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A modern haladás és az evangéliumi keresztyén 
világnézet viszonya különös tekintettel az iskolai

nevelésre.
Irta: Hetvényi Lajos, líceumi tanár.

1. Visszaélés a „modern'1 szóvals megtévesztés a „haladás“ 
jelszavával. A „haladás“ fogalmának helyes értelmezése és 
az egyoldalú anyagi kultúra eredményeinek boncolgatása 
különös tekintettel az u. n. „modern“ szellemnek az ifjúságra 
gyakorolt hatására. A teendő megállapítása.

Több felületes Ítélkezés, visszaélés, szemkápráztató meg
tévesztés és öntudatlan önámítás tán semmivel sem történik, 
mint ezzel a szóval: „modern“. Sok ember Ítéletének, becs
lésének mértékéül szolgál már e szó. Ezek ugyanis nem azt 
nézik, hogy az ember méltóságának és rendeltetésének néző
pontjából valami helyes-e, vagy helytelen, igaz-e vagy téves, 
jó, avagy rossz, hasznos-e vagy káros, hanem modern, újszerű-e, 
avagy nem? Gyakran előfordul, hogy egy-egy régi igazságról, 
vagy szellemi alkotásról, melyeken századoknak erkölcse, műve
lődése nyugodott, hamarosan kimondják az Ítéletet: „lomtárba 
való“, ellenben sok olyan értelmetlenségnek és félszegségnek, 
amit divatos köntösbe öltöztettek, sok bámulója akad, mert 
modern.

A „modern“ jelzőnek a mai felfogás szerint vett tartalmát, 
szokásos értelmezését nem olyan könnyű meghatározni, mint 
azt az első tekintetre gondolnók. Rendkívül sok jellemző vonás 
rejlik ebben a fogalomban. Nem is annyira a valójában újszerű
séget tekintik az u. n. modern dolog lényeges jegyének, hanem 
a felkapottságot, a divatszerűséget. A nagy tömeg azonban 
újnak, eredetinek gondolja azt, amit modernnek nevez még
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akkor is, ha az tulajdonképen ősrégi dolognak a felújítása is. 
Ez a körülmény bizonyos indokolatlan önérzetet, sőt sokszor 
túltengő önhittséget helyez azoknak egyéniségébe, akik bizonyos 
modernnek tartott jelenségekkel viszonyban vannak, vagy 
bizonyos vonatkozásban modernnek érzik magukat. Az u. n. 
modern gondolkodást ennek alapján a régi tartalomnak és 
formának, az elmúlt idők irodalmi és művészi irányainak, az 
emberi szellem nagy értékeinek a lekicsinylése jellemzi. Ilyen
formán a modernnek jelzett törekvésekben bizonyos merész 
forrodalmi elem van, ami a régi tekintélyeknek a lerombolására 
törekszik s tartalomban és formában teljesen újat és eredetit 
kiván létrehozni. Az u. n. modern irány az újszerű különleges
ségek hajszolásában így lesz azután sok esetben ferdeségeknek 
és félszegségeknek imádójává s a múltnak lekicsinylőjévé, 
amely iránt egyáltalában nagyon kevés tiszteletet érez.

A szóban levő iránynak jellemző vonása még, hogy a 
dolgok és jelenségek lényegére alig fektet súlyt, a forma, 
a külső előtte a fődolog. Ez azután a dolgok megítélésében 
bizonyos felszínességre, felületességre s ennek következménye- 
képen határozott könnyelműségre vezet. Ez a felületes, könnyelmű 
irányzat hamarosan végez a vallással, a szellemi élet leg
magasabb és legáldásosabb megnyilatkozásával is és minden 
töprengés és aggodalom nélkül kimondja a merész Ítéletet: 
„ma már ez meghaladott dolog“ s legfeljebb a múltra nézve 
s primitív életviszonyok között enged a vallásnak némi hasznos 
szerepet. Akik ennek az iránynak oly könnyedén meghódolnak, 
nem azt vizsgálják, hogy igaz-e ez az állítás, vagy nem, meg- 
elégesznek azzal, hogy ez most divat, tehát elfogadják és meg- 
nyugosznak benne.

Az egész kérdésre végül még nagyon jellemző az, hogy 
a modern szó alkalmazásának a vele jelzett hangzatos jel
szavaknak és ítéleteknek forrása nem a mindeneket megvizs
gáló, mélyreható, a lényeget kereső értelem s a logikus gondol
kodás, hanem inkább az u. n. társadalmi szuggeszcio. Az észnek 
bírálatáról itt egyáltalában nincs szó, hanem csak az u. n. köz
szellem szuggeráló hatása alatt az egyénre kényszerített 
elfogadásról. Bizonyos körülmények között a különböző dolgokra 
vonatkozólag egy-egy irány, vagy felfogás, divattá lesz s az 
emberek legnagyobb része nem meri kivonni magát hatása



alól, mert attól fél, hogy különben nem tartják a „kor szín
vonalán álló modern" embernek.

A „modern" szóval való megtévesztés különösen a serdülő 
ifjúság körében hoz létre egyenesen káros következményeket. 
Bizonyos divatos formákhoz való ragaszkodás különösen a 
kiskorúak lelkében idéz elő könnyen önhittséget, elbizakodott
ságot, aminek következménye lesz a múltnak a lenézése, a 
tapasztaltabbaknak semmibevétele, az erkölcsi tekintélynek 
elvetése, a felszínen járó gondolkozásmód elsajátítása s a felü
letes, nyegle, léha, könnyelmű életmód követése. Ezek a jelen
ségek már olyan ijesztő mérveket öltenek, hogy nem ismer
hetünk fontosabb feladatot, minthogy ezeknek a mélyére 
tekintsünk és az orvoslás módjairól gondoskodjunk.

Előbb azonban foglalkozzunk a „haladás“ szónak szokásos 
értelmezésével, ami a „modern“ jelzővel összeköttetésben mint 
hangzatos jelszó sok félreértésnek, megtévesztésnek és káros 
következménynek lett már okozójává. A „haladás“ fogalmával 
ugyanis épen olyan sok megtévesztés és önámítás történik, 
mint a „modern“ szóval. Sok lényegtelen külsőségre, divatos 
változásra elmondják ma ezt az Ítéletet, hogy : „híjába’ csak 
halad a világ“, holott sokszor az illető jelenségek inkább a 
hanyatlás, sülyedés jellemvonásait viselik magukon.

Itt természetesen mellőzzük azokat az értelmetlenségeket, 
amelyekkel a „haladás“ szónak félszeg alkalmazása terén talál
kozunk, hanem csak azokat a komoly jelenségeket vesszük 
figyelembe, amelyek mint a tényleges haladás eszközei méltó
képen szóba jöhetnek. A természettudományok eredményeinek 
gyakorlati alkalmazása, a modern technika sokféle vívmánya 
az az óriási terület, amelyen valósággal új dolgokat, a múlthoz 
képest tényleges előbbrejutást látunk. A gőz, villamosság, 
rádium stb. gyakorlati felhasználásával, alkalmazásával az ember 
nagy dolgokat művel s ezek gyökeresen átalakítják az életet s 
az emberre való hatásukban megteremtik a villámmal iró-, 
napfénnyel festő-, távolba beszélő-, a Röntgen-sugarak segítsé
gével a szervezetbe is belátó-, a teleszkóppal távoli világok 
titkait kutató, a földi távolságot a gőz, villám, benzin erejével 
megszüntető s a levegőt is legyőző modern ember egyéniségét. 
Nagy vívmányok ezek és a legnagyobb tiszteletre méltók a 
férfiak, akik az emberiségnek a létért folytatott küzdelemben
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a legmaradandóbb szolgálatot tették és a legkiválóbb mértékben 
voltak és vannak ma is segítségére ; mert vallom és tanítom 
is, hogy p. o. az óra feltalálásának, a könyvnyomtatásnak, a 
gőzgépnek, varrógépnek, szövőgépnek feltalálása nagyobb világ
történeti esemény volt, mint p. o. Napóleonnak több hadi műve
lete, mert minden eseményt az emberiségre való hatása, ezen hatás 
minősége, haszna és időbeli terjedelme szerint kell megítélni.

De midőn kifejezzük tiszteletünket és csodálatunkat a 
természettudomány vívmányainak gyakorlati felhasználása és 
értékesítése iránt, mindenekelőtt egy nagy kérdést kell tisztáz
nunk, t. i. azt, hogy ezen vívmányoknak a tapasztalati életben 
a jelenben megnyilatkozott egyetemes hatása azonosítható-e az 
emberiség haladásával, azaz más szóval valódi haladás-e az, 
amit haladásnak nevezünk. Az első dolog most az, hogy a 
„haladás“ szónak felfogásában minden félreértést kikerüljünk s 
ehhez meg kell jegyeznünk, hogy itt érték-meghatározásról van 
szó. Az értékbecslés pedig mindig az emberhez való viszonyí
tásban történik. Minden tárgynak annyi az értéke, amily mér
tékben előmozdítja az embernek testi-lelki igaz jólétét, boldog
ságát. A természettudomány vívmányainak értékét sem aszerint 
határozhatjuk meg, hogy az egyes eszközök, vagy gépek töké
letesebbek-e önmagukban, mint a régiebbek, hanem aszerint, 
hogy az embernek igaz javára válnak-e, emelik, tökéletesebbé 
teszik-e magát az embert ? Tehát midőn haladásról beszélünk, 
csak arról lehet szó, hogy : halad-e, fejlődik-e egyetemlegesen 
maga az ember ? Az ember használatára szolgáló tárgyak töké- 
letesbítése tehát önmagában még nem jelenti a haladást, hanem 
szerepe és jelentősége az, hogy a fentebbi értelemben vett 
emberi haladásnak eszköze legyen.

A kérdést tehát úgy kell felvetnünk, hogy a modern idő 
minden tökéletesebb eszközével hozott-e egyetemlegesen hala
dást az emberiségre, azaz rendeltetésének megfelelőbb életet 
él-e, szellemileg kiválóbb-e, bölcsebb-e, erkölcsileg nagyobb-e, 
testileg egészségesebb-e, szóval minden tekintetben tökélete- 
sebb-e, jobb-e a modern ember mint a régi volt? Mert csak 
akkor beszélhetünk haladásról, ha ezekre a kérdésekre határozott 
igennel tudunk felelni. Mert bizony mit használ az, ha a leve
gőben repül is az ember, a földön pedig nem tud járni Isten 
képére és hasonlatosságára teremtett ember módra?
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Vessünk tehát egy pillantást az emberiség mai állapotára. 
Látunk-e itt emelkedést, haladást a múlttal szemben? Vájjon 
a múlt nem mutat-e fel nagyobb tudósokat ? Hol van Plato és 
Aristoteles? Tán a művészetben nagyobbak vagyunk? De hol 
van Rafael és Michelangelo? A költők tán szebben zengenek? 
De hová tűnt Homeros, Shakespeare, vagy a mi jó Arany 
Jánosunk? De talán rossz úton járunk, megfeledkezünk arról, 
hogy e mai világ a boldogságot nem az eszmékben s nem 
ezeknek szépségében, hanem a földi jólétben keresi, hisz a 
modern találmányok értékét is abban látja az ember, hogy ezek 
az életet az ember számára küzdelemtől mentesebbé, a meg
élhetést könnyebbé teszik; hisz a kutatásnak ösztönszerű vágya 
mind erre irányul. És mégis tán ezen a téren tárul legszomorúbb 
kép elénk. Az elégedetlenség, mely már közelgő viharként 
félelmetesen dübörög, soha sem volt nagyobb, mint napjainkban; 
a megélhetés egyre nehezebb lesz. Az orvosi tudomány bámulatos 
lépésekkel halad előre s egyre több a beteg ember; az ideg
gyengeség, vérszegénység lassan-lassan általánossá kezd lenni; 
az embereknek ellentálló képessége, munkabírása, akaratereje 
egyre gyengébb lesz. Szép elméletekben a pedagógiai tudomány 
is fejlődik s egyre nő a különböző gonosztevők száma, szapo
rodnak a fegyházak lakói. A statisztika adatai e téren egyenesen 
megdöbbentők. Dr. Felisch kimutatása szerint pusztán a serdülő 
korú gonosztevők száma tíz esztendő alatt 30 ezerről 64 ezerre 
emelkedett.

Ez a pár példa csak egy-két kiragadott szomorú kép az 
ijesztő közállapotoknak ama tömkelegéből, melynek mindnyájan 
tanúi vagyunk, mely alatt nyögünk és sóhajtozunk. Bizony nem 
a levegőből kapott állítás az — mert a tények mutatják — 
hogy az úgynevezett modern haladás korában az emberiség 
egyetemes állapota a múlthoz viszonyítva sülyedtebb képet 
mutat, tehát igaz értelemben vett haladásról fentebb kifejtett 
elvünk alapján nem beszélhetünk. Azért már akadnak többen, 
akik emiatt főleg a modern technika vívmányait okozzák; 
szeretnék visszavarázsolni a régi patriarchális életet, amelyben 
boldog volt az ember s jobban tűrte, becsülte és szerette egy
mást. De ezt tenni egyrészről nem is lehet, másrészről pedig 
—• ha még lehetne is — akkor sem ez volna a teendő. Az 
orvosszer megtalálásához azonban boncolnunk kell a jelensé
geket, hogy megállapíthassuk a bajok okát.
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Tagadhatatlan, hogy az embernek mai — főleg szociális 
jellegű — bajai és a természeti erőket felhasználni tudó vív
mányok között van bizonyos összefüggés; de félreértés kikerü
lése céljából mindjárt hangsúlyozzuk, hogy a bajok okozói nem 
a vívmányok mint ilyenek önmagukban véve. Az erre vonat
kozó meggyőződésemet a következő tételben foglalom össze: A 
modern vívmányokkal összefüggő emberi bajoknak alapoka abban 
rejlik, hogy az átlag ember erkölcsileg, szellemileg még nem 
művelődött arra a fokra, amelyre egyeseknek lángelméje a 
tapasztalati világot emelte. Más szóval diszharmónia van az ember 
szolgálatára álló eszközök fejlettsége és a nagy tömeg lelki, 
erkölcsi műveltsége között; azaz a modern kultúrának eszközeit 
a mai átlagember eszményi rendeltetésüknek megfelelően nem 
tudja még felhasználni. P. o. a távoli népeket egymáshoz közel 
hozó eszközök fejlettségével nem szűnt meg a kapzsiság, az 
önző — pusztán anyagi érdekekből folyó — gyűlölség, bosszú, 
szeretetlenség, agyarkodás, irigység, a hatalmi törekvésekből 
származó ellenségeskedés; sőt az emberek sokszor a legszentebb 
hivatással, Jézus vallásának terjesztésével is összekeverték a 
múló, gyarló érdekeket s így a szeretet nevében és érdekében 
az eszköz a szeretetlenség lett s a múlhatlan javak terjeszté
sének örve alatt jutalmul múló javakat kívántak. Természetesen 
volt — és még inkább a jelenben van — kivétel az evangéliumi 
misszió körében s ahol ez hivatása magaslatán áll, ott van is 
azután az eszményi cél érdekében igaz eredmény. Erre vonat
kozólag áll is Pfennigsdorfnak ama bölcs mondása, hogy „a 
gőzgépnek feltalálója az evangéliom elterjesztése érdekében 
maga többet tett, mint századok összeségükben ő előtte“.

Az emberek nagy többsége azonban nem áll még azon 
az erkölcsi magaslaton, amit a természeti erők felhasználásának 
fejlettsége annak méltó alkalmazása érdekében megkívánna. 
Innét van az, hogy ha egy a világtól, nagyobb forgalomtól 
elzárt vidéken vasutat építenek, ezen vidék népe hamarosan — 
még pedig nem javára, hanem kárára — átalakul; a régi egy
szerűség helyét még a ruházatban is felváltja a fényűzés; a 
szigorúbb erkölcsi felfogás helyébe léhább, könnyelmű életmód 
lép; a városokkal való összeköttetés révén az itt látottak fel
ébresztik a nagyravágyást, irigységet, elégedetlenséget stb. 
Ezért nem Stephensont okozom s a vasutat kárhoztatom,
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hanem a baj okát abban látom, hogy az illető nép erkölcsileg 
nem fejlődött és erősödött meg még annyira, hogy az alkalom 
nyújtotta különböző kísértésekkel szemben meg tudna állani. 
Szóval nagy általánosságban az összeköttetés hatalmas eszközei 
az emberi gyarlóság miatt még nagyobb szétválasztásnak lettek 
előidézőivé, az egység helyett még nagyobb különbség, a 
békesség helyett ellenségeskedés, gyűlölködés keletkezett.

Az u. n. modern anyagi kultúra eszközeit az ember álta
lában pusztán csak a hasznosság és a kényelem érdekében 
használja fel. Magasabb rendeltetésüknek többé-kevésbbé hátrább 
szorításával főleg ezeket szolgálják a gépek, mechanikai 
eszközök is s mellettük az ember vészit edzettségéből, a 
küzdelmekkel megharcoló vaserejéből; egyéni ereje a helyette 
működő gépekkel, eszközökkel szemben háttérbe szorul s így 
alakul ki a könnyen, minden áron, bármily eszközökkel is 
boldogulni akaró mocfern ember. Itt is ugyanazzal a jelenséggel 
találkozunk, mint fentebb. Ugyanis a gépeknek, mechanikai 
eszközöknek az emberi élet emelésére vonatkozólag az a 
jelentőségük van, hogy az ember-méltóságot a szellemiségnek 
nagyobb fokú érvényre juttatása által emeljék s igy az embert 
a gépszerű, lélektelen munka végzése alól fölmentsék, hogy 
ezzel kapcsolatban az ember megtalálja a szellemiségéhez 
méltóbb munkájának helyét. Tehát ennél a momentumnál is az 
ember benső emelkedésére s az ezzel összhangzó magasabb 
fokú életkeretek kialakulására van szükség. E nélkül az anyagi 
kultúra, a technika vívmányai csak az ember életét könnyítő 
tényezőkként szerepelnek s az ember életének menetét gyorsítják 
s ezzel kapcsolatban megfelelő bensőbb tartalom nélkül azt 
felületessé és üressé teszik. Erre vonatkozólag jellemzően 
mondja korunk állapotának élesszemű megfigyelője, a nagy 
jénai filozófus, Eucken Rudolf, a következőket: „A természetet 
oly mértékben hatalmunkba hajtottuk, ami a régi időben mese
számba ment volna. De amellett, hogy e dolgokat külsőleg 
legyőztük, bensőleg azok mechanizmusa úrrá lett felettünk és 
megtámadja az összes életviszonyokat.“ Ezeket az állapotokat 
jellemzi más helyen a következő szavakkal i s : „Ebben az 
életben nem a szép, vagy a jó mozgatója mindennek, hanem 
csak az, ami az életfenntartást szolgálja, a hasznosság lesz 
rugója mindennek s amennyiben szép és jó is származik ebből
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az életből, az mint önállótlan mellékkörülmény szerepel és ez 
is csak annyiban állhat meg, amennyiben a hasznosság fogal
mának megfelel. így az utilitarizmus életelvvé emelkedett.“

Tényleg ez a két körülmény jellemzi általában a mai 
állapotokat, t. i. hogy egyrészről az anyagi kultúrának mecha
nizmusa lett a modern világban úrrá az emberben, másrészről 
pedig a hasznossági nézőpont dominál mindeneket. Ez a kettős 
életelv egyrészről az emberek gyors érvényesülési törekvésében, 
a minden áron való emelkedésben s az ezzel párosult felületes
ségben, laza erkölcsi életfelfogásban nyilatkozik meg, más
részről pedig abban, hogy mindent az érdek, az önzés ural. 
Ebben a szellemben nem az ügyért, hanem önmagáért dolgozik 
az ember, a nagy célokat apró pénzre váltja fel s a nagy idők 
és kristálytiszta jellemek által termelt korszakos eszméket is 
hágcsóúl, létrául használja fel emelkedéséhez és ha elérte 
célját, elnyerte a kellő pozíciót, akkor azt mint már valami 
felesleges dolgot elrúgja maga alól. Aki az egyén öncélját 
elősegíti, az jó barát, különben ellenség, mert hisz’ minden 
arra való, hógy az egyént szolgálja.

Ebben az utóbbi gondolatban rejlik épen az egyoldalú 
anyagi kultúra hatásának sarkpontja a modern ember életére. 
Ebből magyarázhatjuk meg a társadalmi életnek, az ember 
embertársaihoz való viszonyának elhidegülését. Innen van az 
hogy az emberiség egyetemes életébe, örök céljába, jövőjébe 
vágó nagy eszmék nem igen tudják összehozni, tömöríteni az 
embereket, hanem csak azok a törekvések, amelyekben a 
megélhetés könnyebbé tételéről, a pillanatnyi lét biztosításáról, 
a kenyér kérdésről van szó. Abból a tényből, hogy emellett a 
közállapotok és az egyéni viszonyok nem hogy javulnának, 
hanem inkább egyre rosszabbodnak, hatalmasan kihangzik 
ugyan már az intő szó: „nem csak kenyérrel él az ember“, 
de a nagy többség ezt még nem hallja, nem érti. Az önérdek, 
az érvényesülés hajszája az embert az emberrel szembeállítja 
s így meginog a társadalmi összhang, békesség. Még hiányzik 
a mi közéletünkből az a bölcseség, mely belátja azt a mély 
értelmű apostoli szót, hogy egymás terhének hordozásával 
hordozza csak észszerűen kiki a maga terhét. Hisz’ az egyes
nek élete azon az alapon pereg le, amit a közösség teremt 
meg; ha egészséges, anyagilag s erkölcsileg megszilárdult
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viszonyok vannak a közösségben, a társadalomban, csak akkor 
áll szilárd, biztos alapokon az egyes ember élete is, ami nélkül 
megelégedett és boldog az egyes sem lehet. Ha tehát egy
másnak szolgálunk, akkor szolgálunk igaz bölcseséggel 
önmagunknak. Ez a bölcseség azonban még távol van a 
fentebbi életelveket követő emberek leikétől.

A fentebb elmondottak folyományaképen az egyoldalú 
anyagi kultúra absolut értéket, absolut jót nem ismer; minden 
csak relativ értékű az egyén hasznossági szempontjából. így ez 
alapon egyetemes becsű benső érték, eszményi jó, igaz nincs 
mindent a külső viszonyok határoznak meg. Az erkölcsi törvény 
sem isteni eredetű e szerint, hanem a viszonyokból folyó 
emberi felfogás. Ennélfogva nem a benső érzület, a lelki 
tartalom a fő dolog, hanem a modern életfelfogással, szokással 
és a divattal való külső megegyezés. Egyesek ebben már 
annyira mennek, hogy a divatnak, a külsőségeknek változásait 
is a haladás javára írják s szánó mosollyal tekintenek azokra 
az „ elmaradottak “-ra, akik egyes üres és múló külsőségek 
mellőzésével a modern világ formái közé nem illenek bele. 
Az erkölcsi élet mértéke is ezen a modern alapon az lesz, 
hogy az ember a törvényben biztosított egyetemes, vagy 
egyéni érdekeket nyilvánvalóan ne sértsen; különben mehet 
teljesen a maga útjára. így az élet egészében a látszat, a 
külsőség uralkodik.

Midőn ezen egyoldalú anyagi kultúrának hatásaira gondolok, 
eszembe jut Devrient „Luther“ c. színműve, melynek kedves 
karácsonyi jelenetében Luther a torgaui iskolából a karácsonyi 
ünnepekre hazaérkező Hans fiát maga elé állítja s Käthe szava 
után: „Nun ist er da, der Jung’! der große Mann“, Luther így 
szól: „Stell ihn ’mal her! So! Schau mich einmal an! Gut! bist 
gewachsen! Wuchs der Geist auch m it? Und hielt das Herz 
auch immer Schritt und Tritt?“ Hansnál a felelet megnyugtató 
lehetett, mert tanítói megvoltak vele elégedve. De meg lehet-e 
elégedve korunkkal az emberiség nagy tanítómestere, meg
váltója, Jézus ? Szépen megnőtt, igaz, de a szellem vele együtt 
növekedett-e, a szív lépést tartott-e a külső növekedéssel ? Azt 
hiszem, nem kell sokat gondolkoznunk, hogy kimondjuk a 
nemet. A különböző találmányok következtében az életviszonyok 
fejlettek ugyan, de az ember egyetemlegesen nem fejlődött
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erkölcsileg arra a fokra, hogy a rendelkezésére álló eszközöket 
eszményi hivatásuknak megfelelően használná fel és az ember
életet egyetemlegesen magas fokra emelné. Minthogy az emberi 
kapzsiság, beteges önzés, restség, furfang és rossz indulat a 
modern kor találmányaival és fejlettebb berendezkedésével 
visszaél, azok a haladás előmozdítói helyett a hanyatlás esz
közeivé lesznek. Ilyenformán áll elő azután az a sajnálatos, 
mélyen elszomorító jelenség, — amit a világtörténet több pél
dában mutat — hogy a civilizáció nyomában a sülyedésnek 
aggasztó tünetei járnak. Itt azonban a további logikus követ
keztetések érdekében mindjárt leszögezzük azt a tényt, hogy 
ennek nem maga az igazi értelemben vett civilizáció, hanem 
az azzal való visszaélés s annak meghamisított, megrontott formája 
az okozója.

A mi figyelmünket különösen azok a hatások kötik le, 
amiket a fentebb jellemzett korjelenségek az ifjúság gondolko
dására, életfelfogására és magaviseletére gyakorolnak. Valósággal 
sír a lelkünk, amidőn azt a rombolást, pusztítást látjuk, amit 
az u. n. „modern szellem“ az ifjúság életében véghez visz. 
Mindenek előtt az idealizmust öli ki az ifjú lelkekből. Arra a 
fehér lapra, ahova a régebbi időkben égi kezek a szent esz
mékért lángolásnak, nemes hevületnek igéit írták, sok esetben 
ma nagyon korán a rideg és furfangos számításnak „nyereség
veszteség számlája“ kerül; a hasznosság elvének zord szele 
hamar letöri napjainkban az ifjú lélek eszményhitének gyenge 
virágait. Az érvényesülés, boldogulás könnyű és mesterkélt 
módjainak keresése is egyre jobban terjed az ifjúság körében. 
Társadalmunk levegőjének általános hatásán kívül sokszor 
egyenesen maguk a szülők terelik ebbe az irányba gyermekeiket, 
amidőn nem az a fődolog előttük, hogy kötelességeiknek 
lelkiismeretes teljesítése utján értelem dolgában kiművelt, jellem 
tekintetében teljesen megbízható egyének válljanak gyerme
keikből, hanem hogy minél könnyebb szerrel és minél előbb 
diplomához jussanak. A boldogulás útjaira vonatkozólag az ifjú 
nemzedék figyelme manapság az egyéniségben, a benső 
emberben rejlő tényezők helyett igen korán a külsőkre, az 
életviszonyokra, a különböző összeköttetésekre terelődik s így 
az ifjú előrehaladását nem saját erőinek kifejtésétől, hanem 
másoktól várja, sőt követeli. Innét van az, hogy az életben a
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határozott személyiségek helyét egyre jobban az u. n. gép
emberek foglalják el s a személyes kötelességtudás, lelkiismere
tesség s a benső indításból, lelkisugallatból eredő cselekedetek 
mindinkább háttérbe szorulnak.

