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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 szivű emberbarátoknak ezen egyesület 
humánus céljára, különösen a fiatalon elhalt tanárok 
özvegyeinek s árváinak támogatására szánt bármely 
csekély adományát az igazgatóság hálás köszönettel 
fogadja.

Kivonat az alapszabályokból:

5. §. Alapító tagja az egyesületnek az, aki annak 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.
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Líceumunk volt tanítványai közül 
a királyért és hazáért hősi halált 
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A túloldalon közölt névsor — sajnos — korántsem teljes. 
Bizonyára még sok nevet kellene abba beiktatnunk, ha megbíz
ható értesüléseink volnának. Az sem lehetetlen, hogy a felsorolt 
nevekre vonatkozó értesülésünk sem mind megbízható.

Mivel azonban elhatároztuk,* hogy nemcsak Értesítőnk idők 
folytán elsárguló lapján, hanem intézetünk falába illesztett m ár
ványtáblán, vagy valami más megfelelő módon is meg fogjuk 
örökíteni mindazoknak a dicső hőseinknek emlékét, akik egykor 
intézetünk tanítványai voltak s most a világháború forgatagában 
életüket, vérüket áldozták igazságos, szent ügyünk diadaláért, 
ezen az úton is ú jra  felkérjük első sorban a szülőket s rokonokat, 
továbbá a mélyen tisztelt lelkész és tanító urakat, hogy amennyi
ben hadbavonult egykori tanítványainknak sorsáról biztos adatok
kal rendelkeznek, ezeket az alábbi kérdések szem előtt tartásával 
a liceum igazgatóságával közölni szíveskedjenek:

1. A  hadbavonultak neve és születési adata. 2. Mikor végezte 
a középiskolai tanfolyamot és mikor tett érettségit az intézetben?
3. Polgári állása vagy foglalkozása és állandó tartózkodási helye.
4, Katonai jellege, fegyverneme, csapatteste és rangja. 5. Mely 
hadműveletekben vett részt és hogyan? 6. Kapott-e elismerést, 
kitüntetést, milyet s méirt? 7. Ha megsebesült vagy fogságba ke
rült, hol és mikor? Ez esetben kívánatos az arckép melléklése. 
9. Az elesett végtisztességének körülményei. (A temetés helye, 
ideje s erre vonatkozó egyébb adatok.) 10. Egyéb különös és 
figyelemreméltó személyi körülmények. 11. Esetleges utalás a 
meg jelöltekre külön vonatkozó s a sajtóban megjelent közlemé
nyekre. Az intézet igazgatósága a fenti pontokat felölelő értesítő
ket, adatokat és arcképeket címére kéri.*)

*) Jegyzet. Erre az^előző évi Értesítőnkben is közölt felhívásunkra ez ideig csak két 
helyről jö tt felelet. Dr. Ostffy Lajos orsz. képviselő ur hívta fel figyelmünket Péteri Takáts 
Gábor vezérkari kapitány és dr. Udvardy Viktor törökszentmiklósi ügyvéd hősi halálára. Mind 
ketten 1895-ben tettek érettségi vizsgálatot intézetünkben. Az előbbit dr. Kacziány Géza róla 
irt nekrológjában „Limanova legnagyobb magyar hőségnek mondja; az utóbbinak haláláról, 
temetéséről. Seregély Béla tábori, lelkész ur is küldött értesítést. A köszönettel vett értesíté
seket majd annak idején részletesebben fel fogjuk használni.
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Thiering Károly
1834—1915

Egy az emberi kor végső határain járó agg, a haladó évek 
reánehezült terhétől megtört testtel, de csodálatos szellemi frisse
séggel, egy agg, aki hallóképességének elvesztése után a külső 
világgal csak igen keveset, jóformán semmit sem érintkezett, de 
ehelyett élte a maga külön belső, lelki életét —  így érte a  halál 
1915 október22-én Thiering Károlyt, intézetünknek 20 évvel ez
előtt nyugalomba vonult tanárát. Négy évtizedre kiterjedő búzgó 
tanári működése a la tt egész légióját a tanítványoknak vezette be 
a görörg és latin nyelv, a klasszikus óvilág ismeretébe, midőn 
soha nem lankadó lelkesedéssel magasztalta, m agyarázta Home- 
rost, kinek eposzaiban „a menyei bolt egy csendes örömnek 
örök mosolya", Tyrtaiost, kinek dalában lobogó lánggal ég a harc 
szenvedélye, Xenophont és Thukidydest, kik a változó események 
zűrzavaros forgatagában is mindig felismerik az örök eszmé
nyit, az örökigazat, — Sokratest, ki a halálnak pitvarában ta
nítja a halhatatlanságot.

Ennek a derült, a halhatatlan írók halhatatlan műveiben 
megnemesült klasszikus világnak tiszta légkörében élt a  mi meg
boldogult kartársunk, ebből szívta magába azt a nemes ideáliz
must, az eszményekért való rajongó lelkesedést, mely egész éle
tén át kísérte. Fáradhatatlan, búzgó, lelkes tanár volt, aki telje
sen át tudta magát adni élethivatásának, annak a feladatnak, 
mely talán a legnehezebb, de kétségtelenül a legnemesebb, hogy 
a minden jóra, de minden rosszra is fogékony ifjúi lelket, mint a 
nyers gyémántot kicsiszolja, a gyermeket igazi emberré nevelje.

Szerette, lelke egész melegével szerette élethivatását. Pe
dig nagyon jól tudta, hogy a tanári pálya nem kecsegtet anyagi 
javakkal, kitüntetésekkel, — hír dicsőség, földi gazdagság nem 
szokta kísérni a ra jta  járókat. A  tanár helyzetére abban az idő
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ben, a melyben ő  működését kezdte, sőt akkor is, mikor befejezte, 
még nagyon ráillett az ismeretes ítélet: „quem dii odere , .
De ő nem érezte, békén viselte ezt. Sohase keresett más jutalm at, 
mint azt, amit öntudata, a jól végzett munka, a híven teljesített 
kötelesség tudata adhat az embernek.

Nagy szorgalmával, fényes tehetségével már ifjú korában a 
tudásnak, az ismereteknek roppant kincsét halmozta fel lelkében, 
egyformán olvasta Hómért és Ossiánt; de ezt a szellemi kincs
halm azt sajá t lelke gyönnyörködtetése m ellett mind tanítványai 
szám ára gyűjtötte. Tanult sokat, tanult mindig, hogy minél ered
ményesebben, jobban taníthasson. Sőt tanult, folyton olvasott még 
akkor is, amikor már régen nem tanított, m ert lelki szükséglet volt 
szám ára a tanítás, mert ebben találta  fő gyönyörűségét s m ert 
haladni, együtt haladni akart a modern korral is.

Lelke magasan járt az eszmények világában, de szíve, ember
szeretettel csordultig te lt szíve idelenn tarto tta  a való életben, 
S ezt a szívében lakozó nagy. szeretet megérezték, — kellett, hogy 
megérezzék tanítványai is. — Sokan élnek ma is, köztük 
többen országos nevüek, akik emlékét nemcsak azokért az 
ism eretekért áldják, melyeket szellemének kimeríthetetlen kin
cses házából oly bőven közölt velük, hanem azokért a különféle 
jótétem ényekért is, amelyekben szerető gondoskodása részesí
tette őket. Nemcsak tanítója, hanem jóságos aty ja volt tanítvá
nyainak, az atyának szeretetével, de ha szükség volt rá, szigorú
ságával is, intve, feddve, dorgálva a könyelműt, bíztatva tám o
gatva segítve a gyengét.

Az iskolán kívül a közéletben is oda vonta szíve, ahol jót 
tehetett, azokban az intézményekben m űködött lelkes búzgóság- 
gal, nem egyben épen kezdeményező, alkotó munkával (Nép- 
gyermekkert, Népkönyvtár, Széchenyi-Szeretetház), amely in
tézmények a humanizmust, az emberszeretet, a kultúra terjeszté
sét, a népművelést írták zászlójukra.

Mikor egy hosszú, eredménydús, harmonikus élet után elköl
tözött közülünk, a régi tanári gárdának utolsó tagja szállott vele 
a sírba. Azoknak a tanároknak utolsója, akik szerény, egyszerű, 
sokszor mostoha tanügyi viszonyok között puritánul élve, lelkűk 
minden gondolatával, szívük minden dobbanásával hivatásukon 
csüngve az iskolával teljesen összeforrottak; akik fáradságot nem 
ismerve, tanítványaik közt egész egyéniségüket felolvasztva vé
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gezték oktató-nevelő m unkájukat, akik soha szem elől nem té
vesztették azt az igazságot, hogy az ismeret, a  tudás csak akkor 
lesz igazi értékké, ha az erkölccsel párosul, a jellemen nyugszik. 
Ész és szív, világosság és melegség, tudomány és erkölcs, — a 
tiszta erkölcs, mely nemcsak m inden országnak, hanem az egyén 
boldogulásának is tám asza és talpköve, — ez volt az ő jelszavuk, 
ez volt az ő jelszava is. És ha elköltözése fájdalommal tö lt is el 
mindnyájunkat, akik őt ismertük, akik őt hallgattuk, megnyugtat 
bennünket az a tudat, hogy élete áldásos volt s emléke élni fog 
közöttünk élni fog iskolánkban s városunknak számos közintéz
ményében.

