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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.

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

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

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

Kivonat az alapszabályokból:
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Líceumunk volt tanítványai kö
zül a királyért és hazáért hősi 

halált haltak:

Bárdossy Sándor 
Beblavy Iván 
Bohár Lajos 
Bothár Dániel 
Ebenspanger Andor 
Fucskó Mihály 
Füredi Artur 
Hajas Dezső 
Hubert János 
Ihász Imre 
Kalmár Zoltán 
Keleti Endre 
Kiss Jenő 
Lórántfíy Sándor 
Mihácsy Gábor 
Patthy Sándor 
Pauliny Tóth Vilmos 
Schindler Márton 
Stráner Gyula 
Takács Antal'
Vidt Béla



A túloldalon, közölt névsor — sajnos — korántsem tel
jes. Bizonyára még sok nevet kellene abba beiktatnunk, ha 
megbízható értesüléseink volnának. Az sem lehetetlen, hogy a 
felsorolt nevekre vonatkozó értesülésünk sem mind megbízható.

Mivel pedig elhatároztuk, hogy nemcsak Értesítőnk idők 
folytán elsárguló lapján, hanem intézetünk falába illesztett már
ványtáblán, vagy valami más megfelelő módon is meg fogjuk 
örökíteni mindazoknak a dicső hőseinknek emlékét, akik egy
kor intézetünk tanítványai voltak, s most a világháború for
gatagában életüket, vérüket áldozták igazságos, szent ügyünk 
diadaláért, ezen az utón is felkérjük elsősorban a szülőket s 
rokonokat, továbbá a mélyen tisztelt lelkész és tanító árakat, 
hogy amennyiben hadbavonult egykori tanítványaink sorsáról 
biztos adatokkal rendelkeznek, ezeket az alábbi kérdések szem 
előtt tartásával a líceum igazgatóságával közölni szíveskedjenek:

1. A hadbavonultnak neve és születési adata. 2. Mikor 
végezte a középiskolai tanfolyamot és mikor tett érettségit az 
intézetben ? 3. Polgári állása vagy foglalkozása és állandó tar
tózkodási helye. 4. Katonai jellege, fegyverneme, csapatteste 
és rangja. 5. Mely hadműveletekben vett részt és hogyan? 6. 
Kapott-e elismerést, kitüntetést, milyet s miért? 7. Ha megse
besült vagy fogságba került, hol és mikor történt s hová ke
rü lt?  8. Ha elesett, hol és mikor? Ez esetben kívánatos az 
arckép melléklése. 9. Az elesett végtisztességének körülmények 
(A temetés helye, ideje s erre vonatkozó egyéb adatok.) 10. 
Egyéb különös és figyelemreméltó személyi körülmények. 11. 
Esetleges utalás a megjelöltekre külön vonatkozó s a sajtóban 
megjelent közleményekre. Az intézet igazgatósága a fenti pon
tokat felölelő értesítéseket, adatokat és arcképeket címére kéri.



Rátz Ottó dr. j-
főiskolai felügyelő, 1857 április 1. — 1914 október 29.

Értesítőnk első lapját a hálás kegyeletnek szentel
tük, annak kell szentelnünk a másodikat is, hogy meg
emlékezzünk veszteségeinkről. Nagy veszteség érte in
tézetünket is Rátz Ottó dr. nyug. kir. Ítélőtáblái bíró, 
főiskolai felügyelő és kisbizottsági elnök 1914 október 
29-én súlyos betegség után bekövetkezett halálával. 
1908-ban választotta meg az egyházkerületi főiskolai 
nagybizottság egyhangú bizalma főiskolai felügyelővé. 
Rövid hat évi hivataloskodása sok tekintetben nevezetes 
intézetünk fejlődésében. A tanári testület érdekének 
mindig buzgó, lelkes szószólója volt és semmiféle alkal
mat el nem mulasztott annak előmozdítására. Hogy csak 
egypár mozzanatra mutassak rá, ő hozta szőnyegre és 
sürgette a lakáspénz rendezést, a családi pótlék kérdé
sének megoldását s nagy ambícióval vette kezébe isko
lánk számára egy új, modern épület emelésének kérdé
sét is. Mikor már a halálos kór az ágyhoz kötötte, még 
akkor is ez utóbbi két megoldatlan kérdés foglalkoz
tatta. Az ifjúság iránti meleg érdeklődésének és szere- 
tetének is számtalan tanújelét adta. — Október 31-én 
történt temetésén tanárok és ifjúság testületileg kisérték 
nyugovó helyére, hogy ezzel is kifejezést adjanak hálás 
kegyeletüknek. Emlékezete legyen áldott.



Poszvék Sándor t
1839 június 20. — 1914 november 10. _

Alig egy héttel dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő 
temetése után ismét gyászlobogó lengett épületünk or
mán, hirdetvén, hogy Poszvék Sándor nyug. theol. akad. 
és liceumi igazgató elköltözött az élők sorából. Bár az 
utóbbi években — 1908 óta — már nem működött az 
aktiv munka mezején, bár amíg működött is, első sor
ban a testvér theol. akadémia mondhatta magáénak, 
valójában Poszvék Sándor sohasem volt csak egy inté
zeté. Abban az időben, melybe munkálkodása esik, egy
házkerületünk tanintézetei, főkép a theol. akadémia és 
a főgimnázium nem is éltek oly elkülönült életet, miként 
napjainkban. Szerves kapcsolat volt köztük s ezt a kap
csolatot az ő személye még erősebbé, szorosabbá tette. 
Innen van az, hegy 30 évi áldásdús tanári s 20 évi 
gazgatói munkásságának nagy eredményei mindenkori 
mélyen érintették líceumunkat is, melynek különben 
évek hosszú során át szintén tanára is volt, — 1877-től 
1896-ig — tanítván a vallástant, eleinte mind a négy 
felső osztályban, utóbb csak a VIII. osztályban.")

„20 évig ő szerkesztette az intézetek közös évi ér-

*) A következőkben, a gyengéd rokoni kötelék miatt, mely e sorok 
Íróját a megboldogulthoz fűzi, hadd adja át a szót annak, ki Poszvék Sán
dorról nyugalomba vonulása alkalmából emlékezett meg. Lásd: Jausz Vilmos 
által megírt életrajzát a soproni ág. h ev. egyet, theol. akadémia 1908/1909 
évi értesítőjében s külön lenyomatban is.
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tesítőjét, melynek bevezető történeti részében mindig a 
hazai vagy általános kortörténet széles kereteiben mél
tatta azt a szerény, de nem kicsinylendő missziót, amely 
az iskolára vár. A 19. század végalkonya, a keresztyén 
vallás meghonosításának 900. évfordulója, az országos 
Bocskay - ünnepélyek, Rákóczi és Thököly hamvainak 
hazaszállítása: mind alkalmul szolgáltak arra, hogy a 
nagy tanúságokat az iskola javára értékesítse. Emléke
zetesek maradnak a régi «auditorium“-ban, majd 1894 
óta a líceumi tornacsarnokban a távozó ifjúsághoz inté
zett búcsúszavai, a régi épületből való .exodus“ és az 
új épületbe való bevonulás alkalmával, a líceum 350 
éves jubileumán, egyházi vagy nemzeti emléknapokon 
mondott nagyszabású ünnepi beszédei; valamennyi a 
széles látókörrel biró, mélyen gondolkodó, az élet való
ságait számításba vevő, eszmények megvalósítására tö
rekvő, egyházáért, hazájáért égő és már ezért is az 
ifjúságot szívből szerető nevelőnek és oktatónak képét 
állítják elénk. A közép- és felsőiskola feladatáról, a tanár 
személyiségéről az új iskolai épületet felavató beszé
dében így szólott: ..A múltnak dicső hagyományait a 
jelennek jogosult követelményeivel összhangba hozni, 
ez a mi feladatunk, kik a közélet egykori tényezői, az 
ifjúság szellemi fejlődésének vezetésére vagyunk hi
vatva . . . .  Közelebb kell hozni az életet az iskolához, 
az iskolát az élethez. Műveltté kell tenni a nemzetet, 
nemzetivé a műveltséget, összhangba kell hozni a hitet 
a tudománnyal, az eszményt a gyakorlati élettel, az 
oktatást a neveléssel, a szellem fejlesztését a test edzé
sével. Ez csak úgy sikerül, ha az eszményt kivisszük 
az iskolából az életbe s feltüntetjük valóságában s ha 
az életet bevisszük az iskolába s szemléltetjük benne 
az eszmény dicsőségét. Nem az ismeret gazdagsága ké'
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pesíti a tanítót az ifjúságnak helyes vezetésére, hanem 
a szellem, amely benne lakozik, belőle szól, általa meg
testesül: ez ébreszt, ez fejleszt, ez gyújt, ez lelkesít; 
szóval csak ez nevel, midőn oktat, és oktat is, midőn 
nevel . . . .  Vallásos érzület, gazdag ismeret, erkölcsi jel
lem, — akiben e három hatalmasság szövetkezik, azt 
bátran bocsáthatjuk ki az élet viharos tengerére.“ íme 
általános nevelői programmja. Nem véletlenség, hogy 
beszédeiben a harmónia, az akkordok és összhang gon
dolatai és kitételei gyakorta ismétlődnek; az összhang- 
zatos keresztyén személyiség volt eszménye, melyhez a 
nemzet jövendőjének zálogát, az ifjúságot mind közelebb 
vezetni igyekezett. Nem rokonszenvezett azzal a paeda- 
gogiával, mely a tanár és tanuló egyéniségét bármily 
csekély mértékben is kicsinyelte; a közrend csakis kor
lát lehet, amelyen belül maradjon elegendő szabad tér 
..egyrészt a tanár személyiségében gyökerező nevelő 
erő kifejtésére, másfelől az ifjú Istentől nyert egyéni 
szellemének céltudatos, irányító vezetésétől támogatott 
szárnybontására“.

Igazgatói és tanári munkássága nem merítette ki 
erejét. Akik megfordultunk dolgozószobájában, tudjuk, 
minő tekintélyes irathalmazok lepték el mindig álló író
asztalát, melynél rendesen dolgozgatott, és az alacso
nyabb másikat. Avatatlanok rendetlenségnek nézték, pe
dig abban is olyan pedáns rend volt, hogy hamar meg
lett, amire szükség volt. Szimbóluma volt az saját ma
gának, aki az egyháza és iskolája érdekében szükséges 
munkára mindig kész volt és azt tekintette és érezte 
éltető elemének.

Tanári pályája elején több évig soproni magyar pap 
is volt, aki keresztelt, konfirmált, prédikált, esketett, teme
tett. Résztvett a Károli-biblia revíziójában (1887—1898).
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Az 1891—94. évi zsinaton ő volt „a pénzügyi bizottság 
nagyképzettségű, az egyházi közigazgatás minden ága
zatában bő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elő
adója” (Milder), akinek javaslataiból keletkeztek egyházi 
alkotmányunknak nagy fontosságú háztartási kánonai. Az 
ifjúság használatára szerkesztett egyházi ének- és imád- 
ságos könyvet (először 1886); megírta és saját költsé
gén kiadta a Gyámolda 50 éves történetét (1897); össze
állította az egyetemes egyház névtárát (1903). Felolva
sást tartott egyházközségi és Luther-társasági vallásos 
estélyeken; egyházi beszédeket mondott gyámintézeti 
ünnepeken (Sopron 1988, Kőszeg 1899); megírta kar
társának és igazgatói elődjének, Müllner Mátyásnak, a 
kerület két püspökének (Hauber Máté és Karsay Sán
dor) és két felügyelőjének (Káldy Gyula és Radó Kál
mán) élet- és jellemrajzát. A „Protestáns Egyházi Be
szédtár", az „Evangélikus Egyház és az Iskola“, „Ka
lászok az élet kenyeréhez“, „Evangelische Glocken”, 
„Protestáns Szemle“, „Theol. Szaklap“, ..Evang. Családi 
Lap“ hoztak tőle egyházi beszédet, karácsonyi elbeszé
lést, imádságot, bibliai életképet, tanulmányt, ismerte
tést, birálatot. Mindezek mellett 1869 óta egyházkerületi 
számvevő, 1896 óta egyetemes egyházi főjegyző, külön
féle egyetemes és kerületi bizottságok elnöke vagy 
szintoly munkás tagja, nem is szólva az általános köz- 
művelődési és társadalmi téren kifejtett tevékeny
ségéről.“

A legfelső királyi kegy az egyház és iskola terén 
szerzett érdemeinek elismeréséül 1895-ben a Ferenc 
József rend lovagkeresztjével tüntette ki. E kitüntetés
hez csatlakozott tanártársainak szeretete és tisztelete, 
egyházának s a társadalomnak meleg elismerése, az a 
közbecsülés, mely életében mint egy patriarchát övezte
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körül, s midőn 1914 november 10-én nehány percnyi 
rosszullét után örök pihenésre hajtotta le galambősz fe
jét, a közrészvétnek impozáns jeleiben nyilatkozott meg.

November 12-én délután a három egyházkerületi 
intézet tanártestülete és ifjúsága, barátainak, tisztelőinek 
serege kisérte örök nyugalma helyére. A temető halot
tas csarnokában ifjúkori barátja Gyurátz Ferenc püspök 
tartotta a halotti beszédet hű munkatársa felett s a sír
nál utódja Bancsó Antal theol. akadémiai igazgató bú
csúztatta el volt tanártársai és az iskolák nevében.

Élete áldás volt, emléke áldott!



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- 
kérületi közgyűlés közvetítésével.

a) A főiskolai nagybizottság elnökei: Gyurátz Ferenc 
püspök és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő, jegy
zője-. Hetvényi Lajos lie. tanár. Rendes tagok: Beyer Theofil, 
Bognár Endre, Farkas Mihály, Horváth Sámuel, Horváth Sán
dor (paksi), Madár Mátyás, Menyhárdt Frigyes, Poszvék Sándor. 
Pöttschacher István, Stettner Gyula, Varga Gyula, Ziermann La
jos lelkészek; dr. Ajkay Béla, Bélák István, Berzsenyi Dezső, 
Berzsenyi Sándor, Berecz Ábel mint egyházkerületi ügyész, dr. 
Démy Lajos, Hering Zsigmond, Hrabovszky István, Hrabovszky 
Mór, Mechwárth Ernő, dr. Ostífy Lajos, dr. Rátz Ottó, dr. 
Schneller Aurél, mint egyházkerületi felsőbb leányisk. helyi biz. 
elnök, Töpler Lajos, Véssey Lajos és dr. Zergényi Jenő. A ta
nári testületek képviseletében: Payr Sándor, Hetvényi Lajos, 
Simkó Endre. — Hivataluknál fogva: Bancsó Antal, theol, aka
démiai, Hollós János líceumi, Papp József tanítóképzőintézeti 
Budacker G. Károly kőszegi fels. leányiskolái igazgatók és Szabó 
Kálmán egyházkerületi főszámvevő. Póttagok: Farkas Elemér, 
Hérints Lajos, I’só Vince, Nagy Sándor, Németh Pál, Tomka 
Gusztáv lelkészek; Albrecht Alfréd, dr. László Kálmán, Mayer 
Oszkár, dr. Móritz Dénes, Rösch Frigyes, dr. Stráner Gyula és 
Takáts Lajos.

b) A főiskolai kisbizottság, egyúttal alsóbb fegyelmi 
hatóság elnöke: a főiskolai felügyelő; tagjai: Menyhárdt Fri
gyes és Ziermann Lajos lelkészek; Albrecht Alfréd, Hering
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Zsigmond, Poszvék Sándor, dr. Zergényi Jenő; Bancsó Antal 
Hollós János és Papp József igazgatók; Dala Jenő líceumi ta
nár mint jegyző, Szabó József líceumi tanár mint tápint. gond
nok és dr. Szilvási Gyula intézeti orvos.

c) A felsőbb fegyelmi hatóság elnökei: a főiskolai nagy
bizottság elnökei; tagjai: Bognár Endre, Horváth Sámuel, Stett- 
ner Gyula lelkészek; Payr Sándor theol. akad. tanár; továbbá 
Bélák István, Berzsenyi Dezső, Hrabovszky István, Mayer Osz
kár és Mechwárth Ernő.

d) Főiskolai felügyelő: —



II.

1. Adatok a líceum történetéhez az 1914—15. 
iskolai évben.

a) A tanév megnyitása. Az intézetnek máskor szünidő
ben oly csöndes udvara és helyiségei a múlt nyáron már a 
tanév megnyitásának rendes ideje előtt egy hónappal benépe
sültek. De ezúttal nem a fiúk jöttek el, hanem az apák. Az ő 
hangos szavuk, az ő sürgés-forgásuk verte fel az épület nyu
galmát. Népfölkelőkkel volt tele a liceum egészen szeptember 
15-éig. Közben pedig tartalékkórháznak rendezték be arra al
kalmas helyiségeit és augusztus 20-ától fogva már mint ilyen 
is teljesítette új, szokatlan hivatását. így eleinte a helyiség 
kérdése okozott legnagyobb gondot a tanév megnyitásának elő
készítésénél. Mikor szeptember 15-én a népfölkelők kivonulá
sával az épület II. emeletének udvari szárnyában levő theol. 
akad. helyiségek felszabadultak, itt és a tanári szobán, igazgatói 
irodán, szertárakon kívül még rendelkezésünkre maradt fizikai 
előadó teremben sikerült a négy felső osztály és a görögpótló 
számára helyiségeket nyernünk. A négy alsó osztály számára 
a helybeli evang. egyházközség volt szíves elemi iskolája épü
letének földszintjén négy tantermet és a tanácskozótermet nagy 
hálára kötelező szívességgel rendelkezésünkre bocsátani. Itt 
tartottuk délelőtt a rendes előadásokat, délután a szabadkézi 
rajzórákat s itt tartotta a róm. kath. és izr. hitoktató is dél
után a vallásórákat.

A másik nehézséget a tanárhiány okozta. A tanári 
testületnek öt tagja, köztük a mathematika-fizikának mindkét 
tanára mindjárt augusztus elején bevonult. Az itthonmaradottak 
ugyan készek voltak a hadbavonultak helyett is végezni a ta
nítás munkáját, azonban a mennyiségtan és fizika tanítása a
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felső osztályokban szakemberek nélkül nem lett volna lehetséges. 
Ezen a nehézségen is átsegített bennünket Faragó József hely
beli m. kir. áll. főreálisk. tanár úr és Dr. Visnya Aladár m. kir. 
áll felsőbb leányisk. igazgató úr szíves készsége. Az előbbi a 
mennyiségtan tanítását az V—Vili. osztályban heti 2—2 órában, 
az utóbbi a fizika tanítását a VII. és VIII. osztályban heti 
3—3 órában volt szíves elvállalni. Segítségünkre volt Kerber 
János kartársunk is, aki a déli harctérről sebesülten visszatér
vén október hóban, míg Sopronban tartózkodott s újra a harc
térre nem került a fizika tanításánál a VII. osztályban szívesen 
közreműködött.

Még egy nehéz kérdést kellett megoldanunk, a tápintézet, 
illetve a tanulók élelmézésének kérdését. Tápíntézetünknek 
nemcsak a helyiségei, hanem személyzete és eszközei is a tar- 
talékkorház szolgálatába kerültek. Innen élelmezték és élel
mezik a líceumon kívül még a közelfekvő két-három intézet
ben, illetve tartalékkórházban elhelyezett sebesülteket, betege
ket is. Gondolnunk se lehetett tehát arra, hogy a tápintézet 
tanuló ifjainkat elláthatná. Segítségünkre jött azonban Gross- 
ner Pál úr a Pannónia szálló bérlője, aki felszóllításunkra, il
letve kérésünkre „hazafias áldozatkészségből“ késznek nyilat
kozott tanulóink élelmezésére oly áron, amely mellett — mint 
mondotta — a saját hasznáról lemond az intézet és az ifjúság 
érdekében s fáradságát — mint most már utólag megállapít
hatjuk, — nagyon sok fáradságát se akarja az ifjúsággal 
megfizettetni. Ezért az intézetünk s annak ifjúsága érdekében 
tanúsított áldozatkészségéért neki e helyen is hálás köszönetét 
mondunk.

