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A humánus intézmények iránt érdeklődőkkel 
közöljük, hogy az 1911-ik évben egy „A tanárok 
özvegyeit és árváit segítő országos egyesület“ alakult.

A nemes szívű emberbarátoknak ezen egyesület 
humánus céljára, különösen a fiatalon elhalt tanárok 
özvegyeinek s árváinak támogatására 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°/0 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.
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Michelangelo.
(A soproni Szabad Líceumban 1914. február 20-án vetített képekkel 

kísért előadás.)

Az ókori Róma nagyszerű egysége és világraszóló hatalma 
a Kr. utáni V. században végkép megdőlt; roppant erejű  karja, 
melynek fenyegető ökölbe-szorulásától hajdan az egész világ 
megremegett, erőtelenül lehanyatlott s kiejtette kezéből félelmes 
fegyverét, mely az ezredéves, szakadatlan harcokban szerezte 
csorbáit. A porba omlott óriás hagyatékán új, a történelem  előtt 
eddig jóformán ismeretlen nemzetek osztoztak, de hogy az osz
tozkodás nem ment símán, azt az egész középkoron á t szakadat
lanul dúló harcok bizonyítják. Vért ivott e küzdelmes századok 
alatt nemcsak Rómának, hanem egész Itáliának m inden görön
gye; ám a kietlen harcok pusztításai legfeljebb csak elhomályo
sították, de nem törölték el Róma uralmának legnagyszerűbb 
emlékét: a klasszikus műveltséget.

A  darabokra szakadt Itáliában több kisebb-nagyobb város 
jutott hatalomra e zivataros századokban. Nemcsak fegyveres 
erejével, gazdagságával és tekintélyével, hanem főkép virágzó 
irodalmi és művészeti életével messzire kiemelkedik közülük a 
renesszánsz bölcsője: Flórenc, olaszul Firenze. Ez az Arno-parti 
gyönyörű város, amelyet az olaszok is a ,,la bella“ , „la gentile” 
jelzőkkel becéznek, a költőknek, tudósoknak és művészeknek 
egész sorával ajándékozta meg a világot. Termékeny volt maga 
a talaj is, melyre a klasszikus kultúra magvai hullottak: itt virág
zott valamikor az ősi etruszk művészet, melynek hagyományai 
nem vesztek ki az egymást követő nemzedékek tudatából, s maga 
a nép a művészetek irán t oly megértést, sőt lelkesedést tanú
sított, amilyet csak a Perikies korabeli Athén polgárainál látunk. 
A művészetek pártolásában pedig a virágzó kereskedelemből és 
iparból meggazdagodott polgárság versenyzett a büszke és elő-
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kellő nemességgel. A vagyonos posztósok, gyapjuszövők és ban
károk ép olyan fényt és pom pát fejtettek ki, mint az egykori 
hatalmas podeszták ivadékai.

Ebben a városban s ilyen környezetben töltötte nemcsak 
ifjúságát, hanem egész életének legnagyobb részét minden idők
nek egyik legnagyobb szellemóriása: Michelangelo. De csodá
latos, hogy ő még' Flórenc derűs ege alatt is komor m arad, hogy 
a fény, pompa és vidám életörömök közepeit is sötét gondolatok
kal csatáz lelkében. Szülőföld j ének emlékei közül sem Giottónak ne
mes és nyugott egyszerűsége, sem Botticellinek áhítatos angyalai 
és szende Gráciái nem ihlették meg képzeletét, hanem Donatelló- 
nak drámai páthosza s Dante fenséges kommédiájának mélységei 
bűvölték meg tekintetét, a szigorú Savonarola prédikációi 
nyűgözték le gondolatait, a zsarnokság bűnei kínozták lelkét, s 
a hazája szabadságának vesztén kesergő honfibú emésztette 
szívét. Exaltált természete gyakran kergette meghasonlásba 
nemcsak másokkal, hanem magamagával is; nem alapított csalá
dot, nem ismerte a boldog családi élet derűjét, s mivel nagy al
kotásai befejezéséhez hiányzott nála a lelki nyugalom, leg
nagyobb koncepciói vagy egyáltalában nem, vagy csak töredé
kesen valósultak meg. Egyébként társadalmi és anyagi helyzete 
kedvező volt: szegénységgel nem kellett küzdenie, a hatalmasok 
kényeztették, kortársai meghódolták előtte és bámulták nagy
ságát, s kellemetlenségeit nem csupán irigyeinek rosszakarata, 
hanem saját állhatatlansága is okozta. A képzőművészetnek 
mind a háiorn ágában hatalm as alkotásokkal tette emlékezetessé 
nevét, de ő csak szobrásznak tarto tta  magát s a szobrászat mű
vészetén csüggött lelke egész szenvedélyével. De nemcsak a 
képzőművészet, hanem a költészet terén is m aradandót alkotott. 
M int szonett-költő a legkitűnőbb olasz lírikusok közt foglal 
helyet.

Michelangelo Buonarroti Capresében, Flórenc közelében 
született 1475-ben. A pja ez időben e község podesztája volt. 
Michelangelo gyermekségének első éveit családjuk ősi birtokán, 
Settignanóban töltötte, de amint tüneményes tehetsége bonta
kozni kezdett, apja Flórencbe vitte, hogy tudóst neveljen belőle. 
De a még csak tizenhárom éves fiút hajlamai nem a tudományok, 
hanem a művészetek felé vonzották, úgyhogy apja kénytelen 
volt őt tanulásra a kitűnő Domenico Ghirlandajónak műhelyébe



adni. Ez a festőiskola nem sok hatással lehetett a fejlődő Michel- 
angelőra, s amint a leghatalmasabb Medicinek, Lorenzo il Magni- 
ficónak kertjében meglátja az ott elhelyezett antik m árvány- 
szobrokat, föltámad benne szunnyadó szobrász-természete s 
mindörökre búcsút mond G hirlandajo iskolájának. Mikor pedig 
márványhoz jut, előzetes tanulmányok nélkül is élő alakot akar 
faragni a holt anyagból. A  faragcsáló kis művész fölkelti a 
palota urának s a művészek bőkezű M aecenasának, Lorenzo 
Medicinek figyelmét, fölismeri tehetségét, udvarába fogadja s 
megbízza szobrainak őrét, Bertoldót, a nagy Donatello tanítvá
nyát, hogy avassa be a kis inast a szobrász-művészet titkaiba. 
— Az a három esztendő, amelyet Michelangelo a Mediciek palo
tájában  töltött, nagy fontosságú egész művészi p ályájára. Itt 
tesz szert a görög művészet ismeretére, s e művészet hatását 
kivált ifjúkori szobraiban könnyű kimutatnunk; itt fogadja 
magába Donatello művészi hagyományait s Lorenzo udvarának 
előkelő humanista körében ismerkedik meg az antik világ szel
lemével, a görög és római irodalom kincseivel s Plató eszméivel. 
Ezeket viszi innen egész életére szóló útravalóul magával.

Ifjúkorának első művészi termékei még erősen magukon 
viselik az antik művészet tanulm ányának bélyegét. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a fiatal Michelangelo tevékenysége 
m ár most, pályája  kezdetén sem szorítkozott csupán a szobrá
szatra, hanem a kis szobrászínas e l-eljárt Flórenc templomaiba 
s másolgatta a híresebb művészek freskóit. Egy ilyen alkalommal 
történt, hogy egy társa, akit tréfás megjegyzéseivel felbőszített, 
oly erővel vágott arcába, hogy összetörte orrcsontját s ezzel 
egész életére elcsúfította Míchelangelót.

Lorenco Medici halála után Michelangelóra sanyarúbb 
napok következtek. Elvesztvén pártfogóját a maga erejére volt 
utalva, de sem Flórencben, sem Bolognában, ahol szintén eltöl
tö tt egy esztendőt, megrendelés hiányában nem elégíthette ki 
ambícióját. Végre egy márványból faragott Cupidója fölkeltette 
iránta a Rómában élő Riario bíboros érdeklődését, s ennek a 
hívására 1496-ban elhagyta szülőföldjét s az örökvárosba köl
tözött. Ez a lépése egész életére és művészetére döntő fontos
ságú.

Ebben az időben, a XV. század végén, a művészetek tekin
tetében még nem versenyezhetett Róma a renesszánsz bölcsőjé-
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vei, Flórenccel. Antik emlékekben gazdagabb volt ugyan aman
nál, de ezek csak pályája  kezdetén tartották erős befolyás alatt 
Michelangelo szellemét, mert amint művészi egyénisége meg
izmosodik, lassanként elhalványul lelkében a klasszikus művé
szet emléke, s gyöngül és utóbb egészen elvész Donatellónak s 
a quattrocento művészi hagyományainak hatása is, s diadalmasan 
tör elő és hódítja meg egy csapásra a bámuló világot az az új és 
összehasonlíthatatlan művészet, mely az ő teremtő erejének 
iegsajátabb alkotása. Rómában faragott első szobra, mely a 
bortól mámoros Bacchus istent ábrázolja, m utatja, hogy mily 
messze szakadt már az antik világ szellemétől, a Pietá nevű szo
borcsoport pedig már teljes önállóságában m utatja be művészi 
tehetségét. Ez alkotását a francia követ megrendelésére készí
tette s a Szent Péter-templom egyik kápolnájában állította fel, 
ahol máig is látható.

A nyja ölében fekszik Krisztus holtteste; törzse megtörik, 
feje hátrahanyatlik, karja  erőtlenül lóg le. De az élettelen test 
megőrizte az élő organizmus erejének kifejezését, s a hatalmas 
tagok és jól fejlett izmok sejtetik azt az életerőt, amelyet kioltott 
a halál hatalm a. A halál erejének ily plasztikus ábrázolása meg
hatottságot kelt a szemlélőben. M ária néma bánattal ha jtja  le 
fejét s nézi holt fiát, panaszát csak balkezének enyhe m ozdulatá
val fejezve ki. A fájdalom  magasztossága s a lemondás kifeje
zése van ráírva finom vonalú arcára, melynek ifjú volta annyira 
szembetűnő, hogy Michelangelónak theológiai bizonyítékokkal 
kellett igazolnia azt a felfogását, hogy Krisztus anyja örökifjú 
volt. Az ábrázolt alakok nyugalmába csak a leomló köpeny dús 
ráncai visznek változatosságot, s ezeknek élénk mozgalmassága 
csak még jobban fokozza a mozdulatlan, síma felületű holttest 
hatását. Nemes nyugalom, a két alak összhangja s a kompozíció 
szilárd egysége jellemzik e pompás szoborcsoportot, melynek 
megalkotásával ereje teljességében m utatta be magát a fiatal 
mester.

A következő évben, 1501-ben, ismét Firenzében találjuk 
Michelangelót, ahová apja hívására tért vissza. Rövid idő múlva 
oly munkára nyert itt megbízást, mely még az ő művészi talen
tum át is próbára tette. Egy hatalmas, kilenc rőf magas m árvány
tömb hevert a flórenci dóm udvarán, melyből vagy negyven évvel 
előbb egy flórenci szobrász, Agostino di Duccio akarta kifaragni



Dávidnak kolosszális szobrát. De m ár munkája kezdetén be kel
lett látnia, hogy a feladat m eghaladja az ő képességét s abba is 
hagyta a munkát, mielőtt nagyobb kárt tett volna a márványban. 
Michelangelónak tehát ebből a megkezdett szoborból kellett ki
faragnia Dávid alakját. Harmadfél évig dolgozott rajta, s mikor 
végre fölállították a szobrot a P iazza della Signorián, egész F i
renze lelkesedéssel bámulja az óriást, a „giganté“-t — amint el
nevezték — s mintegy saját államuk szimbólumát látták  ez 
erőtől duzzadó, merész tekintetű ifjú óriásban. A Rómában 
látott hatalmos testű márványszobrok hatására vall, hogy Michel
angelo ruhátlanul ábrázolj a Dávidot, miáltal ifjú testének pompás 
szépsége a maga teljességében érvényesül. A  nemzetét fölszaba
dító hős áll itt előttünk abban a pillanatban, amint célba veszi 
ellenfelét, Góliátot. Testének súlya jobb lábán nyugszik, bal 
lábával pedig a dobáshoz készül; jobb kezében készen ta r tja  a 
követ, baljával pedig épen a parittyá t veszi le válláról. Az össze
ráncolt homlok, a dacos és m erész tekintet s a nyers erőt sej
tető roppant izmok az elszánt harcosra utalnak s azt a pillanatot 
örökítik meg, mikor közvetlenül a cselekvés előtt a figyelem meg
feszül s minden testi és lelki energia fölcsígázódík.

A  szobor később egy ostrom alkalmával megsérült, jobb
karja  t. i. letörött. A  darabokat azonban összerakták s ismét a 
törzshöz illesztették. Egész 1873-ig a szabadég a la tt állt a szobor 
s csak akkor vitték be a flórenzi Akadém ia egy külön csarnokába.

Míg Michelangelo e szobron dolgozott, azalatt más m egren
deléseket is elvállalt, így a flórenci dóm szám ára a 12 apostol 
szobrának, a sienai dóm szám ára pedig egy oltár szobrászati 
díszének elkészítésére kötött szerződést. Ugyanebben az időben 
a M adonnát és a gyermek Jézust is ábrázolta nemcsak szoborban, 
hanem festményben is. Az előbbiek közt a brüggei Madonna 
ú jítást tüntet fel a quattrocento e nemű ábrázolásaival szemben. 
A gyermek Jézust m ár nem mint csecsemőt, hanem mint kis fiút 
ábrázolja, állva s anyjához támaszkodva. A Madonna arckife
jezése komoly, magába mélyedt, ruháján pedig nem látjuk 
azokat a gazdag ráncokat, amelyek a Pietán olyan ellentétet 
alkotnak a holttest simaságával. A  két alak szoros egységbe van 
kapcsolva s szinte magunk előtt látjuk azt a márvány darabot, 
amelyből kifaragta őket a mester. — Egészen újszerű felfogás 
tekintetében az a festménye is, m ely most a flórenci Uffízi-gyüj-
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teményben van s mely a szent családot ábrázolja. Az egész kép 
mintha csak az emberi test különféle mozdulatainak ábrázolá
sára készült tanulm ány volna. A földön ül M ária s a vállán 
keresztül nyújtja át neki a háta mögött levő József a gyermek 
Jézust. A három alak egysége itt is szembetűnő, de egyébként 
az egész ábrázolásban nincs semmi áhítatot keltő, sőt a merész 
mozdulat, M áriának kemény vonásokkal rajzolt arca és karjai 
s főkép az ábrázolt jelenettel össze nem függő disszonáns háttér 
erősen profán hatású. Michelangelo ugyanis nem fákkal, bok
rokkal, várromokkal vagy angyalokkal népesíti be a kép hát
terét, amint ezt előzői tették, hanem művészi felfogását követve 
napfényen sütkérező meztelen ifjakkal festette tele azt.

Ebben az időben alkalma nyilt Michelangelónak nagynevű 
vetélytársával, a szintén flórenci Lionardo da Vincivel, egy 
közös művészi feladat megoldásában vetekednie. A Palazzo 
Vecchio tanácsterm ét kellett volna mindkettejüknek freskókkal 
díszíteniök, de egyikük sem készült el feladatával, A kartonok
ról ránk m aradt töredékes másolatok azonban azt bizonyítják, 
hogy Michelangelo a történeti tárgyat is csak a meztelen férfi- 
test ábrázolására való alkalomnak fogta fel.

1505-ben jelentős és egész életére kiható változás követ
kezik be Michelangelo életében, ugyanis a pápa hívására el
hagyja Flórenzet, Rómába költözik s a pápák szolgálatában 
állva az örök várost gazdagítja ezentúl művészetével. Rómában 
akkor II. Gyula uralkodott, a leghatalmasabb pápák egyike; erős 
és céltudatos egyéniség, aki élete feladatául tűzte ki, hogy vissza
állítja  a pápaság világi hatalmát s hogy visszaszerzi annak régi 
fényét és dicsőségét. Hadvezéri és államférfiúi gondjai közt a 
művészet tám ogatásában keresett üdülést s udvarába hívta és 
megrendelésekkel halm ozta el kora legkiválóbb mestereit.

Az a viszony, amelybe Michelangelo a vele rokonszellemü 
pápával lépett, döntő fontosságú egész művészi pályájára. Tőle 
nyert megbízást legnagyobb müvei elkészítésére, s bár viszonyu
kat a kölcsönös szeszélyesség s más művészek féltékenykedése 
nem egyszer megzavarta, mégis II. Gyula volt az, aki módot 
adott rá, hogy Michelangelo a maga teljességében fejthesse ki 
csodálatos tehetségét. Mikor a művész Rómába érkezett, a pápa 
megbízta őt, hogy készítse el számára a Szt. Péter-templomban 
felállítandó síremlékét. Az emléknek olyannak kellett volna
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lennie, hogy méltóképen hirdesse az utókornak II. Gyula hatal
mát és nagyságát, egyszersmind pedig Michelangelo tudását is. 
Négyszögletes épületnek volt tervezve az emlék s a domború- 
műveken kívül negyvennél több szobrot szánt rá  a mester. Nyolc 
hónapot töltött Carrarában, hogy sa já t útm utatásai szerint fejt
sék ki a bányából a szükséges márványtömböket, s egész Róma 
csodájára járt annak a roppant márványtömegnek, melyet a 
Szt. Péter-téren halmoztak fel, ahol Michelangelo lázas buzga
lommal dolgozott a hatalmas szelleméhez illő hatalm as munkán. 
De a mű sohasem készült el; vagy azért, mert a pápa, akit harcai 
is nagyon lefoglaltak, lassanként elvesztette érdeklődését, vagy 
azért, m ert az irigykedő Bramante mindent elkövetett megvaló
sulása ellen, vagy azért, mivel még az új Szt. Péter-templomban 
sem találhattak ily roppant m éretű síremlék számára helyet. 
Mikor Michelangelo lá tja  tervének kudarcát, hirtelen megszökik 
Rómából, s hasztalan küldi utána a pápa futárjait, hiába irat neki 
csalogató leveleket: az önérzetében megsértett művész hallani 
sem akar visszatérésről. De pár hónap múlva találkozik Bolo
gnában a harcias pápával, aki épen akkor foglalta el e várost, 
megjelenik előtte s a pápa örömmel fogadja ismét kegyelmébe, 
sőt megbízza, hogy készítse el a bolognai San Petronío-templom 
szám ára bronzszobrát. Michelangelo meg is felelt a megbízásnak, 
de a szobor csak négy évig m aradt a templom ormán, mert akkor 
a pápai uralom ellen föllázadt nép ledöntötte s darabokra törte. 
Bronzanyagából utóbb ágyút öntöttek.

A  félbenmaradt síremlékért azzal akarta kárpótolni a pápa 
Michelangelót, hogy visszatérve Rómába megbízta őt házi kápol
nájának, a IV. Sixtus alapította Cappella Sistiná-nak kifestésével. 
A  feladat csak a mennyezet festői díszítésére szólt, mert az 
oldalfalakra már régebben ráfestette hat különböző mester 
Mózes és Jézus életének egyes jeleneteit. Michelangelo nem 
szívesen vállalkozott e feladatra s folyton zúgolódott, hogy szob
rász létére festő m unkáját kell végeznie s a kolosszális síremlék 
félbenm aradt tervéért nem ta rto tta  kárpótlásnak e nagyarányú 
festői feladatot. Az egész m unkát egymaga végezte minden 
segítség nélkül, gyakran „küzdve kórral-baj ja l“, pénzhiánnyal, 
a pápa szeszélyével és saját lelke csüggedésével. Kezdetben 
foglalkoztatott ugyan négy flórenci festőt, mivel nem volt eléggé 
jártas a freskófestés technikájában, de nem volt megelégedve
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munkájukkal s ezért elbocsátotta őket szolgálatából, sőt még 
azt is lekapartatta a falról, amit azok ráfestették. Többszöri meg
szakítással mindössze ötödfél évig, tehát aránylag igen rövid 
ideig dolgozott e legnagyobb művén; 1508 m ájusában kezdte 
meg s 1512 novemberére fejezte be, de a türelm etlen pápa sür
getésére már 1511 nyarán be kellett m utatnia a már elkészült 
részt az érdeklődés és kíváncsiság lázától égő Rómának. Mikor 
pedig az elkészült mű a maga egészében táru lt a bámulok szeme 
elé, egyhangú lelkesedéssel állapította meg a közvélemény, hogy 
a legnagyszerűbb remekkel áll szemben, am elyet valaha festő 
ecsetje alkotott, s az volt az általános felfogás, hogy Michel
angelo egyszersmindenkorra megoldotta a képírás összes 
problémáit.

A  Síxtus-kápolna mennyezete lapos dongaboltozat. Az oldal
falakat hat-hat félköríves ablak töri át, mindegyiket egy-egy 
félköríves lunetta veszi körül, ezeket pedig egy-egy boltcikkely 
köti össze a dongaboltozattal. Michelangelo ezt a nagy falterü 
letet festett architektúrával tagolja részekre, de a szerkezeti tago
lásnak és az egyes részek összekapcsolásának tulajdonképeni 
eszköze nem ez a festett architektúra, hanem a Michelangelo 
művészetének legsajátosabb eleme: a meztelen emberi test. Apró 
gyermekek, úgynevezett puttók, s az élet erejétől sugárzó a tlé ta 
term etű ifjak osztják szét és fűzik össze a hatalm as kompozíció 
részeit. Vidám gyermekek tartják  a névmutató táblákat, vagy 
mint kariatidák hordják a súlyos kőkockákat, duzzadó izmú, 
erőtől sugárzó ifjak nyújtják egymásnak a tölgyfalomb-fűzért, 
vagy kapaszkodnak remek arányú testükkel a boltcikkelyek le j
tőin. E dekoratív elemek veszik körül a mennyezetnek kilenc, 
négyszögletes mezejét, melyek a teremtés jeleneteit s az első 
emberek történetét ábrázolják egészen a vízözönig, ezek a mez
telen alakok csoportosulnak a mennyezet szélén az ablakok 
közé nyúló tizenkét, háromszögalakú falmező köré, amelyeken 
ótestámentomí próféták és pogány Szibillák alak jai vannak ábrá
zolva.

A  mennyezeti képek első csoportja — az oltár felől szá
mítva — a teremtés történetét illusztrálja. Először elválasztja 
az Úr a sötétséget a világosságtól, azután kezének egyetlen 
parancsoló mozdulatával megteremti az égitesteket s növényeket 
fakaszt a föld testén. Ezen a képen két alakban látható a
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Teremtő; először amint angyaloktól körülvéve megjelenik s ki
nyújtott jobbjával helyükre parancsolja a napot, holdat és a 
csillagokat; szigorú, szinte zord arckifejezése s jobbkezének 
energikus intése azt a megmásíthatatlan akaratot fejezi ki, mely 
nem ismer ellenmondást, kinyújtott balkeze s hátrahúzott lábai 
pedig a hirtelen megjelenésnek és a biztos lebegésnek a jelei. 
Ugyané képen még egyszer van merész, de találó rövidülésben 
ábrázolva az Úr, amint hirtelen tovaszáll, miközben jobbjának 
egyetlen mozdulatával növényzetet varázsol a kopár földre.

A következő kép ismét a Teremtőt ábrázolja, amint a vizek 
fölött lebegve halakkal népesíti be a tengereket és folyókat.

A  következő jelenetek színhelye már a föld s szereplőjük 
az ember. Az Úr angyaloktól környezve ereszkedik le a földre; 
homlokán elsimultak a redők, arca jóságos, szeme szinte sugár
zik. Látszik, hogy a teremtés remekét, az embert akarja  most 
életre hívni. Ádám, mint aki most ébred mély álmából, réve
dezve emeli tekintetét s nyú jtja  karjá t az Úr felé. Amint a 
Teremtő kinyújtott jobbjából átömlík az élet folyama a bágyadt 
testbe, az előbb még élettelen kolosszus fölemelkedni törekszik 
roppant izmú tagjai segítségével. Bizonyos, hogy sohasem ábrá
zolta még művész hívebben és megkapóbban az életrekelés pil
lanatát.

A teremtést ábrázoló képek sorában az utolsó Éva teremtését 
m utatja be. Itt is a jóságos Isten képében áll előttünk a Teremtő, 
amint köpenyébe burkoltan az alvó Ádám mellett állva jobb
jának enyhe mozdulatával életre hívja Évát. Éva viruló testi 
szépségben jelenik meg s összetett kezével, szóra nyílt szájával, 
meghajtott térdével mintegy háláját fejezi ki az életért, amelyet 
az Úr ajándékozott neki.

A teremtés jeleneteit ábrázoló képekben Michelangelo a 
festészet eszközeivel megfoghatóvá tudta tenni a megfoghatatlant 
is s megalkotta a művészet szám ára Istennek azt az érzékelhető 
alakját, amelyben az emberi fantázia elképzeli őt. — A követ
kező képek az ősemberek bűnösségének és bűnhödésének törté
netét tárják elénk. Egy képen van ábrázolva a bűnbeesés és a 
paradicsomból való kiűzetés jelenete. A kígyótestű, de felül nő
alakban végződő sátán kinyújtott karjával segít leszakítani Évá
nak a tiltott gyümölcsöt, míg Ádám maga nyúl érte az ágak közé. 
De íme, m indjárt a csábító mellett megjelenik a bosszú angyala
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s kardjával üldözi a bűnösöket. Ádám megtörve menekül a 
szidalmak elől s Éván is meglátszik a bűntudat hatása, sőt teste 
is veszített már abból a ragyogó bájból, amelyet megcsodáltunk 
a tudás fája alatt ülő alakján. De még távozóban is visszafor
dítja  tekintetét, hogy búcsúpillantást vessen az elvesztett para
dicsomra, vagy hogy szemébe nézzen a haragvó angyalnak.

A következő kép áldozati jelenetet ábrázol, némelyek sze
rint Ádám fiainak, mások szerint Lémekhnek, vagy Ábrahámnak 
áldozatát. A  háttérben, az oltár mögött két öreg, talán a már 
élem edett Ádám és Éva alakja látható, az előtérben pedig 
ragyogó testű mezítelen ifjak készítik elő az áldozatot. A kép 
hatása nem igen festői, inkább domborúműre emlékeztet.

Az emberek bűne kihívta maga ellen az Isten haragját; a 
bűnhödést a következő képen a vízözön ábrázolja. Az emberek 
gomolygó tömege kétségbeesetten menekül a pusztító ár elől; az 
arcokon a rémület és elszántság kifejezése látható. Az egész 
kép csupa eleven mozgalom. — Végül a mennyezetképek sorában 
az utolsó Nőé részegségét és kicsúfolását ábrázolja. O tt fekszik 
a földön hordója és korsaja mellett az ittas Nóé, míg egyik fia 
tiszteletlenül és csúfolódva mutat őszhajú apjára, kit a bor ereje 
ennyire levert a lábáról.

A  mennyezetképek eszmei tartalm a tehát a világ teremtése 
és az emberek bűnbeesése. Az egyetlen kivezető út a bűnből a 
megváltás; erre utalnak a prófétáknak és Szibilláknak ihletett 
alakjai, melyek a mennyezeti képek mellett s a boltcíkkelyek 
között foglalnak helyet. E próféták és Szibillák festett képei 
örökítették meg azokat az alakokat, melyeket a II. Gyula pápa 
síremlékére akart kifaragni a művész. Ez alakok mindegyike 
külön egyéniség, valamennyien mély lelki életet élnek s arcki
fejezésük vagy jellemző m ozdulataik lebbentik föl előttünk lelki 
világuk rejtélyét. Mintha saját belső tűnődését, tépelődését, 
háborgását öntötte és sajá t küzködő lelkét lehelte volna beléjük 
alkotójuk. A  hét próféta mellett öt szibillát ábrázolt Michel
angelo, s a középkor felfogása szerint ezek épúgy megjövendöl
ték Krisztus eljövetelét, m int amazok. M indjárt az oltár fölött 
látható Jónás alakja épen abban a pillanaban, amint a cethal 
szárazra veti. Ez az egyetlen meztelen alak a szibillák és próféták 
sorában, egyszersmind a legmozgalmasabb is valamennyiük 
közt. Lábait szétterpeszti, felső testét és fejét hátraveti, ajka
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szóra nyílik,vagy talán a friss levegőt szívja be oly mohón,amely
től három napig el volt zárva. Hogy épen ez az alak került a fő
helyre, annak az lehet a m agyarázata, hogy a halálból való 
szabadulása mintegy jelképezi Krisztus feltámadását.

A hosszanti falon jobbra az első a próféták sorában Jere
miás. Mély fájdalom tól megtörve ül az agg próféta; ősz fejét 
jobbjára tám asztja, balkeze erőtlenül hanyatlik alá, lábait maga 
alá vonja. Lehetetlen, hogy a szomorúság és csüggedt lemondás 
e megrendítő képét látva az a gondolatunk ne tám adjon, hogy a 
hazája szabadságának vesztén kesergő művész sa já t lelke fáj
dalm át öntötte a Siralmak költőjének alakjába.

A  fáradt, erőtlen és agg Jerem iással szemben a líbiai Szibil
lának vidám, életerőtől sugárzó, szép ifjú alakját láthatjuk. Őt 
a gyors mozdulat pillanatában ábrázolta a művész, amint nagy 
lendülettel épen be akarja  zárni azt a titokzatos könyvet, amely
ben a jövendő van megírva. Tekintetét lefelé fordítja, mintegy 
a kérdező felé, lábai megfeszülnek; látszik, hogy épen föl akar 
kelni. A fiatalság és báj kifejezései ülnek az arcán.

Jerem iás m ellett az öreg, görnyedt perzsa szibilla ülő alakja 
látható. A kezében tarto tt könyvet rövidlátó szeméhez vonja s 
úgy böngészi ki belőle a jövőre vonatkozó jóslatát. Valami titok- 
szerűség rejlik a köpönyegbe burkolt, sötét bőrű asszony alak
jában. Élénk ellentétül van vele szembeállítva az örökifjú 
Dániel próféta. Nagy, nyitott könyv van az ölében, melyet a lá í
rói egy puttó tám aszt meg, s e könyvből ír ki valam it a mellette 
levő táblára a próféta, miközben elhajló felső teste contrapostot 
hoz létre. — Ezékiel hevesen fordul abba az irányba, amerre a 
háta mögött settenkedő fiú mutat, mintha onnan várná a jele
nést. Balkezében ta rtja  a tekercset, amelyből olvasott, jobbjával 
pedig türelmetlen mozdulatot tesz; látszik, hogy a prófétái ex- 
tázís pillanatában ábrázolta őt a művész. — Ezékiellel szemben 
a cumaei szibilla kolosszális alakja tűnik szemünkbe. Már éltes 
nő, aki kissé fáradtan lapoz és olvas a szék k a rjá ra  támasztott 
könyvből, míg e hatalm as testű, komoly, sőt mogorva tekintetű 
öregasszony mögött ellentétül két pajkos gyermek látható, akik 
kandi kíváncsisággal pillantanak bele a nyitott könyvbe. — Nyu
godtság és derű sugárzik az erythraeai szibilla gyönyörű arcáról. 
Ifjúságtól ragyogó testén festői ráncokba verődik ruhája, göm
bölyű jobbkarja tétlenül pihen, baljával pedig könnyedén lapoz
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az előtte levő nyitott könyvben, míg egy kis angyal fáklyával 
mécsest gyújt meg a könyv felett.

Az ifjú Ézsaiás prófétát merengéséből riasztja fel a háta 
mögött levő angyal, figyelmeztetve őt a közelgő kinyilatkozta
tásra. A művészi festményből kihüvelyezhetők a próféta cselek
vésének egymás után következő mozzanatai. Miután a nála levő 
könyvből olvasott, becsukta azt s fejét karjára támasztva gondol
kozik. Álmodozásában a hirtelen leszálló angyal zavarja meg, 
de csak nehezen kelti föl belőle. U jjait még a könyv lapjai közt 
ta rtja , ahol abbahagyta az olvasást, fejét fölemeli ugyan k a rjá 
ról, amelyre tám asztotta, de szempíllái még félig zárva vannak.