A lelki kiskorúság idején bizonyos felületességre, könnyel
műségre hajlás mindig volt, de régebben az életnek és környe
zetnek nevelő hatásai rákényszerítették az ifjút a mélyebbre- 
hatolásra, az alaposságra s így a kötelességtudást inkább 
beoltották az egyéniségbe. A fentebb boncolgatott mai körül
mények azonban nagyon kedveznek az ifjúság felszinenjáró, 
de azért a látszatot megőrizni kívánó és feltűnni vágyó hajlan
dóságának. így alakul ki azután a dolgokkal alaposan nem 
foglalkozó, a lényegbe be nem hatoló, de azért mindenünnen a 
felszínről valamit elcsípő, tulajdonképen semmihez sem értő, 
de azért mindenhez hozzászólni tudó, mindeneket nagy hangon 
megbíráló, a lelki ürességet tetszetős színben feltálalni képes, 
az avatatlanokat káprázatba ejtő, a külszínre sokat adó, a leg
újabb divathoz alkalmazkodó, önhitt, a külső csiszoltságot kép
viselő, szóval mindenekben ügyes, de lényegileg mindenekben 
gyenge modern ifjú typusa. Az ilyen egyéniségek ugyan a 
nevetségesség színében tűnnek fel az éretten gondolkodni tudók 
előtt, de nagyon komoly oldala is van a dolognak, amennyiben 
a lelki ürességgel párosult nagyhanguságnak és megtévesztésnek 
továbbterjedése és elhatalmasodása egyenesen nemzeti vesze
delemmé válik.

Tétlenül tehát nem nézhetjük, közönyösen nem vehetjük 
ezeket a jelenségeket. Tennünk kell valamit. A teendő lényege 
és iránya az előző fejtegetésekből önként következik. A bajok 
oka a fentebbiek szerint ugyanis nem a lángelmék által kifej
lesztett életviszonyokban, a helyes értelemben vett civilizációban, 
művelődésben rejlik, hanem a kultúra eszközeivel való vissza
élésben, a beteges önzésben és abban a tömegelbizakodásban, 
mely úgy keletkezik, hogy az egyesek a nagy lángelméknek 
vívmányait, érdemeit a modern kor szülötteinek tekintik s a dicső
ségből egy-egy fénysugarat jogtalanul lefoglalnak a maguk 
számára. Innen van, hogy a „modern ifjú1' a keresztyén aláza
tosságot és szerénységet nem ismeri. A bajok forrása, gyökere 
ilyen formán magában az emberben van. Ott kell tehát a gyó
gyítás munkájához látnunk. Az átlag ember egyéniségének,
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gondolkodás módjának, életirányának s mindenek fölött az aka
ratra, az elhatározásra ható döntő tényezőknek megváltozta
tására, helyes irányba terelésére van szükség, hogy a kultúra 
nyomában járó sülyedések ma már nem csakhogy ne idézhessék 
elő az u. n. kulturnépek kiveszését, hanem ellenkezőleg a XX-ik 
század emberének lelki, erkölcsi tartalma gazdagodjék és korunk 
valósággal az igazi értelemben vett haladásnak a korszaka 
legyen. Ez az óriási és nagy jelentőségű munka a nevelés 
körébe tartozik, ezért tekinthetjük — különösen korunkban — 
a nevelés ügyét a legfontosabb, a legéletbevágóbb dolognak. 
Kiváltképen nálunk nagyon fontos, hogy ez irányban világosan 
lássunk és eszméljünk, mert nemzetünknek sorsa, jövője attól 
függ, hogy milyenek lesznek a legközelebbi nemzedékek ? 
Az új nemzedékek jellemző tulajdonságai ugyanis az ellen
súlyozó és nevelő hatásoktól függnek. Ezt a gondolatot nép
szerűbben ez a mondás fejezi ki: „Akié az ifjúság, azé a jövő.“

** *

2. Az iskola mint nevelő intézmény. Az ember rendelte
tésének megfelelő világnézet fontossága a nevelés terén. 
Az ellentétes fővilágnézetek bírálata eredményeik alapján. 
Az evangéliumi keresztyén világnézet jelentősége a gyakorlati 
életben és a modern haladással való viszonya. A fejtegetések 
pedagógiai tanulsága.

Az egyénre ható nevelő, befolyásoló hatások oly sokfélék, 
hogy azoknak mindegyikét nem is ismerjük. Három főcsoportba 
oszthatjuk ezeket, u. m. a családi, iskolai és a társadalmi 
életből származó hatásokra. Jelenleg a nagy kérdésnek csak 
egy kis részletével foglalkozhatunk, t. i. azzal, hogy az iskola 
a maga nevelési eszközeivel mit tehet a fentebb jellemzett 
bajok orvoslása, egy tartalmasabb, kötelességtudóbb, fennköltebb 
gondolkodású nemzedék megteremtése érdekében ? Szinte szálló 
igévé vált már a mondás, hogy a „mai iskola csak tanít, de 
nem nevel.“ Ilyen értelemben és általánosságban ez a nézet 
nem állhat meg, mert nincs olyan tárgy, amelynek tanításában 
egyik vagy másik irányban nevelő jelentőség ne rejlenék. 
Az már az egyes tanároktól függ, hogy tárgyuknak nevelő
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jelentőségét esetről-esetre miképen domborítják ki. Az igaz 
ugyan, hogy a középiskola mai rendszerében az intellektuális 
elem tán aránytalanul jobban érvényesül, mint az érzelmek 
kiművelése és az akaratra való hatás, de azt állítani, hogy 
ebben a tekintetben semmi sem történik, az tulajdonképen nem 
más, mint általában a középiskolának és az egyes tanároknak 
alapnélküli meggyanusítása. A nevelő momentumnak érvénye
sítése természetesen az egyes tanárok személyiségétől függ. 
Azért az általánosítás s annak kellő megfontolás nélkül való 
odavetése, hogy a mai középiskola egyáltalán nem nevel, 
nagyon merész dolog.

A fejtegetésünk első részében jellemzett kortünetek azon
ban a középiskolának fokozottabb mértékben teszik ma 
kötelességévé, hogy a saját hatáskörében különös tekintettel a 
viszonyoknak megfelelő kívánalmakra kellő tervszerűséggel és 
céltudatossággal mindent megtegyen a feltüntetett káros hatások 
ellensúlyozása és az egészséges irányú nevelő hatás gyakorlása 
ügyében. A tervszerű és céltudatos nevelési munkásságnak 
azonban van egy nélkülözhetetlen és lényeges feltétele, t. i. az 
hogy egyöntetű és a lét egészére, céljára kiterjedő egységes 
világnézet legyen az alapja és forrása a középiskola összes 
nevelési tevékenységének. Ebben a tekintetben tagadhatatlanul 
ma még nagy hiányok vannak. Ennek azonban nem magában 
az iskolában és nem annyira az egyesekben, mint inkább abban 
a körülményben rejlik az oka, hogy még nem alakult ki az az 
egységes világnézet, amelynek jegyében és hatása alatt fog 
végbemenni a jelenlegi viszás állapotokból való kibontakozás 
és a jövendőbeli fejlődés. Ennek a korunk talajában gyökerező 
életfelfogásnak kialakulása érdekében még keményen folyik a 
küzdelem a különböző világnézetek között. A szellemi harci 
állapotnak s különösen az ezzel kapcsolatban levő ingadozások
nak, bizonytalanságnak s ellentéteknek káros következményei 
az iskolai nevelés terén is éreztetik hatásukat s különösen ott, 
ahol az egyes szaktárgyak előadói egymással homlokegyenest 
ellenkező világnézetet vallanak. Amely iskolában pedig hiányzik 
az egyes részeket, a munka egészét összefogó, átható egy
séges szellem és irány, illetve ahol nem az az irányzat ural
kodik, mely a nemes értelemben vett emberi rendeltetés betol 
ésére segít, ott a jellemzett bajokat orvosló, lelkileg- megújult
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nemzedék létrejövetelét elősegítő, mélyen járó nevelő hatások
ról nem beszélhetünk. Hatalmi szóval azonban ezt a kérdést 
megoldani, elintézni nem lehet. Időre van szükség, mig a szélső 
irányok küzdelméből a nevelésre is rendkívül fontos igazságok 
kialakulnak, a köztudatba átmennek, a félreértések és félre
magyarázások megszűnnek, a harci szenvedély és pártoskodás 
hullámai lecsillapulnak s azok a nevelő tényezők, amelyekre 
szükség van, egyöntetű és egységes irányban éreztethetik hatá
sukat. Azt azonban éreznie kell mindenkinek, aki csak a köz
állapotoknak — különösen az ifjúság életének — ütő erén 
tartja a kezét, hogy: „periculum in mora“. Azért ama egységes 
világnézet kialakulása és uralomra jutása érdekében, mely a 
bajokat orvosló, intenzív hatású nevelés alap irányául szolgál, 
az illetékeseknek minél előbb meg kell tenni mindent, hogy a 
harc elmúljon és munkához láthassunk.

Az u. n. természettudományos világnézet és a vallásos 
életfelfogás állanak még igen sok helyen vagy teljes egészük
ben, vagy pedig csak egyes részletekre vonatkozólag ellentétben 
egymással. Itt mindjárt megjegyezzük, hogy ha e kettő között 
ellentét merül fel, akkor „vagy a tudományos felfogásban, vagy 
a vallásos igazságokra vonatkozó ferde nézetekben és a beteges 
hitéletben rejlik e körülmény oka“. (L. „Útmutatás a középfokú 
iskolák ágost. hitv. evang. vallástanítási tervéhez“ c. munkának 
„A vallásos világnézet és a modern életfelfogás ellentéteinek 
kiegyenlítéséről“ szóló szakaszát.) A feladat tehát az, hogy 
mindkét részről a tiszta igazság domborodjék ki, akkor a zavaró 
ellentétek eltűnnek s a hit és tudomány a legszebb és leg
áldásosabb összhangba jönnek egymással. A vallásos életfel
fogásnak tiszta lényegét a tudománytól soha sem kell félteni, 
viszont a tudomány bebizonyított igazságait az igazi vallásosság 
soha sem támadhatja meg. Olyan két fontos és nagy értéke 
ez az emberi szellemnek, hogy közöttük zavart csak a félre
értés, elfogultság és a tudatlanság támaszthat. A kiegyenlítés 
útjainak megjelölése nem ’tartozik e munka tulajdonképeni 
keretébe; e tekintetben csak utalunk a már fentebb idézett 
munkára. Itt a mi főfeladatunk csak az, hogy kimutassuk, vájjon 
melyik az a világnézet, amely az emberiség ügyét valójában 
előbbre vivő, a haladást helyes értelemben szolgáló, céltudatos, 
egyöntetű nevelésnek alapirányául szolgálhat.
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Ezen a ponton mint küzdő irányok a materialisztikus és 
a theisztikus életfelfogások állanak egymással szemben. Az 
előbbi a természettudomány nevében lép fel, holott tulajdon
képen már átlépi a tudomány jogos határait és természet- 
filozófiává lesz. Ez az irány a monizmusban- az élet összes 
jelenségeire kiterjedő alapot s az összes kérdések megoldására 
alkalmas kulcsot kiván nyújtani. Ennek a felfogásnak bírálatát 
itt természetesen az ismeretelmélet nézőpontjából mellőzzük, 
csak azt vizsgáljuk, hogy eredményei, gyakorlati hatása alapján, 
nevelési rendszerünk megbízható alapjául választhatjuk-e ezt az 
életfelfogást ?

Annak a világnézetnek, mely a mindenség fölött ural
kodó akaratot, előrelátó tervszerűséget, céltudatosságot nem 
ismer el, hanem mindent pusztán csak az anyag önkifej- 
lése, célszerűség nélküli evolúciója, a természeti tényezők 
véletlen találkozása, illetve az energia viszonyok alapján 
igyekszik megmagyarázni, más eredménye az emberi életre 
nem lehet, mint az, hogy az embernek magasabb erkölcsi 
rendeltetése, örök eszményi célja egyáltalában nincsen, hanem 
természetszerű feladata egyedül csak az, hogy a létért 
folyó küzdelemben bárminő eszközökkel tudjon érvényesülni. 
Az itt jellemzett felfogásnak eredménye erkölcsi vonatko
zásban tényleg Nietzsche morálja lett, mely a keresztyénségnek 
magasztos- és az emberiség nevelése nézőpontjából is a legáldá
sosabb erkölcstanát alapjában támadja meg. (L. Nietzsche „Also 
sprach Zarathustra“.) A gyakorlati életben az eredmény szintén 
a lelkiismeretnek teljes meglazulása lesz, mert az az elv, hogy 
az embernek nincsen Isten által megállapított rendeltetése, 
nincsen isteni törvény, arra a következményre vezet, hogy 
tulajdonképen nincsen sem bűn, sem erény, hanem minden 
cselekedet jogosult, amit az ember saját érdekében hasznosnak 
vél. A mindennapi élet az egyre szemérmetlenebbül és 
kihivóbban fellépő bűnözésekben s ezeknek következményeiben: 
a sokféle romlásban, szétzüllésben világosan mutatja azt, hogy 
hova vezet az egyoldalú materialisztikus életfelfogás. Ha ez a 
vallásellenes irány úgy az elméletben, mint a gyakorlatban 
csődöt mond, akkor egyenesen veszedelmes volna azt az 
iskolai nevelés alapelvéül, főirányául választani.

Vizsgáljuk most már a theisztikus életfelfogás elméleti és
_______ 2
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gyakorlati következményeit. Eszerint a világot Isten az ő örök 
céljai szerint teremtette s az ember rendeltetését a néki adott 
kiváló képességek szerint előre megállapította. Az ember bűn
beesése által letért ugyan eszményi rendeltetésének útjáról, 
a kitűzött nagy céljától elfordult, az isteni gondviselés azért 
bizonyos jóra való hajlandóságot is hagyott meg, illetve 
ébresztett fel a világban. A jó és a gonosz folytonos küzdel
mében ugyan ez utóbbinak sikerül időnként bizonyos mértékig 
az igaznak elfojtása, de az isteni világkormányzás hatalma 
ismét csak a megátalkodott bűnösöket juttatja a pusztulás 
útjára s a jót megmenti, vagy életre támasztja. Az isteni 
világkormányzásnak ez a nevelő szándéka végig vonul az 
egész világtörténeten. Az örök nagy küzdelemben nemzeteket 
s azoknak körén belül egyes kiváló nagyokat választ ki, akik 
az emberiség nevelőivé lesznek és évszázadokra, sőt évezredekre 
előre megjelölik a fejlődés útját. Az isteni gondviselés a maga 
céltudatos útján az idők teljességében az ember eszményének 
megtestesülését, Jézus Krisztust hozta a világba az emberek 
közé, aki nem csak a legnagyobb nevelőmester, hanem mint 
bűn nélküli lény az emberiségnek szabadítója.

Ha nézzük azt, hogy az evangéliomszerü keresztyén világ
nézet, — melynek velejét a fentebbiekben röviden összefoglaltuk 
— a gyakorlati érvényesülésében minő eredményeket mutat, akkor 
az örvendetes tények előtt a legnagyobb tisztelettel kell meg
hajolnunk. Hogy Jézus személyisége és kora a világtörténelem 
középpontja, azt minden elfogulatlan gondolkodó elismeri. Hogy 
a Jézus evangéliomához való visszatérés a legtökéletesebb 
haladást jelenti minden téren (újkor kezdete, reformáció), azt 
mindenkinek kell tudni, aki a történelmet csak egy kicsit is 
ismeri. A Jézus evangéliomához való ragaszkodás, annak 
követése a legtökéletesebb emberi eszménynek a keresését, 
a megújulásra irányuló határozott törekvést jelenti. Ilyen 
formán a valódi haladásnak eszközlője s így az iskolai nevelés 
lényeges elve és ereje sem lehet más, mint az evangéliomi 
keresztyénség valódi lényege: Jézus.

Itt eljutottunk arra a pontra, ahol megállapíthatjuk azt, 
hogy minő viszony van az u. n. modern haladás és az evan
géliomi keresztyén világnézet között. A fentebbiekből közvetlenül 
folyik az az ítéletünk, hogy az evangéliom szelleme emeli az
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«mber egyéniségét olyan magas fokra, hogy a modern technika 
bámulatos eszközeit, a tudomány vivmányait eszményi rendel
tetésének és méltóságának megfelelően tudja felhasználni. Mert 
— ismétlem — a fentebbiekben jellemzett bajok onnan származtak, 
hogy a külső életviszonyok emelkedésével egyidőben és össz
hangban nem emelkedett bensőleg, erkölcsileg és szellemileg 
az ember. Ez a benső növekedés pedig az által megy végbe, 
ha növekedik bennünk Jézus.

A modern kultúra egy olyan hatalmas birodalom, amelyben 
a boldogság vagy boldogtalanság, az áldás vagy átok attól függ, 
hogy ki benne a vezetőnk. Ha Mephistóra bízzuk magunkat, 
akkor minden vívmány csak arra való, hogy az ember kapzsi
ságát kielégíthesse és kényelem-szeretetét, élvezetvágyát fokoz
hassa, aminek a vége azonban mégis csak a keserű peszimizmus, 
világfájdalom s az élettől való megundorodás lesz. Ha azonban 
Jézust választjuk itt vezetőnek, a fejlődés lehetőségeinek gyö
nyörű perspektívája áll előttünk s szinte csodálatba ejt a mai 
vívmányok hatásainak ama képe, amit az ő magyarázata tár 
elénk, aminek nyomában fölébred szivünkben a remény és 
életöröm. Valósággal gerjedezésbe hozza szivünket az a tudat, 
hogy Jézus vezetése mellett a tudomány vívmányai az ember 
kezében Isten országa terjesztésének leghatalmasabb eszközeivé 
lesznek.

Azt hiszem, korunk gyermekének fülében még igen külö
nösen, szokatlanul hangzik e két fogalom összekötése: technikai 
vívmányok — és Isten országa. E pontnál először is azt kell 
megállapítanunk, hogy Isten országa alatt röviden kifejezve a 
tökéletes, az Isten akarata szerint folytatott ember-életet értjük 
s midőn összeköttetésbe hozzuk a két említett fogalmat, azzal 
azt fejezzük ki, hogy a találmányoknak nagy szerepet és jelen
tőséget tulajdonítunk az emberiség erkölcsi fejlődése, igazi 
haladása terén. Ha egy időben az emberi gyarlóságból folyólag 
visszaélés is történik velük, azért idővel ezeknek áldásos hatása 
nem marad el.

Szinte úgy látom, hogy a tökéletességre vezérlő isteni 
világkormányzásnak csodás és nehezen felfogható útjain fontos 
tényezőkként szerepelnek a találmányok. A világtörténelemben 
p. o. az egyetemes emberi haladásnak, egy nevezetes lépéssel 
való előrejutásnak klasszikus tényét látjuk az új-kornak kez-

2*
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(létén, a 16-ik században, ahol főmomentumként a lelkiismeret 
és gondolat szabadsága s a nyers erőnek, az ököljognak 
helyébe lépő ész és az ezen alapuló jog hatalma szerepelnek. 
De az előbbit nem kellett-e megelőznie a könyvnyomtatás mes
tersége feltalálásának s az utóbbihoz pedig nem volt-e szük
séges, hogy valaki feltalálja a puskaport. Igaz, hogy veszedelmes, 
emberirtó s előttünk egyáltalában nem rokonszenves dolog ez 
utóbbi, de tagadhatatlan, hogy egy lépéssel előbbre vitte az 
emberiséget azon az utón, amelyen a mérkőzésnél nem annyira 
a kegyetlen, állati nyers erő, hanem inkább már az ész, szá
mítás, tudomány szerepelnek. Nem kell nagy fantázia 
ama határozott állításhoz, hogy a fegyvereknek töké- 
letesbítése fogja végre a háborút lehetetlenné tenni. Annyit 
már tényképen jelenleg is megállapíthatunk, hogy a civilizált 
népek körében a háború kitörése egyre nehezebben és nehe
zebben történik, míg annak lehetősége végre teljesen eltolódik. 
Addigra azonban az emberiségnek erkölcsileg is annyira kell 
fejlődnie, nemesednie, hogy a társadalom egyes tagjainak és a 
nemzeteknek jogtiszteletén, igazságérzetén és kötelességteljesí
tésén alapuló új korszak tényleg megvalósulhasson.

E kérdés nagy fontossága és komolysága felhív arra, hogy 
itt kissé megállapodjunk s foglalkozzunk azzal, vájjon csakugyan 
utópia, örök ábránd, az álmok országába tartozó elérhetetlen 
dolog-e a világbéke gondolata? Azok, akik a háborút kikerül- 
hetlennek tartják, nemcsak a jelenben, hanem a legtávolabb 
eső messze jövőben is mindaddig, mig ember lesz a földön, 
első sorban is az emberi természet nyerseségére, önzésére, az 
állati természetnek az enyém és tied kérdéseinél mindig meg
nyilatkozó felülemelkedésére utalnak. Erre csak kérdéssel fele
lünk : Tehát ne is merjük remélni azt, hogy valaha ember lesz 
az ember ? Ne is várjuk azt az időt, amidőn az ember egyetem- 
legesen már bölcsebb lesz s belátja, hogy saját boldogságát 
is igazán csak akkor szolgálja, ha egészséges egoizmusát össz
hangba tudja hozni embertársainak érdekeivel, az az be tudja 
tölteni a nagy parancsolatot: „szeresd felebarátodat, mint ten- 
magadat?“

A másik érv gyanánt a háború mellett azt szokták föl
hozni, hogy amidőn már nagy mértékben megsokasodik az 
ember a földön, úgy hogy már a megélhetés nagyon nehézzé
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lesz, akkor jön a háború és segít a bajon. Ennek a felfogásnak 
képviselői megfeledkeznek arról, hogy a háború ügyét emberek 
intézik és nem is mindig akkor, amidőn épenséggel tűrhetet
lennek látszik a gazdasági helyzet. Az emberiség sorsát intéző 
hatalom bölcsen eltudná a maga dolgát intézni az emberek 
által indított háború nélkül is. Ott van továbbá a tudomány, 
az emberi ész és szorgalom hatalma, amely óriási lehetőségeket 
rejt még magában: a megélhetést biztositó új forrásokat nyithat 
ez meg. Ott van ismét tovább az arányosabb és méltányosabb, 
igazságosabb, az egyetemes emberjogokat tökéletesebben bizto
sító társadalmi berendezkedés lehetősége. íme, ha sok is az 
ember, ebből még nem következik az, hogy egymást gyilkolják.

Látszólag a legerősebb érvet a háború jogosultsága mellett 
Hegel hozza fel, aki utal arra, hogy „miként a tó vize rotha
dásba menne át, ha a szelek nem mozgatnák, azonképen 
a népek is menthetetlenül tespedésbe sülyednének, ha nem 
volnának háborúk.“ így Hegel a háborúknak nevelő jelentő
ségét emeli ki s ez alapon arra a következtetésre jut, hogy 
a kormányoknak mesterségesen kell előidézni a háborút. 
Szerintünk ez az elmélet csak magyarázatáéi szolgál az eddigi 
háborúknak és a jelenlegi helyzetnek is, de ebből még nem 
következik, hogy a háborúnak szükségességét örök igazságnak 
hirdessük. Felfogásunk szerint az isteni világkormányzásban a 
háborúnak mint a hibák, tévedések, visszaélések következ
ményének ostorozó, intő, megrázkódtató, megtérésre indító, 
tehát nevelő jelentősége tényleg van. Eddig a határig együtt 
is haladhatunk Hegellel; de már a következtetést nem fogad
hatjuk el, mert hiszünk az erkölcsi haladásnak, az emberi szív 
és értelem megnemesedésének lehetőségében. Igaz, hogy lassan 
valósúl ez meg, de a célok szerint végbemenő fejlődésnek 
tényét ma már kétségbe nem vonhatjuk.

Kant az „Örök békéről“ (Zum ewigen Frieden) szóló 
munkájában a világ béke apostoláúl lép fel s leghatalmasabb 
érvül azt hozza fel, hogy a háború csak azt mutatja,“ hogy ki 
a fizikailag erősebb, vagy szerencsésebb, de nem azt, hogy 
kinek van igaza. A világbéke megteremtése érdekében a leg
főbb eszköz gyanánt az érzület művelését, a felebaráti szere
tetnek a szivbe oltását jelöli meg.

Tolstoj szerint a kultúra állítja szembe az embert az
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emberrel, ez okozza a háborút; ha majd az erkölcsi érzés 
diadalmaskodik a kultúra felett, akkor majd meg lesz a világ
béke. Mi nem magát a kultúrát, hanem ennek beteges kinövéseit, 
az azzal való visszaélést okozzuk. Ezek ellen kell szellemi, 
erkölcsi küzdelmet indítani és megszűnik a háború s a kultúra 
áldása megmarad.

Az újabb gondolkodók közűi különösen Ostwald Vilmos
nak, az energia elmélet megalapítójának a felfogása érdemel 
említést. Ő is a háború megszűnésének szükségét és lehető
ségét hangoztatja s kiemeli, hogy „ha azokat az energiákat, 
melyeket a háborúk fölemésztettek, alkotó munkára fordították 
volna, akkor a kultúra ma sokkal magasabb fokon állana és 
sokkal nagyobb volna az emberi jólét. Küzdeni kell tehát ama 
irányzat ellen, mely elvonja, elpazarolja ezt a rengeteg energiát, 
amelynek célszerű felhasználásával meg lehetne szűntetni a 
tömegek nyomorát s magasabb fejlődési fokra lehetne emelni 
a kultúrát.“ Ostwald ugyan a vallásnak általában s így a 
keresztyénségnek hatásáról, mostani jelentőségéről is több 
kijelentésében tévesen vélekedik, de azért elméletének fentebb 
említett következményeit a jézusi keresztyénség eszményének 
tudományos igazolása gyanánt tekinthetjük. Azért vigyázzunk, 
nehogy a vallás ellenfelei tanítsanak bennünket egyben-másban 
keresztyénségre.

Nem mondjuk, hogy ez a magasabb életrend máról- 
holnapra megválósúlhat; idejét, óráját nem tudjuk; de minél 
előbb és lelkesebben küzdünk érte, annál előbb testet ölt. Igaz 
ugyan, hogy ha pusztán csak tőlünk emberektől függne, soha
sem valósulna meg; de van, él egy felsőbb hatalmasság, aki 
az ő csudálatos útjain lehetővé teszi azt, ami előttünk lehetet
lennek látszik. Nagy az Úrnak hatalma, csodálatosak az ő útai. 
Mikor eljön az ideje, az ő leikével neveli és viszi előre ez 
emberiséget. Útkészítőknek küldi a találmányokat is.