Miután e főnehézségeket s velük együtt még számtalan 
más kisebb akadályt sikerült az útból elhárítanunk, október 
1-én délelőtt 9 órakor az 1914/15. — bizonyára örökké emlé
kezetes — tanévet a templomban ünnepélyes istentisztelettel 
s utána ugyanott az igazgatónak a tanulókhoz intézett néhány 
búzdító szavával s az intézet törvényeinek felolvasásával meg
nyitottuk. A beiratások megelőzőleg szeptember 1—15-ig rész
ben (a helybeliek) személyes jelentkezés, részben levél útján 
történtek; a javító-, pótló- és felvételi vizsgálatokat szeptember 
4., 5. és 6-án tartottuk. A távolabb lakók azonban engedélyt 
kaptak arra is, hogy a javító vizsgálatot a tanév megkezdése
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idején tegyék le, amikor már különben is Sopronba kellett 
jönniök. A rendes tanítás október 2-án kezdődött s ez időtől 
fogva nagyobb fennakadás nélkül folyt a tanév bezárásáig, bár 
nem egyszer fenyegetett az a veszedelem, hogy még meglevő 
helyiségeinket is elveszítjük. Némi zökkenést olykor-olykor 
egyik-másik kartársunk betegsége okozott, mivel a többiek és 
az igazgató nagymértékű elfoglaltsága miatt helyettesíteni vagy 
épen nem, vagy csak ritkán lehetett.

b) A tanári testület. A tanári testület kebelében ez évben 
semmiféle változás nem történt azonkívül, amit a háború oko
zott. ö t kartársunk: Kerber János, Revuczky Vilmos, Dr. Ruh- 
mann Jenő, Spanner Géza és Szabó Kálmán követve a haza 
hívó szavát mindjárt a háború kitörésekor bevonult. Közülük 
Spanner Géza 18. gyalogezredbeli tartalékos honvédhadnagy 
1914. augusztus 31-én Lublinnál kapott súlyos sebe következ
tében orosz hadifogságba jutott s a messze keleten, a Sárga 
tenger közelében, Krasnaja Rjecskában várja a szabadulást. 
Kerber János 19. gyalogezredbeli tartalékos honvédhadnagy, 
miután a déli harctéren kapott sebéből felgyógyult, a télen a 
Kárpátokban védte a haza szent földjét, ahol ismét súlyosan 
megsebesült. Revuczky Vilmos egy ideig szintén a Kárpátokban 
harcolt s betegen tért vissza Budapestre. Dr. Ruhmann Jenő 
mint tartalékos vártűzérhadnagy csak a tavasszal került a ga
líciai harctérre, Szabó Kálmán pedig Pozsonyban teljesít szol
gálatot. Mindnyájuk életét mind ez ideig megóvta az isteni 
gondviselés.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 321. 
nyilvános és 9 magántanuló, összesen 330. — A tanulóknak 
osztályok szerinti megoszlására s egyéb viszonyaira vonatkozó 
adatokat a hátul VI. alatt közölt statisztikai táblázatok tüntetik 
fel. Általánosságban úgy tanulmányi előmenetelük, mint maga
viseletük kielégítő volt. Az első félév végén osztályozott 312. 
nyilvános tanuló közűi 68 (21‘7%) nem felelt meg mindenben 
a követelményeknek; a második félévi eredményt az Értesítő 
végén közölt statisztikai táblázat tünteti fel.

A tanulók egészségi állapota — bár egynéhány súlyosabb 
betegségi eset is fordult elő — szintén kedvező volt; járványos 
betegség nem zavarta az iskola működését. A helybeli „magán- 
betegápoldá“-ban tanulóink rendelkezésére egy külön „diák
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szoba“ áll, ahol a szegénysorsúak nemcsak ingyen gyógykeze
lésben, hanem ingyen ápolásban és ellátásban is részesülnek 
betegségük tartama alatt. Az 1914. évben e jótéteményt csak 
1 tanuló vette igénybe 4 napon át 12 K ápolási értékben. Az 
e célra szolgáló, (a theol. akadémiával s tanítóképzőintézettel 
közös) alapítványnak tőkéje 1914 december 31-én 14146 K 
97 f volt, mely alapítvány a magánbetegápolda kezelése alatt 
áll. A saját lakásukon gyógykezelt szegény tanulók gyógy
szertári költségeit szintén az intézeti pénztár viselte. Ugyancsak 
ennek terhére intézetünk orvosa f. é. január 25-én az intézet 
összes tanulóit himlő ellen beoltotta. — A tanulóifjúság egész
ségi állapotára kétségkívül jótékonyan hat magának a városnak 
egészséges fekvése, jó levegője, jól gondozott erdőkoszorúzta 
környéke is. — De gondoskodik az ifjúság egészségének fenn
tartásáról az intézeti orvosnak szakavatottsága és buzgósága is.

Ám azért a halál ez esztendőben nem kímélte meg inté
zetünket. Egyik VI. oszt. tanulónk, Kiss Gábor, ki súlyos 
szervi szívbaja miatt tanulmányait már a múlt tanévben is 
megszakítani volt kénytelen, ez évi február 10-én ismét súlyos 
betegen tért haza szülői házába, Alsóságra, hol február 21-én 
az Urban csendesen elhúnyt. Temetésére egyik osztálytársa 
vitte el társainak koszorúját, az igazgató pedig az osztályban 
emlékezett meg róla kegyeletes szavakkal, mint mindig szorgal
mas, buzgó, lelkiismeretes, szelidlelkű, jó tanítványáról. Emlé
két tanárainak s tanulótársainak szeretete őrzi.

d) A nemzeti szellem ápolása, valláserköcsi nevelés, 
ünnepélyek. Az ifjúság hazafias és vallásos érzelmeinek ébren
tartására, fejlesztésére ebben az esztendőben az eddigieknél is 
sokkal több alkalom kínálkozott az északon és délen keleten 
és nyugaton egyaránt tomboló szörnyű világháború egyes 
mozzanataira való utalásokban, azok tanulságainak feltüntetésé
ben. - A tanári testület meg is ragadott és fel is használt 
minden kínálkozó alkalmat és minden rendelkezésére álló esz
közt, hogy élessze az ifjúságban a hála érzetét dicső hőseink 
iránt, fokozza a lelkesedést, hazaszeretetei, fejlessze a nemes 
érzelmeket s a kívánt helyes irányba terelje ifjú jellemük fej
lődését. E célból az osztályfők és a vallástanár, mint az intézet 
ifjainak lelkipásztora a tanulókat, különösen a vidékieket fel
keresték lakásukon is, hogy lakásviszonyaikról, magánfoglalko



zásaikról tudomást szerezzenek s őket magánéletükben is ellen
őrizzék, tanácsaikkal az iskolán kivül is támogassák.

A tanítást naponként imádsággal kezdtük és végeztük 
A vasárnapi s ünnepi istentiszteleteken testületileg vettünk 
részt s Hetvényi Lajos vallástanár havonként külön bibliai 
olvasó órákat is tartott. — Az Úrvacsorához november 21 -én és 
május 9-én járult tanáraival együtt az ifjúság; a megelőző 
napok pedig régi szokás szerint a „deprekáció“-nak, az előké
szülő áhitatosságnak s magábaszállásnak voltak szentelve.

A konfirmandusokat — összesen 15-en voltak — Pöttschacher 
István lelkész úr oktatta; az ünnepélyes konfirmációt május 
13-án 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 gyáminté
zeti ügy felkarolása által. Az egyesületnek buzgó elnöke időt 
fáradságot nem kímélve igazi ügyszeretettel s lelkesedéssel 
fáradozott azon, hogy az egyesület magasztos célját minél 
jobban s minél tágabb körben megvalósíthassa. Működéséről 
részletesen a III. részben az ifjúsági egyesületeknél számolunk be.

A valláserkölcsi és hazafias nevelés szolgálatában állottak 
az évközben tartott ünnepélyek is.

Október 6-át ez évben úgy ünnepeltük meg, hogy mind
egyik tanár a reggeli első órában emlékezett meg a nap jelen
tőségéről, azután pedig tekintettel a tanév késői megnyitására 
a tanítást folytattuk. A reformáció emlékének szentelt isten
tiszteleten a templomban testületileg vettünk részt s ezenkívül 
október 31-én délután 3 órakor ugyancsak a templomban — 
mivel ez évben az intézetben helyünk ily ünnepélyek tartására 
nem volt — a theol. akadémiával és a tanítóképzőintézettel 
közösen is megünnepeltük a reformáció emlékünnepét a követ
kező műsorral:

1. Tündöklő hajnali csillag. Énekelte a tanítóképzőintézet
férfikara.

2. Emlékbeszéd. Mondta Hetvényi Lajos lie. tanár.
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3. Erős vár a mi Istenünk. Közének.
December 24-én itt maradt vidéki tanulóink számára ka

rácsonyfát állítottunk s az intézeti vallástanár, miután áhitatos 
szavakkal s buzgó imádsággal méltatta az est jelentőségét, 
ajándékokat osztott ki közöttük Grossner Pál úr a tanulók 
élelmezője szintén állított fel az ittmaradottak számára kará
csonyfát s megvendégelte őket. —

A március 15-iki események emlékére a theol. akadémiá
val és a tanítóképzőintézettel közösen tartottunk hazafias 
ünnepélyt a templomban következő műsorral :

1. Hymnusz : Közének.
2 Ünnepi beszéd. Mondta ^ábrák Viktor theol. akad.

hallgató.
3. Pogatschnigg Guidó: Csak magyarok legyünk. Énekelte

a tanítóképzőint. férfikar.
4. Fohász. Irta Gyarmathy Dénes theol. • akad. hallgató,

szavalta Kretschy István lie. VIII. o. tan.
5. Szózat. Közének.
Március 27-én délelőtt 10 órakor népfelkelőkul besorozott 

s bevonulni készülő tanulóinkat búcsúztattuk el megható 
ünnepély keretében az intézettől. A régi „Deákkúti Vármegye* 
díszes zászlója alatt vonult az egész ifjúság élen a 20 katoná
val a templomba, hol a magyar nemzet imádságának a Hym- 
nusznak eléneklése után Hollós János líceumi igazgató intézett 
a hadbavonulókhoz búcsúzóbeszédet emlékeztetvén őket azokra 
a nagy időkre, mikor 67 évvel ezelőtt intézetünk tanulói, mi
ként ők most, ugyancsak itt hagyták a Múzsák csarnokát s a 
könyvet a karddal cserélték fel. Akkor elrablott szabadságunkért, 
függetlenségünkért kellett harcolniok, ma létünkért, életünkért, 
de ezzel együtt Európa kultúrájáért harcolunk ugyanazon ázsiai 
szellem, a despotismusnak, babonának, a lelkiismereti kényszer
nek, az emberi méltóság lealacsonyításának, az orgyilkosságok
nak szelleme ellen. Ugyanazt a nagy küzdelmet vívjuk világ
történeti missziónk szolgálatában, amely küzdelemben már 
annyiszor vérzett nemzetünk egy ezredév alatt. És ha az isteni 
gondviselés, mely a magyarnak itt a Kárpátok alján, a Duna- 
Tisza rónáin jelölte ki helyét, mind ez ideig meg is tartotta, 
ha a történelem kérlelhetetlen következetessége egy évezred 
folyamán nem engedte elpusztulni nemzetünket, akkor most
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sincs semmi okunk az elcsüggedésre. Őrizzék meg tehát — 
úgymond — hitüket az isteni gondviselésben, bizalmukat hazánk, 
nemzetünk szebb jövőjében, szilárd, rendületlen meggyőződésü
ket, hogy igaz az az ügy, amelyért küzdeni fognak s az igaz 
ügy nem bukhatik el. Édes szülőiknek szerető aggódásával 
egyesül tanáraiknak aggódó szeretete is, mellyel lépteiket ki
sérni fogják; imádságuk együtt száll a Mindenható trónusához: 
Isten áldd meg, Isten óvd meg gyermekeinket, Isten áldd meg, 
Isten óvd meg hazánkat. — Az igazgató szavaira Bernáth 
Dezső VIII. o. t. felelt, megható szavakkal ecsetelve az érzel
meket, melyek eltöltik szivüket, midőn itt kell hagyniok az 
intézetet, melyben annyi évet töltöttek, tanáraikat, társaikat, 
egész kedves meghitt körüket. Elbúcsúzott mindezektől, ki
jelentvén, hogy bármily erős szálak fűzik őket e második ott
honukhoz, .hazaszeretetük megmutatta volna a kötelesség 
útját akkor is, ha erre a törvény nem is kényszerítette volna 
őket.“

Ezután Hetvényi Lajos vallástanár az Úr szent vacsoráját 
szolgáltatta ki nekik, mire a lélek emelő ünnepély, melyhez 
hasonlót hiába keresünk intézetünk annaleseiben, közénekkel 
véget ért s az ifjúság zászló alatt az intézetbe vonult vissza, 
honnan a húsvéti szünidőre oszlott szét.

e) Oktatás, rendkívüli tantárgyak. A tanítás ez évben 
is az úgynevezett meg nem osztott eljárás szerint, vagyis 
délelőtt 8—1-ig történt; csupán a fizikai előadások estek dél
utánra az előadó igazgató úrnak saját intézetében való elfog
laltsága miatt. Az oktatásnál az állami tantervet követtük, mi
ként az alább a végzett tananyag rovata alatt közöltekből lát
ható; csak pár tantárgynál voltunk kénytelenek a rendkívüli 
viszonyok következtében a megszabott óraszámtól eltérni. A 
mennyiségtannál az V. és VII. osztályban 1—1; a VI. osztály
ban 2 óra, a történelemnél a III. és IV. osztályban 1 — 1 óra, a 
fizikánál a VII. és VIII. osztályban 1—1 óra redukálás történt; 
továbbá egészen szünetelt a tornatanítás, mert nemcsak torna
termünket, hanem az udvarunkat se használhattuk s az egész 
városban nem volt szabad tornaterem. Téby Mihály kartársunk 
torna helyett számtant tanított. A tanárok nagy elfoglaltsága 
miatt az egyházi főhatóság hozzájárulásával némileg redukál
tuk az írásbeli dolgozatok számát is. Az oktatásban elért ered-

2*



ményről az Értesítő végén 14.b., pont alatt közölt statisztikai 
adatok számolnak be.

A görögpótló tanfolyamot összesen 37 tanuló látogatta 
és pedig az V. osztályból 8, a VI. osztályból 15, a VII. osztály
ból 6, és a VIII. osztályból 8.

A vizsgálatot tett magántanulók közül 3 volt görögpótló; 
a VI., VII. és VIII. osztályból 1—1 tanuló

Az egészségtant a VII. osztály valamennyi tanulója tanulta 
Dr. Szilvási Gyula intézeti orvos és egészségtantanártól, csak 
hogy az előadásokat az orvos úr a vezetésére bízott tartalék
kórházban való nagymértékű elfoglaltsága miatt ritkán tart
hatta meg

Hegedűjátékot Téby Mihály intézeti tornatanár tanított, A 
tanfolyamon 17 tanuló vett részt (az I. osztályból 5, a Il.-ból 6, 
a III.-ból 2, a IV.-ből 4) heti két órában.

Szabadkézi rajzot 62-en (I. osztályból 12, II. osztályból 
19, III osztályból 12, IV. osztályból 7, V. osztályból 4, VI. osz
tályból 3, VII. osztályból 5) tanultak elismerést érdemlő siker
rel, bár a tartalék-kórházul lefoglalt rajzterem helyett csak 
egy osztályterem állott e célra rendelkezésre.

A gyorsírás tanítása, amely immár ötvenéves múltra tekint
het vissza intézetünkben, az ifjúsági gyorsírókor kebelében 
történik s ez évben a levelezőírási tanfolyamon 17-en, a vifa- 
írásin 13-an, összesen 30-an vettek részt annak elsajátításában.

f) Tanári tanácskozások. A rendes havi érdekezleteken 
kívül, melyeken az iskola folyó ügyeit intéztük, a tanári testület 
két módszeres érdekezletet tartott október 20 án és február 
23-án, továbbá a tanulók tanulmányi előmenetelének és maga
viseletének megbírálására két ellenőrző értekezletet december 
8-án és április 27-én, mely utóbbiaknak megállapodásait az 
érdekelt tanulókkal szóbelileg, szüleikkel pedig írásban, érte
sítőkkel közöltük.

g) Látogatások. Az iskolafenntartó egyházkerület képvise
letében Püspök úr Öméltósága, január 27. és 29-én látogatta 
meg intézetünket.

Nagyságos Városy Tivadar győrtankerületi főigazgató úr, 
kit a nm. m. kir. vallás- és közokt. minisztérium az állami 
felügyelet gyakorlásával megbízott, április hó 23-án és 24-én 
tartotta hivatalos látogatását. Tapasztalatait az április 24 én
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tartott értekezleten közölte a tanári testülettel. Az erről szóló 
jegyzőkönyv egy példányát május 10-én terjesztettük fel az 
egyházi főhatósághoz.

h) Segélyügy, adományok. Azok a különböző segélyösz- 
szegek, melyekben a líceumi tanulók: tandíjmentesség, tápin
tézeti kedvezmények, ösztöndíj és jutalmazás címén részesültek, 
valamint a könyvtárak, ifjúság körök és egyesületek javára 
befolyt külömböző adományok a könyvtárakról, szertárakról 
az ifjúsági egyesületekről szóló jelentésekben vannak feltün
tetve a jelen Értesítő HL, 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. Nemes Mozgay Mária úrhölgy, aki előbb bátyjával 
Mozgay Antal volt veszprémi ügyvéd úrral együtt régi idő 
óta évenként 20—40 K-át szokott küldeni Mozgay Testvérek 
adománya címén kiadandó ösztöndíjul, 2000 K, azaz Kettőezer 
koronát adott át ösztöndíjalapítvánnyul, az előleges megbeszé
lés szerint 1914 szeptember 20-án Veszprémbe utazott líc. igaz
gatónak, ki az összeget szeptember 22-én „Nemes Mozgay Antal 
és Mária ösztöndíj alapítványa1' címén az egyházker. alapít
ványi pénztárába azonnal befizette.

A kiállított alapítólevél szerint az alapítvány kamatja 
évenként egy vagy két evang. vallású, jómagaviseletű és szor
galmas felsőbb osztályos soproni líceumi tanulónak adandó ki 
ösztöndíjul. Az odaítélés joga a líceumi tanári kart illeti.

Az alapítók igazi prot. érzületének, családi tradíciójukhoz 
méltó nemes gondolkozásának s intézetünk s általa az evang. 
nevelés- és oktatásügy iránt érzett meleg érdeklődésének akart 
e nagylelkű alapítványával kifejezést adni Mozgay Mária úr
hölgy, aki maga nemes egyszerűségben él Veszprémben ab
ban a hajlékban, melyben egyházunknak s iskolánknak egy 
másik nagy jóltevője Dr. Haubner Rezső született. Szerető ke
gyelettel csügg testvére emlékén; ezt akarta alapítványával 
megörökíteni.

Testvérbátyja, Mozgai Antal 1831-ben született Veszprém
ben, ahol atyjuk Sámuel evang. lelkész volt (f 1853). Elemi és



alsóbb gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, azután 
a soproni líceumba került, innen pedig Pápára. A jogot Pes
ten tanulta, hol Cséry ügyvédi irodájában volt patvarista, majd 
a legfelsőbb itélőszéknél Majláth György oldalán működött 
Pestről visszatért szülővárosába Veszprémbe, hol élénk részt 
vett a város életében ; tagja volt a törvényhatósági bizottság
nak, egyik alapítója és hosszú időn át ügyésze a veszprémi 
takarékpénztárnak. 1911 február 27-én halt meg. Emléke le
gyen közöttünk is áldott.

2. Virtsologi Rupprecht Olivér úr még a múlt évi június 
hó 20-án 100 K-át adott iskolai célokra. (Ebből az összegből 
50 K a kirándulási alap javára, 50 K pedig az ifjúsági gyors
írókör céljaira fordíttatott.)

3. Heimler Károly dr. Sopron szab. kir. város rendőrfőkapi
tánya .,A színek mesterei“ Régi festők képeinek színes máso
latai (29 drb) című képgyűjteményt;

4. A líceumi ifjúsági belmissziói egyesület egy a beteg ta
nulók dietétikus élelmezésére szolgáló alap javára 50 K -t;

5. A múlt tanév végén érettségi vizsgálatot tett ifjak 
június 27-én tartott táncmulatságuk jövedelmét ugyanazon 
célra 115 K 54 f ;

6. Tarczay Antal kir. pénzügyi fogalmazó úr Zágrábból a 
kirándulási alap javára 20 K -t;

7. Az intézet VIII. osztálya ugyanazon célra egy az általa 
gyűjtött összegből vásárolt 100 K névértékű zárolt hadiköl- 
csönkötvényt;

8. A IV- osztály ugyanazon célra szintén egy az általa gyűj
tött összegből vásárolt 100 K névértékű hadikölcsönkötvényt.

9. Néh. Poszvék Sándor nyug. theol. akad. igazgató úr 2 
líceumi tanuló tandíjának fedezésére 60 K -t;

10. özv. Poszvék Sándorné úrnő ugyan e célra 60 K-t.
11. Néhai Dr. Rátz Ottó főiskolai felügyelő úr a Rátz 

Gyula ösztöndíjalapítvány gyarapítására 35 K-t;
12. Kund Sámuel répczelaki lelkész vasi közép egyházme

gyei esperes úr a líceumi orvosi és ápoldai alapítvány javára 
5 K-t;

13- Horváth Ernő csöngei földbirtokos úr a Tanárok öz
vegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület javára 20 K-t.