Thieving Károly 1834 január hó 20-án Sopronban született, 
régi, tekintélyes polgári családból. Édesatyja a ma is meglevő 
egyik soproni könyvkereskedés alapítója volt. Középiskolai ta 
nulmányait intézetünkben, a bölcsészeti tanfolyam ot ugyancsak 
itt Sopronban és Pozsonyban végezte, de azután még négy évet 
töltött a lipcsei, berlini, bonni és a bécsi egyetemen. — 1857 októ
ber 1-től helyettes, 1859 október 1-től rendes tanárrá  választot
ták meg intézetünkbe a görög és latin nyelv tanítására. Az 1883. 
évi XXX. t. c. 29 §-a alapján ugyané tantárgyak tanítására képe
sített tanárnak ism ertetett el. — 39 esztendei buzgó és ered
ménydús működés után 1896 szeptember 1-én nyugalomba lépett. 
Meghalt 1915 október 22-én. Örök nyugalma helyére az intézet 
tanárai és növendékei testületileg kísérték és sírjánál az igazgató 
mondott utolsó Istenhozzádot! — Legyen áldott emléke közöt
tünk.
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Arndt János t
1848-1916

A régi gárdának egy másik derék tagja hányt el A rndt 
Jánosban, akivel szemben a kegyeletnek adóját e helyen szintén 
mély megilletődéssel rójuk le. A  megboldogult 18 évig volt inté
zetünk tanára, mely idő a la tt tanítványainak szeretetét, tisztele
tét és háláját, tanártársainak kartársi, baráti vonzalmát méltóké
pen kiérdemelte,

A  magyar nyelv és történelem  szaktanára volt, ki ezen tá r
gyak mellett az alsóbb osztályokban a szükség szerint földrajzot 
és szám tant is tanított. Mint tanárt pontos kötelességteljesítése, 
a tanítványokkal szemben tanúsított komoly, de szelíd m agatar
tása, jó bánásmódja, atyai szeretete jellemezte. Mint kartárs pe
dig higgadt modorával, békeszeretetével, tapintatosságával ápo
lója volt annak a meleo, benső tsetvéries kartársí viszonynak, 
ami mint testületünknek jellemző vonása általánosabban is isme
retessé vált s ami erőt, kedvet, kitartást adott nehéz és felelősség- 
teljes hivatásunk betöltéséhez. — Szorosabb értelemben vett 
tanári m unkáján kívül mint a tápíntézet gondnoka, mint a tanári- 
értekezleteknek és a főiskolai kisbizottságnak jegyzője, m int a 
M agyar-Társaságnak elnöke a nála megszokott hűséggel és pon
tossággal teljesítette kötelességét.

Főbb életrajzi adatai a következők: Bonyhádon született 
1848 augusztus 11-én. Középiskolai tanulmányait a sár szenti ő- 
rinczi, szarvasi, soproni evang. gimnáziumokban végezte, a böl- 
csészet-theológiai tanfolyamot pedig Sopronban és Bécsben. 
Tanári pályáját 1873-ban kezdte meg a bonyhádi evang. algimná
ziumban, ahol 1889-ig működött. Egyházkerületünk ebben az esz
tendőben intézetünk tanárává választotta meg. Nyugalomba 1907 
augusztus havában lépett. Ekkor családjával együtt Bécsbe köl
tözött, hogy az ott hivatalban levő fia a  családi körben m aradhas-
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son, ő maga pedig szerettei körében élvezhesse a jól megérdemelt 
nyugalmat. 1916 január 23-án halt meg Bécsben. Hült tetemeit a 
család Sopronba hozatta s igaz részvéttel kísértük az örök nyu
galom helyére. A tanári kar és intézetünk ifjúsága testületileg 
vett részt a temetésen; koporsójára koszorút helyeztünk, sírjánál 
pedig a tanártestület nevében Hetvényi Lajos kartársunk mon
dott búcsúszót. — Emléke közöttünk á ldott marad!
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I.

B e s z é d
az iskolai év megnyitásakor 1916 szeptember 4-én mondotta:

az igazgató.

Nemes Ifjúság! Mikor ezelőtt tizenegy hónappal a megelőző, 
m indnyájunkra nézve oly emlékezetes tanévet megnyitottuk, so
kan azt gondoltuk, hogy ez az akkor már két hónapon á t tomboló, 
rettentő háború a delelőjén jár, hogy „mire a falevelek lehulla
nak”, mire a természetre a téli álom csendessége borul, elnémul 
m ajd a népek harcának rémséges zaja is. — S ime immár ismét 
egy új tanévet készülünk megnyitni s még mindig mennydörög az 
ágyúk érctorka, még mindig dúl az ádáz küzdelem. — Apáitok, 
testvéreitek, rokonaitok, tanáraitok, sőt most már volt tanulótár
saitok is még mindig ott küzdenek messze idegenben otthonuk
ért, hazájukért, legszentebb jogainkért, dicsőségtől koszorúzva, de 
hihetetlen fáradalm ak, m érhetetlen szenvedések között halállal 
dacolva, életet áldozva. O tt küzdenek meglankadás, ingadozás 
nélkül, rendületlenül, ahova állította őket a harcra hívó szó, a 
hazaszeretet, a becsület, a kötelesség parancsoló szava.

.Titeket is a harcra hívó szó, a kötelesség parancsoló szava 
gyűjtött itt ma össze. Katonák, harcba, küzdelembe induló kato
nák vagytok ti is valamennyien. Összegyűltetek e helyen, hogy 
fogadalmat tegyetek kötelességeitek hű teljesítésére, a lelkiisme
retes munkálkodásra, hogy felesküdjetek arra  a zászlóra, melyre 
e kettős jelszó van felírva: tiszta erkölcs és tudomány, Jól tudom 
én s bizonyára ti magatok is tudjátok, hogy az az út, amelyre rá 
léptek, nem visz mindig virágos mezőkön. Nektek is fáradozno
tok, viaskodnotok kell, ha a célhoz el akartok jutni; ezer meg ezer 
kísértéssel kell megkűzdenetek, melyek ifjú szíveteket eltántorí
tani, benneteket a kötelesség útjáról letéríteni igyekeznek. Jusson 
eszetekbe ilyenkor szüléitek könnyes tekintete, esdő búcsúszava,
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mellyel ú tra  bocsátottak; jussanak eszetekbe azok, akik ott küz
denek a lengyel mezőkön, avagy az Alpesek hóborította szikla- 
lejtőin. Mi a mi fáradozásunk, az élet feladataival való víaskodá- 
sunk, mik a ti diákéleteteknek úgy nevezett nehézségei, bajai 
azokhoz a kimondhatalan fáradalm akhoz, szenvedésekhez képest, 
melyeket a harctéren küzdőknek folytonosan a halállal nézve 
szembe el kell viselniök. És ha ők m indezt mégis elviselik panasz 
nélkül, csüggedés, vagy zúgolódás nélkül, vájjon nem kell-e ak
kor nektek sokkal inkább csüggedetlenül, lelkes búzgósággal ki
tartanotok kötelességeitek mellett. — Katonák vagytok ti is. K a
tona, a hazáért harcoló katona ma m inden ember, kicsiny és nagy 
ifjú és agg, aki ott, ahová az élet állíto tta, híven teljesíti minden 
feladatát. Nem volna eredményes, a  harctéren küzdők legna
gyobb erőfeszítése sem, ha az itthon m aradottak tétlenül, szem
lélnék nehéz küzdelmüket s nem dolgoznának ők is kétszeres 
igyekezettel, hogy méltók legyenek az értük harcolókhoz. Egy 
pillanatra se szabad erről megfeledkeznetek. Nem szabad elfelej
tenetek, hogy az a szörnyű küzdelem ti érettetek is, sőt elsősorban 
épen tiérettetek, a ti boldogulástokért folyik, — Azt a szebb, 
jobb, boldogabb jövőt, melynek eljövetelét miként dúló vihar után 
a levegő megtisztulását, a term észet felfrissülését, ettől a re tte 
netes világfelfordulástól várjuk és reméljük, azt a jobb kort, mely 
után búzgó imádság epedez százezrek ajakán, első sorban ti fog
játok élvezni. Érettetek, a jövőért, gyermekeikért küzdenek az 
apák. Nektek viszont ő érettük s ugyancsak a jövőért, de a m aga
tok jövőjéért kell most minden erőtöket megfeszítenetek, Isten
től nyert tehetségeiteket minél jobban kiművelnetek, magatokat 
lelkileg, testileg a nagy feladatokra előkészítenetek, — M unkára 
fel tehát! ne csüggedjen senki, ne hátráljon senki. „Előtted a küz
dés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja s tudod 
mi az erő: akarat, mely előbb, vagy utóbb, de diadalt arat". Ezzel 
a diadalmas, erős akarattal kezdjétek meg s ezzel folytassátok is 
ezt az új tanévet.

Tanáraitok munkája a háború következtében, miként a múlt 
évben is, megsokasodott. Igyekezzetek e megszaporodott m unká
jukat buzgó, lelkiismeretes tanulástokkal s jó magatok viseletével 
megkönnyíteni. Hiszen ha így nekik okoztok örömöt, m agatoknak 
használtok legtöbbet. Támogassátok, segítsétek egymást! segít
sék, biztassák az erősek a gyengét, ha látják, hogy lankad. Legye
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tek  egymás iránt, mint egy nagy családnak tagjai, testvéri szere
tettel; ápoljátok egymás között a jó egyetértést. Mindenekelőtt 
pedig ápoljátok szívetekben az Isten félelmét, mely kezdete a 
bölcsességnek. Ne feledjétek el, hogy emberé a munka, de Istené 
az áldás. Az ő áldó kegyelme nyugodjék munkánkon, legyen isko
lánkkal, legyen mindnyájunkkal.

Szívből üdvözlöm egyházkerületünk iskolai kis bizottságának 
munkánk megkezdésénél körünkben megjelent elnökét s tagjait, 
a mélyen tisztelt szülőket s iskolánk minden bará tjá t s kérem szí
ves támogatásukat, hogy ezekben a nehéz napokban vállvetett 
erővel szolgálhassuk egyházunkat s hazánkat.

Ezzel az 1915/16. tanévet megnyitottnak nyilvánítom.
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I I .

B e s z é d
a K árpátokban  lefolyt harcok  em lékezetének  szentelt ünne

pélyen 1916 május 1-én m ondotta az igazgató.

M élyen tisztelt Közönség ! Nemes Ifjúság !

A  nagyméltóságú m. kír, vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr folyó évi március hó 6-án 30.000 szám a la tt kiadott rendeleté
ben úgy intézkedett, hogy „a K árpátok nagy —  a most dúló világ
háborúban igazolást nyert — jelentőségének m éltatása érdekében 
ez évi május hó 1-én délelőtt 10 órakor az összes elemi és közép
fokú iskolákban a tanuló ifjúság számára ünnepély tartassák . . .  
s az ünnepély után az azon résztvevők tettekben nyilvánuló áldo
zatkész hazaszeretetének kifejezhetésére, a Kárpátoknak hazánk 
védelmében elpusztult falvai javára gyűjtés rendeztessék".