Ha tehát a mai egyoldalú anyagi kultúrát, — amely a közel
ben, a vásári zajban, dulakodásban és törtetésben szinte gyűlö
letessé lesz az eszményekért hevülő ember előtt, — az egészet 
összefoglalóan kissé a madártávlatból nézzük, akkor lehetetlen, 
hogy fel ne fedezzük azt az eszményi célt, amit ez a kultúra 
eszköz gyanánt szolgál.
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A leghatalmasabb, legfelemelőbb gondolatok egyike ama 
sok között, amit a keresztyénség hozott: az emberiség egysé
gének tudata, másszóval a különböző családokban, nemzeti 
közösségekben élő egyetemes emberiség mint egy test a Jézus 
Krisztusban. Vájjon a táviró, a telefon, a gőzhajó, az egész föld 
kerekségét behálózó, a Chináig eljutó szibériai és az Észak- 
afrikát Délafrikával összekötendő vasút az embereknek kapcso
lódása, érintkezése által eszményileg nem ennek a célnak a 
szolgálatára hivatott-e? Nem könnyíti-e meg az evangéliom 
buzgó terjesztőinek eljutását a legtávolabbi világrészekbe a 
pogány népek közé, hogy őket emberméltóságra emeljék? Hogy 
p. o. a repülőgép az emberiség fejlődésében minő szédületes 
lehetőségeket fog majd megnyitni, azt ma még tán sejteni sem 
tudjuk. Ez időszerint ugyan még ezeket főleg az emberirtás 
érdekében használják fel; de ha Jézus vezetése mellett emberibb 
lesz az ember, akkor a maguk teljességében fog érvényesülni 
a valódi haladást szolgáló jelentőségük.

A csillag-ég rejtelmeinek kikutatása, a tér és az idő vég
telenségébe mélyedő nagyobb belátás, avagy p. o. a vízcsöppnek 
szemlélete az ő ezernyi apró lényével, vagy mindenek fölött az 
életnek, az öntudatnak nagy titkával való tudományos foglal
kozás s e téren bizonyos eredmények elérése csak a sötétség 
irigy szellemének a kalauzolása mellett fordítja az embert az 
Alkotóval kötött szövetség, azaz a vallás ellen, mert u. i. ez a 
vezető nem tudná elviselni, hogy a derengő megvilágosodás 
útjában az ember a teljes tiszta világosságot is meglássa. Ezért 
kellő időben homályt borit a szemére és elhiteti vele, hogy ez 
a teljes igaz világosság. Ha azonban Jézus áll mellénk és kutató 
elménk az ő szellemének hatásán keresztül vizsgálja a minden- 
ségnek csodálatos dolgait, akkor az ismeret nem elbizakodást, 
hanem nemes alázatosságot támaszt, mert a legnagyobb dolog
tól a legkisebbig, a legösszetettebb jelenségtől a legegyszerűbbig 
mindenben ott látjuk, ott érezzük azt a nagy értelem fölötti 
hatalmat, csodálatos bölcseséget, a gyönyörűséges összhangnak 
létrehozóját, ami nélkül igaz valója, rendeltetése szerint semmit 
megérteni nem tudunk. A nagy titoknak eme lényege nem más, 
mint az örök Szeretet, kit Istennek nevezünk.

A mai modern ember ugyan kicsinylő hangon azt mondja, 
hogy „mi köze ennek az érzelgésnek a mai kultúránkhoz, a
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mindennapi való élethez?“ A dolog azonban úgy áll, hogy — 
modern képet használva — az emberek által meg nem rontott 
és meg nem hamisított jézusi életfelfogás, jézusi lelkűiét az a 
váltó, mely a mai élet robogó vonatát is képes új vágányra 
emelni. Ennek az új iránynak, — amerre az evangéliomi keresz
tyén világnézet az életet viszi — a lényege a valódi emberi 
méltóság megőrzésében, a gazdagabb lelki tartalomban, a külső 
szemfényvesztés helyett a benső nemességben, a kötelesség
tudásban, hűségben, az embertársak megbecsülésében és szere- 
tetében, szóval a társadalmi élet szép összhangjának a meg
teremtésében nyilatkozik meg. Az evangéliomi keresztyén élet- 
felfogás helyébe más fundamentumot ma sem vethet senki, 
amely alkalmasabb volna annak a lelki állapotnak a megterem
tésére, amelyben az ember személyiségének gyökere rejlik s 
amelyből az ember eszményi rendeltetése betöltésének erői 
fakadnak. Ahol ez valósággal úrrá, kormányzó hatalommá tud 
lenni, ott az emberben és általa az emberen kívül minden 
tényező mint eszköz a teremtésnek legvégső eszményi célját 
szolgálja. így a modern kultúrának vívmányai is általa válnak 
az emberiségnek, a nemzeteknek javára és lesznek a valódi 
haladás eszközlőivé. A fő feladat tehát az, hogy a jellemzett 
szellemi erők a serdülő nemzedék egyéniségébe beoltassanak, 
hogy emberi kötelességét minden egyes minden adott esetben 
felismerje s a rendelkezésre álló eszközöket a maga helyén az 
eszményi cél érdekében bölcsen alkalmazza. Szebb jövő elé csak 
is így nézhetünk.

Az előzőkből önkényt következik, hogy a serdülő egyéni
ségre ható összes nevelő tényezőknek arra az alapra kell 
helyezkedniük, amely gyakorlati hatásában a valódi emberi 
rendeltetésnek betöltését, a valódi fejlődést biztosítja, mert a 
ható tényezők összhangja nélkül sikeres nevelésről egyáltalában 
nem beszélhetünk. Nagyon fontos különösen a családnak és az 
iskolának összhangja, megegyezése a nevelés lényeges kérdései 
ügyében. A siker biztosítása érdekében nélkülözhetlen továbbá 
az, hogy az iskola a maga egészében, az összes tényezők össz- 
hangzatos s egy célra törekvő munkájában azon a világnézeti 
alapon álljon, amelyen a jellemzett bajok és visszásságok ellen 
s egy szebb, tartalmasabb jövő érdekében kifejtendő nevelői 
tevékenység valósággal is keresztül vihető leend. Ha ugyanis
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a középiskolai szakrendszer mellett az egész intézetnek nincs 
a lényegben megegyező egységes nevelési iránya, mindeneket 
átható közös szelleme, hanem benne ellentétes világnézetek 
nyernek képviseletet, akkor ilyen széthúzás mellett a kor szük
ségleteinek megfelelő, a bajokat az egész vonalon orvosló, 
tervszerű, összhangzatos, mélyreható és eredményes nevelői 
munkáról itt nem beszélhetünk.

Az egyöntetűség és összhang megvalósulásának még e 
téren igen sok akadálya van. Ezeket azonban csak úgy parancs
szóra megszüntetni nem lehet. A fejlődés útján fog majd csak 
kialakulni az az egyöntetű világnézet is, amire a jövő érdekében 
mint a nevelés alapirányára s a valódi haladás útjelzőjére 
okvetlen szükség van. Azért a szellemi élet minden tényezőjének 
munkájára nagy szükség van, hogy az ellentétes világnézetek 
küzdelméből a XX-ik század uralkodó eszméje kialakuljon, a 
köztudatba átmenjen és egységesen ható nevelési alap és irány 
gyanánt szerepelhessen.

Az egyes keresztyén egyházakra ezen a téren rendkívül 
nagy feladat vár. Hivatásuk az, hogy megértsék a kor intő 
szavát, tudatára jussanak a jövő érdekében kifejtendő rendel
tetésüknek, felismerjék azokat az utakat, amelyen keresztül az 
élet tiszta igazságát a mai embernek leikébe, az egész társa
dalom életébe át lehet vinni s a maguk részéről is hozzájárul
janak ahhoz, hogy a tudomány bebizonyított igazságai és a 
vallásos életfelfogás egyes tételei között levő látszólagos ellen
tétek megszűnjenek.

Mindezeknek a keresztülviteléhez azonban reformációra 
van szükség, még pedig minden egyes keresztyén egyházban oly 
mértékben, amennyiben az emberek által alkotott formák és 
tételek az örök isteni igazságnak, az evangéliom erőinek kellő 
érvényesülését a mai kulturális élet igazságaival szemben nem 
engedik. Ha ez egyetemlegesen végbemegy, akkor lesz csak az 
evangéliom szellemerőinek hatalmuk ahhoz, hogy a kornak 
hazugságait és visszásságait összemorzsolják. A fentebb említett 
uj reformációnak idejét, óráját, végbemenetelének természetét 
biztosan megállapítani nem tudjuk ugyan, de szilárd a meg
győződésünk, hogy ennek általánosságban be kell következni, 
mert enélkül egyetemlegesen nem haladhatunk tovább. Mert ez
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fogja megadni a következő idők nevelési irányát, melynek 
valósággal ember- és nemzetmentő jelentőséggel kell bírnia.

Itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol teljesen tudatára 
ébredhetünk az evangéliomi alapon álló protestáns középiskolák 
mai jelentőségének és különleges rendeltetésének, ami — 
sajnos — itt-ott már kezdett elhomályosulni. A fentebb jel
lemzett nevelési alap és irány ugyanis itt — hogy úgy fejezzük 
ki magunkat — már készen van; csak még annak világosabb 
kidomborítására, a köztudatba való határozottabb átvitelére, 
egyes félreértések elsimítására van szükség. Az evangéliomi 
életfelfogás lényeges elvei és a mai tudományos haladás 
bebizonyított igazságai protestáns elvi alapon a legszebb össz
hangba hozhatók egymással. Tehát az evangéliomi keresztyén 
világnézet itt teljes mértékben kifejthető, annak nevelési ereje 
érvényesíthető, anélkül, hogy az a tudományos haladásnak 
bármely igaz tételébe beleütköznék.

Az evangéliomi keresztyén életfelfogásnak mint nevelési 
alapnak és iránynak jelentősége abban áll, hogy egyrészről 
teljes határozottsággal és biztossággal megmutatja az emberi 
rendeltetés betöltésének ama eszméjét, amelynek követését 
soha senki még meg nem bánta, más részről pedig magában 
foglalja azokat a szellemi erőket, amelyek az emberi méltóság 
megőrzésére, az emberi rendeltetés betöltésére, a szabadsággal 
való élni tudásra segítenek.

Ki ne látná pedig azt, hogy korunkban az erkölcsi tekin
tetben való sülyedésnek és sokféle bajnak, visszásságnak épen 
a szabadsággal való visszaélés, a semmiféle tekintélyt, hatalmat 
elismerni nem akaró törekvés az oka. Ez idézi elő a sokféle 
féktelenséget, zabolátlanságot, romlást, amelynek egyes tünetei 
már olyan jelenségeket tárnak elénk, amelyeket a világtörténelem 
a pusztuló nemzetek jellegzetes ismertetőjegyeinek mutat. Ilyenek 
különösen a megvesztegethetőség terjedése, a féktelen gyűlöl
ködés, dúló pártviszály; sőt itt ott már látható a pusztulás 
legjellemzőbb tünetének, a bűnök bűnének, a hazaárulásnak 
ijesztő feltűnése is. Rendkívül szövevényes és elágazó ugyan 
a sülyedésnek területén az ok és okozati összefüggés, de — 
meggyőződésünk szerint — a fentebbiekben rámutattunk a 
bajok alapokára, tehát a gyógyítás munkájának lényegét is 
annak megfelelően kell megállapítani. A logikus következtetés
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eszerint a nevelés főfeladata gyanánt azt fogja megjelölni, 
hogy mindenekelőtt az emberi rendeltetés, az emberi méltóság 
eszményét kell a serdülő egyén tudatába beoltani s a külön
böző nevelési eszközökkel odahatni, hogy a céltudatos, tervszerű 
nevelési munka eredményképen az egész vonalon az eszményi 
rendeltetést szemük előtt tartó, nem folytonos gyámság alatt 
élő, hanem a jót a rossztól önállóan megkülönböztetni tudó, a 
helyeset, a jót és célszerűt szabadon megválasztani és követni, 
a szabadságukkal bánni képes, világosan látó, nemesen 
érző és cselekvő egyéniségek, az eszményi, evangéliomi értelem
ben vett valóságos keresztyén személyiségek nevelkedjenek. 
Oly egyének neveléséről van u. i. szó, akik urai tudnak lenni 
önmaguknak s az emberi rendeltetés szerint urai tudnak lenni 
a világnak s azoknak a viszonyoknak, eszközöknek, melyek az 
ember rendelkezésére állanak. Ez pedig csak az evangéliomi 
keresztyén életfelfogás alapján mehet végbe.

Protestáns iskoláink az erkölcsi szabadságra, önállóságra, 
szellemi nagykorúságra nevelés terén eddig is rendkívül 
nevezetes, figyelemreméltó munkát fejtettek ki, aminek 
összesége a nemzet fenntartó erői, a valódi haladás kulturális 
tényezői között nagy és nevezetes helyet foglal el. Iskoláinknak 
ma — az igazolt és jogosult vészkiáltás által különösen 
serkentve — még fokozottabb mértékben kell a jellemzett 
irányban megtenni minden lehetőt a nevelés és ez által a 
valóságos nemzetmentés terén. íme a mi protestáns iskoláink
nak régi hivatása a mai modern időkre is még megmaradt, 
t. i. hogy a kor szükségeinek megfelelően az u. n. haladás 
világában a valódi értelemben vett haladásra vezérlő nevelői 
munkában ma is utat mutassanak.

E fejtegetés keretében pusztán csak az alapelveket 
óhajtottam kifejteni. A jelzett alapelveken nyugvó nevelési 
munka részleteiről majd egy másik, a „Családi és iskolai 
nevelés összhangjáról“ szóló értekezésben szeretnék még Isten 
segítségével szólani. Azt be kell látni mindenkinek, hogy ennél 
fontosabb és égetőbb kérdés a jelenben nincs. A tapasztalat 
azonban azt is mutatja, hogy korunknak legnagyobb, elfogulatlan 
gondolkodói az emberiség eme nagy kérdése megoldásának 
munkájában egyre jobban közelednek az általunk is kifejtett 
irányhoz. P. o. a jénai nagy filozófus, Eucken Rudolf, kire egy
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helyen utaltunk is, egyik munkájában felveti a kérdést, hogy 
a mai modern világban lehetünk-e még mi keresztyének s azt 
feleli rá, hogy nem csak lehetünk, hanem keresztyéneknek 
kell lennünk, hogy szebb, jobb, igazabb, tartalmasabb legyen 
a mi életünk.



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 dr. Berzsenyi Jenő, egyházkerületi 
felügyelő. Rendes ta g ja i: Varga Gyula, Stettner Gyula, 
Bognár Endre, Horváth Sámuel, Horváth Sándor, Farkas 
Mihály, Beyer Teofil, Poszvék Sándor, Madár Mátyás, 
Brunner János, Zábrák Dénes, Menyhárd Frigyes lel
készek; továbbá dr. Ostffy Lajos, Berzsenyi Dezső; 
Véssey Lajos, dr. Rátz Ottó, Berzsenyi Sándor, Bélák 
István, dr. Ajkay Béla, Héring Zsigmond, Hrabovszky 
István, Hrabovszky Mór, dr. Zergényi Jenő, Ritter Vilmos, 
dr. Démy Lajos és Berecz Ábel, mint egyházkerületi 
ügyész, dr. Schneller Aurél, mint egyházkerületi felsőbb 
leányiskolái helyi bizottsági elnök. — A tanári testület 
képviseletében: Payer Sándor, Hollós János, Simkó Endre. 
— Hivataluknál fogva: Bancsó Antal teol. főiskolai, 
Gecsányi Gusztáv líceumi, Papp József tanítóképző
intézeti, Budacker Károly felsőleányiskolai igazgatók és 
Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevő. Póttagjai ■ 
Hérints Lajos, Németh Pál, I’só Vince, Farkas Elemér, 
Nagy Sándor, Tomka Gusztáv lelkészek; továbbá Mayer

I.
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Oszkár, Porkoláb Mihály, Dr. László Kálmán, Takáts 
Lajos, Rösch Frigyes, Albrecht Alfréd, Stráner Gyula dr. 
és Rátz Alfréd.

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

c) A felsőbb fegyelm i hatóság elnökei a főiskolai 
nagy bizottság elnökei; tagjai: Stettner Gyula, Horváth 
Sámuel, Payer Sándor, Bognár Endre lelkészek; továbbá 
Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Bélák István és 
Mayer Oszkár világiak.

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



II.

Adatok a líceum 1912—1913-ik iskolai évének 
történetéhez.

a) A tanév megnyitása. Az alakuló tanári konfe
renciát és a magántanulók pótlóvizsgálatát augusztus hó 
31-én tartottuk meg. — Szeptember 2. és 3-ikán folytak 
le a javító és felvételi vizsgálatok. A tanulók beiratkozása 
szeptember 2., 3. és 4-ikén történt. Az iskolai évet 
ünnepélyesen szeptember 5-ikén nyitottuk meg s 6-ikán 
kezdődött meg a rendes tanítás, mely zavartalanúl 
a tanév végéig folyt.

b) A tanári testületről. Ezen évben a tanári tes
tület kebelében nagyobb változások történtek. A görög
latin tanszékre Revuczky Vilmos, a tornatanítóira pedig 
Teby Mihály választatott meg, egyelőre helyettestanári 
minőségben, Szabó Kálmán pedig rendes tanárnak lépett 
elő. Dr. Poszvék Lajos intézetünkben viselt iskolaorvosi 
és egészségtan tanári állásáról lemondott. Helyére a 
főiskolai kisbizottság dr. Szilvási Gyula orvost és okle
veles egészségtan tanárt választotta meg. Stromp Gyula 
tanárnak már múlt iskolai évben megrendült egészségi 
állapota mindjárt a tanév elején annyira súlyosbodott, 
hogy az iskolai év végéig tartó helyettesítéséről kellett 
gondoskodnunk. A főiskolai kisbizottságtól nyert meg
bízatás és Püspök Úrnak hozzájárulása alapján Kerber
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János ev. tanítóképző-intézeti és Szabó Kálmán kebel
beli tanárok vették át szaktárgyait.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 
összesen 338 nyilvános és 9 magántanuló. A tanulóknak 
osztályok szerinti megosztására és egyéb viszonyaira 
vonatkozó adatokat a hátul közölt statisztikai táblázatok 
tüntetik ki. Általánosságban az ifjúságnak tanulmányi 
előmenetele és magaviseleté megnyugtató volt; egészségi 
állapota pedig — leszámítva egynéhány komolyabb 
betegségi esetet — szintén kedvező volt.

A magánbetegápoldában ifjaink rendelkezésére egy 
külön — az úgynevezett deákszoba áll, ahol a szegény- 
sorsuak nemcsak ingyen gyógykezelésben, hanem ingyen 
ápolásban és ellátásban részesülnek. Az 1912. polgári 
évben ezen jótéteményt 7 tanuló 140 napon át 514 
korona ápolási értékben élvezte. A saját lakásukon 
gyógykezelt szegény tanulók gyógyszertári számláit az 
iskolai pénztár egyenlítette ki.

Hogy az ifjúság testi nevelése a kötelező heti két torna 
órán és a játék délutánon felül is hathatósan előmozdítassék, 
ezen iskolai évben intézetünk kebelében megalakúit a Li- 
ceumi ifjúsági tornakor, melynek alapszabályait Püspök 
Úr Ő Méltósága 1913. évi február 21.-én erősítette meg.

A tanuló ifjúság önművelődéséről és tevékenységé
ről az egyes ifjúsági köröknél és egyesületeknél rész
letesen számolunk be.

d) Valláserkölcsi nevelés, ünnepélyek. Az intézet 
tanári testületé minden rendelkezésére álló morális neve
lési eszközt felhasznált arra, hogy a gondozására bízott 
ifjúságnak hazafias és valláserkölcsi érzelmeit nevelje 
és ébren tartsa. A tanulókat, kiváltképen a vidékieket, 
lakásukon több ízben felkerestük, hogy lakásviszonyaik
ról és magánfoglalkozásaikról értesülést szerezzünk.
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Ezen törekvéseinkben áldásosán közremműködött és 
támogatott bennünket a líceumunk kebelében működő 
Belmissziói-egyesület, melynek elnöke időt fáradságot 
nem kímélve buzgólkodott, hogy az egyesület ideális 
céljának, a szeretet és könyörület cselekvő munkája 
számára minél több ifjút nyerjen meg. Belmissziói-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 vértanuk, 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. Erős vár a mi Istenünk. 1—3 vers.
2. Ünnepi beszéd. Mondja Hetvényi Lajos, lie. tanár.
3. 103.-ik zsoltár — Kárpáti Károly-tói. Énekli a tanító

képző-intézeti férfikar.
4. Reformáció ünnepén — Csengey Gusztáv-tói. Szavalja 

Küldi József, theol. akad. hallgató.
5. Erős vár a mi Istenünk. 4-ik vers.

Az Ifjúsági belmissziói egyesület két vallásos estét 
rendezett, az elsőt december 15.-én. — Műsora:

1. Te hozzád közelebb. Régi angol vallásos ének. Énekli 
a líceumi vegyeskar.

2. A modern haladás és az evangeliom. Irta és felolvasta: 
Hetvényi Lajos, tanár.

3. Gáal Ferenc: Szerenád. Előadja az ifjúsági zenekar.
4. Várady A n ta l: A szivárvány. Szavalja: Herter Márton 

VIII. osztálybeli tanuló.
5. Közének (122, 1—3 vers).

3
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A másodikat márc. 9.-én. Műsora:
1. Közének.
2. Jézus élete, (vetített képek bemutatásával) a szöveget 

olvassa Németh Endre VIII. oszt. b. tanuló.
3. Viotti: 23. Concert. Hegedűn játsza: Simhó Árpád VI. 

oszt. tanuló, zongorán kíséri Simkó Dezső VIII. oszt. 
b. tanuló.

4. Gyökössy Endre: A szeretet, Szavalja: Gerencsér Zsig- 
mond VIII. oszt. b. tanuló.

5. Közének.

A március 15.-én lefolyt hazafias emlékünnepély 
műsora:

1. Talpra magyar. Szotyori Nagy István-tói. Énekli a lie. 
vegyeskar.

2. Ünnepi beszéd. Mondja: Schmidt János III. évf. theol. 
akad. hallgató.

3. Márc. 15.-én. Ábrányi Emil-tői Szavalja: Gyarmathy 
Dénes VII. oszt. b. tanuló.

4. Nemzeti himnusz. Beliczay Gyulá-tói. Énekli: a tanító 
int. férfikar.

5. Márc. 15. Jakab Ödön-tői. Szavalja: Fodor Kálmánt 
IV. évf. tanitóképz.-int. növ.

6. Himnusz. Közének.

Az iskolai év első felének végén, febr. 1.-én, egy
ház kerületünknek három helybeli tanintézete (theol., 
liceum és tanitó-képző) tánccal egybekötött hangversenyt 
rendezett. Az 526 korona tiszta jövedelmet jótékony
célú iskolai alapok és ifjúsági körök támogatására for- 
ditottuk.

A hangverseny műsora:
1. Beleznay: „Mazurka.“ Énekli a líceumi vegyeskar.
2. Kreutzer: „A granadai éjjeli szállás c. opera meg

nyitó zenéje“. Játsza a tanitó-képző zenekara.
3. a) Schumann: Phantasiestück: „Este“ (Des Abends). 

b) Liszt F .: „A fülemile“ {La rossignol), Zongorán elő
adja Simkó Dezső, VIII. oszt. lie. tanuló.
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4. Endrődi S.: „Visszavárlak“. Szavalja Zdbrák Viktor, 
theol. hallgató.

5. Mendelssohn: Az E-moll koncert 2-dik tétele. Hegedűn 
játsza Nitschinger János, IH. éves tanitó-képző int. növ.

6. Erkel F .: Kar a Hunyadi László c. dalműből. Énekli 
a tanitó-képző férfikara. Zongorán kiséri Heintz Fülöp,

III. éves tanitó-képzőink növ.
7. Flotow: Egyveleg a „Márta“ c. operából, előadja a lí

ceumi zenekar.
A felsorolt ünnepélyeken és ifjúsági vallásos estén 

kívül megültük a szokásos országos ünnepeket is és a 
liceumi Magyar Társaság díszűlésének keretében: az 
aradi vértanúk és március tizenötödikének emlék- 
ünnepélyét

A junius 19-re tervezett évzáró, intézeteink jól- 
tevőinek emlékére rendezett hálaünnepéllyel kapcsolatban, 
a liceum tornacsarnokában fog lefolyni. — Műsor:

1. Te, kit az ész keres. Korái. Énekli a liceumi vegyeskar.
2. Ünnepi beszéd. Grosz János. IV. évf. theol. hallgató.
3. Stein K.: Az Úr az én hű pásztorom. Énekli a tanitó- 

képző intézeti férfikar.
4. Hálaadó imádság. Hetvényi Lajos líceumi vallástanár.
5. Közének. 494. sz.
A konfirmandusokat a lefolyt tanévben Menyhárdt 

Frigyes lelkész úr részesitette oktatásban; a konfirmá
ciói ünnepély június hó 1.-én folyt le.

A más vallású tanulók vallásos kötelmeikben saját 
hitoktatóiknak rendelkezése szerint jártak el.

Az Úrvacsorájával két Ízben, november 24.-én és 
május hó 4.-én éltünk.

c). Oktatás. Iskolánkban a tanitás a megnem osztott, 
eljárás szerint folyik.

A tanitás anyagát és mértéket a végzet tananyag
rovata alatt közöljük és eredményéről az alább látható 
statisztikai kimutatásban számolunk be.

3
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A görögpótló tanfolyamot hallgatta: az V. osztály
ban 7, a VI. osztályban 10, a VII. osztályban 8, a 
VIII. osztályban 7, összesen 32 tanuló.

Hogy növendékeink az intézet kebelében a francia 
nyelvet is született franciától tanulhassák, ezen célból 
francia nyelvi rendkívüli tanfolyamot nyitottunk Cujany 
Henrik francia nyelvmester úrnak vezetése alatt. A tan
folyamot 13 líceumi tanuló látogatta heti 4 órában.

A hegedüjátékban oktatást adott Teby Mihály inté
zeti tornatanító. A tanfolyamon 16 tanuló vett részt 
(I. osztályban 6, H. osztályban 2, III. osztályban 4
IV. osztályban 3, VII. osztályban 1 tanuló), két csoport
ban heti 2—2 órában nyertek oktatást.

A rendkívüli tárgyakat u. m. a szabadkézi rajzot, 
a gyorsírást, a zenét, műéneket, mint ezt a megfelelő 
helyen adott kimutatások is eléggé igazolják, a lefolyt 
tanévben is több növendékünk tanulta. Az ifjúság önte
vékenységéről az ifjúsági egyesületek és körök munkás
ságáról szóló jelentések számolnak be.

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

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

f) Látogatások. Intézetünket az egyházkerület kép
viseletében szeptember 10-ikén Püspök Úr Öméltósága, 
november 20. és 21-ikén, további január hó 22-ikén és 
23-ikán az egyházkerületi elnökség együttesen szeren
cséltette látogatásával.

