyző
jének, Berecz Dezső VIII. o. tanulónak, mint a Társaság 
legmunkásabb tagjának Ítélte oda. Fenyves Jenő VIII. 
o. tanulónak a könyvtár lelkiismeretes kezeléséért és 
rendezéséért 3 aranyat, Hetyésy István VII. o. tanulónak 
pedig 2 aranyat szavazott meg.

Háztartását a Társaság az előre megállapított költ
ségvetés keretén belül vezette.

A) Bevétele volt az egész tanévben:
Múlt évi pénztári maradék címén . 60'89 K
Tagsági díj c ím én....................  520’— „
Könyvjegyzékekből.......................31'— „
Árverésekből és büntetésekből. . . 62'34 „
Az ifj. könyvtáralaptól............... 66'— „
Adományokból..........................140‘— „
Radó Lajcsi-díj címén . , . . . .  45’— „
Döbrentei-arany........................... ....  10'— „

összes bevétel . . 935'23 K

B) Kiadás:
Lapokra és folyóiratokra.......... 109'40 K
Könyvekre.................................  326'27 „
Könyvkötésre............................... 85'72 „
P o s t a ......................................... 3'24 „

Átvitel . . . 524'63 K



Áthozat . . . .  524'63 K
Háztartásra ....................................18'14 ,,
örömünnepi meghívókra, műsorra . 13'— „
Egyesületi tagsági d íjakra ................34'— „
Iskolaszolgáknak................................30'— „
Jutalm akra........................................ 285'— „

összes kiadás . . 904'7 7 K
A pénztári maradék tehát az év végén: 30'46 K.
Hálásan emlékezünk meg azon nemesszívű férfiak

ról, akik Társaságunkat adományokban részesítették. 
Első sorban megboldogult Véssey Sándor úrról, a dunán
túli ev. egyházkerület felügyelőjéről, aki 100 koronát 
adományozott Azután Rátz Ottó dr. főiskolai felügyelő 
úrról, aki 20 koronát, Kerpel Ignác nagykereskedő úrról, 
aki 10 koronát, és Králik Gusztáv líceumi tanár úrról, 
aki 5 koronát adományozott. Nagylelkűségükért e helyütt 
is köszönetét mondunk.

A Társaság önképző munkásságát nagyban támo
gatta a Társaság könyvtára és Olvasóköre. A könyvtár 
élén az elnök ellenőrzése mellett Fenyves Jenő VIII. o. 
t. állott, aki Hetyésy István VII. o. t. alkönyvtáros és a 
14 szekrénykönyvtáros közreműködésével kezelte és 
rendezte a könyvtárt. Azonkívül kezelte a főkönyvet, a 
szerzeménynaplót, a folyóiratok és a kötésbe adott 
könyvek jegyzékét. A könyvtár ezidén 66 kötettel szapo
rodott és a Társaság körülbelül 500 koronát fordított 
könyvtárára. A könyvtári órák szerdán és szombaton vol
tak 3/42—\L> 3-ig. A tagok két művet vehettek ki egy
szerre és négy hétig tarthatták maguknál.

Az Olvasókör helyisége mindennap d. u. 4—V2 7-ig 
állott a tagok rendelkezésére. A Társaság a következő 
lapokat és folyóiratokat járatta: Az Újság, Pesti Napló,
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Vasárnapi Újság, Uj Idők, Természettudományi Közlöny, 
Szövétnek, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Századok, 
Irodalomtörténeti Közlemények, Budapesti Szemle, Egye
temes Philologiai Közlöny, Protestáns Szemle, A Magyar 
Tud. Akadémia kiadványai és Irodalomtörténet. Azon
kívül a kézikönyvtár is a tagok rendelkezésére állott. A 
tagok még szórakozást találtak a sakk- és dominójáték
ban. Az Olvasókörben Zsiray Mikiós VIII. o. t. háznagy 
és a napos teremőrök tartották fenn a rendet.

A Társaság évi működését örömünneppel zárta 
be, amelyet június 9-én rendezett a következő műsorral:

1. Részlet „Regényirodalmunk a XIX. század első 
felében“ c. jutalmazott pályamunkából. Irta és felolvasta 
Zsiray Miklós VIII. o. t., a Társaság háznagya. 2. „Kin
cses Lázár lyánya“. Irta Kiss József. Szavalta Herter 
Márton VII. o. t. 3. Meyerbeer: „A próféta“. Zongora
trió. Előadták Mangold Pál VII. o. t. hegedűn, Hajtó 
Frigyes VIII. o. t. cellón és Berecz Dezső VIII. o. t. 
zongorán. 4. „Vakáción“. (Elbeszélés) Jutalmazott pálya
munka. Irta Zsiray Miklós VIII. o. t. Felolvasta Győrffy 
Béla VIII. o. t. 5. Szemelvények a „Vigasz“ c. jutal
mazott költeménysorozatból. Irta Berecz Dezső VIII. o. 
t. Felolvasta Németh Endre VII. o. t. 6. Pester: „Celló- 
hangverseny“. Előadta Hajtó Frigyes VIII. o t., zongorán 
kisérte Berecz Dezső VIII. o. t. 7. Jelentés a Társaság 
évi működéséről. Felolvasta Berecz Dezső VIII. o. t., a 
Társaság főjegyzője. 8. Jutalmak kiosztása.

2. Liceumi Gyorsírókor 1911—12. évi működése.

A Soproni Liceumi Gyorsíróköre e tanévben, fenn
állásának ötvennyolcadik évében, 1911 szeptember hó 
18-án alakult meg 20 rendes, 54 hallgató és 24 pártoló 
taggal. A kör tisztikara a következő volt: tanár-elnök
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Dala Jenő tanár úr; ifjúsági elnök Szűcs Lajos Ernő 
főg. VIII. oszt. tanuló. Tanfolyamvezetők voltak: Geren
csér Zsigmond VII. o. t. és Jausz Béla VII. o. t., az 
előkészítő ingyenes tanfolyamot pedig Kühár István 
VII. o. t. vezette. A Kör pénztárosa Mátis Károly VIII. o. t., 
könyvtárosa Strohriegel József VIII. o. t., a jegyző pedig 
Siftár Zoltán VII. o. t. volt. A Köre lapjának, a már 
XXXVIII. évfolyamába lépő „Soproni Gyorsírónak“ fő
szerkesztőjéül Szűcs Lajos Ernő ifj. elnököt választotta 
meg, társszerkesztőnek pedig Gerencsér Zsigmond tan
folyamvezetőt.

A Kör kitűzött céljának ez évben minden irányban 
fényesen megfelelt. Tartott az alakuló- és a zárógyűlésen 
kívül hat rendes és egy fölolvasógyűlést. A rendes 
gyűlésében a Kör ügyeinek elintézésén kívül mérsékelt 
és magasabb fokú vitaírási gyakorlatok bemutatása és 
elemzése került programmra. A felolvasó gyűlésen Szűcs 
Lajos Ernő foglalkozott mély tanulmányban a nagyon 
is sürgős rendszeri revízióval. A Kör legfontosabb mű
ködése azonban tanfolyamok vezetésében nyilvánúlt. 
A vitaírási tanfolyamot heti két órában Szűcs Lajos 
Ernő titkár vezette, tartott továbbá a kezdő és a haladó 
vitaírók számára hetenként egy-egy órát. A levelező
írást a tanfolyamvezetők tanították heti két órában. 
Húsvét után ingyenes előkészítő tanfolyamot nyitott a 
Kör a gyorsírás megkedveltetésére Kühár István 
vezetésével.

A vitaírók vizsgája ■— amelyet Gecsányi Gusztáv 
igazgató úr is megtisztelt látogatásával — Dala Jenő 
tanárelnök vezetésével május 8-án folyt le, a levelező
írók vizsgáját pedig elnökünk és Spanner Géza tanár úr 
jelenlétében május 3-án tartottuk. Vitaírásból vizsgázott 
11 tanuló, 8 jeles és 3 jó eredménnyel; a levelező



írásból vizsgát tett 16 tanuló, 12 jeles, 3 jó és 1 elég
séges eredménnyel.