Kettős tehát a cél, melyet e szerény kis ünnepélyünk szol
gálni hivatott: megemlékezni a K árpátokban egy évvel ezelőtt le
folyt dicsőséges, honmentő harcokról s e harcokban a K árpátok 
nagy jelentőségéről s aztán bárm ily csekély önkéntes adománya
inkkal elősegíteni az elpusztult kárpáti falvaknak felépítését.

Mélyen tisztelt Közönség! Nemes Ifjúság! Mikor az el
múlt 1915. év reánk köszöntött, bizalom és reménykedés helyett 
sokaknak, nagyon sokaknak közülünk kétség, nyugtalanság, aggo
dalom nehezült lelkére. M ajdnem  félesztendei szörnyűséges vías- 
kodás, diadalm as előretörések után északon és délen seregeink 
visszavonultak. Délen az ellenség ú jra határainkon állt, fent észa
kon pedig mint gátat átszakított áradat özönlött be a Kárpátok 
szorosain, hogy mindent ellepjen, mindent elsöpörjön. Előtte a 
menekülőknek ezrei, aggok, nők, gyermekek, kik télvíz idején, 
hóban, zivatarban voltak kénytelenek otthonukat elhagyni és neki 
indulni a bizonytalan jövőnek, a bizonyos nyomorúságnak, nél-
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külözéseknek. Mögötte a rémes pusztulás, lángban álló falvak, le
döntött templomok, kirabolt városok, megkínzott lakosok. Csak 
a ta tá rjá rás rémségei lehettek hasonlók ehez a pusztuláshoz, csak 
IV. Béla király m agyarjainak szenvedései mérhetők azokhoz a 
gyötrelmekhez, amelyeket hazánk északkeleti öt vármegyéje, — 
Sáros-, Zemplén-, Ung-, Bereg- és Máramarosmegyék északi ré
szének lakosai végig szenvedtek. Borzalmas elgondolnunkis, mi lett 
volna népünkből, hazánkból, ha ez a fékeveszett áradat nemcsak 
a szorosokon, hágókon, hanem az északkeleti határ egész széles
ségében törhetett volna ránk, ha le onnan a Kárpátokból rázúdul
hatott volna a mi szép alföldünkre is, ha a dúsan termő rónaságot 
lövészárkok hasogatták, gránátok szántották volna s a zöldelő ve
téseket kozáklovak tiporták volna le; ha az áldott földet életadó 
gabonakeresztek helyett halált hirdető fakeresztek, tömegsírok 
borították volna; ha az ellenség diadalátját, a harc fúriájának 
szörnyű száguldását itt is üszkös romok, kihalt falvak, elnémult 
városok m utatták volna.

Hogy nem így történt, hogy a gazda háborítlanul arathatta  le 
s takaríthatta  csűrébe a megérett kalászt; hogy a gulya, ménes 
békén legelhetett Hortobágy pusztáján; hogy a gyáraknak kémé
nye tovább füstölhetett hirdetve a bennük folyó zavartalan mun
kát; hogy a templomok harangja békén hívta a hívőket Istennek 
im ádására s az iskola tovább folytathatta lelketépítő munkáját: 
mindezt, — nyugalmunkat, biztonságunkat Istennek felettünk őr
ködő, gondviselő kegyelmén kívül a Kárpátoknak és katonáink 
hősi önfeláldozásának köszönhetjük.

A Kárpátoknak! Azoknak a hatalmas hegyláncoknak, melyek 
kemény, áttörhetlen bástyafalként övezik hazánkat, mint egy jól 
megerősített, féltve őrzött várat; azoknak a felhőket verő szikla
csúcsoknak, melyek mint a Teremtő parancsszavával kirendelt 
őrszemek vigyáznak messze észak s kelet felé, hogy ne érhessen 
bennünket váratlan  tám adás; azoknak az erdőkoszorúzta hegyek
nek, „fenyvesekkel vadregényes tájaknak“, melyeknek úttalan 
rengetegei nem engedték át magukon észak vad hordáit; azok
nak a szirtfalaknak hegyszakadékoknak, amelyek közt ezer vesze
delemnek kitéve nagy fáradsággal mehet á t magános utas is, 
nemhogy hadseregek, ágyúk és szekerek járhatnának rajtuk. — 
Csak ott, ahol egy-egy keskeny helyen, mint valami kapun meg
szakad a hegyek láncolata; ahol a közöttük délnek futó folyók
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vágtak u tat le az Alföld felé, — a zborói, duklai, lupkovi, az 
uzsokí, vereckei, kőrösmezei hágókon, az Ondava, Laborcz, Ung, 
Latorcza és a Fekete-Tisza völgyében, — csak itt tudott az ellen
ség nagyobb erővel betörni s délebbre nyomulni; csak e term é
szetes kapukon és sikátorokon át fenyegette Alföldünket elárasz
tással. De itt, e kapuk és sikátorok mögött meg egy még a K árpá
toknál is erősebb ércfal állo tt útjába, — a mi hős hadseregünk.

Ebben az immár 21 hónap óta tartó gigászi tusában sok min
den megváltozott nemcsak rajtunk kívül, hanem a lelkűnkben, fel
fogásunkban is. Sok m inden elhomályosult, ami előbb fényesen 
ragyogott, sok minden a porba omlott, ami eddig közelismerésben, 
a közfelfogásban szinte megdönthetetlen igazságnak látszott. Egy 
bizonyára nem homályosodott el, sőt szinte csak a legendás múlt
ban látott tiszta fényben tündöklik: a magyar vitézség, a magyar 
hősiség, a magyar dicsőség. Katonáink ebben a világítéletben, — 
igaz hogy bőven ontott vérükkel, de — kitörölhetetlenül ráírták 
ú jra  nemzetünk nevét, nemzetünknek soha el nem múló dicsőségét 
a világtörténelem legfényesebb lapjaira, mikor mindegyik csataté
ren hősi elszántsággal, nem lankadó lelkesedésükkel sokszor tíz
szeres túlerő ellen is diadalt arattak  diadal után. De legfényesebb 
haditetteik között is alig van olyan, amelyik fölérne a  Kárpátok 
védelmében vitt csatáik dicsőségével. Az a szörnyű küzdelem, me
lyet a kárpáti csaták neve a la tt ismerünk, 1914 karácsonyától 
1915 április végéig, a világháborúnak hősiségben, önfeláldozásban, 
de egyúttal minden képzeletet fölülmúló szenvedésekben, fáradal
makban is egyik leggazdagabb szakasza. Négy hónapig állták  ott 
a szorosok mögött számban sokkal gyengébb seregeink támogatva 
hű szövetségesünk segítőcsapataitól egy milliós orosz hadsereg
nek rémes rohamait, M iként a vihartól felkorbácsolt tenger hul
lámai a parti szirteken, úgy törtek meg rendületlen ellenállá
sukon a nem egyszer 8— 10-es sorokban támadó ellenséges ember
hullámok. Pedig erejüket, kitartásukat a rettenetes tél, a 25 fokos 
dermesztő hideg is ugyancsak nehéz próbára tette, Még április 
közepe táján  is „a gerincen levőket az orkánszerű hóvihar á r
kaikban és hógödreikben percek ala tt eltemette, a mélyebb helye
ken levők pedig, kiket erők hiányában felváltani nem lehetett, 80 
órán keresztül éjjel-nappal harcolva, félméteres fagyos vízben 
állva védték árkaikat“ . „Nehéz, emberfeletti feladatukat csak úgy 
tudták megoldani, hogy a hatalmas túlerővel szemben minden e
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gyes katona a kötelességtudásnak, kitartásnak, önfeláldozásnak, 
lemondásnak és vitézségnek olyan tanúj elét adta, hogy dicsőséges 
és küzdelmes múltunkban is alig találjuk párját". „De sikeresen 
megoldották fe ladatuka t. . .  azért is, mert Istenbe vetett bizalmu
kat soha egy percre se veszítették el.”*) Nem veszítették el akkor 
sem. amikor a tavasz első napján elesett előttük legerősebb vá
runk s az ellenség újabb százezrei szabadultak rájuk; amikor mi 
itthon a leverő hírre csüggedt tekintettel néztünk a jövőbe s ólom
súllyal ülte meg lelkünket gyötrő aggodalom. Ők „megtanulták va
lamennyien, hogy sokszor, igen sokszor, midőn az emberi erő fogy
tán  van és a mérhetetlen szenvedés szinte csüggedtté tesz, a 
M indenhatóba vetett hit és bizalom még mindig m egadhatja azt 
az emberfeletti erőt, mely nehéz válságokon átsegít bennünket.“**) 
E hitből fakadt, ebből táplálkozott állhatatosságuk, rendíthetetlen 
kitartásuk, hősíeségük. Nem az önző érdek irigy telhetetlensége, 
mint az angolokat, nem zsarnok hatalomnak hódítási vágya, 
mint az oroszokat, nem a gyűlölet és bosszú szenvedélye, mint a 
franciákat, nem is az árúlást, a kapzsiságból fakadt hítszegést 
szép szavakkal, szent jelzővel eltakaró banditaerkölcs, mint az 
olaszokat, — hanem a hazaszeretet, nemzeti létünknek, határaink
nak megvédelmezése hívta őket harcra, S mentek virágdíszes vo
natokon, koszorús zászlókkal; m intha lakodalomba mennének, 
sapkájukon bokrétával, pántlikával, dalolva mentek — a halálba. 
M intha csak a klasszikus költő mondásának igazságát akarták 
volna bizonyítani, hogy „édes és dicső dolog a hazáért halni meg.” 
M inden csatatéren, de különösen ott fenn a Kárpátokban igazán 
a hazáért véreztek, a hazáért haltak.

„Engedelmeskedtek Spárta törvényeinek", — ezt hir
dette síiírata annak a 300 spártai hősnek, akik feltartóztatván 
Xerxesnek milliós seregét a görög föld védelmében utolsó emberig 
elestek a thermopyléi szorosban. Engedelmeskedtek a hazájuk 
iránti kötelességüknek, ezt hirdeti hangos szóval sok-sok néma 
sírdomb is a K árpátok között. S ezek a néma sírdombok, ezek az 
alacsony kis halmok óríásokké növesztik, m érhetetlen magasakká, 
fel a csillagokig emelik a K árpátok bérceit, hogy ne tudjon, ne

*) Szurmay Sándor altábornagynak, az uzsoki szoros védőjének le
vele Fenczik Endre túrjai espereshez «Az Újság» 1916 április 18-iki szá
mában.