A magas tanügyi kormány megbízottja, Városy
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Tivadar győrtankerületi főigazgató, iskolánkat április 
hó 5., 7.és 8-ikán látogatta meg. Tapasztalatait ugyan
ezen hó 8-ikán tartott értekezleten közölte a tanári 
testülettel. Az ide vonatkozó jegyzőkönyv egy példányát 
április hó 24-ikén terjesztettük fel az egyházi főhatósághoz.

g) Segélyügy, ádományok. Azon különböző minő
ségű és mennyiségű segélyösszegek, melyekben a liceumi 
tanulók: tandíjmentesség, tápintézeti kedvezmények, ösz
töndíj és jutalmazás cimén 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. Rupprecht Olivér földbirtokos úr 100 koronát 
a Torna- és 100 koronát a Kirándulási alapjavára;

2. Poszvék Sándor nyug. theol. igazgató úr két 
tanuló tandíjának fedezésére 120 koronát;

3. Az 1892. évi m aturánsok  120 koronát 20 éves 
találkozójuk emlékére a Kirándulási alap részére;

4. N. N. lelkész valamely igen szegény, szorgalmas, 
jó magaviseletü alsóbb osztálybeli tanuló alumneumi 
tartozásának törlesztésére 30 koronát (Siftár Imre
I. osztályú tanuló kapta);

5. dr. Rátz Ottó főisk. felügyelő úr a Rátz Gyula
féle lie. stipendium javára 90 K-t.

6. Horváth Ernő földbirtokos úr 20 K-t, Saly József 
déli vasúti főellenőr úr 10 K-t a Tanárok özvegyeit és 
árváit segítő oszágos egyesület részére.

7. Gyurátz Ferenc püspök úr 5 K-t az Ifjúsági 
torna körnek és
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8. Kund Sámuel esperes úr 5 K-t a líceumi orvosi 
és ápoldai alapra adományozott.

9. Az erdélyi ifjs. tanulmányi kirándulás úti leírá
sára pályadijaknak Zongor Béla lelkész úr 9 K-t, 
Hollósy Kálmán tanár úr 10 K-t és Hollós János tanár 
úr 8 K-t adott.

10. Könyv adományok: 1. Honvéd, miniszt.-től: 
Kézi könyv a polgári ifjúságnak a katonai hivatásra 
való előkészítésre. 2. Vallás és közokt. miniszt.-től: 
a) Schönherr Gyula dr. emlékezete, b) a Révai nagy 
lexikonnak I— VI. kötete, c) Zempléni Árpád: Turáni 
Dalok. 3. A pápai reform, főiskolától: a) Érem gyűjte
mény leírása II. kötete, b) br. Baldacci Antal-féle 
metszet gyűjteményének katalógusa és c) Könyvtára 
katalógusának II. kötete. 4. A Magyar Túrista Egyesület 
„Sasfészkek“ című művet küldött Hetyésy István Vili. 
oszt. tanuló részére, ki az egyesület által az 1912. 
évben a diák túrista leírásokra hirdetett pályázaton 
dicséretben részesült.

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 
érdeklődéséről s ez irányban mutatkozó áldozatkész
ségéről is. Mint a megfelelő helyen közlött kimutatá
sokból is kitűnik, a líceumi ifjúság a lefolyt évben is 
tetemes összeggel járult az Ifjs. Belmissziói Egyesület 
jövedelmének gyarapításához. Ezen kívül több nemes 
hazafias és iskolai célokra adakoztak. P. o. a Budapesti 
központi gyüjtőszanatorium javára az ifjak közt rendezett 
gyűjtés 242 K-t és 15 fill.-t eredményezett.

h) Ifjúsági kirándulások. Október hó 4-ikén intéze
tünknek 70 felsőbb osztálybeli tanulója 8 tanárnak
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vezetésével megtekintette Szombathelyen a vasvár
megyei műtörténeti kiállítást és az ottani gyufagyárat. 
A soproni ezidei képkiállításon a tanulókat a rajztanár, 
a soproni gázgyárban a Vl-ik oszt. növöndékeket 
pedig a természetrajz tanára kalauzolta. A pünskösdi 
szünidőben az V. oszt. 20 tanulója kirándult osztály
tanárjával Fraknóra és Rozáliára. A természetrajz tanára, 
úgy mint minden esztendőben, ezen iskolai évben is 
ősszel és tavasszal az I, II. és IV. osztály növendékeivel 
délutánonként több ízben járt botanizálni és bogarászni.

A tavalyi erdélyi ifjúsági kirándulás leírására 
kitűzött pályadíjak közűi az I. nem adatott ki, a II. 
Hetyésy István VIII. o. b., a III. Grossing János, szintén 
VIII. o. b. tanulónak ítéltetett oda.
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1. Tanári kar és tantárgybeosztás.
á) Rendes és helyettes tanárok:

Sz
ám T a n á r  n e v e T a n t á r g y a i  é s  h e t i  ó r a s z á m a

O
sz

tá
ly


fő

 
1

E g y é b  e l f o g l a l t 
s á g a

í .
G e c s á n y i  G u s z t á v ,

igazgató.
Filozófia V III. oszt., föld

rajz I . oszt.; 6 óra. —

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

L atin  VI. oszt., görög VI. 
és V III. oszt., német III. 
oszt.; 18 óra.

—
L íceum i nagykönyv 
tá r és az egyházk. 
le v é ltá r  őre.

3. D a l a  J e n ő ,
rendes tanár.

M agyar, latin I. oszt., történet 
III. és VI. oszt.; 17 óra.

i .
oszt.

Ifi- G yorsírókor el
nöke, k iskönyv tá r 
ő re , a  főiskolai kis- | 
b izottság jegyző je.

i. H e t v é n y i  L a j o s ,
rendes tanár. Vallás I —V III. oszt ; 16 óra.

E rtek ez le ti jegyző. 
Belm issziói egyesü let 

e lnöke, in t. exhor- 
tá to r.

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

L atin  V. oszt., tö rténet IV., 
V., VII. és VIII. oszt.; 
18 óra.

V III
oszt.

Főisko lai nagyb izo tt
ság jegyző je, E gy
házk. pén z tá r e llen 
őre.

6.
H o l l ó s y  K á l m á n ,

rendes tanár.
M agyar III., VII. és VIII. 

oszt., latin III. oszt., gp. 
m agyar V III. oszt. 18 óra.

in.
oszt.

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

K. m értan I —IV. oszt., gp. 
rajz V —V III., oszt., szép
írás I—11. oszt.; 20 óra.

—
T a n ítja  a  sz. kézi 
rajzot, éneket. Ifi. 
É nek- és Zeneegy- 
leit elnöke.

8.

9.

R e v u c z k y  V i l m o s
helyettes tanár.

L atin  V II. oszt., görög V. 
és VII. oszt., gp. magyar 
VI. oszt.; 18 óra.

VII.
oszt.

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

L atin  IV. és V III. oszt., 
m agyar IV. oszt., gp. 
m agyar VII. oszt.: 17 óra.

IV.
oszt. E leim ező  e fo ru sa .

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

Latin II. oszt., m agyar II. 
és VI. oszt., gp. magyar 
V. oszt.; 17 óra.

II.
oszt.

I f i. M agyar T á r
saság elnöke.

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

M agyar V. oszt., német 
IV —V III. oszt.; 18 óra.

V.
oszt.

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

A tanév elején megbetegedett 
és az iskolai év végéig 
szabadságot kapott.

—
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m T a n á r  n e v e T a n t á r g y a i  é s  h e t i  ó r a s z á m a

O
sz

tá
ly


fő

E g y é b  e l f o g l a l t 
s á g a

13.

14.

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

Földrajz II. és III. oszt., 
term észetrajz I., II., IV., 
V. és VI. oszt.; 18 óra.

—
T erm észetraj zi szer
tá r  és k iskönyv tá r 
őre I I I .  és IV . oszt.

S z a b ó  K á l m á n ,
rendes tanár.

Számtan I I I —V ili. oszt., 
fizika V II. és V ili . oszt.; 
26 óra.

VI.
oszt.

F iz ika i sze rtá r  őre. 
Egyházk. számvevő.

15.
T é b y  M i h á l y ,

helyettes torna
tanító.

Torna, já ték  I —V ili . oszt.; 
16 óra. —

16.
K e r b e r  J á n o s ,

bejáró-óraadó
tanár.

I. és II. oszt. mennyiségtan. 
Stromp G yulát helyetesí- 
te tte  8 órában.

—

17.

1
D r .  S z i l v á s i  G y u l a

iskolai orvos és 
egészségtan
tanár.

Egészségtan VII. oszt. ;1 óra. —

1

b) Rendkívüli tanárok:

Láng József, róm. kath. hitoktató, Goldstein Ignác, 
izr. hitoktató, Cuany Henrik, francia nyelvmester.

c) Intézeti szolgák:

1. B uthy Dénes, 2. Kom játhy Lajos.

2. Végzett tananyag. 
a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dala Jenő.

1. Vallástan. Heti óra szám 2. Ószövetségi élet- 
és jellemképek s tanítások, különös tekintettel a Meg
váltó eljövetelének előkészítésére. Az ószövetségi
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könyvek főtartalmának rövid ismertetése. A tízparan
csolat Luther magyarázatával. Egyházi énekek s alkalmi 
imádságok. K. k. Bereczky S. Bibliai történetek és 
Luther Márton Kiskátéja. Tr.: 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 hűn és magyar nemzeti mondából; Hunor és 
Magyar; Attila, Isten ostora, Priskus Rhetor utazása 
Attilához, A catalaunumi csata, A fehér ló mondája, A 
brentai csata, Lehel kürtje, A magyarok a szentgalleni 
monostorban, Botond, Szent István, Korona és kard, 
Szent László és a kunok, Nándorfehérvár ostroma, Salamon 
harcai és vége, Szent László. A görög mondákból és törté
netből : Trója veszedelme. Mesék, mondák, tanítómesék, rövid 
rajzok, elbeszélések, A magyar puszta és népe. Költői 
olvasmányok: János vitéz, Katona élet, Nyalka huszár, 
Hadnagy uram, Szüretünk, Téli világ, Három fiú, A 
rab gólya, A vándor fiú, Rákosi szántó a török alatt, A 
farkas és a szúnyogok, Kinn a ménes, kinn a pusztán 
(ezek könyv nélkül is) Salamon, Kőmives Kelemenné, 
A bojtár, Van a nagyalföldön csárda sok, Szent László 
füve. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. K. k. 
Szinnyei J.: Iskolai Magyar Nyelvtan I. r. és Lehr-Riedl: 
Magyar olvasókönyv I. r. Tr: Dala Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. összefüggő olvas
mányok alapján (mesék, kisebb párbeszédek, Róma 
alapítása, trójai háború) a névszók és a cselekvő ige 
ragozása a rendhagyó alakok mellőzésével. Az olvas
mányokban előforduló szókincs elsajátítása. Havonkint 
két iskolai dolgozat, fordítás magyarból latinra. K. k. 
Pirchala Imre: Latin nyelvtan és olvasó- s gyakorló
könyv. Tr. : Dala Jenő.
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4. Földrajz. Heti óraszám 3. Földrajzi alapelő
ismeretek; tájékozás a földgömbön és térképen. Magyar- 
ország hegy-, vízrajzi-, éghajlati viszonyai, terményei, 
állatvilága, lakosai. Magyarország politikai beosztása, 
nevezetesebb városai. Térképvázlatok készítése. K. k. 
Dr. Némethy Károly; Földrajz, I. r. Tr. Gecsányi G.

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

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A négy számolási 
művelet egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. 
A pénzrendszer, a hosszúság, terület, térfogat és súly
mérték ismertetése. Oszthatóság, közös többes. K. k. 
Beke Manó: Számtan. Tr.: Kerber János.

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 síkdíszí
tések, stilizált virágalakzatok rajzolása és színezése. 
Ezekkel kapcsolatban kézügyesítő és szemmértékfejlesztő 
gyakorlatok; festékkel egyenletesen való bevonás. — 
Ecsetrajz. Egyszerű, lapos tárgyak rajzolása. — Emlé
kezetből való rajzolás. — K. k. Zalányi: Rajzoló geo
metria I. rész. Tr.: Králik Gusztáv.

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

9. Ének. Heti óraszám 1. 24 egyházi dallam be-
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gyakorlása. Egyszerű világi és hazafias dalok begyakor
lásával kapcsolatban a hangjegyek és szünetjegyek ol
vasása és Írása. Az ütem, 2/4, 3/4 és 4/* ütem, ütemezve 
éneklés, a hangsúly. — A kötőív. — Pontozott hangjegy. 
— Az egyszerű gyakori előadási jelek. — Hallásfejlesztő 
gyakorlatok. — K. k .: Az evang. egyház Dallamos 
könyvecskéje az új énekes könyvhöz. — Sztojánovics: 
Apolló hangjegyfüzet. Tr.: Králik Gusztáv.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rend
gyakorlatok. Szabadgyakorlatok: állások, egyszerű tag
szabadgyakorlatok, járás, futás, társas szabadgyakorlatok. 
Osztálytornázás szereken. Játék. Tr.: Téby Mihály.

II. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. Ruhmann Jenő.

1. Vallástan. Heti óraszám: 2. Jézus élete és taní
tása a megfelelő újszövetségi szakaszok ismertetése 
alapján. Az újszövetségi könyvek főtartalmának rövid 
ismertetése. Az apostoli hitvallás. 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 tanitómesék; leírások; Hérodotoszból Creo- 
sus és Cyrus története; a magyar történelemből: Nagy 
Lajos és a náüolyi hadjárat; a Hunyadiak; A régi Vise- 
grád; Várak és kastélyok a középkorban. Az árvái Kár
pátok és lakóik; A székelyek közt. Költemények: Az 
ó-torony, A lengyel anya, Búcsú, A rab oroszlán, A 
zarándok, Pál gazda, A puszta télen, A jó öreg korcs-
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máros, A Tisza, Both bajnok özvegye, Szibinyáni Jankr 
Mátyás anyja, A szegény asszony könyve, A kereszútról, 
A tudós macskája (ezek könyv nélkül is) Kéthetenkint 
iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar 
nyelvtan IL, Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv II. r. Tr.: 
Dr. Ruhmann Jenő.

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- 
tiorum certamine, De adventu Hunnorum, De Attiláé 
aedibus, De convivio regis Attiláé, De equo ligneo, De 
fraude Sinonis, De incendio Troiae, De Ulixe in Ogygia 
insula morante, De Nausicaa, De Phaeacibus, Ulixes no- 
menn suum aperit, De Polyphemo, De Aeolo, ventorum 
rege, De Laestrygonibus et Circe, Ulixes se filio aperit. 
Fordítási gyakorlatok lantinra. Kéthetenként iskolai írás
beli dolgozat. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan és Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv. Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.

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

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

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. Tizedes és 
közönséges törtek ismétlése. Számolási rövidítések. 
Korlátolt pontosságú műveletek. Arányos mennyiségek, 
arány, aránypár. Egyszerű hármasszabály, százalék- 
számítás. K. k. Beke Manó: Számtan. Tr. Kerber János.
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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 levonva 
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 rajzo
lása közvetlen megfigyelés után a saját árnyék egy
szerű feltüntetésével. — Egyszerű tárgyak (skatulyák, 
könyvek stb.) rajzolása és színezése a valóságról. 
— Stilizált levélformák és növényi díszítések rajzolása 
és színezéssel. — Kézügyesítő gyakorlatok. Ecsetrajzolás. 
Emlékezetből való rajzolás K. k. Horti: Rajzoló geo
metria II. rész. Tr. : Králik Gusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóirás. 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
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kézi szerekkel, társas futás. Osztálytornázás szereken. 
Játék. Tr.: Téby Mihály.

m. OSZTÁKY.
Osztályfő: Hollósy Kálmán.

1. Vallástan. Heti óraszám: 2. Keresztyén egyház
történetjellemző kor- és életrajzokban, különös tekintettel 
a reformáció (Luther) korára és a hazai evangeliomi 
egyházunk történetére, szervezetére és intézményeire. 
Az apostolok cselekedeteinek könyvéből a megfelelő 
szakaszok olvasása és magyarázata. Egyházi énekek. K. 
k. Hetvényi Lajos. A keresztyén egyház rövid története 
kor- és életrajzokban. Tr. Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám: 4. a) Nyelvtan. 
A nyelvtan rendszeres áttekintése, b) Olvasmányok. A 
görög világból: Perikies, a görög színház. A magyar 
történelemnek a mohácsi vész utáni korából: A mohácsi 
vész, Dobozi Mihály és hitvese, Zrínyi Szigetvárott, 
Buda visszafoglalása a törököktől; kisebb novellák és 
rajzok: Világos vára, A bölcs dervis, Keresztyén és 
török, A körtefa, A fejedelem buzogánya, A peregrinus, 
A befagyott Balaton, Tollagi Jónás Pesten, Az első 
magyar komikus, Körösi Csorna Sándor, költemények: 
Hymnus, Szülőföldemen, A hamis tanú, Füstbe ment 
terv, Pató Pál úr, Mohács, Az Alföld, Egy gondolat bánt 
engemet, Családi kör, Szózat (ezek könyv nélkül is), 
Gvadányi J. Peleskei nótáriusából, Nagyenyedi két fűzfa, 
Mátyás deák. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. K. k. Szinyey 
József: Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr-Riedl Magyar 
olvasókönyv III. r. Tr. Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan. Az 
egyszerű mondat mondattana. Havonkint két iskolai Írás
beli dolgozat. Fordítás magyarból latinra, b) Olvasmány,
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Cornelius Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides,. 
Cimon. Phaedrusból: Lupus et agnus, Ranae regem 
petierunt, Canis per fluvium carnem ferens, Graculus 
superbus et pavo, Asinus ad senem pastorem, Canis 
fidelis, Vulpes et ciconia, Lupus ad canem. Cervus ad 
fontem. Vacca, capella, ovis et leo, Lupus et gruis. K. 
k. Pirchala Imre Latin nyelvtana és ugyanannak Latin 
olvasókönyve a gimnázium III. és IV. osztálya számára. 
Tr. Hollósy Kálmán.

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

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

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

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalék- 
számítás egyes alkalmazásai, összetett következtetések. 
Kamatszámítás. Kamatos-kamatszámítás. Értékpapírok. 
Arányos osztás és középérték-számítás. Érem-számítás. 
K. k. Beke Manó dr. Számtan. Tr.: novemberig Stromp 
Gyula, novembertől Szabó Kálmán.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Plani- 
metria. A pont, egyenes és szögre vonatkozó egyszerűbb
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szerkesztések. — 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 rendgya
korlatok : a szabatos menetelés gyakorlása, kanyarodások, 
fejlődések. Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok 
kézi szerekkel, társas szabadgyakorlatok, futás. Osztály- 
tornázás szereken. Játékok. Tr.: Téby Mihály.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: Rosta Ferenc.

1. Vallástan. Heti óraszám: 2. Az evangéliumi 
keresztyénség tanítása építő irányban bibliai és történeti 
példák által szemléltetett alakban, a Luther kátéjában 
foglalt igazságok alkalmas felhasználásával és a választó 
tanok kiemelésével. Egyházi énekek. K. k. Hetvényi L. 
Keresztyén vallástan. Tr. Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányok: 
Arany Toldija és Kisfaludy Károly Mátyás deákja. 
Kisebb költemények a magyar kalsszikusokból, különös 
tekintettel a különböző versformákra. Prózai olvas
mányok Heltai meséiből, Mikes leveleiből, Faludi Téli 
éjtszakáiból; Ferenc király megkoronáztatása (Kazinczy); 
Jakli, Szegény ember jó órája, A tulipán (Gárdonyi). 
Elmélet: Stilisztika. A szókincs. A stílus tiszta magyar
sága, világossága, szabatossága, ereje, csinossága,

4
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fordulatossága (trópusok és figurák). Verstan: a hang
súlyos verselés, a klasszikus és nyugateurópai vers
formák. Havonkint két Írásbeli dolgozat. K. k. Góbi 
Imre: Stilisztika és verstan. Lehr A .: Arany Toldija. 
Tr. Rosta Ferenc. ,

3. Latin nyelv. Heti óraszám: 6. Olvasmány: 
Caesar De bello Gallico című művéből: I. Gallico fel
osztása. 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 olvas
mányokhoz történeti bevezetés, tárgyi magyarázatok. 
Nyelvtan: az előző osztályok anyagának ismétlése 
után az összetett 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.: Rosta Ferenc.

4. Német nyelv. Heti óraszám 3. Az alaktan 
folytonos ismétlése mellett a mondattan. Prózai és 
költői olvasmányok fordítása s azok tartalmának német 
nyelven való elmondása. Beszédgyakorlatok. Kéthetenkint 
egy-egy megfelelő Írásbeli dolgozat. K. k. Albrecht I .: 
Német 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-
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vények életjelenségei. Növények gyűjtése. K. k. Dr. 
Szterényi: Növénytan. Tr. Szabó József.

7. Men?iyiségtan. 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. 
Növények, ágak egyszerű festése. Díszítések rajzolása 
és színezése. Rajzolás ecsettel. Emlékezetből való raj
zolás. 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.: Téby Mihály.

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: Spanner Géza.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A kereszténység 
megalapításának története. Jézus korának és munkájá
nak megértése céljából Izrael vallásának rövid ismerte
tése, különös tekintettel a prófétákra. Jézus élete és 
tanitása. Az apostolok élete és működése. A Szentirás- 
nak, különösen az uj szövetség nevezetesebb részeinek 
olvasása és magyarázata. K. k. Frenyó Lajos: „A keresz
ténység megalapításának története.“ Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. Olvasmányok: 
A pákásztanya, B. Wesselényi Miklós (idősb), Hunyadi
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János harcai a török ellen, A török városainkban, Buda 
veszéséről és Terek Bálint fogságáról, A teremtett álla
tokról való elmélkedésnek hasznai, A hitel bevezetése 
és befejezése, Paraenesis, Daliás idők (házi), Perikies 
beszéde a háború I. évének halottai felett, Kölcsey be
széde Kazinczy felett, Gyulai beszéde Arany felett, Kossuth 
beszéde a haderő megajánlása ügyében, Deák beszéde 
a felirat tárgyában, Toldi estéje, Az új földesúr, Mikes 
leveleiből; a három utolsó házi. II. Elmélet: Az olvas
mányok alapján szerkesztéstan és rhetorika, az anyag- 
gyűjtés és elrendezés; a prózai Írásművek fajai; történet
írás, értekezés szónoki beszéd, levél. Havonkint egy 
írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: Rhetorika Tr.: 
Spanner Géza.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Prózai olvasmány: 
Cicero: De imperio Cu. Pompei egészen és Pro L. Archia 
poéta első része. Költői olvasmány: Ovidius Fasti-jából: 
Janus, Hercules legyőzi Cacust, Romulus és Remus ki
tétele, Roma alapítása. Remus halála, Romulus halála, 
A római év beosztása, A Salius-papok eredete, Termi- 
nalia, A Fabinusok hősi vállalata és halála. A tárgyalt 
irók életrajza s műveik rövid ismertetése. Az olvas
mányokkal kapcsolatban régiségtani ismeretek. Kétheten
ként 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 stílusgyakorlatok. Tr.: Hollós János.

4. Görögnyelv. Heti óraszám 5. A görög hangtan, 
magánhangzós, mássalhangzós névragozás, rendhagyósá- 
gok, melléknevek, névmások, határozók, számnevek. 
Athematikus igeragozás, mássalhangzós tövek 4 osztálya. 
Fordítási gyakorlókönyvből 1—30, 31, 33, 35, 37, 41, 
47, 49, 53, 81, 87 gyakorlatok. Kéthetenként egy írás-
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beli dolgozat. K. k. Maywald József: Görög nyelvtan, 
Görög gyakorló és olvasókönyv I. rész. Tr.: Revuczky 
Vilmos.

5. Görögpótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. 
összefüggő bő szemelvények alapján Homeros Iüasa és 
Odysseája; a homerosi istenek, a homerosi kérdés. 
Szemelvények 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; Bethlen Miklós gróf: Zrínyi Miklós halála; 
Cserei Mihály : Apafi halála; A zernyesti ütközet; Apor 
Péter báró: Részletek a Metamorphosis Transsylvaniae- 
ből. K. k. Csengeri: Homeros Iliasa, Gyomlai: Homeros 
Odysseája, Geréb: Szemelvények Herodotos történeti 
műveiből és Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv I. r. 
Tr: Dr. Ruhmann Jenő.

b) Rajz Heti óraszám. 2. Az előző osztályok anya
gának átismétlése és mélyítése után a hasáb, gúla, 
továbbá forgási testek és edényformák rajzolása szén
nel és krétával szürke alapon a látszattani 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, 
Die Standeswahl, Das wohlfeile Mittagessen, Untreue 
schlägt den eigenen Herrn, Der Sommer. Költemények: 
Heine: Leise zieht . . ., Die Lorelei; Lenau : Der Postillon, 
Die Heideschenke. A második csoportban olvasták még
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a következő olvasmányokat: St. Peter mit der Geige, 
Die goldene Repetieruhr; a következő költeményeket: 
Heine: Wo?, Lenau: Drüben geht . . Rückert: Bar
barossa. Tankönyv: Albrecht János: Német nyelvtan és 
olvasókönyv. Tr. Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Bevezetésül a tör
ténet előtti idők. A keleti népek vázlatok, a görögök 
és rómaik részletes története a nyugatrómai császárság 
bukásáig. K. k. Varga Ottó: Világtörténet I. r. Tr.: 
Hollós János.

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

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

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai 
rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kéziszerekkel. Tár
sasgyakorlatok, játékok. Szertornázás csapatokban. Tr. : 
Téby Mihály.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: Szabó Kálmán.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Egyetemes keresztyén 
egyháztörténet a wesztfáliai békekötésig, főtekintettel 
az egyház belső életére. Az apostolok cselekedeteiből 
Pál apostol útjainak s az apostoli levelekből a tárggyal 
összefüggő nevezetesebb részeknek olvasása és magya-
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rázata. Az ág. hitvallás részletesebb ismertetése. K. k. Pálfi
J.: A keresztyén egyház története. Tr.: Hetvényi 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: kisbb költe
mények Kisfaludy S., Kisfaludy K., Czuczor, Kölcsey, 
Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Arany, Tompa, Petőfi, 
Garay, Gyulay, Lévay, Szabolcska, Endrődi műveiből 
és a népköltészetből; Arany balladái; Shakspere Corio- 
lanusa, Sophokles Antigonéja. Házi olvasmányok: Zrínyi 
Szigeti veszedelme, Vörösmarty Két Szomszédvára, 
Arany néhány balladája, Kisfaludy Károly „Kérők" és 
„Csalódások" című vígjátéka. Havonként Írásbeli dolgozat 
hat házi, három iskolai). K. k. Góbi: Poétika. Tr.: Dr. 
Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózái olvasmány: 
Livius: Ab űrbe cond. libr. XXL 1—15., 18., 32— 38. 
fejezetei a kapcsolatos régiségekkel együtt. Római tör
ténetírás. Livius élete és művei. Költői olvasmány: Ver
gilius Aeneise I. énekének 1— 123., 157—179. és II. 
énekének 1—198. sorig terjedő szakaszai. Ezzel kapcso
latban római vállásrégiségek. Vergilius élete és művei. 
Havonként két Írásbeli dolgozat, K. k. Pirchala: Livius 
XXI. és XXII. könyve. Pirchala: Vergilius, Aeneise, 
Szabó K.—Wirth: Stílusgyakorlatok és Wagner—Horváth: 
Római régiségek. Tr.: Bothár Dániel.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Második igerago
zás ; az V—VIII. osztály igéi; a conjugátio összefoglalása. 
Olvasmány : Szemelvények az Anabasisból Kyros haláláig; 
gnómák. Xenophon élete és művei. Kéthetenként Írás
beli dolgozat. K. k. Maywald J .: Görög nyelvtana és 
olvasókönyve. Tr.: Bothár Dániel.
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5. Görög pótló, a) Irodalmi rész; heti óraszám 3. 
Szemelvények a görög elégia, epigramma, dal és kar
énekköltészet köréből. A classikus irányban működő 
költőink tüzetesebb ismertetése. Színházi régiségek. 
Aeschylos: Oresteia ford. Csengeri János, Sophocles: 
Antigone, Oedipus király, Oedipus Kolonosban. K. k. 
Badics Ferenc: Magyar irod. olvasókönyv II. rész. Schill: 
Görög régiségek. Tr.: Revuczky Vilmos.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztály anyagá
nak 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, Das Wunder Kästchen, Andreas Hertzeg, Ein 
gutes Rezept, Die Ungarn in St. Gallen. Költemények: 
Geothe: Erlkönig, Der Zauberlehrling; Schiller: Der 
Ring des Polykrates, Der Taucher. A második csoport
ban tanulták még a következő költeményeket: Goethe: 
Der Schatzgräber, Der Fischer; Heine: Die Grenadiere, 
Die Wallfahrt nach Kevlaar. Tankönyv: Albrecht János: 
Német nyelvtan és olvasókönyv. Tr. Spanner Géza.