Mint minden évben, úgy most is ébren tartotta a 
Kör . a tanulók buzgalmát és fokozta lelkesedésüket 
pályázatok hirdetésével és versenyek tartásával. Hir
detett a Kör a levelezőíróknak az első félév végén egy 
e-a hangzós szabatos pályázatot a következő eredmény
nyel: Első díjat nyert Ferenczy Gyula IV. o. t., a máso
dik díjat Bernáth Dezső V. o. t., a harmadikat pedig 
Stöszl Mór IV. o. t. érdemelte. Dicséretben részesültek 
Vojtkó Pál, Ferenczy Sándor IV., Malár Ágost VI. és 
Nagy Jenő III, o. tanulók. Május 23-án a levelezőírók 
évvégi szabatos versenyét tartotta meg a Kör. Az ered
ményt a bíráló bizottság a következőkben állapította 
meg: Első díjat nyert Ferenczy Gyula IV. o. t., a máso
dikat Nagy Jenőnek, a harmadikat pedig Malár Ágoston
nak Ítélte a bizottság. Dicséretet érdemelt: Széles 
Imre, Szalay József, Ferenczy Sándor, Gecsányi 
Gusztáv és Kümmert Vilmos o. t. Ugyancsak május 
23-án tartotta a Kör házi versenyét a kezdő és haladó 
vitaírók számára. A kezdők versenyén a 150 fokon első 
díjat nyert Pauliny-Tóth Illés VI. o. t. A 120 fokon 
Takács Ferenc IV. o. t. első díjat, Magyary Dezső V. o. t. 
második díjat nyert. A 100 fokon legjobb munkát Takács 
Ferencz IV. és Pauliny-Tóth Illés VI. o. tanulók adtak 
be, de minthogy felsőbb fokon nyertek, az első díjat 
Vincze Károly, a másodikat Ranharter Antal V. osztályú 
tanulók, a harmadik díjat pedig Bakó János IV. o. t. 
nyerte. Dicséretet kapott Schrödl Mátyás IV. o. t.

A haladók ez évben a 220 fokon is versenyeztek 
és az első díjat, nagys. Dr. Rátz Ottó felügyelő úr 
ajándékát Siftár Zoltán VII. o. t., a másodikat Schneider 
Lipót VII. o. t. nyerte. A 200 és 180 fokon első díjat
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nyert Pós Lajos VI. o. t. A 150 fokon versenyen kívül 
teljesen hibátlan munkát adott be Hajba Károly VIII. o. t., 
első díjat nyert Remport Elek V. o. t., második díjat 
Györffy Béla VIII. o. t.

Körünket a miskolczi országos versenyen az ifj. elnök 
és öt tag képviselte, akik az országos versenyből szép 
eredménnyel kivették részüket, az Országos Diák Gyors
író Szövetség nagygyűlésén pedig váratlan kitüntetés 
érte Körünket: ugyanis ifj. elnökünket kérték fel az al
elnöki szék elfoglalására. Részt vettek továbbá Körünk 
tagjai szép eredménnyel a szegedi, a miskolczi és a 
gyorsíró lapok által hirdetett pályázatokon.

A Kör harmincnyolc éves lapjának, a „Soproni Gyors
írónak'1 életében is nagy fordúlópontot jelent ez az esz
tendő. A főszerkesztő a Kör beleegyezésével kétszeres 
terjedelemre növelte a lapot, szépirodalmi, szakirodalmi, 
vitaírási és a vegyesek részére osztotta fel s azáltal, 
hogy egy-egy számban 4 oldal szépirodalmi rész mellett 
12 oldal szakirodalmat nyújtott, ezt az egyedüli ifjúsági 
folyóiratot a szaklapok közé emelte. Hogy az ilyen
nemű renoválásnak milyen nagy jelentősége van, a 
szaktekintélyek elismerő nyilatkozatain kívül az a tény 
is mutatja, hogy Szűcs Lajos Ernő főszerkesztő indít
ványára Körünk elnökségének átirata értelmében a Felső
lövői Ev. Tanintézetek Gyorsíróköre a „Soproni Gyorsírót“ 
hivatalos lapjává tette s azt minden tagja számára járatja.

Meg kell még említenünk egy igen fontos tényt. 
Körünk Szűcs Lajos Ernő ifjúsági elnök indítványára 
Fabro Henrik dr.-t, a jubiláló nagy magyar gyorsírót 
díszelnökévé választotta. Fabro dr. a díszelnökség elfo
gadásáról Körünk elnökségét távirattal értesítette.

A Kör vagyona készpénzben 335‘71 K, bútorban 
50 K és könyvtárban körülbelül 600 K. A Kör pénz
ügyeit az előre megállapított költségvetés szerint vezette.
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A) Évi bevétel:
Mult évi pénztári maradék . . . . 127*71 K 
A 200 koronás kötvény kamata . . 9*— „
A takarékban külön elhelyezve . . 19*— „
Rendes hallgató és pártoló tagok

tagsági díja.................................... 333*— „
Külső előfizetők d íja ........................  202*— „
Hátralékban levő előfizetők díja . . 12*— „
Büntetések........................................17*— „
Nagys. Rátz dr. ajándéka . . . .  10*— „

összes bevétel . . 729*71 K

B) Kiadás:
A „Soproni Gyorsíró" költsége . 425*— K
Tiszteletdíjakra................................100*— „
Könyvkötésre....................................15*— „
Iskolaszolgának................................20*— „
V ersenydíjra.........................................10*— „
H írlap jegyre....................................20*— „
Ik ta tó ................................................11*— „
Apróbb kiadások. Titkári levelezés 12*— „ 

összes kiadás . . 613*— K 
Pénztári maradék tehát az év végén 116*71 K.
Két tanuló nyert pályadíjat, összesen 10 K-t. Jutal

mat nyert 14 tanuló 120 K értékben.
Beszerzés: Egy iktató, 4 Bányai Amanda-féle leve

lezőírási tankönyv. 4 Szőke-féle vitaírási tankönyv.

Líceumi Ének és Zenekör.
A Kör 1911 szeptember 25-én alakult meg. Elnöke: 

Králik Gusztáv Tanár, főjegyzője: Hajtó Frigyes VIII. 
oszt. tan., pénztáros: Hacker Béla VIII. oszt. tan.,
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főkönyvtáros: Geleji Dezső VIII. oszt. tan., alkönyvtáros: 
Klaber Pál VII. oszt. tan., ellenőr: Steiner Béla VII. 
oszt. tan., karvezető: Simkó Dezső VII. oszt. tanuló volt. 
A Kör folyó ügyeit a tisztviselőkből és hat működő 
tagból álló bizottság intézte.

A tanév folyamán a Kör az alakuló és záró gyűlésen 
kívül 11 rendes gyűlést tartott. E gyűléseken a Kör 
tagjai zene és ének darabokat adtak elő és bíráltak 
meg. Előadásra került ezidén 42 mű, hegedű-, celló-, 
zongora-, és cimbalomra írt darabok, hegedű duók, zongora- 
és vonós triók, zongora négykezesek és két elméleti munka. 
Az előadóktól komoly készültséget, értelmes és szép 
előadásra való törekvést kívánt a Kör. A Kör tagjai a 
köri gyűléseken kívül is szerepeltek. Felléptek úgy az 
iskola, mint a testvéregyesületek által rendezett nyüvános 
ünnepélyeken. A Kör zenekara ez évben 20 tagból állott.

Tagja volt a Kör a Soproni Férfidalkörnek, a Sop
roni Zeneegyesületnek, a Haydn-Mozart-Beethoven Körnek, 
mely egyesületek hangversenyeinek látogatásánál a tagok 
kedvezményben részesültek. A Soproni Zeneegyesület 
zeneiskolájába ez évben a Körnek három tagja járt, ahol 
azok közül kettő mérsékelt tandíj mellett, egy pedig 
ingyen kapott zenei oktatást. Ezen ingyenes helyért a 
Kör e helyen is köszönetét mond a Soproni Zene
egyesületnek.