Jóéi próféta borotvált képű, magas homlokú, őszbecsavarodó 
hajú  öreg, aki figyelmesen, komolyan olvas a kezében tarto tt 
papírtekercsről. Nagy köpenye dús ráncokban omlik térdére. 
Vele szemben látható a delphibeli Szibillának klasszikus görög 
ruházatú alakja. Irattekercsét, melyből éppen olvasott, gyors 
m ozdulattal kapja el szeme elől, m adonna-arcát meglepetten for
dítja  arra, amerröl az ihletet vagy sugalmat várja, tágra nyitott 
szeme s reszketve nyíló ajka pedig csodálkozást és izgalmat 
fejez ki. — A próféták sorában az utolsó Zakariásnak a bejárati 
oldal fölött ábrázolt képe. A kopasz fejű, ősz szakállú aggastyán 
lassan lapozgatja a kezében tarto tt könyvet. Gazdag ráncokba 
verődő ruha borítja a tiszteletre méltó, komoly öregember testét. 
H áta mögött egymást átölelve tartó két angyal néz a próféta 
vállán á t a nyitva tarto tt könyvbe.

A  próféták és szibillák e sora Mich, művészetének legértéke
sebb emlékei közé tartozik. Mindmegannyi külön egyéniség mély 
lelki tartalomm al, egyszersmind a művész szellemének szubjektív 
megnyilatkozásával. Bár mindegyikük külön individuum s ábrá
zolásukban a mester nemcsak teremtő fantáziáját követi, hanem 
a hagyományos történeti felfogásnak is hódol, mégis valameny- 
nyien egy közös gondolat kifejezésére szolgálnak: Krisztus eljö
vetelét hirdetik.

A  terem tés és bűnbeesés jelenetein, valamint a próféták és 
szibillák alakjain kívül az egyes sarkokba és medaillonokba a 
zsidók történetéből vett képeket, a lunettákba pedig a Krisztus 
családfájának tagjait festette Michelangelo. Különös szépséget 
öntött azoknak az ifjaknak az alakjaiba, akik a mennyezeti képek 
körül, a festett párkányokon ülnek a legkülönfélébb helyzetek-
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ben. E meztelen atléták — ahogy olaszul mondják: Ignudi — 
ábrázolásában elemében volt Michelangelo: a rugékony izomzat, 
az életerőtől sugárzó ifjú test, az ellentétes mozgású tagok egyen
súlya, amit a művészet contrapostónak nevez, annyiféle változat
ban jelenik meg előttünk, ahány ily ifjú atlétát festett a meny- 
nyezetre a művész. Talán azok a rabszolgák öltöttek itt festői 
formában testet, akiket a II. Gyula pápa síremlékére akart m ár
ványból kifaragni, vagy bronzba önteni.

A Sixtus-kápolna mennyezeti képei Michelangelo életének 
legnagyszerűbb s teljesen befejezett alkotásai. Az ábrázolás 
tárgya itt is, mint eddigi müveiben, az ember, sőt tisztán deko
ratív célra is az emberi testet használja. Háromszáznegyven 
emberi alak él, gondolkozik, cselekszik, töpreng, küzködik, 
méláz és nyüzsög e képen, ártatlan  kisded, életerős ifjú s reszkető 
öreg alakja sorakozik egymás mellé. De abban minden jelenet 
és minden alak megegyezik egymással, hogy hatásuk tisztára 
festői és nem plasztikus. Talán csak az egyetlen Jerem iás pró
féta kivétel e tekintetben; az ő alakja márványban fogamzott meg 
a mester képzeletében s szoborba faragott változatát a Medici- 
síremlék Lorenzójában fogjuk viszontlátni.

Alig végezte be Michelangelo nemcsak saját művészetének, 
hanem, az egyetemes festőművészetnek is e leghatalmasabb alko
tását, mikor egy másik, nem kevésbbé nagyszerűnek tervezett 
műre kapott megbízást. 1513-ban meghalt a művészetek rajongó 
és bőkezű Maecenasa, II. Gyula pápa, s végső akarata szerint 
örökösei el akarták készíttetni régóta tervezett síremlékét Michel- 
angelóval, A síremlék egész kis épületnek volt tervezve s negy 
ven szobor szolgált volna díszéül. Michelangelo kötelezte ugyan 
magát, hogy hét év a la tt elkészíti az egészet, de most már ki
alvóban volt benne az a szenvedélyes lelkesedés, amely hét évvel 
azelőtt világraszóló tervének meghiúsulása miatt meghasonlásba 
kergette pártfogójával, II. Gyulával. Nyughatatlan szelleme 
más téren keresett kielégülést, s lassanként terhére vált a feladat, 
amelynek elvégzésére kötelezte magát; szabadulni igyekezett 
tőle, úgyhogy mire a nagyszabásúnak tervezett síremlék elké
szült, az eredetihez képest csekéllyé zsugorodott össze. A sír
emlék díszítésére szánt, szimbolikus jelentésű rabszolgák közül 
pl. csak kettő készült el, azok is Párizsba kerültek, a Louvreba. 
E gyakran megcsodált s életnagyságnál nagyobb méretű alakok
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annyi formai szépséget tárnak a szemlélő elé, amennyit még 
Michelangelo is ritkán nyújt szobraiban. Különösen a haldokló 
rabszolgának erőtől feszülő, de magával tehetetlen teste megra
gadó szépségű. Feje erőtlenül hanyatlik hátra, szempillái lecsu
kódnak, balkarja feje alá hajlik, jobbját bágyadtan vonja szíve 
felé. A megkapó ellentét csak fokozza a szobor hatását; a ha
talm as tagok és domborodó izmok sejtetik, hogy e lekötött, ha
lódó testben nagy erő lappang. A másik, a megkötözött rabszolga, 
a tehetetlen erő, vad düh és kétségbeesett ellenállás kifejezője. 
Roppant erővel törekszik szabadulni kötelékeitől, miközben eről
ködő törzsét egész elcsavarja, izmait görcsösen megfeszíti, arcát 
pedig fájdalomtól gyötörve fordítja fölfelé. Elképzelni sem lehet 
nagyobb ellentétet, mint amekkora e két rabszolga alakja között 
van.

A síremlék ülő alakjai közül is elkészült egy, amely az 
emléknek mostani formájában középpontja: Mózes fenséges 
alakja. Egész kompozíciója elárulja, hogy rendeltetése szerint 
nem a mostani helyére, vagyis a síremlék közepére s a föld színé
vel majdnem egy magasságra volt szánva, hanem az eredeti te r
vezet szerint az emlék egyik sarkára kellett volna kerülnie, 
ahonnan körülbelül négy méter magasságból esett volna tekin
tete a szemlélőre. Valószínűleg azt a mozzanatot örökítette meg 
Michelangelo, mikor a pátriárka a Sinai hegyéről lejövet meg
pillantja az aranyborjú im ádatába merült népet. Tekintetéből 
és testtartásából a fojtott és kitörni készülő szenvedély ereje 
sugárzik; szinte érezzük, hogy a következő pillanatban megszűnik 
a prófétának magára erőszakolt önuralma s bőszült haragjának 
villám ait fogja szórni a magáról megfeledkezett népre. Fejét 
éles m ozdulattal balra fordítja, hátrahúzott és megfeszülő bal
lába m utatja, hogy fölpattanní készül helyéről, jobb karjával 
magához szorítja a két törvénytáblát, míg jobb keze izgatottan 
markol bele derékig érő szakállába, baljá t pedig testéhez szorítja, 
mintha csillapítani akarná a belsejében háborgó indulatokat. 
Arcáról a meglepetés, izgalom és harag oly erővel sugárzik, hogy 
egykori életírója, Giorgio Vasari szerint a szemlélő könyörögni 
szeretne, hogy fedje el félelmes tekintetét előle. Ugyanő jegyezte 
fel azt is, hogy a zsidók szombatonként tömegesen zarándokol
tak el legnagyobb prófétájuk szobra elé s imádkoztak előtte.

II. Gyulának 1513-ban bekövetkezett halála után Michel-



angelónak gyermekkori játszótársa, Giovanni Medici került a 
pápai trónra X. Leó néven. De jóllehet az új pápa is — m ár csa
ládi hagyományainál fogva is — nagy barátja  volt a művésze
teknek, mégis évekbe telt, míg Michelangelót környezetébe vonta 
s megrendelésekkel látta  el. Az első nagyobb feladat azonban, 
amelyre Michelangelo szerződött a pápával, t. i. a flórencí San 
Lorenzo templom hom lokzatának kiépítése, megvalósítatlan 
m aradt. X. Leó uralkodása a la tt nagyrészt tétlenségre is volt 
kárhoztatva a művész, s ebben az időben, tehát körülbelül nyolc 
esztendő lefolyása alatt, egy Krisztus-szobron kívül, mely most 
Rómában a Santa M aria sopra Minerva templomban látható, 
nem is alkotott nevezetesebb művet. 1521-ben kapta a pápától 
azt a megbízást, hogy építsen a flórenci San Lorenzo templom
hoz a Mediciek temetkező helyéül egy sírkápolnát s belsejét 
lássa el szobrászati dísszel. Michelangelo nagy kedvvel fogott e 
nekívaló feladat megoldásához, de a közbejött politikai és egyéb 
akadályok, a következő, szintén Medicí-családból származó pápa, 
VII. Kelemen szeszélyessége, főkép pedig a Michelangelo lelkén 
mindinkább erőt vevő keserűség, mélabú és csüggetegség m iatt 
a kivitel alkalmával ez a műve is sokkal kisebbre zsugorodott, 
mint amekkorára tervezte. A  sírkápolna befejezése és a szobrok 
felállítása már nem is az ő műve, hanem barátjáé és tanítványáé, 
Vásárié.

A  kápolnát Michelangelo úgy építette meg, hogy a benne el
helyezett szoborművek a lehető legjobban érvényesülhessenek. A  
bejárati oldal mellé három szobor került: középen a Madonnáé 
a gyermek Jézussal, jobbra-baíra tőle Szt. Cosmasé és Damía- 
nusé. Az oldalfalak mellé került a két fiatalon elhúnyt Medici- 
nek: Giulianónak és Lorenzónak a síremléke. Mindegyik síremlék 
a falhoz támaszkodó márvány-homlokzatból s egy eléje helyezett 
márvány-szarkofágból áll; a homlokzatba fülkék vannak vágva 
s ezekbe egy-egy ülő szobor állítva, melyek csak jelképezik az 
elhunyt Medicieket. mert arcvonásaik nem hasonlítanak az el
hunytakéihoz. Mind a két alak antik hadvezéri ruhát viseL 
Giuliano egyenes testtartással ül székén, de úgy látszik, mintha 
fölpattanni készülne róla. Tekintetében és m agatartásában büszke 
előkelőség nyilvánul meg. Fejét ideges mozdulattal fordítjí 
balra, kezében könnyedén, szinte játszva tartja  a hadvezéri botot

A szobor lábánál levő szarkofágon egy nőnek és egy férfi-
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nek hatalmas alakja hever. Régi m agyarázat szerint a nő az 
éjt, a férfi pedig a nappalt ábrázolja, de kétségtelen, hogy 
Michelangelo saját lelke küzdelm ét rögzítette meg e pompás ala
kokon. Az éj szobra idősebb nőt ábrázol, aki erőltetett helyzet
ben hajtja  fáradt fejét nyugalomra, Csüggeteg szomorúság rí le 
tekintetéről, mellette pedig ott vannak az álom jelképei: a ba
goly, a mákoszacskó és egy álarc. A nappalt ábrázoló befejezet
len szobor igazi herkulesi férfialak. Dacos testtartása, komor 
tekintete szinte félelmet keltő.

A szemközti falnál van a másik ifjú Medicinek, Lórenzónak 
a sírja. Maga a íőalak teljes ellentéte Giulianónak, Míg amaz 
a nyugtalan, tettrekész energia megtestesülése, ez a tétlen szem
lélődés és szomorúság kifejezője. „II Pensoso", amint az olaszok 
nevezik. Tagjai fáradtan, szinte erőtlenül helyezkednek el, szép 
fejét, melyre árnyékot vet az oroszlánbőrrel bevont sisak, mélyen 
elmerülve tám asztja balkezére. A szobrok közül ezt faragta 
Michelangelo utoljára, s valószínű, hogy hazája szabadságának 
vesztén kesergő s mindinkább melankóliára hajló lelkének képét 
örökítette meg e tűnődő, szomorú férfi alakjában.

Az alatta levő szarkofágon szintén két gyönyörű meztelen 
alak latható. A  férfi, aki állítólag az alkonyt jelképezi, titání 
termetű öregember, s látszik, hogy csak kényszerűségből pihen
teti izmoktól duzzadó tagjait. A remekbe faragott, fiatal nőt 
ábrázoló szobor a hajnali szimbolizálja; mintha most költötték 
volna fel álmából- szemét csak félig nyitja ki, s alig emelkedik 
föl fektéből, mintha kész volna ismét álomba merülni.

A  Mediciek síremlékének megalkotásával bőkezűen rótta le 
háláját Michelangelo az irán t a család iránt, amelynek élete 
folyamán kétségtelenül sokat köszönhetett. Hogy e szobrok jelen
tését pontosan megállapítsuk, arról le kell mondanunk. Annyi 
bizonyos, hogy az egész alkotás Michelangelo töprengő és ön
magával küzdő lelkének halhatatlan megnyilatkozása.

Amint már említettük, Michelangelo még a Medici-síremlék 
befejezése előtt elhagyta Flórencet s ismét Rómába költözött. Ek
kor VII. Kelemen pápa azzal bízta meg, hogy fesse meg a Sixtus- 
kápolna oltárfalára az utolsó ítélet képét. Hetedfél évig dolgozott 
Michelangelo ezen a művén, s amikor az 1541 karácsonyán végre 
láthatóvá lett, a meglepetés és bámulat szava hagyta el a szem
lélők ajkát. Ma már csak következtetni tudunk a kép eredeti
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hatására, m ert a rárakódott porréteg, az oltárról felszálló gyer
tyafüst s az ostoba álszemérem, mely később ruhát festett a mez
telen alakokra, kiforgatta eredetiségéből Michelangelo remekét, 
A  „Dies irae, dies illa“ gondolatait ébreszti fel e kép, melynek 
koncepciójára kétségtelen hatással voltak Savonarola zord pré
dikációi és Dante fenséges eposza. A  szálló és zuhanó meztelen 
alakok gomolygó tömegében Jézus foglalja el a főhelyet, bár 
nincs épen a kép középpontjában. M int könyörtelen bíró jelenik 
meg az ifjúnak ábrázolt, atlétatestű Megváltó, aki kérlelhetetlen 
kézmozdulatával taszítja kárhozatba a gonoszokat. Mária félve 
húzódik meg a fia mellett, de tekintetét nem a kárhozottak, hanem 
az üdvözültek felé fordítja. A  szentek és vértanuk, akik körül
veszik Krisztust, valamint az angyalok, akik repülve hozzák kín
zásának eszközeit: a keresztet, töviskoszorút, lándzsát és az 
oszlopot, melyhez hozzákötözték, mintha csak azért volnának ott, 
hogy vádlókúl lépjenek föl a bűnösök ellen. Lejjebb a középen 
hét angyal fújja a harsonákat, melyeknek szavára életre kelnek 
a  holtak, m ellettük másik kettő ta rtja  kinyitva az Ítélet könyvét 
A  kép baloldali részén látható, amint a megnyílt sírokból egy
m ást segítve, támogatva szállnak fölfelé az üdvözültek, hogy el
foglalják helyüket Krisztus jobbja felől, az emberiség ősei, Ádáir 
és Éva mellett. A  másik oldalon viszont szörnyű kavarodásban 
a gonoszok tömegei merülnek alá, míg a kép alján  az alvilági 
révész, Charon üríti ki kárhozottakat vivő csónakját, Dante 
szavai szerint „evezőjével sújtva a késedelmeskedőt“.

Tagadhatatlan, hogy Michelangelo alkotásai közül épen az 
Utolsó íté le t részesült legkevésbbé általános elismerésben, bár 
eszmei és formai szépségét századokon át lelkesen magasztalták. 
Azt a rideg felfogást, mely Krisztust könyörtelen bírónak, a vég
ítéletet pedig a megtorlás napjának tünteti föl, sokan ellentétes
nek találták  a kereszténység szellemével. De abból a hatalmas 
formakincsből, melyet a művész tudása e képen fölhalmozott, 
évszázadokon át m erített a festőművészet s ra jta  nevelkedtek az 
egymást követő festő-nemzedékek.

Az Utolsó ítélet elkészülte után lerótta végre Michelangelo 
azt a nagy adósságot is, mely már negyven esztendeje nehezedett 
rá : iölállította Rómában a San Pietro in Víncoli-tempíómban 
l'I. Gyula pápa síremlékét. Az eredeti koncepcióhoz képest 
szinte jelentéktelenné zsugorodott össze e mű, de már a felállt
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tás előtt is mindenkinek az volt a felfogása, hogy a síremlék 
közepét elfoglaló Mózes-szobor egymagában is elég volna, hogy 
méltóképen örökítse meg II. Gyula emlékét. A mellette levő 
fülkék női alakjai, Ráchel és Lea, a szemlélődés és tevékenység 
eszméjét jelképezik s nem tartoznak a művész legíhletettebb al
kotásai közé. A  felső tagozat szobrai nem az ő kezének alkotásai.

II. Gyula pápa síremlékének elkészülte után az öregedő 
Michelangelo erejének java részét a Szent Péter-templom épí
tésének szentelte, amivel 1547-ben őt bízta meg III, Pál pápa. 
Természetesen akkor már nem volt kezdő az építészetben; a  
M edici-kápolnán kívül a flórenci Libreria, a római Farnese- 
palota s két egyforma capítoliumi palota hirdette építőművészt 
nagyságát. Michelangelo a Szent Péter-templom  sokaktól és sok
szor megváltoztatott tervében visszatér a Bramante koncepció
jához: ismét centrális elrendezést ad neki, de egyszersmind a 
Bramante sok részre tagolt, változatos tervrajzát tömörebbé s 
ezáltal a templomot hatalmasabbá teszi. Az ő tervei szerint 
épült a roppant méretű, de azért nemes arányú kupola is, bár 
ennek befejezését az agg művész már nem érte meg. Testi és 
lelki szenvedéseitől 1564. február 18-án váltotta meg a halál 89 
éves korában. H olttestét Flórencbe vitték s a Santa Croce-temp- 
íomban temették el.

Végigtekintve Michelangelo hosszú pályáján m egállapíthat
juk, hogy élete a művészi diadaloknak szinte szakadatlan lánco
lata, alkotásai pedig már kortársai előtt csodálat tárgyai s a mű
vészet utolérhetetlen remekei voltak. Érdekes, hogy e nagy szel
lem életében mily csekély szerepe volt a nőnek. Nem tudunk 
róla, hogy örökké izgalmakban égő lelkén végigtombolt volna 
valamikor a szerelmi szenvedély vihara. Hatvanhárom  éves korá
ban szövődik közte és a fínomlelkű, nagy műveltségű VittoHa 
Colonna közt az a belső barátság, vagy talán  aggkori szerelem, 
mely hosszú időre bearanyozta élte alkonyát. Nemcsak benső 
érzelmi szálak fűzték őket oly szorosan össze, hanem az a val
lásos és filozófiai gondolatkör is, amelyben m indketten éltek. 
Michelangelo több költeményt szentelt barátnéja emlékének s 
néhány vallásos tárgyú rajzot is ajándékozott neki, így pl. azt, 
amely Krisztus feltám adását ábrázolja s melyet a londoni British 
Museum őriz.
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Ha jellemző szavakat keresünk Michelangelo művészetére, 
azt kell mondanunk, hogy minden alkotása az erő megnyilat
kozása. Felhasználja ugyan az előző korok művészeti eredmé
nyeit, de egyikhez sem alkalmazkodik: eredeti és utolérhetet
len marad. Miként lelkivilágából száműzve voltak a kellem és 
báj nyújtotta szelíd örömök, akként művészetére is idegenek 
voltak ezek megnyilatkozásai. Félelmetes és zordon világ az, 
ahová ő vezet; itt mindent a szenvedély táplál és az erő mozgat. 
Kifejezésének eszközei az emberi test, amelynek minden izmát 
és minden idegszálát pontosan ismeri s amely nála mindig hatal
mas méretű, rendkívüli arányú. Súlyos gondolatainak és viharos 
érzéseinek megnyilatkozására természetesen nem karcsú ter
metű, finom és gyöngéd arcvonású íiiigrán alakok szolgáltak 
hanem roppant izmú testkoiosszusok, marcona tekintetű titánok, 
vagy legalább is belső energiától feszített, életerőt sugárzó ifjak. 
Vésője és ecsetje a la tt az emberi test nemcsak megelevenedik, 
hanem  mozog is, és alakjai élénk, gyakran heves, sőt merész 
mozdulatokba öntik lelkűk háborgását. Minden alkotása igazán 
leikétől lelkedzett gyermeke, s ez a nagyfokú, szinte szuverén 
szubjektivitása teszi őt a modern művészet első mesterévé. Zár. 
kozott természete m iatt s mivel minden művét egymaga alkotta, 
nem is voltak szorosabb értelemben vett tanítványai, azok pedig 
épen nem voltak művészetének örökösei, akik föl nem érve szel
lemének magasságáig s félremagyarázva az ő irányát, megalkot
ták a bárok művészetet. A Michelangelo alkotásai kiapadhatat
lan forrásai a művészi szépnek, melyek századok óta ontják a 
bámuló világnak örök értékű kincseiket.

Dr. Ruhmann Jenő.



I.

Kormányzat, felügyelet.

A  líceum felett a felügyeletet, mint fenntartó testület a  
dunántúli ág, hitv, evang. egyházkerület gyakorolja, még pedig 
elnöksége, két szakbizottsága, a főiskolai felügyelő és az egyház
kerületi közgyűlés közvetítésével.

a) A  főiskolai nagybizottság elnökei: Gyurátz Ferenc püs
pök és dr. Berzsenyi Jenő, egyházkerületi felügyelő. Rendet- 
tagok: Beyer Theofíl, Bognár Endre, Farkas Mihály, Horvátit 
Sámuel, Horváth Sándor (paksi), M adár Mátyás, MenyhárA 
Frigyes, Poszvék Sándor, Pöttschacher István, Stettner Gyula 
Varga Gyula, Ziermann Lajos lelkészek; dr. A jkav Béla, B elá t 
István, Berzsenyi Dezső, Berzsenyi Sándor, Berecz Ábel, mint 
egyházkerületi ügyész, dr. Démy Lajos, Hering Zsígmond, Hra- 
bovszky István, Hrabovszky Mór, M echwárth Ernő, dr. OstffyLa
jos, dr. Rátz Ottó, dr. Schneller Aurél, mint egyházkerületi fels 
leányísk. helyi biz. elnök, Töpler Lajos, Véssey Lajos és dr. Zer- 
gényí Jenő. A tanári testületek képviseletében: PayrSándor,H et- 
vényí Lajos, Simkó Endre. — Hivataluknál fogva: Bancsó Antal, 
theol. akadémiai, Hollós János liceumí, Papp József tanítóképző
intézeti, Budaker G. Károly kőszegi fels. leányiskolái igazgatók 
és Szabó Kálmán egyházkerületí főszámvevő. Póttagok: Farkas 
Elemér, Hérints Lajos, I'só Vince, Nagy Sándor, Németh Pál, 
Tomka Gusztáv lelkészek; Albrecht Alfréd, dr. László Kálmán, 
M ayer Oszkár, dr. Móritz Dénes, Rösch Frigyes, dr. Stráner 
Gyula és Takáts Lajos.

b) A  főiskolai kisbizottság, egyúttal alsóbb fegyelmi hatású 
elnöke a főiskolai felügyelő; tagjai: M enyhárd Frigyes és Zier
mann Lajos lelkészek; Albrecht A lfréd, Hering Zsigmond, Posz-



vék Sándor, dr. Zergényi Jenő; Bancsó A ntal, Hollós János és 
Papp József igazgatók; Dala Jenő líceumi tanár mint jegyző, 
Szabó József líceumi tanár mint tápint. gondnok és dr. Szilvási 
Gyula intézeti orvos.

c) A  felsőbb fegyelmi hatóság elnökei a főiskolai nagybízott- 
ság elnökei; tagjai: Bognár Endre, Horváth Sámuel, Stettner 
Gyula lelkészek; Payr Sándor theol. akad. tanár; továbbá Bélák 
István, Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, M ayer Oszkár és 
Mechwárth Ernő.

d) Főiskolai felügyelő: dr. Rátz Ottó nyug. kír. táblabíró.



1. Adatok a líceum történetéhez az 1913—14. 
iskolai évben.

Az iskolai év nevezetesebb eseményeiről akarván szólani 
mindenekelőtt a tanári testület két érdemes tagjának Gecsányí 
Gusztáv igazgatónak és Stromp Gyula tanárnak nyugalomba 
vonulásáról kell megemlékeznem.

Gecsányí Gusztáv.
Gecsányi Gusztáv 1884. szeptember hó 1-én került a soproni 

ev. liceumhoz, ahol 29 éven át mint rendes tanár, illetve 1904. 
szeptember 1-től mint igazgató működött. Megelőzőleg 1882-től 
1884-ig már tanára volt szülővárosa, Selmeczbánya ev. líceumá
nak, annak az intézetnek, melyben középiskolai tanulmányait 
végezte. Ott e kies városnak a természettől gazdagon megáldott 
festői vidékén tanulta meg szeretni a természetet, lelkesedni an
nak szépségeiért. O tt tanulta megismerni, megszeretni a földet a 
maga ezerféle változataival, hegyeivel, völgyeivel, fanulm ányoz- 
natta, minő hatással van a föld a lakosok életére s szemlélhette 
azt is, miként hozza elő annak mélyéből az emberi munka a re j
tett kincseket. Bizonyára mindezek a körülmények hatással vol
tak reá, mikor arra az elhatározásra jutott, hogy a föld, a te r
mészet megismerésének s másokkal való megismertetésének szen
teli életét, a földrajznak s term észetrajznak lesz tanárává. — 
Szerette tantárgyait, lelkesedett értük s ezt a szeretetet és lelke
sedést igyekezett átönteni taníványainak szívébe is. Egy ember
öltőn át hirdette a term észet igéit s igaz örömmel, benső elégtétel
lel tapasztalhatta nem egyszer, hogy az általa elhintett mag jó 
földbe esett, hol százszoros gyümölcsöt termett. A kadt tanít-



ványa, aki már itt a középiskolában messze kitűnt term észetrajzi 
ismereteivel úgy, hogy munkája a szakirodalomban is m éltány
lásra talált. De nemcsak az ilyenek, a többiek is, kikerülve az 
életbe, bizonyára hálával gondolnak reá vissza, m ert tanítványai
val szemben bár szigorú, de igazságos tanár volt, aki tudta m éltá
nyolni, elismerni a hű kötelességteljesíté/t, de nem nézhette, kor
holta, feddette a hanyagságot, tétlenséget. Mint tanár is, mint 
igazgató is gondos aty ja volt a reá bízott ifjúságnak s tehetségeit 
egészen az intézetnek szentelte. Őrködő szemmel vigyázott annak 
érdekeire és erélyesen, bátran síkra szállott azokért mindenkor. 
Ép így óvta, védte mindig kartársainak, a tanári testületnek jo
gait, érdekeit is. Harmincegy évi hűséges munkájával, pályájának 
bár sok örömöt is nyújtó, de még több lelkierőt, ideget emésztő 
szolgálatával méltán megérdemelte a zavartalan nyugalmat, 
amelyet, hogy minél tovább ép erőben egészségben élvezhessen, 
ez e helyen is volt kartársaínak, barátainak őszinte kívánsága.

Stromp Gyula.

A jelen tanév elején már nem jelent meg közöttünk Stromp 
Gyula sem. Nyugalomba vonult ő is, nyugalomba késztette nem 
annyira harminc éves szolgálata, mint egy ádáz betegség, mely 
elpusztíthatatlannak látszó vasszervezetét megtámadta. — A 
tanári kar fiatalabb tagjainak — s ilyenek voltunk majdnem vala
mennyien — de tágabb körben levő nagyon sok ismerősének s 
ió barátjának is „örökké fiatal“ „Gyula bácsi“-ja  bizony nagyon 
érezhető űrt hagyott maga után a tanári szobában, midőn 1912. 
októberében kénytelen volt szabadságot kérni, amelyből nem is 
tért már vissza működési terére. —• Szerette mindenki, tanár
társai és tanítványai egyaránt. Nagyon megszoktuk s nehezen 
nélkülöztük daliás alakját, nyugodt, derült, kedélyét, erős érces 
hangját, mellyel „mintha mindig századot vezényelt volna“. —- 
Szigorú, katonás fegyelmet ta rto tt tanítványai között s mégis 
közel tudott férkőzni azoknak szívéhez is, amint világos előadásá
val hozzáférkőzött értelmükhöz, midőn lelkes buzgósággal és 
türelemmel tanítgatta őket a mathematika igazságaira. Amilyen 
kétséget, félrem agyarázást nem tűrök azok az igazságok, olyan 
egyenes, nyílt őszinte volt gondolkodása, jelleme. Ezt a nyílt
ságot, egyenes őszinteséget várta tanítványaitól is. Nemcsak
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várta, hanem valósággal rákényszerítette őket, mert előtte úgy
sem használt a bujkálás, hazudozás. Éles szeme mindent meg
látott, megfigyelt, kifürkészett. Nevelő m unkájában igen sokszor 
vette nagyon jó hasznát e tehetségének. — Azt m ondották róla, 
hogy szőllőjében, — melyben oly szívesen időzött s szabad órái
ban oly örömmel foglalkozott s melyet arra szánt, hogy m ajdan 
nyugalmában Tusculanuma legyen, — egyenként tanulmányozta 
és ismerte minden tőkéjét. Ilyen formán igyekezett eljárni tanít
ványaival is. Nyesegette hibáikat, formálgatta lelkűket, mint a jó 
kertész csemetéit. A  tizenhét év alatt, mely ideig intézetünkben 
működött (megelőzőleg tanulmányainak szülőhelyén, a rozsonyói 
főgimnáziumban és a budapesti egyetemen való elvégzése, 1883 
óta a soproni ev. tanítóképző-intézet tanára volt) nagyon sok 
tanítványa került ki az életbe, aki ma is hálával emlékezik róla s 
velünk együtt kívánja, hogy egészségét visszanyerve élvezhesse 
a megérdemelt nyugalmat.