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

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és 
Kémia. A levegő és a víz ismertetése után általános 
kémiai fogalmak. Fontosabb ásványok leírása és a 
kristályrendszerek, összefüggés az ásványok vegyi
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összetétele, alakja és fizikai tulajdonságuk közt. 
Szerves vegyületek. A víz geológiai működése. A föld 
korszakai. K. k. Dr. Szterényi: Ásványtan és kémia. 
Tr.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. Negativ és 
törtkitevős hatványok és gyökök; a logarithmus és 
számítás logarithmusokkal; arithmetikai és véges 
geometriai sorok. Körtan; goniometria és síktrigono
metria, Tankönyv: Dr. Beke Manó: Algebra, Dr. Wagner 
Alajos: Geometria. Tr.: Szabó Kálmán.

10. Torna. Heti óraszám 2. Az V. osztály anyaga 
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. Tr.: 
Téby Mihály.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Revuczky Vilmos.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Az egyetemes 
keresztyén egyháztörténet nevezetesebb eseményei a 
westfáliai béke után rövid összefoglalásban különös 
tekintettel a külső és belső misszió ísmertésére. A 
magyar evangélikus egyház-története fő tekintettel az 
egyház belső életére; egyházunk alkotmányának ismer
tetése. K. k. Pálfy J .: A keresztyén egyház története. 
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, főtekintettel az egyes korszakok művelődés- 
történeti jellemzésére. A középkor szellemi élete; Mátyás 
és a renaissance; a reformáció hatása; Tinódi és Balassa; 
a katholikus restauráció; Pázmány és Zrínyi; a kuruc- 
világ költészete; Mikes és Faludy; Bessenyei és az
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irodalom felújulása; a különböző költészeti irányok; 
Kazinczy és a nyelvújítás; Csokonai; Kisfaludy S., 
Berzsenyi és Kölcsey; a tudományos irodalom áttekin
tése. Olvasmányok: a tárgyalt írók és korok kiválóbb 
művei, a nagyobb művekből szemelvények; Kazinczy 
Pályám emlékezete; Riedl: A magyar irodalom főirányai. 
Havonként egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei: Magyar 
nyelvt. Góbi: A magyar nemzeti irodalom története
I. rész. Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány 
Vergilius Aeneisének VI. könyve. Vergilius élete, az 
Aeneis méltatása, régíségtani vonatkozások. Prózai 
olvasmány Sallustius: De bello Jugurthino 1—40 f. 
Sallustius irodalmi működése. Cicero: Catalina ellen 
mondott első beszéd. Stilisztikai és nyelvtani sajátos
ságok. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala 
Imre: Aeneidos libri XII. Bartal—Malmosy: Sallustius. 
Köpesdy: Ciceronis in Catilinam orationes quattuor. 
Csengeri: Stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz, 
Vergiliushoz. Tr.: Revuczky Vilmos.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány. 
Herodotos V. 49—51. 97 (Aris tagoras, Spárthában és 
Athénben), VI. 86. (Pythia erkölcsi tanítása) VI. 109— 
117. (Marathoni csata) VI. 125—131. (Kleisthenes lako
mája), VII. 138—143. (Athén érdeme), VIII. 223—228. 
(Thermopilai csata). A görög próza fejlődése. Herodotos 
műveinek jellemzése. Költői olvasmány. Homeros-Iliasa
I. ének. H. VI. ének. H. XVIII. 369—617. (Achilleus 
pajzsa). Homeros élete. A homerosi apósok sorsa, home- 
rosi kérdés. Iliasa szerkezete. Dialektikai és gramatikai 
fejtegetések, szócsoportok összefoglalása. Három heten
ként egy írásbeli dolgozat. K. k. Geréb József: Görög 
prózai szemelvények. Csengeri János: Homeros Iliasa. 
Tr. Revuczky Vilmos.

*
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5. Görögpótló, a) Irodalmi rész. Heti óraszám 3. 
I. Bő szemelvények Thukydidesből, főleg a Perikies 
alakjára vonatkozó részek; a lesbosi és melosi ügy; a 
szicíliai hadjárat megindításának körülményei és maga 
a hadjárat. Demosthenes korának sajtóval kapcsolatosan 
az I. filippika. II. A magyar történetírás fejlődésének 
főbb mozzanatai. Szemelvények Horváth Mihály, Szalay 
László és Salamon Ferenc műveiből. A magyar szónoklat 
fejlődése és képviselői. Szemelvények Kölcsey, Széchenyi, 
Deák és Gyulai beszédeiből. K. k. Hegedűs István: 
összefüggő részek Thukydides műveiből. Borsos: Demos
thenes filippikai. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv
III. r. Tr.: Rosta Ferenc.

bj 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 
Grál- és Artus-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 Kudrunból, a fent elsorolt 
olvasmányokat pedig végigolvasták. K. k. Dr. Heinrich 
G.: Német tan- és olvasókönyv III., Endrei Á.: Német 
stílusgyakorlatok, 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
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legujjabb időkig. Európa, Amerika államai jelen állapotá
nak ismertetése; a gyarmatbirtokok. K. k. Varga Ottó: 
Világtörténet III. rész és Varga Ottó: Politikai földrajz. 
Tr.: Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. Mechanika: anya
gi pont median kája; 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 3. Arithmetikai és 
geometriai sorok; kamatos-kamatszámítás; a négyzetes 
egyenleg általános tárgyalása. A stereometria legfontosabb 
tételei. A testek felszíne és térfogata. K. k. Dr. Beke 
Manó: Algebra, Wagner: Geometria. Tr.: novemberig 
Stromp Gyula és novembertől Szabó Kálmán.

10. Torna. Heti óraszám 2. A VI. oszt. anyaga 
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. Könnyű 
athletika. Tr.: Téby Mihály.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Hollós János.

1. Vallástan. Heti óraszám 3. Az evangéliomi ke
resztyén életfelfogás (hitbeli és erkölcsi nézetek) ismer
tetése, különös tekintetei a mai életkérdésekre és szellemi 
áramlatokra. K. k. Bancsó A.: Kér. hittan és erkölcstan. 
Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. A magyar nemzeti 
irodalom fejlődésnek ismertetése 1820-tól. Részleteseb
ben Kisfaludy Károly, Katona, Vörösmarty, Bajza, Jósika, 
Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Széchenyi, Deák, 
Jókai, Madách, Gyulai. Olvasmányok: Gyulai: Vörösmarty
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életrajza, Bánk bán, Abafi, A falu jegyzője, Zord idő, 
Buda halála, Az ember tragédiája. Havonként egy házi 
dolgozat. K. k. Góbi: A magyar nemzeti irodalom tör
ténete. II. r. Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Költői olvasmány: 
I. Horatius I. 1, 3, 9, 11, 14, 22, 37. II. 3, 10, 14, 18. III. 
1, 2, 9, 30. IV. 3. Epod.: 1, 2, 2, Sat. I. Részletek az 
Ars-poeticából. II. Prózai olvasmány: Szemelvények Tacitus 
Annaleseiből: Bevezetés Augustus halála, Tiberius trónra- 
lépése, Augustus temetése, Tiberius első tettei; a nagy 
tűzvész Rómában, a keresztyének üldözése. A irodalom- 
történeti ismeretek kiegészítése, és összefoglalása. Két
hetenként írásbeli dolgozat, felváltva magyarból latinra 
és latinból magyarra. K. k .: Csengeri: Horatius. 
Schmidt: Szemelvények. Tacitus Annaleseiből. Cserny 
Dávid: Stílusgyakorlatok III. r. Wagner Horváth: Római 
régiségek. Tr. Rosta Ferenc.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: 
Platon Apológiája kivonatosan és Kritonja egészen. 
Költői olvasmány: Homeros Odysseia-jának I. és V. 
énekéből szemelvények. Irodalomtörténeti fejtegetések 
és a nyelvtani ismeretek ébrentartása. Kéthetenkint 
Írásbeli dolgozatok, fordítás magyarból görögre és 
görögből magyarra. K. k. Geréb I .: Görög prózai 
szemelvények. Csengeri J.: Homeros Odysseia-ja. Tr. 
Bothár Dániel.

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 négy sarkalatos 
erény, a tökéletlen államformák. A görög művészet 
történetéből: Az archaikus kor, Pheidias iskolája, 
Skopas és Praxiteles iskolája, a hellenistikus kor szobrai,
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atléták és harcosok szobrai, kiváló képmások, görög sír
emlékek, templom és szinház, képirás, K. k. Alexander 
B .: Platon és Aristoteles. Schill S .: A görög irodalom 
története. Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb 
alkotásainak ismertetése. Tr.: Hollósy Kálmán.

b) Rajz. Heti 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 élete és irodalmi 
működése. Olvasmány: Wilhelm Teliből két felvonás, 
Das Lied von der Glocke, futólagos olvasása egyes 
olvasókönyvi részeknek az illető költőknek irodalom- 
történeti tárgyalásával kapcsolatban. A második csoport
ban részletesen vették az irodalomtörténeti szakaszokat, 
könyv nélkül: Mignon Grenzen der Menschheit. Das 
Göttliche és Das Lied von der Glocke egy része. K. k. 
Dr. Heinrich G. Tr.: 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. Tr.: Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. Thermika: hőmér
séklet, hőmérő; testek hő okozta tágulása; a hő mérése ; 
halmazállapot változásoka hő terjedése és mivolta, gőz
gépek. Mágnesség. Elektromosság: elektrosztatika (elek
trosztatikai jelenségek, potenciál); elektrodinamika (áram 
források, elektromos áram hatásai, indukció, elektromos 
rezgések). Kozmográfia. K. k. Szíjártó Miklós: Kísérleti 
fizika. Tr.: Szabó Kálmán.
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9. Mennyiségtan. Permutációk, kombinációk, variá
ciók; Newton binominális tétele. A gömb felszíne és 
térfogata; a gömbháromszögtan sinus- és cosinus-tétele.
K. k. Dr. Beke Manó: Algebra, Wagner: Geometria. 
Tr.: novemberig Stromp Gyula, novembertől Szabó 
Kálmán.

10. Filozófia propedentika. Heti óraszám 3. A 
pszichológia és logika elemei. A lelki jelenségekről. 
Érzetek, képzetek, érzelmek; utánzás-megszokás, akarat, 
jellem. Lelki betegségek. A logikai formák. A kutatás 
módszerei. A tudományok felosztása. Feltevés-elmélet. 
Elménk tévedéseiről. Észelvek. K. k. Szitnyai E lek: 
Lélektan és logika. Tr. Gecsányi Gusztáv.

11. Torna. Heti óraszám 2. A VII. oszt. anyaga 
kibővítve megfelelő nehezebb gyakorlatokkal. Tr.: Téby 
Mihály.

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz. és mintázás. Heti óraszám 4.
a) Rajz. Kezdőknél a tanulók tapasztalati köréből vett 
tárgyak rajzolása és színezése fejből, majd levelek, 
préselt és természetes növények, lepkék, egyszerű tár
gyak, edények rajzolása és színezése valóság után. 
Vázolás. Haladóknál ágak, zöldség, gyümölcs, ipari tár
gyak, kagylók, kitömött madarak, csendéletek festése. 
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 
mintázása dombormű kivitelben a valóság után. Tr.: 
Králik Gusztáv.
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2. Miiének. 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 ünnep
ségein nyilvánosan is szerepeltek. A betanult énekek: 
Tehozzád közelebb ! Régi angol vallásos ének. Vegyes- 
kar. — Beleznay A .: Mazurka. Vegyeskar. — Ifj. Sz. 
Nagy K .: Nemzeti dal. Vegyeskar. — Te, kit az ész 
keres. Korái. Vegyeskar. — Itt a gyászos óra. Korái. 
Férfikar. — Lányi E .: Ha nem szeret. Népdal. Férfikar. 
— Egressi B .: Mi füstölög ott a sikon . . . Népdal. 
Gyermekkar. — Kitették a holttestet az udvarra. Nép
dal. Gyermekkar. T r.: Králik Gusztáv.

3. Hegedűjáték. Heti óraszám 4. A tanulók két 
csoportra, kezdők és haladók csoportjára osztva tanulták 
a hegedűt és zeneelmélet, a) Kezdők elméleti tananyaga: 
a hegedű és vonó alkatrészei, a hangrendszer és hang
jegyek ismertetése, a hangjegyek értéke, az ütem, egész 
és fél távolság, a hangsor, a hangközök névrendi szem
pontból, a szünetjelek, a csonka ütem, nyújtópont és 
kötőjel, ismétlőjel, da capo al fine, két nyújtópont, 
staccato, triolák, módosítójelek, Gyakorlati tananyag: a 
hegedű tartása, a vonó vezetése az üres húrokon, 
Hohmann—Bloch hegedűiskola I. rész 1—173. gyakor
latig. b) Haladók elméleti tananyaga: a skálák képzése, 
a hangnemek a hangközök teljes ismertetése, synkopák, 
sextolák. Cifrázatok: a hosszú és rövid élőké, a parány- 
trilla, a mordent, a parányzó és a trilla. Cromatikus 
hangsor, kettős fogások. Gyakorlati tananyag: Hohmann— 
Bloch hegedűiskola I. rész. 174. gyakorlattól végig. Tr.: 
Téby Mihály.

4. Egészségtan. Heti óraszám 1. Az egészségtan 
története. Az egészségtan a régi népeknél. Az egész-
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ségtan tanulásának erkölcsi és gyakorlati haszna. A 
táplálkozásról, Különféle táplálékokról. A tejről. A jó 
tej birálata. Tejhamisítások. Hús. Kolbászfélék. Kolbász
mérgezés. Tea. Kávé. Gombák. Alkohol. Dohány, Fertőző 
betegségek. Cholera. Hasi hagy máz (typhus). Védekezés 
a fertőző betegségek ellen. Tüdőgumőkór. Ivóvíz. 
Ivóvíz chemiai összetétele. Ivóvíz birálata. Magyar 
ásványvizek és fürdők. Vízórák. Lakás. Védekezés a 
nedves lakás ellen. Fűtés. Szellőzés. Világítás. Első 
segélynyújtás és életmentés.

Vetített képekben előadás: A gyermekápolás és 
gyermeknevelésről. Choleráról. Tüdővészről. Alkoholról. 
Első segélynyújtásról.

Egészségtani kirándulások : A soproni városi víz
vezeték és vágóhíd megtekintésére.

5. Gyorsírás. Heti óraszám 6. Három tanfolyam
ban, kettő a levelező, egy pedig a vitaírást tanulók 
számára. Az egyes tanfolyamoknak a „Főgimnáziumi 
Gyorsírókor'-ről szóló alább következő jelentésében 
felsorolt vezetői az oktatást a kör elnökének, Dala 
Jenő tanárnak felügyelete alatt végezték.

6. Francia nyelv. A tanfolyam kétcsoportra, kezdők 
és haladókéra oszlott. A kezdők csoportjába összesen 6, 
a haladókéban 5 tanuló vett részt. Mindkét csoportbeli 
növendékek heti 2—2 órában nyertek oktatást, A tanítás 
direkt módszer szerint folyt.

c) írásbeli dolgozatok tételei.
A magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.
1. Milyen az erdő kora ősszel? 2. Az istenimádás 

(Kölcsey Parainesise után). 3. Buda a török uralom alatt
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(isk.) 4. A főnemesség és köznemesség harca 1825-ben 
(isk.) 5. A tél örömei. 6. Miféle körülmények teszik 
Aukerschmidtet magyarrá? 7. Athén és Spárta. 8. Deák 
feliratának gondolatmenete (isk.) 9. Fraknó vára.

VI. OSZTÁLY.

1. Munkátlanság a bűnök forrása. 2. Vörösmarty 
„Liszt Ferenchez“ c. ódájának fejtegetése. 3. A háború. 
4. Zrínyi jelleme a Zrinyiászban (isk.) 5. Vörösmarty .,Szép 
Ilonka“ c. költeményének elemzése. 6. Arany ballada 
hősei. 7. Petőfi tájképi költészete (isk.) 8. Sophokles 
Antigonéjának főbb jellemei. 9. Párhúzam a tragédia és 
a komédia hőse közt (isk.)

VII. OSZTÁLY.

1. „Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig 
lehetségig mívelni kötelesség.“ 2. A nyelvi változások 
és okaik. 3. A magyarok ősműveltsége nyelvünk hiteles 
adatai szerint. 4. „Nem hal meg az, ki milliókra költi 
dús élete kincsét“. 5. A vallásos és nemzeti eszme 
közép- és protestánskori költészetünkben. 6. a) Közélet 
és irodalom kapcsolata a XVII. században, b) A Murányi 
Venus és Murány ostroma. 7. Miért tanulmányozzuk 
nemzeti irodalmunkat? 8. A XVIII. századbeli költői 
iskolák irodalomtörténeti jelentősége. 9. Kölcsey Ferenc 
írói arcképe.

VIII. OSZTÁLY.

1. Miféle eszmék irányították irodalmunk fejlődését 
a 18. század végéig? 2. Katona Bánk bánja, mint leg
nemzetibb tragédiánk. 3. Vörösmarty irodalomtörténeti 
jelentősége. 4. A körülmények szerepe az élet hivatás
ban. 5. Petőfi családi lírája. 6. Vallás-erkölcsi eszmék.
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Arany költészetében. 7. Széchenyi hatása költészetünkre. 
8. Miféle kiválóságaival hódította el Jókai az olvasó- 
közönséget regényíró elődeitől?

A német nyelvből.

V. OSZTÁLY.

1.—2. Mut über Gut. 3. Fragen und Antworten.
4. Die drei guten Freunde. 5.—6. Die Standeswahl. 7.—8. 
Das wohlfeile Mittagessen. 9. Der treue Diener. 10.— 11. 
Untreue schlägt den eigenen Herrn. 12. Nützliche Leh
ren. 13. Der Sommer. 14. Der Postillon. 15. Die Heide
schenke.

VI. OSZTÁLY

1. Der Kluge Sultan. 2. Andreas Hertzeg. 3.—4. 
Ein gutes Rezept. 5. Erlkönig. 6. Der Zauberlehrling.
7.—8. Der Ring des Polykrates. 9. Von der Vaterlands
liebe. 10.—13. Die Ungarn in St. Gallen. 14.—15. Der 
Taucher.

VII. OSZTÁLY.

1. Die deutsche Heldensage. 2. Siegfrieds Tod. 3. 
Kundrun. 4. Lessing. 5.—6. Minna von Barnhelm. 7. 
Franz Deáks Brief an einen Schüler. 8 . - 9 .  Hermann 
und Dorothea.

VIII. OSZTÁLY.

1. Der geschichtliche Hintergrund der Handlung von 
Wilhelm Teil. 2. Die Stellung der Schweizer unter König 
Albrecht. 3. Die Alpen. 4. Körners Brief an seinen Vater.
5. Schülers Brief an Körner. 6. Goethes Iphigenie. 7. 
Friedrich Schiller. 8. Der Gedankengang von Schülers 
Glocke.

5*
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Vizsgálat.
á) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét a január 
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%-át tette ki.

A félévi értesítőkön kívül különben a tanév folyamán 
is küldöttünk tudósítást oly tanulókról, akik akár szor
galom, akár magaviselet tekintetében kifogás alá estek. 
A múlt évi egyetemes egyházi közgyűlés jegyzőkönyve 
73. pontjának értelmében az eddigi évvégi osztályozó 
cenzúrák helyett osztályonként és tantárgyanként úgy
nevezett nyilvános összefoglaló vizsgálatokat (osztályozás 
nélkül) tartottunk; még pedig:

Május hó 17, 19, és 20-ikán a VIII. osztályát;
május hó 2-án és 7-ikén folytak le a vizsgálatok a 

gyorsírásból,
június hó 21-én pedig a magánvizsgálatok.
A tanulmányi eredményt úgy a kötelező, mint a 

rendkívüli tantárgyakra vonatkozólag a hátul közölt 
statisztikai táblázatok tüntetik fel.

b) Érettségi vizsgálatok.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 21, 
22, és 23-án tartottuk meg. A szóbeli vizsgálatok idejéül 
június 23-ika és a következő napok tűzettek ki s így 
ezen tanév érettségi vizsgálatainak eredményéről csak 
a következő iskolai év értesítőjében számulhatunk be.

Az 1911/12. tanév végén tartott rendes érettségi 
vizsgálatok lefolyását és eredményét a következőkben 
foglaljuk össze.
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A szóbeli vizsgálatok június hó 24-én és a követ
kező napokban Bancsó Antal soproni ág. h. ev. theo. 
akad. igazgatónak elnöklete alatt és dr. Gombócz Zoltán, 
tudományegyetemi m. és Eötvös kollégiumi rendes 
tanárnak, mint a kormány képviselőjének jelenlétében 
folytak le. Vizsgálatra jelentkezett saját intézetünkbeli, 
első ízben teendő érettségi vizsgálatra 36, latin kiegé
szítő érettségi vizsgálatra 9 soproni és 5 győri reál
iskolát végzett tanuló.

Az egyházkerület főhatósága alá tartozó intézetek 
javító és teljes pótló érettségi vizsgálatai múlt szeptember 
havában a bonyhádi ág. h. evang. főgimnáziumban 
tartattak meg.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a követ
kezők voltak :

1. A magyar n ye lvbő l:

Kisfaludi Károly irodalmi jelentősége.

2. A latin nyelvből:

Sallustius (Róma őstörténete): Coniuratio Catilinae, 
eaput 6—7.

3. M ennyiségtanból:

a) Algebrából. Egy nagyapa 10 és 14 éves unokái 
közt úgy oszt fel 12.000 koronát, hogy osztályrészeik 
a takarékpénztárba helyeztetvén, 24 éves koruk betöl
tése után mindegyik osztályrész egyenlő lesz. Kérdés, 
mily összeget kapnak az unokák egyenként osztály
részül ; s mily összeg fog mindegyiknek rendelkezésére 
állani a 24. év betöltésekor, feltéve, hogy a 4-es 
kamatokat évenként csatolják a tőkéhez.
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b) Geometriából. Két helységnek, melyet egymás
tól tó választ el, távolsága meghatározandó. Egy domb 
aljából mindkettőt lehet látni; az egyiknek távolsága a 
dombtól 4-358 km, a másiké 3'124 km, továbbá az 
irányzó vonalak által képezett szög 78° 12' 36".

4. Latin kiegészítő érettségi vizsgálat tétele: 
Livius: A1 űrbe condita liber II. cap. 47.
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A 14 reáüskolát végzett tanuló közül 6 jó és 4 elég
séges eredménnyel állotta meg a latin kiegészítőt. 
Négyen a követelményeknek meg nem feleltek s jövő 
hó vizsgálatra utasíttattak.
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A líceumi tanulók névsora.*)

I. osztály.

Bakody Elemér, Kisfalud — 
Sopronm. tk.

Balogh Antal, Kóny — Győrm., 
ftm., Dr. Berzsenyi J. öd.

Balogh István, Bököd — Komá
romul., tk. ftm.

Baráth István, Nemeskocs — 
Vasm., t. ism.

Bárdosi Ferenc, Andorháza — 
Vasm., t. ism.

Becka Ferenc, Sopron.
Beer Géza, Tótkeresztúr — 

Vasm., t.
Benkő János, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Bocsor Géza, Sopron.
Boda László, Tápiópuszta-Szent- 

györgy — Pestm.
Bognár Miklós, Sótony— Vasm., 

t. ism., Bognár A. cs. öd.
Bögöthy Lajos, Simaháza —
Brenner Mihály, Sopron.
Conrád Károly, Czinfalva — 

Sopronm.
Dala Zoltán, Nemeskolta —- 

Vasm., t.
Döbrönte József, Kemenes- 

högyész — Vasm., t. Zathu- 
reczky F. öd.

Gaál Lajos, Csánig — Vasm.
Gerhardt Ödön, Sopron..
Giczi Gyula, Sopron.
Gröller Mihály, Velege — Vasm. t.
Horváth Jenő, Uraiújfalu — 

Vasm., t.
Horváth Pál, Nagyveleg — 

Fejérm., tk.

Huszár Géza, Nagyszentmihály
— Vasm.

Jeszenszky Béla, Sopron.
Jezsó Gusztáv, Nezsider — 

Mosonm. t., ism. km.
Kercsmár Zsigmond, Szentbibor

— Vasm., t.
Kiss Bálint, Szilsárkány — Sop

ronm., t.
Klausz Rudolf, Sopron.
Klenner Ottó, Kabold — Sopronm. 
Kohn Pál, Sopron.
Kosztelni Gusztáv, Sopron. 
Kovácsics Géza, Zsebeháza — 

Sopronm.
Kransz Ernő, Sopron.
Lábos Aladár, Répczelak — Vas

megye, t. _
Malár János, Otura, Nyitram. t. 
Masznak Frigyes, Brennberg- 

bánya — Sopronm., t.
Mayer Károly, Sopron.
Menyhárt Ignác, Völcsej — Sop

ronm., t.
Mihály “Antal, Zalabesenyő — 

Zalam.
Mikó Gyula, Hegyeshalom — 

Mosonm.
Mikó János, Jobaháza — Sopron- 

megye, t.
Nagy György, Nemeskolta — 

Vasm., tk., Németh Bárány 
B. öd.

Novák Gyula, Zalatárnok •— 
Zalam., t.

Pathy Dezső, Szarvkő — Sop
ronm., 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 n ev e; cs. ö. =  
családi ösztöndíj.
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Perkics Ferenc, Muravásárhely
— Vasm., t.