Könyvtárára a Kör ezidén keveset költhetett s azért 
csak egy önálló munkát vett, Polzer J . : Das Alpenhorn 
c. zenekari művet. Járatta a Zeneközlöny és a Musik 
für Alle c. folyóiratokat. Ajándék útján a könyvtár a 
következő művekkel gyarapodott. Anonymus: Soproni 
zenetörténeti emlékek. Karácsonyi és újévi énekek. 
Keszler: Etüdes. Mendelssohn-Bartholdy: 6 Kinderstücke. 
Schytté: Hexensprünge. Behr: Frische Blüten. Opera

5
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kivonatok. Godard: Pirouette. Mozart: Sonate facile. 
Delibes Leo: Coppelia. Burgmüller F .: Morceaux Celebres. 
Czeglédy: Jubiláris dalok. Csárdások. Verdi: Traviata. 
Krispin: Ein flüchtiger Gedanke. Wickenhausser: 
Charakterstücke. Ezen művek Haid János, Hacker Béla, 
Hajtó Frigyes VIII. oszt. tanulók, Simkó Dezső és Steiner 
Béla VII. oszt. tanulók adományai. A könyvtári gyara
podás összesen 20 mű 46'20 K értékben.

A hangszerek és más eszközök állományában vál
tozás nincsen.

A Kör pénztárának ez évi összes bevétele múlt évi 
maradék-, tagsági díjak-, főisk. hangverseny jövedelméből, 
nyomtatványokból stb. 268'46 K. Egész évi kiadása, 
jutalmak, könyvtári kiadás, hangszerek javítása s tag
sági díjak és egyéb szükségletekre 219‘20 K. Ez évi 
pénztári maradék tehát 49'20 K.

Jutalomban részesült a Körnek 4 tagja összesen 
50 K összegben.

4. Líceumi Ifjúsági B elm issziói Egyesület.

Az egyesület megalakulása és tisztviselői. A Bel
missziói Egyesület a folyó tanévben szeptember hó 30-án 
alakult meg 237 taggal. Munkásságát ezidén is két 
főirányban fejtette ki, t. i. a lelkiépülés, jellemfejlesztés 
terén az összejövetelek tartása útján és a szeretet mun
kásság terén a deáksegélyezés és a gyámintézeti ügy 
felkarolása által.

A tisztviselők a következők voltak: Elnök: Hetvényi 
Lajos; titkár: Győrffy Béla VIII. o. t . ; jegyző: Grossing 
János VII. o. t . ; főpénztáros: Balogh István VIII. o. t. 
(betegsége alatt a titkár helyettesítette); énekvezető 
Rohacsek György VII. o. t . ; osztály pénz tárosok: Leitner 
József VIII. o. t . ; Bárány Károly VII. o. t . ; Vucsák
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István VI. o. t . ; Bernáth Dezső V. o. t . ; Schrödl Mátyás
IV. o. t . ; Nagy Jenő III. o. t . ; Krug Lajos II. o. t . ; 
Szenteh István I. o. t . ; választmányi tagok: Gaál József, 
Kremzer Károly, Strohriegel József, Zsiray Miklós VIII. 
o. t., Gerencsér Zsigmond, Németh Endre, Kühár Sándor, 
Hettyésy István VII. o. t., Farkas Elemér, Ferenczy 
Károly, Grossing Gusztáv, Kobelrausch Ernő VI. o. t., 
Káldy Gyula, Remport Elek, Szalay László, Szilvássy 
Mihály V. o. t., Kiss Gábor IV. o. t., Széles Imre III. 
o. t., Fekete János II. o. t. és Balogh Gyula I. o. t.

2. Összejövetelek, vallásos esték. Mint a múlt 
évben, ezidén is kétféle összejövetelt tartottunk, t. i. az 
összes tagokra kötelező összejöveteleket s ezek mellett 
olyanokat, amelyeken a tagok szabad tetszésük szerint 
jelenhettek meg. Az alakuló-, záróközgyűléssel és vallásos 
estékkel együtt a folyó tanévben összesen 20 össze
jövetelt tartottunk. A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség szervezetével kapcsolatban a folyó tan
évben a felsőbb osztálybeli tanulók bibliai órái mellett 
az alsóbb osztálybeliek számára is rendeztünk biblia
magyarázó órákat. Az előbbieknél Kiss Jenő theol. akad. 
hallgató, az utóbbiaknál pedig Káldy József theol. akad. 
hallgató voltak szívesek a munkában segédkezni. A köte
lező összejöveteleken ének, imádság, bibliamagyarázat 
mellett egyes tanulók vallásos és erkölcsi jellegű fel
olvasásokat tartottak s ugyanilyen költeményeket adtak 
elő. A munkakedv fokozása céljából az egyesület pályá
zatokat is hirdetett. Jutalmat nyertek: Hajba Károly 
VIII. o. t. „Jézus evangéliuma a diákéletében“, Győrffy 
Béla VIII. o. t. „A belmisszió lényege, rövid története 
és intézményei“ c. munkájukkal és Grossing János VII. 
o. t. „Magyar gályarabok“ c. dolgozatával. A felsőbb 
osztálybeliek bibliamagyarázó óráin a megfelelő szent

se
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írásbeli helyek magyarázatának kapcsán a fótéma az 
volt, hogy „mit kíván Jézus a diáktól és mit nyújt 
néki, 4 ezenkívül szó volt az evangéliumi világnézettel 
szemben a materializmusról. Az alsóbb osztálybeliek 
bibliai óráinak tárgya Jézus életének első időszaka volt. 
Az ádventben és a böjtben egy-egy vallásos estélyt is tar
tottunk, amelyeken az ifjúságon kívül szépszámú közönség 
is volt jelen. Az előbbi vallásos estélyen Hollósy Kálmán 
tanár tartott felolvasást „A magyar költészet nevelő 
hatásáról44 címen, az utóbbin pedig az első helyen jutal
mazott fentebb említett pályamunka került felolvasásra. 
A vallásos estéken a felolvasásokon kívül egyházi ének, 
vallásos jellegű zene és szavalat is volt.

Az említett összejöveteleken kívül Victor Jánosnak 
a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség utazó
titkárának és Megyercsi Bélának az Ifjúsági Egyesületek 
Szövetsége titkárának soproni tartózkodása idején egye
sületünk tagjait is összegyűjtöttük, amely alkalommal az 
előbbi a keresztyén diákszövetség ismertetésével kap
csolatban a keresztyénségről, mint a férfiasságnak és az 
erőnek vallásáról beszélt, az utóbbi pedig azokat a 
veszedelmeket tárta fel, amelyek az iskola elhagyása 
után az életbe kilépő ifjúra várnak, ha innét nem visz 
erős evangéliumi meggyőződést és erkölcsi erőt magával.

A karácsonyfaünnepélyt a karácsonyra itt maradt 
tanulók csekély száma miatt a folyó tanévben a szokásos 
módon nem tarthattuk meg, de azért egyes tanulók 
között megfelelő ajándékokat oztottunk ki. Az év végén 
pedig egyesületünk jutalomkönyveket adott buzgóbb 
tagjainak.

Egyesületünk tagjai közül többen járatták az öröm
hír, Szövétnek, Harangszó, Diákvilág és Ifjú Évek c. 
lapokat.
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3. Az egyesület szeretetmunkássága. Midőn egye
sületünk szeretetmunkásságáról beszámolunk, elsősorban 
hálás érzülettel emlékezünk meg azokról a kegyes jól- 
tevőkről, akik egyesületünket adományban részesítették.

a) A nemes adományok a következők:
Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő úr

ad o m án y a ................................................ 200'— K
Ajkay István magántanuló adománya . > . . 10'— „ 
A tanulók szállásjegyzékének eladásából . . 1'— „
A Bardage-féle fényképek fölösszámú pél

dányáért befolyt............................ 3'38 „
A dec. 17-én tartott vallásos est offertóriuma

a deáksegélyző pénztár javára........50'— „
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úrnak az

előbbi célra küldött adománya . . . . .  5'— „
Poszvék Sándor nyug. lie. igazgató úrnak

ugyanazon célra küldött adománya . . 5'— „
A Soproni Takarékpénztár adománya . . . .  25'— „
A Soproni Takarék- és Kölcsönegylet adománya 20'— „ 
Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző úr

adománya ................................................10'— „
A márc. 24-iki vallásos est offertóriuma a

gyámintézeti pénztár javára ............22'60 „
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úrnak az

előbbi célra küldött adománya . . . 5'— „
összesen . 356'98 K

Ezeken kívül karácsonykor adtak adományokat: 
Máhr Árpád úr könyveket, Seidl Samu úr divatárú 
cikkeket; a segítő könyvtár számára pedig több tanuló 
könyveket adott. Az összes kegyes adakozók fogadják 
e helyen is nemes adományaikért egyesületünk hálás 
köszönetét. — Tagsági díj címén a gyámintézeti pénztár
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javára 199 kor. 98 fill., a deáksegélyző pénztár javára 
pedig 200 kor. 97 fill, folyt be.