14. Saly József úr (Martonvásár) ugyanezen célra szintén 
20 K-t;

15. A Soproni Korcsolyázó Egyesület, mint már a múltban 
úgy ez évben is 5 tanulónknak (Balogh Gyula IV. osztálybeli, 
Ágh János V. osztálybeli, Nagy Jenő VI. osztálybeli, Horváth 
Sándor VII. osztálybeli, és Remport Elek Vili. osztálybeli) az 
egész évadra ingyen jegyet ajándékozott.

16. A Győr-Sopron-Ebenfurti vaspálya részvénytársaság 
üzletigazgatóságának hálás köszönetre kötelező intézkedése 
folytán a szünidőkre hazautazó szegény tanulóifjaink abban a 
kedvezményben részesültek, hogy a vasút vonalain menet s 
jövet féláron utazhattak.

Midőn az összes adományokért és jótéteményekért az in
tézet nevében hálás köszönetét mondok, nem mulaszthatom el, 
hogy meg ne emlékezzem egyúttal magának a tanuló ifjúság
nak a közügyek és humánus intézmények iránt tanúsított ér
deklődéséről s ez irányban mutatkozó áldozatkészségéről is. 
Mint a megfelelő helyen közlött kimutatásokból kitűnik a líce
umi ifjúság a lefolyt évben is tetemes összeggel járult az Ifj. 
Belmissiói Egyesület és Gyámintézet magasztos céljainak meg
valósításához. Ezenkívül több nemes hazafias és iskolai célra 
adakozott. Nevezetesen a harctéren küzdő katonák karácso
nyára rendezett gyűjtés eredménye 250 K volt (I. o. 13 70; II.
o. 1514; III. o. 23-52; IV. o. 14'20 ; V. o. 23 60; VI. o. 5 0 '-  
VII. o. 33-40; VIII. o. 35'— =  208'56; a tanári kar a rend. alap
ból 41-44 =  250 K. Ez összeget 1914. december 4-én juttattuk 
a m. kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző hivatalához. Az 
adományokért a tanulók emléklapot kaptak.

A háborúban megvakult katonák javára rendezett gyűjtés 
160 K-át eredményezett. (I. o. 10'40; II. o 17’06 ; III. o. 12'40 ; 
IV. o. 17-04; V. o. 11-90; VI. o. 10 — ; VII. o. 24'20 ; VEI. o. 
41:— =  144 K; a tanári kar rend. alapból: 16 K — 160 K). 
Ezenkívül a VII. osztály erre a célra adta az általa gyűjtött 
összegből jegyzett 100 K hadikölcsönkötvényt is május 1 én 
esedékes szelvényével együtt.

A Vörös Kereszt számára készült jótékonysági bélyegek 
elárúsitásából befolyt 50 K. Elküldetett a Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár-Egyesületnek.

A hadsegélyezés célját szolgálta az ifjúság a Hadsegélyző
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hivataltól rendelt jelvényekkel is (Szövetségi Hűségjelvény 60 
drb ; ifjúsági hadsegélyző jelvény 140 drb.)

A tanári kar az ily célokra szabad rendelkezésére álló 
alapból, a már fentebb említett összegeken kívül 50 K-át utalt 
ki a harctéren küzdő katonák karácsonyfájára, 20 K-át a Hadi 
foglyokat gyámolító hivatal javára, 10 K-át a Bosznia és Her
cegovinái segély akció javára, 41 K 44 fillért az itt maradt 
líceumi tanulók karácsonyfájára, illetve karácsonyi ajándékaira. 
Természetesen ezenkívül is igyekezett a maga részét kivenni 
minden humanitárius és kulturális mozgalomból úgy anyagi, 
mint szellemi téren egyaránt.

Itt emlékszem meg arról is, hogy a tanári kar határozata ér
telmében az első hadikölcsön kibocsátásakor a szabadrendel
kezési alap terhére és javára 1000 K, a kirándulási alapéra 
szintén 1000 K névértékű hadikölcsönkötvényt jegyeztünk. Az 
Ifjúsági Belmissió Egylet ugyancsak 1000 K-t. a Tornakor 300 
K-t, a Gyorsírókor 100 K-t, a IV. V. VII. és VIII. osztály egyen
ként 100 — 100 K-t jegyzett.

i) Ifjúsági kirándulások. Az ifjúsági tanulmányi kirándu
lások ez évben a helybeli gázgyár megtekintésén kívül csak 
arra szorítkoztak, hogy a természetrajz tanára ebben az isko 
lai évben is ősszel és tavasszal az I. II. és IV. osztály növen
dékeivel többször kirándult Sopron környékére botanizálni s bo
garakat gyűjteni, hogy a tanulók természetrajzi ismereteit a 
szabadtermészet szemlélése útján is bővítse a helyes megfi
gyeléshez hozzászoktassa.

j) A tanév bezárása. A tanév bezárása a nagymélt. m. 
kir. vallás-és közokt. miniszter úrnak 44618/1915. sz. rendelete 
alapján május hó 22-én történt ünnepélyes istentisztelettel ugyan
ott, ahol a tanévet megnyitottuk, a templomban. Az istentisz
teletet Hetvényi Lajos intézeti vallástanár tartotta emlékez
tetvén a tanulókat Isten, szüleik s az intézet jóltevői iránt 
tartozó hálaadásra, a magukba szállásra és számadásra, m ely- 
bői újabb nemes elhatározásoknak kell fakadniok. A közének
kel kezdődő istentisztelet a Hymnus eléneklésével végződött.



2. Tanári kar és tantárgybeosztás.
a) Rendes tanárok:

S
zá

m 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

O
sz

tá
ly


fő

 
1

E g y é b  e l f o g l a l t 
s á g a

í. H o l l ó s  J á n o s ,
igazgató.

Történelem VI. és VII., latin 
az V. és VII. oszt.; 17 óra. —

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

Latin a VIII. oszt., görög V., 
VI., VII. és VIII. oszt.; 
23 óra.

VIII
oszt.

A  l íc e u m i  n a g y -  
k ö n y v t á r  é s  a z  
e g y h á z k e r .  l e v é l 
t á r  ő r e .

3. D a l a  J e n ő ,
rendes tanár.

Magyar a III., latin a III. és 
IV. oszt., történelem a IV., 
V és VIII oszt.; 24 óra.

III.
oszt.

A z  I . és 11. o s z t .  
k i s k ö n y v t á r  ő r e ,  
a  f ő i s k o la i  k is -  

b i z o t t s á g  je g y z ő je .

1

4. H e t v é n y i  L a j o s ,
rendes tanár.

Vallás I —V ili. oszt ; magyar 
az I oszt.; gp. magyar a 
V ili. oszt.; 23 óra.

I.
oszt.

A z  I f j .  B e lm is s z ió i  
e g y e s ü l e t  e ln ö k e ,  
i n t .  e x h o r t á to r .

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

Magyar a IV., V. és Vili. 
oszt., gp. magyar az V. o.; 
latin az I. oszt., és filo
zófia a VIII oszt.; 22 óra.

V.
oszt.

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

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

K. mértan I —IV. oszt., gp. 
rajz V—VIII., oszt., szép
írás I—11. oszt.; és mennyi
ségtan a IV. oszt.; 23 óra.

IV.
oszt.

T a n í t j a  a  s z a b a d 
k é z i  r a j z ó t , ,  é n e 
k e t .  A z  l í j .  É n e k 

é s  Z e n e k ö r  e ln ö k e .

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

Latin a VI. o sz t, német a 
I II—VIII. oszt.; 24 óra.

VI.
oszt.

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

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

Latin 11., magyar a II., V I , 
VII. oszt. gp. magyar a 
VI. és VII. oszt.; 23 óra.

VII.
oszt.

11. D r .  R u h m a n n  J e n ő ,
rendes tanár. Hadba vonult. — A z  I f j .  M a g y a r  

T á r s a s á g  e ln ö k e .

12. S p a n n e r  G é z a ,
rendes tanár. Hadba vonult. — A z  I f j ú s á g i  g y o r s 

í r ó  k ö r  e ln ö k e .
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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 , 11. és III. oszt., 
természetrajz I., II., IV., 
V. és VI. oszt. történe
lem a III. oszt.: 23. óra.

ír.
oszt.

A  t e r m é s z e t r a j z i  
s z e r t á r  é s  a  I I I .  
é s  I V .  o s z t .  k i s 
k ö n y v t á r  ő r e .  
T á p i n t .  e ío r u s .

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

A  f iz ik a i  s z e r t á r  ő r e .  
E g y b á z k e r ü l e t i  

s z á m v e v ő .

15.
T é b y  M ih á l y ,

rendes torna
tanár.

Számtan az I., 11., III. 
oszt.; 11 óra. —

A z  l f j u s .  T o r n a k o r  
e ln ö k e .  T a n í t  h e -  
g e d ü j á t é k o t  is .

T a n á r é r t e k e z l e t i
j e g y z ő .

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.

c) Intézeti szolgák:

1. Buthy Dénes, 2. Komjáthy Lajos (hadba vonult).

3. Végzett tananyag
a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.
Osztályfő: Hetvényi Lajos.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Ószövetségi élet- és jellem
képek s tanítások, különös tekintettel a Megváltó eljövetelének 
előkészítésére. Az ószövetségi könyvek főtartalmának rövid is
mertetése. A tízparancsolat Luther magyarázatával. Egyházi



énekek s alkalmi imádságok. K. k. Bereczky S. Bibliai történe
tek és Luther Márton Kiskátéja. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a) Nyelvtan. Az egy
szerű mondat és részei, a fő- és mellékmondat megkülönböz
tetése. Mondattani alapon alaktan; a hangtan elemei; helyesírás. 
b) Olvasmányok. Prózaiak: szemelvények a hűn és magyar 
nemzeti mondából; Hunor és Magyar; Attila, Isten ostora, Pris- 
kus Rhetor utazása Attilához, A catalaunumi csata, A fehér ló 
mondája, A brentai csata, Lehel kürtje, A magyarok a szent- 
galleni monostorban, Botond, Szent István, Korona és kard, 
Szent László és a kunok, Nándorfehérvár ostroma, Salamon 
harcai és vége, Szent László. A görög mondákból és történet
ből: Trója veszedelme. Mesék, mondák, tanítómesék, rövid raj
zok, elbeszélések, A magyar puszta és népe. Költői olvasmá
nyok : Katonaélet, Nyalka huszár, Halvány katona, Hadnagy 
uram, Csatadal, Téli világ, Három fiú, A rab gólya, A vándor 
fiú, Anyám tyúkja, Rákosi szántó a török alatt, A farkas és a 
szúnyogok, Szüretünk, (ezek könyv nélkül is) Salamon, Kőmíves 
Kelemenné, Szent László füve. Kéthetenkint iskolai írásbeli dol
gozat. K. k. Szinnyei J .: Iskolai magyar nyelvtan I. r. és Lehr- 
Riedl: Magyar olvasókönyv I. r. Tr.: Hetvényi Lajos.

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 ala
kok mellőzésével. Az olvasmányokban előforduló szókincs el
sajátítása. Havonkint két iskolai dolgozat, fordítás magyarból 
latinra. K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és olvasó- s gya
korlókönyv. Tr.: Hollósy Kálmán.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Földrajzi alapelőismeretek 
tájékozás a földgömbön és térképen. Magyarország hegy-, víz
rajzi-, éghajlati viszonyai, terményei, állatvilága, lakosai. Ma
gyarország politikai beosztása, nevezetesebb városai. Térkép- 
vázlatok készítése. K. k. Dr. Lakos—Németh: Földrajz, I. r. 
Tr : Szabó József.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. Őszi gyümölcsök, házi 
emlős állatok, fenyők, az emberi lakás közelében, erdőn és 
mezőn élő emlős állatok, tavasszal virító növények és a házi 
szárnyasok ismertetése. Nővénygyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H 
Természetrajz I. r. 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, 
térfogat és súlymérték ismertetése. Időszámitás. K. k. Beke 
Manó: Számtan. Tr.: Téby Mihály.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Planimetria. 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 
gyakorlatok; festékkel való egyenletes 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 
nagybetűk. 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, 2jv  
3U és iU ütem, ütemezve éneklés, a hangsúly. — A kötőív. — 
Pontozott hangjegyek. — Az egyszerű gyakori előadási jelek. — 
Hallásfejlesztő gyakorlatok. — K. k. Az evang. egyház Dalla
mos könyvecskéje az új énekes könyvhöz. — Sztojánovics: 
Apolló hangjegyfüzet. Tr.: Králik Gusztáv.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: Szabó József.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Jézus élete és tanítása a 
megfelelő újszövetségi szakaszok ismertetése alapján. Az új- 
szövetségi könyvek főtartalmának rövid ismertése. Az apostoli 
hitvallás. Egyházi énekek. K. k. Bereczky S. Bibliai történetek 
és Luther Márton Kiskátéja. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a) Nyelvtan: A múlt évi 
anyag ismétlése után az egyszerű mondat folytatólagos tár
gyalása, szóösszetétel, szóragozás, szóképzés; az ige és a név
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szók; a szórend, szókötés; az összetett mondat, b) Olvasmá
nyok : Rövid rajzok, elbeszélések és tanitómesék; leírások; 
Hérodotoszból Croesus és Cyrus története; a magyar történe
lemből : Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat; a Hunyadiak; A régi 
Visegrád; Várak és kastélyok a középkorban. Az árvái Kár
pátok és lakóik; Költemények: Az ó-torony, A lengyel anya, 
Búcsú, A puszta télen, A Tisza, Both bajnok özvegye, Szibi- 
nyáni Jank, Mátyás anyja, (ezek könyv nélkül is). Havonként 
iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelv
tan II. rész. Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv II. rész. Tr.: 
Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6 Az alaktan ismétlése és 
befejezése. A fő- és mellékmondatok megkülönböztetése kötőszók 
szerint, accusativus cum infinitivo, ablativus absolutus. Olvas
mányok: Romulus asylum aperit, De raptu Sabinarum, Collo
quium inter praeceptorem et discipulos, Colloquium praeceptoris 
cum discipulis, De Horatiorum et Curiatiorum certamine, De 
adventu Hunnorum, De equo ligneo, De fraude Sinonis, De in- 
cendio Troiae, De Ulixe in Ogygia insula morante, De Nausi- 
caa. Fordítási gyakorlatok latinra. Havonkint iskolai írásbeli 
dolgozat. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan és Latin olvasó- és 
gyakorlókönyv. Tr.: Rosta Ferenc.

4. Földrajz. Heti óraszám 3. Európa, Ázsia és Afrika föld
rajza; földrajzi vázlatrajzok készítése. K. k Dr. Némethy Ká
roly: Földrajz, II. rész. 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. Ro
vargyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H.t Természetrajz II. rész. Tr. : 
Szabó József.

6. Mennyiségtan. Heti óraszám 4. Számolási rövidítések. 
Korlátolt pontosságú műveletek. Arányos mennyiségek, arány, 
aránypár. Egyszerű hármasszabály, százalékszámítás. K. k. Beke 
Manó: Számtan. Tr.: Téby Mihály.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a) Sztereometria. A 
kocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger, kúp és a gömb 
ismertetése, elemezése (élek, lapok viszonylagos helyzete, él
szög, lapszög, testszögi, mértani származtatása, hálózatuk, fel
szín- és köbtartalomszámítás. Az egyszerűbb modellek elkészí
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tése. A tanultakból levonva a sztereometria alapfogalmai: a 
pont, egyenes és sík térbeli és viszonylagos helyzetei. — b) 
Rajz. Ősszel természetes levelek rajzolása és színezése (színel
találó 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. rész. Tr.: Urá
lik Gusztáv.

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

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

III. OSZTÁLY.
Osztályfő : Dala Jenő.

1. Vallástan. Heti óraszám 2 Keresztyén egyháztörténet 
jellemző kor- és életrajzokban, különös tekintettel a reformáció 
(Luther) korára és hazai evangéliumi egyházunk történetére, 
szervezetére. és intézményeire. Egyházi énekek. K. k. Hetvényi 
Lajos: A keresztyén egyház rövid története kor- és életrajzok
ban. T r.: 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. Beczkó vára, A
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peregrinus, Tollagi Jónás Pesten, Az első magyar komikus. 
Költemények: Hymnus, Szülőföldemen, A hamis tanú, Füstbe ment 
terv, Szüreten, Tamás vitéz, Pató Pál úr, Mohács, Az Alföld, 
Egy gondolat bánt engemet, Családi kör, Szózat, (ezek könyv 
nélkül is), Havonként írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei József: 
Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv 
III. rész Tr.: Dala Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. a) Nyelvtan. Az egyszerű 
mondat mondattana. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. 
Fordítás magyarból latinra, b) Olvasmányok, Cornelius Nepos- 
b ó l: Miltiades, Themistocles, Aristides. Phaedrusból: Lupus et 
agnus, Ranae regem petierunt, Canis per fluvium carnem 
ferens, Graculus superbus et pavo, Vulpes et ciconia, Lupus ad 
canem, Cervus ad fontem, Vacca, capella, ovis et leo, Lupus 
et gruis. K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtana és ugyanannak 
Latin olvasókönyve a gimnázium Hl. és IV. osztálya számára 
T r .: Dala Jenő.

4. Német nyelv. Heti óraszám 4. A nyelvtanból az alak
tan az olvasmányokkal kapcsolatban. Prózai és verses olvas
mányok fordítása, a költemények könyv nélkül való betanu
lása és beszédgyakorlatok egyszerűen bővített mondatokban 
az átvett olvasmányok alapján. Olvasmányok: Der Löwe und 
die Maus. Des Königs Grab. Der Nagel. Das zerbrochene Huf
eisen. Seltsamer Spazierritt. Der Frühling. Phrixos und Helle. 
Költemények: Die Kapelle (Uhland). Die wandelnde Glocke 
(Goethe). Mein Vaterland (Hoffmann v. Fallersleben). Schützen
lied (Schiller). Die vier Brüder (Schiller). Frühlingsankunft (Des 
Knaben WundernhornL Gefunden (Goethe). Heidenröslen (Goethe), 
írásbeli dolgozatok havonkint. K. k. Albrecht János : Német 
nyelvtan és Német olvasókönyv. I. rész. T r.: 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. T r.: Szabó József.

6. Földrajz. Heti óraszám 2. Amerika és Ausztrália föld
rajza után természettani és csillagászati földrajz. Fontosabb 
fizikai tünemények és eszközök leírása. K. k Dr. Némethy Ká
ro ly : Földrajz III. rész. T r.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalékszámítás
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egyes alkalmazásai, összetett következtetések. Kamatszámítás - 
Kamatos-kamatszámítás Értékpapírok. Arányos osztás és kö
zépérték számítás. Éremszámítás. K. k. Beke Manó dr. : Szám
tan. Tr.: Téby Mihály.

8. Rajzoló Geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria. A 
pont, egyenes és szögre vonatkozó egyszerűbb szerkesztések. 
Az egyenes vonalú síkidomok (három-, négy-, sokszög) főbb 
tulajdonságai, alkotó részeikből való szerkesztése, összeillő- 
sége, hasonlósága, szimetriája. Területek átalakítása és osz
tása. Idomok hasonlósága, b) Rajz. Tagozottab levelek, leveles, 
bogyós ágak rajzolása és színezése; stilizált alakzatok, díszí
tések rajzolása és színezése. Rajzolás ecsettel. Emlékezetből 
való rajzolás. K. k. H orti: Rajzoló Geometria III. rész. Tr.: 
Králik Gusztáv.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfő : Králik Gusztáv.