**) Ugyanaz, ugyanott.
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m erjen azokon soha többé ellenség ellenünk támadni. Azok az 
apró fakeresztek ott a sírdombokon mindmegannyi tilalomfák hir
detik, kiáltják messze hallhatóan északon el a jegestengerig, kele- 
en el a nagy Óceánig, hirdetik, kiáltják a költő és hős Zrínyi jelsza
vát: „ne bántsd a magyart"! S a hős fiák, akik e néma sírdombok, 
e kis fakeresztek alatt, avagy épen jeltelen  sírokban immár ott 
nyugosznak dúló csaták után, ők mihozzánk szólnak. Elnémull 
ajakuk minden idők ékesszólásánál meggyőzőbben tan ítja  a szent 
parancsolatot: szeresd a hazát!

ő k  meghaltak, hogy örökké éljenek a hálás nemzetnek kegye- 
letes emlékezetében; meghaltak, hogy éljen  a haza; hogy szaba
don m agyar földön élhessenek gyermekeik, unokáik sok nemzedé
ken át késő századokig; hogy ezeknek és ne idegeneknek viruljon 
erdeínk virága, nekik és ne idegeneknek teremjen mezeink ka
lásza.

Ők valóban híven, mindhalálig híven teljesítették kötelessé
güket.

És vájjon mi, kik még nem m entünk el virágos vonaton, lo
bogó zászlókkal, mi kik itt m aradtunk rég megszokott békés fog
lalkozásunknál és csak leírásból, hallomásból se jtjük  a csatate
reknek testet-lelket összetörő borzalm as szenvedéseit, — vájjon 
mi megtettük-e, megtesszük-e kötelességünket? m ert hiszen egy 
pillanatig se szabad azt hinnünk, hogy e szörnyűséges háborút csak 
azok vívják meg, akik fegyverrel a kezükben harcolnak. Ki kell 
venni abból minden erejét megfeszítve egyaránt a részét ifjúnak 
és aggnak, nőnek és gyermeknek, Hiszen a harc a hazáért folyik 
és a haza nemcsak a fegyverbíróké, hanem mindnyájunké. Neki 
szolgálunk kétségkívül már azzal is, ha lelkiismeretesen, híven el
végezzük a rendes munkánkat. A  nemzeti élet nagy gépezetében 
meg van mindegyikünknek a pontosan kijelölt helye s ezt a helyet 
kinek-kinek egész emberként kell betöltenie. Nem szabad senki
nek félmunkát végeznie, mivel a háború izgalmai lekötik egy ré 
szét energiájának s nem szabad félig végeznie m unkáját azért, 
m ert az a háború a la tt megszaporodott.

Títőletek, kedves ifjak, legalább a nagy többségtől közületek 
ez a háború már remélhetőleg nem fogja kivánní, hogy fegyver
rel kezetekben védj étek a hazát; hogyha ezt kívánj a, bizonyára ezt 
is megfeszítek méltón elődeitekhez, méltón dicsőségessé le tt m a
gyar nevetekhez. Titőletek sokkal inkább aztköveteli már aháború,
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hogy győzhetetlenül felfegyverkezzetek azokkal az erkölcsi és 
szellemi fegyverekkel, amelyekkel m ajdan hazátokat a béke ide
jén fogjátok szolgálni. Tanulni, minél többet tanulni, akaratotokat 
a jóra edzeni, ez most a ti legszentebb kötelességtek, első sorban 
ezt kívánják iő letek  e mostani komoly, nehéz idők.

De kívánnak még ennél többet is, tőletek is, mitőlünk is mind
annyiunktól. M egszámlálhatatlan az a sok seb, amelyet e háború 
ütött; kibeszélhetetlen az a sok szenvedés, amelyet e háború oko
zott. Milliók élete, testi-lelki egészsége, épsége pusztult el, millíók- 
naksok-sokm illiárdnyi vagyona ment tönkre. Segítsen hát kiki kö
zülünk szóval tettel erejéhez mérten. A pusztulás nyomán járjon 
ott m indenütt az új életet fakasztó, sebeket kötöző, építő szeretet. 
Legyünk mindannyian, kicsinyek és nagyok, öregek és ifjak e jól- 
tevő áldozni kész szeretetnek búzgó munkásai. Hiszen a legna
gyobb áldozatokkal is hálánknak csak egy parányi részét róhat
ják le hőseink iránt.

Mélyen tisztelt közönség! Kedves ifjúság! A  múlt esztendei 
május 1-én odafenn a Kárpátokban már össze volt törve az orosz 
hadsereg támadó ereje. Azok a szűk szorosok és hágók, amelyeken 
hazánkba özönlött, mintha csak mögötte bezáródtak volna, nem 
eresztették ki, ú tjá t állták, összezúzták, vagy összezavarták, mi
kor üldöztetve, futva kellett volna menekülnie. A  K árpátok völgye, 
hegye a betörő ellenségnek egy nagy, egy végtelen temetőjévé lett. 
És a mi szívünkbe ismét bizalom és reménység költözött, eltűnt 
abból a csüggedés, kétség, aggodalom. Lelkünk felúj jongott a győ
zelem örömében; Gorlicénél már dörgött az ágyú.

És ma édes hazánk ezer és ezer iskolájában százezer gyer
mek és százezer ifjú zeng búzgó hálaéneket a seregek Urának, 
százezer gyermek és százezer ifjú hő imája száll fel a M indenha
tóhoz:

Ki mindeddig velünk voltál, Ezer vész közt m egtartottál,Tartsd 
meg Isten nemzetünket! Tartsd meg Isten szép hazánkat! Áldd 
meg Isten a magyart!
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III.

Kormányzat, felügyelet.
A líceum felett a felügeyeletet, mint fenntartó testület a dunán

tú li ág, hitv. evang. egyházkerület gyakorolja, még pedig elnök
sége, két szakbizottsága, a főiskolai felügyelő és az egyházkerületi 
közgyűlés közvetítésével.

a) A  főiskolai nagybizottság elnökei: Gyurátz Ferenc püspök 
és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felügyelő, /egyzó'/e: Hetvényi 
Lajos líceumi tanár. Rendes tagok: Beyer Teofil, Bognár Endre, 
Farkas Mihály, Horváth Sámuel, H orváth Sándor (paksi), M adár 
M átyás, M enyhárd Frigyes, Németh Pál, Pöttschacher István, 
Scholtz Ödön, Varga Gyula, Ziermann Lajos lelkészek; dr. A jkay 
Béla, Berzsenyi Dezső, Berzsenyi Sándor, Berecz Ábel mint egy
házkerületi ügyész, dr. Démy Lajos, H ajnal Endre, Hering Zsig- 
mond, Hrabovszky István, Hrabovszky Mór, M echwárth Ernő, dr. 
Ostffy Lajos, dr. Schneller Aurél mint egyházkerületi felsőbb 
leányisk. helyi biz. elnök, Töpler Lajos, Véssey Lajos és dr. Zer- 
gényi Jenő. A  tanári testületek képviseletében: Payr Sándor, 
Hetvényi Lajos, Simkó Endre. — Hivataluknál fogva: Bancsó 
Antal theol. akadémiai, Hollós János líceumi, Papp József taní- 
tóképzőíntézeti, Budacker G. K ároly kőszegi fels, leányiskolái 
igazgatók és Szabó Kálmán egyházkerületi főszámvevő. Póttagok: 
Eősze Zsigmond, Farkas Elemér, H érints Lajos, I ’só Vince, Nagy 
Sándor, Pálm ai Lajos lelkészek; A lbrecht Alfréd, dr. László K ál
mán, M ayer Oszkár, dr. Móritz Dénes, Rösch Frigyes, dr. Stráner 
Gyula és Takáts Lajos.

b) A  főiskolai kisbizottság, egyúttal alsóbb fegyelmi ható
ság elnöke: Hajnal Endre főiskolai felügyelő; tagjai: M enyhárd 
Frigyes és Ziermann Lajos lelkészek; Albrecht Alfréd, Hering 
Zsigmond, Payr Sándor, dr. Zergényi Jenő, Bancsó Antal, Hol
lós János és Papp József igazgatók; Dala Jenő  liceumí tanár, 
mint jegyző; Szabó József líceumi tanár, mint tápint. gondnok és 
dr. Szilvási Gyula intézeti orvos.

c) A  felsőbb fegyelmi hatóság elnökei: a főiskolai nagybizott
ság elnökei; tagjai: Bognár Endre, Horváth Sándor (paksi) lelké
szek; P ayr Sándor theol. akad. tanár; továbbá Berzsenyi Dezső, 
Hrabovszky István, M ayer Oszkár és M echwárth Ernő.

d) Főiskolai felügyelő: H ajnal Endre ügyvéd.
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Iskolánk és a háború.
(a 14092-1916 V. sz. Vkm. rendelet értelmében).

♦

I. Az intézeti épület.
Intézetünk épülete 1914 augusztus 20-ától fogva mindez ideig 

le volt, illetőleg le van foglalva katonai tartalékkórház céljára. 
Augusztus 1-től 20-ig, részben szeptember 15-ig katonai beszál
lásolásra, raktáraknak s irodahelyiségeknek használták. Lényeges 
átalakítás nem történt rajta; az egyes helyiségekben is csak annyi, 
hogy a torna öltözőszobát fürdő szobának rendezték be, az egyik 
term et pedig operációs teremnek. A tanterm ek berendezése rész
ben a kórház használatába ment át (asztalok, székek, fogasok, 
szekrények), nagyobb részben a padlásra került. Hogy ezzel a be
rendezésben mennyi kár esett, azt igazán csak akkor lehet látni és 
megállapítani, ha az egész épületet visszaadják rendeltetésének. 
Az kétségtelen, hogy úgy az épület, mint azok a berendezési tá r
gyak, melyeket a kórház céljaira vettek használatba, sokkal na
gyobb mértékben rongálódnak, mint normális időben.