b) A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját 
a folyó tanévben is úgy végezte, hogy egyes szegény
sorsú és támogatásra érdemes tanulók helyett a szállás
pénzt a szállásadók kezébe kifizette, őket a tandíj és 
tápdij lefizetésében segítette, az év elején pedig több 
tanulónak egy évi használatra tankönyveket kölcsönzött. 
A fentebbi módon pénzsegélyben 16 tanuló, tankönyv- 
segélyben pedig 85 tanuló részesült. A fentebbi segélye
zésre a segítő könyvtár gyarapítására kiadott összeggel 
együtt az egyesület 639 kor. 20 fillért fordított, még 
pedig tandíjra kifizetett 220 koronát, tápintézeti díjra 
90 koronát, lakáspénzre 65 koronát, ruhára 105 koronát 
és könyvekre 159 kor. 20 fillért.

c) A gyámintézeti ügyet is kellő módon felkarolta 
egyesületünk. A gyámintézeti ügyet ületőleg az alap
szabályok értelmében egyesületünkre azok a szabályok 
kötelezők, amelyek az Egyetemes Egyházi Gyámintézet 
alapszabályaiban az ifjúsági gyámintézetekre vonatkoznak. 
Ennek megfelelően intézkedett egyesületünk a kiosztás 
alá kerülő 220 K ügyében; t. i. eme összeg 1/i részét, 
azaz 55 K-t az egyházkerületi gyámintézeti pénztár útján 
az egyetemes gyámintézeti pénztárba küldötte be, 3/i 
része, azaz 165 K felett pedig az egyesület maga 
rendelkezett olyanformán, hogy 20 K-t a magyarországi 
evang. Missziói egyesület alapító tagsági díjának első 
részletéül küldött be az egyesület pénztárába, 20 K-taPank- 
féle jubileumi alapra, 10 K-t Róth Henrik magyar misz- 
szionárius kiküldetésének költségeire, 40 K-t a pozsegai 
ev. egyháznak, 40 K-t a rimakokovai ev. egyháznak, 
25 K-t az eperjesi theol. otthonnak, 10 K-t pedig a 
„Gyámintézet“ című lap fentartására küldött.
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4. Számadás a Belmissziói egyesület pénztárának 
1911—12. tanévi forgalmáról:

Dedksegélyző pénztár:
Maradvány a múlt évről..............................  829'57 K
Tagsági díj címén b e fo ly t............................  200'97 „
Adományok...................................................  329'38 „
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző-egyesület 

alapítványszerűen kezelt tőkéjének kamatai
az 1912. é v r e ...........................................  500'— „

A Belmissziói egyesület deáksegélyző pén
zének kam atai...................   25'01 „

összesen . . 1884'93 K
Kiadások:

Az egyesület segítő könyvtára számára tan
könyvekért ...............................................  76'44 K

Énekeskönyvekért............. ..........................  25'98 „
A segítő könyvtári könyvek beköttetéséért 56'78 „
Tanulók segélyezése tandíj, tápintézeti díj,

lakáspénz, ruhavétel c í m é n ..............  480'— „
Jutalomdíjakra.......................................  30'— „
A vallásos esték költségei és karácsonyi

ajándékok ....................................................  56'48 „
Iskolaszolgáknak.................................... 14'— „
Osztálypénztárosi könyvecskék készíttetése

több esztendőre . . . . . . . . . .  34'— „
összesen . . 773'68 K

Bevétel....................................................  1884'93 „
K ia d á s .................................................... 773'68 „

Maradvány . . 1111.25 K 
A Belmissziói egyesület pénztárának vagyoni hely

zete tehát az 1911—12. tanév végén a következő: 
a) „Véssey Sándor alapítványa“ címén 

takarékpénztárban van 628-10 K
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b) A „Belmissziói egyesület deáksegélyző
alapja“ címén takarékpénztárban van . . 273'86 K

c) A jövő iskolai évben a tanulók segélye
zésére felhasználható s jelenleg szintén 
takarékpénztárban elhelyezett összeg . . 209'29 „

d) Ezenkívül van az egyesületnek egy 750 K-t 
érő segítő könyvtára.

Gyámintézeti pénztár.
Maradvány a múlt évről................................ 18'67 K
Tagsági díj címén b efo ly t............................199'98 „
A márc. 24-iki vallásos est offertóriuma . . 22'60 „
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úrnak ugyan

erre a célra küldött adománya................  5'— ,,
összesen . . 246'25 K

Ki adás :
Gyámintézeti cé lo k ra .............................. 165'— K
Az egyetemes gyámintézeti pénztárba be

fizetett ö sszeg ...................................  55'— „
Postaköltség...........................   1'14 „

összesen . . 221'14 K
Bevétel...................................................  246'25 „
K ia d á s ...................................  221'14 „
A takarékpénztárban elhelyezett maradvány 25'11 K

E jelentésünkben is igaz kegyelettel emlékezünk 
meg Istenben megboldogúlt egyházkerületi felügyelőnkről, 
vései Véssey Sándorról, aki három éven át 200—200K-val, 
összesen 600 K-val gyarapította egyesületünk alaptőkéjét, 
amely összeget egyesületünk „Véssey Sándor alapít
ványa“ címen külön kezel. Emlékezete örökké áldott 
lesz közöttünk. Egyesületünk pedig arra törekszik, hogy 
azok a remények és várakozások, amelyek között egye
sületünket atyailag támogatta, valóra válljanak. Adja 
Isten, hogy úgy legyen!



TANSZEREK.

1. A líceumi nagykönyvtár gyarapodása az 1911/12-ik
tanévben.

Ä) Vétel útján.
1. Folyóiratok. Evang. Őrálló. — Egyet. phil. Közlöny. — 

Magyar nyelv. — Magyar Nyelvőr. — Budapesti szemle. — 
Magyar figyelő. — Orsz. középisk. tanáregyes, közlöny. — 
Magyar paedagogia. — Athenaeum. — Irodalomtört. közlemé
nyek. — Századok. — Történelmi tár. — Történeti szemle. — 
Irodalomtörténet. — Ethnographia. — M. n. múzeum néprajzi 
osztályának értesítője. — Földrajzi közlemények. — Math, és 
phys. lapok. — Természettud. közlöny. — Pótfüzetek a köz
lönyhöz. — M. chemiai folyóirat. — Állattani közlemények. — 
Botanikai közlemények. — A tenger. — Tornaügy. — Magyar 
könyvszemle. — Művészet. — Magyar iparművészet. — Numiz
matikai közlöny. — Orsz. paed. könyvtár és tanszermuz. értesítő.
— Zeitschrift für math, und naturwiss. Unterricht. — Neue 
Jahrbücher für das klass. Altertum. — Literaturblatt für germ, 
und rom. Philologie. — Deutsche Rundschau für Geographie 
und Statistik. — Archaeologiai értesítő. — Akadémiai értesítő.
— Kosmos.

2. Időszakonkint megjelenő művek. Magyar tud. akadémia 
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — Math, 
és term. tud. közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. 
XXXI. k. 1. sz. — M. t. akadémia kiadásában megjelent mun
káknak betűrendes címjegyzéke 1889— 1910. 2 kötet. — Magyar 
történeti életrajzok XXVII. — Thesaurus linguae Lat. Vol. III.

IV .
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fase. VIII.; Vol. V. f. III.; Vol. III. f. IX .; Suppl. f. III.; Vol. V. 
f. IV. — Roscher, Lexicon der griech. und röm. Mythologie 
64. f. — Grimm, Deutsches Wörterbuch XIII. 10.; IV. 1. 3.; 
XII. 8. — Müller J., Handbuch der Mass. Altertumw. 33. 34. K.