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

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányok : Arany 
Toldija és Kisfaludi Károly Mátyás diákja. Kisebb költemé
nyek a magyar klasszikusokból, különös tekintettel a külön
böző versformákra. Prózai olvasmányok Heltai meséiből, Mikes 
leveleiből, Ferenc király megkoronáztatása (Kazincy) Jakli, Sze
gény ember jó órája. Elm élet: Stilisztika. A szókincs. A stílus 
tiszta magyarsága, világossága, szabatossága, ereje, csinossága, 
fordulatossága (trópusok és figurák). Verstan : a hangsúlyos 
verselés, a klasszikus és nyugateurópai versformák. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: Stilisztika és verstan. 
Lehr A.: Arany Toldija. Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Olvasmány : Caesar De 
bello Callico című művéből: I. Gallia felosztása. II. A helveti- 
usok kivándorlása, A gallok és a germánok szokásairól. Ovidius: 
Metamorphoseon librijéből: A világ négy korszaka. Deucalion és
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Pyrrha. A hexameter ; fontosabb verstani szabályok. Az olvas
mányokhoz történeti bevezetés, tárgyi magyarázatok. Nyelvtan: 
az előző osztályok anyagának ismétlése után az összetett 
mondat; fordítás magyarról latinra. Szótanulás, frázisok gyűj
tése és tanulása, retröversió. Havonkint írásbeli dolgozat. 
K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és Latin olvasókönyv a 
III. és IV. osztály számára. Tr.: Dala Jenő.

4. Német nyelv. Heti óraszám 3. Az alaktan folytonos is
métlése mellett a mondattan. Prózai és költői olvasmányok 
fordítása és azok tartalmának német nyelven való elmondása. 
Beszédgyakorlatok. Prózai olvasmányok: Der Wolf und der 
Mensch. Die Boten des Todes. Das Schaf. Der Kluge Richter. 
Seltsamer Streit. Der Glockenguß zu Breslau. Die Veran
lassung des trojanischen Krieges. Költemények: Tätigkeit (Gleim). 
Sehnsucht nach dem Frühling (Hoffmann v- Fallersleben'. Des 
Knaben Berglied (Uhland). Wanderers Nachtlied. Meeresstille 
(Goethe). Der betrogene Teufel (Rückert). Der Reisende (Geliert). 
Malei und Malone (Kopisch). Havonkint egy-egy megfelelő írás
beli dolgozat. K. k. Albrecht J . : Német nyelvtan és olvasó
könyv. Tr.: Krémusz Róbert.

5. Történelem. Heti óraszám 2. Magyarország története a 
mohácsi vésztől a jelen korig. Magyarország politikai földrajza ; 
Ausztria; az Osztrák-magyar monarchia. Történeti olvasmányok. 
K. k. Varga Ottó: A magyarok története és Magyarország a 
jelenben. II. rész. Tr.: Dala Jenő.

6. Természetrajz. Heti óraszám 3. Növénygyűjtésről: őszi 
növények ismertetése alapján növényalaktan, vegytani alapis
meretek után növényrendszertan. A növények életjelenségei. 
Növények gyűjtése. K. k. Dr. Szterényi: Növénytan. Tr. : 
Szabó József.

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

8. Rajzoló Geometria. Heti óraszám 2. a) Planimetria. A 
kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola keletkezése, 
gépies rajzolása, fontosabb tulajdonságaik, szerkesztésük, al-

3
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kotó részeik, érintőjük, b) Rajz. Növények, ágak egyszerű fes
tése. Díszítések rajzolása és színezése. Rajzolás ecsettel. Em 
lékezetből való rajzolás. K. k. Horti: Rajzoló geometria IV. 
rész. Tr.: Králik Gusztáv.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: Hollósy Kálmán.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. A kereszténység megalapítá
sának története. Jézus korának és munkájának 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 megalapításának története.“ Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. a) Olvasmányok: A 
pákásztanya, B. Wesselényi 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, Mikes leveleiből; a (há
rom utolsó házi olvasmány.) b) Elmélet: Az olvasmányok alap
ján szerkesztéstan és rhetorika, az anyaggyűjtés és elrende
zés ; a prózai írásművek fajai; a történetírás, értekezés, szónoki 
beszéd, levél. Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: 
Rhetorika Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Prózai olvasmány: Cicero: 
De imperio Cn. Pompei egészen. Költői olvasmány: Ovidius 
Fastijából; Janus, Romulus és Remus kitétele. Róma alapítása, 
Remus halála, Romulus halála. Áldozás kákaemberekkel. Argei, 
Lemuria, A római év beosztása, A Salius-papok eredete. A Fa- 
biusok hősi vállalata és halála Hercules legyőzi Cacust. Ter
minállá. A tárgyalt írók életrajza s műveik rövid ismertetése. 
Az olvásmányokkal kapcsolatban nyelvtani, mondattani és sti
lisztikai ismétlés, valamint régiségtani ismeretek. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat. K. k. Köpesdy S.: Cicero de imperio Cn. Pom
pei és Pro A. L. Archia poéta. Cserép J.: Szemelvény P.
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Ovidius Naso műveiből; Köpesdy-Cserép: Latin stílusgyakorla
tok. Tr.: Hollós János.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Magánhangzós és mással- 
hangzós névragozás, melléknevek, határozók, számnevek és 
névmások. Első igeragozás. Fordítási gyakorlatok görögből ma
gyarra és magyarból görögre. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. 
K. k. Maywald J.: Görög nyelvtana és görög gyakorló- és ol
vasókönyve. Tr.: Bothár Dániel.

*

5. Görög pótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész: össze
függő bő szemelvények alapján Homeros Iliása és Odysseája; 
a homerosi istenek, a homerosi kérdés. Szemelvények Herodo- 
tos műveiből. Tinódi Sebestyén: Buda veszéséi'ől s Terek Bálint 
fogságáról; Arany: Buda halála; Gyöngyösi: Kemény János 
emlékezete; Kemény János: Bethlen Gábor; Cserey Mihály: 
Apafi halála; A zernyesti ütközet; Apor Péter báró: Részletek 
a Metamorphosis Transsylvaniaeből. K. k. Csengeri: Homeros 
Iliasa, Gyomlai: Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények He- 
rodotos történeti műveiből és Badics: Magyar irodalmi olvasó
könyv I. rész Tr.: Hollósy Kálmán.

b) Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztályok anyagának 
ismétlése és mélyítése után a hasáb, gúla, továbbá forgási tes
tek és edényformák rajzolása szénnel és krétával szürke ala
pon a látszattani és világítási jelenségek tüzetesebb megbeszé
lésével és tanulmányozásával. E tanulmány körébe vágó tár
gyak vázolása. Rajzolás ecsettel. Növényi formák egyszerű (de
korativ) festése. Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. Nyelvtanból az alak- és 
mondattan átismétlése különös tekintettel a szórendre és a ma
gyar nyelvtől eltérő sajátosságokra Prózai és verses olvasmányok 
fordítása, a költemények könyv nélkül való betanulása és be
szélgetés az átvett olvasmányok alapján. Olvasmányok: Knecht 
Ruprecht, Dornröschen, Reinecke Fuchs (kihagyással), Aschen
puttel. Költemények: Die Lorelei (Heine). Erlkönig (Goethe), 
Barbarossa (Rückert). Der Postillon (Lenau), Der alte Landmann 
an seinen Sohn (Hölty). Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. 
Dr. Theisz Gy.: Német nyelviskola II. rész. Tr.: Krémusz Robert

7. Történelem. Heti óraszám 3. Bevezetésül a történet 
előtti idők. A keleti népek vázlatos, a görögök és rómaiak rész-

3*
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letes története a nyugatrómai császárság bukásáig. K. k. Varga 
Ottó: Világtörténet I. rész. Tr.: Dala Jenő.

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.: Állattan. 
Tr.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. a) Algebra. Elsőfokú 
egyenletrendszerek algebrai megoldása. Négyzet és köbgyök 
algebrai kifejezésekből és közönséges számokból. Másodfokú 
egyenlet algebrai megoldás. Műveletek gyökmennyiségekkel. 
b) Geometria. A planimetria főbb tételei a körtan kivételével. 
K. k. Dr. Becke Manó: Algebra. Dr. Wagner Alajos: Geometria. 
Tr.: Faragó József.

VI. OSZTÁLY.
O sz tá ly fő Krémusz Róbert.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Egyetemes keresztyén egy
háztörténet a westfáliai békekötésig, főtekintettel az egyház 
belső életére. Az apostolok cselekedeteiből Pál apostol útjainak 
olvasása és magyarázata. K. k. Pálfi J.: A keresztyén egyház 
története. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. a ) Poétika. Olvasmányok 
alapján a költői műfajok ismertetése kapcsolatban az esztétikai 
és művészettani alapfogalmak rövid fejtegetésével, b) Olvas
mányok: Kisebb költemények Kisfaludy S., Kisfaludy K., Czu- 
czor, Kölcsey, Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Arany, Tompa, 
Petőfi, Garay, Gyulay, Lévay, Szabolcska, Endrődi műveiből 
és a népköltészetből; Arany balladái; Shakespeare Coriolanusa, 
Sophokles Antigonéja. Házi olvasmányok: Zrínyi Szigeti vesze
delme, Vörösmarty Két Szomszédvára. Havonkint írásbeli dol
gozat. K. k. Góbi: Poétika. Tr.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: Livius 
ab űrbe condita libri XXI. 1—5, 6 —8, 11, 14, 15, 18, 21—29, 
32—38, 45—48, 52—56 és 62. fejezetei. Az író élete s művei, 
történetírói sajátosságainak ismertetése. Szóképzés ismétlése, 
szócsoportok összefoglalása. Költői olvasmány: Vergilius Aeneise 
I. énekének 1—158. és II. énekének 1—369, 506—566. és 
634—804. sorig terjedő szakaszai, könyv nélkül: az I. és II. ének
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bevezetése. Vergilius élete és munkái, vallási régiségek. Havon- 
kint egy írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala: Livius XXI. és XXII. 
könyve. Pirchala: Vergilius Aeneise. Szabó—Wirth: Stílusgya
korlatok, Wágner—Horváth: Római régiségek. Tr.: Krémusz 
Róbert.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 5. Első igeragozás átismét
lése, második igeragozás; az V—VIII. osztály igéi. A mondattan 
főbb részei tekintettel a latin nyelvvel való rokonságra. Olvas
mány: Szemelvények az Anabasisból, Xenophon élete és mun
kái. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Maywald J . : Görög 
nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: Bothár Dániel.

5. Görög pótló, a) Irodalmi rész; heti óraszám 3. Szemel
vények a görög elégia, epigramma, dal és karénekköltészet kö
réből. A klasszikus irányban működő költőink tüzetesebb is
mertetése. Színházi régiségek. Aeschylos: Oresteia, ford. Csen- 
geri János. K. k. Badics Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv 
II. rész. Tr.: Rosta Ferenc

b) Rajz. Heti óraszám 2. Az előző osztály anyagának ki
bővítése. összetettebb alakú tárgyak, edények, domború díszít
mények rajzolása gondosabb kivitelben. Vázolás, festési gya
korlatok Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3 A tanulók két csoportra 
oszlottak: a magyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az 
első csoport olvasmányai: A német hősmondából: a Nibelung- 
lied, Gudrunlied, Rolandslied, Hildebrand und Hadubrand, Lo
hengrin tartalma Költemények: Reiters Morgenlied (Hauff); Der 
Sänger (Goethe); Der getreue Eckart (Goethe); Der Graf von 
Habsburg (Schiller) (A két első költemény, valamint: Gudruns 
Klage Geibeltől könyv nélkül is). A második csoportban olvas
tak még a Nibelbungének új felnémet fordításából 10 éneket. 
Elolvasták még a kézikönyvben a németek történetéről szóló 
összes szakaszait az újkorig, különös tekintettel a lovagkorra. 
Könyv nélkül tanulták meg a „Das Grab im Busento“:c. költe
ményt Platentől. Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k Dr 
Theisz Gy.: Német nyelviskola IL rész. Tr.: Krémusz Róbert.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet a ma
gyar nemzet történetével kapcsolatban: A középkor és az új
kor a westfáliai békéig (1648-ig) a földrajzi ismeretek ébren
tartása mellett. K. k. Varga Ottó: Világtörténet II. rész. Tr.: 
Hollós János.
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8. Természetrajz. Heti óraszám 3. Ásványtan és Kémia. A 
levegő és a víz ismertetése után általános kémiai fogalmak. 
Fontosabb ásványok leírása és a kristályrendszerek, összefüggés 
az ásványok vegyi összetétele, alakja és fizikai tulajdonságuk 
közt. Szerves vegyületek. A víz geológiai működése. A föld kor
szakai. K. k. Dr. Szterényi: Ásványtan és kémia. Tr.: Szabó József.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 2. Negatív és törtkitevős 
hatványok és gyökök; a logarithmus és számítás logarithmu- 
sokkal; arithmetikai és véges geometriai sorok. Körtan; gonio- 
metria és síktrigonometria. Tankönyv: Dr. Beke Manó: Algebra, 
Dr. Wagner Alajos: Geometria. Tr.: Faragó József.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Rosta Ferenc.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Az egyetemes keresztyén egy
háztörténet nevezetesebb eseményei a westfáliai béke után rövid 
összefoglalásban különös tekintettel a külső és belső misszió is
mertetésére. A magyar evangélikus egyház története fő tekintettel 
az egyház belső életére : egyházunk alkotmánynak ismertetése. 
K. k. Pálfy J . : A keresztyén egyház története. T r.: Hetvényi 
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, főtekintettel az egyes korszakok mű
velődés-történeti jellemzésére. — A középkor szellemi élete; 
Mátyás és renaissance; a reformáció hatása; Tinódi és Balassa: 
a katholikus restauráció, Pázmány és Zrínyi, a kurucvilág köl 
tészete; Mikes és Faludi; Bessenyei és az irodalom felújulása; 
a különböző költészeti irányok. Olvasmányok: a tárgyalt írók 
és korok kiválóbb művei, a nagyobb művekből szemelvények; 
Riedl: A magyar irodalom főirányai; Szinnyei: A magyarság- 
eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége; Gyöngyösi: 
Murányi Vénus. Hav ónként egy házi dolgozat. K. k. Szinnyei 
A magyar nyelv. Pintér: A magyar irodalom története I. rész; 
T r.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Költői olvasmány: Vergilius 
Aeneisének VI. énekéből az 1—13, 42—155, 264—330,384 — 425,
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450—476, 679--901. v. fordítása. Az Aeneis tartalma s a reá 
vonatkozó ismeretek ismétlése. Prózai olvasmány: Sallustius: 
De bello Jugurthino c művéből az 5—16, 20—36, 43—62 
caput fordítása, az utolsó 8 caput cursim. — Cicerónak 
Catilina ellen tartott első beszéde alaki és tárgyi magyará
zatokkal. Állami és vallásrégiségek. Az olvasott írók élete és 
műveik. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat felváltva magyar
ból latinra és latinból magyarra. K. k. Bartal- Malmosi: Sallus
tius, Köpesdy: Ciceronis in Catilinam or. L, Pirchala: Aeneis; 
Csengeri: Stílusgyakorlatok. Tr.: Hollós János.

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. A 
homerosi költemények sorsa és a homerosi kérdés. Dialektus 
és grammatikai fejtegetések. Kéthetenként egy írásbeli dolgo
zat, felváltva görögből magyarra és magyarból görögre való 
fordítás. K. k. Geréb: Görög prózai szemelvények, Csengeri: 
Homeros Iliasa. Tr.: Bothár Dániel.

5. Görögpótló, a) Irodalomi rész. Heti óraszám 3 .1. Bő sze
melvények Thukydidesből, főleg a Perikies alakjára vonatkozó 
részek: a lesbosi és melosi ügy; Demosthenes korának rajzá
val kapcsolatosan az I , II. filippika. II. A magyar történetírás 
fejlődésének főbb mozzanatai. Szemelvények Horváth Mihály, 
Szalay László és Salamon Ferenc műveiből. A magyar szónok
lat fejlődése és képviselői. K k. Hegedűs István: összefüggő 
részek Thukydides műveiből, Borsos: Demosthenes filippikái. 
Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv III. rész Tr : Rosta Ferenc

b) Rajz. Heti óraszám 2. Festés. Színes szilhuett, szín az 
árnyékban, egyes alkalmas tárgyak, majd csoportok festése, 
háttér. Csendélet. Vázolásnál a VI osztály anyagának folytatása. 
Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két csoportra 
oszlottak: a magyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az első 
csoportban irodalomtörténet: Lessing élete és irodalmi műkö
dése. Olvasmány : Hermann und Dorothea három éneke és a 
negyedikből 145 vers. Minna von Barnhelm két felvonása és
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az ötödikből néhány jelenet. A második csoportban olvasmány: 
Lessing: Nathan der Weise és a fent elsorolt munkák, valamint 
a Laokoonból néhány szemelvény. Elolvasták még Bürger: 
Lenore c. balladáját és Wieland Oberonjának a taralmát. K. k. Dr. 
Theisz Gyula: Német nyelviskola III. rész. Hermann und Dorothea, 
magyarázta Albrecht János és Minna von Barnhelm, magyarázta 
dr Theisz Gy., T r.: Krémusz Róbert.

7. Történelem. Heti óraszám 3. Egyetemes történet a magyar 
nemzet történetével kapcsolatban 1648-tól a legújabb időkig 
Európa, Amerika államai jelen állapotának ismertetése; a gyar
matbirtokok. K. k. Varga Ottó: Világtörténet III. rész és Man
gold Lajos: Politikai földrajz. Tr.: Hollós János.

8. Természettan. Heti óraszám 3. Anyagi pont, merevtestek, 
folyadékok és gázok mechanikája. Akusztika. — K k. Dr. Vörös 
Cyrill: Kísérleti természettan. T r.: Dr. Visnya Aladár.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 2. a) Algebra Kamatos
kamat és járadékszámítás. Törlesztési tervek. A végtelen geo
metriai haladvánnyal kapcsolatban a szakaszos tizedestörtek át
alakítása közönséges törtekké. A másodfokú egyenlet teljes el
mélete. Tiszta harmadfokú egyenlet. A másodfokú függvény 
maximuma és minimuma, b) Geometria. Koordináták. Két pont 
távolsága. Az egyenes egyenletei. A sztereometria legfontosabb 
tételei. A testek felszíne és köbtartalma A gömb és részei. 
Felszínük és köbtartalmuk. A gömbháromszög és területe. K. 
k Dr. Beke Manó: Algebra, Dr. Wagner Alajos: Geometria. Tr.: 
Faragó József.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Bothár Dániel.

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

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 3. A magyar nemzeti iro
dalom fejlődésének 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,



4t

Abafi, A falú jegyzője, Zord idő, Buda halála. Az ember tragé
diája. Havonként egy házi dolgozat. K. k. Góbi: A magyar nem
zeti irodalom története. II. rész Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Költői olvasmány: Horatius 
I. 2., 22. II. 3. III. 3. Epod, 2. Sat I. 1. Epist. I. 2. II. 3. (Ars 
poet.) 1—332. Horatius életrajza, műveinek ismertetése. Tacitus : 
Agricola. Állami-, hadügyi-, magán-, vallási régiségek. Az iroda
lomtörténet összefoglalása. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. K. 
k. Csengeri: Horatius, Némethy G.: Tacitus Agricolája. Wagner- 
Horváth: Római régiségek Tr.: Bothár Dániel.

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: Platon: 
Apológiája, Kritonja, Platon élete, Homeros Odysseia-jának I. é. 
Homeros nyelvi sajátságainak megfigyelése. Nyelvtani ismeretek 
ébrentartása. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. Geréb: Görög 
prózai szemelvények, Csengeri J .: Homeros: Odysseiaja. Tr.: 
Bothár Dániel.

5. Görög pótló, a) Irodahni rész. Heti óraszám 2. A görög 
bölcsészet Sokrates előtt. Sokrates. Platon: Sokrates védekezései 
Kriton. Az államból: Az állam keletkezése, a négy sarkalatos 
erény, a tökéletlen államformák. A görög művészet történetéből: 
Az archaikus kor, Pheidias iskolája, Skopas és Praxiteles isko
lája, a hellenistikus kor szobrai, atléták és harcosok szobrai, ki
váló képmások, görög síremlékek, templom és színház, képírás. 
K. k. Alexander B.: Platon és Aristoteles, Schill S .: A görög 
irodalom története, Zsámboki Gyula : A görög művészet kiválóbb 
alkotásainak ismertetése. Tr.: Hetvényi Lajos.

b) Rajz. Heti óraszám 2. A természetből vett formák, kagy
lók, csigák, kitömött állatok, csendéletek rajzolása és festése- 
Tr.: Králik Gusztáv.