Az intézet céljaira a lefoglalás után (1914 szeptember 1-től) 
csak a  szertárak, a tanári szoba, az igazgatói iroda s az épület 
egyik udvari szárnyában az I. emeleten hátul levő fizikai előadó
terem m aradt meg. A  népfelkelők kivonulása s a népfelkelői iro
dáknak szeptember 15-én történt kihelyezése után azonban fel
szabadultak az épület bal udvari szárnyának II.em eletén levő the- 
ológía-akadémiai helyiségek, melyeket a tartalékkórház céljaira 
nem foglaltak le, mivel magasan vannak, félre is esnek és megle
hetősen szűkek is. E helyiségeket a theol. akadémia, mivel hallga
tói betegápolással voltak elfoglalva s előadásokra csak naponként 
délután 3—5 óráig járhattak, délelőtti órákra nekünk engedte á t 
úgy, hogy itt 3 term et és 1 görögpótló term et kaptunk s a

IV.
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fizikai előadóteremnek tanterem ként való felhasználásával a 4 
felső osztályt elhelyezhettük.

A  4 alsó osztály számára a helybeli evang. egyházközség volt 
szíves elemi iskolai épületének földszinti 4 tanterm ét s a tanítói 
értekezleti termet átengedni úgy, hogy ott az egész földszintet mi 
foglaltuk el.

Ezek a helyiségek a célnak még jobban megfelelnek, mint a 
saját helyiségeink, m ert tágasak, világosak, jól szellőztethetők. 
Nehézséget inkább az okozott, hogy tanároknak az egyik épületből 
a másikba naponként többször ke lle tt átjárkálniok, ami — bár a 
két épület egymástól csak 6—7 percnyi távolságra van — az osz
tályfőknek sokszor megnehezítette a  reájuk bízott osztállyal, vagy 
egyes tanulókkal oly ügyeknek elintézését, m elyeket különben is 
az óraközi szünetek a la tt szoktak elintézni. Ez a két épületben va
ló elhelyezkedés ugyancsak nagyon megnehezítette az igazgató
nak m unkáját is, annyival inkább, m ert csak egy iskolaszolga á l
lott rendelkezésére.

Ezeket a nehézségeket az se csökkentette, hogy a most lefolyt 
tanév elején szeptember 15-én a tartalékkórháztól visszakaptunk 
3 helyiséget; az ifjúsági könyvtári és olvasó term et és két osztály- 
helyiséget, miáltal az épület baloldali udvari szárnyának I. és II. 
emelete egészen a tanítás céljaira volt felhasználható. Azért több 
osztályt épületünkben nem tudtunk elhelyezni, m ert viszont ez 
évben a theol, akadémiának egynek kivételével vissza kellett ad 
nunk a múlt évben használt helyiségeit. De legalább osztályaink 
valamivel tágasabb termekhez ju to ttak  s az ifj. olvasó- és könyv
tárhelyiséget is zavartalanul használhatták. Még azzal az előny
nyel is já rt ez a változás, hogy a katonaságtól, illetve a katonai 
kórháztól jobban elkülönültünk, m ert a középső udvari lépcsőt ez 
időtől fogva a theol. akadémiával közösen csak magunk hasz
náltuk.

A  tanítás mindkét épületben egyfolytában a délelőtti órák
ban 8— 1-ig folyt. Ettől az 1914/15. tanévben csak annyiban volt 
eltérés, hogy akkor a term észettani órák a bejáró szaktanárnak 
délelőtt sa já t intézetében való elfoglaltsága m iatt hetenként há
romszor délután 4—6-ig tartattak.

A  tantárgybeosztás az 1915/16. tanév elején is nagy nehéz- 
séggel járt, mert még mindig öt bevonult kartárs teendőinek ellá
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tásáról kellett gondoskodnunk. A  megelőző 1914\15. tanévben  
ezeket a nehézségeket úgy oldottuk meg, hogy az itthon m aradt 
kollegák hazafias áldozatkészséggel önként vállalkoztak a bevo
nultak helyettesítésére. Csak a mennyiségtan—term észettan taní
tására  kellett külső erőket igénybe vennünk, m ert e tárgyakból 
intézetünk mindkét szaktanára m indjárt a háború elején bevo
nult, Természetesen az öt tanár helyettesítése még igy is csak 
óraredukciókkal volt lehetséges. Redukálnunk kellett a mennyi
ségtant az V. és VII. osztályban 1— 1, a VI. osztályban 2 órával, 
a term észettant a VII. és VIII. osztályban 1— 1 órával és a tör
ténelmet a III. és IV. osztályban 1— 1 órával. Redukció történt az 
írásbeli dolgozatoknál is, mert a 23—24 órával s 3—4—5 osztály
ban is nyelvtanítással megterhelt tanárok nem lettek volna képe
sek a dolgozatokat két hetenként kijavítani s így az egyházi főha
tóság hozzájárulásával ily tantárgyaknál is csak havonként készí
tettek írásbeli dolgozatokat. A  tornatanítás egészen szünetelt, mert 
sem a tornatermünket, sem az intézet udvarát, se a különben is 
messze lévő játszóterét nem használhattuk. Az így a tanév elején 
megállapított tantárgybeosztás az egész éven át változatlanul 
megmaradt s a tanítás meglehetősen normális mederben folyt. A 
tanév azonban teljes két hónappal megrövidült, az elején egy 
egész hónappal azért, mert a helyiségek csak szeptember 15-én 
lettek szabadokká s két hét kellett a kitisztításukra s így az évet 
csak október 1-én nyithattuk meg; a végén pedig azért, m ert a 
nagymélt. m. kir. vall- és közokt. miniszter ú r 44.618/1915. sz, 
rendeletével az évnek már m ájus 22-én való bezárására nézve 
intézkedett, Természetes, hogy ennek következtében, ha nem is 
den tantárgynál a tanyanyagot is némileg meg kellett rövidíteni. 
így a VI. oszt magyarból a drám áról szóló rész s a VII. oszt.-ból 
a Bessenyeitől kezdődő rész (a szaktanár betegsége miatt, akit 
helyettesíteni nem tudtunk), a IV. oszt. m agyarnál az ügyiratok, 
a II. oszt. földrajzból Afrika pofit, földrajza, a fizikából a VII. 
oszt.-ban a fénytan túlnyomó része ez évre m aradt.

A  most lefolyt 1915jl6. tanévben már a rendes időben ugyan, 
szeptember elején, de még szintén a fentebb vázolt módon indult 
meg a tanítás, azzal a külömbséggel, hogy a nagy óraszám csök
kentése végett valamivel több tantárgynál történt 1—1 óra reduk
ció. Redukáltuk  a II. oszt, magyart, az V., VI., VII. oszt. görög
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pótló magyart, a IV. és VII. oszt. latint, a VI. VII. és VIII. oszt. 
görögöt, a III. oszt. németet, a III. oszt. tröténetet, a VI. oszt. 
term észetrajzot, a V III. oszt. görögpótlórajzot és az V. és VII. 
oszt. mennyiségtant heti 1— 1 órával, a VI. oszt mennyiségtant 
heti két órával. A  m ennyiségtannál a redukciót még mindig az a 
körülmény tette szükségessé, hogy az illető bejáró  szaktanár töb
bet nem vállalhatott; a többi tantárgyaknál, különösen a nyel
veknél pedig az, hogy elkerüljük a túlterhelést, mely károsan be
folyásolta volna magát a tanítást. Viszont rem élni lehetett — és 
az eredmény igazolta is e reményt, hogy ez a csekély mértékű 
redukció a tanítás sikerét nem kockáztatja. —  A  tornatanítás 
ugyanazon okokból mint a megelőző esztendőben, — ez évben 
is szünetelt.

Ezekben az állapotokban lényeges változás állott be a nagy- 
mélt. vall.- és közokt. miniszter úr 14.970/915. sz., illetve a cs. és 
kír. hadügyminiszter úr 111.634/10—1915. és a m. kir. honvé
delmi miniszter úr 298.738/3— 1915. sz. a. kiadott rendeletével, 
melynek következtében az arcvonalbeli szolgálatra alkalm atla
noknak és segéd ( irodai) szolgálatra alkalmasoknak osztályozott 
tanárok polgári foglalkozásukhoz visszatérhettek. E rendelet kö
vetkeztében intézetünk visszanyerte egyik mennyiségtan-fizika 
tanárát, aki a tanítást már 1916. január elején megkezdhette s 
azonkívül még egy bevonult tanárát, aki csak január második fe
lében térhetett vissza hozzánk s így csak a II. félév kezdetétől 
fgova taníthatott. Ennek folytán a folyó tanév 11. felére új tan
tárgybeosztást s új órarendet kellett készítenünk. Az új tantárgy
beosztás szerint megszűnt az óraredukciók legnagyobb része s 
nélkülöznünk lehetett a bejáró tanárok segítségét. Ez mindössze 
a VIII, oszt. mennyiségtan 2 órájára csökkent, mert itt már a 
hátralevő 3—4 hónapra nem lett volna tanácsos a változtatás; 
1— 1 óra redukció pedig csak a II. oszt.magyarnál, a VI. oszt. 
görögpótló magyarnál, a VII. o sz t. latinnál m aradt meg s a III. 
oszt, német helyett a VIII. oszt. németnél. — A testgyakorlást 
azonban továbbra is szüneteltetni voltunk kénytelenek. Bár min
dent megtettünk, hogy tornacsarnokunkat visszakapjuk, az itt 
fekvő 70—90 sebesültnek a tartalékkórházak parancsnoksága 
nem tudott m ásutt helyet csinálni. így némileg azzal igyekeztünk 
a torna hiányát pótolni, hogy a vall.- és közokt. miniszter úrnak 
130.480/915/V. sz. a. kiadott rendeletével elrendelt tanévközi ki
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rándulásokat, amennyire az időjárás engedte, mi is megvalósí
tottuk. Úgyszintén tisztán a saját erőnkből, amennyire lehetett, 
igyekeztünk megvalósítani az ifjúságnak az 5.361/1915. ein. sz, 
vallás- és közokt.-ügyi, illetve 3.798/11/1915. ein. sz. honvédelmi 
miniszteri rendelettel elrendelt katonai szolgálatra való előkészí
tését is. Egyebekben a tanítás normálisan folyt, legfeljebb itt-ott 
az okozott némi nehézséget, hogy egyik-másik szaktanár rövidebb 
ideig tartó betegsége esetén se lehetett a többi kartársak nagy el
foglaltsága miatt helyettesíteni. Á ltalában a tanítás a rendes is
kolai szünidőkön kívül nem szünetelt, s a tanyanyag megrövidité- 
sére se volt szükség. Nem tette ezt szükségessé a 14.090/916./V. 
sz. vall.- és közokt. miniszteri rendelet se, mely elrendeli, „hogy 
a négy felső osztályban az egyes tantárgyak anyagának lényeges 
részei már április hó közepéig elvégeztessenek." Ez meg is tör
tént, úgy hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
51.586/V/916. sz. rendelete, mely az I—VII. osztályra nézve a 
tanév bezárását 1916 június 3-ára rendelte el, nem talá lt ben
nünket készületlenül s a tanévnek ez a jó félhónapi megrövidítése 
semmi nehézséget nem okozott.