*

E helyen kell megemlékeznem arrói a súlyos veszteségről is, 
amely, ha nem is közvetlenül érte intézetünket, de nagyon közel
ről érintette azt. — 1913. november 14-én a kérlelhetetlen halál 
élte delén ragadta el Jausz Vilmost, a soproni theol. akadémia 
tanárát. A tcstvérintézetnek mély gyászában őszinte szívvel 
részt vettünk s részt veszünk mi is, nemcsak annál a testvéries 
viszonynál fogva, melyben intézetünk, mint ugyanazon fenntartó 
hatóságnak, mintegy ugyanazon anyának gyermeke a theol. aka
démiával áll s amelyet talán még fokoz az a körülmény, hogy 
Egyazon fedél alatt, egy hajlékban is működünk, hanem azért is, 
mert a megboldogultat hosszabb ideig m ondhatta a mi intézetünk 
is magáénak. — Évek során át 1890-től 1897-ig működött isko
lánkban mint vallástanár, tanítván a vallástant az e’-ső három, 
majd pedig a VI, és VII. osztályban. Öt éven át 1892 —1897-ig 
egyúttal mint főiskolai exhortátor építette intézetünk ifjúságának 
szívét-lelkét tartalm as, szívből jövő s szívhez szóló egyházi 
beszédeivel. Sőt hozzáfűzte őt intézetünkhöz még egyházkerületi 
főszámvevői állása is, melyben döntő szerep jutott neki iskolánk 
anyagi ügyeinek intézésében. Mint tanárt tárgyáért, a tudomány
ért annak ideáljáért való igaz lelkesedés, alapos szakismeret, 
öntudatos pedagógiai eljárás, az ifjúság iránti szeretettel párosult 
komoly szigorúság, mint tudóst a mélyreható, boncoló elme, vilá-
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gos ítélet, mint számvevőt az rgyházkerület pénzügyeinek, egész 
kéztartásának alapos ismerete következtében a bonyolódott kér
désekben is gyorsan eligazodás, megfontoltság s a jövő érdeké
ben való takarékoskodás, mint kartársat a kartárshoz való őszinte 
ragaszkodás, mint embert a szülői hajlékból örökségül nyert 
mély vallásosság s ezzel párosult, az isteni gondviselésbe vetett 
bizalmon épült derült életfelfogás jellemezte. — Testületünknek 
úgyszólván mmcfen tagját az igaz, őszinte barátság köteléke fűzte 
vele össze s az igaz barátot siratjuk benne. — November 16-án 
végbement temetésén intézetünk tanári kara s ifjúsága testüle
tileg jelent meg, hogy utolsó Istenhozzáddal búcsúzzék el tőle. 
Emléke legyen áldott közöttünk.

a )  A tanév megnyitása. Az alakuló, illetve iskolaiévmeg- 
nyító tanári értekezletet augusztus hó 31-én tartottuk. Szeptem
ber hó 1., 2. és 3-án történt a tanulók beiratása, ugyanazon idő
ben voltak a javító-, pótló- és felvételi vizsgálatok. Az iskolai 
évet ünnepélyes istentisztelettel s utánna az iskolai törvények 
felolvasásával szeptember 4-én nyitottuk meg, 5-én pedig meg
kezdődött a rendes tanítás, mely zavartalanul folyt az iskolai 
év végéig.

b) A tanár’ testület. A tanári testület kebelében ez évben 
jelentős változások történtek. Gecsányí Gusztáv a líceum eddigi 
igazgatója és Stromp Gyula tanár nyugalomba vonult. Az így 
m egüresedett két rendes tanszék egyikére az Egyházkerületi 
Főiskolai Nagybízottság 1913. augusztus hó 26-án Kőszegen tar
to tt ülésében Krémusz Róbert kísvárdaí áll. főgimn. h. tanárt 
választotta meg, a m ásikára pedig a nagymélt. m, kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr a fennálló szerződés értelmében 
Kerber János soproni ev. tanítóképzőint. segédtanárt nevezte 
ki. Krémusz Róbert szeptember 1-én, Kerber János pedig októ
ber 1-én foglalta el intézetünkben rendes tanári állását. — 
Revuczky Vilmost és Téby Mihályt az előző évben megválasz
to tt h. tanárokat 1913. június 20-íkí ülésében a Főiskolai Nagy
bízottság a jelen iskolai év elejétől kezdve rendes tanárokká 
léptette elő s ugyanakkor Gecsányí Gusztáv helyébe az intéze’ 
igazgatójává 6 évre Hollós Jánost választotta meg.

c) A tanuló ifjúság. A  tanév folyamán felvétetett 324 nyil
vános és 6 magántanuló, összesen 330, -— A tanulóknak osztályok



szerinti megoszlására s egyéb viszonyaira vonatkozó adatokat a 
hátul VI. a lá tt közölt statisztikai táblázatok tüntetik fel. Á lta
lánosságban úgy tanulmányi előmenetelük, mint magaviseletük 
kielégítőnek mondható. Az első félév végén osztályozott 320 
nyilvános tanuló közül 74 (23.1%) nem felelt meg mindenben a 
követelményeknek; a második félévi eredm ényt az Értesítő végén 
közölt statisztikai táblázat tünteti fel.

Ä  tanulók egészségi állapota — bár egynéhány súlyosabb 
öetegségi eset is fordult elő — szintén kedvező volt; járványos 
betegség nem zavarta az iskola működését. A  helybeli „magán- 
hetegápoldá“-ban tanulóink rendelkezésére egy külön „diák- 
szoba“ áll, ahol a szegénysorsuak nemcsak ingyen gyógykeze
lésben, hanem ingyen ápolásban és ellátásban is részesülnek 
betegségük tartam a alatt. — Az 1913/14. iskolai évben e jó téte- 
ményt csak 1 tanuló vette igénybe 10 napon át 30 K ápolási ér
tékben, Az e célra szolgáló, (a theol. akadémiával s tanítóképző- 
intézettel közös) alapítványnak tőkéje 1913. december 31-én 
14.096 K 97 f volt, mely alapítvány a magánbetegápolda kezelése 
a la tt áll. — A saját lakásukon gyógykezelt szegény tanulók 
gyógyszertári költségeit szintén az intézeti pénztár viselte. — 
Á tanulóifjúság egészségi állapotára kétségkívül jótékonyan hat 
magának a városnak egészséges fekvése, jó levegője, jól gondo
zott erdőkoszoruzta környéke is. — De gondoskodik az ifjúság 
egészségének fenntartásáról az intézeti orvosnak szakavatott 
sága és buzgósága; az ifjúság testi neveléséről pedig a kötelező 
tornaórákon és játékdélutánokon kívül gondoskodik maga az 
intézet a m últ tanévben megalakúit „Líceumi Ifjúsági Torna
kor “-e által is, mely a testgyakorlásnak úgyszólván minden ágát 
felöleli. — A körnek ép úgy mint a többi ifjúsági körnek s 
egyesületnek működéséről s ezzel kapcsolatban a tanulóifjúság 
önművelődéséről s öntevékenységéről alább az Értesítő III. ré
szében számolunk be.

d) A nemzeti szellem ápolása, valláserkölcsi nevelés, 
ünnepélyek. Az ifjúság hazafias és vallásos érzelmeinek ébren
tartása, fejlesztése, erkölcsi életének ápolása végett a tanári 
testület m egragadott és felhasznált minden rendelkezésre álló 
eszközt az óhajto tt cél elérésére. így az osztályfők és a vallás
tanár, mint az intézet ifjaínak lelkipásztora a tanulókat, külö
nösen a vidékieket többször felkeresték lakásukon, hogy lakás-
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viszonyaikról, magánfoglalkozásaikról tudomást szerezzenek s 
őket magánéletükben is ellenőrizzék, tanácsaikkal az iskolán 
kívül is támogassák.

A tanítást naponként imádsággal kezdtük és végeztük, 
A  vasárnapi s ünnnepí istentiszteleteken testületileg vettünk 
részt s az alsó négy osztály szám ára Hetvényi Lajos 
vallástanár havonként egyszer külön gyermekistentiszteletet 
tarto tt a tornacsarnokban. — Az Úrvacsorához november 23. és 
május 24-én járult tanáraival együtt az ifjúság; a megelőző 
napok pedig régi szokás szerint a ,,deprekáció‘‘-nak, az élőké- 
szülő áhitatosságnak s magábaszállásnak voltak szentelve.

A konfirmandusokat — összesen 11 -en voltak — Zíermann 
Lajos lelkész úr oktatta; az ünnepélyes konfirmációt május 10-én 
tartotta.

A másvallású tanulók hitoktatóik utasításai szerint végez
ték vallásos kötelességeiket.

A valláserkölcsi érzés fejlesztésében hathatósan támogatta 
a tanártestületet az intézetünk kebelében áldásosán működő 
Líceumi Ifjúsági Belmissziói Egyesület is a lelki épülés, jellem
fejlesztés célját szolgáló összejövetelek, bibliaórák tartása és a 
szeretetmunkásság, nevezetesen a diáksegélyezés s a gyámínté- 
zeti ügy felkarolása által. Az egyesületnek buzgó elnöke időt, 
fáradságot nem kímélve igazi ügyszeretettel s lelkesedéssel fára
dozott azon, hogy az egyesület magasztos célját minél jobban 
s minél tágabb körben megvalósíthassa. Működéséről részlete
sen a III. részben az ifjúsági egyesületeknél számolunk be.

A valláserkölcsi és hazafias nevelés szolgálatában állottak 
az évközben rendezett ünnepélyek, vallásos esték.

Október 6-án az aradi vértanuk és október 31-én a refor
máció emlékezetének szentelt istentiszteleteken a helybeli evang. 
templomban testületileg vettünk részt. Az utóbbi emlékünnepet 
az istentisztelet után még külön az intézet tornacsarnokában is 
megünnepeltük a theol. akadémiával és a tanítóképzőintézettel 
együtt a következő m űsorral:

1. Erős vár a mi Istenünk. Közének. 1—3. v.
2. Imádság. M ondja: Hetvényi Lajos líc. tanár.
3. Emlékbeszéd. M ondja: Schmidt János theol. akad. hall

gató.
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4. Kapi Gyula: Én Istenem, te vagy a bizalmam. Énekli a 
tanítóképző férfikara.

5. Porkoláb Gyula: Luther. Szavalta: Gyarmathy Dénes, 
VIII, o. t.

6. Közének. 4. vers.
A  liceumi ifjúsági belmisszió egyesület az iskolai év folya

mán két vallásos estét rendezett, december 21-én és március 
29-én, December 24-én pedig az itt m aradt vidéki tanulók szá
m ára karácsonyfát állított s ajándékokat osztott ki, miután az 
intézeti vallástanár áhítatos szavakkal s buzgó imádsággal mél
ta tta  az est jelentőségét.

A  márciusi 15-iki események emlékére a theol. akadémiával 
és tanítóképzőintézettel közösen a tornacsarnokban hazafias ün
nepélyt tartottunk a következő m űsorral:

1. Bartay Ede: Nemzeti ima. Énekli a liceumi vegyeskar.
2. Ünnepi beszéd. M ondja: Novák Rezső III. é. theol. akad. 

hallgató.
3. Fohász. Irta  és szavalja: Gyarmathy Dénes lie. VIII. o. t.
4. Szügyi J .: Honfi imája. Énekli a tanítóképzőint. férfikar
5. Hymnus.
Az iskolai év első felének végén január 31-én ugyancsak 

egyházkerületünk másik két testvérintézetével, a theol. akadé
miával és tanítóképzőintézettel közösen több évtizedes szokást 
követve, a helybeli kaszinóépület nagytermében tánccal egybe
kötött szépen sikerült hangversenyt rendeztünk. Műsora:

1. Krécsy Ede: „Tárogató.“ E lőadja a főgimn. vegyeskar; 
zongorán kiséri Hollós Sándor, főgimn. VII. o. t.

2. Kéler Béla: Magyar vígjáték-nyitány. Játssza a tanító
képző zenekara.

3. Haydn J.: Trió. Hegedűn, csellón és zongorán előadják 
Símkó Árpád VII. oszt., Guilleaume René VIII. oszt. és Bancsó 
Ferenc VII. oszt. főgimn. tanulók.

4. Kiss József: Roboz Ágnes. Szavalja: Káldy József IV. 
évf. theol. akad. hallgató.

5. Sjögren Emil: Ábránd. Hegedűn játssza Nitschinger 
János IV. éves tanítóképzőint. növ., zongorán kíséri Kárpáti 
Sándor tanár.

6. M ajor J . Gyula: „Falu végén kurta korcsma.“ Énekli a 
tanítóképzőint. férfjcar.
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7. Hubay Jenő: Egyveleg a „Cremonaí hegedűs“ c. operá
ból. E lőadja a főgimn, zenekar.

A hangverseny 850 K 84 f tiszta jövedelméből a líceum cél
jaira ju ttato tt 300 K összeget (a többi részben közös, részben 
theol. akad. és tanítóképzőint. célra jutott) jótékonycélú iskolai 
alapok és ifjúsági körök tám ogatására fordítottuk.

A felsorolt ünnepélyeken kívül megünnepeltük a szokásos 
országos ünnepeket és a Líceumi Ifjúsági Magyar Társaság dísz
ülésének keretében még külön is az aradi vértanuk és március 
15-ének emlékét.

A június hó 20-án d. e. 8 órakor tartandó évzáró, illetve 
intézeteink jóltevőinek emlékezetére a líceum tornacsarnokában 
rendezett hálaünnepély szintén a vallásos-erkölcsi eszmé
ket szolgálja következő műsorával:

1. Kapi Gy.: Oh, hogy adhassak hálákat. Énekli a líceumi 
vegyeskar,

2. Ünnepi beszéd. Schmidt János IV. évf. theol. akad. hall
gató.

3. Stein K .: A  91-ik zsoltár. Énekli a tanítőképzöint. férfikar.
4. Hálaadó imádság. M ondja: Hetvényi Lajos lie. vallás

tanár.
5. Közének. 494. sz.
ej O ktatás, rendkívüli tantárgyak. A tanítás intézetünkben 

az úgynevezett meg nem osztott e ljárás szerint, vagyis délelőtt 
g—1-ig történik az állami tanterv szerint, mint az alább a vég
zett tananyag rovata a la tt közöltekből látható. Eredményéről az 
Értesítő végén VI. b) p. a la tt közölt statisztikai adatok számol
nak be.

A görögpotló-tanfolyamot összesen 36 tanuló látogatta és 
pedig az V. osztályból 11, aVI. osztályból 9, a VII. osztályból 8 
és a VIII. osztályból 8 tanuló.

Hogy tanulóink az intézet kebelében a francia nyelvet is 
született franciától tanulhassák, francia nyelvi rendkívüli tan 
folyamot nyitottunk Cuany Henrik nyelvmester urnák vezetése 
alatt. A tanfolyamot 15 tanuló látogatta heti 2—2 órában.

Angol nyelvet Spanner Géza lie. tanártól az intézetben 6 
tanuló (VIII. osztályból 3, a VI. osztályból 3) tanult heti 
2 órában.



A z  egészségtant a VII. osztály valamennyi tanulója tanu lta  
Dr. bzilvási Gyula intézeti orvos és egészségtantanártól és pedig 
a főiskolai nagybizottság június 20-iki határozata értelm ében 
heti két órában.

A  hegedű]átékban Téby Mihály intézeti tornatanár adott 
oktatást. A tanfolyamon 23 tanuló vett részt (az I. osztályban 
8, II. osztályban 8, III. osztályban 3, IV. osztályban 2, VI. osz
tályban 1, VIII. osztályban 1) heti 2—2 órában. Ezenkívül hatan  
(1 a III. osztályból és 5 a IV. osztályból) részt vettek a D unán
túli Ének- és Zenepártoló-Egyesület által leendő tanítóképző
intézeti növendékek szám ára a helybeli tanítóképzőíntézetben 
rendezett ingyen-zongoratanfolyamon K árpáti Sándor tanár úr 
vezetése alatt s m indnyájan szép előmenetelt tanúsítottak.

Műéneket Králik Gusztáv tanár vezetése alatt 69-en (I. o. 
10, II. o. 11, III. o. 10, IV. o. 5, V. o. 7, VI. o. 8, VII. o. 16, V ili
o. 2), Szabadkézi rajzot 68-an (I, oszt. 20, II. oszt. 14, III. oszt. 
17, IV. oszt. 9, V. oszt. 6, VI. oszt. 2) tanultak elismerést érdemlő 
sikerrel, mint arró l az intézet rajzterm ében június 14-én K rálik 
Gusztáv rajz tanár úr által rendezett szép rajzkiállítás is tanús
kodott.

A  gyorsírás tanítása, amely immár közel ötvenéves m últra 
tekinthet vissza intézetünkben, az ifjúsági gyorsírókor kebelében 
történik s ez évben is sokan — levelezőírási tanfolyamon 46-anf 
a vitaírásin 12-en, összesen 58-an — vettek részt annak e lsa já 
tításában.

f) Tanári tanácskozások. A rendes havi értekezleteken 
kívül, melyeken az iskola folyó ügyeit intéztük, a tanári testület 
két módszeres értekezletet ta rto tt szeptember 23-án és február 
19-én, továbbá a tanulók tanulmányi előmenetelének és m aga
viseletének megbírálására két ellenőrző értekezletet november 
26-án és április 28-án, mely utóbbiaknak megállapodásait az 
érdekelt tanulókkal szóbelileg, szüleikkel pedig írásban, é rte 
sítőkkel közöltük.

g) Látogatások. Az iskolafenntartó egyházkerület képvise
letében Püspök úr Öméltósága október 6-án, továbbá a főiskolai 
felügyelő úrral együtt november 17-én és január 26., 27. és 28-án, 
Berzsenyi Jenő dr. egyházker. felügyelő úr pedig március hó 
10-én látogatta meg intézetünket. Rátz Ottó dr. főisk. felügyelő 
ú r ezenkívül november 24-én külön is m egjelent az előadásokon.
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Nagyságos Városy Tivadar győrtankerületi főigazgató úr, 
kit a nm. m. kir. vallás- és közokt. minisztérium 135.638/1913. sz. 
rendeletével az állami felügyelet gyakorlásával megbízott, m ár
cius hó 16-án és 17-én tartotta hivatalos látogatását intézetünk
ben. Tapasztalatait a március 17-én tarto tt értekezleten közölte 
a tanári testülettel. Az erről szóló jegyzőkönyv egy példányát 
március 30-án terjesztettük fel az egyházi főhatósághoz.

h) Segélyügy, adományok. Azok a különböző segélyösszegek, 
melyekben a líceumi tanulók: tandíjm entesség, tápintézeti ked
vezmények, ösztöndíj és jutalm azás címén részesültek, valamint 
a könyvtárak, ifjúsági körök és egyesületek javára befolyt kü- 
lömböző adományok a könyvtárakról, szertárakról, az ifjúsági 
egyesületekről szóló jelentésekben vannak feltüntetve a jelen 
Értesítő III., IV. és V. részében.

De e helyen is hálás örömmel ragadom meg az alkalmat, 
hogy köszönettel beszámoljak azon nagylelkű adományokról és 
segélyekről, melyekkel egyesek és testületek intézetünket a hazai 
közoktatás s az evang. vallás-erkölcsi nevelésügy szolgálatára 
szentelt munkásságában támogatták,

1. Rátz Ottó dr. főisk, felügyelő úr a Rátz Gyula ösztön
díjalapítvány javára 70 K-t;

2. Az 1883. évi maturánsok alapítványa javára Schrödl 
József pozsonyi ev. lie. tanár úr volt tanulótársai nevében 
115 K-t;

3. Poszvék Sándor nyug. theol. akad. igazgató úr két lie. 
tanuló tandíjának fedezésére 120 K-t;

4. Kund Sámuel esperes ú r a lie, orvosi- és ápoldai-alap 
javára 5 K-t;

5. Az egyházker. soproni tanintézetek közös tanári értekez
lete a január 31-én tarto tt ifjúsági hangverseny jövedelméből 
szegény beteg tanulók díetétikus étkezésére 150 K 84 f-t;

Ugyanezen célra a Lie. Ifjús. Belmissziói Egyesület 50 K-t;
6. Saly József déli vasúti főellenőr úr a Tanárok Özvegyeit 

és Árváit Segítő Országos Egyesület javára 10 K-t;
Ugyanezen célra a Líc. Ifjús. Tornakor a március 22-én ren

dezett dísztorna jövedelméből 40 K-t;
7. A  soproni ev. egyházközség pénztára az Artner Lipót- 

féle papíralapítvány jövedelméből szegény tanulók szám ára 
papirosra 20 K-t;

3
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8. A  Soproni Korcsolyázó-Egyesület mint már a múltban, 
úgy ez évben is hálára kötelező szívességgel 5 tanulónknak (Ba
logh Gyula III. oszt., Nagy Jenő V. oszt., Horváth Sándor VI. 
oszt., Remport Elek VII. oszt. és M alár Gusztáv VIII. oszt. tan.) 
az egész évadra szóló ingyenjegyet ajándékozott;

9. A Győr-Sopron-Ebenfurthi, valamint a Cs. és kir. szab. 
Déli vaspálya részvénytársaság üzletigazgatóságainak hálás kö
szönetre kötelező intézkedése folytán a szünidőkre hazautazó 
szegény tanulóifjaink azon kedvezményben részesültek, hogy e 
két vasút vonalain menet s jövet féláron utazhattak;

10. A kirándulási alapból a tanári kar két tanulónak a 
fiume-velencei kiránduláson való részvételére 112 K-t utalt ki.

Midőn az összes adományokért az intézet nevében köszö
netét mondok, nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem 
egyúttal magának a tanulóifjúságnak a közügyek és humánus 
intézmények iránt tanúsított érdeklődéséről s ez irányban m utat
kozó áldozatkészségéről is. Mint a megfelelő helyen közlött ki
mutatásokból is kitűnik, a líceumi ifjúság a lefolyt évben is 
tetemes összeggel járu lt az Ifj. Belmisszióí Egyesület, illetve 
Gyámintézet jövedelmének gyarapításához. Ezen kívül több 
nemes hazafias és iskolai célra adakozott. Nevezetesen az Őfen
sége Hohenberg Zsófia hercegnő védnöksége alatt álló Gyermek- 
szanatorium-Egyesület javára osztályonként rendezett gyűjtés 
ú tján  (I. oszt. K 29.16, II. oszt. K 27.13, III.oszt. K 55.17, IV. 
oszt. K 23.46, V. oszt. 8.69, VI. oszt. 32.62, VII. oszt. 15.30, 
VIII. oszt. 3.50) 195 K 03 f-t; a Fiumei Diákasztal-Egyesület 
javára a Fiúméban építendő „Diákotthon“ céljaira ugyancsak 
osztályonként való gyűjtés útján 21 K 50 f-t adott.

Egyéb, nagy számmal érkező gyűjtőívekkel a tanári testület 
nem akarván a tanulókat s azok szüleit terhelni, egyes alkalmak
kor az ily célokra rendelkezésére álló alapból maga adakozott, 
így Türr István tábornok emlékének megörökítésére 10 K-t, a 
vakokat gyámolító országos egyesület dunántúli fiókjának (Szom
bathely) 10 K-t, a Péterfy Sándor emlékre 10 K-t, a Magyar 
Adria-Egyesület tengerkutató hajójára 20 K-t, Br. Kemény 
Zsigmond Alvinczen állítandó emlékére 10 K-t.

Ezenkívül is a tanári kar igyekezett a maga részét kivenni 
minden kulturális mozgalomból úgy anyagi, mint szellemi téren 
egyaránt.
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i) Ifjúsági kirándulások. Szeptember 13-án a IV. osztály 
Szabó József és Hollósy Kálmán tanárok vezetésével egynapos 
kirándulást tett Fraknóra, hol megtekintvén a várat s annak 
nevezetességeit a Rozálián és Rétfalun keresztül érkezett haza. 

Október 26-án 15 tanulónk Téby Mihály tornatanár veze
tésével részt vett a Pozsonyban rendezett ifjúsági tornaverse
nyen, melynek szép eredményéről az ifjúsági íornaköri jelentés 
számol be. Ez alkalommal tanulóink szakítottak maguknak arra 
is időt, hogy Pozsony városát, annak nevezetességeit, amennyire 
lehetett, megszemléljék.

M ájus 21-én az V. és VI. osztály tanulói Szabó Józsefnek 
a természetrajz tanárának vezetésével s még két tanártól kisérve 
megtekintették a bécsi term észetrajzi múzeumot és délután a 
schönbrunni állatkertet, gazdag okulást nyerve az ott össze
gyűjtött nagybecsű kincsekből.

A Solymosi M. műkereskedő által a kiválóbb modern magyar 
festők műveiből rendezett kiállításon a tanulókat Králik Gusztáv 
rajz tanár, a soproni vízvezeték műveinek megtekintésénél a VII. 
osztályt Szilvási Gyula dr. orvos, egészségtantanár, a gázgyár 
meglátogatásánál a VI. osztályt és a rákosi kőfejtőhöz való ki
rándulásnál a IV. osztályt Szabó József tanár kalauzolta. — A 
term észetrajz tanára mint minden esztendőben, úgy ebben az 
iskolai évben is ősszel és tavasszal az I., II. és IV. osztály növen
dékeivel délutánonként többször kirándult Sopron környékére 
botanizálni s bogarakat gyűjteni, hogy a tanulók term észetrajzi 
ismereteit a szabadtermészet szemlélése ú tján  is bővítse s őket a 
helyes megfigyeléshez hozzászoktassa,

A pünkösdi szünidőben egy nagyobb kirándulást is tettünk 
Fiúméba s onnan át Velencébe is, mely kirándulás m ár a múlt 
évben volt tervezve és előkészítve, csakhogy akkor a háborús 
állapotok miatt az utolsó pillanatban el kellett halasztani. E hat 
napig tartó kiránduláson 22 tanuló vett részt 2 tanárnak veze
tése alatt.

A kirándulók m ájus 29-én délben indultak és még aznap 
este megszálltak Zágrábban. M ásnap délelőtt a város nevezetes
ségeit tekintették meg s délután a 2 óra 28 perces gyorsvonattal 
Fiúméba utaztak. Itt azonnal hajóra szálltak s vasárnap május 
31-én reggel Velence tündériképe köszöntötte a lelkes kis csapa
tot. Alig reggeliztek meg, már is útra készen neki vágtak a Már-

3*
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kus-térnek, ahol hosszú időn át gyönyörködtek a világ eme 
egyik legszebb alkotásában. A  nap legnagyobb részét csak á lta 
lános tájékozódásra használtak fel, gyűjteményeket nem látogat
tak. Este ú jra  a fényesen kivilágított térre vezetett útjuk, ahol 
a víg olasz zene hangjaitól csak nehezen tudtak megválni.

Hétfőn június 1-én délelőtt a Doge-palotát, S. Giovanni e 
Paolo, S. Maria Formosa, S. Zaccaria templomokat szemlélték 
meg s a délután egy részét a Giardini publiciben és a Lidon töl
tötték.

K edden június 2-án a hal- és gyümölcs-piacon át a F rari- 
templomba mentek, annak világhírű nevezetességeinek megtekin
tésére. Innen az Accadem. di Belle Artiba vitt útjuk, ahol az 
olasz festészet csodás alkotásai szemlélésével nem győztek be- 
íelleni. Délután az Arsenal múzeumát is megnézték. Gondoláz- 
tak is egy darabig a Canal Grandén, azután pedig kiki bevásárolt 
és csomagolt s este a félkilenci fiumei hajóval már a hazai föld 
felé tartottak.

Szerda délelőtt a kikötőt és Fiume nevezetességeit nézték 
meg; délután a szép Abbáziái strandon órákhosszat élvezték a 
tenger és a tájék szépségeit. Este 10 óra 20 perckor pedig haza 
utaztak, ahová csütörtökön délután gazdag tapasztalatokkal és 
egészségben megérkeztek.

A  hat napig tartó  út költségei 73 koronába kerültek, amely 
összegben a teljes ellátás, a sok belépti-díj, borravaló mind 
benne foglaltatik. Zágrábban a „Hotel Lamm“-ban szálltak meg, 
Velencében a „Hotel M étropol“-ban. Mind a két helyen kitűnő 
ellátásban és lakásban volt részük.
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2. Tanári kar és tantárgybeosztás.
a) Rendes tanárok:

E-«
to

A 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

Os
ztá

ly
fő

E g y é b  e l f o g l a l t 
s á g a

1 . H o l l ó s  J á n o s ,
igazgató.

Történelem V., VI. és VIII. 
osztályban; 9 óra. —

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

Latin VII. oszt., g ö r ö g  V. 
és VII. oszt., német IV. 
oszt.; 18 óra.

—

A líceum i nagy- 
könyv tá r és az 
egyházker. le v é l
tá r  őre.

3. D a l a  J e n ő ,
rendes tanár.

Magyar, és latin 11. oszt., törté
net IV. és VII.oszt.; 17 óra.

II.
oszt.

Az I. és  I I .  oszt. 
k iskönyv tá r ő re , 
a  főiskolai kis- 

bizottság j  egy zőj e .

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

Az Ifj. B elm issziói 
egyesü let e lnöke, 
in t. exhortá to r.

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

Magyar IV. és Vili. oszt., 
latin IV. oszt., gp. ma
gyar és filozófia VIII. 
oszt.; 18 óra.

IV.
oszt.

6. K e r b e r  J á n o s ,
rendes tanár.

Mennyiségtan I., III., V. és 
VII oszt., természettan 
VII. oszt; 17 óra

VII.
oszt.

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

E. mértan I—IV. oszt., gp. 
rajz V—VIII., oszt., szép
írás I—11. oszt.; 20 óra.

—
T a n ítja  a szabad 

kézi rajzot, én e
k et. Az Ifj. É n e k 

és Zenekör elnöke.

8. K r é m u s z  R ó b e r t
rendes tanár

Német nyelv. III. és V. oszt. 
latin V. oszt., gp. magyar 
V. oszt.; 16 óra.

V.
oszt.

T an áré rtek ez le ti
jegyző.

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

Latin VI és VIII. oszt., 
görög VI. és VIII. oszt., 
18 óra.

VIII
oszt.

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

Latin 1. oszt., magyar I. és 
V. oszt., földrajz I. oszt.; 
17 óra.

I
oszt.

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

Latin III. oszt., magyar III. 
és VII. oszt., történelem 
III. oszt.; 16 óra.

III.
oszt.

Az Ifj. M agyar 
T ársaság  elnöke.

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

Magyar VI. oszt., németVI.— 
VIII. oszt; gp. magyar 

VI. és VII. oszt ; 18 óra.
VI.

oszt.
Az Ifjúság i gyors

író  kör elnöke.



— 38 —

S
zá

m
 

}
A t a n a 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. S z a b ó  J ó z s e f ,
rendes tanár.

Földrajz I I .  és III. oszt., 
természetrajz I . ,  II., I V . ,  

V. és VI. oszt.; 18 óra.
—

A te rm észe tra jz i 
s ze r tá r  és a  I II . 
és 1Y. oszt. k is 
k ö n y v tá r ő re. 
T á p in t. eforus.

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

Számtan II., IV., VI. és 
VIII. oszt., fizika VIII. 
oszt.; 17 óra.

— A fizikai sze rtá r  őre. 
E gy h ázk erü le ti 

szám vevő.

15.
T é b y  M ih á l y ,

rendes torna
tanár.

Torna I—Vili. oszt.; 
16 óra és játék. — Az Ifju s . T o rn ak o r 

e lnöke. T a n ít he
gedű] á ték o t is.

16.
D r .  S z i l v á s i  G y u l a

iskolai orvos és 
egészségtan
tanár.

Egészségtan VII. oszt.; 2 óra. —

b) Rendkívüli tanárok:
Steiner József róm. kath. hitoktató, Goldstein Ignác izr. hit

oktató, Cuany Henrik francia nyelvmester.

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

3. Végzett tananyag.
a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: Rosta Ferenc.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Ószövetségi élet- és jellem
képek s tanítások, különös tekintettel a Megváltó eljövetelének 
előkészítésére. Az ószövetségi könyvek főtartalm ának rövid is
mertetése. A tízparancsolat Luther magyarázatával. Egyházi
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énekek s alkalmi imádságok. K. k. Bereczky S. Bibliai történetek 
és Luther M árton Kiskátéja. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5 . a )  Nyelvtan. Az egyszerű 
m ondat és részei, a fő- és m ellékm ondat megkülönböztetése. 
M ondattani alapon alaktan; a hangtan elemei; helyesírás, b) Ol
vasmányok. Prózaiak: szemelvények a hűn és magyar nemzeti 
mondából; Hunor és Magyar; A ttila, Isten ostora, Priskus 
Rhetor utazása Attilához, A catalaunum i csata, A fehér ló mon
dája, A breníai 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 történetből: T rója 
veszedelme. Mesék, mondák, tanítómesék, rövid rajzok, elbeszé
lések, A  magyar puszta és népe. Költői olvasmányok: János 
vitéz, Katonaélet, Nyalka huszár, Hadnagy uram, Téli világ, 
Három fiú, A rab gólya, A vándor fiú, Rákosi szántó a török alatt, 
A farkas és a szúnyogok, (ezek könyv nélkül is) Salamon, Kő
míves Kelemenné, Szent László füve. Kéthetenkint iskolai írás
beli dolgozat. K. k. Szinnyei J.: Iskolai magyar nyelvtan I. r. 
és Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv I, r. Tr.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Összefüggő olvasmányok 
alapján (mesék, kisebb párbeszédek, Róma alapítása, trójai 
háború) a névszók és a cselekvő ige ragozása a rendhagyó alakok 
mellőzésével. Az olvasmányokban előforduló szókincs elsajátí
tása. Havonkint két iskolai dolgozat, fordítás magyarból latinra. 
K. k. Pírchala Imre: Latin nyelvtan és olvasó- s gyakorlókönyv. 
Tr.r Rosta Ferenc.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Földrajzi alapelőismeretek; 
tájékozás a földgömbön és térképen. Magyarország hegy-, víz
rajzi-, éghajlati viszonyai, terményei, állatvilága, lakosai. M a
gyarország politikai beosztása, nevezetesebb városai. Térkép- 
vázlatok készítése. K. k. Dr. Némethy Károly: Földrajz, I. r. 
Tr.: Rosta Ferenc.