3. Önálló művek. Bozóky D., Két év Keletázsiában 2 K.
— Kossuth L. iratai XIII. K. — Középkori krónikások X—XI. K.
— Cornelius H., Elementargesetze der bildenden Kunst. —  
Walther S., A föld és az élet története. — Mosso Angelo, 
A nevelés reformja. — Baechylidis carmina, ed. Blass. — 
Wilamowitz, Bakchylides. — Gudeman A., Imagines philologorum..
— Régi magyar könyvtár X—XVI. és XXVI—XXVII. K. — 
Filipovic J., Kroatisch-deutsches Wörterbuch. —- Marak J., 
Kroatisch-deutsches Wörterbuch. — Thirring G., Sopron és a 
magyar Alpok. — Márki S., Az ó- és középkor története. —  
Márki S., Az újkor és legújabbkor története. — Kiss J., Az utolsó 
nemesi felkelés. 2. K. — Dieterich K., Die osteuropäischen 
Literaturen. — Ráhel L., A vármegyék múltja. — Petersen J., 
Schillers Gespräche. — Das Ferrolsche neue Rechnungsverfahren.
— Böhm K., Az ember és világa III. K. — Magyarország vár
megyéi : Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye 2 K, Pozsonyvármegye. 
—- M. k. áll. tisztviselők évk. szerk. Jablonczay. — Simonyi Zs.r 
A magyar nyelv 2. kiadás. — P. Ovidii Nasonis carmina selecta, 
ed. Grysar. — M. T. Ciceronis in Catilinam or. 4., ed. Kornitzer.
— M. T. Ciceronis orationes pro Sulla, pro archia, ed Kornitzer.
— M. T. Ciceronis or. de imp. Cn. Pompei, ed. Kornitzer. — 
Grimschl E., Lehrb. der Physik. — Burgerstein-Netolitzky, 
Handbuch der Schulhygiene. — Filarszky N., Növénymorphologia.
— Tuzson J., Rendszeres növénytan. — Csengeri J., Euripides 
drámái. — Szigetvári J., A komikum elmélete. — Gardner A., 
A régi Athén. — Gyulai P., Bírálatok 1861— 1903. — Grillparzers 
Werke 6 K. — Raimunds Werke. — Uhlands Werke 2 K. — 
Görgey A., Életem és működésem 2 K. — Florilegium Latinum 
4 f. — Berget A., Léghajózás és repülés. — Richard J., Oceáno- 
graíia. — Bagossy B., Parva syntaxis Latina. — Népköltési 
gyűjtemény XI—XII. K.

B) Adományok.
Ossian költeményei, magyar versekben Kálmán K.-tól. — 

Gaal J., Magyarország közgazdasági és társadalmi politikája
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2 K. (Nra. vallás- és közokt. min. aj.). — Bedi R., A soproni 
hienc nyelvjárás hangtana. (Szerző aj.)

Az intézet pénz- és éremgyűjteményének ajándékozott: 
Rosta Ferenc, főgimn. tanár 1 darab I. Ferenc róm. királlyá 
koronázásának emlékére vert ezüst érmet 1792.

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

A főgimnáziumi könyvtár ezen tanévben 39 folyóiratnak 
egy-egy évi folyamával, 7 időszaki művel és 43 önálló művel 
827 K értékben gyarapodott.

A lie. könyvtár állománya az év végén 14.647 mű 
(23.180 kötet).

Értéke körülbelül 30.000 K.

2. A „Magyar Társaság" könyvtárának gyarapodása.

Dr. Thirring G .: Sopron és a magyar Alpok. — Barabás 
Á b el: Goethe. — Fejes Á .: Az akaratszabadság problémája. — 
Gyöngyösy L .: Mikszáth Kálmán. — Lendl A .: Úti levelek két 
világrészből. — Róna J .: Állattani olvasókönyv. — Herczeg F .: 
Pogányok; Napváros. — Pokoly József: Egyháztörténeti adat
tár. — Zoványi J . : Puritánus mozgalmak a ref. egyházban. —■ 
Bársony J .: Dinamit. — Molnár F .: Az éhes város. — Herczeg 
F. : Mikszáth almanachja 1912-re. — Gyurátz Ferenc: Hősök 
kora. — Móricz Zs.: A galamb papné. — Mikszáth K .: Töviskes 
látogatóban. — Borsos J .: A pozsonyi rendkívüli törvényszék. 
— Zrínyi M .: Szigeti veszedelem. — Euripides drámái. Ford.: 
Csengeri J. — Gardner A. E .: A régi Athén. — Gyulai P. : 
Bírálatok. — Szigetvári J .: A komikum elmélete. — Id. Dumas
S .: Gróf Monte Christo. — Műveltség Könyvtára: Magyarország 
története. — Gyóni G .: Szomorú szemmel. — Dr. Veress E .: 
Berzeviczy Márton. -— Dr. Ferenczi Z .: Rimay János. — Jókai 
M .: Délvirágok ; Szegény gazdagok ; Virradóra; Sárga rózsa ; 
A tengerszemű h ö lgy; Nincsen ördög; A Magláy család; Gazdag 
szegények. — B ölsche: Az élet fejlődéstörténete. — Ady E .: 
A menekülő élet. — Dr. Gáspár F .: A fehér ember útja. — 
Lukács G y.: A modern dráma fejlődésének története. — Kéki
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L .: Tompa Mihály. — Ostwald: Felfedezők, feltalálók, nagy 
emberek. — Haraszti G y.: Edmond Rostand. — Seress L .: 
Napóleon.

Folyóiratok: Vasárnapi Újság LVIII. évfolyam 1911. —  
Új Idők XVII. évfolyam 1911. — Akadémiai Értesítő 1911. — 
Archeológiái Értesítő 1911. — Budapesti Szemle 1911. — 
Egészség XXV. évfolyam 1911. — Egyetemes Philologiai Köz
löny XXXV. évfolyam 1911. — Akadémiai Emlékbeszédek 1911. 
Értekezések a Társ. Tud. Köréből 1911. — Értekezések a Tört. 
Tud. Köréből 1911. — Magyar Nyelv VII. évf. 1911. — Magyar 
Nyelvőr 1911. — Értekezések a Nyelv. Tud. Köréből 1911. — 
Mathematikai Értesítő XXIX. kötet 1911. — Természettudományi 
Közlöny 1911. — Protestáns Szemle XXIII. évfolyam 1911. — 
Századok XLV. évf. 1911. — Történelmi Tár 1911. — Irodalom
történet I. évfolyam. — Uránia 1912.

A könyvtár gyarapodása: 60 mű 66 kötetben, 247‘60 K 
értékben, a könyvek kötésére 85 K 72 f-t fordított a Társaság^ 
tehát összesen 333 K 32 f-t költött a könyvtárra.

A könyvtár állománya az 1911/12. tanév végén 3352 mű 
4819 kötetben és 20 folyóirat 329 kötetben, összesen 3370 mű 
5148 kötetben 7680 korona értékben.

3. Ifjúsági Kiskönyvtár (I—IV. oszt.).

Múlt évi pénztári maradék 142‘45 K. E tanévi gyarapodás 
35 kötet, értéke 52’87 K. Javítás és kötés került 81 K-ba. Ez
évi bevétel 132 K.

Összes k ia d á s ............................ 133'57 K
Pénztári készlet . ........................... 140'88 K

összesen . 274’45 K
Múlt évi pénztári maradék . . 142'45 K
Ez évi b evéte l. . ...................... 132‘— K

Összesen . 274‘45 K
A könyvtár állománya 790 kötet . . . .  956;87 K
Szekrények értéke ............................................ 20’— K

Összes jelenlegi értéke . 976'87 K
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4. Szertárak gyarapodása.
Természetrajzi szertár. A j á n d é k o z á s  ú t j á n :  Őzbak 

bőre, fekete gólya Dr. Szilvássy Márton ügyvéd úrtól. Mogyoró
szajkó, szélkiáltó Dr. Klausz Samu orvos úrtól. Szétszedhető 
emberi koponya Dr. Mattes Adolf orvos úrtól. Nemeskócsag 
Tschürtz Ferenc úrtól. Kövesedett fatörzsdarab. Szabó Géza 
VII. oszt. tanulótól. Menyét Szilvássy Szilvio II. oszt. tanulótól. 
A ceruza gyártását szemléltető készítmény a Faber ceruza-gyár 
ajándéka.