6. Német nyelv. Heti óraszám 3. A tanulók két csoportra 
oszlottak; a magyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az első 
csoportban irodalomtörténet Goethe, Schiller Lenau és Heine 
élete és irodalmi működése. Olvasmány: Wilhelm Teliből két 
felvonás, Das Lied von der Glocke. A második csoportban rész
letesen vették az irodalomtörténeti szakaszokat, olvasták még 
Goethe: Götz von Berlichingen, Iphigenie auf Tauris c. darabjait 
és Schillernek; Die Räuber és Wilhelm Teli című darabját. Könyv 
nélkül tanulták Goethe: Wandrers Nachtlied, Mignon c. költe-
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menyeit és Schillernek: Die Hoffnung c. költeményét. K. k. Dr. 
Theisz Gyula: Német nyelviskola III. Tr.: Krémusz Róbert.

7. Történelem. Heti óraszám 3. A magyar nemzet oknyomozó 
története az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország a jelenben. 
K. k. Varga O ttó : A magyarok oknyomozó története. Tr.: 
Dala Jenő.

8. Természettan. Heti óraszám 3. Thermika: hőmérséklet, 
hőmérő; testek hő okozta tágulása: a hőmennyiség mérése ; 
halmazállapot-változások; a hő terjedése és mivolta, gőz
gépek. Mágnesség. Elektromosság: elektrosztatika; elektrodina
mika (áramforrások, elektromos áram hatásai, indukció, elektro
mos rezgések). K. k. Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. Tr.: Dr. 
Visnya Aladár.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám 2. Permutációk, kombinációk, 
variációk; Newton binominális tétele. A gömbháromszögtan sinus- 
és cosinus-tétele s alkalmazásaik. K. k. Dr. Beke Manó: Algebra^ 
Wagner: Geometria. Tr.: Faragó József.

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. Szitnyai Elek: Lélektan és logika. Tr.: Hollósy 
Kálmán.

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz. Heti óraszám 4. Kezdőknél a tanulók 
tapasztalatai köréből vett tárgyak rajzolása és színezése fejből, 
majd levelek, préselt és természetes növények, lepkék, egy
szerű tárgyak, edények rajzolása és színezése valóság után. 
Vázolás. Haladóknak ágak, zöldség, gyümölcs, ipari tárgyak, 
kagylók, kitömött madarak, csendéletek festése. Fejtanulmá
nyok. Rajzolás emlékezetből, Vázolás, rajzolás ecsettel. Tanul
mányozás a szabadban. Vázlatkönyvek. Tr.: Králik Gusztáv.

2. Hegedűjáték. Heti óraszám 4. A tanulók két csoportra, 
kezdők és haladók csoportjára osztva tanulták a hegedűt és 
zeneelméletet, a) Kezdők elméleti tananyaga: a hegedű és vonó
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alkatrészei, a hangszer és a hangjegyek ismertetése, a hang
jegyek értéke, az ütem, egész és fél távolság, a hangsor, a 
hangközök névrendi szempontból, a szünetjelek, a csonkaütem, 
nyújtópont és kötőjel, ismétlőjel, da capo al fine, két nyújtó
pont, staccato, triolák, módosítójelek. Gyakorlati tananyag: a 
hegedű tartása, a vonó vezetése az üres húrokon, Hohmann- 
Bioch hegedűiskola I. rész 1—173. gyakorlatig, b) Haladók el
méleti tananyaga: a skálák képzése, a hangnemek, a hangkö
zök teljes ismertetése, synkopák, sextolák. Cifrázatok: a hosszú 
és rövid élőké, a paránytrilla, mordent, a parányzó és trilla. 
Cromatikus hangsor, kettős fogások. Gyakorlati tananyag: 
Hohmann-Bloch hegedűiskola I. rész. 174. gyakorlattól végig 
továbbá a II. rész. Tr.: Tébi Mihály.

3. Egészségtan. Heti óraszám 2. Az egészségtan története., 
Az egészségtan a régi népeknél. Az egészségtan tanulásának 
erkölcsi és gyakorlati haszna. Fertőző betegségek: Cholera, 
Hasi hagymáz, (typhus). Védekezés a fertőző betegségek 
ellen. Tüdőgumókór. Első segélynyújtás, életmentés és be- 
tegápólás. T r.: Dr. Szilvási Gyula.

4. Gyorsírás. Heti óraszám 4. Két tanfolyamban, egy 
a levelező, egy pedig a vitaírást tanulók számára. Az egyes 
tanfolyamoknak a „Főgimnáziumi Gyorsírókör‘-ről szóló alább 
következő jelentésében felsorolt vezetői az oktatást a kör el
nökének Dala Jenő tanárnak felügyelete alatt végezték.

c) írásbeli dolgozatok té te lei:

A magyar nyelvből:

V. OSZTÁLY.

1. A földmíves eszközei. 2. Az új földesúr-nak egy érde
kes jelenete. 3. A soproni Széchenyi-szobor. 4. Hogyan készül 
az írásmű? (Isk.) 5. Élményeim a félévi vakációban. 6. Athén 
és Spárta (Párhuzam; párbeszédes alakban), 7. Deák Ferenc 
érvei a personál-unió mellett. (Isk).

VI. OSZTÁLY.

1. Levél a háborúról. 2. A népdal sajátságai. 3. Petőfi: A
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magyarok istene című költeménynek elemzése 4. Hogyan 
válik Zrínyi kezében eposzi tárggyá Szigetvár ostroma. 5. A vas.

VII. OSZTÁLY.

1. Hogyan hatott rám a háború ? 2. Jelentésváltozás alak- 
Táltozás nélkül. 3. A középkori ember szellemi élete. 4. Ba
lassa Bálint hazafias költészete. 5. A lejtő, vagy A technikai 
eszközök a háborúban.

VIII. OSZTÁLY.

1. Mely időszakokban és mennyiben bizonyult kiváltképen 
nemzetfenntartó jelentőségűnek a magyar irodalom ? 2. A hallu
cináció és illúzió szerepe Arany balladáiban. 3. „A falu jegy
zője ' mint irányregény. 4. Háború és béke. 5. Petőfi szerelmi 
ódái és elégiái. 6. A mohácsi vész gyászos következményei 
hazánkra. 7. a) Mi mindenre tanít az Ember tragédiája, b) Mi 
minden irányítja életünk útját?

d) Vizsgálatok.
a) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét a január hó 30-án 
tartott osztályozó értekezleten állapítottuk meg s azt értesítők 
alakjában közöltük a szülőkkel. Az egyes tantárgyakból elég
telen osztályzatot nyert tanulók száma az osztályzottaknak 
21%-át tette ki.

A félévi értesítőkön kívül különben a tanév folyamán is 
küldöttünk tudósítást oly tanulókról, akik akár szorgalom, akár 
magaviselet tekintetében kifogás alá estek. A népfölitelőnek 
besorozott 13 VIII. oszt., 6 VII. oszt. és 1 VI. oszt. tanuló
nak osztálybizonyítványát a 9131915. ein. számú vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében március 27-én 
állapítottuk meg. Miután bevonulásuk április 15-éről elhalasz- 
tatott s a nagyméltóságú vallás- és közokt. miniszter úr táv
irati intézkedésével az iskolába visszarendeltettek, bizonyítvá
nyaikat a VIII. osztályosok püspök úr 978/1915. sz. intézkedé
sével április 30-án, a többiek május 8-án kapták meg. Az is-



kólái év végén az 1912. évi egyetemes egyházi közgyűlés; 
jegyzőkönyve 73 pontjának értelmében az eddigi évvégi osz
tályozó cenzúrák helyett osztályonként és tantárgyanként úgy
nevezett nyilvános összefoglaló vizsgálatokat (osztályozás nél
kül) tartottunk; még pedig mind a nyolc osztályét május hó 
18., 19. és 20-án.

Április 27-én és május 11-én folytak le a vizsgálatok 
a gyorsírásból.

Május 29-én voltak a magántanulók vizsgálatai; írásbeli 
dolgozataikat azonban megfelelő felügyelet mellett már május 
hó 28-án elkészítették.

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

-  45 —

b) Érettségi vizsgálatok.

A VIII. osztályú tanulók egy részének, nevezetesen 13 
tanulónak érettségi bizonyitványát a 913/1915. sz. vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében vizsgálat nélkül 
állapítottuk meg addigi tanulmányaik alapján 1915. március 
27-én. Közülük 2 jelesen, 2 jól, 9 egyszerűen érett. Bizonyít
ványaikat április 30-án kapták kézhez s május 15-ig mindnyá
jan bevonultak katonának.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 25., 26. és 27-én 
tartottuk azokkal a tanulókkal, akik a 913/1915. sz. vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet rendelkezése alá nem estek. 
A szóbeli vizsgálatok idejéül június 14-ike és a következő na
pok tűzettek ki. Ezeknek az érettségi vizsgálatoknak eredmé
nyéről a következő iskolai év értesítőjében számolunk be.

Az 1913/14. tanév végén tartott rendes érettségi vizsgála
tok lefolyását a következőkben foglaljuk össze:

A szóbeli vizsgálatok június hó 23-án és a következő na
pokban Bancsó Antal soproni ág. h. ev. theol. akad. igazgató
nak elnöklete alatt és Hirschmann Nándor pozsonyi ág. h. ev. 
líceumi igazgatónak mint a kormány képviselőjének jelenlété
ben folytak le. Vizsgálatra jelentkezett saját intézetünkben — 
első ízben teendő érettségi vizsgálatra — 30, latin kiegészíti
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érettségi vizsgálatra 3 a soproni m. kir. állami főreáliskolát és 
4 a győri m. kir. áll. főreáliskolát végzett tanuló.

Az egyházkerület főhatósága alá tartozó intézetek javító 
és teljes pótló érettségi vizsgálatai múlt évi szeptember hóban 
szintén a soproni ág. h. evang. líceumban tartattak meg püs
pök úrnak 3049,914. sz. rendelkezése értelmében.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a következők voltak:

1. Magyar nyelvből:

A 19. századbeli költői irányok jellemzése különös figye
lemmel a népies elem térfoglalására.

2. Latin nyelvből:

Opis megbosszulja Camilla halálát. Verg. Aeneis XI. ének 
836 s köv. versek.

3. Mennyiségtanból:

a) Algebrából. Egy ártézi kút fúrásánál minden méter fú
rása az előzőnél 20 fillérrel többe került. Milyen mély a kút, 
ha az első méter fúrása 2 koronába, az egész kút fúrása pedig 
25950 koronába került?

b) A geometriából■ Mekkora a távolság egy 25 cm. sugarú 
földgömbön Budapest és Bécs között, ha a két város földrajzi 
hosszúsága Ferrótól 36° 421 27" és 34° 21 49", földrajzi szé
lessége pedig 47“ 29' 12" és 48° 12' 35"?

4. A latin kiegészítő érettségi vizsgálat tétele:

Cicero értesíti Tirot a polgárháború kezdetén történtekről 
Cic. Epist. ad familiäres XVI. 12.



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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A 7. reáliskolát végzett tanuló közül 1 jó, 4 elégséges 
eredménnyel állotta meg a latin kiegészítőt, kettő a követelmé
nyeknek meg nem felelvén, javító vizsgálatra utasíttatott. A 
vizsgázók egyike görög nyelvből is tett kiegészítő vizsgálatot 
jó eredménnyel.

A szeptember hó elején tartott javító és pótló vizsgálaton 
összesen 10-en vettek részt és pedig a felsőlövői ág. h. ev. 
főgimnáziumból teljes pótló érettségi vizsgálaton 1, saját inté
zetünkből is 1; javítón a felsőlövői evang. főgimnáziumból 2, 
saját intézetünkből 4 és a volt főreáliskolai tanulók közül 2. — 
A pótlókkal az írásbeli vizsgálatot szeptember hó 7., 8. és 9-én 
tartottuk meg, a szóbelit pedig valamennyiükkel 10-én. A vizs
gálatot elégséges eredménnyel 9-en megállották, egy pótlóvizs
gálatot tevő a decemberi javító vizsgálatra utasíttatott, amikor 
a vizsgálatot elégséges eredménnyel ez is megállotta.
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e) A líceumi tanulók névsora.*)
I. OSZTÁLY.

Bakó Elemér. Mihályi — Sop- 
ronm.

Bojsza János, Vanyola — Vesz
prémin. Trattnyaky Miklós öd.

Böjté János Béla, Vasnádasd 
— Vasm.

Döbrentei Ernő, Kemeneshc- 
gyész — Vasm.

Ferenczy Géza, Sopron.
Fischl András, Szepetnek — 

Zalam.
Fleck Károly, Alhó — Vasm. 

km.
Gecseg Ferenc, Sopron, ism.
Gonda Szabolcs, Sopron.
Gritsch Mátyás, Harka — Sop- 

ronm.
Guhr Rezső, Sopronbánfalva.
Györffy Lénárd, B oba— Vasm.
Gyurácz Sándor, Sopron.
Horváth József, Magyarszom

bathely — Veszprémm.
Horváth Lajos, Alsószeleste — 

Vasm.
Joó László, Kisköcsk — Vasm.
Karsay Zoltán, Farád — Sop- 

ronm.
Kiss Jenő Lajos, Magyarkeresz- 

túr — Sopronm. Volkra Szi
dónia öd.

Kohn Róbert, Sopron.
Kozma Pál, Petőháza — Sop

ronm.
Ludig Norbert, Csáva — Sop

ronm.
Mátis Lajos, Potyond — Sop

ronm.
Menyhárt Ferenc, Sopron ftm. 

Kleeblatt nővérek öd.

Mészáros István, Bük — Sop
ronm. ftm. Hetyésy Pálné öd. 

Mórocz Lajos, Várpalota —  
Veszprémm.

Nagy Géza, Jobaháza — Sop
ronm.

Nagy Jenő, Sárvár — Vasm. 
Nagy Sándor, Kemenesmi- 

hályfa — Vasm.
Németh Ernő, Völcsej — Sop

ronm.
Németh Gyula, Bük — Sop

ronm. tm.**
Neubauer Ödön, Németujvár

— Vasm.
Perusich Ferenc, Sopron. 
Pohlach Károly, Sopron 
Potyondy Zsigmond, Tét — 

Győrm.
Reviczky László, Sopron. 
Sárkány Károly, Péterhegy — 

Vasm.
Schlesinger Endre, Jánosháza 

Vasm,
Szabó József, Alsómesteri — 

Vasm.
Szabó Lajos. Pusztaszentlászló

— Zalam. Bárány Borbála öd. 
Szabó Mihály, Pusztaszentlászló

— Zalam. Bárány Borbála öd. 
Szilvásy Miklós, Sopron. 
Szombathelyi Géza Sopron, ism. 
Takács István, Hegyfalu, —

Vasm.
Tüske Károly, Békás — Veszp

rémm,
Vági Károly, Bakonytamási — 

Veszprémm.
Összesen : 45.

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

** Csak az első félévben.
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II. OSZTÁLY.

Arday Géza, Sopron.
Asbóth László, Órimagyarósd

— Vasm., km.
Balogh Zoltán, Kóny — Győr- 

m., tm.
Szabó József és Sarolta öd. 

Barcza Béla, Kerta — Vesz
prémin,

Benedek Ferenc, Érmihályfalva
— Biharm., km.

Blickle Árpád, Ágfalva — Sop- 
ronm.

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

Borsits Sándor, Farád — Sop- 
ronm.

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

Barcza József öd.
Czirák Árpád, Potyond — Sop

ronul.
Donáth Jenő, Kabold — Sop

ronul.
Giczi Gyula, Sopron.
Gröller Mihály, Velege - Vasm. 
Halmai János, Sopron.
Hári Lipót, Uriszék — Vasm., 

Köves Pál és Gombocz Miklós 
(vasi középegyházmegyei) öd. 

Herbst Károly, Sopron. 
Hetthéssy Jenő, Czelldömölk — 

Vasm.
Hetvényi Lajos, Sopron, tm. 
Horváth Kálmán, Uraijújfalu

— Vasm.
Jausz Imre, Sopron, tm.* 
Kaufmann Ferenc, Szepetnek— 

Zalam,
Kecskés Zoltán, Új malomsok — 

Győrm., ftm.**)
Király Miklós, Bogyoszló — 

Sopronm.

Klaber Ottó, Sopron.
Kozma László, Petőházagyár — 

Sopronm.
Kovács Béla, Zalagalsa, tk., tm. 

Rupprecht JánQs öd.
Kovács Mihály, Magyarszom

bathely — Veszprémm.
Kövesi Zoltán, Csákvár — Fe- 

hérm., km.
Lágíer Lajos, Sopron.
László Lajos, Kískölked — 

Vasm,
Mesterházy István, Bük — Sop

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

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

ronm.
Nagy Zoltán, Bük — Sopronm., 

Szabó József és Sarolta öd.
Nits Emil, Kemeneshögyész — 

Vasm.
Pap Béla, Uraijújfalu — Vasm.
Patthy Dezső, Szarvkő - Sopron

on, ism.
Plutzer Gyula, Szák — Komá

romon, tm.*“) Rupprecht 
János öd.

Purth Gyula, Ágfalva — Sop
ronm.

Reviczky Rudolf, Sopron.
Schranz Adolf, Kabold — Sop

ronm.
Schrauf Ernő, Balf — Sopron

on, ftm.
Szabó Aladár, Tokorcs — Vas- 

in.
Szabó Géza, Alsódörgicse —  

Zalam.

*) C sak az e ls ő  fé lé v b e n .
**) A m á so d ik  fé lé v b e n .

4
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Szalay Ferenc, Bük — Sop- 
ronm., Laub János öd.

Takáts József, Magyarkeresztur 
— Sopronm,

Takó István, Nemeskolta — 
Vasm.

Tiefbrunner Ernő, Tékes — Ba
ranyám., ftm.*)

Vida Béla, Kemeneshögyész — 
Vasm.

Walter Mihály, Sopron.
Zehetner Imre, Ruszt — Sop

ronm., ftm., Gábriel Kereszt 
öd.

Magántanulói
Herints Lajos, Farád - Sopronm. 
Lábos Aladár, Repczeszemere

— Sopronm., km.
Németh Mihály, Vásárosfalú — 

Sopronm.-
Tompos Zsigmond, Kíssomlyó

— Vasm.
Összesen: 58.

III. OSZTÁLY.

Bakody Elemér, Kisfalud — 
Sopronm.

Balogh Antal, Kóny — Győrm., 
tm**), Szabó József és Sa
rolta öd.

Balogh István, Bököd — Komá
romul.,ftm.

Bárdosi Ferenc, Andorháza — 
Vasm.

Bocsor Géza, Sopron.
Boda László, Tápiópuszta- 

Szentgyörgy — Pestm.
Bognár Miklós, Sótony — Vas- 

m., Bognár Á. cs. segély.
Conrád Károly, Cinfalva — 

Sopronm.
Dala Zoltán, Nemeskolta — 

Vasm.
Döbrönte József, Kemeneshö

gyész — Vasm., Zathurecz- 
ky Kálmán öd.

Fischl János, Szepetnek - Zala- 
megye.

Gaál Lajos, Csánig — Vasm.
Gerhardt Ödön, Sopron.
Horváth Pál, Nagyveleg — Fe- 

jérm., tk., (Benkő Sámuel ala- 
pítv.) Szabó József Sarolta 
öd.

Huszár Géza, Nagy szén tmihály 
— Vasm.

Jausz János Frigyes, Fehér- 
templom — Temesm.

Jeszenszky Béla, Sopron.
Kiss Bálint, Szilsárkány — Sop

ronm.
Klausz Rezső, Sopron.
Klenner Ottó, Kabold — Sop

ronm.
Kovácsics Géza, Zsebeháza — 

Sopronm,
Krausz Ernő, Sopron.
Lakics György, Szepetnek — 

Zalam.
Malár János, Ótura — Nyitra- 

megye.
Mayer Károly, Sopron.
Menyhárt Ignác, Völcsej — 

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

Mosonm. .
Nagy László, Nemeskolta - Vas- 

m., ftm., Németh-Bárány Bor
bála öd.

Novák Gyula, Zalatárnok, Lajp- 
czig István öd.

*) C sak az  e ls ő  fé lé v b e n .
**) A m á so d ik  fé lé v b e n .
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Perkics Ferenc, Muravárhely — 
Vasm., Czuppon Sándor öd.

Pfeifer György, Szepetnek — 
Zalam.