5. Természetrajz. Heti óraszám  2. Őszi gyümölcsök, házi 
emlős állatok, fenyők, az emberi lakás közelében, erdőn és 
mezőn élő emlős állatok, tavasszal virító növények és a házi 
szárnyasok ismertetése. Növénygyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H.: 
Term észetrajz I. Tr.: Szabó József.
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6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. A négy számolási művelet 
egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. Oszthatóság, 
közös osztó és többes. A  pénzrendszer, a hosszúság, terület, tér
fogat és súlymérték ismertetése. Időszámítás. K. k. Beke Manó: 
Számtan. Tr.: Kerber János.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Planimetría. A 
téglalap, négyzet, rombus, romboid, trapéz, trapezoid, a három
szögek, deltoid, a sokszögek és a kör ismertetése, legfontosabb 
tulajdonságaik, alkotó részeik, kerület- és területszámítás, az 
idomok osztályozása. — b) Rajz. A tanult idomokból összetett 
mértani síkdíszítések, stilizált virágalakzatok rajzolása és színe
zése. Ezekkel kapcsolatban kézügyesítő és szemmértékfejlesztő 
gyakoritaok; festékkel egyenletes való bevonás. -— Ecsetrajz. 
Egyszerű, lapos tárgyak rajzolása. — Emlékezetből való rajzo
lás. — K. k. Zalányi: Rajzoló geometria I. rész. Tr.: Králik 
Gusztáv.

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

9. Ének. Heti óraszám 1 .  24 egyházi dallam begyakorlása. 
Egyszerű világi és hazafias dalok begyakorlásával kapcsolatban 
a hangjegyek és szünetjegyek olvasása és írása. Az ütem, 2/4, 
%  és 4/4 ütem, ütemezve éneklés, a hangsúly. — A kötőív. — 
Pontozott hangjegy, — Az egyszerű gyakori előadási jelek. — 
Hallásfejlesztő gyakorlatok. — K. k.: Az evang. egyház Dalla
mos könyvecskéje az új énekes könyvhöz. — Sztojánovics: 
Apolló hangjegyfüzet. T r .: Králik Gusztáv,

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

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dala Jenő.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Jézus élete és tanítása a meg
felelő újszövetségi szakaszok ismertetése alapján. Az újszövet
ségi könyvek főtartalm ának rövid ismertetése. Az apostoli hit
vallás. Egyházi énekek. K. k. Bereczky S. Bibliai történetek és 
Luther Márton Kiskátéja. Tr.: Hetvényi Lajos.
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2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a) Nyelvtan: A múlt évi 
anyag ismétlése után az egyszerű m ondat folytatólagos tárgya
lása, szóösszetétel, szóragozás, szóképzés; az ige és a névszók; a 
szórend, szókötés; az összetett mondat, b) Olvasmányok: Rövid 
rajzok, elbeszélések és tanítómesék; leírások; Hérodotoszból 
Croesus és Cyrus története; a magyar történelemből: Nagy Lajos 
és a nápolyi hadjárat; a Hunyadiak; A  régi Visegrád; Várak és 
kastélyok a középkorban. Az árvái K árpátok és lakóik; A szé
kelyek közt. Költemények: Az ó-torony, A lengyel anya, Búcsú, 
A  rab oroszlán, Pál gazda, A  puszta télen, A jó öreg korcsmáros, 
A  Tisza, Both bajnok özvegye, Szibinyáni Jank, M átyás anyja, 
A  szegény asszony könyve, A keresztútról, A  tudós macskája 
(ezek könyv nélkül is). Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. 
K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan II. r. Lehr-Riedl: 
Magyar olvasókönyv II. r. Tr.: Dala Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Az alaktan ismétlése és be
fejezése. A  fő és mellékmondatok megkülönböztetése kötőszók 
szerint, accusativus cum infinitívo, ablativus absolutus. Olvas
mányok: Romulus asylum aperit, De raptu Sabinarum, Collo
quium inter praeceptorem et discipulos, Colloquium praeceptoris 
cum díscipulis, De Horatiorum et Curiatiorum certamine, De 
adventu Hunnorum, De Attiláé aedibus, De convivio regis A tti
láé, De equo ligneo, De fraude Sinonis, De incendio Troiae, De 
Ulixe in Ogygia insula morante, De Nausicaa, Ulixes nőmén 
suum aperit, De Polyphemo, De Aeolo, ventorum rege. Fordítási 
gyakorlatok latinra. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. K. k. 
Pirchala: Latin nyelvtan és Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Tr.: 
Dala Jenő.

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

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi növények ismer
tetése után az első osztályban nem tárgyalt nevezetesebb gerin
ces állatok leírása s a gerinctelenek vázlatos tárgyalása. Rovar- 
gyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H.: Term észetrajz II. r. Tr.: Szabó 
József.

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. Számolási rövidítések. 
Korlátolt pontosságú műveletek. A rányos mennyiségek, arány,
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aránypár. Egyszerű hármasszabály, százalékszámítás. K. k. Beke 
Manó: Számtan. Tr.: Szabó Kálmán.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Sztereometría. A 
hocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger, kúp és a gömb 
ismertetése, elemezése (élek, lapok viszonylagos helyzete, él
szög, lapszög, testszög), m értani szárm aztatása, hálózatuk, fel
szín- és köbtartalomszámítás. Az egyszerűbb modellek elkészí
tése. A tanultakból levonva a sztereometría alapfogalmai: a 
pont, egyenes és sík térbeli és viszonylagos helyzetei. — b) Rajz. 
ősszel természetes levelek rajzolása és színezése (színelta
láló gyakorlatok, két színnek átmenetszerű kötése). — A hasáb, 
gúla, henger, kúp és gömb rajzolása közvetlen megfigyelés után 
a saját árnyék egyszerű feltüntetésével. — Egyszerű tárgyak 
(skatulyák, könyvek stb.) rajzolása és színezése a valóságról. — 
Stilizált levélformák és növényi díszítések rajzolása és színe
zése. — Kézügyesítő gyakorlatok. Ecsetrajzolás. Emlékezetből 
való rajzolás. K. k. Horti: Rajzoló geometria II. r. Tr.: Králík 
Gusztáv.

8. Szépírás. Heti óraszám 1. Német folyóírás. Kis- és nagy
betűk. K. k. Szabó: Szépírás! minta. Tr.: Králik Gusztáv.

9. Ének. Heti óraszám 1. 22 egyházi dallam megtanulása. 
— Népdalok és hazafias énekek begyakorlása egy és két szólam
ban. Ezekkel kapcsolatban az I. osztályban tanult elmélet átis
métlése és bővítése. A módosító jegyek, a hangsor, a főbb közök 
kemény és lágy hangsor, a dallam egyszerű tagozása: frázis, 
mondat, körmondat alkalmas dalokban szemléltetve, K. k. Az 
evang. egyház Dallamos könyvecskéje az új énekes könyvhöz. 
Sztojanovics: Apolló hangjegyfüzet. Tr.: Králík Gusztáv.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna és katonai rendgyakor
latok, Egyazon irányú összetett szabadgyakorlatok kézi szerek
kel, társas futás. Osztálytornázás szereken. Játék. Tr.: Téby 
Mihály,

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: dr. Ruhmann Jenő.

Vallástan. Heti óraszám 2. Keresztyén egyháztörténet 
jellemző kor- és életrajzokban, különös tekintettel a reformáció 
(Luther) korára és hazai evangelíomí egyházunk történetére,



— 43 —

szervezetéi e és intézményeire. Az apostolok cselekedeteinek 
könyvéből a megfelelő szakaszok olvasása és magyarázata. Egy
házi 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; Pe
rikies, 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, Berzkó vára, A  peregrinus, A  
befagyott Balaton, Tollagi Jónás Pesten, Az első magyar komi
kus, A  magyar nép rokonai, Körösi Csorna Sándor, Amerika fel
fedezése, költemények, Hymnus, Szülőföldemen, A  hamis tanú, 
Füstbe ment terv, Szüreten, Tamás vitéz, Futó Pál úr, Mohács, 
Az Alföld, Egy gondolat bánt engemet, Családi kör, Szózat (ezek 
könyv nélk. is), Pipás kántor, G yadányi J. Peleskei nótáriusából, 
Kétbetenkir.t írásbeli dolgozat. K. k. Színűvel József: Rendsze
res magyar nyelvtan, Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv III. r. 
Tr.; dr. Ruhmann Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan. Az egyszerű 
m ondat m ondattana. Havonkint két iskolai írásbeli dolgozat. 
Fordítás magyarból latinra, b) Olvasmány, Cornelius Neposból: 
Miltiades, Themístocles, Aristides. Phaedrusból: Lupus et 
agnus, Ranae regem petierunt, Canis per fluvium carnem 
ferens, Graculus superbus et pavo, Passer ad leporem consilíator, 
Asínus ad senem pastorem, Canis fidelis, Vulpes et ciconia, 
Lupus ad canem, Cervus ad fontem, Vacca, capella, ovis et leo, 
Lupus et gruís. K. k. Pírchala Im re Latin nyelvtana és ugyan
annak Latin olvasókönyve a gimnázium III. és IV. osztálya szá
mára. Tr.; Dr. Ruhmann Jenő.

4. Német nyelv. Heti óraszám 4. A nyelvtanból az alaktan 
az olvasmányokkal kapcsolatban. Prózai és verses olvasmányok 
fordítása, a költemények könyv nélkül való betanulása és beszéd- 
gyakorlatok egyszerűen bővített mondatokban az átvett olvas
mányok alapján. Olvasmányok: D er Löwe und die Maus. Des 
Königs Grab. Das Riesenspielzeug. Der Nagel. Das zerbrochene 
Hufeisen. Die drei Freunde. Seltsamer Spazierritt. Eine Lieb
lingstelle im Garten, Phrixos und Helle. Pelias und Jason. Der
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Kampf mit den Harpyen. Medea hilft dem Jason, Költemények: 
Die Kapelle (Uhland). Die wandelnde Glocke (Goethe). Mein 
Vaterland (Hoffmann v. Fallersleben). Die Einkehr (Uhland). 
Schützenlied (Schiller). Die vier Brüder (Schiller). Frühlins
ankunft (Des Knaben W underhorn). Gefunden (Goethe). Hei
denröslein (Goethe). írásbeli dolgozatok két hetenkint. K. k. 
Albrecht János: Német nyelvtan és Német olvasókönyv I. Tr,; 
Krémusz Róbert.

5. Történelem. Heti óraszám 3. Magyarország története a 
mohácsi veszedelemig. Történelmi olvasmányok. K. k. Varga 
Ottó: A magyarok története és Magyarország a jelenben. I. rész. 
Tr.: Dr. Ruhmann Jenő.

6. Földrajz. Heti óraszám 2. Amerika és A usztrália föld
rajza  után term észettani és csillagászati földrajz. Fontosabb 
fizikai tünemények és eszközök leírása. K. k. Dr. Némethy Ká
roly: Földrajz III. rész. Tr.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A  százalékszámítás egyes 
alkalmazásai. Összetett következtetések. Kamatszámítás. Kama
tos-kamatszámítás. Értékpapírok. Arányos osztás és középérték- 
számítás. Érem-számítás. K. k. Beke Manó dr.: Számtan. Tr.: 
Kerber János.

8. Rajzoló Geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria. A 
pont, egyenes és szögre vonatkozó egyszerűbb szerkesztések. Az 
egyenes vonalú síkidomok (három-, négy-, sokszög) főbb tu la j
donságai, alkotó részeikből való szerkesztése, összeillősége, 
hasonlósága, szimetriája. Területek átalakítása és osztása. Ido
mok hasonlósága, b) Rajz. Tagozottabb levelek, leveles, bogyós 
ágak rajzolása és színezése; stilizált alakzatok, díszítések rajzo
lása és színezése. Rajzolás ecsettel. Emlékezetből való rajzolás. 
K. k. Horti: Rajzoló geometria III. rész. Tr.: Králík Gusztáv.

9. Torna. Heti óraszám  2. Torna- és katonai rendgyakorla- 
tok. Szabadgyakorlatok kéziszerekkel. Társasgyakorlatok, játé
kok. Szertornázás csapatokban. Tr.: Téby Mihály.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Hollósy Kálmán.

1. Vallástan. Heti óraszám 2, Az evangéliumi keresztyénség 
tanítása építő irányban bibliai és történeti példák által szemlél-
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letett alakban, a Luther kátéjában foglalt igazságok alkalmas fel- 
használásával és a választó tanok kiemelésével. Egyházi énekek. 
K. k. Hetvényí L.: Keresztyén vallástan. T r.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányok: Arany 
Toldija és Kisfaludy Károly Mátyás deákja. Kisebb költemények 
a magyar klasszikusokból, különös tekintettel a különböző vers
formákra. Prózai olvasmányok Heltai meséiből, Mikes leveleiből, 
Faludi Téli éjtszakáíból; Ferenc király megkoronáztatása (Ka
zinczy); Jakli, Szegény ember jó órája, A  tulipán (Gárdonyi). 
Elmélet: Stilisztika. A szókincs. A  stílus tiszta magyarsága, vilá
gossága, szabatossága, ereje, csinossága, fordulatossága (trópusok 
és figurák). Verstan: a hangsúlyos verselés, a klasszikus és nyu- 
gateurópai versformák. Havonkint két írásbeli dolgozat. K. k. 
Góbi Imre: Stilisztika és verstan. Lehr A.: Arany Toldija. Tr.: 
Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány: Caesar De bello 
Gallico című műveiből: I. Gallia felosztása. III. Caesar háborút 
indít Ariovistus ellen. IV. Caesar legyőzi a nerviusokat. Ovidius 
Metamorphoseon librijéből: I. A  világ négy korszaka. II. Az 
özönvíz. III. Deucalion és Pyrrha. Daedalus és Icarus. A  hexa
meter; fontosabb verstani szabályok. Az olvasmányokhoz törté
neti bevezetés, tárgyi magyarázatok. Nyelvtan: az előző osztá
lyok anyagának ismétlése után az összetett mondat; fordítás 
magyarról latinra. Szótanulás, frázisok gyűjtése és tanulása, 
retroversio. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala Imre: 
Latin nyelvtan és latin olvasókönyv a III. és IV. osztály számára. 
Tr.: Hollósy Kálmán.

4. Német nyelv. Heti óraszám. 3. Az alaktan folytonos ismét
lése m ellett a mondattan. Prózai és költői olvasmányok fordítása 
s azok tartalm ának német nyelven való elmondása. Beszédgya
korlatok. Kéthetenkint egy-egy megfelelő írásbeli dolgozat. K. k. 
Albrecht J .: Német nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: Bothár Dániel.

5. Történelem. Heti óraszám 3. M agyarország története a 
mohácsi vésztől a jelenkorig. M agyarország politikai földrajza; 
Ausztria; az Osztrák-magyar monarchia. Történeti olvasmányok. 
K. k. Varga Ottó: A magyarok története és Magyarország a je
lenben. II. rész. Tr.: Dala Jenő.

6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növénygyűjtésről; őszi 
növények ismertetése alapján növényalaktan, vegytani alapísme-
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retek után növényrendszertan. A növények élet jelenségei. Növé
nyek gyűjtése. K. k, Dr. Szterényi: Növénytan. Tr.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A  négy alapművelet 
abszolút és relativ egész számokkal; több tagú kifejezések szor
zása, négyzete, köbe; közönséges számok négyzete és köbe; tör
tekkel való műveletek; többtagúval való osztás; egy ismeretlen
nel biró elsőfokú egyenletek. K. k. Beke Manó dr.: Algebra. 
Tr.: Szabó Kálmán.

8. Rajzoló geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria, A 
kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola keletkezése, 
gépies rajzolása, fontosabb tulajdonságaik, szerkesztésük, alkotó 
részeik, érintőjük, b)  Rajz. Növények, ágak egyszerű festése. 
Díszítések rajzolása és színezése. Rajzolás ecsettel. Emlékezet
ből való rajzolás. K. k. Horti: Rajzoló geometria IV. r. Tr.: Králik 
Gusztáv.

9. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rendgyakorlatok; 
a szabatos menetelés gyakorlása, kanyarodások, fejlődések. Egy
azon irányú összetett szabadgyakorlatok kézi szerekkel, társas 
szabadgyakorlatok, futás. Osztálytornázás szereken. Játékok. 
Tr.: Téby Mihály.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: Krémusz Róbert.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A kereszténység m egalapítá
sának története. Jézus korának és m unkájának megértése cél
jából Izrael vallásának rövid ismertetése, különös tekintettel a 
prófétákra. Jézus élete és tanítása. Az apostolok élete és műkö
dése. A Szentírásnak, különösen az új szövetség nevezetesebb 
részeinek olvasása és magyarázata. K. k. Frenyó Lajos: ,,A ke
reszténység m egalapításának története." Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. a) Olvasmányok: A 
pákásztanya, B. W esselényi Miklós (idősb), Hunyadi János har
cai a török ellen, A török városainkban, Buda veszéséről és Terek 
Bálint fogságáról, A  hitel bevezetése és befejezése, Paraenesis, 
Perikies beszéde a háború I. évének halottai felett, Kossuth be
széde a haderő megajánlása ügyében, Deák beszéde a felirat 
tárgyában, Toldi estéje, Az új földesúr,M ikes leveleiből; (a három 
utolsó házi olvasmány.) b) Elmélet: Az olvasmányok alapján szer-
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kesztéstan és rhetorika, az anyaggyűjtés és elrendezés; a prózai 
írásművek fajai; történetírás, értekezés, szónoki beszéd, levél. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: Rhetorika Tr.: 
Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám  6. Prózai olvasmány: Cicero: 
De imperio Cn. Pompei egészen és Pro L. A rchia poéta néhány 
fejezete. Költői olvasmány: Ovidius Fastijából: Janus, Romulus 
és Remus kitétele. Róma alapítása, Remus halála. A nőrablás. 
Romulus halála. A Fabiusok hősi vállalata és halála. Hercules le
győzi Cacust. Terminalia. Összefüggő verses szövegek könyv nél
kül való betanulása. A tárgyalt írók éle trajza s műveik rövid 
ismertetése. Az olvasmányokkal kapcsolatban nyelvtani, m ondat
tani és stilisztikai ismétlés, valam int régiségtani ismeretek. Két- 
hetenkint 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 stílusgyakor
latok. Tr.: Krémusz Róbert.

4. Görög nyelv. Heti óraszám  5. Magánhangzós és mással- 
hangzós névragozás, melléknevek, határozók, számnevek és név
mások. Első igeragozás. Fordítási gyakorlatok görögből magyarra 
és magyarból görögre. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. 
M aywald J. Görög nyelvtana és görög gyakorló- és olvasókönyve. 
Tr.: Bothár Dániel.

5. Görög pótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész. Összefüggő 
bő szemelvények alapján Homeros Iliasa és Odysseája; a home- 
rosi istenek, a homerosi kérdés. Szemelvények Herodotes művei
ből. Tinódi Sebestyén: Buda veszéséről s Terek Bálint fogságá
ról; 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 M eta
morphosis Transsylvaniaeből. K. k. Csengeri: Homeros Iliasa, 
Gyomlai: Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények Herodotos 
történeti műveiből és Badics: M agyar irodalmi olvasókönyv I. r. 
Tr.: Krémusz Róbert.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztályok anyagának á t
ismétlése és mélyítési után a hasáb, gúla, továbbá forgási testek 
és edényformák rajzolása szénnel és krétával szürke alapon a 
látszattani és világítási jelenségek tüzetesebb megbeszélésével és
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tanulmányozásával. E tanulmány körébe vágó tárgyak vázolása. 
Rajzolás ecsettel. Növényi formák egyszerű (dekoratív) festése. 
Díszítések vázolása. Vázlatkönyvek. Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. Nyelvtanból az alak- és 
m ondattan átismétlése különös tekintettel a szórendre és a ma
gyar nyelvtől eltérő sajátságokra. Prózai és verses olvasmányok 
fordítása, a költemények könyv nélkül való betanulása és beszél
getés az átvett olvasmányok alapján. Olvasmányok: Knecht Rup
recht. Dornröschen. Der Rabe und der Fuchs. Reinecke Fuchs 
(kihagyással). Der Barbierjunge von Segringen, Das Mittagessen 
im Hofe. Aschenputtel. Költemények: Die Lorelei (Heine). Erl
könig (Goethe). Barbarossa (Rückert). Der Postillon (Lenau). 
Das Riesenspielzeug (Chamisso). Der alte Landmann an seinen 
Sohn (Hölty). Kéthetenkint írásbeli dolgozatok. K. k. Dr. Theisz 
Gy.: Német nyelviskola II. r. Tr.: Krémusz Robert.

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

8. Természetrajz. Heti óraszám 3, Az állatok nevezetesebb 
szerveinek s azok életműködésének leírása után állatrendszer
tan, tekintettel a hazai fajokra. K. k. Dr. Szterényi H.: Á llattan. 
Tr.: Szabó József,

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. a) Algebra. Elsőfokú 
egyenletrendszerek algebrai és grafikai megoldása. Négyzet és 
köbgyök algebrai kifejezésekből és közönséges számokból. Má
sodfokú egyenlet algebrai és grafikai megoldása. Műveletek gyök- 
mennyiségekkel. b) Geometria. A  planim etria főbb tételei a kör
tan kivételével. K. k. Dr. Beke Manó: Algebra. Dr. W agner 
Alajos: Geometria. Tr.: Kerber János.

10. Torna. Heti óraszám 2. Torna- és katonai rendgyakorla
tok. Szabadgyakorlatok kéziszerekkel. Társasgyakorlatok, játé
kok. Szertornázás csapatokban. Tr,: Téby Mihály.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: Spanner Géza.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Egyetemes keresztyén egyház- 
történet a wesztfáliai békekötésig, főtekintettel az egyház belső
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életére. Az apostolok cselekedeteiből Pál apostol útjainak s az 
apostoli levelekből a tárggyal összefüggő nevezetesebb részeknek 
olvasása és magyarázata. Az ág. hitvallás részletesebb ism erte
tése. K. k. Pálfi J.: A keresztyén egyház története, Tr,: Hetvényí 
Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám  3. a) Poétika. Olvasmányok 
alapján a költői műfajok ism ertetése kapcsolatban az esztétikai 
és művészettani alapfogalmak rövid fejtegetésével, b) Olvas
mányok: Kisebb költemények Kisfaludy S., Kisfaludy K., 
Czuczor, Kölcsey, Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Arany, Tompa, 
Petőfi, Garay, Gyulay, Lévay, Szabolcska, Endrődi műveiből 
és a népköltészetből; A rany balladái; Shakespeare Coríolanusa, 
Sophokles Antigonéja. Házi olvasmányok: Zrínyi Szigeti vesze
delme, Vörösmarty Két Szomszédvára. Havonkint írásbeli dol
gozat (hét házi, két iskolai). K. k. Góbi: Poétika. Tr.: Spanner 
Géza.

3. Latin nyelv. Heti óraszám  5. Prózai olvasmány: Lívius 
ab űrbe condíta líbri XXL 1— 15,. 18—40. fejezetei. Az író élete 
s művei, történetírói sajátosságainak ismertetése. Szóképzés is
métlése, szócsoportok összefoglalása. Költői olvasmány Vergilius 
Aeneise I. énekének 1— 179., 418—643. és II. ének 1—402. sorig 
terjedő szakaszai. Vergilius élete és munkái, vallási régiségek. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala: Livius XXI, és 
XXII. könyve. Pirchala: Vergilius Aeneise. Szabó—W irth: 
Stílusgyakorlatok, W ágner-Horváth: Római régiségek. Tr.: 
Revuczky Vilmos.

4. Görög nyelv. Heti óraszám  5. Első igeragozás átismétlése, 
második igeragozás; az V—V III. osztály igéi. A  m ondattan főbb 
részei tekintettel a latin nyelvvel való rokonságra. Olvasmány: 
Szemelvények az Anabasísból, szemelvények a Memorabilíákból, 
A  görög elégia, jambusköltészet, lírai költészet ismertebb ter
mékei. Gnomák. Xenophon élete és munkái. Kéthetenként írás
beli dolgozat. K. k. M aywald J.: Görög nyelvtan és olvasókönyv. 
Tr.: Revuczky Vilmos.

5. Görög pótló, a) Irodalm i rész; heti óraszám 3. Szemel
vények a görög elégia, epigramma, dal és karénekköltészet köré
ből. A klasszikus irányban működő költőink tüzetesebb ismer
tetése. Színházi régiségek. Aeschylos: Oresteia, ford. Csengeri

4
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János, Euripides: Iphigenia Taurisban. K. k, Badícs Ferenc: 
Magyar irod. olvasókönyv II. rész. Tr.: Spanner Géza.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztály anyagának kibő
vítése. Összetettebb alakú tárgyak, edények, domború díszítmé
nyek rajzolása gondosabb kivitelben. Vázolás, festési gyakorla
tok. Vázlatkönyvek. Tr.: K rálik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A  tanulók két csoportra 
oszlottak: a magyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az első 
csoport olvasmányai: Der Fiedelbogen des Neck, Das Vogelge
schrei, Auf der Elbe nach der Sächsischen Schweiz, Siegfrieds 
Tod. Költemények: Goethe: Der Sänger. Chamisso: Das Schloss 
Boncourt. Platen: Das Grab im Busento. A második csoportban 
olvasták még: Das Nibelungenlied, ford. H. A. Junghans. Könyv 
nélkül tanulták a fent elsorolt költeményeken kívül Goethe: E rl
könig. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Theisz 
Gyula: Német Nyelviskola II. Tr.: Spanner Géza.

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

8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és Kémia. A 
levegő és a víz ismertetése után általános kémiai fogalmak. Fon
tosabb ásványok leírása és a kristályrendszerek. Összefüggés az 
ásványok vegyi összetétele, alakja és fizikai tulajdonságuk közt. 
Szerves vegyü'.etek. 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 hat
ványok és gyökök; a logarithmus és számítás logaríthmusokkal; 
arithmetikai és véges geometriai sorok. Körtan; goniometria és 
síktrigonometria. Tankönyv: Dr. Beke Manó: Algebra, Dr. W ag
ner Alajos: Geometria. Tr.: Szabó Kálmán.

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

VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Kerber János.

1. Vallástan. Heti óraszám  2. Az egyetemes keresztyén egy
háztörténet nevezetesebb eseményei a westfáliai béke után rövid
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összefoglalásban különös tekintettel a külső és belső misszió is
m ertetésére. A  magyar evangélikus egyház története fő tekintettel 
az egyház belső életére; egyházunk alkotmányának ismertetése. 
K. k. Pálfy  J.: A keresztyén egyház története. Tr.: Hetvényí 
Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. I. A magyar nyelv rend
szerének áttekintése, különös tekintettel a nyelv történeti fejlő
désére. II. A  magyar nemzeti irodalom fejlődésének olvasmányo
kon alapuló ismertetése 1820-ig, főtekintettel az egyes korszakok 
művelődés-történeti jellemzésére. — A középkor szellemi élete; 
Mátyás és renaissance; a reformáció hatása; Tinódi és Balassa; 
a katholíkus restauráció; Pázmány és Zrinyi; a kurucvilág köl
tészete; Mikes és Faludi; Bessenyei és az irodalom íelújulása; 
a különböző költészeti irányok; Kazinczy és a nyelvújítás; Cso
konai; Kisfaludy S., Berzsenyi és Kölcsey; a tudományos iroda
lom áttekintése. Olvasmányok: a tárgyalt írók és korok kiválóbb 
művei, a nagyobb művekből szemelvények; Kazinczy Pályám em
lékezete; Riedl: A  m agyar irodalom főirányai, Szinnyei: A  ma
gyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége; Gyön
gyösi: M urányi Vénus; Kármán: Fanni hagyományai. Havonként 
egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei: A  magyar nyelv. Góbi: A  
magyar nemzeti irodalom története I. rész. Tr.: Dr. Ruhmann 
Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány Vergilius 
Aeneisének II. éneke 234—804. AzAeneis tartalm a s a reá vonat
kozó ismeretek ismétlése. Prózai olvasmány: Sallustius Coniuratio 
Catilinae című művéből 4—47. fejezet és Cicerónak Catilina 
ellen tarto tt első beszéde alaki és tárgyi magyarázatokkal. Állami 
és vallásrégiségek. Az olvasott írók élete és műveik. Kétheten
ként egy írásbeli dolgozat felváltva magyarból latinra és latinból 
magyarra. K. k. Bartal- Malmosi: Sallustius; Köpesdy: Ciceronis 
in Catilinam or. I.; P irchala: Aeneis; Csengeri: Stílusgyakor
latok. Tr.: Bothár Dániel.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány. Hero- 
dotos V. 49—51., 97. (Aristagoras Spártában és Athénben.) VI. 
109—117. (A marathoni csata.) VII. 138— 143. (Athén érdeme. 
Themistokles.) VII. 207—213., 217—219., 223—228. (A thermo- 
pylaii csata.) A görög próza fejlődése. Herodotos élete és törté
neti műve. Költői olvasmány: Homeros Iliasának 1. éneke, VI.

4.*
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369—529. (Hektor és Andromache.) XVIII. 369—617. (Achil
leus pajzsa.) A  homerosí költemények sorsa és a homerosi kér
dés. Dialektus és grammatikai fejtegetések. Kéthetenként egy 
írásbeli dolgozat, felváltva görögből m agyarra és magyarból 
görögre való fordítás. K. k. Geréb: Görög prózai szemelvények. 
Csengeri: Homeros Ilíasa. Tr.: Bothár Dániel.

5 . Görögpótló, a) Irodalmi rész. Heti óraszám 3. I. Bő sze
melvények Thukydidesből, főleg a Perikies alakjára vonatkozó 
részek; a lesbosi és melosi ügy; a sziciliai had járat megindítá
sának körülményei és maga a hadjárat. Demosthenes korának 
rajzával kapcsolatosan az I., II. és III. filippika. II. A magyar 
történetírás fejlődésének főbb mozzanatai. Szemelvények Hor
váth Mihály, Szalay László és Salamon Ferenc műveiből. A  ma
gyar szónoklat fejlődése és képviselői. Szemelvények Kölcsey, 
Széchenyi, Kossuth és Deák beszédeiből. K. k. Hegedűs István; 
Összefüggő részek Thukydides műveiből. Borsos; Demosthenes 
filippikái. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv III. r. Tr.; Span
ner Géza.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Festés. Színes szilhuett, szín az 
árnyékban, egyes alkalmas tárgyak, majd csoportok festése, há t
tér. Csendélet. Vázolásnál a VI. oszt. anyagának folytatása. 
Vázlatkönyvek. Tr.; Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám  3. A  tanulók két csoportra 
oszlottak: a m agyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az első 
csoportban irodalomtörténet: A  Nibelung-ének tartalm i ismer
tetése és Lessing élete és irodalmi működése. Olvasmány: H er
mann und Dorothea négy éneke. Minna von Barnhelm három 
felvonása. A második csoportban olvasmány: Das Nibelunglied 
ford. H. A. Junghans. Lessing: Nathan der Weise és afent el
sorolt munkák. K. k. Dr. Theisz Gyula: Német nyelviskola III. 
Hermann und Dorothea, m agyarázta Albrecht János és Minna 
von Barnhelm, magyarázta dr. Theisz Gy.. Tr.: Spanner Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet a m agyar 
nemzet történetével kapcsolatban 1648-tól a legújabb időkig. 
Európa, Amerika államai jelen állapotának ismertetése; a gyar- 
matbírtokok. K. k. Varga Ottó: Világtörténet III. rész és M an
gold Lajos: Politikai földrajz. Tr.: Dala Jenő.