Pethő Márton, Alsóság, — Vas
megye, t.

Poós József, Völcsej, Sopron- 
megye, t.

Siftár Imre, Sürüháza — Vasm.
t. ítm., Szabó J. és öd.

Szabó Sándor, Magyargencs — 
Vasm., t. ism.

Szilágyi Gyula, Sopron, km. 
Szilágyi Lajos, Bodonhely — 

Sopronm.
Takács Gyula, Mesterháza — 
Vargyay Gyula, Egyházashetye

— Vasm., t.
Vrecsics Lajos, Szécsényifalva 

— Vasm., t., Köves P. öd.

Wurst Ferenc. Kőszegfalva — 
Vasm., t.

Ziermann Lajos, Pinkafő — Vas
megye, t.

Magántanulók:

Bögöthy Ferenc, Felsőszakony 
— Sopronm.

Tompos Karolina, Kissomlyó — 
Vasm.

Tompos Zsigmond, Kissomlyó — 
Vasm.

Vörös Lajos, Nemeskolta — 
Vasm.

Összesen: (>0.

II. osztály.
Bakó István, Mihályi — Sopron- 

megye
Ballek Károly, Péterhegy — 

Vasm., t. ism.
Balogh Árpád, Kóny — Győrm., 

tk., tm., Dubovay f. öd.
Balogh Gyula, Bük Sopronm., 

t ,  ftm., Tratnyaky M. öd.
Balogh Kálmán, Bük — Sopronm. 

t., ftm.
Bauer János, Borbolya — Sop

ronm., t.
Bálint Mihály, Sopronbánfalva, 

ftm., Kutsera Sz. öd.
Berta Lajos, Szilsárkány — Sop

ronm., t.
Borbély János, Iharosberény — 

Somogym., tk., Gömbös Géza 
cs. öd.

Bödecs Károly, Kemeneshőgyész 
— Vasm., t.

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

K, cs. öd.
Conrád Lajos, Sopron.

Ferenczi Viktor, Tölcsány — 
Zalam.

Fleck Róbert, Némethidegkút — 
Vasm., tk.

Fliegenschnee Lajos, Sopron.
Gecsényi Károly, Szilsárkány — 

Sopronm., t.
Hári Lajos, Magyargencs — Vas- 

in., tk., ftm., Szabó J. és S. öd.
Hegedűs Béla, Sopron.
Hetyey Pál, Makkoshetye — 

Sopronm., t.
Hrabovszky László, Felsőőr — 

Vasm.
Illés János, Sopron.
Janzsa Kálmán, Muraszombat — 

Vasm., t.
Klausz Ernő, Sopron.
Kovács Pál, Pér — Győrm.
Kövesi Lajos, Fraknó — Sop

ronm.
Lábos Rajmond, Répczelak — 

Vasm. t.
Lángh Frigyes, Sopron, ism.
László József, Celldömölk — 

Vasm., t.
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László Sámuel, Boba — Vas- 
m., t.

Leyrer Károly, Vasdobra, t.
Mayer Lajos, Sopron, Kleeblatt 

nővérek öd.
Mikó Lajos, Jobaháza — Sop- 

ronm., t.
Mikó Tihamér, Hegyeshalom — 

Sopronm.
Moesz Jenő, Sopron.
Nagy Endre, Czelldömölk — 

Vasm., tk.
Pap Ferenc, Várpalota — Vesz- 

prémm., t.
Patthy Endre, Sopron.
Pöttschacher Viktor, Sopron.
Rácz Sándor, Tényőfalu — Győr- 

megye, t.
Rituper Sándor, Gesztenyés — 

Vasm., tk., Gombocz M., öd.
Rupprecht Antal, Sajtoskál — 

Sopronm.

Schandl János, Borbolya — Sop
ronm., t.

Skerlák Géza, Muraszombat — 
Vasm., t.

Stráner Ernő, Sopron, tm.
Szakái Sándor, Meszlen — Vas

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

Vasm., t.
Tompa László, Boba — Vasm., t.
Tóth Béla, Hegyfalu — Vasm., 

tk., Bárány P. í. öd.
Tömböly Dénes, Csánig — Vas

megye, t, Volkra S., öd.
Walter Károly, Sopron.
Weisz Imre, Sopron.
Ziermann Sándor, Pinkafő — 

Vasm., t.
Összesen : 57.

III. osztály.
Ágh János, Ivánegerszeg — 

Vasm., tk.
Balog Gyula, Kóny — Győrm., 

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

— Somogym., tk.
Bereczky Antal, Mencshely —

Veszprémin., t.,
Bocsor Pál, Sopron.
Boor Aladár, Magyarszombathely

— Veszprémin., t.
Feiler Iván, Városszalónak — 

Vasm., tk.
Fekete János, Bük — Sopronm., 

tm., Németh 1st. tábor, és 
Farkas A., öd.

Ferenczy Zoltán, Sopron, ftm., 
Barcza F., öd.

Giczi Jenő, Káld — Vasm., t. 
Gonda Ipoly, Sopron.
Gróf Lajos, Jánosháza — Vas

megye, tk.

Gyulay Zoltán, Sopron, tm.
Horváth Imre, Somlóvecse — 

Veszprémm. tk., Rátz Gy., öd. 
tm.

Horváth Károly, Csönge — Vasm.
Kardos László, Muraszombat — 

Vasm., t.
Kelemen Ferenc, Sopron.
Kohn Dezső, Sopron.
Koltai István, Pártosfalva 

Vasm., tk., ftm.
Komjáthy Károly, Böny — 

Győrm., t.
Kopstein Géza, Sopron.
Kosztelny János, Sopron.
Krausz Károly, Sopron, km.
Krausz Lajos, Sopron.
Lángh Alfréd, Sopron.
Mesterházy Jenő, Ostfiasszonyfa 

— Vasm., t.
Németh Gyula, Kispécz — Győr- 

megye, tk.
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Paintner János, Sopron.
Pollák Imre, Márczfalva — Sop

ronul., Schey F., föd.
Purt Lajos, Ágfalva.
Sandi Dezső, Sopron.
Sánta József, Sopron.
Siftár István, Pálmafa — Vasm.
Sümegi Sándor, Nemesszalók — 

Veszprémin., tk.
Szentiványi Elemér, Nagyczenk 

Sopronm.
Szilvásy Szilvié, Sopron.
Thiering Károly, Bük — Sopron- 

megye, t.
Tompa Géza, Sopron.
Tóth László, Szombathely 

Vasm., t. ism.

Várallyay György, Kisgeresd — 
Sopronm., t.

Weisz Aladár, Sopron.
Wolf Ferenc, Kismarton — Sop

ronm.
Wödl János, Ágfalva — Sopronm. 
Zsirai Gyula, Sopron.

Magántanuló:

Nagy Lajos, Sajtoskál Sopron- 
megye, ism.

Összesen: 45.

IV. osztály.
Balassa Sándor, Répczelak — 

Vasm., t.
Balog Lajos, Kóny — Győrm., 

tk., ftm., Németh Bárány B. öd. 
Bertl Károly, Pomogy — Moson- 

m., t.
Bükié Emil, Ágfalva — Sopronm. 
Burján Károly, Sopron.
Fleck Ferenc, Némethldegkút — 

Vasm., t.
Gecsányi Ágoston, Sopron, tm. 
Gönye István, Mucsfa — Tolnám. 
Hammer Károly, Sopron. 
Horváth Antal, Kemenesmagasi

— Vasm., t.
Horváth Antal, Sopron.
Kardos Béla, Sopron.
Kümmert Vilmos, Sopron, Barcza

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

M. öd.
Lestyánszky János, Sopron. 
Menyhárd Alfréd, Sopron, tm., 

Németalföldi öd.
Mesterházy Vilmos, Rempehollós

— Vasm., t., Káldi M. öd.

Mezző István, Répczelak 
Vasm., t.

Mikó Géza, Hegyeshalom — 
Mosonm.

Nagy Jenő, Nemeskolta — Vas- 
in., tk., tm., Rupprecht S. öd.

Nyírő Tivadar, Alsódörgicse — 
— Zalam., tk. Özv. M. Bárány 
B. f. öd.

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

Hetyésy P.-né öd.
Rehberger Miklós, Sopron.
Ritter Lajos, Pusztaláncz — 

Vasm., tm., tk., Rupprecht 
J. öd.

Salgó Sándor, Nagyczenk 
Sopronm.

Seregély Sándor, Sopron.
Spitzer György, Sopron.
Szabó Dezső, Tokorcs — Vas

in., tk.
Szalai József, Külsővát — Vesz

prémin., t., Farkas Ádám öd.
Szalai Miklós, Ujmalomsok — 

Győrm., t.
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Széles Imre, Csánig - -  Vasm., 
t., Szemerey S. öd.

Szigethy Béla, Répczelak — 
Vasm., tk.

Szíj Dezső, Farád — Sopronm.
Szilvásy Dénes, Farád — Sop

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

Vasm., tk.

Tompos László, Kissomlyó — 
Vasm., t.

Varga Géza, Sopron.
Varga Gyula, Csánig — Vasm.. 
Zergényi Pál, Sopron.

Magántanuló:

Pintér Ernő, Sopron.

Összesen: 41.

V. osztály.

Bakó János, Mihályi — Sopronm.
Berzsenyi Sándor, Siklós — Ba

ranyám., t.
Bókkon Imre, Boba — Vasm., t.
Borbély Béla, Iharosberény — 

Somogyin., t.
Bödecs Károly, Nagylengyel — 

Zalam., t.
Braxatoris Iván, Szenicze — 

Nyitram., t.
Ferenczy Gyula, Dabrony 

Veszprém., t.
Ferenczy Tibor, Sopron, ftm.
Fischmann Bernát, Sopron- 

keresztúr.
Guóth Zoltán, Sopronnémeti, t.
Horváth László, Nagyveleg — 

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

Horváth Sándor, Ászár — Ko
máromul. tk., tm., Marton 
J. öd.

Ihász Miklós, Sopron.
Jausz Dezső, Sopron, tm., Bárány 

P. f. öd.
Kiss Gábor, Alsóság — Vasm., 

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

ronm.
Kovács József, Szend Ko

márom., tk., tm., Schwartz 
M. öd.

Kreuz Béla, Mihályi — Sopronm.,t.

Lang Dezső, Sopron.
Mesterházy Sándor, Sopron- 

keresztúr, t.
Nagy Lajos, Kemeneshögyész — 

Vasm., t., Tratnyaky M. öd.
Nagy Rudolf, Sopron.
Rupprecht Olivér, Sajtoskál 

Sopronm.
Saly József, Martonvásár — 

Fehérm., t.
Schranz Zoltán, Sobor — Sop

ronm. tk.
Schrödl Mátyás, Csáva — Sop

ronm., tk. tm., Hetyésy P. né öd-
Seybold Jenő, Zurány — Moson. 

m., t.
Soós Vince, Sopron.
Stöszl Móric, Sopron.
Sziics Gyula, Ujmalomsok — 

Győrm., t.
Takács Ferenc, Bük — Sopron

ná., tk., tm., Rupprecht J. öd.
Vojtkó Pál, Sopron, tm.
Warkoweil Vilmos, Alhó — 

Vasm., tk., ftm., Szabó József 
és Sarolta öd.

Zergényi Tibor, Sopron.
Magántanuló :

Lestyánszky Mária Sopron.
Rupprecht Tibor, Sajtoskál —- 

Sopronm.
Összesen: 36.
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VI. osztály.
Bancsó Ferenc, Sopron., tm., 

Ulber M. öd.
Berg Miksa, br. Röjtök — Sop- 

ronm.
Bernát Dezső, Hegyfalu — Vas- 

m., tk. Török M. öd.
Bikle Gusztáv, Ágfalva — Sop- 

ronm., ftm., Laub F. öd.
Csepanovszky Gyula, Kismar

ton — Sopronm.
Dala Béla, Nemeskolta — Vas

in., t.
Ferderber Andor, Tornaija — 

Gömörmegye.
Gestetner Jenő, Sopron, Schey 

F. öd.
Hollós Sándor, Sopron, tm.
Horeczky Béla, Csánig — Vas

in., tk.
Horváth Antal, Völcsej — Sop

ronm., t.
Horváth Kálmán, Pápa — Vesz

prémin., t.
Horváth Lajos, Fertőszéplak — 

Sopronm.
Jakob Mihály, Petőfalva — Sop

ronm., tk., ftm., Király B. öd.
Káldi Gyula, Nagymóriczhida — 

Győrm., t.
Kerpel Ödön,"'. Sopron
Kláber Felix, Sopron.
Kozma Dezső, Beled — Sopron- 

megye.

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

Zalamegye,, tk., tm., Horváth 
I. J. cs. ösztöndíj.

Nagy Jenő, Czelldömölk — Vas
megye., t.

Popp Róbert, Leka — Vasm.
Ranharter Antal, Lajtaujfalu 

Sopronm., t.
Remport Elek, Alsóság — Vas

in., tk., ftm., Bárdossy J. öd.
Saly Béla, Kapuvár — Sopron- 

megye, km.
Simkó Árpád, Sopron, tm.
Stadler György, Szombathely — 

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

tk., ftm., Tratnyaki M. öd.
Szentiványi Jenő, Nagyczenk — 

Sopronm.
Szilvásy Mihály, Farád Sop

ronm. t.
Vincze Károly, Sopron, Hetyésy 

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

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

Összesen: 36.

VII. osztály.
Borbély Gyula, Iharosberény — 

Somogym., tk., Fejér K. cs. 
öd. ftm.

Büki Béla, Boba — Vasm., t. 
Coriáry Béla, Sopron.
Csatkai Endre, Darúfalva — Sop

ronm.
Czvetkovics István, Sopron. 
Deutsch Béla, Sopron.

Farkas Elemér, Bük — Sop
ronm., tk., Hetyésy P.-né öd.

Ferenczi Károly, Rigács — Zala
megye, Szabó József és S. öd.

Fürst Károly, Sopron, Németh 
Bárány B. öd.

Grossing Gusztáv, Kabold — 
Sopronm. tm., tk., Rupprecht 
János öd.
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Guilleaume René, Sopron.
Gyarmathy Dénes, Alsószopor 

— Sopronul., t ,  Horváth Illés 
J. öd.

Győrffi Péter Türke ve — Jász- 
Nagy-Kún-Szolnokm.

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

ronra., t.
Kerpel Jenő, Sopron.
Kobelrausch Ernő, Locsmánd — 

Sopronira, t. Tratnyaky M. öd.
Kovácsi Barna, Sopron.
Malár Ágost, Otura — Nyitram. t.
Molnár Béla,’,Csikvánd — Győrm., 

ism. t.
Mühleitner Kálmán, Kisfalud — 

Sopronm. t.
Nagy Miklós, Czelldömőlk — 

Vasira, tk., Figuli M. öd.

Pauliny Tóth Illés, Turóczszent- 
márton. ,

Perepatits Antal, Bősárkány — 
Sopronm., t. km.

Pós Lajos, Sopron, ftm. Özv. 
Bodnár D. J. öd. ftm.

Singer Jenő, Sopron.
Sümegi László, Nemesszalók — 

Veszprémim, tk., ftm. Szakonyi 
J. tan. és Németh Bárány B. ög.

Szabó Gyula, Farád — Sopron- 
megye, t.

Takács Ferenc, Tófej — Zalaira, 
t., Lájpczig J. öd.

Várallyay János, Kisgeresd — 
Sopronm., t.

Vucsák István, Sűrüháza —Vasm. 
t., Hasenauer Márton öd.

Összesen : 32..

VIII. osztály.

Balogh István, Porrogszentkirály 
— Sopronm.

Balogh Mátyás, Kajár — Győr
megye, t.

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

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

Berzsenyi Ádám, Kemenessöm- 
jén — Vasm.

Blum Béla, Sopron.
Burián Theodor, Sopron.
Gerencsér Zsigmond, Árpás — 

Sopronm. tm. tk. Khern E. és 
Róth—Teleki f őd.

Grossing János, Ágfalva — Sop
ronm., tm. Scheffer K, táp. k., 
Khern E. és Róth—Teleki f. öd.

Halmai Károly, Sopron, ftm., 
Thirring L., f. öd.

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

Herter Márton, Pér — Győrm., t.
Het.yésy István, Mesterháza — 

Sopronm , tm. tk., Kiss S. öd.
Hetyésy Lajos, Bük — Sopron- 

megye, t.
Hrabovszky Miklós, Felsőőr 

Vasm.
Jausz Béla, Sopron, tm. Német- 

alföldi, öd.
Király Iván, Bogyoszló — Sop

ronm.
Kláber Pál, Sopron.
Kühár Sándor, Battyánd — Vas

megye, tk., Kolmár S. öd.
Lipner Pál, Sopron.
Manninger Ernő, Sopron, Martínyi 

J. öd.
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Nagy Dezső, Czelldömölk — Vas
megye, tk. Figuli M. öd.

Neumann Jakab, Bellatincz — 
Zalam., km.

Németh Endre, Magyarkeresztúr 
— Sopronm., tm. tk. Rupprecht 
A. és Róth Teleki J. öd.

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

Pőlőskey Sándor, Mór — Fehér
megye, t.

Rohácsek György, Ótura — 
Nyitram., tk,

Schlögl Ferenc, Locsmánd 
Sopronm., ftm., Tratnyak M. öd.

Schneider Lipót, Sopron. Gábriel 
Kér. öd.

Siftár Zoltán, Pálmafa — Vasm. 
Rupprecht V. J. öd.

Simkó Dezső, Sopron, tm.
Steiner Béla, Sopron, km.
Szabó Géza, Sopron, Gömbös- 

Radó cs. öd.
Szabó István, Sopronnémeti.
Szekeres Sándor, Edve — Sop

ronm., t.
Tömböly Kálmán, Csánig Vas

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

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

Sopronm.
Zsupánek Sándor, Péterhegy — 

Vasm., t.

Összesen: 39.



III.

A tanulóifjúság öntevékenysége. Önképzőkörök,
egyesületek.

1. Az Ifjúsági Magyar Társaság.

Az Ifjúsági Magyar Társaság a négy főgimnáziumi 
osztály tanulóiból 65 rendes és 65 hallgató taggal szep
tember hó 24-ikén tartotta alakuló gyűlését. A Társaság- 
elnökévé három évre újólag Ruhmann Jenő dr. liceumi 
tanárt választotta m eg; főjegyzője volt: Németh Endre 
VIII. o. t . ; főkönyvtárosa: Hetyésy István VIII. o. t . ; 
pénztárosa: Lipner Pál VIII. o. t . ; háznagya: Bárány 
Károly VIII. o. t . ; aljegyzője: Ferenczy Károly VII. o. t . ; 
alkönyvtárosa: Gyarmathy Dénes VII. o. t.

A Társaság az alakuló és zárógyűlésen kívül 19 
rendes és 2 díszgyűlést tartott. A rendes gyűléseken 
14 munka került felolvasásra: Egy irodalomtörténeti 
értekezés: „Balassa Bálint élete költeményeiben“ ; egy 
esztétikai: „Petőfi életképei“ ; két természetrajzi: „A 
sejtek", Szerelem és házasélet a madarak világában“; 
egy természettani: „Az aviatikáról“ ; három műfordítás : 
„Műfordítás angol és német költőkből“, „Hoffmansthal: 
Kentaur megsebzett asszonnyal folyó partján“, ..Műfor
dítás Ovidiusból és Heinéből“ ; egy verssorozat: „Lélek- 
rablás.“ Ifjú halott rozzant hajóban“ és öt novella: 
„Hangulatok ősszel“, „Az orvos“, „Tele van az élet 
rejtelemmel“, „Április és Scherzo“, „A tanító“. E mun
kák közül hármat dicsérettel tüntetett ki a Társaság.



A gyűléseket kivétel nélkül szavalatok élénkítették. 
Tartott a Társaság ez évben vitagyűlést is, mely a tagok 
élénk érdeklődése mellett folyt le. A vita tárgya a háború 
kéidése volt.

A Társaság két szavalóversenyt rendezett, egyet a 
hallgató és egyet a rendes tagok részére. A hallgató 
tagok versenyén a díjat Krétschy István VI. o. t. kapta, 
dicséretben részesültek: Káldi Gyula VI. o. t., Horeczky 
Béla VI. o. t. és Saly József V. o. t. A rendes tagok 
szavaló versenyén Herter Márton VIII. o. t. nyerte el a 
díjat, Zollschán József VIII. o. t. és Pós Lajos VII. o. t. 
pedig dicséretben részesült.

A Társaság október 6-ikát és március 15-ikét dísz- 
gyűléssel ünnepelte meg. Az első díszgyűlés, amelyen 
a líceumi tanári kar is képviselve volt, a következő 
műsorral folyt le: 1. Himnusz (közének). 2. Elnöki meg
nyitó. Mondotta Ruhmann Jenő dr. elnök. 3. ünnepi 
beszéd. Mondotta Németh Endre, főjegyző. 4. Ábrányi 
Emil: „Okt. 6-ikán“. Szavalta Herter Márton VIII. o. t.
5. ..Elmélkedés okt. 6-ikáróP. Irta és felolvasta: Hetyésy 
István VIII. o. t. 6. Szózat (közének).

A március 14-iki díszgyűlésnek, amelyen a líceumi 
tanári kar szintén képviselve volt, a következő volt a 
műsora: 1. Himnusz (közének). 2. Elnöki megnyitó. 
Mondotta Ruhmann Jenő dr., elnök. 3. Ünnepi beszéd. 
Tartotta Németh Endre VIII. o. t., a Társaság főjegyzője. 
4. „Ha nem virít már . . . “ Jutalmazott költemény. 
Irta Gyarmathy Dénes VII. o. t., szavalta Pós Lajos VII.
o. t. 5. „A magyar nők szerepe szabadságharcunkban-. 
Egy arannyal kitüntetett pályamunka. Irta Németh Endre 
VIII. o. t. főjegyző, egy részletét felolvasta Bárány 
Károly háznagy. 6. Szózat (közének).

A munkakedvet a Társaság ezidén is pályázatok

— 80 —
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kitűzésével fokozta. A pályázatok eredménye a követ
kező :

A márciusi pályázaton Németh Endre VIII. o. t. 
„A magyar nők szerepe szabadságharcunkban“ cimű 
történelmi értekezésével és Gyarmathy Dénes VII. o. t. 
„Ha nem virít már . . “ cimű költeményével nyertek 
1—1 aranyat, Kerpel Jenő VII. o. t. pedig „Őshimnusz“ 
cimű költeményével dicséretet.

Az örömünnepi pályázaton Németh Endre főjegyző 
„Lírai költészetünk újabb irányai“ cimű esztétikai érte
kezésével elnyerte a Döbrentei aranyat. Simkó Dezső 
VIII. o. t. „Istók“ cimű novellájával nyert egy aranyat.

Az évvégi pályázaton a következők nyertek jutal
mat: Németh Endre VIII. o. t. „Vallásos költészetünk 
történeti áttekintése“ cimű irodalomtörténeti értekezésé
vel egy aranyat, Bárány Károly VIII. o. t. ..Hogyan 
hajtotta az emberiség a természet erőit szolgálatába?" 
cimű természettani dolgozatával egy aranyat, Siftár 
Zoltán VIII. o. t. ..A rovarevő növények“ cimű termé
szetrajzi dolgozatával egy aranyat, Mühleitner Kálmán 
VII. o. t. pedig ugyanilyen tárgyú értekezésével dicsé
retben részesült. Hetyésy István VIII. o. t. „A sark
utazók“ cimű földrajzi dolgozatával, továbbá „Manlius 
Alkushoz“ cimű latin, ..Dionysos elrablása“ cimű görög 
és ..Die Werbung“ cimű német műfordításával 1— 1 
aranyat. Németh Endre főjegyző „Die Werbung" cimű 
német műfordítását dicsérettel tüntette ki a Társaság. 
Simkó Dezső VIII. o. t. „A Pityu egy téli délután sírva 
fakadt“ cimű novellája szintén dicséretet nyert. A hallgató 
tagok pályázatán Remport Elek VI. o. t. nyerte el a 
díjat „A Szilágyi és Hajmási monda és feldolgozásai" 
cimű dolgozatával. Dicséretben részesült Krétschy István
VI. o. t. „A könyvnyomtatás és a renaissance“ cimű és

6



Magyary Dezső VI. o. t. ,.A Pragmatica Sanctio hazánk
ban“ című dolgozata.

A Radó Lajcsi díjat (45 korona) a Társaság főjegy
zőjének, Németh Endre VIII. o. tanulónak Ítélte oda, 
mint aki a legtevékenyebb munkásságot fejtette ki. 
Hetyésy István VIII. o. tanulónak a könyvtár kezeléséért 
és rendezéséért 3 aranyat, Gyarmathy Dénes VII., 
Remport Elek VI. és Mesterházy Sándor V. o. tanulóknak 
pedig a rendezésben való segédkezésért jegyzőkönyvi 
köszönetét, szavazott.

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

A) Bevétele volt az egész tanévben.

Múlt évi pénztári maradék címén . . 4'30 K
Tagsági díj c ím é n ..............................  337' — „
Árverésből és büntetésből........................12'60 „
Az ifj. könyvtári alapból . . . .  .66'— ,, 
A Deák-koncert jövedelméből . . . .50.— „
A dom ányokból........................................ 30'— „
Döbrentei-dij c í m é n ................................10'— „

összes bevétel . . 509'90 K

B) K iadás:

Lapokra és folyóiratokra........................ 55'60 K
K önyvekre.....................................14169 „
Postaköltségre ..............................—'96 „
Háztartásra..................................................50'46 „
Egyesületi tagsági díjakra 34.— „
Jutalmakra . . ...................................140’— ,,

összes kiadás . . 422'71 K
A pénztári maradék tehát az év végén 87*19 K.
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Hálásan emlékezünk meg azon nemesszivű férfiak
ról, akik Társaságunkat adományokban részesítették, 
így Rátz Ottó dr. főiskolai felügyelő úrról, aki 20 koro
nát, és Szabó József líceumi tanár úrról, aki 10 koronát 
adományozott. Nagylelkűségükért ehelyütt is köszönetét 
mondunk.

A Társaság önképző munkásságát nagyban támo
gatta a Társaság könyvtára és Olvasóköre. A könyvtár 
élén az elnök ellenőrzése mellett Hetyésy István VIII. 
o. t. főkönyvtáros állott, aki Gyarmathy Dénes VII. o. 
t. alkönyvtáros és a 14 szekrénykönyvtáros közremű
ködésével kezelte a könyvtárt s a rendezést befejezte. 
Az új könyvtárjegyzék ez iskolaév végén fog megje
lenni. A főkönyvtáros kezelte a főkönyvet, a szerzemény
naplót, a folyóiratok és a kötésbe adott könyvek jegy
zékét. A könyvtár ezidén 46 kötettel szaporodott és a 
Társaság 200‘94 koronát fordított könyvtárára. A könyv
tári órák szerdán és szombaton voltak 3/4 2— V2 3-ig. A 
tagok két művet vehettek ki egyszerre és négy hétig 
tarthatták maguknál.