Pethő Márton, Alsóság — Vas
in., Dubovay Vilmos öd,

Siftár Imre, Szentbibor — Vas- 
in., tk., ftm., Farkas Ádám és 
Gombocz Miklós (vasi közép
egyházmegyei) öd.

Skerlák Géza, Muraszombat — 
Vasm.

Somogyi Pál, Sopron.
Szabó Sándor, Magyargencs — 

Vasm.
Szilágyi Lajos, Bodonhely — 

Sopronm.

Szuhel Pál, Sopron.
Vargyay Gyula, Egyházashetye

— Vasm.
Vrecsics Lajos, Szécsényfa

— Vasm., ftm., Farkas Ádám 
és Gombocz Miklós (vasi kö
zépegyházmegyei) öd.

Weisz Imre, Sopron, tm. ft). 
Ziermann Lajos, Sopron, tm. 

Tratnyaky Miklós öd.

Magántanuló:

Tompos Karolina, Kissomlyó — 
Vasm.

Összesen: 44.

IV. OSZTÁLY.

Bakó István, Mihályi — Sopron- 
megye.

Ballek Károly, Péterhegy — 
Vasm.

Balogh Árpád, Kóny — Győrm., 
tk., (Berg-alapítv.) tm,, Bog- 
nár-Dezső Julianna öd.

Balogh Gyula, Bük — Sopronm., 
ftm., Horváth-Illés Julianna 
öd.

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

Bauer János, Borbolya — Sop
ronm.

Bálint Mihály, Sopronbánfalva, 
ftm.*).

Berta Lajos, Szilsárkány — 
Sopronm,

Borbély János, Iharosberény — 
Somogyin,, Gömbös Géza és 
Fejér Károly, cs., öd.

Bödecs Károly, Kemeneshö- 
gyész — Vasm.

Christophé Sándor, Sopron.
Conrád Jenő, Sopron, Gábriel 

Keresztély öd.
Czencz István, Pusztaláncz —■ 

Vasm,
Fleck Róbert, Némethidegkút 

Vasm.
Fliegenschnee Lajos, Sopron.
Gecsényi Károly, Szilsárkány 

— Sopronm., Németh-Bárány 
Borbála öd.

Gonda Ipoly, Sopron.
Gróf Lajos, Jánosháza - Vasm.,. 

ism.
Hári Lajos, Magyargencs — 

Vasm., tk., ftm., Figuli Mi
hály öd.

Hetyey P á l, Makkoshetye — 
Sopronm.

Hrabovszky László, Felsőőr 
Vasm.

Illés János, Sopron,
Jausz Ottó, Fehértemplom, — 

Temesm.

') Csak az első félévben.
4*
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Kövesí Lajos, Fraknó — Sop
ronra.

Lángh Alfréd, Sopron.
László Sámuel, Boba - Vasm.
Machatschek Gyula, Sopron.
Mayer Lajos, Sopron, ftm., {Dr. 

Berzsenyi Jenő öd.)
Mikó Tihamér, Hegyeshalom — 

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

Vasm., Tratnyaky Miklós öd.
Pap Ferenc, Várpalota — Vesz

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

Győrm.
Rítuper Sándor, Gesztenyés — 

Vasm., Gombocz Miklós öd.
Schandl János, Borbolya — 

Sopronm.
Schnell Alfréd, Sopron.

Szakái Sándor, Meszlen — 
Vasm., Kutsera-Sartori öd.

Szathmáry László, Nagymarton
, — Sopronm.
Szenteh István, Tab — Somogy- 

megye.
Sztrókay B éla , Zalaszent - 

grót.
Sztrókay Dániel, Nemescsó — 

Vasm.
Tompa László, Boba — Vas- 

megye,
Tóth Béla, Hegyfalu — Vasm., 

Bárány Pál öd.
Tömböly Dénes, Csánig — Vas- 

megye, Barcza Ferenc öd.
Walter Károly, Sopron.
Ziermann Sándor, Sopron, tm., 

Tratnyaky Miklós öd.

Magántanuló:
Lábos Rajmond, km.

Összesen: 49.

V. OSZTÁLY.

Ágh János , Ivánegerszeg — 
Vasm., tk., ftm., Török Mi
hály öd.

Balogh Gyula, Kóny — Győr- 
megye, Németh-Bárány Bor
bála öd.

Bereczky Antal, Mencshely — 
Veszprémin., Fülöp- Szere- 
csés Juliánná öd.

Bocsor Pál, Sopron.
Fekete János, Bük — Sopron- 

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

Ferenczy Zoltán, Sopron.
Horváth Károly, Csönge — 

Vasm.
Jurkovics Milos, Modor — 

Pozsonym.

Kardos László, Muraszombat — 
Vasm.

Kohn Dezső, Sopron.
Kopstein Géza, Sopron.
Kosztelny János, Sopron.
Krausz Lajos, Sopron.
Mesterházy Jenő, Ostfiasszony- 

fa — Vasm.
Paintner János, Sopron,
Pap Károly, Nagyszöllős — 

Ugocsam., ism.
Sandi Dezső, Sopron, ftm.*), 

Szabó József és Sarolta öd.
Sánta József, Sopron, Rupp- 

recht Alfréd öd.
Sümegi Sándor, Nemesszalók — 

Veszprémin., ftm., Kolmár Já
nos öd.

*) A m á so d ik  fé lé v b e n .
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Szabó Gyula, Óbánya — Vesz
prémin.

Varga Károly, Sopron. 
Várallyay György, Kisgeresd 

— Sopronm.,Káldy Mária öd.

Weisz Aladár, Sopron.
Wolf Ferenc, Kismarton — 

Sopronm.
Zsirai Gyula, Sopron.

Összesen: 25.

VI. OSZTÁLY.

Balogh Lajos, Kóny — Győr- 
megye, Rupprecht János öd. 

Blickle Emil, Ágfalva — Sop
ronm.

Bödecs Károly, Nagylengyel — 
Zalam.

Ebenspanger Károly, Körmend
— Vasm,

Eöttevényi Nagy Olivér, Kassa. 
Fleischer Gyula, Lepsény — 

Veszprémin.
Fogarassy Béla, Sopron.

• Gecsányi Gusztáv, Sopron, tm., 
Schwartz Mihály öd.

Horváth Antal, Kemenesmagasi
— Vasm.

Királyi Béla, Komárom.
Kiss Gábor, Alsóság — Vasm.

mh.
Kümmert Vilmos, Sopron, Mar- 

tiny János öd.
Kund Béla, Sopron, tm.*), Ul- 

ber Mátyás öd.
László Ágost, Sopron. 
Lestyánszky János, Sopron. 
Menyhárd Alfréd, Sopron, tm., 

Németalföldi öd.
Mikó G éza, Hegyeshalom —• 

Mosonmegye.
Nagy Jenő, Nemeskolta — Vas

megye, ftm., Kiss János öd. 
Németh Lajos, Sopron.
Nyirő Tivadar, Alsódörgicse — 

Zalam., tk., Pelargus Ján. öd.

Pálfi Pál, Balatonfüred — Za- 
lamegye.

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

Popíni Nándor, Sopron.
Ritter Lajos, Pusztalánc — Vas

megye, tm., Király Béla öd.
Salgó Sándor, Nagyczenk — 

Sopronm.
Sarlai Sándor, Borostyánkő — 

Vasm.
Seregély Sándor, Sopon.
Spitzer György, Sopron.
Széles Imre, Csánig — Vasm., 

ftm., Szemerey Sándor öd.
Szigethy B éla , Répczelak — 

Vasm.
Szlivásy Dénes, Farád — Sop

ronm.
Szondy Aurél, Mosonbánfalva.
Tarján József, Répczelak — 

Vasm., Figulí Mihály öd.
Vukovics Ferenc, Locsmánd — 

Sopron.
Zergényi Pál, Sopron.

Magántanuló:
Szalai József, Külsővath — 

Veszprémin., ftm.
Tompos László, Kissomlyó — 

Vasm.
Összesen: 37.

') Csak a második félévben.
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VII. OSZTÁLY.

Bakó János, Mihályi — Sop- 
ronm.

Bókkon Imre, Boba — Vas
megye.

Braxatoris Iván, Szenicze — 
Nyitram.

Ferenczy Gyula, Dabrony — 
Veszprémin., Hasenauer Már
ton öd.

Ferenczy Tibor, Sopron, ftm.
Rupprecht János öd. 

Fischmann Bernát, Sopron- 
keresztiír, Koromlai Schey 
Fülöp öd.

Fürst Imre, Rum — Vasm. 
Gu'jth Zoltán, Sopronnémeti. 
Horváth László, Nagyveleg — 

Fehérm., ftm., Marton István 
ód.

Horváth Sándor, Ászár — Ko
máromon, tk., tm., Hetyésy 
Pálné öd.

Jausz Dezső, Sopron, tm., 
Ulber Mátyás öd.

Komjáthy Jenő, Vadosfa — 
Sopronm., Bognár Dezső Ju
liánná öd.

Kovács József, Szend — Ko
máromon, tk., (Scheffer Ká
roly alapitv.) tm., ' el el* y— 
Róth Johanna öd.

Körmendy Miklós, Külsővat
— Veszprémin,, km. 

Krampatits József, Mosonbán-
falva.

Kreuz Béla, Mihályi — Sop
ronra,, km.

Machatschek Aladár, Sopron. 
Mesterházy Sándor, Sopron- 

keresztúr.
Nagy Lajos, Kemeneshögyész

— Vasm., Gömbös-Radó öd.

Nagy Rudolf, Sopron.
Ranharter Antal, Lajtaújfalu 

— Sopronm.
Rodt Kornél, Sopron.
Saly József, Martonvásár — 

Fehérm.
Sarlai Imre, Borostyánkő — 

Vasm.
Schranz Zoltán, Sobor — Sop

ronra., Szabó József és Sa
rolta öd.

Schrödl Mátyás, Csáva — 
Sopronm., tk. (Rupprecht 
Tibor és Olivér alapitv.), 
tm., Hetyésy Pálné öd.

Seybold Jenő, Zurány — 
Mosonm.

Soós Vince, Pinnye — Sopronm,
Stössl Móric, Sopron.
Sztehló Jenő, Nagyszentmi- 

mihály — Vasm.
Szűcs Gyula, Uj malomsok — 

Győrm.
Takács Ferenc, Bük - Sopronm. 

tk. (Rupprecht Tassilo és 
Olivér alapitv.), tm., Rupp
recht Vilmos és Teleky-Róth 
Johanna öd.

Véssey László, Zirc — Vesz
prémin.

Vojtkó Pál, Sopron, tm.
Warkoweil Vilmos, Alhó — 

Vasm. ftm., Németh-Bárány 
Borbála öd.

Zergényi Tibor, Sopron,

Magántanuló:
Heitmann Margit, Sopron.
Lestyánszky Mária, Sopron.
Menyhárd Irén .Sopron.

Összesen: 39.
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VIII. OSZTÁLY.

Ajkay István, Sopron.
Bancsó Ferenc, Sopron, tm., 

Németalföldi öd.
Berg Tasziló br., Röjtök - Sop- 

ronm,
Bernáth Dezső, Hegyfalu — 

Vasm., Hetyésy Pálné öd.
Blickle Gusztáv, Ágfalva — 

Sopronm., tm., Tratnyaky 
Miklós öd.

Csepanovszky Gyula, Kismar
ton — Sopronm.

Dala Béla, Nemeskolta — Vas- 
megve.

Ferderber Andor, Tornaija — 
Gömörmegye.

Fogarassy Viktor, Sopron.
Gestetner Jenő, Sopron. Schey 

Fülöp öd.
Győrfy Zoltán, Szombathely — 

Vasm.
Hollós Sándor, Sopron, tm.
Horváth Antal, Völcsej — Sop

ronm.
Horváth Lajos, Fértőszéplak — 

Sopronm.
Jakob Mihály, Petőfalva — 

Sopronm., tk. (Berg alapítv.) 
tm., Kern Elek öd.

Káldy Gyula, Nagymóriczhida 
— Győrm.

Kerpel Ödön, Sopron.
Kláber Felix, Sopron.

Krétschy István, Sopron.
Magyary Dezső, Kapolcs — 

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

Popini László, Sopron.
Popp Róbert, Léka — Vasm.
Remport Elek, Alsóság — Vas- 

in., tm,, Bárdossy József öd.
Simkó Árpád, Sopron, tm.
Szalai László, Kíspécz — 

Győrm,, tk., (Berg alapítv.) 
tm., Thierring Lajos és Kern 
Elek öd.

Szalay Sándor, Sopron,
Szentiványi Jenő, Nagyczenk — 

Sopronm.
Szilvássy Mihály, Farád - Sop

ronm.
Véssey Miklós, Zirc — Vesz

prémin.
Vincze Károly, Sopron, Moz- 

gay Antal és Mária és Teleky- 
Róth Johanna öd.

Weiler Jenő, Sopron.
Wolf Béla, Nagyczenk — Sop

ronm.

Magántanuló:
Riedt Elza, Sopron.

Összesen: 33.



in.
A tanuló ifjúság öntevékenysége. Önképzőkörök,

egyesületek.

1. Az ifjúsági Magyar Társaság.

Az 1914/1915 iskolai évben a háború megakasztotta Tár
saságunk működését. Az előző évben a zárógyűlés megválasz
totta a főtisztviselőket, azonban, mivel iskolánkat legnagyobb 
részt lefoglalták katonai tartalék-kórháznak, a Társaság meg
felelő helyiség hiányában nem fejthette ki szokásos tevékeny
ségét. Hogy az ifjúság némikép mégis folytathassa önképzését 
az igazgató közbenjárására a katonai parancsnokság szíves en
gedélyével a főkönyvtáros kéthetenként könyvtárórákat tartott 
a katonai gyógyszertárúl lefoglalt ifjúsági teremben- A könyv
tárt használó tagok száma 112 volt s egy korona használati 
díjat fizettek. Az így begyűlt összegből megrendeltük a könyv
tár számára az előző évben járatott összes szépirodalmi és tu
dományos lapokat és folyóiratokat. A könyvtár vezetésére és 
a Társaságot érdeklő egyéb dolgokra Hollósy Kálmán tanár 
ügyelt fel.

2. Líceumi Gyorsírókor.

A „Soproni Líceumi Gyorsírókor“, mely immár 50 éves 
múltra tekinthet vissza, a háború okozta akadályok miatt a je
len tanévben csak 1914 november 23-án alakulhatott meg 23 
rendes, 46 hallgató és 6 pártoló, összesen 75 taggal. A kör 
Dala Jenő tanárt kérte fel, hogy elnökének, Spanner Géza ta
nárnak távolléte alatt vezesse a kör ügyeit. A tisztikar követ
kezőkép alakult meg: titkár Szalai László VIII. o. t . ; tanfo
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lyamvezető Ferenczy Gyula VII. o. t . ; pénztáros Jausz Dezső 
VII. o. t . ; könyvtáros Bakó János VII. o. t . ; jegyző Vojtkó, 
Pál VII. o. t . ; a „Soproni Gyorsíró“ főszerkesztője Szalai László 
társszerkesztője Ferderber Andor VIII. o. t . ; autografálója Ko
vács József VII. o. t.

Körünk ez évben a rendkívüli körülmények folytán a he- 
lyetteselnökválasztó- alakuló- és zárógyűlésen kívül csak egy 
rendes gyűlést tartott, melynek tárgya egy felolvasás Radnai 
Bélának „A gyorsírás elmélete“ című művéről (tartotta a titkár) 
egy magasfokú vitaírási gyakorlat bemutatása (szerző: titkár), 
és a folyóügyek elintézése volt.

A kör a jelen tanévben a hallgató tagok csekély számára 
való tekintettel csak két tanfolyamot nyitott: egyet a vitaírók 
s egyet a levelező írók részére. A vitaírási tanfolyamot a tit
kár vezette heti 3 órában, nagy súlyt vetve az elméleti okta
tás mellett a tanulók gyakorlati kiképzésére. A levelezőírást a 
tanfolyamvezető adta elő heti 2 órában. A rendes tagok szá
mára a titkár tartott gyakorló órákat. A vitaírók közül 13-an 
vizsgáztak, még pedig 7-en jeles és 6-an jó eredménnyel; a 
15 levelezőíró közül pedig 10 jeles és 4 jó eredménnyel.

A tagok buzgalmának fokozására ez évben is tartottunk 
versenyt mind a rendes, mind pedig a hallgató tagok számára. 
A levelező írók versenyén: 1. Balogh Kálmán IV. o. t., 2. Ba
logh Árpád IV. o. t., Dicséretet nyertek sorjában: Walter Ká
roly IV. o. t., Patthy Endre IV. o. t., László Sámuel IV. o. t. 
és Ziermann Sándor IV. o. t. A kezdővitaíró-verseny 180-as 
fokán: 1. Rituper Sándor IV. o. t . ; a 150-esen 1. Nagy Endre 
IV. o. t . ; a 120-ason 1. Gecsényi Károly IV. o. t., 2. Tóth Béla 
IV. o. t., 3. Szakái Sándor IV. o. t. A rendes tagok 200—250 
szótagos versenyén az 1. díjat nem adtuk ki; a 2-at kapta 
Ferderber Andor VIII. o. t. és Stössl Mór VII. o. t . ; dicséretet 
nyert Rituper Sándor IV. o. t. (kezdő); a 180-as fokon 1. Vojtkó 
Pál VII. o. t., 2. Ferenczy Gyula VII. o. t.; a 150-esen 1. Jausz 
Dezső VII. o. t., 2. Nagy Jenő VI. o. t., 3. Mesterházy Jenő V.
o. t. Résztvett ezenkívül körünk több tagja az „írás“ és a 
„Szegedi Gyorsírók egyesülete“ szabatos levelező- és vitaírási 
pályázatán.

Körünk lapja a „Soproni Gyorsíró“ az idén a tanév megrö
vidítése folytán kisebb terjedelemben jelent meg, mint a múlt
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években. Hogy minél szélesebb körben ismeretessé váljék, a 
lap szerkesztősége egy ismeretlen közreműködésével szabatos 
levelező- és vitaírási pályázatot hirdetett, melyre 40 levelező
írási és 38 vitaírási, tehát összesen 78 pályamunka érkezettbe 
az ország különböző részeiből. A részvételi díj címén kapott 
tábori levelezőlapokat a sebesült katonák között osztottuk ki.

A kör könyvtára ez évben 2 kötettel gyarapodott, Radnai 
Bélának „A gyorsírás elmélete“ című művével és dr. Szőke 
Sándor tankönyvével. A könyvtár jelenlegi állománya 536 kö
tet kb. 960 K értékben.

A kör pénztárának állapota a következő :

Bevétel: Múlt évi pénztári maradék . . . .  200'93 K
A 200 K-ás kötvény kamata . ....................... 9-— „
Tagsági díjak . ..................................................... 294-— „
Külső előfizetések a Soproni Gyorsíróra . . . .  78‘— „
Adományok .......................................................................50’— „
B ü n te tések b ő l.................................................  22'90 „

összes bevétel 654‘83 K

Kiadás. A Soproni Gyorsíró költsége . . . 187’50 K
T isz te le td í ja k ............................. .............................  95'— „
Versenydíjak........................................................................... 28’80 „
Isk o laszo lg ák n ak ...........................................................20'— „
O. D. Gy. Sz. tagsági díja......................................................5.— „
Apróbb kiadások . . . .  . ________ . 29‘88 „

összes kiadás 366'18 K

Pénztári maradék tehát az év végén 288-65 K. Ebből az 
összegből a kör a tanári kar hozzájárulásával 100 K-t jegyzett 
a második hadikölcsönre.

3. Liceumi Ifjúsági Belmissziói Egyesület.

1. Az egyesület megalakulása és tisztviselői. A háború 
ugyan általában bénítólag hatott intézetünk egyesületeinek mű
ködésére, amennyiben az eddigi helyiségek tartalékkórházi ter
mekké alakíttatván át, nem állottak rendelkezésre s a hadba- 
vonult tanár urak helyettesítése is tetemes munka többletet
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rótt a vezetőre, azért mégis mindent elkövettünk, hogy a Bel- 
missziói egyesület a folyó tanévben is megalakíttassék és za
vartalanul működhessék. Lehetővé tette ezt az a körülmény, 
hogy az alakuló közgyűlést az evang. elemi iskola igazgatósá
gának szives engedelmével a nevezett iskola vizsgatermében, 
a záróülést az illető lelkész úr engedelmével a templomban 
tarthattuk, a többi összejövetelekre és választmányi ülésekre 
pedig ugyancsak az evang. elemi iskola épületében levő s a
III. osztály számára átengedett terem állott rendelkezésünkre.