8. Természettan. Heti óraszám 4. Mechanika. Akusztika. 
Optika. K. k. Szijártó Miklós: Kisérleti fizika. Tr.: Kerber János.



9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. a) Algebra. Kamatos
kam at és járadékszám ítás. Törlesztési tervek. A  végtelen geo
metriai haladvánnyal kapcsolatban a szakaszos tizedestörtek á t
alakítása közönséges törtekké. A másodfokú egyenlet teljes el
mélete. Tiszta harm adfokú egyenlet. A  másodfokú függvény 
maximuma és minimuma, b) Geometria. Koordináták. Két pont 
távolsága. Az egyenes egyenletei. K ét egyenes kölcsönös hely
zete. A  párhuzamosság és merőlegesség feltételei. A kör és érin
tőjének egyenlete. A  kúpszeletek egyenletei. A  sztereometria leg
fontosabb tételei. A  testek felszíne és köbtartalma. K. k. Dr. 
Beke Manó: Algebra. Dr. W agner A lajos: Geometria. Tr.: Kerber 
János.

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

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Revuczky Vilmos.

1. Vallástan. Heti óraszám 3. Az evangéliomi keresztyén 
életfelfogás (hitbeli és erkölcsi nézetek) ismertetése, különös 
tekintettel a mai életkérdésekre és szellemi áram latokra. K. k. 
Bancsó A.: Kér. hittan és erkölcstan. Tr.: Hetvényí Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. A m agyar nemzeti iro
dalom fejlődésnek ismertetése 1820-tól. Részletesebben Kis
faludy Károly, Katona, Vörösmarty, Bajza, Jósika, Eötvös, Ke
mény, Tompa, Petőfi, Arany,- Széchenyi, Deák, Jókai, Madách, 
Gyulai. Olvasmányok: Gyulai: Vörösmarty életrajza, Bánk bán, 
Abafi, A falu jegyzője, Zord idő, Buda halála, Az ember tragé
diája. Havonként egy házi dolgozat. K. k. Góbi: A  magyar nem
zeti irodalom története. II. r. Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Költői olvasmány: Horatius
I. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 22, 24, 30, 34. II. 2, 3, 7, 10, 14, 17, 
20. III. 1, 6, 7, 29, 30. IV. 2, 47. Epod. 2. Sat. I. 9. Az Ars poeticá
ból 1—295. sorig. Horatius életrajza, műveinek ismertetése. Ta
citus: Annales. A római történelem és kormányzás főkorszakai, 
Augusztus kezébe keríti a főhatalmat, Augusztus halála, Tiberius 
trónralépése, Tiberius és a senatus. Nero mint énekes. A  nagy 
tűzvész, a keresztények üldözése. Állami, hadügyi, magán, val-
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iásí régiségek. Az irodalomtörténet összefoglalása. Kéthetenként 
írásbeli dolgozat. K. k. Csengerí: Horatius. Schmidt: Szemel
vények Tacitus Annaleseiből. Cserny-Dávid: Stílusgyakorlatok 
III. r. W ágner-Horváth: Római régiségek. Tr.: Revuczky Vilmos.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: Platón: 
Apológiája, Kritonja, Platon élete, filozófiája, a régi görög filo
zófiai irányok. Homeros Odysseia-jának I, é. 1—95. V. és VI. 
ének szemelvényekben. Az Odysseia viszonya az Hiashoz, az 
Odysseia hőse, az epikus előadásmód, a homerosí világnézet jel
lemzése. Homeros nyelvi sajátságainak megfigyelése. Nyelvtani 
ismeretek ébrentartása. Havonkint írásbeli dolgozat. K. k. Geréb: 
Görög prózai szemelvények. Csengeri J .: Homeros: Odysseia-ja. 
Tr.: Revuczky Vilmos.

5. Görög pótló, a) Irodalmi rész. Heti óraszám 2. A  görög 
bölcsészet Sokrates előtt. Sokrates. Platon: Sokrates védekezése, 
Kríton. Az államból: Az állam keletkezése, a négy sarkalatos 
erény, a tökéletlen államformák. A görög művészet történetéből: 
Az archaikus kor, Pheídias iskolája, Skopas és Praxiteles isko
lája, a hellenistíkus kor szobrai, atléták és harcosok szobrai, ki
váló képmások, görög síremlékek, templom és színház, képírás. 
K. k. A lexander 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  természetből vett formák, kagy
lók, csigák, kitömött állatok, csendéletek rajzolása és festése; 
baladottabbaknál emberi fej rajzolása. Vázlatkönyvek. Tr.: Králik 
Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két csoportra 
oszlottak: a m agyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az első 
csoportban irodalomtörténet: Goethe, Schiller élete és irodalmi 
működése. Olvasmány: Wilhelm Teliből két felvonás, Das Lied 
von der Glocke, futólagos olvasása egyes olvasókönyvi részeknek 
az illető költőknek irodalomtörténeti tárgyalásával kapcsolatban, 
A  második csoportban részletesen vették az irodalomtörténeti 
szakaszokat, olvasták még Goethe: Götz von Berlichingen, 
Iphigenie auf Tauris c. darabjait és Schillernek Die Räuber című 
darabját. Könyv nélkül tanulták Goethe: Der König in Thule, 
Das Göttliche, W andrers Nachtlied, Mignon c. költeményeit és 
Schillernek: Das Lied von der Glocke c. költeményének egy ré-
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szét. K. k. Dr. Theisz Gyula: Német nyelviskola III. Tr.: Spanner 
Géza.

7. Történelem. Heti óraszám 3. A  m agyar nemzet oknyomozó 
története az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország a jelenben. 
K. k. Varga Ottó: A  magyarok oknyomozó története. Tr.: Hollós 
János.

8. Természettan. Heti óraszám 4. Thermika: hőmérséklet,
hőmérő; testek hő okozta tágulása; a hő mérése; halm azállapot 
változások; a hő terjedése és mivolta, gőzgépek. Mágnesség. 
Elektromosság: elektrosztatika* (elektrosztatikai jelenségek,
potenciál); elektrodinamika (áramforrások, elektromos áram  
hatásai, indukció, elektromos rezgések). Kozmográfia. K. k. 
Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. Tr.: Szabó Kálmán.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 2. Permutációk, kombinációk, 
variációk; Newton binominálís tétele. A  gömbháromszögtan sinus- 
és cosínus-tétele, s alkalmazásaik. K. k, Dr. Beke Manó: Algebra, 
W agner: Geometria. Tr.: Szabó Kálmán.

10. Filozófiai propedeutika. Heti óraszám 3. A  pszichológia 
és logika elemei. A lelki jelenségekről. Érzetek, képzetek, érzel
mek; utánzás-megszokás, akarat, jellem. Lelki betegségek. A 
néplélektan fogalma. A  logikai formák. A kutatás módszerei A  
tudományok felosztása. Feltevés-elmélet. Elménk tévedéseiről. 
Észelvek. K. k. Szitnyaí Elek: Lélektan és logika. Tr.: Hollósy 
Kálmán.

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, m ajd levelek, préselt és természetes növé
nyek, lepkék, egyszerű tárgyak, edények rajzolása és színezése 
valóság után. Vázolás. Haladóknál ágak, zöldség, gyümölcs, ipari 
tárgyak, kagylók, kitömött m adarak, csendéletek festése. Fej- 
tanulmányok. Rajzolás emlékezetből. Vázolás, rajzolás ecsettel. 
Tanulmányok a szabadban. Vázlatkönyvek. — b) Mintázás. Né
hány előgyakorlat után a tanulók tapasztalatai köréből vett egy
szerű tárgyak mintázása fejből, m ajd gyümölcs, zöldségfélék,
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mértani testtípusok, alkalmas ipari tárgyak, kagylók teljes ki
alakítása, továbbá díszítési elemek, tárgyak, kitömött madarak, 
növények mintázása dombormű kivitelben a valóság után. Tr.: 
Králik Gusztáv.

2. Műének. Heti óraszám 4. A gimnázium négy alsó osztályá
ból 2—3-szólamú gyermekkar, a főgimnázium kiválogatott éneke
seiből 3—4-szólamú férfikar alakúit. E karok alkalmilag külön 
vagy együttesen mint vegyeskar az intézet iskolai vagy egyéb 
ünnepségein nyilvánosan is szerepeltek. — A betanult darabok; 
Krécsy Ede: Tárogató. Bartay Ede: Nemzeti ima. Kapi Gyula: 
Oh, hogy adhassak hálákat. Tovább már nem kisérhetünk, gyász
ének. Hull eső a szomjú földre; Huszár vagyok, népdalok. Tr.: 
Králik Gusztáv.

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

4. Egészségtan. Heti óraszám 2. Az egészségtan története. 
Az egészségtan a régi népeknél. Az egészségtan tanulásának 
erkölcsi és gyakorlati haszna. A  táplálkozásról, Különféle táp 
lálékokról. A tejről. A  jó tej bírálata. Tejhamísítások. Hús. Kol
bászfélék. Kolbászmérgezés. Tea. Kávé. Gombák. Alkohol. 
Dohány, Fertőző betegségek. Cholera. Hasi hagymáz (typhus). 
Védekezés a fertőző betegségek ellen. Tüdőgümőkór, Ivóvíz. Ivó
víz chemíai összetétele. Ivóvíz bírálata. M agyar ásványvizek és 
fürdők. Vízórák. Lakás. Védekezés a nedves lakás ellen. Fűtés. 
Szellőzés. Világítás. Első segélynyújtás és életmentés.
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Vetített képekben előadás: A  gyermekápolás és gyermek- 
nevelésről. Choleráról. Tüdővészről. Alkoholról. Első segély- 
nyújtásról.

Egészségtani kirándulások: A  soproni városi vízvezeték és 
vágóhíd megtekintése. Tr.: Dr. Szilvás! Gyula.

5. Gyorsírás. Heti óraszám  6. Három tanfolyamban, kettő 
a levelező, egy pedig a vitaírást tanulók számára. Az egyes tan 
folyamoknak a „Főgimnáziumi Gyorsírókör“-ről szóló alább 
következő jelentésében felsorolt vezetői az oktatást a kör elnö
kének, Spanner Géza tanárnak felügyelete a la tt végezték.

6. Angol nyelv. Heti óraszám 2. A declinatio és conjugatio 
ismertetése után fordítás angolból magyarra és magyarból angol
ra, K. k. Sweet: Elementarbuch des gesprochenen Englisch. J e 
rome: Three men in a boat. Tr.: Spanner Géza.

7. Francia nyelv. A  tanfolyam két csoportra, kezdők és ha
ladókéra oszlott. A kezdők csoportjában az I. félévben 5, a II. 
félévben 4, a haladókéban az I. félévben 10, a II. félévben 5 ta 
nuló vett részt. M indkét csoportbeli tanulók heti 2—2 órában 
nyertek oktatást. A tanítás direkt módszer szerint folyt. K. k. 
Rossmann-Schmidt: Lehrbuch der französischen Sprache. Tr.: 
Cuany Henrik.

c) írásbeli dolgozatok tételei.

A  magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.

1. Mi az oka Jókai „A nagy ellenség“ c. elbeszélésében a 
Nagy testvérek katasztrofális összetűzésének? 2. Az ősz. 3. A 
víz a term észet háztartásában. 4. A  vasút. 5. Melyik jelenet ra 
gadta meg figyelmemet „Az új földesúr“ c. regényben? 6. A 
Gyuíafi testvérek epizódja. 7. M iért nem lep meg bennünket 
Toldi Miklós halála? 8. Az ember és háziállatai. 9. A  bizonyítás 
Deák F. felirati javaslatában.

VI. OSZTÁLY.

1. A  költészet tárgya és a valóság. (Arany: Vojtina Ars poé
tikája alapján isk.) 2, Míképen nyilatkozik meg a gyermeki sze-
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retet Petőfi Füstbe ment terv című költeményében? 3. A  mohácsi 
csatatéren. (Emlékbeszéd Kisfaludy K. Mohácsa után.) 4. K ará
csony előtt, (Elmélkedés.) 5. A rany Keve háza című költeményé
nek elemzése, (isk.) 6. M iért és hogyan változnak az érzelmek 
Ali basa küldöttének a lelkében? 7. A  csárda romjai című tájkép 
lírai részletei. 8. Népmeséi fordulatok a Julia szép leány című 
legendában. 9. Milyen körülmények okozzák Coriolánus bukását?

VII. OSZTÁLY.

1 A nyelv élete. 2, Látogatás a soproni múzeumban. 3. A 
pogánykori magyarok műveltségi viszonyai. 4. a) Középkori le
genda irodalmunk főbb sajátságai, b) Szépirodalmi dolgozat (el
beszélés vagy vers). 5. a) A  magyar líra a XVI. században, b) 
Gondolatok Szilveszter estéjén. 6. a) Közéletünk és irodalmunk 
kapcsolata az ellenreformáció korában, b) A  sportok jelentősége.
7. a) Hazafias motívumok a kuruc-költészetben. b) A  színház. 8.
a) Irodalmunk megújhodása a XVIII. század utolsó negyedében.
b) XIV. Lajos korának rövid jellemzése, c) Vidékünk népszoká
sai. 9. a) Berzsenyi ódaköltészete, b) Kazinczy pályája, c) A 
fény mivoltára vonatkozó elméletek.

VIII. OSZTÁLY.

1. Miféle főbb eszmeáramlatok hatását érezte meg irodal
munk a 18. század végéig? 2. Kisfaludy Károly irodalomtörténeti 
jelentősége. 3. A  képzettársítás jelenségei költői remekek meg
világításában. 4. A  puszta és világa Petőfi költészetében. 5. a) 
Tompa életfilozófiája, bj Az energia m egmaradásáról. 6. a) A 
főnemesség és köznemesség küzdelme a mohácsi vészig, b) Arany 
J . lelkibetegei. 7. Az abszolutisztikus korszak lírája, mint a köz
hangulat tolmácsa. 8. a) Miféle tekintetek vezéreljenek élet
pályám megválasztásában? b) Szépirodalmi kísérlet.

cl) Vizsgálatok. 
a) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét a január hó 30-án tar
to tt osztályozó értekezleten állapítottuk meg s azt értesítők alak-'
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jában közöltük a szülőkkel. Az egyes tantárgyakból elégtelen 
osztályzatot nyert tanulók száma az osztályzottaknak 23% -át 
tette ki.

A félévi értesítőkön kívül különben a tanév folyamán is kül
döttünk tudósítást oly tanulókról, akik akár szorgalom, akár maga
viselet tekintetében kifogás alá estek. Az iskolai év végén az 
1912. évi egyetemes egyházi közgyűlés jegyzőkönyve 73. pont
jának értelmében az eddigi évvégi osztályozó cenzúrák helyett 
osztályonként és tantárgyanként úgynevezett nyilvános összefog
laló vizsgálatokat (osztályozás nélkül) tartottunk; még pedig:

M ájus hó 14., 15. és 16-án a VIII. osztályét; június 16., 17. 
és 18-án az I—VII. osztályét;

Május hó 6-án és 7-én folytak le a vizsgálatok a gyorsírás
ból; május 14-én délután 4 órakor tartottuk a tornavizsgálatot 
s ugyanaznap rajzkiállítás volt a rajzteremben.

Június 22-én voltak a magántanulók vizsgálatai; írásbeli dol
gozataikat azonban megfelelő felügyelet mellett m ár június hó 
19-én délután elkészíthették.

A tanulmányi eredm ényt úgy a kötelező, mint a rendkívüli 
tantárgyakra vonatkozólag a hátul közölt statisztikai táblázatok 
tüntetik fel.

b) Érettségi vizsgálatok.
Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 18., 19. és 20-án 

tartottuk meg. A  szóbeli vizsgálatok idejéül június 23-ika és a 
következő napok tűzettek ki s így ezen tanév érettségi vizsgála
tainak eredményéről csak a következő iskolai év értesítőjében 
számolhatunk be.

Az 1912/13. tanév végén tarto tt rendes érettségi vizsgálatok 
lefolyását és eredm ényét a következőkben foglaljuk össze.

A szóbeli vizsgálatok június hó 23-án és a következő napok
ban Bancsó A ntal soproni ág. h. ev. theol. akad, igazgatónak 
elnöklete a la tt és dr. Reichenhaller Kálmán budapesti V. kér. 
íőreálisk. igazgatónak mint a kormány képviselőjének jelenlété
ben folytak le. Vizsgálatra jelentkezett saját íntézetünkbeli — el
ső ízben teendő érettségi vizsgálatra — 37, latin kiegészítő érett
ségi vizsgálatra 5 a soproni m, k. áll. főreáliskolát végzett tanuló.

Az egyházkerület főhatósága alá tartozó intézetek javító és

*
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teljes pótló érettségi vizsgálatai múlt évi szeptember hóban szin
tén a soproni ág. h. evang. liceumban tarta ttak  meg püspök úrnak 
3641/913. sz. rendelkezése értelmében.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a következők voltak-

1. Magyar nyelvből:

Mely időszakokban és mennyiben bizonyult kiváltképen 
nem zetíentartó jelentőségűnek a magyar irodalom?

2. Latin nyelvből:

A Trasimenus tava mellett szenvedett vereség hatása Rómá
ban. Livius XXII., 7. cap. 6— 14.

3. Mennyiségtanból:

a) Algebrából. Egy birtok vételére ketten tesznek ajánlatot. 
Az egyik a birtok vételára fejében 10 éven á t — minden év végén 
—  6500 K-t hajlandó fizetni. A  másik azonnal fizetne 35.000 K-t, 
5 év múlva 10.000 K-t, azután pedig 3 éven át — minden év vé
gén — 5000 K-t. Mennyit érnek ezen ajánlatok készpénzben, ha 
6% -os kam atlábat veszünk alapul a kamatok számításánál?

b) A  geometriából. „A “ községből déli 12 órakor útnak indúl 
két vonat. Az egyik 30 km órasebességgel észak felé halad s „B“ 
községbe érkezik délután 2 óra 30 perckor. A  másik vonat kelet
északkeletnek megy, óránként megtesz 40 km utat s ,,C“ köz
ségbe érkezik délután 3 óra 15 perckor. Milyen messze van egy
mástól légvonalban a „B“ és ,,C" község?

4. A  latin kiegészítő érettségi vizsgálat tétele:

Epistula Tullii Ciceronis ad Tíronem.
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Az írásbeli és szóbeli rendes érettségi vizsgálatoknak ada
tait az első ízben érettségizőkre vonatkozólag a következő táb
lázatos kimutatás foglalja össze:

^
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Az 5 reáliskolát végzett tanuló közül 1 jeles, 1 jó és 2 elég
séges eredménnyel állotta meg a latin kiegészítőt. Egy a követel- 
ményeknnek meg nem felelt s javító vizsgálatra utasíttatott, A  
viszgázók egyike görög nyelvből is tett kiegészítő vizsgálatot jeles 
eredménnyel.

A  szeptember hó elején tarto tt javító és pótló vizsgálaton 
összesen 7-en vettek részt és pedig a bonyhádi ág. h. ev, főgim
náziumból teljes pótló érettségi vizsgálaton 1, javítón 4; a felső
lövői evang. főgimnáziumból javítón 1; és saját intézetünkből 
javítón 1. — A pótlóval az írásbeli vizsgálatot szeptember hó 3., 
4. és 5-én tarto ttuk  meg, a szóbelit pedig valamennyiükkel 6-án. 
A  vizsgálatot elégséges eredménnyel m indnyájan megállották.
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e) A líceumi tanulók névsora.*)

I. OSZTÁLY.
Balogh Zoltán, Kóny— Győrm., 
A rday Géza, Sopron.
Asbóth László, Őrimagyarósd

— Vasm., t.
Szabó József és Sarolta öd. 

Barcza Béla, Kerta — Vesz
prémin., t.

Blickle Árpád, Ágfalva — Sop- 
ronm.

Boros László, Acsád — Vasm., 
t., Bárány Pál öd.

Buti Jenő, Sopron, tm.
Cser Lajos, Alsóság — Vasm., 

t., Barcza József öd.
Czupy János, Völcsej — Sop

ronul., t.
Donáth Jenő, Kabold — Sop

ronra.
Gecseg Ferenc, Sopron.
Giczi Gyula, ism., Sopron. 
Gröller Mihály, ism., Velege — 

Vasm., t.
Halmai János, Sopron, t.
Hári Lipót, Uriszék — Vasm., t. 
Herbst Károly, Sopron.
Hérints Lajos, Farád  — Sop- 

ronm., t.
Hetthéssy Jenő, Czelldömölk — 

Vasm.
Hetvényi Lajos, Sopron, tm. 
Hideg László, Vasvár-Vasm .,t. 
Horváth Kálmán, Uraijújfalu

— Vasm., t.
Hubbes Frigyes, Sopron, km. 
Jausz  Imre, Sopron, tm,**

Kaufmann Ferenc, Szepetnek— 
Zalam., t.

Kecskés Zoltán, Új malomsok — 
Győrm., t.

Kercsmár Zsigmond, ism., 
Szentbibor — Vasm., t.

K irály Miklós, Bogyoszló — 
Sopronm.

Klaber Ottó, Sopron.
Kováts Béla, Zalagalsa, t., 

tm.*** Bárány Borbála öd.
Kovács Mihály, Magyarszom

bathely — Veszprémin., t.
Kremser Ernő, Sopron.
Lágler Lajos, Sopron.
Lábos A ladár, ism., Répczesze- 

mere — Sopronm., t.
László Lajos, Kiskölked — 

Vasm., t.
M esterházy István, Bük — Sop

ronm., t.
Nagy Imre, Alsóság — Vasm., 

t., Volkra Szidónia öd.
Nagy Imre, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Nagy Lajos, Szepezd-Zalam., t.
Nagy Sámuel, Farád — Sop

ronm..
Nagy Zoltán, Bük— Sopronm.,t.
Németh Mihály, Vásárosfalu — 

Sopronm.
Nits Emil, Kemeneshögyész — 

Vasm., tm.
Pap Béla, Uraijújfalu-Vasm ., t.
Plutzer Gyula, Szák — Komá

romul., t.

*) A helynév a tanuló illetőséget jelenti. Rövidítések: ism. =  ismétlő, 
ö. ism. =  önként ismétlő, t. =  tápintézeti, tk =  tápintézeti kedvezményes, 
tm. =  tandíjmentes, ftm. =  féltandíjmentes, km. =  kimaradt, mh. =  meghalt, 
öd. =  ösztöndíjas. A öd. előtti név az ösztöndíj alapítójának n e v e ; cs. ö. =  
családi ösztöndíj.

** Csak az első félévben.
*** Csak a második félévben.
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Purth Gyula, Ágfalva — Sop
ronul.

Reviczky Rudolf, Sopron.
Schranz Adolf, Kabold — Sop- 

ronm., t.
Schraüf Ernő, Balf — Sopron

ra., t., ftm.
Sülé Lajos, Kerta — Vesz

prémin., t.
Szabó Aladár, Tokorcs — Vas

in., t.
Szabó Géza, Alsódörgicse — 

Zalam., t.
Szabó Zoltán, Alsószakony — 

Soprönm., t.
Szalay Ferenc, Bük — Sop

ronira, t.
Szombathelyi Géza, Sopron.

Takáts József, M agyarkeresztur 
— Sopronira, t.

Takó Is tv á n , Nemeskolta — 
Vasira, t  .

Tiefbrunner Ernő, Tékes — Ba
ranyám., Kleeblatt nővérek öd,

Vida Béla, Kemeneshögyész — 
Vasira, t.

W alter Mihály, Sopron.
Zehetner Imre, Ruszt — Sop

ronira, t., Gábriel Kereszt, öd.

Magántanuló:

Tompos Karolina, Kíssomlyó — 
Vasm.

Összesen: 61.

II. OSZTÁLY.

Bakody Elemér, Kisfalud — 
Sopronira, tk.

Balogh Antal, Kóny — Győrm., 
t., tm.

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

Bárdosi Ferenc, Andorháza — 
Vasm., t.

Bocsor Géza, Sopron.
Boda László, Tápiópuszta- 

Szentgyörgy — Pestm.
Bognár Miklós, Sótony — Vas

ira, t., Bognár Á. cs. segély.
Bögöthy József, Felsőszakony— 

Sopronm.
Conrád Károly, Cinfalva — 

Sopronm.
Dala Zoltán, Nemeskolta —1 

Vasm., t.
Döbrönte József, Kemeneshö

gyész — Vasm., t., Zathurecz- 
ky Kálmán öd.

Gaál Lajos, Csánig — Vasm.
G erhardt Ödön, Sopron.
Horváth Jenő, Uraiújfalu — 

Vasm., t.

Horváth Pál, Nagyveleg — Fe- 
jérm., tk., (Benkő Sámuel ala- 
pítv.) Káldy M ária öd.

Huszár Géza, Nagyszentmíhály 
— Vasm.

Jeszenszky Béla, Sopron.
Kiss Bálint, Szilsárkány — Sop

ronm., t.
Klausz Rezső, Sopron.
Klenner Ottó, K abold — Sop

ronm., t.
Kovácsics Géza, Zsebeháza — 

Sopronm., t.
Krausz Ernő, Sopron.
M alár János, Schwanenstadt — 

Felsőausztria, t.
Mayer Károly, Sopron.
M enyhárt Ignác, Völcsej — 

Sopronm., t.
Mihály Antal, Zalabesenyő.
Mikó Gyula, Hegyeshalom — 

Mosonm.
Nagy László, Nemeskolta - Vas

ira, tk., ftm., Németh-Bárány 
Borbála öd.
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Novák Gyula, Zalatárnok, t., 
Bárány Borbála öd.

Patthy Dezső, Szarvkő — Sop
ronul.

Perkics Ferenc, M uravárhely — 
Vasm., t.

Pethő Márton, Alsóság — Vas- 
m., t.

Siftár Imre, Szentbíbor — Vas- 
m., t., ftm., Farkas Ádám öd.

Skerlák Géza, Muraszombat — 
Vasm., t.

Somogyi Pál, Sopron.
Szabó Sándor, Magyargencs — 

Vasm., t.
Szilágyi Lajos, Bodonhely — 

Scpronm., t.
Szuheí Pál, Sopron.

Vargyay Gyula, Egyházashetye 
— Vasm., t.

Vörös Lajos, Nemeskolta — 
Vasm., t.

Vrecsics Lajos, Szécsényiíalva 
— Vasm., t., Farkas Ádám öd. 

Weisz Imre, Sopron.
W urst Ferenc, Kőszegfalva — 

Vasm., t.
Ziermann Lajos, Sopron, tm. 

Magántanuló:

Tompos Karolina, Kissomlyó — 
Vasm.

Összesen: 45.

III. OSZTÁLY,

Bakó István, Mihályi — Sopron- 
megye.

Ballek Károly, Péterhegy — 
Vasm., t.

Balogh Árpád, Kóny — Győrm., 
tk., tm., Bognár-Dezső Ju li
anna öd.

Balogh Gyula, Bük — Sopronm., 
t., ftm., Rátz Gyula öd.

Balogh Kálmán, Bük Sop
ronm., t., ftm., Szakonyi Ist
ván öd.

Bauer János, Borbolya — Sop
ronm., t., Németh - Bárány 
Borbála öd.

Bálint Mihály, Sopronbánfalva, 
ftm,, Szabó József és Sarolta 
öd.

Berta Lajos, Szilsárkány -— 
Sopronra., t.

Borbély János, Iharosberény — 
Somogyin., tk., Gömbös Géza 
cs. öd.

Bödecs K áro ly , Kemeneshö- 
gyész — Vasm., t.

Christophé Sándor, Sopron.

Conrád Jenő, Sopron, Gábriel 
Keresztély öd.

Fleck R ó b e rt, Néraethidegkút 
Vasm., tk.

Fliegenschnee Lajos, Sopron.
Gecsényi K áro ly , Szilsárkány 

Sopronm., t., Köves Pál öd.
Gonda Ipoly, Sopron, ism.
Hári Lajos, Magyargencs — 

Vasm., tk., ftm., Figuli Mi
hály öd.

Hegedűs Béla, Sopron, km.
Hetyey Pál , Makkoshetye — 

Sopronm., t.
Illés János, Sopron.
Kelemen Ferenc, Sopron, ism.
Klausz Ernő, Sopron.
Kövesi Lajos, Fraknó -— Sop

ronm.
Lábos Raj mond, Répczelak — 

Vasm., t.
Lángh Alfréd, Sopron, ism.
László Sámuel, Boba - Vasm., t.
Machatsek Gyula Sopron, ism,
Mayer Lajos, Sopron, ftm., Dr. 

Berzsenyi Jenő öd.
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Mikó Tihamér, Hegyeshalom — 
Sopronm.

Moesz Jenő, Sopron.
Nagy Endre, Czelldömölk — 

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

prémin., t.
Patthy Endre, Sopron, Hetyésy 

Pálné öd.
Pöttschacher Viktor, Sopron.
Rácz S á n d o r, Tényőfalu — 

Győrm., t.
Rituper Sándor, Gesztenyés — 

Vasm., tk., Gombocz Miklós 
öd.

Schandl J á n o s , Borbolya — 
Sopronm., t.

Szakái S á n d o r, Meszlen — 
Vasm., t., K utsera-Sartorí öd.

Szalai József, Csánig — Vas- 
megye, t.

Szenteh István, Tab -— Somogy - 
megye.

Sztrókay B é la , Zalaszent - 
grót, t.

Sztrókay Dániel, Nemescsó — 
Vasm., t.

Tompa László, Boba — Vas
megye, t.

Tóth Béla, Hegyfalu — Vasm., 
tk., Bárány Pál öd.

Tömböly Dénes, Csánig — Vas
megye, t., Barcza Ferenc öd.

W alter Károly, Sopron.
Ziermann Sándor, Sopron, tm., 

Tratnyaky Miklós öd.

Magántanuló:

Hrabovszky László, Felsőőr — 
Vasm.

Összesen: 48.

IV. OSZTÁLY.
Ágh János , Ivánegerszeg — 

Vasm., tk., ftm.*** Rupprecht 
János öd.

Balog Gyula, Kóny — Győr- 
megye, tk.

Balogh Zoltán, Porrogszentki- 
rály — Somogym., tk.

Bereczky Antal, Mencshely —- 
Veszprémin., t., Fülöp-Sze- 
recsés Juliánná öd.

Bocsor Pál, Sopron.
Boor A ladár, M agyarszombat

hely — Veszprémin., t.
Fekete János, Bük — Sopron- 

megye, tk., tm., Németh Ist
ván tábornok és Tratnyaky 
Miklós öd.

Ferenczy Zoltán, Sopron, ftm., 
Laub János öd.

Gróf Lajos, Jánosháza -— Vas
megye, t.

Horváth Imre, Somlóvecse — 
Veszprémin., tk., tm., Rupp
recht János öd.

H orváth Károly, Csönge — 
Väsm.

K ardos László, M uraszombat —- 
Vasm., t.

Kohn Dezső, Sopron.
Koltai István, Pártosfalva —• 

Vasm.., tk., ftm.,* **
Kopstein Géza, Sopron.
Kosztelny János, Sopron,
Krausz Lajos, Sopron.
Mesterházy Jenő, Ostfiasszony- 

fa — Vasm., t.
Németh Gyula , Kíspécz — 

Győrm., tk,**
Paintner János, Sopron.
P u rt Lajos, Ágfalva, Dubovay 

Vilmos öd.
Sandi Dezső, Sopron.
Sánta József, Sopron.
Siftár István, Pálmafa — Vas

megye, t.
Sümegi Sándor, Nemesszalók —> 

Veszprémin., tk., ftm.
Szilvásy Szilvíó, Sopron.

’** Csak a második félévben.
** Csák az első félévben. 5
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Thiering Károly, Bük — Sop
ronul., t.