Az olvasókör helyisége mindennap d. u. 4— % 7-ig 
állott a tagok rendelkezésére. A Társaság a következő 
lapokat és folyóiratokat járatta: Pesti Hírlap, Pesti Napló, 
Vasárnapi Újság, Új Idők, Akadémiai Értesítő, Budapesti 
Szemle, Egészség, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, 
Mathemathikai Értesítő, Természettudományi Közlöny, 
Századok, Irodalomtörténet, Protestáns Szemle, Egye
temes Philologiai Közlöny, A Magyar Tud. Akadémia 
kiadványai. Azonkívül a kézikönyvtár is a tagok rendel
kezésére állott. A tagok még szórakozást találtak a 
sakk- és dominójátékban. Az olvasókörben Bárány Ká
roly VIII. o. t. háznagy és a napos teremőrök tartották 
fenn a rendet.

6*
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A Társaság évi működését örömünneppel zárta be,, 
amelyet junius elsején rendezett a következő műsorral: 
1. Részlet ..Lírai költészetünk újabb irányai“ cimű jutal
mazott pályamunkából. Irta és felolvasta Németh Endre 
VIII. o. t. főjegyző. 2. Mozart: A „Don Juan“ nyitánya. 
Előadták Halmai Károly VIII. és Simkó Árpád VI. o. t. 
hegedűn, Simkó Dezső Vili. o. t. zongorán. 3. .,A kol
dus“. Irta Ábrányi Emil. Szavalta Herter Márton VIII. 
o. t. 4. „Istók“. (Elbeszélés.) Jutalmazott pályamunka. 
Irta Simkó Dezső VIII. o. t. Felolvasta Gyarmathy Dénes
VII. o. t. 5. Faucheux: Au clair de la lune. Előadták 
Halmai Károly VIII, és Simkó Árpád VI. o. t. hegedűn, 
Simkó Dezső VIII. o. t. zongorán. 6. Jelentés a Társa
ság évi működéséről. Felolvasta Németh Endre VIII. o. 
t., a Társaság főjegyzője. 7. Jutalmak kiosztása.

Liceumi Gyorsírókor.

A Soproni Liceum Gyorsíróköre, mely immár 48 
év óta áll fenn s a legrégibb ilynemű ifjúsági egyesület 
Magyarországon, ebben a tanévben 1912. szept. 23-án 
alakult meg 20 rendes, 60 hallgató és 25 pártoló taggal. 
A kör elnöke Dala Jenő tanár volt, tisztikara pedig 
a következőkép alakult: titkár Schneider LipótVIII.o. t., 
tanfolyam vezetők Jausz Béla VIII. és Pós Lajos VII. o. t., 
pénztáros Pauliny Tóth Illés VII. o. t., Könyvtáros Kühár 
Sándor VIII. o. t., jegyző Szalay László VI. o. t., ugyanő 
volt az évvégi előkészítő tanfolyam vezetője is. A 
„Soproni Gyorsíró“ főszerkesztője volt Siftár Zoltán VIII. 
társszerkesztője Pós Lajos VII. o. t., autografálója 
Remport Elek VT. o. t.

A kör működése a gyűlésekben, tanfolyamokban, ver
senyekben nyilvánult meg, kifelé a kört lapja képviselte.
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Az alakuló- és zárógyűlésen kívül tartott a kör öt 
rendes gyűlést, amelyen a folyó ügyek elintézésén kívül 
bemutatásra került 4 vitairási dolgozat (szerzők: Pós 
Lajos, Siftár Zoltán, Szalay László, Schneider Lipót) és 
egy grafikus rajz a kör tagszámainak a változásáról 
(szerző: Pós Lajos).

Jausz Béla VIII. o. t. megírta a kör utolsó 15 évének 
történetét és azt a kör lapjában tette közzé.

A vitairási tanfolyamot a titkár vezette heti 3 órában, 
nagy súlyt fektetvén a tanulóknak úgy az elméleti, mint 
a gyakorlati kiképzésére. A haladó vitairók számára 
külön gyakorlóórák voltak fenntartva. A levelezőirást a 
tanfolyamvezetők adták elő heti két órában a rendes és 
az április havi előkészítő tanfolyamokban. A vitairók 
vizsgáját május 2-án, a levelézőkét pedig május 7-én 
tartottuk meg Dala Jenő tanárelnök vezetésével. A vita- 
irásból vizsgázott 10 tanuló, 7 jeles és 3 jó eredménnyel, 
a levelezőírásból 18 tanuló, 14 jeles 3 jó és 1 elég
séges eredménnyel.

A tanulók buzgalmát ezidén is versenyek tartásával 
fokozta a kör. A levelezőirók évközi e-a-o hangzós 
szabatos, versenyén első díjat nyert Kovács József V. 
o. t., másodikat Vojtkó Pál V. o. t., harmadikat Szabó 
Gyula VII. o. t., negyedik díjat, ill. első dicséretet Szilvásy 
Mihály VI. o. t., dicséretet nyertek még sorjában: Siftár 
István III, Weiler Jenő VI, Warkoweil Vilmos V, Horváth 
Imre III, Gestetner Jenő VI, Horváth Antal IV, Kund Béla 
IV, Ritter Lajos IV, Mesterházy Jenő III, Fekete János III, 
Ihász Miklós V. osztályú tanulók. Az évvégi szabatos 
levelezőirási versenyen első díjat nyert ugyancsak 
Kovács József V. o. t., másodikat Horváth Imre III. o. t., 
harmadikat Szabó Gyula VII. o. t. Dicséretben részesültek: 
Gestetner Jenő VI, Siftár István III, Koltai István III,



86

Mesterházy Jenő III, Warkoweil Vilmos V. és Weiler 
Jenő VI. o. tanulók. Az évvégi szabatos levelezőirási 
versennyel kapcsolatban (május 25) folyt le a kezdő
vitaírók szótagos versenye is, mely az előző évekhez 
képest határozott haladást mutat, amennyiben a 150-es 
fokon mind a három díjat ki lehetett adni. Ferderber 
Andor VI. o. t. érdemelte az első díjat (5 K), Kobelrausch 
Ernő VII. o. t. a másodikat és Sztöszl Mór V. o. t. a 
harmadikat, dicséret illeti Nagy Jenő IV. o. t. munkáját. 
A 120-as fokon első díjat kapott Ferenczy Gyula V. o. t., 
másodikat Nagy Jenő IV. o. t., dicséretre méltó Kümmert
IV. o. t. áttétele. A 100-as fokon első díjat nyert Széles Imre 
IV. o. t., másodikat Horváth Sándor V. o. t., harmadikat 
Kümmert Vilmos IV. o. t., dicséretben részesült Szalay 
József IV. o. t. munkája.

A haladó vitaírók versenye a tagok nem nagy 
részvétele mellett folyt le május 31-én. A beérkezett 
munkák azonban szintén felülmúlták az eddigi házi 
versenyeink eredményét. A 250-es fokon az első 
(Dr. Rátz Ottó 10 K-ás aranya) és második díjon (5 K) 
megosztosztakSiftár Zoltán VIII. és Pós Lajos VII. osztályú 
tanulók. A 180-as fokon első díjat nyert Remport Elek 6., 
második lett Pauliny Tóth Illés VII. o. t. Dicséretet érdemel 
Ferderber Andor VI. o. t., kezdővitaíró sikerült munkája. 
A 150-es fokon a díjat Takács Ferenc 5. o. t. nyerte.

Szép eredménnyel vett részt körünk a szegedi 
szabatos vitaírási pályázaton, amennyiben mind a három 
beküldött munka (Schneider Lipót, Pós Lajos, Kobel- 
rausch Ernő) 4. díjban részesült (a 5 K). Érdeklődtünk 
a központi mozgalmak, a magyar gyorsírás 50 éves 
fennállása alkalmával rendezendő ünnepségek iránt. 
10 K-át gyűjtöttünk a felállítandó Markovits szoborra, 
beküldtük a Nemzetközi Gyorsírókongresszusra a tag
sági díjat (5 K).
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Az anyagiak terén jobban állhatnánk, mint ahogyan 
állunk. Ennek oka abban van, hogy lapunkra fizetünk 
rá sokat és azért már az idén komolyan foglalkoztunk 
azzal a gondolattal, hogy a „Soproni Gyorsíróit beszün
tetjük. Körünknek ez feltétlenül hasznára leend és erre 
minket éppen nem a szellemi erők hiánya kényszerit, 
mert épen az idei „Soproni Gyorsíró11-ról kell megemlí
teni, hogy alig szorult külső szellemi támogatásra és 
tartalmának legnagyobb részét buzgó szerkesztősége és 
a gyorsíró ifjúság maga látta el. Ez az idei -Soproni 
Gyorsíró“ kiválósága a tavalyival szemben, amely nagy 
terjedelménél fogva még több pénzt emésztett fel. 
Lapunk az idén fejezte be 39. évfolyamát.

Könyvtárunk a különböző gyorsirási lapoknak új 
évfolyamaival szaporodott, beszereztük Radnai Bélának 
„Az egyszerű gyorsírás“ című tankönyvét. A könyvtár 
minősége dr. Téglás Géza pesti műtárs úr, szívessége 
folytán cserélés útján emelkedett. Siftár Zoltán VIII. o. t. 
a levelezőirás és vitairás hivatalos tankönyvét ajándé
kozta a körnek.

A kör pénztári állapota a tanév végén:

Bevételek:

Múlt évi pénztári maradék . . . .  8'25 K
A 200 koronás kötvény kamata . . 9'— „
Tagsági d íja k ...................................... 352'25
Felsőlövői előfizetők d í j a ................56’— „
Külső „ „ ................. 60'— „
Hátralékban levő előfizetők díja . . 4'— .,
Nagys. Dr. Rátz Ottó ajándéka . . 10'— ,,
B ü ntetések ..........................................39'50 „

összes bevétel . . . 539'— K



88

Kiadások:
A „Soproni Gyorsíró“ költsége . . 250'— K
T iszteletd íjak.......................................110'— „
K önyvkötésre...................................... 15'— „
Verseny d íja k r a .................................. 25'— „
Iskolaszolgáknak...................................20'— „
1000 drb b o r ít é k .............................. 22'— „
Apró kiadások....................................... 51'— ..
Pénztári m arad ék .............................. 46'— K

3. Líceumi Ének- és Zenekör.

A Kör 1912 szeptember 26-án alakult meg. — 
Elnöke: Králik Gusztáv tanár, főjegyzője : Klaber Pál
VIII. oszt. tan., pénztáros: Halmai Károly VIII. oszt. 
tan., főkönyvtáros és énekkarvezető : Rohacsek György 
VIII. oszt. tan., alkönyvtáros: Csatkai Endre VIII. oszt., 
ellenőr: Borbély Gyula VII. oszt. tan., zenekarvezető: 
Simkó Dezső VIII. oszt. tan.

A tanév folyamán a Kör az alakuló és zárógyüléseken 
kívül kéthetenként tartott rendes gyűléseket. A gyűléseken 
a Kör tagjai zene- és énekdarabokat adtak elő, a zene
elméletével foglalkozó dolgozatokat olvastak fel és 
bíráltak meg. Az előadóktól komoly készültséget, értel
mes 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 nyilvános ünnepélyeken. Volt a Körnek 
20 tagból álló zenekara.

Tagja volt a Kör a Soproni Férfidalkörnek, a 
Soproni Zeneegyesületnek, a Haydn-Mozart-Beethoven- 
Körnek, mely egyesületek hangversenyeinek látogatásá
nál a Kör tagjai kedvezményben részesültek. A Soproni
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Zeneegyesület zeneiskolájában ez évben a Körnek három 
tagja járt, ahol ezek közül kettő mérsékelt díjért, egy 
pedig ingyen kapott zenei oktatást.

A Körnek ezidén is tartózkodnia kellett nagyobb 
kiadásoktól s így a könyvtári beszerzéseknél egészben 
egy műnek, Siklós: Forma tan-ának megvételére 
szorítkozott. Járatta a Zeneközlöny‘ -t és a ..Musik für 
Alle“ c. folyóiratokat.

A hangszerek és egyéb eszközök állományában 
változás nem történt.

A Kör pénztárának ez évi összes bevétele múlt 
évi maradék-, tagsági díjak-, a főiskolai hangverseny 
jövedelméből, nyomtatványokból stb. 208‘86 K. Egész 
évi kiadása, takarékbetét, jutalmak, könyvtári kiadások, 
javítások, tagsági díjak s egyéb szükségletekre 186.48 K. 
Pénztári maradék 22 38 K.

Jutalomban részesült a Kör 3 tagja összesen 30 K 
összegben.

4. Ifjúsági Belmissziói Egyesület.

1. Az egyesület megalakulása és tisztviselői. A 
Belmissziói Egyesület a folyó tanévben október hó 3-án 
alakult meg 249 taggal. Munkásságát ezidén is két 
főirányban fejtette ki, t. i. a lelkiépülés, jellemfejlesztés 
terén az összejövetelek tartása útján és a szeretetmun- 
kásság terén a deáksegélyezés és a gyámintézeti ügy 
felkarolása által.

A tisztviselők a következők voltak: Elnök: Hetvényi 
Lajos tanár, titkár: Grossing János VIII. o. t., jegyző: 
Várallyay János VII. o. t., főpénztáros: Szabó Géza 
VIII. o. t., énekvezető: Rohacsek György VIII. o. t., 
osztálypénztárosok: Herter Márton VIII. o. t., Kobelrausch
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Ernő VII. o. t., Vince Károly VI. o. t., Ferenczy Gyula
V. o. t., Széles Imre IV. o. t., Németh Gyula III. o. t., 
Balogh Gyula II. o. t., Bocsor Géza I. o. t . ; választ
mányi tagok: Berzsenyi Ádám, Gerencsér Zsigmond, 
Hrabovszky Miklós, Németh Endre VIII. o. t., Farkas 
Elemér, Ferenczy Károly, Sümegi László, Vucsák 
István VII. o. t., Bancsó Ferenc, Bernát Dezső, Dala 
Béla, Szalay László VI. o. t., Horváth László, Horváth 
Sándor, Kiss Gábor, Schrödl Mátyás V. o. t., Balogh 
Lajos IV. o. t., Horváth Imre III. o. t., Hári Lajos II. 
o. t., Boda László I. o. t.

2. Összejövetelek, vallásos esték. Az egyesület a 
folyó tanévben összesen 17 összejövetelt tartott. Október- 
hó 22-én Benkő István, a magyar evangéliomi keresztyén 
diákszövetség utazótitkára látogatta meg egyesületünket, 
mely alkalommal építő s tanulságos előadást tartott 
ifjúságunk előtt. Egyesületünk az evang. keresztyén 
diákmozgalom ügyét különben is melegen támogatta s 
a fontos ügy lelkes és komoly híveinek száma egye
sületünk kebelében is szaporodik. A munkakedv fokozása 
céljából az egyesület pályázatokat is hirdetett. Jutalmat 
nyertek: Kühár Sándor VIII. o. t. „Vallásos elem a köz
mondásokban" és Németh Endre VIII. o. t. „A magyar 

. reformáció irodalomtörténeti jelentősége“ cimű értekezé
sével és Gerencsér Zsigmond VIII. o. t. „Gróf Teleky 
Józsefné szül. Róth Johanna emlékezete“ cimű emlék
beszédével. A jutalmazott munkák az összejöveteleken 
felolvasásra, illetve előadásra kerültek. Kívülük még 
buzgó munkásságukért könyvjutalmat kaptak : Grossing 
János VIII. o. t., Szabó Géza VIII. o. t., Rohacsek György 
VIII. o. t. és Várallyay János VII. o. t.

Az összejövetelek tárgyai éneken és imádságon 
kívül vallásos és erkölcsi irányú felolvasások, biblia-
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magyarázatok és szavalatok voltak. Az összejöveteleken 
különösen nagy gondot fordítottunk a kedély nemesíté
sére, a kötelességtudásnak, lelkiismeretességnek feléb
resztésére, az igazságszeretetnek, testvéries érzésnek a 
fejlesztésére, az akaraterő növelésére. Az egyesület két 
vallásos estét is rendezett, egyet ádventben s egyet a 
böjti időszakban. Az előbbi alkalommal a kör elnöke 
tartott felolvasást „A modern haladás és az evangéliom" 
címen, az utóbbinak főtárgya pedig Jézus életének vetí
tett képekben való bemutatása volt magyarázó szöveg 
kíséretében. A vallásos estéken a felolvasásokon kívül 
egyházi ének, vallásos jellegű zene és szavalat is volt.

A szokásos karácsonyfa ünnepélyt a karácsonyra 
itt maradt tanulók csekély száma miatt a folyó tanévben 
sem tarthattuk meg, de azért egyes tanulók között 
megfelelő ajándékokat osztottunk ki.

Egyesületünk tagjai közül többen járatták az . öröm
hír", „Szövétnek“, „Harangszó“, „Diákvilág“ és „Ifjú
évek“ című lapokat.

3. Az egyesület szeretetmunkássága. Midőn egye
sületünk szeretetmunkásságáról beszámolunk, első sorban 
hálás érzülettel emlékezünk meg azokról a kegyes jól- 
tevőkről, akik egyesületünket adományban részesítették.

a) A nemes adományok  a következők:

özv. Véssey Sándorné úrnő adománya . . . 200'— K 
Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző úr ado

mánya ............................................................ 20‘— „
A december 15-én tartott vallásos est offer-

tóriuma a deáksegélyző pénztár javára 30’55 „ 
Poszvék Sándor nyug. líceumi igazgató úrnak

az előbbi célra küldött adománya . ■ ■ 5‘— „
Átvitel . . 255'55 K
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Áthozat . . 255‘55 K
Egy magát megnevezni nem akaró jótevő

ad om án ya ....................................................20'— „
A Soproni Takarék- és Kölcsön-egylet ado

mánya ............................................................20'— „
A Soproni Takarékpénztár adománya . . . .  25'— „
A soproni theol. akadémia hallgatóinak gyűj

tése .................................................................. 3'60 „
A főiskolai hangverseny jövödelméből a deák-

segélyző-pénztár számára juttatott összeg 50'— „ 
A március 9-én tartott vallásos est offertóri-

uma a gyámintézeti pénztár javára. . . 30'93 „
összesen 405'08 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 deáksegélyző-pénztár 
javára 206 K 12 f, a gyámintézeti-pénztár javára pedig 
205 K 10 f folyt be.

b) A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját 
a folyó tanévben is úgy végezte, hogy egyes szegény
sorsú és támogatásra érdemes tanulók helyett a szállás
pénzt a szállásadók kezébe kifizette, őket a tandíj és 
tápdíj lefizetésében segítette, illetve ruhára adott segélyt, 
az év elején pedig több tanulónak egy évi használatra 
tankönyveket kölcsönzött. A fentebbi módon pénzsegély
ben 17 tanuló részesült. A jelzett segélyezésre a segítő 
könyvtár gyarapítására kiadott összeggel együtt az egye
sület 706 K 60 fillért fordított, még pedig tandíjra kifi
zetett 130 koronát, tápintézeti díjra 335 koronát, lakás
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pénzre 55 koronát, ruhára 30 koronát, a segítő könyv
tári új tankönyvekre 156 K 60 fillért.

c) A gyám intézeti ügyet is kellő módon felkarolta 
egyesületünk. A gyámintézeti ügyet illetőleg 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 240 K ügyében ; t. i. eme összeg V4 részét, 
azaz 60 koronát az egyházkerületi gyámintézeti pénztár 
útján az egyetemes gyámintézeti pénztárba küldötte be, 
3li része, azaz 180 K felett pedig az egyesület maga 
rendelkezett olyan formán, hogy 20 koronát a Magyar- 
országi evang. Missziói-egyesület alapító tagsági díjának 
második részletéül küldötte be az egyesület pénztárába, 
a kismartoni evang. fiókgyülekezetnek 50 K, a bánfalvi 
evang. fiókgyülekezetnek 50 K, a zalaegerszegi evang. 
gyülekezetnek 50 K, a torzsai árvaháznak 10 koronát 
iuttatott.

4. Szám adás a Belmissziói egyesület pénztárának 
1912—13. tanévi forgalmáról.

a.) Deáksegélyző pénztár.
Maradvány a múlt é v r ő l ................. 1111 *26 K
Tagsági dijak s az ifjúság önkéntes

adományai címén befolyt . . . .  206'12 „
Adományok........................................... 374'14 „
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző 

egyesület alapítványszerüen kezelt 
tőkéjének kamatai az 1913 évre . 500'— „

A Belmissziói egyesület deáksegélyző
pénzének kam atai...............................20'08

összesen 221D60 K
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Kia dások .
A segitőkönyvtái* számára tanköny

vekért ............................................... 131*— K
Könyvkötésért..............................  . 25-60 k
Tanulók segélyezésére készpénzben . 550-— „
Jutalomdíjakra.......................................... 20'— „
Előfizetés lapokra........................................ 9-10 ,.
Karácsonyi ajándékokra, jutalom

könyvekre ......................................   13-72 „
Iskolá szolgáknak......................................20'— „
Nyomtatványokért.....................  . . . 1 2 — „

összesen 781 -42 K
Bevétel.....................  221160 „
K iadás....................................................  781-42 ..

Maradvány 1430'18 K
A Belmissziói egyesület pénztárának vagyoni hely

zete tehát az 1912—13. tanév végén a következő: 
a )  „Véssey Sándor alapítványa" címen taka

rékpénztárban v a n ...........................................  839.30 K
b. ) „A Belmissziói egyesület deáksegélyző alap

ja" címen takarékpénztárban van . . .  388-96 K
c. ) A jövő iskolai évben a tanulók segélyezé

sére felhasználható s jelenleg szintén takarék-
pénztárban elhelyezett ö ssz e g .....................  201 92 K

összesen 1430A8 K
b.) Gyámintézeti pénztár.

Maradvány a múlt évről...................................... 25 11 K
Tagsági díj s az ifjúság önkéntes adományai

címén b e f o ly t ....................................................205'10 „
A március 9.-ki vallásos est offertóriuma . . . 30‘93 „ 
Időközi kamatok......................................................2.03 „

összesen 263'17 K
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Ki adások:
Az egyesület által saját hatáskörében gyám

intézeti célokra szétküldött összeg . . . .  180'— K 
A dunántúli egyházkerületi pénztár utján az 

egyetemes gyámintézeti pénztárba befizetett
ö s s z e g ......................................................................60'— „

Postaköltség....................................................................1'— „
A március 9.-ki vallásos est költségei . . . .  8'20 „

249'20 „
B e v é te l.............................................................. 263'17 „
Kiadás ........................................... ......................... 249'20 „
A takarékpénztárban elhelyezett maradvány . 13.97 K

Ha most már a Belmissziói egyesület folyó évi egész 
munkásságáról a mérleget összeállítjuk, akkor meg
állapíthatjuk a következőket: a tagok száma a múlt tan
évihez képest 12-vel gyarapodott, a tanulók segélyezé
sére az egyesület 67 K 40 f-rel, gyámintézeti jótékony 
célokra pedig 20 k-val fordíthatott többet mint az előző 
évben; végül az egyesület deáksegélyző pénztárának 
vagyona a folyó évben 318 K 93 f-rel gyarapodott. 
Hogy szellemi és erkölcsi tekintetben milyen a mérleg, 
esetleg volt-e gyarapodás és előbbre jutás a múlthoz 
képest, annak megállapítását az egyedül igazán Ítélő 
Úrra bízzuk; azt azonban mi is kijelenthetjük, hogy a 
jó akarat és kellő buzgóság az emberi gyarlóságok mel
lett is a vezetők és a togok elég jó részében meg volt, 
amit az Úr bizonyára nem hagy áldás nélkül.

5. Ifjúsági Tornakor.

Az Ifjúsági Tornakor 1912. október 31-én alakult a 
III—VIII. osztály tanulóiból 89 rendes és 38 pártoló 
taggal. Alapszabályait a főtiszteletű püspök úr 1913.
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február 21-én hagyta jóvá. A Kör tanárelnöke volt 
Téby Mihály tornatanár; ifjúsági elnöke: Bárány Károly 
VIII. o. t . ; titkára: Manninger Ernő VIII. o. t . ; pénz
tárosa : Herter Márton VIII. o. t.

A Kör az alakuló és záró gyűlésen kívül 9 választ
mányi ülést tartott, melyen a folyó ügyek kerültek 
tárgyalás alá. Céljának megfelelőleg a kör heti 2 órában 
a tanárelnök vezetése mellett tagjainak testi nevelésével 
foglalkozott, továbbá 1913. március 2-án szépen sikerült 
tornaünnepélyt rendezett, melyen tagjai dicséretes 
eredményt mutattak föl. Ez ünnepélyen a tanári testület 
Hollós János lie. tanár és N. N. adakozása folytán 
jutalom tárgyat nyertek: Bárány Károly, Schneider 
Lipót, Zábrák Dezső VIII. o. t.. Hollós Sándor és Horetzky 
Béla VI. o. t. Kitüntető oklevelet kaptak: Herter Márton, 
Szabó Géza, Tömböly Kálmán, Zollschán József VIII. o. 
t., Szabó Gyula VII. o. t. és Vojtkó Pál V. o. t.

A tornázáson kívül könnyű athletikával, kerék
pározással, úszással, korcsolyázással és játékkal (vizi- 
póló, füleslabda, football) foglalkoztak eredményesen 
a Kör tagjai s képességüket kimutatandó, a körön 
kívül, a Korcsolyázó Egyesület által a soproni közép
iskolai tanulók részére kiírt műkorcsolyázó versenyen 
is szerepeltek, még pedig igen szép eredménnyel, 
amennyiben Zábrák Dezső VIII. o. t. az első, Schneider 
Lipót VIII. o. t. a harmadik díjat nyerte el. A könnyű 
athletika művelése céljából a Soproni Athletikai és 
Football Club szívessége folytán hetenként egy délután 
a Kör rendelkezésére állott a Club sporttelepe, hol a 
tanárelnök felügyelete alatt az egyes athletikai ágakban 
legjobban kitűnt tagok tanították tagtársaikat.
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A Kör vagyoni állapota a következő:

A) B e v é t e l :

Tagsági díjakból................................................... 128'— K
A március 2-iki tornaünnepély jövedelme __• 353*80

összes bevétel • 481*80 K

B) Ki a dá s :

Ifjúsági Testnevelés előfizetési á r a ...................  6*— K
Vizipóló labda........................................................14*—
F ü leslab d a ................................................................. 10*36 „
Stopper óra............................................................60*—
Bélyegköltség........................................................ 3*75 ..
Egyéb apróbb k i a d á s ..............................  24*— „

összes kiadás . . 118*11 K
Pénztári maradvány tehát.......................... 363*69 K
Mulaszthatatlan kötelességünk köszönetét mondani 

m ndazoknak, kik a Kör vagyoni állapotát jószivű ado
mányaikkal, vagy egyéb szívességükkel előmozdították.

7



Tanszerek.

1. A líceumi nagykönyvtár gyarapodása az 1912 13-ik
tanévben.

Aj Vétel útján.
1. Folyóiratok. Ev. Örálló. — Ev. egyházi élet. — Egyet, 

phil. közlöny. — Magyar nyelvőr. — Magyar nyelv. — Budapesti 
szemle. — Magyar figyelő. - Orsz. középisk. tanáregyes. Közlöny.