II. Az intézeti tanárság.

1. Az intézet tanárai közül m indjárt a háború kitörésekor 
5-en vonultak be: u. m. Kerber János, Dr. Ruhmann Jenő, 
R evuczky Vilmos, Spanner Géza, Szabó Kálmán.

a) Kerber János, 1914 július 26-án vonult be Kaposvárra a 
pécsi 19. honv. gyal. ezr. 3. zászlóaljához mint tart. hadnagy. 
Augusztus 8-án indult el a déli harctérre. Résztvett a visegrádi 
csatában (augusztus 20. és 21.), a Crni vch elfoglalásában (szep
tember 8— 14.), a Losnica és Kovíljacsa közti ütközetben (szep
tember 15— 17.), ahol haslövéssel megsebesült (szeptember 17.) 
Felgyógyúlása után november 13-án ú jra bevonult Pécsre a pót
zászlóaljhoz, ahonnan a budapesti honvédkerületi tart. tiszti is
kolához vezényelték oktató tisztnek (november 16.) Itt 1915 ja
nuár 1-ig működött s azután ú jra  bevonulván Pécsre a pótzászló
aljhoz, január 9-én elindult az északi harctérre, a hol részt vett
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a  magas hóval borított K árpátokon való átkelésben, mely a mi
einket az uzsoki szorost tartó  oroszok hátába vezette (január 
21—27), aztán a Buttla (Galicia) melletti Josiovec magaslat e l
leni tám adásban (január 31), ahol ú jra  megsebesült. A combon 
á t behatolt ellenséges golyó mélyen befúródott a medencecsont
jába, ahonnan ezideíg nem lehetett kivenni. Sebesülten május 
6-ig Szombathelyen és Sopronban volt kórházban. Felgyógyúlva 
ismét bevonult Pécsre a pótzászlóaljhoz, ahol július 25-ig irodai 
szolgálatra alkalmazták, ekkor pedig az ottani hadapródiskolá
hoz vezényelték tanárnak, miközben július 1-én főhadnaggyá 
lépett elő. Augusztus 8-án a budapesti honv. kér. felülvizsgáló
bizottság, sebesülése következtében honvédségi csapatszolgálatra 
alkalm atlannak minősítette s ezt a felülvizsgálati határozatot a 
honvédelmi miniszter is jóváhagyta (szeptember 15.) és ehhez 
képest a tartalék  viszonyból szolgálaton kívüli viszonyba he
lyezte. November 1-én a hadapródiskolában felváltották és iro
dai szolgálatra a pótzászlóaljhoz rendelték s végül (december 
12.) a 43. kőszénbánya-munkáskeret-osztag parancsonkságával 
bízták meg, ahol Pécsbányatelepen mindezideig működik. K itün
tetései nincsenek, (de — m int maga irja  — „mindkét sebesülésé
nél! kiérdemel t egy első osztályú szerbiai, illetőleg galiciai fake
resztet s csak c* szerencsés véletlenen múlt, hogy egyiket se 
kapta meg".)

b )ű r. Ruhmann Jenő, 1914 július 30-án vonult be mint had
nagy a 6. vártűzérezredhez Budapestre, ahol 1915 áprilisáig mű
ködött. 1915 április 28-án került az északi harctérre mint első 
tiszt (erster Offizier) a budapesti 9 cm-es ágyúsosztag 3. ütegénél. 
Részt vett a gorlicei csatában s azután a 4. hadsereg kötelékében 
az összes harcokban Nyugatgaliciában, Oroszlengyelországban 
Litvániában, ahol Breszt-Litovszkon túl, Kamieniec-Litovszkig 
jutott el. Innen a délnyugoti harctérre került, ahol szeptember 
23-ika óta a doberdói fensíkon harcol. 1915 november 1-én fő
hadnaggyá lépett elő, december 3-ika óta pedig'ütegparancsnok. 
Kitüntetésül 1915 augusztus 30-án „für tapferes Verhalten vor 
dem Feinde" a bronz Signum Laudist kapta, 1916 március köze
pén pedig hasonló megokolással az ezüst Signum Laudist. Mióta 
a harctérre került mindig a fronton volt, — mint maga irja  — „a 
fölváltást és retablirozást csak névről ismerem, Sokan kidőltek 
m ár mellőlem azok közül, akik velem együtt jöttek el hazulról, de
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mi megmaradtak annál jobban megedződtünk, s azt hiszem grá
náton és golyón kívül m indent kibirunk. Életmódunk a körülmé
nyeknek megfelelően kényelmes. Ütegbeli fedezékünk kisebb 
fajta  gránátot föl se vesz, a nagyobb meg miért ne mehetne 
pár lépéssel odább?, . . A  legkellemetlenebb a dologban az, 
hogy ritkán jut az ember fürdőhöz. Az agyagos sarat, a fede
zékünkbe csepegő esőt, meg a Karszt éles köveit még meg le
het szokni, de bizony a tetű  sehogyse te tsz ik .. .  Most egy hon
védhadosztályhoz vagyunk beosztva, ahol — katonai kife
jezés szerint — „jól be vagyok vágódva". De ki is vette 
részét ütegem alaposan a munkából s a legutóbbi napok kemény 
harcaiban (az ötödik isonzói csata) is derekasan dolgoztunk".

c) Spanner Géza, 1914 augusztus 1-én vonult be mint tart, 
hadnagy a 18. honv. gy. ezr. menetzászlóaljához Sopronba. A u
gusztus 22-én indult el az északi harctérre, ahol részt vett a 
Lublin alá való előnyomulásban. Augusztus 31-én Lublin előtt 
lábán súlyosan megsebesülve a csatatéren maradt, orosz egész
ségügyi katonák szedték fel s így jutott orosz fogságba. Moszkvába 
került kórházba, ahonnan október 2-án kelt levelében tudósított 
fogságba jutásáról s arról, hogy megelőző nap próbált először 
járni, de még igen nehezen ment. Moszkvából az attól északnyu
gatra fekvő Ivanovo-Woszncsensk-be vitték, onnan pedig még
1914 október 31-én a keletszibéríai Nikolsk-Ussuríjskij-be 
(Wladiwostok közelébe) ahova egy havi utazás után érkezett. O tt 
—úgylátszik — több kollegájával s volt tanítványával is találko
zott. Angol és francia tanulmányokkal töltötték el az időt. Lába 
ekkor még mindig nem gyógyúlt meg. December végén ismét to
vább vitték a 600 km-el északabbra fekvő K rasnaja Rjecskába. 
Emiatt a sok vándorlás m iatt nem kapta meg a hazulról hozzá 
küldött leveleket, sőt sürgönyt és pénzt sem, ami aztán neki oko
zott nagy nyugtalanságot otthon m aradottjainak sorsa miatt,
1915 november közepe tá ján  10 napi s éjszakai utazással köze
lebb hozták az ugyancsak Keletszibéríában a Bajkaltó vidékén 
levő Werhne-Udinsk-ba. I tt  m ár mégis megkapott több levelező 
lapot s viszont ő is küldött egynéhányat kartársaínak is. A zt irja, 
hogy tanít angolul és németül s maga tanul franciául. — 1916 
február 5-én azonban innen is elszállították a nem messze fekvő 
Beresowkába. Innen jött tőle eddig az utolsó hír.

d) Revuczky Vilmos. Bevonult 1914 július 27-én a budapesti
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1. sz. honv. gyal, ezr.-hez mint póttartalékos. Szeptember elejéig 
a csapatnál volt, ahonnan októberben került az északi harctérre a 
Kárpátokba. November végén tífuszban megbetegedvén visszahoz
ták Budapestre kórházba. Felgyógyulván a pótzászlóaljnál teljesí
tett irodai szolgálatot; 1915 szeptember és októberben pedig a déli 
hadtápterületen mint számvevő-őrmester működött. 1916 január 
8-án a 298.738/3—1915. sz. honv. min. rend. alapján a tényleges 
szolgálatból elbocsáttatott s polgári foglalkozásához tért vissza.

e) Szabó Kálmán bevonult az általános mozgósításkor mint 
póttartalékos tüzér a 14. tábori tűzérezredhez Pozsonyba, ahol 
1915. év végéig a pótüteg irodájában végzett irodai szolgálatot, 
1915. év végén mint póttartalékos szakaszvezető, címzetes tűz
mester a 111.634/10— 1915. sz. cs. és kir. hadügymin. rendelet 
alapján a tényleges szolgálatból polgári foglalkozásához hazabo
csáttatott.

2) A  bevonult tanárok helyett első sorban az ítthonm aradtak 
végezték a tanítást úgy, hogy a bevonultak tantárgyait maguk kö
zött felosztották. Mivel azonban a mennyiségtannak és fizikának 
mindkét tanára  bevonult, e két tárgynak a felső osztályokban való 
tanításánál külső segítségre szorultunk. — Az 1914/15. tanévben 
Faragó Józse f ,a soproni m. kir. áll. főreáliskola tanára volt szives 
a felső négy osztályban a mennyiségtan tan ítását elvállalni mind
egyik osztályban heti 2—-2, összesen heti 8 órában; a fizika tanítá
sát pedig Dr. Visnya Aladár, a soproni m. kir. áll. felsőbb leányisk. 
igazgatója a VII. és VIII. oszályban heti 3—3 órában.