Tompa Géza, Sopron, ftm., Ul- 
ber Mátyás öd.

Varga Géza, Sopron, ism. 
Várallyay G yörgy , Kísgeresd 

— Sopronm., t.

Weisz A ladár, Sopron.
Wolf Ferenc, Kismarton — 

Scpronm.
W ödl János, Ágfalva — Sop

ronm.
Zsirai Gyula, Sopron.

Összesen: 34.

V. OSZTÁLY.

Balogh Lajos, Kóny — Győr- 
megye, tk., ftm., Németh-Bá- 
rány Borbála öd.

Blickle Emil, Ágfalva — Sop
ronm..

Bödecs Károly, Nagylengyel — 
Zalam., t.

Burján János, Sopron, km.
Ebenspanger Károly, Körmend

— Vasm., t,
Fogarassy Béla, Soprcn.
Gecsányi Gusztáv, Sopron, tm.
Horváth Antal, Kemenesmagasi

— Vasm., t.
Jánosa István, Czelldömölk — 

Vasm., t.
Királyi Béla, Komárom, t.
Kümmert Vilmos, Sopron.
Kund Béla, Sopron, ftm,
Lestyánszky János, Sopron.
M enyhárd Alfréd, Sopron, tm., 

Németalföldi öd.
Mesterházy Vilmos, Rempehol- 

lós — Vasm., t., Szabó József 
és Sarolta öd.

Mezző István, Répcelak — Vas
megye, t.

Míkó G é z a , Hegyeshalom — 
Mcsonmegye.

Nagy Jenő, Nemeskolta — Vas
megye, tk., ftm., Kis Ján. öd.

Nyirő Tivadar, Alsódörgicse — 
Zalam., tk., Pelargus Ján. öd.

Pálfi Pál, Balatonfüred — Za- 
lamegye.

Patthy István, Sopron, ftm., 
Csaplovics Dániel öd.

Ritter Lajos, Pusztalánc — Vas- 
megye, tk., tm., Hasenauer 
M árton öd.

Salgó S ándo r, Nagyczenk — 
Sopronm.

Sarlai Sándor, Borostyánkő — 
Vasm., t.

Seregély Sándor, Sopon.
Spitzer György, Sopron.
Szalai József, Külsővat — Vesz

prémin., t., Török Mihály öd.
Szalai Miklós, Új malomsok — 

Győrm., t., km.
Széles Imre, Csánig — Vasm., 

t., Szemrey Sándor öd.
Szígethy B é la , Répczelak — 

Vasm., tk.*
Szíj Dezső, Farád — Sopron- 

megye, tk.*
Szlivásy Dénes, Farád  — Sop

ronm., t.
Szkok Pál, Lipárt — Vasm., t.
SzondyAurél, Mosonbánfalva,t.
T arján Jó z se f, Répczelak — 

Vasm., t.
Tompos L ászló , Kissomlyó — 

Vasm., t.
Varga Gyula, Csánig — Vas- 

megye, t.
W illerding Rezső, Sopron.
Zergényi Pál, Sopron.

Összesen: 39.
* Csak az első félévben.
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VI. OSZTÁLY.

Bakó János, Mihályi — Sop
ronra.

Bókkon Imre, Boba — Vas
megye, t.

Borbély Béla, Iharosberény — 
Somogyim, t.

Braxatoris Iván, Szenicze — 
Nyitram., t.

Ferenczy Gyula, Dabrony — 
Veszprémin., t. Szabó József 
és Sarolta öd.

Ferenczy Tibor, Sopron, ftm. 
Tratnyaki Miklós öd.

Fischmann Bernát, Sopron- 
keresztúr.

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

Fehérm., ftm., tk., özv. Bog- 
nár-Dezső Julianna öd.

Horváth Sándor, Ászár — Ko
máromira, tk., tm., Marton 
István öd.

Jausá Dezső, Sopron, tm., 
Ulber M átyás öd.

Kiss Gábor, Alsóság — Vasira, 
t., km.

Komjáthy Jenő, Vadosfa — 
Sopronira, t., Tratnyaky Mik 
lós öd.

Kovács József, Szend — Ko
máromira, tk., (Scheffer K á
roly alapítv.) tm., Schwartz 
Mihály öd.

Körmendy Miklós, Külsővat 
— Veszprémim, t.

Kreuz Béla, Mihályi — Sop
ronira, t.

Mahatschek A ladár, Sopron.
M esterházy Sándor, Sopron- 

keresztúr, t.

Nagy Lajos, Kemeneshögyész
— Vasira, t., Gömbös-Radó 
cs. öd.

Nagy Rudolf, Sopron. 
R anharter Antal, Lajtaújfalu

— Sopronira, t., ism. 
Rupprecht Olivér, Sopron. 
Rupprecht Tibor, Sopron.
Saly József, M artonvásár —

Fehérm., t.
Sarlai Imre, Borostyánkő — 

Vasira, t.
Schranz Zoltán, Sobor — Sop

ronra., tk.
Schrödl M átyás, Csáva — 

Sopronira, tk, (Rupprecht 
Tiber és Olivér alapítv.), 
tm., Hetyésy Pálné öd. 

Seybold Jenő, Zurány — 
Moscnm., t.

Soós Vince, Pinnye — Sopronra. 
Stöszl Móric, Sopron.
Szűcs Gyula, Ujmalomsok — 

Győrm., t.
la k á c s  Ferenc, Bük — Sopron

ira, tk. (Rupprecht Tassilo és 
Olivér alapítv.), tm., Rupp
recht János öd.

Véssey László, Zirc — Vesz
prémim, t.

Vojtkó Pál, Sopron, tm. 
W arkoweil Vilmos, Alhó — 

Vasira, tk., ftm., Németh-Bá- 
rány  Borbála öd.

Zergényi Tibor, Sopron.

Magántanuló:
Lestyánszky M ária, Sopron.

Összesen: 37.
5 *
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VII. OSZTÁLY.

A jkay István, Sopron.
Bancsó Ferenc, Sopron, tm., 

Németalföldi öd.
BergMiksa br., Röjtök — Sop- 

ronm.
Bernét Dezső, Hegyfalu — 

Vasm., tk.
Blickle Gusztáv, Ágfalva — 

Sopronm., tm., Tratnyaky 
Miklós öd.

Csepanovszky Gyula, Kismar
ton — Sopronm.

D ala Béla, Nemeskolta — Vas- 
m., t.

Ferderber Andor, Tornaija — 
Gömörmegye.

Fogarassy Viktor, Sopron.
Gestetner Jenő, Sopron. Schey 

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

m., t.
Horváth Antal, Völcsej — Sop

ronm., t.
Horváth Lajos, Fertöszéplak — 

Sopronm.
Jakob Mihály, Petőfalva — 

Sopronm., tk. (Berg alapítv.) 
ftm., Király Béla öd.

Káldi Gyula, Nagymóriczhida 
— Győrm., t.

Kerpel Ödön, Sopron.
Kláber Felix, Sopron.
Kozma Dezső, Beled — 

Sopronm.

Krétschy István, Sopron.
Magyary Dezső, Kapolcs — 

Zalam., tk., tm., Horváth- 
Illés Juliánná cs. öd. és Róth- 
Teleky Johanna öd.

Pethő Ernő, Pásztori — Sop
ronm., t., km.

Popp Róbert, Léka — Vasm.
Remport Elek, Alsóság — Vas

in., tk., ftm., Bárdossy 
József öd.

Simkó Árpád, Sopron, tm.
Szalai László, Kispécz — 

Győrm., tk., (Berg alapítv.| 
ftm. és Kern Elek öd.

Szalay Sándor, Sopron, ism.
Szentiványi Jenő, Nagyczenk — 

Sopronm.
Szilvásy Mihály, Farád — Sop

ronm., t.
Véssey Miklós, Zírc •— V esz

prémin., t.
Vincze Károly, Sopron. Hetyésy 

Pálné és Róth-Teleky Johan
na öd.

W eiler Jenő, Sopron.
Wolf Béla, Nagyczenk — Sop

ronm.

Magántanuló:
Győrfy Zoltán, Szombathely, 

ism.
Riedt Elza, Sopron.

Összesen: 35.

VIII. OSZTÁLY.

Borbély Gyula, Iharosberény 
Somogyin., tk., tm., Fejér K 
cs. öd.

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

Sopronm.

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

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

Za'am., Szabó József és 
Sarolta öd.
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Fürst Károly, Sopron, M artiny 
János öd.

Grossing Gusztáv, Kabold — 
Sopronra., tm., tk., Rupprecht 
János és Róth-Teleky 
Johanna öd.

Guilleaume René, Sopron. 
Gyarmathy Dénes, AÍsószopor

— Sopronm., t., Horváth Illés 
Juliánná öd.

Győrffy Péter, Tukeve — Jász- 
Nagy-Kún-Szolnokm. 

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

Sopronm., t.
Kerpel Jenő, Sopron. 
Kobelrausch Ernő, Locsmánd

— Sopronm., t., Tratnyaky 
Miklós öd.

Kovácsi Barna, Sopron.
M alár Ágost, O tura — Nyitra- 

m., t.
M olnár Béla, Csikvánd — 

Győrm., t.

M ühlleitner Kálmán, Kisfalud 
— Sopronm., t.

Nagy Miklós, Czelldömölk — 
Vasm., tk., (Berg alapítv.), 
ftm., Figuli Mihály öd.

Pauliny-Tóth Illés, Turócz- 
szentmárton.

Pós Lajos, Sopron, ftm., Rupp
recht A lfréd öd.

Singer Jenő, Sopron.
Sümegi László, Nemesszalók — 

Veszprémin., tk., tm., Thier- 
ring Lajos és Kolmár Ján. öd.

Szabó Gyula, F arád  — Sop
ronm,, t.

Takács Ferenc, Tófej — 
Zalam., t., Lájpczig Ist
ván öd.

Várallyay János, Kisgeresd — 
Sopronm., t.

Vucsák István, Sűrüháza — 
Vasm,, t., Kern Elek öd.

Összesen: 31.



A tanulóifjúság öntevékenysége. Önképzőkörök,
egyesületek,

1. Az Ifjúsági Magyar Társaság.
Az Ifjúsági Magyar Társaság a négy főgimnáziumi osztály 

tanulóiból 57 rendes és 67 hallgató taggal szeptember hó 20-án 
tarto tta  alakuló gyűlését. A Társaság elnöke Ruhmann Jenő dr. 
líceumi tanár; főjegyzője: Gyarmathy Dénes VIII. o. t.; főkönyv
tárosa: Ferenczy Károly VIII. o. t.; pénztárosa; Grossing Gusz
táv VIII. o. t.; háznagya: Nagy Miklós VIII. o. t.; aljegyzője Rem- 
port Elek VII. o. t .; alkönyvtárosa: Bernáth Dezső VII. o. t. volt.

A  Társaság az alakuló és zárógyűlésen kívül 16 rendes és 
3 díszgyűlést tartott. A rendes gyűléseken 8 munka került fel
olvasásra. Két irodalomtörténeti értekezés: „Mikszáth" és „Kom
játhy Jenő élete és költészete“ ; egy művészettörténeti: „Tájkép- 
festészetünk"; egy term észetrajzi: „A m adarak vándorlása"; 
egy ismertető tanulmány Kellermann regényéről: „Az alagút"; 
egy m űfordítássorozat: „Műfordítások tót, latin és német költők
ből"; két novella: „Aki az ördögnek sem kell", „Csalódás"; egy 
humoreszk: „A csizmadia-egyesület" címen. Felolvasásra került 
ezenkívül négy költemény, s volt egy szabad előadás Haeckel 
monizmusáról. Ezen munkák közül négyet dicsérettel tüntetett 
ki a Társaság. A gyűléseket kivétel nélkül szavalatok élén
kítették.

Október 6-ikát, valamint Eötvös József br. és Kemény Zsig- 
mond br. születésének századik évfordulóját díszgyűléssel ün
nepelte meg a Társaság. Az Eötvös József br. emlékére rendezett 
díszgyűlés szeptember hó 27-én a következő keretben folyt le: 
1. Elnöki megnyitó. M ondotta Ruhmann Jenő dr. tanár. 2. Br.

III.
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Eötvös József: „A megfagyott gyermek." Szavalta Pós Lajos 
VIII, o. t. 3. „Eötvös pályafutása.“ Irta  és felolvasta Gyarmathy 
Dénes VIII. o. t., főjegyző. 4. Br. Eötvös József: „Búcsú." Sza
valta Krétschy István VII. o. t.

Az október 6-iki díszgyűlésnek, amelyen G yurátz Ferenc püs
pök úr is részt vett, s amelyen a líceumi tanári kar is képviselve 
volt, a következő volt a műsora: 1. Hymnus. (Közének,) 2. E l
nöki megnyitó. Mondotta Ruhmann Jenő dr. tanár. 3. Ünnepi 
beszéd. M ondotta Gyarmathy Dénes V III. o. t., főjegyző. 4. „A 
honvéd kesergése." Irta  Gyarmathy Dénes, szavalta Pós Lajos 
VIII. o. t. 5. „Emlékezés 1849. október 6-ikára.“ Irta  és fel
olvasta Ferenczy Károly VIII o. t., főkönyvtáros. 6. Szózat. 
(Közének.) A gyűlés után a püspök ú r buzdító beszédet intézett 
az ifjúsághoz.

A Kemény Zsigmond br. emlékére rendezett díszgyűlés 
április 25-én a következő keretben folyt le: 1. Elnöki megnyitó. 
M ondotta Ruhmann Jenő dr. tanár. 2. „Kemény mint publicista.“ 
írta  és felolvasta Pós Lajos VIII. o. t. 3. Hegedűs István: „Br. 
Kemény Zsigmond emlékezete.“ Szavalta Gyarmathy Dénes VIII. 
o t.. 4. „Kemény mint regényíró.“ Ir ta  és felolvasta Grossing
Gusztáv VIII. o. t., pénztáros.

A Társaság ez évben három szavalóversenyt rendezett, egyet 
a hallgató, kettőt, még pedig egy költőit és egy prózait a működő 
tagok részére. A működő tagok költői szavalóversenyén Gyar
mathy Dénes VIII. o. t. nyerte el a d íja t, Pós Lajos VIII. o. t., 
Grossing Gusztáv VIII. o. t. és Krétschy István VII. o. t. szavalata 
pedig dicséretben részesült. A működő tagok prózai szavalóver
senyén a d íja t Horeczky Béla VII. o. t. nyerte el, Nagy Miklós 
VIII. o. t. és Krétschy István VII. o. t. pedig dicséretet kapott. 
A hallgató tagok versenyén a d íjat Saly József VI. o. t. nyerte el, 
Guóth Zoltán VI. o. t. szavalata pedig dicséretben részesült.

A munknkedvet a Társaság ezidén is pályázatok kitűzésével 
fokozta. A  pályázatok eredménye a következő:

A márciusi pályázaton Remport E lek VII. o. t. „A szabad
ságharc költői“ című irodalomtörténeti értekezésével, Gyarmathy 
Dénes VIII. o. t. pedig „Fohász” című költeményével nyert egy- 
egy aranyat.

Az örömünnepí pályázaton Krétschy István VII. o. t. 
„Jánoska” és „A kadály“ című novelláival dicséretet nyert.
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Az évvégi pályázaton a következők nyertek jutalm at: Pós 
Lajos VIII, o. t, „Allegorikus költészetünk az abszolutizmus 
korában“ című irodalomtörténeti értekezésével 1 aranyat, Nagy 
Miklós VIII. o. t. „A messzelátók“ című term észettani értekezé
sével 1 aranyat, Gyarmathy Dénes VIII. o .t. „Az ifjúság tüzé- 
ben" című költeménysorozatával és Sex. Propertius: „A második 
Penelope“ című latin műfordításával egy-egy aranyat. Dicséret
ben részesült Pós Lajos VIII. o. t. „Lélekforgácsok" és Remport 
Elek VII, o. t. „Hangulatok“ című költeménysorozata.

A  soproni Frankenburg Irodalmi Kör költeménypályázatán 
Gyarmathy Dénes VIII. o. t. „Civakodás az É lettel“ című költe
ménysorozatával dicséretet nyert.

A Radó Lajcsi-díjat (45 korona) ez évben legmunkásabb 
tagjának, Gyarmathy Dénes VIII. o. t., főjegyzőnek Ítélte oda a 
Társaság, Ferenczy Károly főkönyvtárosnak pedig a könyvtár 
lelkiismeretes kezeléséért 3 arany tiszteletd íjat szavazott meg.

H áztartását a Társaság az előre m egállapított költségvetés 
keretén belül vezette.

A) Bevétele volt az egész évben

Múlt évi pénztarm aradék címén . . . . . 77.95 K
Tagsági díj címén . . . . . . .  496.— K
Könyvjegyzékekből . . . . . . .  121.— K
Árverésből és büntetésből . . . . . . 61.76 K
Az ifj. könyvtári alapból . . . . . .  66.— K
Dr. Rátz Ottó úr ajándéka . . . . . .  20.— K
Döbrentei-díj címén . . . . . . .  10.— K

Összes bevétel . 852.71 K

B) Kiadás:
Lapokra és folyóiratokra . . . . . .  37.60 K
Egyesületi tagsági díjakra . . . . .  46.— K
Könyvtári célokra . . . . . . .  162.83 K
Könyvjegyzékek nyom tatására . . . . .  750.— K
H áztartásra . . . . . . . .  47.94 K
Postaköltségekre . . . . . . .  2.30 K
Jutalm akra . . . . . . . .  120.— K

Összes kiadás . 1166.67 K



A nagy hiány fedezésére 540 K-t vett ki a Társaság taka
rékpénztári tőkéjéből, úgyhogy jelenleg 226.04 K pénztári feles
lege van.

Hálásan emlékezünk meg e helyen is dr. R átz Ottó főiskolai 
felügyelő úrról, aki 20 K-t adományozott a Társaságnak pálya
díjakra.

A  Társaság önképző m unkásságát nagyban tám ogatta könyv
tára  és olvasóköre. A  könyvtár élén az elnök ellenőrzése mellett 
Ferenczy Károly főkönyvtáros állott, aki B ernáth  Dezső VII. 
o. t. alkönyvtáros és 14 szekrénykönyvtáros közreműködésével 
kezelte a könyvtárt, a főkönyvet, a szerzeményi naplót, a folyó
iratok és a kötésbe adott könyvek jegyzékét. A  könyvtár ezidén 
is tetemesen gyarapodott, s a Társaság 162.83 K -t fordított reá. 
A  könyvtári órák szerdán és szombaton voltak % 2—V-A-ig- A 
tagok két művet vehettek ki egyszerre s 3 hétig tarthatták  
maguknál.

Az olvasókör helyisége m indennap d. u. 4— MiTig állott a 
tagok rendelkezésére. A  Társaság a következő lapokat és folyó
iratokat járatta: Az Újság, Pesti Hírlap, Vasárnapi Újság, Új 
Idők, Akadémiai Értesítő, Budapesti Szemle, Egészség, Magyar 
Nyelv, Magyar Nyelvőr, M athem atikai Értesítő, Természettudo
mányi Közlöny, Századok, Irodalomtörténet, Irodalom történeti 
Közlemények, Protestáns Szemle, Egyetemes Philologiai Köz
löny, A  Magy, Tud. Akadémia kiadványai. Ezenkívül a kézi
könyvtár is rendelkezésükre állott a tagoknak. A  tagok még 
szórakozást találtak a sakk és dominó játékban. Az olvasókör
ben Nagy Miklós VIII. o. t. háznagy és a napos teremőrök ta r
tották fenn a rendet.

A  Társaság évi működését örömünneppel zárta  be, amelyet 
június 7-én rendezett a következő műsorral: 1. Részlet „Allego
rikus költészetünk az abszolutizmus korában“ c. jutalmazott 
pályamunkából. Irta  és felolvasta Pós Lajos VIII. o. t. 2. Beetho
ven: ,,Es-dur trió“ I. rész. Allegro. Zongorán játszotta  Bancsó 
Ferenc VII. o. t., hegedűn Símkó Á rpád  VII. o. t., cellón GuiU 
leaume René VIII. o. t. 3. Szemelvények az „Ifjúság tüzében“ 
c. jutalm azott költeménysorozatból. Irta  és felolvasta Gyarmathy 
Dénes VIII. o. t., főjegyző. 4. a) Brahms: „Bölcsődal.“ b) Rie
ding Oszkár: „M agyar ábránd.“ Hegedűn játszotta Simkó Árpád 
VII. o. t„ zongorán Bancsó Ferenc VII. o. t. 5. „A koldus



asszony,“ Irta  Szász Károly. Szavalta Krétschy István VII. o. í. 
6. Á llaga Géza: „Magyar cimbalomkoncert." Cimbalmon já t
szotta Csatkai Endre VIII. o. t. 7. Jelentés a Társaság évi mű
ködéséről. Felolvasta Gyarmathy Dénes VIII. o. t„ főjegyző. 
S. Jutalm ak kiosztása.

2. Líceumi Gyorsírókor.

A „Soproni líceumi gyorsírókor“, mely ez évben 49. eszten
dejét töltötte be, a jelen tanévben 1913. szeptember hó 18-án 
alakúit meg, 26 rendes, 58 hallgató, 18 pártoló, összesen 102 tag
gal. A kör elnökévé szeptember 17-én Spanner Géza tanár urat 
választotta meg három évre, A  tisztikar így alakúit: titkár Pós 
Lajos V III. o. t., tanfolyamvezetők: Kobelrausch Ernő VIII. és 
Szalay László VII. o. t.-k. Pénztáros; Ferderber Andor VII. o. t. 
Könyvtáros: Pauliny-Tóth Illés VIII. o. t. Jegyző: Jakob Mihály 
VII. o. t. Előkészítő-tanfolyamvezető: Vince Károly VII. o. t. A 
kör kiadványának, a „Soproni G yorsírónak“ főszerkesztője: Pós 
Lajos, társszerkesztője: Remport Elek VII. o. t., autografálója: 
Kobelrausch Ernő V III. o. t.

A  kör ezideí működése visszanyúlik a nyári szünetre. A  kör 
ugyanis résztvett az 1913. augusztus hó 6—22-íg Budapesten 
rendezett nemzetközi kiállításon és kongresszuson, és pedig szép 
eredménnyel, amennyiben az ifj. egyleteknek jutott legnagyobb 
díjat: az ezüstérmet elnyerte. A kör kiállítását a bírálók és a bel
földi lapok épúgy, mint néhány külföldi, osztatlan elismerésben 
részesítették.

Körünk ezen évben az elnökválasztó-, alakuló-, zárógyűlé
seken kívül még 8 rendes gyűlést is tartott. Ezen gyűlések pro- 
grammján szerepelt egy szabad előadás „A fabroizmusokról“ két 
részletben; egy felolvasás „Az írás“ címén, m indkettőt a titkár 
tarto tta; azonkívül 6 magasfokú vitaírási gyakorlat (szerzők: 
Ferderber Andor VII., Kobelrausch Ernő VIII., Kovács József
VI. , Pauliny-Tóth Illés VIII., Pós Lajos VIII., Szalay László
VII. o. t.) és a folyó ügyek elintézése.

A  körnek volt 4 tanfolyama, amelyek közül a vitaírásit a 
titkár vezette heti 2 elméleti és 1 gyakorló órában. A  két levelező
tanfolyam ot a tanfolyamvezetők tanították heti 2 órában, az elő
készítő-tanfolyam pedig az erre választott tisztviselő vezetése
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mellett folyt három hétig, heti 2 órában a húsvéti szünet után. 
A  haladó gyorsírók számára a titkár egész éven át heti 3, április
tól kezdeve heti 6 gyakorló órát tarto tt. A vitaíró-tanfolyam  10 
hallgatója közül a május 6-án ta rto tt vizsgán 8 jelesre, 2 pedig 
jóra vizsgázott. A levelező-tanlolyam ck 21 hallgatójából pedig 
május 7-én 19 jelesre, 1 jóra és 1 elégségesre.

Tagjait a kör idén is versenyek rendezésével buzdította. H á
rom verseny volt a tanév folyamán. A  decemberi kezdő levelező
versenyen 1. lett Koltay István IV. o. t., 2. Rituper Sándor III. 
o. t., 3. Sümegi Sándor IV. o. t., 4. Kund Béla V. o. t. Dicséretet 
nyertek sorjában: Fekete János IV., Ritter Lajos V., Balogh 
Gyula III. Csepanovszky Gyula VII., Tömböly Dénes III. o. t.-k 
és még 10-en. Az ugyanakkor tarto tt kezdővitaíró-verseny 110-es 
fokán 1. Kovács József VI. o. t., 2. Kardos Sándor VIII. o. t., 
3. Gestetner Jenő VII. o. t.; a 90-es fokon 1. Gecsányi Gusztáv
V. o. t., 2. W eiler Jenő VII. o. t., 3. Siftár István IV. o. t.; a 80 
szótagos szabatos-stenogramm-versenyen 1. Kovács József VI. 
o. t., 2. Kardos Sándor VIII. o. t., 3. Siftár István IV. o. t. A hala
dók versenyén a 200 szótagos fokon 1. Pauliny-Tóth Illés V III. 
és Remport Elek VII. o. t . ; a 160-ason 1. Stössl Mór VI. o. t.; a 
120-ason 1. Kobelrausch Ernő V III. o. t., 2. Ferenczy Gyula VI. 
o. t., 3. Víncze Károly VII. o. t. A  100 szótagos szabatos-steno- 
gramro-versenyben 1. Pauliny-Tóth Illés VIII. o. t., 2. Szalay 
László VII. o. t., 3. Remport Elek VII. o. t. — A húsvéti vakáció
ban Sopronban m aradt tanulók versenyén a 300 szótagoson 1. Pós 
Lajos VIII. o. t.; a 250-esen 1. Pós Lajos, 2. Pauliny-Tóth Illés 
VIII. c. t.; a 200-ason 1. Pauliny-Tóth Illés, 2. Stössl Mór VI. 
o. t., 3. Kardos Sándor (kezdő) VIII. o. t., 4. Vojtkó Pál (kezdő)
VI. o. t. A 150-esen 1. Stössl Mór, 2. Kardos Sándor, 3. Vojtkó 
Pál, 4. Horváth Sándor VI. o. t. — Az évvégi kezdő-levelezőírási 
versenyen 1. Rituper Sándor III. o. t., 2. Bödecs Károly III. o. t., 
3. Hárí Lajos III. o. t., 4. Koltay István IV. o. t., 5. Nagy Endre 
III. o. t. Dicséretet nyertek sorjában 10-en. Ezen pályázat minő
sége visszamenőleg évtizedek pályázatát múlja felül. Az évvégi 
kezdővitaíró-verseny 150—200-as fokán (kezdők számára még 
sohsem volt) 1. Kovács József VI. o. t., II. Vojtkó Pál VI. o. t., 
3. Siftár István IV. o. t.; a 120-ason 1. Gestetner Jenő  VII. o. t., 
2. W eiler Jenő VII. o. t., 3. Gecsányi Gusztáv V. o. t . ; a 100 szó
tagoson 1. Horváth Imre IV. o. t., 2. Mesterházy Jenő IV. o. t.
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A  haladók 200—250 szótagos versenyén 1. Remport Elek VII.
o. t., 2. Pauliny-Tóth Illés VIII. o. t., 3. Stössl Mór VI. o. t.; a 
170 szótagoson 1. Szalay László VII. o. t., 2. Ferderber Andor
VII. o. t., 3, Takács Ferenc VI. o. t . ; a 140 szótagoson 1. Ferenczy 
Gyula VI. o. t., 2. Hollós Sándor VII. o. t., 3. Vincze Károly 
VII. o. t. Ezenkívül tarto tt még körünk az összes tagok képes
ségének kim utatására egy próbaversenyt 150—350 szótagig emel
kedve: 1. Pós Lajos VIII. o. t., 2. Pauliny-Tóth Illés VIII. o. t.,
3. Remport Elek VII. o. t., 4. Ferderber A ndor VII. o. t.

Kifelé körünk működése a következő volt: A nemzetközi 
kiállításon kívül résztvett körünk titkára révén a február 2-án 
Budapesten tarto tt írásversenyen, melyen a titkár a 250 szőtagos 
versenyen II. d íjat, díszkönyvet nyert, azonkívül az ugyanakkor 
tarto tt „Országos Diák-Gyorsíró-Szövetség“-i nagygyűlésen elő
adást tarto tt ezen címen: „Időszerű-e a gyorsíró-diákság kerüle
tekben való szervezkedése“. Az előadást, azonkívül a titkár né
hány cikkét a „Gyorsírástudom ány és Diákgyorsíróvilág“ című 
szaklap közölte. A  kör életéről a „Gyorsírástudomány és Diák
gyorsíróvilág“, a „Szegedi Gyorsíró“, az „írás" és a „Magyar 
Gyorsírási Ú jság“ közölt híreket állandóan. Körünk tagjai részt- 
vettek az „ írás“ rövidítés alkotási pályázatán, a „Szegedi Gyors
írók Egyesülete“ országos levelező és vitaírási pályázatán.

Kifelé azonban legnagyobb működési tere körünknek lapja, 
a „Soproni Gyorsíró" révén nyilt. Körünk tavalyi zárógyűlésén 
elhatározta, hogy a lapot az anyagi viszonyok szűkössége miatt 
többé nem ad ja  ki. Azonban, miután az egész gyorsíróvilág szo
morúan elparentálta, feltám asztotta a főgimnázium tanári kara. 
Elhatározta a tanári kar, hogy a 40. esztendejéhez közeledő 
diáklapot megszüntetni nem engedi és annak kiadását anyagilag 
támogatja. Ezen határozatot az egész magyar gyorsíróközönség 
nagy örömmel fogadta. Az idei „Soproni Gyorsíró“ hivatása az 
volt, hogy megmutassa mégegyszer, amit már annyiszor meg
mutatott, hogy körünk nem akkor erős, ha a lap nem veszi el 
néhány tag munkaerejét, hanem akkor erős, ha a lap el tudja 
érni a megfelelő színvonalt. A  „Soproni Gyorsíró“ 40 évfolyama 
ott díszlik a lipcsei grafikai világkiállításon, ahol a kiállítás igaz
gatóságának egyik tagja a gyorsírási világirodalom egyik legfon
tosabb tényezőjének nevezte.

A  kör könyvtára az idei év folyamán is szép szaporodást



tüntet fel. G yarapodott Radnai Béla és Bódogh-Dr. Katona, Dr. 
Szőke, tankönyveivel, a lapok újabb évfolyamaival; minőségben 
pedig a Dr. Téglás Géza-könyvtárával folytatott csere révén. A  
könyvtár állománya jelenleg 534 kötet kb. 950 K értékben. 
G yarapodás 18 kötet. Egész évi összforgalom 232 kötet.

A kör pénztári állapota a következő:

Bevétel: Múlt évi pénztári m aradék  . . . 40.46 K
A 200K-ás kötvény kam ata . . . . .  9.— K
Tagsági díjak . . . . . . . .  . 360.— K
Külső előfizetések a Soproni Gyorsíróra . . . 147.40 K
Tavalyról hátralékok . . . . . .  7.40 K
Diákkoncert jövedelméből . . . . .  60.— K
Adományok . . . . , . . 50.— K
Büntetésekből . . . . . . .  44.— K
Apróságokból . . . . . . .  3.57 K

Összes bevétel . 721.83 K

Kiadás: Soproni Gyorsíró költsége . . , 250.— K
Tiszteletdíjak . . . . . . .  120.— K
Könyvtárra . . . . . . . .  25.— K
Kiállítási költségek . . . . . . .  40.26 K
Titkár kiküldése Budapestre . . . . .  20.— K
Versenydíjakra . . . . . . .  30.— K
Iskolaszolgáknak . . . . . . .  20.— K
Visszafizetés (tagsági díj törlés) . . . . . 6.— K
Apróbb kiadások . . . . . . .  40.74 K

Összes kiadás . 552.— K

Pénztári m aradék tehát az év végén . . . 169.83 K

3. Líceumi Ének- és Zenekör.

A köt 1913. szeptember hó 22-én tartotta alakuló gyűlését. 
A  kör elnöke volt Králik Gusztáv tanár, főjegyzője Csatkai Endre 
VIII, o. t., pénztárosa Borbély Gyula VIII, o. t., főkönyvtárosa 
Sümegi László VIII. o. t., alkönyvtárosa Simkó Á rpád VII. o. t. 
és ellenőre Bancsó Ferenc VII. o. t. A  körnek 18 működő és
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64 pártoló tag ja  volt. Ügyeit a tizenkettes-bizottság intézte, 
amelynek tagjai a kör tisztviselőin kívül az elnök által kijelölt 
tagok voltak.