Minhogy az iskolai év október hó 1-én nyílt meg, egye
sületünk is a rendesnél későbben, október 17-én alakult meg 
238 taggal. Munkásságát ez idén is két főirányban fejtette ki. 
t. i. a lelki épülés, jellemfejlesztés terén az összejövetelek tar
tása útján és a szeretetmunkásság terén a diáksegélyezés és a 
gyámintézeti ügy felkarolása által.

A tisztviselők a következők voltak: Elnök: Hetvényi La
jos tanár; titkár: Vincze Károly VIII. o. t . ; jegyző: Kovács Jó
zsef VII. o. t . ; főpénztáros: Ajkay István VIII. o. t- ; énekve
zető: Schranz Zoltán VII. o t .; osztálypénztárosok: Bancsó 
Ferenc VIII. o. t ,  Takács Ferenc VII. o. t., ez utóbbinak mint 
besorozott katonának távozása után Horváth László VII. o. t  
Széles Imre VI. o. t., Fekete János V. o. t., Sztrókay Dániel IV.
0. 1, Novák Gyula III. o. t ,  Kovács Béla II. o. t., Gonda Sza
bolcs I. o. t . ; választmányi tagok: Bernáth Dezső, Csepanovszky 
Gyula, Hollós Sándor, Jakob Mihály VIII. o. t., Bakó János, 
Jausz Dezső, Sarlai Imre, Schrödl Mátyás VII. o. t., Kiss Gábor, 
ez utóbbinak elhalálozása után Balogh Lajos, Nagy Jenő, Patthy 
István, Ritter Lajos VI. o. t., Horváth Károly, Mesterházy Jenő, 
Sánta József, Várallyay György V. o. t., Tóth Béla IV. o. t., 
Nagy László III. o. t., Hetvényi Lajos II. o. t., Mészáros István
1. o. t.

Kegyelettel emlékezünk meg e helyen egyesületünk s egy
úttal a választmány egyik buzgó tagjának, Kiss Gábor VI. osz
tálybeli tanulónak oly korán történt gyászos elhunytáról. Ne
mes törekvése, buzgósága, szelidlelküsége által mindannyiunk 
rokonszenvét, szeretetét kiérdemelte s igaz kegyeletünk őrizi 
emlékét.

2. A vallásosság ápolását s a jellem fejlesztés ügyét szol
gáló munkásság. A vallásosság ápolása, az evangélikus ön
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tudat és jellem fejlesztésének szolgálatában első sorban is 
összejöveteleink állottak, összesen 18 összejövetelt tartottunk, 
melyeknek tárgyai az éneken és imádságon kívül bibliama
gyarázatok, erkölcsi vonatkozású s az életből merített elmél
kedések, fejtegetések, illetve felolvasások voltak. Külön cso
portba gyűjtöttük össze az alsóbb osztálybelieket és a felsőbb 
osztálybeli tanulókat s az előadások tartalmát mindegyik cso
port tanulóinak lelki életéhez alkalmaztuk. Különös nagy gon
dot fordítottunk arra, hogy a mostani nagy világeseményekből 
leszűrt nagy tanulságok, mint a való élet eleven erői a maguk 
közvetlenségével ifjúságunk jellemének fejlesztésére jótékony 
hatást gyakoroljanak. Úgy az alsó, mint a felső osztálybeliek 
összejövetelein a bibliamagyarázatok alapjául alkalmilag ki
választott szentírásbeli helyek szolgáltak. Az alsóbb osztály
beliek számára tartott jellemfejlesztő fejtegetéseknél a folyó 
tanévben is nagy haszonnal alkalmaztuk Foerster Frigyes Vil
mos „Az élet művészete“ című jeles könyvét, melyből főleg az 
„önuralom“-ról szóló szakaszokat olvastuk és magyaráztuk. A 
titkár által az alsóbb osztálybeliek számára tartott felolvasás a 
munkás élet jelentőségéről és az öntudatos munkára való szok
tatásról szólt. A háború erkölcsi tanulságait az alsóbb osztály
beliek összejövetelein is lépten-nyomon kiemeltük ugyan, de 
ezzel a kérdéssel „A nagy világválság“ címen rendszeresebb 
módon, sorozatos előadásokban különösen a felsőbb ossztály- 
beliek összejövetelein foglalkoztunk, még pedig úgy, hogy a 
megbeszélésbe a tagokat is belevontuk. Ezenkívül még főleg a 
kötelességtudás, az akaraterő nevelésének, az önfegyelmezés
nek s a vallás és a tudomány viszonyának kérdéseit fejteget
tük. Egyesületünk járatta az „Evang. egyházi élet“ s a „Bel- 
misszió“ című lapokat; az egyesület tagjai közül pedig több 
tanuló előfizetett az „Ifjú évek“ és az „Örömhír“ című lapokat.

3. Az egyesület anyagi ügyei és szeretetmunkássága. 
Egyesületünk anyagi ügyeinek intézésénél is az erkölcsi szem
pont és a nevelési érdek volt az irányadó. A haza iránt tar
tozó kötelességét ezen a téren is megértette egyesületünk, 
amidőn alaptőkéjének jelentékeny részét a hadikölcsönre for
dította s azon egy 1000 korona (egyezer korona) névértékű 
6°/,,-osjáradékkölcsönkötvényt vásárolt. E helyen külön is meg
emlékezünk az V-ik osztály tanulóinak hazafias s egyúttal,
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egyesületünk ügyét is melegen felkaroló nemes cselekedetéről. 
Az általuk az osztályban végzett gyűjtésből vásárolt 100 ko
rona (egyszáz korona) névértékű hadikölcsönkötvényt egyesü
letünknek adományozták. E nemes cselekedetük önmagát di
cséri. Ezenkívül még több nemes jóltevő is megemlékezett 
egyesületünkről.

a) Az összes nemes adományok a következők:

Hollósy Kálmán tanár úr adománya egy tanuló egy
havi tápintézeti d íjá ra ............................. .....  25'— K

Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző úr adománya a 
Deáksegélyző pénztár (10 korona) és a gyáminté
zeti pénztár javára (6 k o r o n a ) ............................. 16— K

A soproni ev. liceum V-ik osztálybeli tanulóinak ado
mánya (egy darab 100 korona névértékű hadi-
kölcsönkötvény)...................................  . 100'— K

Szekér Jenő orvostanhallgató úr adománya . . . 10'— K
A líceumi tanári kar adománya a „szabad rendelke

zési alap“-ból a karácsonyra Sopronban maradt 
vidéki tanulók karácsonyi ajándékaira . . . .  41'44 K

A „Luther Naptár“ szerkesztőségének adománya egy
tanuló négy havi tápintézeti díjának kifizetésére 108'— K

A Soproni Takarék- és Kölcsönegylet adománya . 20'— K
A Soproni Takarékpénztár adom ánya................ 25'— K

Összesen 345-44 K

Ezekenkívül karácsonykor adtak adományokat a karácsonyi 
szünidőre Sopronban maradt tanulók közötti szétosztás céljá
ból : Máhr Árpád úr könyveket, Seidl Samu úr divatárúcik- 
keket. A segítő könyvtár számára pedig több tanuló tan
könyveket adott át. Itt emlékezünk meg Ifjúságunk azon ne
mes eljárásáról, hogy az elnök kezdeményezésére a „sebesült 
katonák könyvtára“ számára nagy számmal adtak át szóra
koztató és tanulságos könyveket, jobbára erre a célra alkal
mas ifjúsági iratokat, amiket az egyesület elnöke rendeltetési 
helyükre juttatott. Az összes kegyes adakozók fogadják e he
lyen is nemes adományaikért egyesületünk hálás köszönetét 
Tagsági díj címén a deáksegélyző pénztár javára 195 korona
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41 fillér, a gyáminiézeti pénztár javára pedig 194 korona 57 
fillér folyt be.

b) A deáksegélyezés terén az egyesület munkáját a folyó 
tanévben úgy végezte, hogy egyes szegénysorsú és támogatásra 
érdemes tanulókat a tandíj és tápintézeti díj lefizetésében se
gített, illetve ruhára adott segélyt, az év elején pedig több ta
nulónak egy évi használatra tankönyveket kölcsönzött. A fentebbi 
módon pénzsegélyben 18 tanuló részesült. A jelzett segélyezésre a 
segítő könyvtár gyarapítására és rendbehozására kiadott összeg
gel együtt az egyesület 881 korona 60 fillért fordított, még 
pedig 4 tanuló tandíjára fizetett 120 koronát, 13 tanuló tápin
tézeti díjára 503 koronát, 1 tanulónak ruhára 30 koronát, a 
segítő könyvtári új könyvekre és könyvkötésre 228 korona 60 
fillért. A karácsonyi szinidőre Sopronban maradt vidéki tanu
lóknak az egyesület megfelelő karácsonyi ajándékokat adott 
át. A segélyezésnél első sorban is a háború következtében 
különösen nehéz helyzetbe jutott érdemes tanulók hathatósabb 
támogatására voltunk figyelemmel.

c) A gyámintézeti ügyet is kellő módon felkarolta egye
sületünk. A gyámintézeti ügyet illetőleg az alapszabályok ér
telmében egyesületünkre nézve azok a szabályok kötelezők, 
amelyek az Egyetemes egyházi gyámintézet alapszabályaiban 
az ifúsági gyámintézetekre vonatkoznak. Ennek megfelelően 
intézkedett egyesületünk a kiosztás alá kerülő 200 korona 
ügyében, t. i, eme összeg ‘/4 részét, azaz 50 K-át az egyház
kerületi gyámintézeti pénztár útján az egyetemes gyám
intézeti pénztárba küldött be, 3/4 rész azaz 150 K fölött 
pedig az egyesület maga rendelkezett olyformán, hogy 20 
K-át a magyarországi ev. missziói egyesület alapító tagsági 
díjának negyedik részletéül küldött be az egyesület pénztárába, 
a locsmándi evang. gyülekezet „Bethania“ szeretetházának 30 
K-át, a beteg líceumi tanulók tápintézeti ellátásának javítására 
szolgáló alapra 12 K-át, a sebesült katonák számára vásárolt 
újtestámentumokra, imádságos könyvekre, építő irányú vallásos 
könyvekre és iratokra 78 K-át, a harcoló katonák karácsony
fájára 10 K-t fordított. A megszavazott összegeket, illetve vá
sárolt új testamentumokat, imádságos könyveket, építő irányú 
vallásos kiadványokat az egyesület elnöke a kellő időben ren
deltetési helyűkre juttatta.
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4) Számadás a Belmissziói egyesület pénztárának
1914 15. tanévi forgalmáról.

a) Deáksegélyző pénztár.

Maradvány a múlt é v r ő l .................................  1483'04 K
Tagsági dijak s az ifjúság önkéntes adományai címén 195'41 K
A d o m án y o k ................................ ................................  339'44 K
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző egyesület ala- 

pítványszerűen kezelt tőkéjének kamatai az
1915. é v r e .........................................................  500‘— K

A Belmissziói egyesület diáksegélyző pénzének és 
az 1100 K névértékű 2 drb hadikölcsönkötvény
kamatai . . .  ...............................................  88 08 K

Az 1000 K névértékű hadikölcsc nkötvény vásárlása 
folytán beállt v ag y o n n ö v ek e d é s .........................  25'— K

összesen . 2630 97 K

Kiadás:

A segítő könyvtár számára tankönyvekért és könyv
kötésért ....................................................................... 228-60 K

ranulók segélyezésére készpénzben.......................  653’— K
Előfizetés l a p o k r a .....................................................  12-— K
A Sopronban maradt tanulók számára karácsonyi

a jándék ......................................................................  4P44 K
iskolaszolgának........................................................... 10-— K
A hadikölcsön jegyzésére a Pesti magyar kér. bank 
által a Soproni Takarék és Kölcsönegyletnél tör- 
;ént felmondás lejártáig előlegezett 800 K után 

járó k am at................................................................. 4-50 K

összesen . 949-54 K

B e v é t e l ....................................................................... 2630‘97 K
íia d á s ............................................................................  949-54 K

M a ra d v á n y ....................... - ...................................168P43 K
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A belmissziói egyesület deáksegélyző pénztára vagyoná
nak részletei a következők:

a) „Véssey Sándor alapítványa“ ....................................  800'— K
b) A Belmissziói egyesület deáksegélyző alapja . . 671-43 „
c) A jövő iskolai évben a tanulók segélyezése és

tankönyvekre felhasználható ö s sz e g ...........................210'— „
összesen 168B43 K

A Belmissiói egyesület deáksegélyző pénztárának fentebbi
vagyona a következőképen van elhelyezve:

a) Egy darab 1000 K névértékű 6 °/0-os hadi-
•kölcsönkötvény........................................................... 1000'— K

b) Egy darab 100 K névértékű 6 °|0-os hadikölcsön-
k ö tv én y ...................................................................... 100‘— „

c) A 18129 számú soproni tak. és kölcsönegyleti be
tétkönyv szerint takarékpénztárban van . . . 371‘43 „

á) A 17847 számú soproni tak. és kölcsönegyleti be
tétkönyv szerint takarékpénztárban van . . . .  210'— ,

összesen 168T43 K

b) Gyámintézeti pénztár:

Maradvány a mult é v r ő l .............................  33.19 K
Tagsági díj címén b e f o l y t ........................................  194*57 „
Külön a d o m á n y .........................................................6'— „
Időközi k a m a t ......................   2'69 „

Összesen 236’45 K

Kiadás

hoz egyesület által az alapszabályok értelmében a 
saját hatáskörében kiosztott összeg . . . .  150’— K

Az egyetemes gyámintézeti pénztárába befizetett összeg 50 — „
összesen 200’— K

B e v é te l .............................................................  236 45 K
K i a d á s ................................... ........................................  200’— „
M arad v á n y .......................................................  3645 K
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A gyámintézeti pénztár vagyona 36'45 K a soproni taka
rék és kölcsön egylet 17855 számú betéti könyve szerint taka
rékpénztárban van elhelyezve.

A fentebbi adatokból látható, hogy egyesületünk munkás
ságára minden irányban a nagy háború körülményei és az ezek
ből fakadó feladatok nyomták rá az elmúlt tanévben bélyegü
ket. A szeretetmunkásság terén egyesületünk még fokozottabb 
mértékben működhetett, mint a múlt évben, amennyiben 167 
K 20 fillérrel többet fordíthattunk a. diáksegélyzésre, mint az 
előző évben. Mindemellett egyesületünk vagyona a folyó tan
évben 198 K 39 fillérrel növekedett. A reánk váró hivatás na
gyobb fokú teljesítéséhez azonban anyagi erőink azért még 
mindig gyengék. Ennélfogva egyesületünket ez alkalommal is 
a mélyen tisztelt szülők és az intézetünkből távozó és már az 
életbe kikerült volt tagok pártfogó figyelmébe ajánljuk. E te
kintetben örömmel utalunk arra az egyesületünkkel szemben 
első, ritka szép példára, hogy egyesületünknek egyik volt 
tagja hálájának jeléül első keresményének felét egyesületünk
nek küldötte be. Istennek áldása legyen e szép cselekedeten

Jelentésünket azzal a hő óhajtással fejezzük be: adja Is
ten, hogy e most még rettenetesen dúló vérontás minél előbb 
befejezést nyerjen s az óriási áldozatoknak legalább meg le
gyen az a haszna, hogy a jövő nemzedéknek, első sorban is 
az ifjúságnak lelke alkalmas talajjá váljék az evangélium nagy 
igazságának befogadására!

5



IV.

Tanszerek.

1. A líceumi nagykönyvtár gyarapodása az 1914—15. 
iskolai évben.

A) Vétel útján

1. Folyóiratok. Ev. Őrálló. — Ev. Egyházi élet. — Egyet 
phil. közlöny. — Magyar nyelvőr. — Magyar nyelv. — Budapesti 
szemle. — Magyar paedagogia. — Orsz. középiskolai tanáregyes, 
közlöny. — Ethnographia és melléklete. — Századok. — Föld
rajzi közlemények. — Math, és physikai lapok. — Természet 
tud. közlöny. — Pótfüzetek a Közlönyhöz. — Magyar chemiai 
folyóirat. — Állattani közlemények. — Növénytani közlemények. 
— A tenger. — Magyar könyvszemle. — Népművelés. — Mű
vészet. — Magyar iparművészet. — Numizmatikai Közlöny. — 
Orsz. paed. könyvtár és tanszermúzeumi értesítő. — Akad. ér
tesítő. — Archaeologiai értesítő. — Athenaeum. — Irodalom- 
tört. közlemények. — Nyelvtud. közlemények. — Math, és ter
mészettud. értesítő. .— Történeti szemle. — Irodalomtörténet. 
Neue Jahrbücher für das kiáss. Altertum. — Deutsche Rund
schau für Geographie und Statistik. — Literaturblatt für germ, 
und rom. Philologie. — Kosmos.

2. Iáőszakonkint megjelenő művek. Magyar tud. akadémia 
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — Magyar 
történeti életrajzok XXX. — Thesaurus linguae Lat. — Vol. VI. 
Fase. II. — Roscher: Lexikon der griech. und röm. Mythologie 
68., 70. ■— Grimm: Deutsches Wörterbuch XIV. B 1. 3.; XII. B 
1. A. 11.; XVI. B. 1.; XL B. III. A. 3.; IV. B. 1. A. VI. 7. 1.; X. 
B. III. A. 1.; IV. B. 1. A. IV. 7. 3.; XIII B. 12. -  Gombocz- 
Melich; Magyar etym. szótár 2—3. — Passow’s Wörterbuch der
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griech. Sprache. 3. — Euphorion XX. 3., 4. — Burger: Hand- 
buch der Kunstwissenschaft 24—40.

3- Önálló művek. Bernáth J., a vezénylés kézikönyve. 
Fináczy E , Középkori nevelés története. — Frenssen G., Dorf
predigten. — Schwarz E., A rábalapincsközi nyelvjárás hangtana. 
— Jerusalem W., Einleitung in die Philosophie. — Jerusalem 
W., Lehrbuch der Psychologie. — Fricks Physikalische Technik 
I. 1. 2. A. — Le Bon G., A tömegek lélektana. — Croce B., 
Esztétika. — Sigwart, Logik 1. 2. K. — Magyar népköltési 
gyűjtemény XIII. K. — Thomé Flora von Deutschland VI. VII. 
K. — Herman 0., A magyar pásztorok nyelvkincse. — Jankovics 
M., Az alpesek. — Vojnich 0., A Kelet-indiai szigetcsoporton. — 
Vojnich 0., A csendes óceán szigetvilága. — Szűcsi J., Bajza 
József. — Pulszky F., Kisebb dolgozatai. — Boutroux E., Tudo
mány és vallás. --  Pater W., Görög tanulmányok. — Hupfer 
E., Methodik des geogr. Unterrichtes. — Makarov i Seerer. 
Polnij russko-niemeckij slovar. — Császár M., Akadémia Istro- 
politana. — Seinig-Charlottenburg, Zeichnen als Sprache. — 
Kürschner „Deutsche National Literatur: Die älteste deutsche 
Literatur, bearb. von Piper. — Die Nibulungen 1. 2, 7., bearb, 
von Piper. — Kudrun, bearb. von Piper. — Schillers Werke, 3
4. 6., 1. K. — Goethes Werke, 5. 8. 9. 12. 13. 23. K. — Lessings 
Werke, 1. 2. 3., 1. 10. K. — Rüblein R, A családi pótlékról 
szóló törvény ismertetése.“

B) Adományok.

A nm. Vallás- és közokt. minisztérium ajándéka: Révai nagy 
lexikona X—XI. K. A tanító- és tanítónőképzőintézetek rendtar
tási és képesítő vizsgálati szabályzata. — A madarak és fák 
napjáról szóló isk. jelentések IV. évkönyve 1913. A múzeumok 
és könyvtárak országos felügyelőségétől: Jelentés a múzeumok 
és könyvtárak orsz főfelügyelőségének 1913. évi működéséről. 
— Joubert J., Francois Rákóczi II. (Szerző ajándéka.) — Kühne 
0 , Der Tracheenverlauf im Flügel der koleoptereanympha. 
(Szerző aj.», Hivatalos közlöny. — Néptanítók lapja. — Jó 
egészség. — Gyámintézet. — Állatvédelem. Az Orsz. Közműve
lődési Tanácstól: A vasárnapi könyv c. folyóirat.