V é t e l  u t j á n :  Reichert-féle nagy mikroskop. A szem  
mintája. Galandféreg, cserebogár, vízisikló fejlődése (spiritusz 
készítmények). Unió margaritafera. Egy dobozban mimikrit 
szemléltető lepkék és rovarok.

2. Földrajzi szertár. V é t e l ú t j á n :  30 darab photochrom 
kép Magyarország nevezetesebb pontjairól.

3. Fizikai szertár. V é t e l  ú t j á n :  gőzhenger, tűzifecs- 
kendő, ingaóra s jéggép modellje; rugósmérleg; olajos lég- 
szivattyú; monochord; thermoszkop; inklinatorium; hengeres 
konduktor; kis szikrainduktor; .sodronyháló papiringókkal; 
szappan buborékfuvó készülék; 2 drb elektroszkop; Tesla-féle 
és Herz-féle készülék; üvegszárító állvány; 2 drb kis polc; 
asztali villamos lámpa; „Zeitschrift für den phys. und ehern. 
Unterricht“ című folyóirat 1911. évfolyama s egy külön füzete;. 
W. Frommei: „Rodioaktivität“ ; Abraham-Szijártó: „Fizikai kí
sérletek“.

4. Rajzszertür. V é t e l  ú t j á n :  Tárgyak. Két régi virágos 
korsó, 3 drb vörösréz edény, tamburin, 6 drb színes papirlámpás, 
két virágos kendő.

K ö n y v e k .  Boros: A rajzolás vezérfonala (új kiadás); 
Dames: Das Modellieren; Luckow: Lehrstoff für den Zeichen
unterricht; Crane: Vonal és forma.

A j á n d é k  ú t j á n :  két drb kaptafa, Ferenczy Z. II. oszt. 
tanulótól. Összesen 20 drb 58 K 06 fill, értékben.



ÖSZTÖNDÍJAK, SEGÉLYEGYESÜLETEK ÉS 
ALUMNEUM.

1. Ösztöndíjak, tandíjkedvezm ények pályadíjak, jutalm ak és  
egyéb  seg é ly ezés .

Az iskola fenntartó egyházkerület és a soproni 
egyházközség kezelése alatt levő alapítványok jövedel
méből ösztöndíjban részesült:
1. 82 líceumi ta n u ló ........................ 4097 K — f
2. Az egyetemes egyház kezelése

alatt levő gr. Teleki-Róth Jo
hanna alapítványból 65 koro
nával 2 tanuló ...................  130 „ — „

3. Tápintézeti kedvezményben része
sült 62 tan u ló ........................ 3610 „ —

4. Mozgay Mária úrnő ösztöndíja . . 20 ,, —
5. A győri egyházközség kezelése

alatt levő Stelczer alapítványból 80 „ — „
6. Egész, illetőleg fél tandíjmentességet

élvezett összesen 47 tanuló . 2820 .. — „
7. Az Ifjúsági Belmissziói Egyesület

részéről a) tandíjsegélyezésben 
részesült 8 tanuló 220 K-val; 
b) alumneumi segélyben 3 tanuló

Átvitel . . 10757 K — f
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Áthozat . . . 10757 K — f
90 K-val, c) lakáspénzsegély
ben 3 tanuló 65 K., d) ruhára 
4 tanuló 105 kor. és könyvekre 
85 tanuló 159 K 20 fill, érték
ben. — összesen. . . . . .  639 „ 20 „

8. A magánbetegápoldában ápolást 
kapott 4 tanuló 109 napon át 
337 korona, 17 tanuló ingyen 
gyógyszert 74 korona értékben
ö s s z e s e n ................................ 411 „ — f

0. Pályadíj pénzben 21 tanuló 195 kor. 
jutalomban 3 tanuló 250 kor.
értékben, összesen . . . ■ .______ 445 „ — „

összesen. . 12252 K 20 f
2. Tápintézet.

Alumneum. Kiterjed a theol. akadémia, líceum és a tanítóképzőintézet
növendékeire.

Az 1911/12. iskolai évben 177 liceumi tanuló étke
zett a tápintézetben, közölük azonban az év végéig 9 
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
állapította meg 3050 K egyenértékben a következő meg
osztással :

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

34 „ „ a 50 „ =  1700 „ )
Átvitel . . 3050 K — f

3050 K — f
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Áthozat . . 3050 K — f
A Bergh-alapítvány kamataiból 3

tanuló kedvezménye ä 100 K =  300 „
A Rupprecht Tasziló- és Olivér-ala 

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

A Rupprecht Tibor- és Olivér-ala-
pítványból 1 tanuló................  90 „

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

A Líceumi Belmissziói Egyesület 3 tanuló 
tápintézeti díjáért részben való levoná
sára kifizetett...................................  90 „ — „

összesen 62 tanuló kedvezménye................3610 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 négyszer- 
ötször volt húsleves, máskor paradicsom-, tojásos- vagy 
bableves. 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, sértéssültet, székelygulyást, hurkát, 
kocsonyát, töpörtőt burgonyával, liptai túrót, kemény 
tojást stb.

470 „ -  „
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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.

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 László Dezső földbirtokos 
úr egy őzet adományozott. Fogadják a nemeslelkű 
adakozók jótéteményeikért a tápintézet nevében hálás 
köszönetünket.

1. A szupplikáció megváltása címén. Városszaló- 
nak egyházközség 22 K, Némethidegkút 3, Felsőlövő 25, 
Tárnokréti 4, Somlószőllös 2, Bátaapáti 2, Zalagolsa 2, 
Kiskamond 2, Karakószörcsök 2, Bezi-Enese 4, Beled 6, 
Bük 5, Farád 8, Nemeskér 2, Rábaszentandrás 6, Vadosfa 
20, Bodóhegy 5, Őrihodos 4'28, Nemescsó 5, Szombat
hely 6, Domonkosfa 4, Porrogszentkirály 2, Nagykanizsa 
2, Csönge 5. Górcze 2. Kissomlyó 8’20, Nemesmagasi 8, 
Simonyi 4, Vönöczk 3, Zalaistvánd 2, Győr 70, Lébény 
15, Meszlen 5, Acsád 5, Akaii 1, Meneshely 3'50, 
Mekényes P50, Nagyvázsony 3, a Nagyvázsonyi Nő
egylet 2, Nemesleányfalú 3, a Nemesleányfalúi Nőegylet 
2, Dunaföldvár 1, Nagyhajmás 1'50, Nemesdömölk 10, 
Veszprém 4, Rábakapi 4, Városszalónak 22 K. össze
sen 328 K 98 f.

2. Egyéb adományok. Dr. Szilvássy Márton udv. 
tanácsos 20 K, Berzsenyi Dezső celldömölki ügyvéd 
5'80, Kőszegi takarékpénztár 10, a Tolnai egyházmegyei 
gyámintézet 18, Kund Sámuel répczelaki esperes 5,

6
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Rábaközi takarékpénztár (Csorna) 25, Nagy Sándor cell- 
dömölki lelkész 6, Alhói evang. gyámintézet 10, Sopron 
szab. kir. város faadománya (12 kbm. II. oszt. kemény 
hasábfa 108, 12 kbm. II. oszt. kemény dorongfa 84 K 
értékben) 192 K. összesen 291 K 80 f.

3. Gyűjtés kizárólagosan a tápintézet javára. 
Kőszeg egyházközség 44'60 K, Szakony 16'60, Fertő
meggyes terménygyűtése 100, Pinkafő 7'19, Kisbabot 
8'70, Nagygeresd 42'40 K. összesen 219 K 49 f.