Az 1915/16. tanév első felében december vécéig a mennyiség- 
tan t ugyancsak Faragó József taníto tta a megelőző évi óraszám
ban, míg a fizikát a VIII. osztályban heti 4 órában Dr. Visnya 
Aladár, a VII. osztályban szintén heti 4 órában Harsányi Lajos, 
a soproni m. kir. áll. főreáliskolának, a soproni m. kir. honvéd- 
főreáliskolához beosztott rendes tanára  volt szíves elvállalni, — 
Rajtuk kívül külső tanerőkre nem szorultunk.

3) A bevonult tanárok munkájának ellátása azonban jelenté
keny óratöbbbletet s így m unkaszaporulatot ró tt az itthonmarad- 
takra. Az óraszámot, illetve óratöbbletet a következő kimutatás 
tünteti fel:
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1914 15 1915 16
I. és II. fél« v I félév II. félév

1. Hollós János igazg. 17(+7) 15(45) 13(-f 3(
2. Bothár Dániel 23(4-5) 22(44) 20(42)
3. Dala Jenő 24(+6) 22(44) 20(42)
4. Hetvényi Lajos 23(4-5) 22(44) 22( + 4)
5. Holtósy Kálmán 22(44) 21(43) 21(43)
6. Králik Gusztáv 23(43) 22(42) 20( )
7. Krémusz Róbert 24(46) 22(44) 22(+4)
8. Rosta Ferenc 22(44) 20(42) 19(41)
9. Szabó József 23(45) 22(44) 21(43)

10. Téby Mihály 11 ( 7) 14(—4) 11 ( 7)
11. Revuczky Vilmos — — 19(41)
12. Szabó Kálmán — —  — 21(43)

4. A  tanároknak a háborúval kapcsolatos tevékenysége az 
iskolán belül a következő 5. pontban foglaltakra szorítkozott.

5. A  háborús vonatkozásokat saját tantárgya keretében mind
egyik tanár igyekezett felhasználni. Legtöbb alkalom erre term é
szetesen a történelem, és pedig úgy a hazai, mint a világtörténe
lem keretében nyílt, annyival is inkább, mert történelmünk tan í
tásánál még mindig különben is a háborúk ismertetése dominál, 
— A háború okai, a régebbi és a mostani hadviselés közötti kü- 
lömbség, a harci eszközök, a háborús célok, gazdasági vonatko
zások, a harcoló népek és katonák lelkülete, a legyőzöttekkel, 
hadifoglyokkal való bánásmód, a megszállott területek élete, az 
egyes nevezetesebb helyekhez fűződő régebbi s újabb fontosabb 
események, általában a háború egyes kimagasló mozzanatai, de 
sokszor aprólékosnak látszó jellemző vonásai is mind m éltatásra 
találhattak  s talá ltak  is a történelem tanítás keretében.

Ép így a vallástanár is bőségesen felhasználta a háború 
tanulságait a vallásosságra és erkölcsösségre való nevelés érde
kében különös figyelemmel az igazi hazaszeretet lényegének, nem
zetünk nagysága és szebb jövője erkölcsi feltételeinek: a köteles
ségtudás, önfegyelmezés, akaraterő stb. jelentőségének kiemelé
sére.

A  magyar nyelv és irod. tanításánál a háború költészete, a 
latin és görög nyelv tanításánál Cicero (De imperio Cn. Pomp.) 
Livius, Tacitus (Agricola) Xenophon (Armenia) a görög és római 
régiségek ismertetése nyújtott szám talan fogantyút a háború vo
natkozásainak felemlítésére, összehasonlításra.
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A földrajz és term észetrajz tanára az I—VI. osztályban a 
tanulókkal való megállapodás alapján hetenként ta rto tt u, n. 
„háborús órát", a mikor megismertette a tengeralattjárókat, ten
geri aknákat, a modem vár berendezését, támadását, védelmét, a 
repülőgépeket, Zeppelineket, a Schrapnell szerkezetét, a Lovcen 
elfoglalását stb.

Külön háborús előadást tartottunk minden osztályban a gor- 
licei áttörés alkalmával, amikor a reggeli órában m éltatta  minden 
osztályfő sa já t osztályában a nagy eseményt, melynek örömére 
az nap szünetelt a tanítás. — Ezenkívül a  IV. osztályban a folyó 
tanévben a történelmi rész befejezése után a szaktanár három 
órán át foglalkozott a világháború ismertetésével.

A m últ 1914/15. tanévben az Ifjúsági Belmíssziói Egyesület 
keretén belül a felsőbb oszt. tanulók szám ára „A nagy világválság” 
címen a vallástanár ta rto tt összefüggő sorozatos előadásokat, 
melyekben szólt a háború okairól, tanulságairól, erkölcsi meg
ítéléséről a keresztyénség nézőpontjából, a háború utáni nevelési 
feladatokról, a jövendő nemzedéknek a  háború kikerülésére vo
natkozó kötelességeiről.

Háborús tárgyú írásbeli dolgozatok  voltak a következők:
1914/15-ben: A  háborúról (I. oszt. magyar nyelvi dolgozat 

feltett kérdésekre adott feleletek alak jában  annak megállapítása 
végett, hogy minő fogalmaik vannak a  tanulóknak a  háború okai
ról, lefolyásáról); A  mozgósítás (III. oszt.).

1915/16-ban: A  háború (I. oszt. kérdésekre ado tt feleletek). 
Levél a hadikölcsönről. A  világháború nevezetesebb eseményei 2 
részben (II. oszt.). Levél hadikölcsön jegyzése ügyében. Iskolánk 
és a háború (III. oszt.). A  mi családunk a háborúban (IV. oszt.). 
Emlékbeszéd háborúnk halottal fe le tt (V. oszt.). Mi mindenre ta
nítson bennünket a mostanfolyó nagy háború (VI. ősz.).Háború és 
emberszeretet. Egykori és mostani harci eszközeink (VII. oszt.). 
A  háború haszna (VIII. oszt.). Das Unterseeboot (VI. oszt.). 
Über die Bedeutung der Unterseeboote (VII. oszt.). Kriege 
einst und jetzt. Der Geist der Truppen führt zum Sieg  (VHI.oszt.).

6. Háboruús emléktárgyakat az iskola külön eddig nem gyűj
tött. Városunk mindegyik hadiszíntértől meglehetősen messze esik 
s így itt háborús emlékek gyűjtésére kevésbbé is kínálkozott alka
lom.
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7. A  tanárok igyekeztek kivenni részüket minden segélyak
cióból tehetségük szerint. Az az öszeg, amit a tanári testület tag
jai legnagyobbrészt készpénzben, továbbá meleg ruhában, élelmi
szerek, cigaretta s dohány alakjában hadsegélyezésre adtak, a há
ború eddigi folyamán 1916 m ájus 31-ig 2183 K 31 f-re rúg.

Hadikölcsönt a négy alkalommal összesen 71.850 K névérték
ben jegyeztek. Ezenkívül a tanári kar szabad rendelkezésére álló 
alap  részére 1000 K-t, a kirándulási alap javára szintén 1000 K-t 
jegyeztünk.

A fent k itüntetett s a tanárok mint magánemberek által adott 
s épen ezért nem is részletezett összegen kívül a tanári kar mint 
testület a következő összegeket fordította háborús jótékony célra:

a) A harcban álló katonák karácsonyára K 91'44
b) A  vak katonák javára K 76'—
c) Hadifoglyokat Gyámolító Hivatalnak K 70'—
d) Bosznia- hercegovinai segélyakció javára K 10'—
e) A háborúból visszatért szegénysorsú vagy gyó

gyulásra szoruló budapesti egyetemi hallga
tók segítő alapja javára K 20'—1

f f  A  Budafoki Erzsébet Otthon javára (katona
tisztek kellő ellátás nélkül m aradt özvegyei 
s árvái javára K 10'—

g) Az elpusztult kárpáti falvak felépítésére
h) A  Franciaországban internáltak javára K 15'—
i) A  magyar Vöröskereszt javára K 30'—
j )  A  török Vörösfélhold javára K 20'—
k) A  bolgár Vöröskereszt javára K 20'—
l) Az Auguszta Gyorssegély alapnak (nagy

bronzéremért) K 10'—
m ) A  soproni fahonvédba verendő rézlem ezért

(az elesett soproni vitézek özvegyei és árvái s 
a soproni rokkantak javára) K 50'—

n) Hadiszázlószegért (az elesettek, vagy rokkan
tak özvegyei és árvái felsegítésére) K 15'—

Összesen K 487‘44
Ezenkívül a „Könyvet a katonáknak" címen megindult moz

galom céljára négy tanár összesen 54 drb olvasni való könyvet 
adott. M indnyájan tag jai a Vörös keresztegyesületnek s a váro
sunkban most alakuló „Rokkantgyámolító egyesület"-nek.
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8. A  háborúval kapcsolatban, az intézeten kívül Bothár 
Dániel kollegánk, aki az összes szláv nyelveket beszéli, direkt fel
szólításra sokszor látogatta meg a helybeli kórházakat, hogy az 
azokban elhelyezett, csak szlávul beszélő legénységet vigasztalja. 
Ugyan ő a Dienstregiementet tót nyelvre fordítva ad ta  ki Túry G. 
századossal együtt Sopronban. A harctéren levő s beteg katonák 
szám ára írt és sok ezer példányban kézenforgó „Lelki fegyver” 
című imádságos könyvecske tót fordításának korrektúráját végez
te. Segédkezett, közbenjárt orosz fogságban levő katonáink levele
zése körül,

Hetvényi Lajos, mint a helybeli gyámintézetí nőegylet titkára 
működött közre, hogy ez az egyesület a hadi jótékonyság terén 
eszközeihez m érten nagyobb tevékenységet fejtsen ki.

Szabó József a soproni szabadkőműves páholyban ismertette 
Szerbiát gazdasági és néprajzi tekintetben. Ugyanő, valamint 
Krémusz Róbert 1914, évi december végéig városi polgárőri szol
gálatot teljesített,

Králik Gusztáv a szabadkézi rajzo t tanította heti 4 órában a 
helybeli evang. tanítóképző intézetben, melynek rajztanára 
bevonult.

III. A tanulók.

1. Önként, szülői beleegyezésével egy V II. oszt. tanulónk 
Körmendy Miklós lépett be katonának 1915, január 15-én a 18. 
honvéd gyal, ezr. kötelékébe. Kiképeztetése u tán  mint zászlós 
került az orosz harctérre, ahol csakhamar megszerezte az ezüst 
vitézségi érmet.