5*
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Az éremgyűjtemény számára ajándékozott: Conrád Jenő 
tanuló egy „Allgemeine Land- und Forstwirthschaftl. Austeilung“ 
emlékére vert rézérmet 1890. Nagy Rezső VIL o. tan. több 
régi pénzt.

Ezekért az adományokért az intézet e helyütt is kifejezi 
hálás köszönetét.

2. Az ifjúsági Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása-

Boutroux: Tudomány és vallás. — E. Skovgaard — Peter
sen : Akarsz-e diadalmaskodni. — Ohnet György: Panin Szer- 
giusz. — Dr. Ortvay Tivadar: Magyar Történeti Életrajzok. — 
Pulszky: Kisebb dolgozatok. — Szűcsi: Bajza József. — Walter 
P a te r: Görög tanulmányok. —

Folyóiratok

Vasárnapi Újság LXI. évfolyam 1914. — Uj Idők XX. év
folyam 1914. — Akadémiai Értesítő 1914. — Századok 1914.
— Irodalomtörténet 1914. — Nyelvtudományi Közlöny 1914. — 
Protestáns Szemle 1914. — Természettudományi Közlöny 1914.
— Budapesti Szemle 1914. — Egyetemes Philologiai Közlöny 
1914. — Magyar Nyelv 1914. — Magyar Nyelvőr 1914. — 
Egészség 1914. — Mathematikai és Természettudományi Érte
sítő 1914. — Akadémiai emlékbeszédek 1914. — Magyar tudo
mányos akadémiai Almanach 1914. — Luther-társaság kiad
ványai 1914. —

3. Az ifjúsági kiskönyvtár (I— IV. oszt.) gyarapodása.

Az I —II. osztály kiskönyvtárának múlt évi pénztári ma
radéka 71 K 03 f. E tanévben könyvtár használati díj fejében 
befolyt 62 K. Az egész pénztárkészlet 133 K 03 f. Beszerzés 
nem volt e tanévben. A könyvtár állománya 442 kötet.

A III  IV. osztály kiskönyvtárának múlt évi pénztári 
maraáéka: 53 K 35 f. E tanévben használati díj fejében: 
82 K folyt be, büntetési díjakból: 3 K, tehát az ez évi összes
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bevétel 85 K. A múlt évi maradékkal együtt: 138 K 35 f. 
Könyvek beszerzéséért, javításáért és köttetésükért: 74 K 40 f 
fizettünk. A pénztári maradék: 63 K 95 f. 11 darab új művet 
szereztünk be. A könyvtár állománya 459 kötet.

A szertárak gyarapodása.

1. A természetrajzi szertár. Ajándékozás útján: Büncker 
Valdamér tűzérhadnagy úr: 2 doboz különféle rovart és lepkét 
és 1 doboz ásványt.

Vétel útján: 60 darab különféle forró égövi bogárfaj
Könyvek : Szabó: Kirándulók zsebkönyve. Hamvay: Észak- 

Magyarország, Brahm: Vulkanen, May: Große Biologen, Ul
mer: Aus Seen und Bächen, Bloch: Biologische Exkursionen. 
Lindau: Die Algen Mikrokosmos 1913/14. évfolyam. Buschau: 
Die Sitten der Völker.

2. Földrajzi szertár. Vétel útján: 17 darab katonai térkép 
a környékről.

3- Rajzszertár. Vétel utján: Aquarell-palletta, vízporlasztó 
1 Vs m. vászon, a „Kunst u. Schule“ 3 füzete. Három Munkácsy 
kép 15'25 cm színes sokszorosítása (Krisztus Pilátus előtt, Ecce 
homo, Golgota). Ajándék utján: a magyar festészet albuma (a 
Pesti Hírlap ajándéka), Gróf Lajos IV. o. tanulótól.

Adomány útján: A színek mesterei 29 drb képből álló 
gyűjtemény.



I. Ösztöndíjak, segélyegyesületek és tápintézet.

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

1. Az iskolafenntartó egyházkerület és a soproni 
egyházközség kezelése alatt lévő alapítvá
nyok jövedelméből ösztöndíjban részesült 80
liceumi t a n u ló .............................  . . .  8963 K — f

2. Az egyetemes egyház kezelése alatt levő gr,
Teleki-Róth Johanna alapítványból a 65 
koronával 4 tanuló............................................... 260 K — f

3. A vasi közép egyházmegye kezelése alatt levő
egy alapítványból 3 tanuló á 15 K 62 f 46 K 86 f

4. Alumneumi kedvezményt kapott 14 tanuló . 1006 K — f
5. Egész tandíjmentességben 27, féltandíjmentes

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

a) 4 tanuló tandíjsegélyezést 120 K, b) 13 
tanuló alumneumi segélyt 503 K, c) 1 tanuló 
ruhára 30 K, e) ingyen tankönyv 800 K összeg
ben, összesen .................................... . 1453 K — f

7. Magánbetegápoldában ingyen gyógykezelés
ben és ápolásban részesült 1 tanuló 4 napon 
át 12 K ápolási egyenértékűen; ingyen
gyógyszerért kifizettetett 68 K 21 fillér,
összesen . . . .  . . .  . . .  80 K 21 f

8. Pályadíjat kapott 2 tanuló 10 K, jutalomban
részesült 16 tanuló 119 K összegben, összesen 129 K — f

V.

Végösszeg 9.308 K 07 f
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2. Tápintézet. Alumneum.

A háború súlyos hatását megérezte tápintézetünk is. Mind
járt kitörése után az iskola tantermeivel együtt nemcsak az 
étkező helységeit foglalták le kórház céljaira, hanem a konyha 
berendezését is, úgy hogy teljesen hajlék nélkül maradtunk.

Hogy szegénysorsú tanulóink élelmezését megkönnyít
sük és a szülőknek ebben a fontos ügyben segédkezet 
nyújtsunk, — tárgyalásba bocsájtkozott a fenntartó testület 
Grossner és Trsa. a „Pannónia“ szálló tulajdonosaival, akik haj- 
landóknak nyilatkoztak .tanulóinkat havi 25 koronáért Ízletes 
ebéddel és vacsorával ellátni. Mivel azonban az élelmicikkek 
árai tavasz felé rohamosan emelkedtek, — kénytelenek voltak 
a vendéglősök is az árakat két Ízben emelni, úgy, hogy az 
utolsó hónapokban már 30 koronára emelkedett az élelmezés 
havi ára.

Jóllehet sokszor szinte lehetetlenné vált a legközönsége
sebb cikkek tömeges beszerzése, sőt megfelelő mennyiségű 
kenyeret se lehetett kapni, mindvégig ízletes és jó ellátásban 
volt tanulóinknak része, amiért e helyen sem feledkezünk 
meg hálás köszönetünket tolmácsolni Grossner és Tsa. vendég
lős uraknak szives és buzgó támogatásukért.

Az iskolai évet május 22-én be kellett rekesztenünk, azért 
azok a tanulók, akik május hóra a 30 koronát már előre be
fizették, a 22-ike utáni időre eső 8 K.-át visszakapták. Az 
1914 15. iskolai évben 173. líceumi tanuló étkezett a tápintézet
ben, közülük azonban 80 az év végéig kimaradt. A kedvez
mények számát a tápintézet terhére a főiskolai kisbizottság 
7-ben állapította meg 450 korona egyenértékben a következő 
megosztással.

.1 tanuló kedvezménye . á 150 K =  150 K 
6 tanuló kedvezménye . . a 50 K =  300 K
A Berg alapítvány kamataiból 3 tanuló 

kedvezménye . . . .  a 100 K =  300 K 
A Rupprecht Tasziló és Olivér alapítvány

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

ból 1. t a n u l ó .......................  . — 90 K
Átvitel: 902 K
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Áthozat 902 K
A Scheffer Károly-féle alapítványból

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

k ed v ezm én y e ................................... =  16 K
A Liceumi Belmissziói-Egyesület 13 tanuló 

tápintézeti díja fejében kifizetett . =  503 K

összesen 27 tanuló kedvezménye 1509 K

A kedvezmények összege s ennek folytán a kedvezmé
nyesek száma is nagyon megcsappant tehát ebben az eszten
dőben. Ennek a tulajdonképeni oka az, hogy valójában a tápin
tézet csak névleg állott fenn tisztán csak, hogy havonként be
szedje s az élelmezőknek egy összegben átszolgáltassa a ta
nulók díjait s a gondnok az élelmezést és a tanulókat 
ellenőrizze. Jövedelme — mint más években — nem lévén, 
nem adhatott kedvezményeket sem. De a mostani nagy drága
ságban különben sem lehetett volna még kedvezmények adása 
nélkül sem az eddigi díjak mellett íentartani.

A tápintézet a teljes díjat fizetőkre nézve is jótékonysági 
intézmény normális viszonyok között is, azért újból esdő szó
val fordulunk gyülekezeteinkhez, lelkészeinkhez, a hitrokonok
hoz és mindazokhoz, akiket a jó Isten anyagiakkal megáldott, 
hogy e nemescélú intézményt adományaikkal támogassák, mert 
az egyre fokozódó drágasági viszonyok mellett csak úgy fe
lelhet meg céljának.

Esdő szavunk a lefolyt tanévben sem volt elhangzó szó 
a pusztában, mert amint az alább következő kimutatás igazolja, 
a befolyt pénzadományok jelentékeny összegre rúgnak. Fogad
ják e nemeslelkű adakozók jótéteményeikért a tápintézet ne
vében hálás köszönetünket.

1. Egyházközségek adománya szupplikáció megváltása 
címén: Városszalonak 22, Tárnokréti 4, Zalagalsa 2, Beled 6, 
Bük 5, Farád 10, Nemeskér 2, Rábaszentandrás 6, Vadosfa 10, 
Mekényes és filiái 3, Kiskamond 2, Karakószörcsök 2, Nagy- 
szokoly 2, Tamási 2, Vönöck 3, Ostffyasszonyfa 10, Zalaistvánd 
2, Csönge 10, Bezi 4, Kisbabot 4, Győi 70, Nagybarátfalu 2, 
Szepezd 2, Akaii 1, Mencshely 3'50, Nagyvázsony 1, Nemes
leányfalu 1, Zánka 1, Szentantalfa 2, Somogydöröcske 3, Fertő
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meggyes 8‘20, Csíkostöttős 5, Kővágóőrs 2, Nemesdömölk 10 
összesen 222 K 70 fillér.

2. Egyéb adományok. A felsőlövői ev. gyámintézet 20, 
Dr. Berzsenyi Dezső czelidömöki ügyvéd úr 10, Németh Gyula 
szekszárdi lelkész úr 150, Sopron szab. kir. város faadománya 
216, Kund Sámuel répczelaki esperes úr 5, A rábaközi takarék- 
pénztár 24-78, Nagy Sándor czelldömölki lelkész úr 6, László La
jos II. oszt. tanuló 8. Összesen 291 K 28 fillér.

3. Gyűjtés a tápintézet javára. Szekszárd egyházközség 
2'50, Győrköny 5, Várpalota 22’50, Homokbödöge 2, Nemescsó 
5, Nagykanizsa 2, Porrogszentkirály 2. Összesen 41 K.

4. Közös gyűjtések és közös adományok a tápintézet és 
a kőszegi leányiskola javára. Magyarboly 2'06, Ivándárda 2, Bor- 
jád 3'94, Kötésé 20, Kakold 5, Majos 4, Bük 11, Felsőnána 4, 
Kapolcs 5, Ráczkozár 4, Bikái 3, Tófű 2. Összesen 66 K Ezen 
66 K összegnek felerésze 33 korona esik a tápintézetre.

Az 1—4 alatt részletezett adományok összege 587 K 98 f



VI.

Értesítés
A jövő 1915—16-ik tanévre vonatkozólag.

1. A líceum.

1. Tankönyvváltoztatás. Az I. osztályban: Evang. vallástan: 
Frenyó: A Megváltó eljövetelének előkészítése az Ó-szövetség
ben.

A II. osztályban: Dr. Lakos Béla és Németh József: Föld
rajz a gimnáziumok és reáliskolák részére. II. kötet.

A VIII. osztályban: Dr. Pintér Jenő: A magyar irodalom 
története középiskolák számára. II. kötet. Lampel R. kiadása. 
Ára 4 K 20 f és Vörös Cyrill: Kísérleti Természettan. II. kiadás. 
Franklin Társulat.

2. Beiratások. Ha a viszonyok megengedik, szeptember 1., 2. 
és 3-án lesz a helybeliek és vidékiek beiratása. Későbbi felvétel 
csak a késedelem indokolásával, illetőleg a tanhatóság engedel- 
mével történhetik meg.

Magánvizsgálatok, pótló- és javító-vizsgálatok. A magán- és 
pótlóvízsgálatok 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.

Mindez azonban csak a jelenlegi viszonyok megváltozása 

esetén lesz lehetséges; azért a tanév megnyitására s az ezzel ösz- 

szefüggő kérdésekre vonatkozólag szükség esetén a hírlapokban 

és a lelkészi hivatalokhoz intézett nyomtatványok útján fogjuk az

érdeklődőket tájékoztatni.
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Akik 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. Aki 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.

Az iskolai tartozások az 1904. évi egyházkerületi közgyűlés 

jegyzőkönyvének 103. pontja értelmében, mindegyik félév első 

három havában me gfizet endők.

A tandíj egyéb járulékokkal az első félévben 42 K, a máso
dik félévben 30 K. A  tandíjba beszámított 12 korona országos
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tanári nyugdíj járulékot azonnal a beíratás alkalmával kell le
fizetni.

Úgy a tápíntézetí, valamint az összes iskolai díjakat a szülők 
az „Egyházkerületi 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

iratás 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. A tápintézet.

A tápintézet helyiségeit és felszerelését ez idő szerint még 
a katonai tartalékkórház használja. Hogy tehát a jövő tanévben 
a tápintézetet megnyíthatjuk-e, az nagyon bizonytalan. Ép ily bi
zonytalan az is, hogy ha megnyithatjuk, minő feltételek, díjak 
mellett tehetjük azt. Minderről, úgy az esetleges megnyitásról, 
mint a díjakról az érdeklődőket, illetve szülőket annak idején ér
tesíteni fogjuk.
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VI.
Statisztitikai táblázatok.

a) A líceumi tanulókról.

a) A tanulók (nyíl. és magántanulók) összes száma osztályonkint

I. 1 II. | n i .  i IV. | v .  | VI. | VII. j VIII. össze-
o s z t á y b a n sen

Felvétetett az év folyamán
nyilvános tanuló . . . 45 55 43 48 25 37 36 32 321
magán tanuló. . — 3 1 1 — — 3 1 9

Létszám a tanév végén 44 54 44 48 25 36 37 33 321

b) A tanulók közt v a llá s ra  nézve volt c) A tanu lók  közt 
anyanyelvre nézve volt

d) A tanulók 
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h) A t a n u l ó k  s z ü l e i  ( q 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 l

Ipari vagy bányá
szati napszámos —

Közhivatalban al
kalmazott v. más
féle értelmiségi 
altiszt, szolga

2

Középbirtokos és 
bérlő 7 Nagykeresk., köz

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

Kisbirtokos, kis
bérlő 84 Kiskeresk., köz

iek. kisvállalk. 15 Katonaaltiszt (hon
véd-, csendőralt.)

—Kisbirtokos-nap
számos —

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

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

Egyéb őstermelő 1 Házaló kereskedő, 
piaci árus 4 Tőkés, járadékos, 

háztulajdonos —

Gazdasági tiszt
viselő 4

Egyéb keresk. vagy 
köziek, s.-személy 
(altiszt, segéd)

7
Nyugdíjas tisztvi

selő vagy egyéb 
nyugdíjas

4

Egyéb gazdasági 
segédszemély 2

Kereskedelemnél 
v. közlekedésnél 
munkás, napsz.

3 Nyugdíjas altiszt, 
szolga v. munkás —

Földművelési mun
kás, napszámos 2

Köztisztviselő (pa
pok, tanárok, taní
tók kivételével)

26 Magánzó 23

Nagyiparos, nagy- 
vállalkozó 1 Pap, tanár, tanító 57 Házi cseléd 1

Kisiparos, kisvál
lalkozó 17 Másféle értelmi

ségi (orvos, ügy- 
véd, közjegyző, 
gyógyszerész) s 
ilyeneknél alkal
mazott segéd, 
Írnok stb.

29

Egyéb ismeretlen 
foglalkozású

321

Ipari vagy bányá
szati tisztviselő 6 Árvaházi, szeretet- 

házi tanulók
Egyéb ipari vagy 
bányászati segéd
személy (munkás)

1 összesen

1 ti
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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 :

I . 11. 111. TV. V. VI. VII. IVIII.és pedig Ö sszesen
osztályban

minden tantárgyból jeles
eredm ény...................... 1 3 2 3 2 2 5 3 21

minden tantárgyból legalább
jó eredmény. . . 6 9 6 11 7 13 9 8 69

minden tantárgy ból legalább
elégséges eredmény 26 38 28 29 15 20 22 22 200

egy tantárgyból elégtelen
eredm ény...................... 5 4 4 2 — 1 1 — 17

két tantárgyból elégtelen
eredm ény...................... 2 — 3 1 1 — — — 7

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

osztályozatlan maradt . . —
összesen . . j 44 54 44 48 25 36 37 33 321

M a g a v i s e l e t b ő l :

jó jegyet k ap o tt............... 39 49 40 41 24 27 33 32 285
szabályszerű jegyet kapott 5 2 2 7 1 7 1 — 25
kevésbbé szab.jegyetkapott — — 1 — — — — — 1
rossz jegyet kapott. . . .

összesen. . . 44 51 43 48 25 34 34 32 311

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

Hányán tanultak ered
ménnyel az év végéig

I- ii. III. IV. I V. 1 VI. 
osztályban

VII. VIII.
ö sszesen

szabadkézi rajzot . . . . 12 19 12 7 4 3 5 — 62
m üéneket.......................... 44 52 -- — — — — — 96
gyorsírást.......................... — — 5 24 — 1 — — 30
egészségtan...................... — — — — - — 34 — 34
Hegedűjátékot.................. 5 6 2 4 — — — — 17
Francia n y e lv e t...............
Angol nyelv ......................



T A R T A L O M .

1. Rátz Ottó dr.— — — — — — — ----------— — — — — — — — 5
2. Poszvék Sándor — — — ------- — — — — — — — — — — — 6

I. Kormányzat, felügyelet — — — -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — 1 1

II. 1. Adatok líceum 1915—16. iskolai évének történetéhez — — — — 13
2. Tanári kar és tantárgy be osztás — — — — — — — — — — 2ö
3. Végzett tananyag :
a) Rendes tantárgyak — — — — — — — — — — — ---------— — 26
b) Rendkivüli tantárgyak — — — — — — — — — — — — — — 42
c) írásbeli dolgozatok tételei — — — - — — — — — — — — — 43
d) Vizsgálatok — ------ ------------— -  — — — — — — — — 44
e) A líceumi tanulók névsora — ------ — — — — — — — — — 48

III. A tanuló-ifjúság öntevékenysége, önképzőkörök, egyesületek :
1. Az Ifjúsági Magyar Társaság — — — — — — — — — — — 56
2. A Líceumi Gyorsírókor 1914— 5. évi működése — — — ---------56
3. Ifjúsági Belmissziói Egyesület — — — — — — -------------- — 58

IV. Tanszerek:
1 líceumi nagykönyvtár gyarapodása 1914—15. iskolai évben — — 66
2. A Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása 1914—1915.

tanévben — _ _ _  _  _ _ _ _ _  ------------- - — — — — 68
3. Ifjúsági kiskönyvtár — — — — — — — — — — — — — — 68
4. Szertárak gyarapodása— — ----- — _  — ---------— — — — — 69

V. ösztöndíjak és egyéb segélyezés:
1. ösztöndíjak és egyéb segélyezés — — — — — — — — — — 70
2. Tápintézet — — — — — — — — — — — — — — — 71

VI. Értesítés a jövő 1915—1916, tanévre vonatkozólag:
1. Líceum — — — — — — — — — — — — — — — — — — 74
2. Tápintézet------------ ------------------— — — ------------ _ _ _  76

VII. Statisztikai táblázatok — — -------------— — _ _ _ _ _  — 77

Helyreigazítás:
A 31. oldalon alulról a 6. sortól fogva a szöveg így olvasandó: melyben 

egyházunk és iskolánk egy másik nagy jótevőjének ü r. Haubner Rezsőnek 
édes atyja, a nagy szuperintendens Haubner Máté született.