4. Adományok tanulók segélyezésére. Véssey 
Sándor egyházkerületi felügyelő két tanulónak a táp
intézetbe leendő ingyenes felvételére az 1911/12. tanévre 
200 K, Wellisch Béla szentgotthárdi könyvkiadó és 
Gyurátz Ferenc püspök egy tanítóképzőintézeti növendék 
tápintézeti díjtartozásának fedezésére az 1911/12. évre 
150 K. összesen 550 K.

5. Közösgyűjtések és adományok a tápintézet és 
a kőszegi felsőbb leányiskola javára. (Felerészben a 
tápintézet, felerészben a leányiskola javára.) Kabold 
4 K, Balf 5, Harka 10, Vadosfa és filiái 10, Bük 11, 
Szilsárkány 13’18, Nemeskér 9'50, Uraiújfalú 10, Sárvár 
10, Nemeskolta 12'58, Őrimagyarósd 17'60, Péterhegy 3, 
Nagyszentmihály 12, Rohonzz 59'10, Kukmér 27'20, 
Szentgotthárd 13, Nagyszentmihály adománya 35'97, 
Felsőőr 26, Kerta 5'10, Kiskámond 1'80, Karakószörcsök 
2'38, Kispiril 1*70, Bakonyszentlászló 5'50, Hánta 10'40, 
Gecse 4'30, Zalagolsa 9'39, Pápa 65, Várpalota 40, 
Lajoskomárom 28'90, Nagyalásony 8'10, Teés 2, Homok- 
bödöge 5, Lajoskomárom adománya 5, Tab 28'20, Felső- 
nána 3, Majos 2, Tolnanémedi 2, Nagybábony 8'61, 
Szárazd 5, Bonyhád 23'50, Kistormás 2, Ráczkozár 4, 
Bikái 3, Tófű 2, Nagyszokoly 4, Csikoslöttös 2, Magyar
boly 4, Ivándárda 3, Borjád 3, Kötésé 11'20, Kölesd
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9*10, Szegszárd 9'10, Belecska 2, Keszőhidegkút 2, 
Hidas-Maráza 4'60, Szárazd 2, Gyékényes 22'98, Nemes- 
pátró 5‘82, Kemeneshögyész 16‘62, Nagysimonyi 8, 
Pusztaszentlászló 4, Boba 3'64, Nemeskocs 10, Kemenes- 
pálya 1‘70, Zalaegerszeg 8, Rábakapi 8'50, Nagybarát- 
falú 10, Tél 5, Kapolcs 5, Zánka 2, Szeperd 4, Szent- 
antalfa 4, Kővágóőrs 4, Nagysimonyi-Sitke 12. összesen 
760 K 27 f; ebből a tápintézetre eső rész 380 K 13 f.

Az 1—5. alatt kimutatott gyűjtések és adomá
nyok összege 1770 K 40 f.

6*



V I .

ÉRTESÍTÉS
A JÖVŐ 1912—1913-IKÍ TANÉVRE VONATKOZÓLAG.

1. Líceum.

1. Beiratások. Szeptember 2, 3, 4-ikén helybeliek 
és vidékiek beiratása. Későbbi felvétel csak a késedelem 
indoklásával, illetőleg a tanhatóság engedelmével tör
ténhetik meg.

Magán és javító vizsgálatok. A magánvizsgálatok 
augusztus hó 31-ikén, a javító vizsgálatok szeptember
2. és 3-ikán tartatnak meg. Szeptember 5-én a főiskolai 
istentisztelet után a tanév ünnepélyes megnyitása s a 
törvények felolvasása.

Akik a folyó tanévben elégtelen osztályzatot kaptak 
s javító vizsgát akarnak tenni, ezt június hó végéig az 
igazgatóságnál bejelenteni tartoznak. Az egy tárgyból 
bukott tanulónak — 1883. évi 30. t.-c. 11. §-a értel
mében — a tanári kar, a két tárgyból bukottnak az 
egyházi főhatóság adhatja meg a javító vizsgálatra 
szóló engedélyt. Ki kettőnél több tárgyból bukott meg, 
az ily engedélyt egyáltalában nem nyerhet.

A felvételnél okvetlen szükséges, hogy a beirat
kozni akaró tanuló hiteles bizonyítvánnyal igazolja eddigi 
tanulmányait; aki pedig a megelőző tanévben nyilvános



intézetbe beírva nem volt s vizsgát nem tett, szinte 
hitelesen igazolni tartozik, hogy hol töltötte a megelőző 
tanévet s miért szakította félbe tanulmányait.

Az első osztályba csak oly növendékek vétetnek 
fel, kik a kilencedik évet már betöltötték s arról, hogy 
a népiskola négy osztályát jó sikerrel elvégezték, bizo
nyítványt mutatnak fel, vagy felvételi vizsgával igazolják 
a megkivántató képzettséget.

Minthogy a törvény értelmében egy osztályba 
60-nál több tanulót felven?ii rendszerint nem szabad, 
felkéretnek az illetők, kik a gondviselésük alatt lévő 
gyermekeket főgimnáziumunkba először s különösen 
az első osztályba beíratni akarják, hogy az ág. hitv. 
evangélikus vallásunk augusztus hó 10-től 25-ig, a 
7nás vallásunk augusztus 25-től 30-ig személyesen 
vagy Írásban jelentkezzenek.

Azok, kik először iratkoznak be a gimnázium vala
melyik osztályába, kötelesek születési bizonyítványt 
s himlőoltási, illetőleg újraoltási bizonyítványt felmutatni. 
Az újraoltás igazolásának kötelezettsége fennáll azokra 
nézve is, kik évközben töltik be 12-ik évüket.

Az iskolai tartozások az egyházkerületi 1904. 
évi közgyűlés jegyzőkönyvének 103. pontja értelmében, 
minden félév első három havában meg fizetendők. 
A tandíj egyéb járulékokkal az első félévben 36 K, 
a ?7iásodik félévben 30 K. A tandíjba beszámított 
6 korona országos tanári nyugdíjjárulékot azonnal a 
beiratás alkalmával kell lefizetni.

Úgy a tápintézeti, valamint az összes iskolai díjakat 
a szülők az „Egyházkerületi pénztári hivatal“-ra 
címezve küldjék be.

— 85 —
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Az izraelita vallású tanulók ezenkívül félévenkint 
még 12—12 koronát, a magántanulók pedig egész évre 
még 10 koronát fizetnek építési költségek címén. 
A magántanulók vizsgadíja, mely a tandíjon és az épí
tési járulékon kívül fizetendő: 60 korona.

Végül felkérjük a vidéki t. szülőket és gyámokat, 
hogy gyermekeik, illetve gyámoltjaikelszállásolásánál a 
lehető legnagyobb elővigyázattál és személyesen jár- 
janak el, mivel a tanulók tanulmányi s magaviseleti 
hanyatlásának oka legtöbb esetben a gondos felügyelet 
hiányában keresendő. A megfelelő 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 fogyatkozá
sait, hogy ezen adatok annak előnyére a nevelés- 
tanításban felhasználhatók lehessenek.

2. Tápintézet.

A tépintézetbe való felvételre a következő szabá
lyok állanak:

Teljes évi díj mellett a tápintézetbe felvehető a 
főiskola három tanintézetének (líceum, theológiai akadémia 
és tanítóképző-intézet) minden növendéke.

1. A tanintézetbe járó ifjú után az egész évi díj 
200 korona.

2. Szerekre minden növendék fizet 2 koronát.
3. A díjat két részletben előre kell fizetni, még 

pedig 102 koronát szeptember, 100 koronát február 
elején. Aki az /. félévi díjat november, a II. félévit 
március végéig le nem fizeti, a tápintézetből kizáratik.
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4. A főiskolai kisbizottság jogosítva van alaposan 
megokolt folyamodásra rendkívüli méltánylást érdemlő 
esetekben a kizárást mellőzni.

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

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

folyamodó családi állapota részletesen fel legyen 
tüntetve,

d) lelkészek és tanítók fiai szegénységi bizonyítványt 
felmutatni nem kötelesek.

Kedvezményesekül csak szegénysorsú, kifogástalan 
maga viseletű s oly szorgalmas tanulók vehetők fel, akik 
jeles vagy legalább is jó általános osztályzatot képesek 
felmutatni.