Magyar paedagogia. — Ethnographia és melléklete. — 
Századok. — Földrajzi közlemények. — Math, és phys lapok.
— Természettan Közlöny. — Pótfüzetek a közlönyhöz. — 
Magyar chemiai folyóirat. Állattani közlemények. — Növény
tani közlemények. — A tenger. -— Tornaügy. Magyar könyv
szemle. — Művészet. — Magyar iparművészet. — Numizmatikai 
közlöny. — Orsz. paed. könyvtár és tanszermusz. ért. — Akad. 
értesítő. — Archaeologiai értesítő. -  Athenaeum. — Irodalom 
tört. közlemények. — Nyelvtud. közlemények. — Math, és 
természettud. értesítő. — Történeti szemle. Irodalomtörténet. 
Neue Jahrbücher für das kiáss. Altertum. — Deutsche Rundschau 
für Geographie u. Statistik. — Literaturblatt für germ. u. rom. 
Philologie. — Kosmos.

2. Időszakonkint megjelenő művek. Magyar tud. akadémia 
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — Monu- 
menta Hungáriáé hist. Diplomataria. Vol. XXXVI. és XXXVII.
— M. történeti életrajzok XXVIII. — 1—5 f. — Thesaurus 
linguae Lat. Vol. V. IV. í. — Roscher, Lexikon der griech. u. 
röm. Myth. 65. f. — Grimm, Deutsches Wörterb. XII. B. 1. A. 
9.; X B. 2. A. 8.; XI B. 1. A. IV 7. t ;  XIV B. 1. A. 2.; 14. B.

IV.
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II A. 1.; XII B. n. A. 1. — Passow’s Wörterbuch, bearb. von 
Crönert 1—2. L. — Burger F., Handbuch der Kunstwissenschaft 
1 4. L.

3. Önálló művek■ Beöthy Zs., A művészetek története. 3 K.
— Böhm K., Az ember és világa 4 K. — Paulsen, Gesammelte 
päd. Abhandlungen. — Jahresbericht über die Erscheinungen 
auf dem Gebiete der germ. Philologie. XXXII. Jahrg. — Nietzsche, 
Philologie. II. — Pascal, Gondolatok. Fii. irók tára 25. k. — 
Condillac, Értekezés az érzetekről. Fii. irók tára 26 f. — 
Romhányi S., Vezérfonal isk. kirándulások rendezéséhez. 
Glósz S., Latin nyelvtanítási kérdések. — Gardner, A régi 
Athén. II. K. — Goldziher, Előadások az izlamról. — Bain A., 
Neveléstudomány. 2 K. — Soddy F., A rádium. — Aujeszky A., 
A baktériumok természetrajza. — Poincare H., Les sciences et 
les humanitás. — Jászi O., A nemzeti államok kialakulása. — 
Prinz Gy., Utazásaim belső Ázsiában. Scott E., A primitív 
ember hajdan és most. — Zimmermann Á., Anatómiai gyakor
latok. — Kompolthy J., Dzsung hajóval Khinán keresztül. — 
Vietor W., Deutsches Aussprachewörterbuch. Lechnitzky Gy., 
Alkotó munkára való nevelés. — Veress E., Az élettan tan
könyve. — Hollós L., Magyarország földalatti gombái. — Apáthy 
J., A fejlődés törvényei és a társadalom. — Vojnich 0., Britisch 
India. Zoltai L., A Hortobágy. — Lukács Gy., A modern 
dráma fejlődésének története. 2 K. -  Malonyay D., Magyar 
nép művészete III. K. — Nádor Gy., Utazási tanácsadó. — 
.Baumgarten F., Die hellenistisch-römische kultur. — Pintér S., 
A magyar irodalom története Kazinczy haláláig. 2 K. — 
Wertheimer, Gr. Andrássy Gy. élete és kora. II. és III. K.
— Középkori krónikások. XII—XIV. K. — Jahresberichte für 
neuere — deutsche Literaturgeschichte XXL E. 1. — P. Vergilii 
Maronis Aeneidos epitome, ad. Em. Hoffmann.

B) Adományok.
A nm. Vall. és Közokt. minist, ajándéka: Révai nagy 

lexikona 1 -  VI. k .; Zempléni A., Turáni dalok; Schönherr Gy. 
emlékezete. — Békefi emlékkönyv (Stephaneum-nyomda aján
déka). — A múzeumok és könyvtárak orsz. felügyelőségétől: 
Múzeumok és könyvtárak orsz. tanácsának X. jelentése. —

7
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Góbi J., egy. levéltárnok úrtól: Magyarország ág h. ev. egyet, 
levéltárának jegyzéke. 1 k. — Bérezik Á. színművei I—V. k. 
(Bérezik Á.-né őnagyméltóságának ajándéké.) — Bothár D., Ein 
gereimter Dialog wider den Gregorianischen Kalender v. J. 1584. 
(Szerző ajándéka.) — Gerő Á., Die Bakteriologie in den biologi
schen Schülerübungen. (Szerző aj.) — Schönberger F., lat.- 
deutsches und deutsch-lateinisches Wörterbuch. 3 k. (Pap 
József, igazgató úr aj.) — Szalay M., Guszti: Vidám képek a 
diákéletből. (Szerző aj.) A pápai ref. főiskola éremgyüjteményé- 
nek leírása II. (Tiszteletpéldány.) — Hivatalos közlöny. — Nép
tanítók lapja. — Gyámintézet. — Herkules. — Állatvédelem.

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

A líceumi nagykönyvtár főgimnáziumi osztályának ez évi 
gyarapodása 40 folyóirat és 53 mű (60 kötet) 793 K értékben..

2 A „Magyar Társaság“ könyvtárának gyarapodása,
B. Pap István: A belmisszió hősei. — Rákosi Viktor: 

Sipulusz humoros elbeszélései. — Sántha Károly: Buzgóság 
könyve. — Dumas: Napoleon élete. — Ady Endre: Új versek. 
Dr. Hankó Vilmos: Chemia a mindennapi életben. — Herczeg 
Ferenc: Mikszáth-almanak 1913-ra, — Alexander Bain: Nevelés- 
tudomány. — Goldziher Ignác: Előadások az iszlámról. — 
Gardner A. Ernest: A régi Athén. Császár Elemér: Ányos 
Pál. Horváth János: Ady s a legújabb magyar líra. — 
Charles R. Gibson: A modern villamosság. — Williams Archi
bald : Újkori híres utazók. — Molnár Ferenc: A farkas: — Dr. 
Kelecsényi János. Az esztétika alapvető elvei. — G. Palanta: 
A czociológia vázlata. — Bölsche: A természettudomány fejlő
désének története. — Dr. Gross Félix: Kant breviárium. — 
Gaal Jenő: Széchenyi eszmevilága. — Amicus Inventutis: Pálya
mutató. — Magyar történelmi emlékek. — Gárdonyi Géza: 
Egri csillagok. Dr. Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. — A 
A magy. ág. h. ev. egyet, egyház levéltánának jegyzéke. 
Ferenczi Zoltán: A magyar irodalom története 1900-ig. — Ady 
Endre: A magunk szerelme. Hegedűs Nándor: Én és Te. — 
Wilhelm Lamszus: Emberek vágóhídja.
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Folyóiratok: Vasárnapi U.jság LIX. évfolyam 1912. — Új 
Idők XVIII. évfolyam 1912. — Akadémiai Értesítő 1912. — 
Budapesti Szemle 1912. — Egészség XXVI. évfolyam 1912. — 
Magyar nyelv VIII. évfolyam 1912. — Magyar Nyelvőr 1912. — 
Értekezések a Nyelvtud. köréből 1912. — Mathematikai Értesítő 
XXX. kötet 1912. — Természettudományi Közlöny. Századok 
XLVI. évfolyam 1912. — Irodalomtörténet II. évfolyam. — 
Akadémiai emlékbeszédek 1912. Protestáns szemle XXIV. év
folyam 1912.

A könyvtár gyarapodása: 43 mű 46 kötetben 17574 K 
értékben, a könyvek kötésére 25’20 K-t fordított a Társaság, 
tehát összesen 200'94 K-t költött a könyvtárra.

A könytár állománya az 1912/13. tanév végén 3395 mű 
4852 kötetben és 20 folyóirat 342 kötetben, összesen 3415 mű 
5194 kötetben és 7880 korona értékben.

3. Ifjúsági kis könyvtár (I—IV. oszt.) gyarapodása.
Az I. és II. osztálynak szóló részben: Múltévi pénztári 

maradék: 62 K 01 f; e tanévi bevétel: 59 K, az összes bevétel 
tehát: 121 K 01 f. Az összes kiadás könyvekre és írószerekre: 
28 K 92 f. Pénztári maradék: 92 K 09 f. E tanévi gyarapodás: 
21 kötet, értéke 28 K 80 í. A könyvtár állománya 400 kötet.

A III—IV. osztály kiskönyvtárának múlt évi pénztári mara
déka: 78 K 87 f. E tanévi bevétel: 72 K 50 f. Az összes 
bevétel tehát: 154 K 37 f.

Könyvek köttetése, új művek beszerzése: 136 K 32 f-be 
került. Pénztári maradék: 18 K 05 f.

A beszerzett új művek száma: 29 kötet, 129 K 02 f érték
ben. A könyvtár állománya: 448 kötet.

4. Szertárak gyarapodása.
1. Természetrajzi szertár. A j á n d é k o z á s  u t j á n :  Egy 

kitömött róka Rupprecht Olivér úrtól. Egerészölyv Dr. Klausz 
Samu orvos úrtól. Láva darab a Ság hegyről Horváth Károly 
III. oszt. növendéktől. Élő szárcsa Rupprecht Antal II. oszt. 
tanulótól. Gímszarvas agancs Boda László I. oszt. tanulótól.

V é t e l  u t j á n :  Reichart-féle mozgatható mikroskop-tárgy- 
.asztal. Egy okular mikrométer. Rozsda gomba, anyarozs,
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üszők gomba fejlődése spirituszban. 9 drb állattani mikrosz
kopiái készítmény.

2. Földrajzi szertár. Vétel utján: 35 darab photochrom 
kép Ausztria nevezetesebb városairól és pontjairól. 7 darab 
Hölzel-féle földrajzi jellemkép.

3. Fizikai szertár. V é t e l  u t j á n :  Olajos légszivattyú. 
2 drb kaucsukbélyegző. 4 drb sodronyháló főzéshez. 13 drb 
kéziszerszám. Üvegvágó gyémánt, 2 drb kaucsuk cső, folyó
irat 1912. évfolyama.

A szaktanár készítményei: Kapcsoló lap, 2 kis állvány, 
akadályos és lejtős inga, forgatható inga, gőzgép modellje, 
római mérleg modellje, kalorimeter az áram hőhatásához, 
készülékek a hajcsövesség szemléltetésére (vetítő géphez), 
néhány diapozitív.

4. Rajzszertár. V é t e l  u t j á n :  Mértani testforma, 2 drb 
edény, 8 drb kitömött madár, 5 drb gyümölcs utánzat. Weg- 
m ann: Ornamentale Arbeiten. Behrens: A B C des Dekorations
malers. Hoffmann: Landschaftzeichnen 4 füzet. Muhits: Képes
könyv.'

A j á n d é k  u t j á n :  Dr. Kató: Képzőművészetek törté
nete Gecsányi G. igazgató úrtól.



V.

Ösztöndíjak, segélyegyesületek és alumneum.
1. ösztöndíjak, tandíjkedvezmények, pályadíjak, jutalmak

és egyéb segélyezés.

1. Az iskola fentartó egyházkerület és
a soproni egyházközség kezelése 
alatt lévő alapítványok jövedelméből 
ösztöndíjban részesült 84 líceumi 
tanuló ...............................................  4267 K — f (

2. Az egyetemes egyház kezelése alatt
levő gr. Teleki-Róth Johanna alapít
ványból a 65 koronával 3 tanuló 
ösztöndíjat n y er t...............................  195 „ — „

3. Alumneumi kedvezményt kapott 62
t a n u ló .............................................. 4255 „ — „

4. Egész tandíjmentességben 27, féltan
díjmentességben 25 tanuló részesült
ö s s z e s e n .......................................... 2370 „ — „

5. Az Ifjúsági Belmisszió-Egyesülettől
kapott: a) 5 tanuló tandíjsegélye
zést 130 K, b) 9 tanuló alumneumi 
segélyt 325 K, c) 2 tanuló lakás
pénz segélyt 55 K, d) 1 tanuló 
ruhára 30 K, e) ingyen tankönyv 
156 K 60 f összegben, összesen . 760 „ 60 „

Átvitel . . 11847 K 60 f
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Áthozat . . 11847 K 60 f

6. Magánbetegápoldában ingyen gyógy
kezelésben és ápolásban részesült 
7 tanuló 140 napon át 514 K ápo
lási egyenértékben; ingyen gyógy
szerért kifizettetett 55 K 76 fillér, 
ö s s z e s e n ...........................................  569 ,, 76 „

7. Pályadíjpénzt kapott 20 tanuló 258
K, jutalomban részesült 8 tanuló
215 K összegben, összesen . . • 473 .. —

Végösszeg 12890 K 36 f.

2. Tápintézet.
Alumneum. Kiterjed a theol. akadémia, líceum és a tanítőképzőintézet

növendékeire.

Az 1912/13. iskolai évben 179 liceumi tanuló 
étkezett a tápintézetben, közülük azonban az év végéig 
7 kimaradt. Az 1907. évi junius 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 46-ban állapította 
meg 3250 K egyenértékben a következő megosztással:

1 tanuló kedvezménye a 200 K =  200 K
5 „ a  150 „ =  750 „
6 „ á 100 „ =  600 „

34 „ „ a 50 „ =  1700 „
özv. Véssey Sándorné adományából 1 tanuló 200 K — f

Átvitel . . 2450 K -  f

3250 K — f
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Áthozat . . 2450 K — f
A Bergh-alapítvány kamataiból 3

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

alapítványból 1 tanuló kedvez
ménye ......................................  62 „

A Rupprecht Tibor- és Olivér-
alapítványból 1 tanuló . . .  90 „

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

A Líceumi Belmissziói Egyesület 9 tanuló 
tápintézeti díjáért részben való lerová
sára kifizetett..................................  335 K — f

összesen 62 tanuló kedvezménye. . . .  4255 K — f

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

Reggelire egész éven át kapott egy-egy ifjú 0*3 1. 
forralt tejet és egy zsemlyét. A déli és estéli étlap 
megállapítása hétről-hétre történt. Ebédre hetenkint 
négyszer-ötször volt húsleves, máskor paradicsom-, 
tojásos- vagy bableves. Szerda és péntek kivételével 
minden nap kaptak ebédre húsételt, még pedig főtt 
marhahúst, vágott húst, pörköltet, sertéspecsenyét; 
tésztáúl túrós-, mákos-, diós-, darásmetéltet, szilvás
vagy szilvaízes gombócot, rizsfelfújtat, almásrétest 
vagy cukrászsüteményt. Vacsorára rántott-, bab-, borsó-, 
rizs- vagy burgonya- stb. levest és tésztát (töpörtős 
pogácsa, mákos-, diós-, szilvaízes kalács, lepény, búza
vagy daragancát, rizs- vagy darakását), vagy kolbászt, 
sertéssültet, székelygulyást.

470 K — f



A tápintézet a teljes díjat fizetőkre nézve is 
jótékonysági intézmény, azért újból is esdő szóval 
fordulunk gyülekezeteinkhez, lelkészeinkhez, a hit- 
rokonokhoz és mindazokhoz, akiket a jó Isten anyagi
akkal megáldott, hogy e nemescélú intézményt 
adományaikkal támogassák, mert az egyre fokozódó 
drágasági viszonyok mellett csak úgy felelhet meg 
céljának.

Esdő szavunk a lefolyt tanévben sem volt elhangzó 
szó a pusztában, mert amint az alább következő kimu
tatás igazolja, a befolyt pénzadományok jelentékeny 
összegekre rúgnak. Fogadják a nemeslelkű adakozó jótéte
ményeikért a tápintézet nevében hálás köszönetünket.

1. A suplikáció megváltása címén. Felsőlövő 25 K, 
Zalagalsa 2, Bezi 4, Beled 6, Bük 5, Farád 10, Nemes
kér 2, Szentandrás 6, Vadosfa 20, Bélaapati 2, Kiska- 
mond 2, Karokószörcsök 2, Bodóhegy 6, Domonkosfa 4, 
Nemesvó 5, Őrihodos 8.90, Szombathely 6, Tótkeresztur 
10, Gyékényes 4.50, Pozzogszentkirály 2, Nagykanizsa 
2, Csönge 20, Kemenesmagasi 8, Vönöczk 3, Zalaszent- 
istvánd 2, Nagymóriczhida 9-28, Nagybarátfalu 2, Kis
babot 4-13, Győr 70, Mekényes 2, Akaii 1, Mencshely 
3’50, Dunaföldvár 1, Kistormás 4, Nagyhajmás P50, 
Antunovácz 1, Nemesdömölk 10, Városszalónak 22, Nagy- 
geresd 20 K. összesen 318-81 K.

2. ) Egyéb adományok: Dr. Szilvássy Márton udv. 
tanácsos, soproni ügyvéd ur 20 K, Berzsenyi Dezső 
czelldömölki ügyvéd ur 10 K, a Tolna-baranyai egyház- 
megyei gyámintézet 20-61 K, Kund Sámuel répczelaki 
esperes ur 5 K, a Rábaközi Takarékpénztár (Csorna) 
25 K, Nagy Sándor czelldömölki lelkész ur 6 K, Sopron 
szab. kir. város faadományának egyenértéke 192 K. 
összesen 278'61 K.

— 106 —
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2.) Gyűjtés a tápintézet javára: Kőszegegyház
község 45'90 K, Szakony 15-90 K, Pinkafő 6 K, Fertő
meggyes (terménygyűjtés egyen értéke) 70 K. összesen 
137-80 K.

4. ) Adományok tanulók segélyezésére: özv. Véssey 
Sándorné úrnő adománya két (egy theol. akad. halig, 
és egy líceumi tanuló) növendéknek a tápintézetbe le
endő ingyenes felvételére az 1912/13 tanévre 400 K, 
Gyurátz Ferenc püspök ur adománya egy tanitó-képző- 
intézeti növendék ingyenes felvételére az 1912/13 tan
évre 200 K. összesen 600 K.

5. ) Hagyomány a tápintézet javára: özv. Regen- 
hardt Józsefné szül. Kalmár Mária volt soproni lakos 
hagyománya 100 K. összesen 100 K.

6. Közös gyűjtések és adományok a soproni ev. 
főiskolai tápintézet és a kőszegi felsőbbleányiskola 
javára: Felpécz 9, Tárnokréti 8, Mérges 7-50, Tét 5, 
Hegyeskissomlyó 9, Boba 3 16, Kemenespálía 3, Nagy- 
simonvi 10, Vönöczk 10, Kemenesmagasi 10, Zalaeger
szeg 16, Kemeneshőgyész 18-10, Duka 10, Bükk 11, 
Szentandrás 20, Sobor 5, Nemeskér 11, Kabold 5, Ág
falva 15, Varsád 2, Alsónána 23‘64, Nagyszokoly 3"46, 
Nagybábony 11 "30, Tolnanémeti 2, Majos 2, Csikós- 
töttős 6, Felsőnána 4, Ráczkozár 9, Kéty 5, Bonyhád 
20'90, Keszőhidegkut 2, Magyarboly 2-45, Ivándárda 2, 
Borjád 2-80 Szegszárd 5, Szegszárd 3 20, Ecsény 5’85, 
Hács 2"48, Somogyvámos 2, Polány 4'60, Alsólövő 10, 
Rohoncz 30-60, Őriszíget 6, Nemeskolta 8-10, Péterhegy 
10 40, Őrimagyarósd 18-70, Bakonytamási 4’60, Súr 4, 
Vanyolva 3, Hánta 7*70, Várpalota 3P60, Zalagalsa 5.68, 
Gecse 7-30, Bakonyszentlászló 7T0, Kerta és filiái 13-56, 
Alsódörgicse 2, Zánka 2, Szepezd 4, Nagyvázsony 2, 
Nemesleányfalu 2, Szentantalfa 4, Kapolcs 5, Dörgicse 4,



Légréd 2. Összesen 552‘ 78 Kf ennek a tanintézetre 
eső fele 276‘39 K.

Az 1—6 alatt részletezett adományok összege 
171V61 K
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VI.

Értesítés
A jö v ő  1 9 1 3 — 1 9 1 4 - ik i ta n é v r e  v o n a t k o z ó la g .

1. A líceum.

1. Tankönyvváltoztatás. V. oszt. Vallás. Frenyó: 
A kereszténység megállapításának története. Német. 
Theisz: Német nyelv iskola, II. 3 K V. VI. oszt. Theisz: 
Német nyely iskola II. VII—VlII-oszt.

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

Magán és jav ító  vizsgálatok. A magán és pótló 
vizsgálatok szeptember 1-én, a javító vizsgálatok 
szeptember 2. és 3-ikán tartatnak meg. Szeptember 
4-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.
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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 felvenni 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 vallásuak augusztus hó 10-től 25-ig , a 
más vallásuak 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, 
m inden félév első három havában meg fizetendők. 
A tandíj egyéb járulékokkal az első félévben 36 K, 
a második félévben 30 K. A tandíjba beszámított 
6 korona országos tanári nyugdíjjárulékot azonnal a 
beiratás alkalmával kell lefizetni.
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Úgy a tápintézeti, valamint az összes iskolai díjakat 
a szülők az „Egyházkerületi pénztári h ivatal“-ra 
címezve küldjék be.

Az izraelita vallásu 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 építési 
járulékon kívül fizetendő: 60 korona.

Végül felkérjük a vidéki t. szülőket és gyámokot, 
hogy gyermekeik, illetve gyám oltjaik elszállásolásánál 
a lehető legnagyobb elővigy ázattál és személyesen 
járjanak el, mivel a tanulók tanulm ányi s maga
viseleti 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 tanít
ványnak testi-lelki sajátságait, hajlamait, esetleg 
fogyatkozásait, hogy ezen adatok annak előnyére a 
nevelés-tanításban felhasználhatók lehessenek.

2. Tápintézet.

A tápintézetbe való felvételre a következő szabályok 
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 5 koronát.
3. A díjat két részletben előre kell fizetni, még 

pedig 105 koronát szeptember, 100 koronát február
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elején. Aki az 1. félévi dijat november, a II. félévit 
március végéig le nem fizeti, a tápintézetből kizáratik.

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 bizonyít
ványt felmutatni nem hotelesek.

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

A kedvezményes helyekre való felvétel rendszerint 
egész évre történik, de ha valamely tanuló az év 
folyamán az élvezett kedvezmények meg nem felelő 
magaviseletét tanúsított vagy tanulm ányait elhanya
golja, kedvezményétől a tanári kar előterjesztésére a 
tápintézeti 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 megüresedett kedvezményes helyek 
az 1905-ik évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 33. pontja értelmében abban a tanévben nem 
töltetnek be.
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A kedvezmények kiosztásánál tekintetbe veendő, 
hogy a folyamodó nem részesül-e más iskolai 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 
fizetésének kötelezettsége. A kilépett tag a befizetett 
összegnek őt megillető részét visszakapja.

8
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Statisztikai táblázatok.
a) A líceumi tanulókról.

VI.

a )  A  t a n u l ó k  ( n y í l .  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

1. " II. in. IV. V. | VI. VII. VIU. össze
ő s z t á 1 y b a n sen

Felvétetett az. év folyamán 60 57 45 42 36 36 32 39 347
Tanév végén létszám . . 57 57 44 42 36 35 31 37 339

b) A  t a n u l ó k  k ö z t  v a l l á s r a  n é z v e  v o l t
c) A  t a n u l ó k  k ö z t  

a n y a n y e l v r e  n é z v e  v o l t
d )  A t a n u l ó k  
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Jeg y ze t, b—h) csak  a tanév végén je len  volt nyilvános és m agántanulókra vonatkozik.

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
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k) Nyilvános és magántanulók életkora 1911. év december 31-én.

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

összesen
é v e s

I. 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 j 35

VI. 1 9 11 5 3 1 30
VII. 3 9 12 9 5 38

VIII. 2 13 15 6 1 1 38

ö ssz ese n ...
./

13 44 46 56 44 37 33 32 27 11 1 2 346

b) A tanulásban te tt előmenetelről.

a) A rendes tárgyakat véve:

és pedig
I. 11. III. i IV. V. : VI. v ii. ívni.

ö s s z e s e n

osztályban

minden tantárgyból jeles
eredmény — '4 — 1 2 ' 3 3 i 5 ; 18

minden tantárgyból legalább
jó eredmény p . . 11 11 7 6 8 8 7 12 70

minden tantárgyból legalább
elégséges eredmény. . 25 29 28 i 26 13 16 22 20 179

egy tantárgyból elégtelen
eredmény . . . . 4 3 1 4 í 5 1 3 1 — 21

két tantárgyból elégtelen
e r e d m é n y ................ 1 6 1 1 j 1 3 — — 12

több tantárgyból elégtelen
e r e d m é n y .................... 12 4 6 1 2 3 - — — i 27

osztálzat.lan maradt . . — — 1 | — 1 ~ — ! 2
Összesen. . . 53 57 43 41 i 33 1 34 31 37 329

Magaviseletből:
jó jegyet kapott . . . . 47 54 39 38 34 28 30 37 307
szabályszerű jegyet kapott 6 2 4 i 3 ! -  5 1 — 21
kevésbbé szab. jegyet kapott — 1 -- 1 --  --  — — — 1
rossz jegyet kapott . . .

összesen . . . 53 57 43 41 34 33 31 37 329

J e g y z e t ,  a) c sak  a  v iz sg á la to t te t t  n y ilv án y o s  ta n u ló k ra  v o n a tk o z ik . A m a g án tan u ló k  
v iz sg á la ta  jú n iu s  21-én lesz .



116

b )  A r e n d k í v ü l i  t á r g y a k a t  v é v e :

Hányán tanultak ered
ménnyel az év végéig

I. II. III. IV. V. | VI. VII. VIII. összesen
osztályban

szabadkézi rajzot................... 27 26 21 10 2 2 1 2 91
műéneket................................. 9 10 9 4 8 10 15 3 68
g y o r s ír á s t ............................ — — 8 7 7 ; 3 3 — 28
egészségtant ........................ — — — — 30 — 30
Ifj. Magyar Társaság s

o lvasók ör......................... — — — — 30 ; 33 26 39 128
Ének- és Zenekör................ 1 — 2 4 6 ; 13 14 23 63
Hegedűjátékot........................ 6 2 4 3 — , — 1 — 16
Francia n yelvet.................... — 3 — — — 6 4 — 13



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 és egyéb jogi személyek az ala
pító tagsági díjat tetszés szerinti részletekben is fizethetik, 
de kötelesek a még be nem fizetett összeg után félévi rész
letekben 5% kamatot fizetni és az egész összeget legkésőbb 
5 év alatt törleszteni.

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