A  kör az alakuló- és zárógyűlésen kívül 9 rendes gyűlést 
tarto tt. Ezeken a tagok zenedarabokat adtak elő, a zene körébe 
vágó írásműveket olvastak fel és bírálták meg. Az előadóktól 
komoly készültséget és értelmes, szép előadásra való törekvést 
kívánt a kör. Sűrűn szerepelt a műsoron a kamarazene is. Zene
kara is volt a körnek, amelynek vezetésére Téby Mihály 
tanár urat kérte fel. Képviselve volt a kör az iskolai ünnepsége
ken és a testvéregyesületek által rendezett ünnepélyeken is.

Tagja volt a kör a „Soproni Zeneegyesület“-nek, a „Soproni 
Férfidalkör“-nek és a „Haydn-M ozart-Beethoven K ör‘‘-nek, 
amelyeknek hangversenyein a kör tagjai kedvezményben része
sültek.

A  könyvtár ajándék útján több darabbal gyarapodott. Hol
lós János igazgató úr egy zongora-iskolát, Csatkai József úr és 
Csatkai Endre több kisebb darabot ajándékoztak. Vétel útján 
a kör könyvtára a „Musik für A lle“ és a „Zeneközlöny“ című 
folyóiratok 1913/14-iki évfolyamaival gyarapodott; azonkívül be
szereztük Szerémi brácsaiskoláját és a kezdők számára könnyű 
operarészleteket két hegedűre.

A  kör pénztárának ez évi bevétele a m últ évi maradék, tag
sági díjak és a főisk. hangverseny jövedelméből K 226.48 volt. 
Kiadásai: tagsági díjak, könyvtári kiadások, hangszerek javítása 
stb. K 102.24 tettek ki. Pénztári m aradék tehát K 124.04.

4. Ifjúsági Belmissziói Egyesület.

1. A z egyesület megalakulása és tisztviselői. A Belmissziói 
Egyesület a folyó tanévben október hó 3-án alakult meg 234 tag
gal. Munkásságát ezidén is két fő irányban fejtette ki, t. i. a lelki 
épülés, jellemfejlesztés terén az összejövetelek tartása útján és 
a szeretetmunkásság terén a diáksegélyezés és a gyámintézeti 
ügy felkarolása által.

A tisztviselők a következők voltak: Elnök: Hetvényi Lajos 
tanár; titkár: V árallyay János VIII. o. t.; jegyző: Bancsó Ferenc 
VII. o. t .; főpénztáros: Vucsák stván VIII. o. t.; énekvezető: Bor
bély Gyula V III. o. t.; osztálypénztárosok: Kobelrausch Ernő
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V III. o. t., A jkay István VII. o. t., Kovács József VI. o. t., Széles 
Imre V. o. t., Fekete János IV. o. t., Bakó István III. .o t., Novák 
Gyula II. o. t., M esterházy István I. o. t.; választmányi tagok: 
Ferenczy Károly, Grossing Gusztáv, Győrify Péter, Nagy Miklós 
VIII. o. t., Hollós Sándor, Jakob Mihály, Véssey Miklós, Vincze 
Károly VII. o. t., Nagy Lajos, Schrödl Mátyás, W arkoweil Vilmos, 
Zergényi Tibor VI. o. t., Balogh Lajos, R itter Lajos, Szalay 
József, Varga Gyula V. o. t., Horváth Imre IV. o. t., Gecsényi 
Károly III. o. t., Vargyay Gyula II. o. t., Boros László I. o. t.

2. Összejövetelek, vallásos esték s a jellem fejlesztés ügyét 
szolgáló egyéb munkásság. Az egyesület a folyó tanévben össze
sen 23 összejövetelt tartott. November 14-én Gombos Ferenc, 
a magyar evangéliumi keresztyén diákszövetség utazó titkára 
látogatta meg egyesületünket, mely alkalommal építő s tanul
ságos előadást tarto tt ifjúságunk előtt. Egyesületünk képviseleté
ben pedig ennek titkára vett részt a diákszövetségnek a Mott 
János budapesti tartózkodása alkalmával november 30-án és 
december 1-én tarto tt gyűlésén és a diákszövetség február 1-i 
téli konferenciáján. Titkárunk tapasztalatairól az egyik ülésen 
beszámolt. A titkár Budapestre utazásának költségeire a magyar 
evangéliumi keresztyén diákszövetség titkári hivatala első ízben 
20 JC-t küldött, amit ez alkalommal nyilvánosan is hálás köszö
nettel nyugtázunk.

Az összejövetelek tárgyai éneken és imádságon kívül val
lásos és erkölcsi irányú felolvasások, bibliamagyarázatok és sza
valatok voltak. A  felolvasásoknak, előadásoknak nevezetesebb 
témái a következők voltak: W iehern János Hennrik élete és a 
belmisszió, A nevezetesebb m agyar reformátorok élete és munkás
sága, A vasárnapi iskola története, A szabadság fogalma, Kit 
válasszunk vezetőnknek életünkben stb. Förster Frigyes Vilmos 
„Az élet művészete" és Pfennigsdorf R. „Krisztus a modern szel
lemi életben" c. munkákból olvastunk és magyaráztunk egyes 
nevezetesebb részleteket.

A felsőbb osztálybeliek bibliai óráin M áté evangéliumát is
m ertettük és magyaráztuk az egyes fejezetek sorrendjében; az 
alsóbb osztálybeliek bibliai óráin pedig egyes alkalmilag kiválasz
to tt szentírási helyek voltak a bibliamagyarázat tárgyai. Ez 
utóbbiakon mint bibliamagyarázó az egyesület titkára is tevé
keny munkásságot fejtett ki. — Egyesületünk két vallásos estét
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is tarto tt, amelyeken az ifjúságon kívül nagy számú közönség 
vett részt, A  december 21-iki vallásos est tárgysora a következő 
volt:

í. Közének.
2. A  lélektan egyik tanulságos fejezete. Irta  és felolvasta: 

Hollósy Kálmán tanár úr.
3. Haydn: G-dur trió. Andante. Hegedűn, csellón és zongo

rán előadták: Simkó Á rpád VII. o. t,, Guilleaume René VIII. o. t. 
és Bancsó Ferenc VII. o. t.

4. Vargha Gyula: Jövel Megváltó. Szavalta: Gyarmathy 
Dénes V III. o. t.

5. Mascagni: Cavalleria Rusticana. Intermezzo. Előadta az 
ifjúsági zenekar.

6. Közének.
A március 29-iki vallásos est műsora pedig a következő volt:

1. Közének.
2. Megnyitó szó. M ondta: Hetvényi Lajos tanár úr.
3. A  buddhizmus és a keresztyénség. Irta  és felolvasta: 

Gyarm athy Dénes VIII. o. t.
4. Bach Ph. E.: A  tavasz ébredése. Trio. Előadták: Simkó

Á rpád VII. o. t. hegedűn, Bancsó Ferenc VII. o. t. zongorán és 
Guillaume René VIII. o. t. csellón. *

5. Béry Gyula: Jézus imája. Szavalta: Pós Lajos VIII. o. t.
6. Schubert: Részlet az Es-zongora-trioból. Hegedűn játssza 

Simkó Á rpád VII. o. t., zongorán kiséri Bancsó Ferenc VII. o. t.
7. Közének .
Egyesületünk jára tta  az Evang. egyházi élet, Harangszó, 

Ifjú évek, Szövétnek s a Belmisszió c. lapokat. A  folyó tanévben 
az egyesületi könyvtár m egalapítása ügyében is egy nevezetes 
lépéssel előre jutottunk, amennyiben a Véssey Sándor-féle a la
pítvány kamataiból 90 K értékben egy alkalmas szekrényt szerez
hettünk, ahová a már meglevő könyveket és folyóiratokat el
helyeztük; a könyvtár gyarapítása most már a jövő feladata lesz.

Egyesületünk a nemesirányú nevelést a folyó tanévben az 
alsóbb osztálybeli tanulók számára szervezett u. n. szórakozó 
órákkal is szolgálta. Ezzel egyesületünk az alsóbb osztálybeli 
tápintézeti tanulók vacsora előtti sokszor nyersebb szórakozásait 
terelte helyesebb irányba, amennyiben önként vállalkozó felsőbb
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osztálybeli tanulók felügyelete a la tt az esti 5— óra közti 
időben részint egy rendelkezésükre álló teremben társasjátékokat 
játszhattak, olvasgathattak, részint pedig rendes módon a sza
badban játszhattak. A  jelzett célból több tanuló megfelelő já té 
kokat bocsátott az egyesület rendelkezésére, am it az illetőknek 
e helyen is megköszönünk.

A karácsonyi szünidőben Sopronban m aradt vidéki tanulók 
szám ára december 24-ikén este karácsonyfa ünnepélyt tarto ttunk 
s az egyes tanulók között ajándékokat osztottunk ki.

3. A z egyesület szeretetmunkássága. Midőn egyesületünk 
szeretetmunkásságáról beszámolunk, első sorban hálás érzülettel 
emlékezünk meg azokról a kegyes jóltevőkről, akik egyesületün
ket adományban részesítették.

a) A  nemes adományok a következők:

A jkay Béla egyházkerületi főjegyző úr adománya . 10.— K
A december 21-én tarto tt vallásos est offertóriuma a

deáksegélyző pénztár javára . . . . .  30.12 K
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úrnak az előbbi célra

küldött adománya . . . . . . .  5.—  K
Poszvék Sándor nyug. líceumi igazgató úrnak ugyan

arra  célra küldött adománya . . . . .  5.— K
A Soproni Takarék- és Kölcsön-egylet adománya . 20.— K
A Soproni Takarékpénztár adom ánya . . . 25.— K
Dr. Hoffner Elek ügyvéd úr adom ánya . . . 2,-— K
A  főiskolai hangverseny jövedelméből a deáksegélyző

pénztár szám ára juttatott összeg . . . .  60.— K
A március 29-én tarto tt vallásos est offertóriuma a

gyámintézeti pénztár javára . . . . .  14.40 K
Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő ú rnak  az előbbi célra

küldött adománya . . .  . . . .  5.—  K
Poszvék Sándor nyug. líceumi igazgató úrnak ugyan

arra  célra küldött adománya . . . . .  5.— K

Összesen . 181.52 K

Ezeken kívül karácsonykor ad tak  adományokat: Máhr Á r
pád úr könyveket, Seidl Samu ú r divatárú cikkeket. A segítő 
könyvtár szám ára pedig több tanuló tankönyveket, az egylet építő

6



irányú könyvtára szám ára alkalmas könyveket s a szórakozó 
órák részére pedig társas játékokat adott. Az összes kegyes ada
kozók fogadják e helyen is nemes adományaikért egyesületünk 
hálás köszönetét. Tagsági díj címén a deáksegélyző pénztár ja
vára 198 K 68 f, a gyámintézeti pénztár javára pedig 198 K 50 f 
folyt be.

b) A  deáksegélyezés terén  az egyesület m unkáját a folyó tan
évben is úgy végezte, hogy egyes szegénysorsú és tám ogatásra 
érdemes tanulók helyett a szállásdíjat a szállásadók kezébe kifi
zette, őket a tandíj és tápíntézeti díj lefizetésében segítette, illetve 
ruhára adott segélyt, az év elején pedig több tanulónak egy évi 
használatra tankönyveket kölcsönzött. A  fentebbi módon pénz
segélyben 18 tanuló részesült. A jelzett segélyezésre a segítő 
könyvtár gyarapítására kiadott összeggel együtt az egyesület 
714 K 40 f-ért fordított, még pedig 4 tanuló tandíjára  fizetett 
120 K-át, 10 tanuló tápintézeti díjára 320 K-át, 2 tanuló lakás
pénzére 60 K-át, 2 tanulónak ruhára 60 K-át, a segítő könyvtári 
új könyvekre 154 K 40 f-ért.

c) A  gyámintézeti ügyet is kellő módon felkarolta egyesüle
tünk. A gyámintézeti ügyet illetőleg az alapszabályok értelm é
ben egyesületünkre azok a szabályok kötelezők, amelyek az 
Egyetemes egyházi gyámintézet alapszabályaiban az ifjúsági 
gyámintézetekre vonatkoznak. Ennek megfelelően intézkedett 
egyesületünk a kiosztás alá  kerülő 200 K ügyében, t. i. eme összeg 
%  részét, azaz 50 K -át az egyházkerületi gyámintézeti pénztár 
ú tján  az egyetemes gyámintézeti pénztárba küldötte be; %  rész, 
azaz 150 K felett pedig az egyesület maga rendelkezett olyanfor
mán, hogy 20 K-át a M agyarországi evang. missziói egyesület ala
pító tagsági díjának harm adik részletéül küldött be az egyesület 
pénztárába, a dunántúli evang. egyházkerületí árvaház alapra 
20 K-át, a paloncai evang. gyülekezetnek 40 K-át, a soproni 
evang. gyülekezet konfirmandusai között szétosztandó konfir
mációi emlékkönyvekre 20 K-át, a beteg liceumí tanulók tápinté
zeti ellátásának javítására szolgáló alapra pedig 50 K-át juttatott.

4. Számadás a Belmisszió egyesület pénztárának 1913—14. 
tanévi forgalmáról.
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a] Deáksegélyző pénztár:

M aradvány a múlt évről . . .  . . 
Tagsági díjak s az ifjúság önkéntes adományai címén 
Adományok . . .
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző egyesület alapít- 

ványszerűen kezelt tőkéjének kam atai az 1914. évre 
A  Belmissziói egyesület deáksegélyző pénzének kam.

1438.47 K 
198.68 K 
157.12 K

500.— K 
74.89 K

Összesen . 2369.16 K

K i a d á s o k :

A  segítő könyvtár számára tankönyvekért 
Könyvszekrény . . . . . . . .
Tanulók segélyezésére készpénzben . . . .
Előfizetés lapokra . . . . . . .
A december 21-iki vallásos est és a karácsonyfa 

estély . . . . . . . . .
Iskolaszolgáknak az egyesületben végzett szolgá

latéiért . . . . . . . .

154.40 K 
90.— K 

560.— K 
18.20 K

38.52 K

25.— K

Összesen . 886.12 K

Bevétel . . . . . . . . .
Kiadás . . . . . .  . . .

2369.16 K 
886.12 K

M aradvány . . . . . . . 1483.04 K

A Belmissziói egyesület deáksegélyző pénztárának vagyoni 
helyzete tehát az 1913— 14. tanév végén a következő:

a) „Véssey Sándor alapítványa“ címén takarékpénz
tárban van . . . . . . . . 803.26 K

b) „A Belmissziói egyesület deáksegélyző a lap ja“ 
címén takarékpénztárban van . . . . 468.02 K

c) A jövő iskolai évben a tanulók segélyezésére fel
használható s jelenleg szintén takarékpénztárban 
elhelyezett összeg . . . . . . 211.76 K

Összesen . 1483.04 K
6*
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b) Gyámintézeti pénztár:

M aradvány a múlt évről . . . . .  14.80 K
Tagsági díj címén befolyt . . . . .  198.50 K
A márc. 29-iki vallásos est offertóriuma . . 14.40 K
Külön adományok . . . . . . .  10.— K
Időközi kamatok . . . . . . .  1.99 K

Összesen 239.69 K

K i a d á s :

A z  egyesület által az alapszabályok értelmében a
saját hatáskörében kiosztott összeg . . . 150.— K

Az egyetemes gyámintézeti pénztárba befizetett
összeg , . . . . . . . .  50.— K

A  márc. 29-iki vallásos est költsége . . . . 6.— K
Postaköltség . . . . . . . .  — .50 K

Összesen . 206.50 K
Bevétel . . . . . . . . .  239.69 K
Kiadás ...............................................................................  206.50 K

A takarékpénztárban elhelyezett m aradvány . , 33.19 K

A fentebbi adatok világosan m utatják, hogy egyesületünk a 
szeretetmunkásság terén különösen a deáksegélyezés körül a 
folyó tanévben is elég szép eredményt m utathatott fel. Abból a 
célból azonban, hogy szegénysorsú tanulóinkat oly mértékben tá 
mogathassuk, amint arra szükség volna, s a m egalapított könyv
tárunkat is gyarapíthassuk, az igen tisztelt szülők, és általában 
pártfogó közönségünk nagyobb érdeklődése és támogatása nagyon 
áldásos lenne, mire olvasó közönségünk becses figyelmét ezen
nel hitrokoni szeretettel felhívjuk.

Ami pedig a lelki építés m unkájának eredményeit illeti, en
nek megítélése nem a mi feladatunk, de egyes tények alapján 
hisszük, hogy a folyó tanévben egy lépéssel tán ebben a tekintet
ben is előbbre jutottunk.

5. Ifjúsági Tornakor.
Az Ifjúsági Tornakor működésének második évében 1913 

szeptember 29-én tartotta évnyitó közgyűlését. Tagjai pártolói)
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és rendesek. Pártoló tagok lehetnek a III.—VIII. o., rendesek az 
V.—V III. o. növendékei. Pártoló tag  volt 25, rendes tag 74. A 
tisztikar a következőképen alakult meg: Tanárelnök: Téby 
Mihály intézeti tornatanár. Ifjúsági elnök: Szabó Gyula VIII. o. 
t., titkár: Hollós Sándor VII. o.t., pénztáros: Farkas Elemér V III.
o. t. Választmányi tagok: Büki Béla, Molnár Béla, Pós Lajos 
VIII. o. t., Dala Béla, Kerpel Ödön, Szilvássy M ihály VII. o. t., 
Bakó János, R anharter Antal VI. o. t., továbbá Bödecs Károly és 
Szilvássy Dénes V. o. tanulók. Szakosztály vezetők: Szabó Gyula 
VIII. o. t. a torna-, M olnár Béla VIII. o. t. az athletikai-, Kerpel 
Ödön VII. o. t. a football-, Krétschy István VII. o. t. a kerékpár- 
szakosztályé.

Ez iskolai évben a kör 2 közgyűlést és 9 választmányi ülést 
tartott. A közgyűlések tárgysorozata az év megnyitása, a tiszti
kar megalakítása, illetve az év bezárása volt. A  választmányi 
üléseken pedig az adminisztratív teendőket intézték el.

A kitűzött célt, a tagoknak a torna és a sport, egyszóval a 
testgyakorlás minden általuk művelhető ágában való képzését, 
intenzivebb foglalkoztatását a kör ez évben is elérte, minek 
bizonysága az, hogy a fölkarolt sportágak mindegyikében olyan 
eredményeket m utattak  föl a tagok, melyeknek legnagyobb része 
országos viszonylatban is elsőrangú.

Az elért legjobb eredmények a következők:

Magasugrás: Kerpel Ödön V II. o. t., 165 cm.
Súlydobás: M olnár Béla V III. o. t., 12 m 22 cm.
Díszkoszvetés: M olnár Béla V III. o. t., 39 m 15 cm.
Füleslabda hajítás: Szabó G yula VIII. o. t., 56 m 90 cm.

Magasugrás helyből: Grossing Gusztáv V III. o. t., 137.5 cm.

50 y-os hátúszás: Pós Lajos VIII. o. t., 42.6 mp.
60 rn-es mellúszás: Bancsó Ferenc VII. o. t., 58 mp.
100 y-os hátúszás: Pós Lajos VIII. o. t., 1 p 29.8 mp.
400 m-es hátúszás: Pós Lajos VIII. o. t., 7 p 49.8 mp.
50 y-os gyorsúszás: Vojtkó P ál VI. o. t., 35 mp.
Megjegyzendő, hogy ezen eredmények hiteles mérőeszközök

kel való pontos mérés mellett érettek  el.
A  tornázásban különösen kitűnik Szabó Gyula VIII. o. t., 

Hollós Sándor és Horetzky Béla VII. o. t. A  műkorcsolyázók



közül Guilleaume Rene, Paulíny-Tóth Illés VIII., Simkó Á rpád 
és Krétschy István VII. o. t. m utattak föl szép eredményt.

A  kör ezévi működésének kiemelkedőbb eseményei voltak a 
következő ifjúsági versenyek:

1913. október 11-én a kör által rendezett, s a soproni közép- 
iskolások számára kiírt athletikai verseny, melynek részletes ered
ménye a következő:

60 m-es síkfutás: 1. Molnár Béla (lie.), 2. Böhm Adolf (áll. 
főreál.), 3. Kirkovits Jenő (reál.). 100 m-es síkfutás: 1. Molnár 
Béla (lie)., 2. Geleji Géza (reál.), 3. Böhm Adolf (reál.) 4y^l00  
m-es staféta: 1. a líceumi csapat (Rupprecht Olivér, Horetzky 
Béla, Grossing Gusztáv, M olnár Béla). Helyből távolugrás: 1. 
Grossing Gusztáv (lie.) 284 cm, 2. M olnár Béla (lie.) 279 cm, 3. 
Bancsó Ferenc (lie.) 277 cm. Távolugrás: 1. Schneider Ernő 
(reál.) 522 cm, 2. M olnár Béla (lie.) 520 cm, 3. Körmendy Miklós 
(lie.) 490 cm. Magasugrás helyből: 1. Grossing Gusztáv (lie.) 
137.5 cm, 2. Schneider Ernő (reál.) 125 cm, 3. Szabó Gyula (lie.) 
120 cm. Magasugrás: 1. Schneider Ernő (reál.) 152 cm, 2. Rupp
recht Tibor (líc.) 152 cm, 3. Szabó Béla (reál.) 149 cm. Diszkosz
vetés: 1. Molnár Béla (lie.) 38 m. 10 cm, 2. Szabó Béla (reál.) 
33 m, 3. Schneider Ernő (reál.) 27 m 88 cm. Súlydobás: 1. M olnár 
Béla (lie.), 12 m 22 cm, 2. Szabó Gyula (líc.) 9 m 55 cm, 3. Pesti 
László (reál.), 9 m 13 cm. Súlydobás jobb és bal kézzel: 1. Mol
nár Béla (lie.) 22 m 48 cm, 2. Szabó Gyula (lie.), 18 m 17 cm, 
3. Pesti László (reál.) 16 m 74 cm. Füleslabda hajítás: 1. Szabó 
Gyula (lie.) 56 m 90 cm, 2. M olnár Béla (lie.) 53 m 30 cm, 
3. Horetzky Béla (lie.) 45 m 77 cm.

A  szépen sikerült verseny győzteseit a kör szép díjak
kal jutalm azta.

1914. március 22-én szép erkölcsi eredménnyel végződött a 
kör tornaünnepélye, melynek sorrendje a következő volt:

1. Felvonulás.
2. Botszabadgyakorlat zenére.
3. Magasugrás.
4. Játék .
5. Tornázás magas nyújtón.
6. Tagszabadgyakorlat zenére.
7. Tornázás magas korláton.
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8. Magasugrás gyűrűhintával.
9. Gúlák.

10. Díjkiosztás, elvonulás.
A  versenyen első díjat nyert Szabó Gyula VIII. o. t., máso

dikat Hollós Sándor VII. o. t., harm adikat Horetzky Béla VII. o. 
t., negyediket Hirschberger Béla VIII. o. t., ötödiket Pethő Ernő
VII. o. t. K itűnt még Kerpel Ödön VII. o. t. szép ugrásával, 
továbbá M alár Ágost, Büki Béla VIII. o. t., Szilvássy Mihály, 
Dala Béla VII. o. t., Horváth László VI. o. t.

Résztvett a kör az 1913. évi október 26-án Pozsonyban ren
dezett országos ifjúsági athletikai versenyen, hol Molnár Béla
V III. o. t. a súlydobásban, diszkoszvetésben és füleslabda hají
tásban első, Szabó Gyula VIII. o. t. a füleslabda hajításban m á
sodik, Körmendy Miklós az 1500 m-es síkfutásban második díjat 
nyert.

Beneveztek a tagok a Láhne-féle főgimnázium által június 
hóban rendezendő úszó és vizipoló versenyre, melynek eredm é
nyéről azonban a verseny késői dátum át tekintve, e helyen nem 
számolhatunk be.

Ez év május hó 21-én a tanárelnök vezetésével Guilleaume 
René VIII. o. t., Berg Taszilo br., Fogarassy Viktor, Krétschy 
István, Szalay Sándor VII. o. t. és Fogarassy Béla V. o. t. Wie- 
rter-Neustadtból kiindulva,kerékpáron Semmeringre rándult ki. 
Az idő kedvezett a kirándulóknak, s a természeti szépségek mohó 
élvezése m iatt az úttal járó fáradalm akat nem is érezve tértek 
vissza W iener-Neustadtba, hogy az ugyanazon napon Bécsbe 
rándult barátokkal egy vonatra szállván, kölcsönösen beszámol
janak egymásnak a nap eseményeiről.

A kör ez évi munkásságának felsorolása után be óhajtunk 
számolni annak anyagi állapotáról is:

Bevétel:
M últ évi pénztári m aradvány . . . . .  309.93 K
Tagdíj és büntetési díjból . . . . .  192.81 K
Athletikaí verseny jövedelme . . . . .  83.60 K
Tornaünnepély jövedelme (adományokkal együtt) . 408.60 K
Takarékpénztári kamat . . . . . .  6.50 K

Összes bevétel 1001.44 K
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Kiadás:
Athletikai versenyre . . . . . . .  176.76 K
Tornaünnepélyre  .......................  204.88 K
A Kör háztartására . . . . . . .  182.15 K
Jótékony célra (Tanárok Özv. és Árváit Seg. Orsz. Egy.) 40.— K

Összes kiadás . 603.79 K

Ingóságok:

20 drb tornanadrág (á: 3.92 K) . . .  78.40 K
1 drb vizipóló labda . . . . . .  14.— K
1 drb füleslabda . . . . . . . 11.66 K
1 drb stopperóra  .......................60.— K

Összesen . 164.06 K
A Kör vagyona tehát:

Készpénzben . . . . .  397.65 K
Ingóságokban . . . .  164.06 K

Összes vagyon . 561.71 K

Jelentésünk zártával nem m ulaszthatjuk el hálás köszönetét 
mondani mindazoknak, kik szíves adományokkal körünk anyagi 
helyzetét előmozdították, illetve a tagok ambícióját fokozták.



Tanszerek.

1. A líceumi nagykönyvtár gyarapodása az 1913—14. 
iskolai évben.

A) Vétel útján.

1. Folyóiratok. Ev. őrálló. -— Ev. Egyházi élet. — Egyet, 
phil, közlöny. — M agyar nyelvőr. — M agyar nyelv. — Budapesti 
szemle, —  Orsz, középiskolai tanáregyes, közlöny. — Magyar 
paedagogia. — Új élet. — Ethnographia és melléklete. — Száza
dok. — Földrajzi közlemények. — M ath, és physikaí lapok. — 
Természettud. közlöny. — Pótfüzetek a Közlönyhöz. — Magyar 
chemiai folyóirat. — Állattani közlemények. — Növénytani köz
lemények. — A tenger. — M agyar könyvszemle. — Művészet.
— M agyar iparművészet. — Numizmatikai Közlöny. — Orsz. 
paed, könyvtár és tanszermúzeumi értesítő. — Akad. értesítő. — 
Archaeologiai értesítő. — Athenaeum. — írod. tört. közlemények.
— Nyelvtud. közlemények. — M ath, és természettud. értesítő. —- 
Történeti szemle. — Irodalomtörténet. — Neue Iahrbücher für 
das kiáss. Altertum. — Deutsche Rundschau für Geographie und 
Statistik. — Literaturblatt für germ, und rom. Philologie. — 
Euphonion. — Kosmos.

2. Időszakonhint megjelenő müvek. Magyar tud. akadémia 
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — Monu- 
menta Hungáriáé hist. Diplomataria. Vol. XXXVIII. és XXXIX.
— M. történeti életrajzok XXIX. — Thesaurus linguae Lat. 
Supplementum. fase. IV., Vol. V. fsc. V., Vol. VI. fase. I. — Ro
scher: Lexikon der griech. u. röm. Mythol 66., 67., 68. f. — 
Grimm: Deutsches W örterb. XII. B. 1. A, 10.; XI. B. 3. A. 2.;

IV.
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XV. Band 1.; IV. Band 1. A. 4. 7. 2.; XI. Band 1. A. 4.; XIII. 
Band 11.; XI. B. 2. A. 1.; XIV. B. 1. A. 3. — Burger F., H and
buch der Kunstwissenschaft 5—23. f. — Gombocz-Melich: Magyar 
etymologiai szótár 1. f.

3. Önálló müvek. Jahresberichte für neuere deutsche Litera
turgeschichte (E. Schmidt) 21. évf. 2. k. — Springer, Handbuch 
der Kunstgeschichte V. K. — Thury Zs., A  szombatos kódexek 
bibliographiája. — Schwarz F., A  soproni német gyermekdal. — 
W illiams Archibald, A  modern technika nagy alkotásai. — Gib
son, A  modern villamosság. — Williams Archibald, Korunk talál
mányai. — M orsch H., Das höhere Lehramt in Deutschland und 
Oesterreich. — Iahresbericht über die Erscheinungen auf dem 
Gebiete der germ. Philologie. XXXIII. évf. — Kornis Gy., A 
psychologia és logika elemei, — Kornis Gy., Elemi psych, kisér- 
letek. — Giordano Bruno párbeszédei. Fii. írók. t. 27. — Kolbe 
B., Einführung in die Elektrizitätslehre. -— Rábel L., Hivatalos 
nyelvünk. — Katona L., Irodalmi tanulmányok. — Váczy L, 
Tompa Mihály. — Vértesy L, A  magyar romantikus dráma. — 
Szekfű Gy., A  száműzött Rákóczi. — Koeppel E., Byron. — 
Thomé, Flora von Deutschland I—V. K. — Schmidt Erich, Cha
rakteristiken I—II. -— Münch W., Geist des Lehramts. — Régi 
m agyar költők tára . 7. K. — Buday A., Római felirattan. — 
Szabó A., Platon válogatott művei. — Pichler F., Austria Romana 
I—II. — Stein A., Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. — Quintili- 
anus szónoklattana, ford. Prácser. 1. K. — Kelemen B., M agyar
német és német-magyar nagy kézi szótár I—II. K. — Középkori 
krónikások XV.-—XVI.

B) Adományok.

A nm. Vallás- és közokt. ministerium ajándéka: Révai nagy 
lexikona VII.—IX. K.; Forster Gy., M agyarország műemlékei 
III. K. — Ipari pályam utató. — A múzeumok és könyvtárak or
szágos felügyelőségétől: A múzeumok és könyvtárak orsz. taná
csának XI. jelentése. — A pápai ref. főiskolától: A pápai ref. fő
iskola br. Baldacci A. féle metszetgyűjteményének katalógusa; A 
pápai ref. főiskola könyvtárának kataloousa II. K. — Az Emke 
érd. m. közművelődési egyesülettől. Sándor J., Az Emke negyed- 
százados ünnepének leírása; Sándor L, Az Emke megalapítása
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és negyedszázados működése. — A nyitramegyei orvosegyesület
től: Nagy J., A madár. Rimaszombat város tanácsától: Feren- 
czy István levelei. — Az orsz. írod. és közmivelődési szövetség
től: A m agyar dráma fejlődése. — A budapesti ref. theol. aka
démiától: Pruzsinszky—Hamar, A budapesti ref. theol. akadé
mia Ráday-könyvtárának m űltja és jelene. — A dunántúli ág. h. 
ev. egyházkerülettől főtiszt. Püspök úr útján: A m. sz. korona or
szágainak 1910. évi népszámlálása. — Pollák M., Tompa Mihály 
és a biblia. Szerző aj.) — Hollós J., Az iskolai tanulmányi kirán
dulások kérdése. (Szerző aj.) — Hivatalos közlöny. — Néptanítók 
lapja. - Gyámintézet. — Herkules. — Állatvédelem.