A kedvezményes helyekre való felvétel rendszerint 
egész évre történik, de ha valamely tanuló az év folya
mán az élvezett kedvezménynek meg nem felelő 
magaviseletét tanúsít vagy tanulmányait elhanyagolja, 
kedvezményétől a tanári kar előterjesztésére a táp
intézeti bizottság bármikor megfoszthatja.

Az év elején megszavazott kedvezményüket a II. 
félévre elvesztik mindazok a tápintézetbe járó ifjak, 
akiknek az I. félév végén elégtelen osztályzatuk van.

Az évközben megüresetett kedvezményes helyek 
az 1905-ik évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 33. pontja értelmében abban a tanévben nem töl
tetnek be.
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A kedvezmények kiosztásánál tekintetbe veendő, 
hogy a folyamodó nem részesül-e más iskolai jótéte
ményben. Ily esetben egyenlő viszonyok mellett az van 
előnyben, aki másnemű gyámolításban nem részesül.

A tápintézetbe való felvétel rendszerint a tanév 
kezdetén történik. A tanév folyama alatt csak a hó 1-én 
és 15-én lehet belépni; ugyanezen időpontok irányadók 
az esetleges kilépésnél is.

A kilépést a tápintézeti gondnoknál be kell jelen
teni, annyival inkább, mert ezzel megszűnik a díj fize
tésének kötelezettsége. A kilépett tag a befizetett összeg- 
enk őt megillető részét visszakapja.
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a) A líceumi tanulókról.

VI.

b) A tan u lók  közt v a llá sr a  n ézve  volt c) A tanulók  közt 
anyanyelvre nézve volt

d) A tanulók  
n, e lv ism erete

ág
. 

h.
 e

v.

ev
. 

re
f.

ré
m

. 
ka

th
.

un
itá

riu
s

iz
ra

el
ita

gö
r. 

ke
le

ti

ös
sz

es
en

m
ag

ya
r

né
m

et

tó
t, 

ve
nd

Ö
ss

ze
se

n

C
sa

ki
s

m
ag

ya
ru

l
be

sz
él

C
sa

ki
s

né
m

et
ül

be
sz

él
H

án
yá

n
tu

dt
ak

m
ag

ya
ru

l

261 10 27 — 38 1 337 280 42 15 337 201 — 337

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

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

Felvétetett az év folyamán 63 53 48 43 35 30 38 38 348
Tanév végén ................... 63 50 43 43 34 30 38 36 337

e) A t a n u l ó k  s z ü l e i  k ö z t  p o l g á r i  á l l á s r a  n é z v e  v o l t

Őstermelő Iparos Kereskedő Tisztviselő

K
at

on
a

M
ás

 
ér

te
lm

is
ég

ű 
(ü

gy
vé

d,
 o

rv
os

, 
le

lk
és

z,
 t

an
ár

 st
b.

l |
Sz

em
él

ye
s 

sz
ol

gá
- 

|  
la

tb
an

 á
lló

M
ag

án
zó

ös
sz

es
en

önálló

al
ka

lm
az

ot
t

önálló

1
al

ka
lm

az
ot

t

önálló

al
ka

lm
az

ot
t

kö
zt

is
zt

vi
se

lő

m
ag

án
 é

s 
tá

r
su

la
ti

na
gy

bi
rt.

kö
zé

pb
irt

.
ki

sb
irt

ok
os

na
gy

ip
ar

os

ki
si

pa
ro

s

na
gy

ke
re

sk
.

ki
sk

er
es

k.

6 13 76 6 — 27 4 8 23 7 39 8 5 78 5 32 337

f) A tanulók ille tő ség e
g ) A tanulók  

eg észség i á lla p o ta i) A tan u lók  s e g é ly e z ése

he
ly

be
li

m
eg

ye
be

li

m
ás

 m
eg

ye
be

li
ho

rv
át

-s
zl

av
on

or
sz

ág
i|

kü
lo

rs
zá

gi

ö
ss

z
e

se
n

betegségi eset t a n d í j 
m e n te s

tápin
tézeti

ös
zt

ön
dí

ja
s

ju
ta

lm
az

ot
t

se
gé

ly
ez

et
t

pá
ly

ad
íja

t

kö
nn

yű
 

<
 

%
=' 

3

sú
ly

os
 

| "
 7

já
rv

án
yo

s

m
eg

ha
lt

eg
és

z
fé

l
ke

dv
ez

m
én

ye
s

in
gy

en
es

1 0 7 76 154 — — 337 85 9 23 I 2 25 I 22 I 62 — 86 23 18 21
Jegyzet b—h) csak a tanév végén jelen volt nyilvános és magántanulókra vonatkozik.
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k) N y i l v á n o s  é s  m a g á n t a n u l ó k  é l e t k o r a  191 1 é v d e c e m b e r  3 1 - é n .

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

ö ssze sen
é v e s

I. 13 25 17 8 63
II. 19 13 15 3 3 53

III. 16 15 13 2 46
IV. 18 11 10 4 43
V. 16 10 7 2 35

VI. 1 9 i i 5 3 1 30
VII. 3 9 12 9 5 38

VIII. 2 13 15 6 1 1 38

ö ss z e se n  . 13 44 46 56 44 37 33 32 27 11 1 2 346

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

I . TT. ITT. TV . V . VT. V I I .  i V I I I
és pedig — összesen

osztályban

minden tantárgyból jeles
e re d m é n y .............................. 2 1 2 2 4 1 2 4 18

minden tantárgyból legalább
jó  e r e d m é n y ...................... 12 9 9 6 8 8 12 7 71

minden tantárgyból legalább
elégséges eredmény . . . 33 30 25 30 20 20 20 25 203

egy tantárgyból elégtelen
e red m én y .............................. 4 3 3 3 — — 2 — 15

két tantárgyból elégtelen
e red m én y .............................. 4 2 1 — — — — — 7

több tantárgyból elégtelen
eredm ény .......................... 4 5 3 — — — 1 13

vizsgálatlau m aradt . . . . —
Összesen . . . 327

M a g a v i s e l e t b ő l :

jó  je g y e t k a p o t t .................. 58 46 37 40 31 2 9 30 36 307
szabályszerű jegyet kapo tt 1 4 6 1 1 — 5 — 18
kevésbbé szab. jegyet kapott — — — — — — 2 — 2
rossz jeg y e t ka po t t . . . .

Összesen . . . 327

J e g y z e t ,  a )  c sa k  a  v iz sg á la to t t e t t  n y ilv á n o s  tm u ló k r a  v o n a tk o z ik . A  m a g á n ta n u ló k  
v iz s g á la ta  jú n iu s  21-én  lesz .
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b) A r e n d k í v ü l i  t á r g y a k a t  v é v e  :

Hányán tanu ltak  ered
ménnyel az év végéig

I. II. III. IV. V. VI. VII. V ili összesen
osztályban

szabadkézi r a j z o t ................. 22 23 15 6 6 _ 4 1 77
m ű é n e k e t .............................. 10 11 9 2 5 10 11 6 64
g y o r s í r á s t ............................... — — 15 12 6 3 1 — 87
egészségtant . . . . . . . — — — — — — 37 — 37
Ifj. Magyar Társaság s

o lv a s ó k ö r .......................... — — — — 33 23 34 38 128
Ének- és Zenekör . . . . — — — 6 13 12 15 18 64













A humánus intézmények iránt érdeklődőkkel 
közöljük, hogy „A tanárok özvegyeit és árváit segítő 
országos egyesület“ ezen esztendőben megalakult.

A nemes szívű emberbarátoknak ezen célra szánt 
bármely csekély adományát az igazgatóság hálás 
köszönettel fogadja

Kivonat az alapszabályokból:

5. §. Alapító tagja az egyesületnek az, aki annak céljaira 
legalább egyezer koronát ad.

Testületek, intézetek é s  egyéb jogi szem élyek az ala
pító tagsági díjat tetszés szerinti részletekben is fizethetik, 
de kötelesek a m ég be nem fizetett ö ssz e g  után félévi rész
letekben 5°/n kamatot fizetni é s  az egész  ö sszeget legkésőbb  
5 év alatt törleszteni.

6. §. Pártoló tagja az egyesületnek az, aki annak cél
jaihoz évenként öt koronával járul.