M ulaszthatatlan kötelességet teljesítünk, midőn a felsorolt 
adományokért a szíves adományozóknak az intézet nevében ez
úton is hálás köszönetét mondunk.

2. Az Ifjus. Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása.
Demjén Géza és Tas József: M agyar Őrszem. — E. Mecsni- 

kov: Az emberi természet. -— Endrődi Sándor: A magyar köl
tészet kincsesháza. — Eck Péter: Észak vidékein. — Magyar tör
ténelmi emlékek. — R. Pfennigsdorf: Krisztus a modern szellemi 
életben. — Farkas és Seres: A francia forradalom. — Charles 
C. Turner: Küzdelem a levegő meghódításáért. — Gustave Le 
Bon: A tömegek lélektana. — Herczeg Ferenc: Mikszáth Alma
nach 1914-re. Koepel Emil: Byron. — Szekfű Gyula: A szám
űzött Rákóczi. — Váczy János: Tompa Mihály életrajza. — Vér- 
tesy Jenő: A magyar romantikus dráma. — Amicus Juventutis: 
Pályamutató. — Villiams Archibald: Korunk találmányai. — 
Henri Bergson: A  nevetés. — Kaffka Margit: M ária évei. — Pesti 
Hírlap naptára  1914. — Kászonyi Mihály: Válogatott költői ol
vasmányok. — Br. Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái. — 
Ady Endre: Ki látott engem? — Herceg Ferenc: Az ezredes. — 
Rózsa Miklós: A magyar impresszionista festészet. — Gaál Jenő: 
Széchenyi eszmevilága. — Dr. Cholnoky Jenő: A  jégvilág. — 
G. L. Strachey: A francia irodalom főirányai. -— Henri George: 
Haladás és szegénység. — Dr. Csige Varga A ntal: Japán  és 
a japánok. — Magyar történelmi emlékek. — Ajándékképen: 
Dr. Donáth Gyula: Alkohol és munka. — Dr. Stein: Az iszákos- 
ság és annak leküzdése. — Okolicsányi-Kuthy: A gümőkór képes
könyve.



Folyóiratok: Vasárnapi Újság LX. évfolyam 1913. — Új 
Idők XIX. évfolyam 1913. —- Akadémiai Értesítő 1913. — Buda
pesti Szemle 1913. — Egészség XXVII. évfolyam 1913. — Ma
gyar nyelv IX. évfolyam 1913. — M agyar nyelvőr 1913. — 
Egyet. Phílologiai Közlöny 1913. — M athematikai és Természet- 
tudományi Értesítő 1913. — Természettudományi Közlöny 1913. 
Századok 1913. — Irodalomtörténet 1913. — Akadémiai emlék
beszédek 1913. — Protestáns Szemle 1913. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1913. — Uránia 1912.

A könyvtár gyarapodása: 46 mű 53 kötetben 189.04 K ér
tékben, a könyvek kötésére 77.60 K-t fordított a Társaság, tehát 
összesen 266.64 K-t költött a könyvtárra.

A könyvtár állománya az 1913/14. tanév végén. 3425 mű 
4883 kötetben és 28 folyóirat 364 kötetben, összesen 3453 mű 
5247 kötetben és 8100 K értékben.

3. Az ifjúsági kiskönyvtár (I IV. oszt.) gyarapodása.
Az I. és II. osztálynak szóló részben: Múltévi pénztári ma

radék: 92 K 09 f; e tanévi bevétel: 63 K — f, az összes pénztár
készlet tehát: 155 K 09 f. Az összes kiadás könyvekre: 84 K 06 f. 
Pénztári m aradék: 71 K 03 f. E tanévi gyarapodás: 42 kötet 84 K 
06 f értékben. A  könyvtár állománya: 442 kötet.

A III—IV. osztály kiskönyvtárának m últ évi pénztári m ara
déka: 18 K 05 f. E tanévi bevétel: 74 K — f. Az összes bevétel 
tehát: 92 K 05 f.

Könyvek javítása és két új mű beszerzése: 34 K 50 f-be 
került. Pénztári maradék: 57 K 55 f.

A  könyvtár állománya 450 kötet.

4. A szertárak gyaradodása.
1. Természetrajzi szertár. Ajándékozás útján: Szélkiáltó, 

Hering Zsigmond úrtól. Mogyorószajkó Dr. Klausz Samu orvos 
úrtól. Négy évfolyam Term. Tud. Közlöny Dr. Mattes Adolf kör
orvos úrtól. Tizenhét praeparatum  szám ára való különféle ten
geri állatot az Adriából s egy csontfarkú m adarat adott: Gerő 
Á rpád főreáliskolai tanár úr. 14 darab különféle mikroskopiai 
készítmény Varga Ferenc tanárjelölt úrtól. Erdei bagoly Krem
ser Ernő I. oszt. tanulótól.

Vétel útján: Rodenstok-féle kézinagyító. Öt darab az élelmi
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szerek tápértékét feltüntető készítmény. A Sígmund-féle állat
tani mikroskopiai készítmények öt első sorozata.

Könyvek: Dr. Ormándy: Növénynevek ethymologiája. Dr. 
Schmidt: A  kristálytan története. Sternfeld: Reptilien u. Amphi
bien. Kleinschmidt: Singvögel der Heimat. Gramberg: Die Pilze 
unser Heimat. Schwanter: Aus Deutschlands Urzeit.

2. Földrajzi szertár. Vétel ú tján: Budapest szív. Ausztria, 
Európa, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália, Kö- 
zép-Európa fali térképei. A föld képe. (M ercator project.) Egy 
higanyos barometer, minimum-maximum hőmérő s egy háromféle 
skálás hőmérő.

3. Rajzszertár. Vétel útján: Gyűjteményes munkák. Várday: 
A „Fali m inták“ kicsi és bővített kiadása. — Várday: Magyar 
díszítmények. — W erner: Tischkarten etc. — Hoffmann: 
Figurenzeichnen; Elementarzeichnen; Blumen und Früchte. — 
W ellner: Aktzeichnen; Schwarz-weisskunst. — W alter: Feder
zeichnen. — Módszeres munkák: W ellner: Kopfzeichnen. — 
Dijck: Wie lerne ich zeichnen? — Langer-Zeitelberger: Methodik 
des Zeichenunterrichtes. — Larisch: Ornamentale Schrift. — 
Thieme: Anleitung zur Skizzierung.— Kampmann: Die graphi
schen Künste. — Lehnert: Erprobter Zeichenlehrgang. — Minták: 
Kosár, négykerekű kocsi, kétkerekű talyiga, konyhaszék, ülőke, 
bölcső, mosogató pad, gipsz-állvány, mókus, házi nyúl, szarka, 
kék cinke, vörösbegy, füsti fecske, pirók, 5 drb lepke üvegdoboz
ban, szarvasbogár és hőscincér üvegdobozban. — Segédeszközök: 
teljes mértékgyűjtemény, táblavonalzó, rajztábla (100— 130 cm), 
fejes vonalzó (150 cm), 12 túbus tempera-festék, 10 drb keret, 
tintatartó.

A  műalkotások m ásolatait tartalm azó képgyűjtemény gyara
podása: Beucur: Budavár visszavétele. — Székely B.: Zrínyi 
kirohanása. — Szinyei M. P.: Őszi színek. — Munkácsy M.: 
Síralomház. — Mányoki: Rákóczi. Cheops piramisa és a sphinx.
— Az Erechteion. — Oroszlánudvar az Alhambrában. — A  
rheimsí székesegyház. — A kölni dóm. — A római Szt.-Péter- 
templom külseje. — Ugyanannak belseje. — A desdai Zwinger.
— Michelangelo: Mózes. — Rubens: Levétel a keresztfáról. — 
Millet: Tallózó asszonyok. — Lionardo: Az utolsó vacsora. — 
Meunier: Az ipar. Neptun temploma Paestumban. — Verocchio: 
Colleoni lovas szobra. — A Riccardi-palota. — Templom Edfu-
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ban. — Lysikrates emléke. — A speieri dóm,. — A Louvre nyugati 
homlokzata. — A budavári Mátyás-templom, — Rembrandt: Az 
éjjeli őrség. — Tizian: Az adógaras. — Raffael: Sixtus madon
nája. — Schneider: Hauptmerkmale der Baustile.

A jándék útján: M adártollak és régi lakatok az intézet 
tanulóitól, 21 drb mintás-szövet Kiniczky A ntal úrtól.

4. Fizikai szertár. Vétel útján: 12 drb kézi szerszám, mérő
léc, tolómérce, 6 drb üvegpohár, 3 drb üvegcsésze, 10 drb üveg
palack, asztali mérleg, egy sorozat mérősúly, rugósmérleg, egy 
sorozat üveglencse, vízhőmérő, differenciális thermoszkop, ké
szülék a kritikus állapot szemléltetésére, akkumulátor, vertikális 
galvanometer, egy sorozat foszforeszkáló anyag, rézgyűrű golyó
val a szilárd testek hőokozta tágulásának szemléltetésére, üres 
gömbalakú konduktor 2 drb próbagolyóval, egy pár vászonlap a 
villamos géphez, készülék a víz áram lás ú tján  való melegedésé
nek szemléltetésére, kondenzátor, metronóm.

A szaktanár készítményei: sötétkamra fotografáláshoz, ké
szülék vízszintes fekvésű tárgy vetítéséhez, gömbváz.

5. Filológiai s történelmi szertár. A  történelmi szertár két 
térképpel, u. m. Európa a magyarok honfoglalása korában és 
M agyarország 1847/48-ban, gyarapodott 52 K értékben.

A  filológiai szertár vétel útján: Graecia térképe, Régi Róma 
látképe és a következő szemléltető képek: A régi görögök támadó 
és védő fegyverei, Görög harcosok. Görög pénzek. Római pénzek. 
Görög és római hajók. Római támadó- és védőfegyverek. Római 
katonák I. tábla. Római katonák II. tábla. Római tábor. A 
görögök és rómaiak hadi gépei. Görög ház. A  régi görögök ruhá
zata 3 tábla. A  régi rómaiak ruházata 2 tábla.



V.

1. Ösztöndíjak, segélyegyesületek és tápintézet.

1. Ösztöndíjak, tandíjkedvezmények, pályadíjak, jutalmak, 
egyéb segélyezés.

1. Az iskolafentartó egyházkerület és a soproni
egyházközség kezelése alatt lévő alapítvá
nyok jövedelméből ösztöndíjban részesült 
80 líceumi tanuló . . . . . .  4084 K 50 í

2. A e egyetemes egyház kezelése a la tt levő gr.
Teleki-Róth Johanna alapítványból á 65
koronával 3 tanuló . . . . . . 195 K — f

3. Alumneumi kedvezményt kapott 52 tanuló . 3126 K — í
4. Egész tandíjmentességben 27, féltandíjm entes

ségben 25 tanuló részesült összesen . . 2370 K — f
5. Az Ifjúsági Belmísszioi-Egyesülettől kapott:

a) 4 tanuló tandíj segélyezést 120 K, b) 10 
tanuló alumneumi segélyt 320 K, c) 2 tanuló 
lakáspénz-segélyt 60 K, d) 2 tanuló ruhára 
60 K, e) ingyen tankönyv 800 K összeg
ben, összesen . . . . . .  1360 K — f

6. M agánbetegápoldában ingyen gyógykezelés
ben és ápolásban részesült 2 tanuló 15 napon 
át 45 K ápolási egyenértékben; ingyen- 
gyógyszerért kifizettetett 101 K 98 fillér, 
ö s s z e s e n ..........................................................146 K 98 f

7. Pályadíjat kapott 28 tanuló 199 K, jutalomban
részesült 9 tanuló 195 K összegben, összesen 394 K — f

Végösszeg 11.676 K 48 f
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2. Tápintézet aiumneum.
Kiterjed a theol. akadémia, líceum és a tanítóképző intézet növendékeire.

Az 1913/14. iskolai évben 182 líceumi tanuló étkezett a táp
intézetben, közülük azonban az év végéig 5 kimaradt. A  kedvez
ményesek szám át a főiskolai kisbízottság a líceumi tanulókra 
nézve 35-ben állapította meg a tápintézet terhére 2250 korona 
egyenértékben a következő megosztással- 

1 tanuló kedvezménye . á 200 K =  200 K
1 tanuló kedvezménye . á 150 K =  150 K
5 tanuló kedvezménye . á 100 K =  500 K

28 tanuló kedvezménye . á 50 K =  1400 K
A Bergh-alapítvány kamataiból 3 tanuló kedvez

ménye . . . á 100 =  300 K
A  Rupprecht Tasziló és Olivér alapítványból

1 tanuló kedvezménye . . =  62 K
A Rupprecht Tibor és Olivér alapítványból

1 tanuló . . . . . =  90 K
A Scheffer Károly-féle alapítványból

1 tanuló . . . . . =  88 K
A  Benkő Sámuel alapítványból 1 tanuló

kedvezménye . . . — 16 K
A Líceumi Belmisszioí-Egyesület 10 tanuló

tápintézetí d íja  fejében kifizetett . =  320 K

Összesen 52 tanuló kedvezménye 3126 K — f

Ami az élelmezést illeti, a tápintézetí gondnokság a rra  töre
kedett, hogy az életrend, amennyire csak lehetséges, az évsza
koknak 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 m egállapítása hétről-hétre 
történt. Ebédre hetenkint háromszor-négyszer volt húsleves, 
máskor paradicsom-, tojásos- vagy bableves. Szerda és péntek 
kivételével minden nap kaptak ebédre húsételt, még pedig főtt 
m arhahúst, vágott húst, pörköltet, sertéspecsenyét, bécsi szeletet, 
páro lt feísálszeletet; tésztául túrós-, mákos-, diós-, darásmetél- 
tet, szilvás- vagy szílvaízes gombócot, rizsfelfúj tat, alm ásrétest 
vagy császármorzsát. Vacsorára tésztát (töpörtős pogácsa,
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mákos-, diós-, darásm etéltet, szílvaízes kalács, lepény, tejben 
rizst, vagy kolbászt, sertéssültet, székelygulyást, paprikásburgo
nyát debreczeni kolbásszal, tormásvirstlit.

A tápintézet a teljes díjat fizetőkre nézve is jótékonysági 
intézmény, azért újból is esdő szóval fordulunk gyülekezeteink
hez, lelkészeinkhez, a hitrokonokhoz és mindazokhoz, akiket a jó 
Isten anyagiakkal megáldott, hogy e nemescélú intézményt ado
mányaikkal támogassák, mert az egyre fokozódó drágasági viszo
nyok m ellett csak úgy felelhet meg céljának.

Esdő szavunk a lefolyt tanévben sem volt elhangzó szó a 
pusztában, m ert amint az alább következő kimutatás igazolja, a 
befolyt pénzadományok jelentékenny összegekre rúgnak. Fogad
ják a nemeslelkű adakozók jótéteményeikért a tápintézet nevében 
hálás köszönetünket.

1. A  szupplikáció megváltása címén. Győr 70, Csönge 20, 
Hánta és Kisbér 10, Nemesdömölk 10, Vadosfa 10, Farád 10, 
őrihodos 8.90, Homokbödöge 2, Tárnokréti 4, Bezi Enese 4, B áta- 
apáti 2, Beled 6, Bük 5, Nemeskér 2, Rábaszentandrás 6, Karakó- 
szörcsök 2, Kiskamond 2, Gércze 2, Kemenesmagasi 8, Vönöck 
3, Zalaistvánd 2, Nagykanizsa 2, Porrgszentkirály 2, Bodóhegy 6, 
Nemescsó 5, Szombathely 6, Tótkeresztur 5, Nagybaráti 2, Kis
babot 3.54, Bonyhád 5.30, Gráf József bonyhádi lelkész 2, Kő
vágóőrs 3, Szepezd 2, Nagyvázsony 1, Nemesleányfalu 1, Akaii 
1, Mencshely 3.50, Kapolcs 2.50, Szentantalfa 3, Zánka 1 korona. 
Összesen 247 K 74 f.

2. Egyéb adományok. A felsölövői ev. gyámintézet 20, a 
Tolna-baranyai egyházmegyei gyámintézet 8, Dr. Szilvássy M ár
ton udv. tanácsos úr 10, Berzsenyi Dezső celldömölkí ügyvéd úr 
6.80, a Kőszegi Takarékpénztár adománya 10, Szákál Béla ú r 
terményadománya 32, Sopron sz. kir. város faadománya 204, 
Kund Sámuel répcelaki esperes lir adománya 5, a Rábaközi Ta
karékpénztár ajándéka 25, az alhoi ev. gyámintézet 12.90, Hering 
Zsigmond ügyvéd úr 25, Nagy Sándor celldömölki lelkész úr 6 K. 
Összesen 364 K 70 f.

3. Gyűjtés a tápintézet javára. Rápcakapi egyházközség 7.65, 
Mérges 7.20, Boba 4.20, Kemeneshögyész 12.98, Kemenespálfa
4.20, Nagysimonyi gyámintézet 5, Nemeskocs 5, Zalaegerszeg
4.20, Zalaistvánd 2, Zalaszentgrót 2, Nemespatró 2, Felsőszakony 
29.90, Nagygeresd 20, Vadosfa 10, Fertőmeggyes terménygyűj-

7
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tése 63.15, Somogydöröcske 5.50, Somogyszil 5, Csikostöttös 6, 
Tékes 2, Nagyszokoly 3.76, Tamási 2, Ráczkozár 2, Bikái 1.50, 
Tófű 1, Dunaföldvár 1, Mekényes 1.50, Nagyhajmás 1.50, Kőszeg 
69.25, Rohoncz 20.70, Városhodász 18.50, Uraiujfalu-Szentivánfa 
f5.60, Hegyfalu 8, Terestyénfa-Jákfa 7.64, Iván- és Keményeger- 
szeg 3.20, Veszprém 10, K erta 3.90, Kiskamond 2, Karakoször- 
csök 2.50, Kispirit 1.20, Nagypirit 1.45, Magyarszombathely és 
filiái 10, Gecse 5.30, Zalagalsa 4.10, Nemeshany 3.20, Rigács 2.66, 
Vanyola 3, Csóth 3.70, Súr 2, Pápa adománya 10, a pápai evang, 
nőegylet 10, Gyurátz Ferenc püspök úr 10, Bakonyszentlászló 
1.80, Marcalgergelyi és filiái 43.02, Alsódörgicse 2, Akaii 1, 
Felsődörgicse 1, Kisdörgicse 1.70, Pusztaszentlászló 2.78, Nemes
kér 7.50 K. Összesen 500 K 94 f.

4. Adom ányok tanulók segélyezésére. Gyurátz Ferenc püs
pök úr adománya 1913/14. tanév első felére 200 K. Összesen 
200 K.

5. Közös gyűjtések és adományok a soproni ev. főiskolai táp
intézet és a kőszegi felsőbb leányiskola javára. Antunovácz 5, 
Gyékényes 13.20, Nemeskolta 12.30, Őrimagyarosd 31.85, Sárvár 
10, Felsőnána 2, Kötcse 20, Majos 2, Tolnanémedi 2, Bük 11, Ág
falva 10, Kabold 6, Lépesfalva 10, A jka 27.30 K. Összesen 162 K 
65 f, ennek a tápintézetre eső fele 81 K 32 f.

Az 1—6. a la tt részletezett adományok összege: 1394 K 70 f.



Vi.

Értesítés
A jövő 1914—15-ik tanévre vonatkozólag.

1. A líceum.

1, Tankönyvváltoztatás. Az I. osztályban: Földrajzban: Dr. 
Lakos Béla és Németh József: Földrajz a gimnáziumok és reál
iskolák részére. I. kötet.

A III., IV. és VIII. osztályban: Kogutowicz Károly dr.: 
Atlasz a m agyar történelem tanításához. (A M agyar Földrajzi 
Intézet R. T. kiadása.) Ára kötve 2 K.

Az V., VI. és VII. osztályban: Kogutowicz Károly dr.: Atlasz 
a világtörténelem tanításához. (A M agyar Földrajzi Intézet R. T, 
kiadása.) Á ra kötve 3 K.

A VI., VII. és VIII. osztályban: Polikeit Károly: Logarith- 
mustáblák. (A Tudományos Zsebkönyvtár kiadása.)

A VII. osztályban: Dr. Pintér Jenő: A  magyar irodalom tö r
ténete középiskola számára. I. kötet. Lampel R. kiad. Ára 3 K 
80 f.

A VII. osztályban: Vörös Cyrill: Kísérleti Természettan.
II. kiad. Franklin Társ. kiad.

A V III. osztályban: Némethy Géza: Tacitus Agrícolája. 
Lampel R. cég kiad. és Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok,
III. rész.

2. Behatások. Szeptember 1., 2. és 3-án lesz a helybeliek és 
vidékiek beiratása. Későbbi felvétel csak a késedelem indokolásá
val, illetőleg a tanhatóság engedelmével történhetik meg.

Magánvizsgálatok, pótló- és javító-vizsgálatok. A  magán- és 
pótlóvizsgálatok szeptember 1-én, a javító-vizsgálatok szeptember 
1-én, 2. és 3-án tartatnak meg. Szeptember 4-én a tanévet ünnepé
lyes istentisztelettel és az iskolai törvények felolvasásával meg
nyitjuk.

7*
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Aki a folyó tanévben elégtelen osztályzatot kaptak s javító
vizsgát akarnak tenni, ezt június hó végéig az igazgatóságnál be
jelenteni tartoznak. Az egy tárgyból bukott tanulónak — az 1883. 
évi 30. t.-c. 11. §-a értelmében — 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 en
gedélyt egyáltalában nem nyerhet.

A felvételnél okvetlen szükséges, hogy a beiratkozni 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 évüket már betöltötték s arról, hogy a népiskola négy 
osztályát jó sikerrel elvégezték, bizonyítványt mutatnak fel, vagy 
felvételi vizsgával igazolják a megkivántató képzettséget.

Minthogy a törvény értelmében egy osztályba 60-nál több 

tanulót felvenni rendszerint nem szabad, azokat, kik a gondvise

lésük alatt levő gyermekeket főgimnáziumunkba először s külö

nösen az első osztályba akarják beíratni, felkérjük, hogy az ág. 

hitv. evangélikusok 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 valamelyik 
osztályába, kötelesek születési bizonyítványt s himlőoltási, ille
tőleg újraoltási bizonyítványt felmutatni. Az újraoltás igazolásá
nak kötelezettsége fennáll azokra nézve is, kik évközben töltik be 
12. évüket.

A z iskolai tartozások az 1904. évi egyházkerületi közgyűlés 

jegyzőkönyvének 103. pontja értelmében, mindegyik félév első 

három havában megfizetendők.

A tandíj egyéb járulékokkal az első félévben 36 K, a máso
dik félévben 30 K. A tandíjba beszámított 6 korona országos
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tanári nyugdíj járulékot azonnal a beiratás alkalmával kell le
fizetni.*

Úgy a tápintézeti, valam int az összes iskolai díjakat a szülők 
az „Egyházkerüléti pénztári hivatal“-ra címezve küldjék be.

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

Végül felkérjük a vidéki t. szülőket és gyámokat, hogy gyer

mekeik, illetve gyámoltjaik elszállásolásánál a lehető legnagyobb 

elövigyázattál és személyesen járjanak el, mivel a tanulók tanul

mányi s magaviseleti hanyatlásának oka a legtöbb esetben a gon

dos felügyelet hiányában keresendő. A  megfelelő lakások jegy

zéke az igazgatói irodában tekinthető meg. Kívánatos, hogy a be- 

iraiás alkalmával a szülő vagy annak helyettese az osztályfővel 

megbeszélje a tanítványnak testi-lelki sajátságait, hajlamait, 

esetleg fogyatkozásait, hogy ezen adatokat annak előnyére a 

tanításnál, illetve nevelésnél felhasználhassuk.

2. Tápintézet.
A tápintézetbe való felvételre a következő szabályok 

állanak:
Teljes évi díj mellett a tápintézetbe felvehető a főiskola 

bárom tanintézetének (liceum. theológiai akadémia és tanítókép
zőintézet) minden növendéke.

1. A tápintézetbe járó ifjú után az egész évi díj 200 korona.
2. Szerekre minden növendék 5 koronát fizet.
3. A díjat két részletben előre kell fizetni, még pedig 105 

koronát szeptember, 100 koronát február elején.
A ki az I. félévi díjat november, a II. félévit március végéig le

nem fizeti, a tápintézetből kizáratik.

* Az országgyűlésen most tárgyalás alatt levő új nyugdíjtörvényjavaslat 
értelmében, ha az törvényerőre emelkedik, 1914. s z e p te m b e r  1-én é s  a ttó l  
fo g v a  n y u g d íj já r u lé k  c ím én  n em  6  K , h a n em  12 K  f ize ten d ő .
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4. A főiskolai kisbizottság jogosítva van a szülőknek a la
posan megokolt folyamodására rendkívüli méltánylást érdemlő 
esetekben a kizárást mellőzni.

A  kedvezményes helyekért folyamodók kérvényeik mellé — 
melyek a főiskolai kisbizottsághoz címzendők és a tápintézeti 
gondnoknál nyújtandók be, még pedig legkésőbb szeptember hó 
10-íg, — a következő okmányokat kötelesek csatolni:

a) a megelőző iskolai évről szóló bizonyítványt,
b) szegénységi bizonyítványt,
ej illetékes lelkészüknek ajánló levelét, melyben a folyamodó 

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

tatni nem kötelesek.
Kedvezményesekül csak szegénysorsú, kifogástalan maga

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

A  kedvezményes helyekre való felvétel rendszerint egész 
évre történik, de ha valamely tanuló az év folyamán meg nem 
felelő magaviseletét tanúsított, vagy tanulmányait elhanyagolja, 
kedvezményétől a tanári kar előterjesztésére a tápintézeti bizott
ság bármikor megfoszthatja.

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

Az évközben megüresedett kedvezményes helyek az 1905. 
évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 33. pontja érte l
mében abban a tanévben nem töltetnek be.

A kedvezmények kiosztásánál tekintetbe veendő, hogy a 
folyamodó nem részesül-e más iskolai jótéteményben. Ily esetben 
egyenlő viszonyok m ellett az van előnyben, aki másnemű gyámo- 
lításban nem részesül.

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

A kilépést a tápintézetí gondnoknál be kell jelenteni, annyi
val inkább, mert ezzel megszűnik a díj fizetésének kötelezettsége. 
A  kilépett tag a befizetett összegnek őt megillető részét vissza
kapja.
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VI.
Statisztikai táblázatok.

a) A líceumi tanulókról.

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

I I I. I II. | ni. 1 ív . 1 V- VI. 1 VII. VIII. össze-
0 s z t á y b a n sen

Felvétetett az év folyamán | I
I  I

nyilvános tanuló . . 00 44 47 34 39 36 33 31 324
magán ta n u ló ..................  1 1 1 1 ~

— 1 2 - 6
Létszám a tanév végén . j| 60 45 46 34

1
36 36 34 30 321

b) A  t a n u l ó k  k ö z t  v a l l á s r a  n é z v e  v o l t
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h )  A t a n u l ó k  s z ü l e i  ( g y á m j a )  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

Nagybirtokos,
nagybérlő 3 Ipari vagy bányá

szati napszámos —
Közhivatalban al
kalmazott v. más
féle értelmiségi 
altiszt, szolga

2

Középbirtokos és 
bérlő 13 Nagykeresk., köz

iéin nagyvállalk. 6 Katonatiszt (hon
véd-,csendőrtiszt) 4

Kisbirtokos, kis
bérlő 81 Kiskeresk., köz

iek. kisvállalk. 16 Katonaaltiszt (hon
véd-, csendőralt.) 2

Kisbirtokos-nap
számos 5

Keresk. vagy köz
iek. (vasúti, posta 
stb.) tisztviselő

12
Különböző v. meg- 
nem nevezett fog
lalkozási ágakban 
dolgozó napsz.

1

Egyéb őstermelő 2 Házaló kereskedő, 
piaci árus 2 Tőkés, járadékos, 

háztulajdonos 1

Gazdasági tiszt
viselő 2

Egyébkeresk.vagy 
köziek, s.-személy 
(altiszt, segéd)

4
Nyugdíjas tisztvi

selő vagy egyéb 
nyugdíjas

6

Egyéb gazdasági 
segédszemély 1

Kereskedelemnél 
v. közlekedésnél 
munkás, napsz.

— Nyugdíjas altiszt, 
szolga v. munkás —

Földművelési mun
kás, napszámos 2

Köztisztviselő (pa
pok, tanárok, taní
tók kivételével)

28 Magánzó 21

Nagyiparos, nagy- 
vállalkozó — Pap, tanár, tanító 54 Házi cseléd

Kisiparos, kisvál
lalkozó 20 Másféle értelmi

ségi (orvos, ügy
véd, közjegyző, 
gyógyszerész; s

Egyéb ismeretlen 
foglalkozású 4

Ipari vagy bányá
szati tisztviselő 5 23

Árvaházi, szeretet- 
házi tanulók —

Egyéb ipari vagy 
bányászati segéd
személy (munkás)

1
ilyeneknél alkal
mazott segéd, 
Írnok stb.

összesen 321

I II í li'

k) N y i l v á n o s -  é s  m a g á n t a n u l ó k  é l e t k o r a  1 9 1 3 .  év d e c e m b e r  3 1 - é n .

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

Összesen
é v e s

I. 12 24 19 j  6 1 61
II. 9 12 116 7 1 45

III. 10 16 14 7 i 1 48
IV. 12 1 0 j 9 | 3 I 34
V. 16 10 10 1 1 1 i 38

VI. 2 :1 4  10 8 3 37
VII. 15 10 7 3 35

VIII. 1 9 '1 3 5 3 31

I!

12 33 41 50 49 ; 41 ! 39 29 24

I l i i

8 3 329



b) A tanulásban tett előmenetelről.

a) A r e n d e s  t a n t á r g y a k a t  v é v e :

T. 11. ITT. TV. v . VT. v i i .  I v r a J
és pedig — összesen

osztályban

minden tantárgyból jeles
e re d m é n y ........................ 4 1 2 1 3 5 3 1 20

minden tantárgyból legalább
jó eredm ény.................... 5 8 9 6 11 8 7 8 62

minden tantárgyból legalább
elégséges eredmény 40 27 23 25 17 14 18 21 185

egy tantárgyból elégtelen
e re d m é n y ........................ 3 4 10 — 2 5 2 — 26

két tantárgyból elégtelen
e re d m é n y ........................ 3 2 1 2 2 3 2 — 15

több tantárgyból elégtelen
eredmény .................... 4 2 — — 1 — — — 7

osztályozatlan m aradt. . . — — — 1 — — 1 2
összesen . . 59 44 45 34 37 35 32 31 317

M a g a v i s e l e t b ő l :

jó jegyet k a p o t t ................ 54 41 42 31 29 28 28 29 282
szabályszerű jegyet kapott 5 3 3 3 7 6 4 1 32
kevésbbé szab. jegyetkapott — — — — — 1 — — 1
rossz jegyet kapott. . . .

Összesen. . . 59 44 45 34 36 35 32 30 315

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
m énnyel az év végéig

I. II. III. IV. I V. i VI. 
osztályban

VII. |VIH. összesen

szabadkézi rajzot . . . 20 14 17 9 6 2 _ _ 68
m ü é n e k e t............................. 10 11 10 5 7 8 16 2 69
g y o rs írá s t............................. — 25 n 10 5 6 1 58
egészség tan t......................... 35 35
H egedű játéko t.................... 8 8 3 2 — 6 — 1 28
Francia n y e l v e t ................ 1 — 4 4 1 — 5 — 15
Angol nyelv . . . . . . — — — — 3 — 3 6

J e g y z e t :  a) c s a k  a  v is s g á la to t te t t  n y ilv án 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  22-én  lesz .
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