2. Az 1915. évi február 18. —-. március 24-ike közti időben 
tarto tt bemutató szemlén besorozott tanulóink a  következők:

aj aVIII.oszt.-ból: 1. Bernáth Dezső, 2. D ala Béla, 3. Győrfy 
Zoltán, 4. Horváth Antal, 5. H orváth Lajos, 6. Káldy Gyula, 7. 
Krétschy István, 8. Popp Róbert, 9. Remport Elek, 10. Simkó 
Árpád, 11. Szalay Sándor, 12. Szilvásy Mihály, 13. Véssey 
Miklós.

b) a VII. oszt.-ból: 14. Braxatórisz Iván, 15, Bokkon Imre,
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16. Horváth Sándor, 17. Komjáthy Jenő, 18. Ranharter A ntal, 
19. Takáts Ferenc;

c) a VI. oszt.-ból: 20. Bödecs Károly.
Ezek 1915 május 15-én vonultak be, miután előbb a 913. sz. 

1915. vall.- és közoktatásügyi min. rendelet alapján mind meg
kapták az 1914/15. tanévről osztály — illetve a VIII. osztályosok 
érettségi bizonyitványukat is.

A z  1897-ben születettek  közül a következő tanulóink soroz
ta la k , illetve vonultak be:

d) A z  érettségi vizsgálat letétele után: 1. Bancsó Ferenc, 
2. Blickle Gusztáv, 3. Ferderber Andor, 4. Fogarassy Viktor, 5. 
Hollós Sándor, 6. Kerpel Ödön, 7, M agyary Dezső, 8. Popíni 
László, 9. W eiler Jenő, 10. Wolf Béla;

e) a VII. osztály elvégzése után, illetve a V ili . oszt.-ból: 
11. Ferenczy Gyula, 12. Guóth Zoltán, 13. Jausz Dezső, 14. 
Kováts József, 15. Kreuz Béla, 16. M esterházy Sándor, 17. Nagy 
Lajos, 18. Sarlai Imre, 19. Seybold Jenő, 20. Warkoweil Vilmos;

f)  a VI. osztály elvégzése után, illetve a VII. oszt.-ból\ 21. 
Horváth A ntal, 22. Szalay József, 23. Széles Imre, 24. Szondi 
Aurél, 25, Szűcs Gyula, 26. Vukovits Ferenc;

g) az V. osztály elvégzése után, illetve a VI. oszt.-ból-. 27. 
Fekete János, 28. Paintner János.

Ezek részben 1915 július 15-én, részben augusztus 15-én, 
legnagyobb részt pedig október 15-én vonultak be.

A  folyó évi április hóban tarto tt szemlén az 1898. évfolyam
beliek közül a kövekezőket találta a sorozóbizottság alkalm a
soknak:

h) a V il i .  oszt.-ból: 1. Bakó János, 2. Ferenczy Tibor, 3. 
Fischmann Bernát, 4. Nagy Rezső, 5. Rothweil Rezső, 6. Saly 
József, 7. Sztehló Jenő, 8. Stöszl Móricz, 9. Véssey László, 10. 
Vojtkó Pál, 11. Zergényi Tibor;

i) a VII. oszt.-ból: 12. Blickle Emil, 13; Királyi Béla, 14. 
László Ágost, 15. Nagy Jenő, 16. Patthy István, 17. R itter Lajos, 
18. Sarlai Sándor, 19. Seregély Sándor, 20. Szilvásy Dénes;

j)  a VI. oszt-ból: 21. Szabó Gyula, 22. Kosztelny János;
k) az V. osz,ból: 23. Balogh Gyula, 24. Balogh Kálmán, 25. 

Hári Lajos, 26. Sztrókay Dániel, 27. Tömböly Dénes.
Ezek a 48.230/V.—1916. sz. vallás- és közoktatásügyi mi-
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níszteri rendelet értelmében május hó 20-án valamennyien meg
kapták az 1915/16. tanévről szóló osztálybízonyítványukat, illetve 
a VIII. osztályosok annak alapján érettségi bizonyítványukat is. 
Közülök az V., VI. és VIII. osztályosok május 29-én bevonultak; 
a VII. osztályosok pedig az 56.972/1916. sz. vallás- és közokta
tásügyi miniszteri rendelet értelmében átléptek abba az egyhó- 
napig, 1916 május 25. — június 25-ig tartó előkészítő tanfolyam
ba, amelyet a m. kír. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 40962/ 
V./1916. sz. rendelete értelmében szerveztünk katonai szolgálatot 
teljesítő VII. osztályt végzett tanulóink számára. Ebbe az elő
készítő tanfolyamba jelentkeztek, illetve felvétettek és bejártak  
a fent b) alatt felsoroltak kettő kivételével, az e) alatt felso
roltak és az i) a la tt felsoroltak valamennyien. Közülök 
öten a bessarabiai frontról jöttek, öten a harctérre in
dulóban levő menetszázadokból vétettek ki, egy az önkéntesi 
(tiszti) iskolát végezte, kettő katonai irodában teljesített szolgála
tot, egy pedig a seitenstetteni (Alsóausztria) üdülő-telepen volt.

Az idézett rendelet értelmében az előkészítő tanfolyam el
végzése után valamennyien (az i) pont alatt felsoroltak is) a VIII. 
oszt.-ból osztályvizsgálatot (magánvizsgálatot írásbeli nélkül) és 
utána rendes érettségi vizsgálatot tehetnek (ugyancsak Írásbeli 
nélkül.)

A folyó évi május hó 24—27-én tarto tt bemutató szemlén az 
1897-es évfolyamból alkalmas lett:

l) a V ili. oszt.-ból-. 1. M achatsek A ladár;
m) a VII. oszt.-ból: 2. Balogh Lajos, 3. Nyírő Tivadar.
Ez utóbbiak (az m, pont alattiak) szintén felvétet

tek a fent említett előkészítő tanfolyamba, úgy hogy velük együtt 
annak 26 hallgatója van.

Az 1916. évi m ájus végéig bevonultak összes száma 67; a 
már besorozottakat, de még be nem vonultakat is hozzájuk szá
mítva: 79. Nem számítva azt a 35-öt, aki m ár (1916 május 31-ig) 
érettségi bizonyítványát megkapta, a hátra  levő "44 közül a VIII. 
osztálynál szakította meg tanulm ányait 27 (ezek azonban legna
gyobb részt $ fent em lített előkészítő tanfolyamon végezhetnek), 
a VII, oszálynál 9, a VI, osztálynál 8. Közülök már a harctéren 
van 25, m enetszázadba beosztva 5, egyébként a front mögött 49.

Akik már a harctéren vannak, bizonyára bőségesen kivették 
részüket a fáradalmakból, küzdelmekből s a dicsőségből is. Gon-

3*
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dolkozásukra jellemzőül csak egyiküknek — egy VI. oszt.-ból be
vonult most hadapródnak Wolhyníából hozzám intézett sorait 
idézem: „A sors keze embert kezd belőlem faragni. Amióta a 
harctérre kerültem, éreztem, hogy annak a nagy feladatnak 
hogy 60 családapa életéről úgy a földiek mint az égiek előtt fe
lelhessek, — csak úgy tudok megfelelni, ha megkomolyodom. 
Bizony gyermek fővel nehéz feladat volt, de végre, bátran  ki
mondhatom, sikerült és már a jutalom is meg van érte, a feljebb 
valóim elismerése, melyet a legnagyobb jutalom nak tekintek". A 
másik ugyancsak Oroszországból így ir: „Nagy buzgalommal és 
lelkesedéssel szolgálom a szent ügyet. A németekkel együtt ver
jük ki várszerű sáncaikból a muszkákat. Folyton futnak előttünk. 
Az én fizikumom fel sem vesz semmit". — Valamennyinek a 
sorsáról azonban nincsenek értesüléseim; egyik-másikról m ár ré
gebben nem hallottam. Se kitüntetésekről, se esetleges fogság
ról, hősi halálról megbízható adatokkal nem rendelkezem.

4. Hadsegélyezés céljaira tanulóink a háború eddigi folya
mán az iskolán belül történt külömböző gyűjtések útján a követ
kező összegeket adták:

a) a. harcban álló katonák karácsonyi szeretetadom ányaira
208 k 56 f +  108 k 20 f =  316 k 76 f

b) A  háborúban megvakult katonák javára
146+. 150 k hadikölcsön 296 k — f

c) A  magyar Vörös Kereszt javára bélyegek vé
tele ú tján  — — — — — — — — — 50 k — f

d) A hadba vonultak családtagjai segélyezésére
szövetségi hűség jelvények és ífjús. hadsegélyző jel
vények vétele ú tján  — — — — — — — 100 k — f

e) A  József kir. herceg szanatórium céljára beteg
katonák javára — — — —  — — — — 6 4 k l 6 f

f)  Az Auguszta-Gyorssegély alap javára hadi
emlékérmek vétele ú tján  — — — — — — 173 k 40 f

g) A  Kárpátok elpusztult falvainak (egy Diák
falúnak) felépítésére (I. oszt. 19.10, II. oszt. 16.10,
III. oszt, 37.10, IV. oszt. 14.40, V. oszt, 25.52, VI.
oszt. 34.—, VII. oszt, 12.50, V III, oszt, 7.50) 166 k 
22 f és az 1916. évi május hó 1-én tarto tt K árpát
ünnepély alkalmával begyűlt összeg (az ünnepélyen

Á tvitel — 1000 k 32 f
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Á thoza t — 1000 k 32 f
jelen volt közönség adományaival együtt) 180 K, 
összesen — — — — — — — — — 346 k  22 f

h) A  Bolgár Vörös Kereszt javára jelvények
(19 K) és levelezőlapok 'elárúsítása (50 K) útján 69 k — f

i) A  Doberdón mint ütegparancsnok harcoló dr.
Ruhmann Jenő  kartársunk ütegének legénysége ré
szére karácsonyi szeretetadom ányokra a term észet
ben begyűlt adományokon kívül*) — — — — 68 k 90 f

j)  Az intézet épületében fekvő sebesültek (150
sebesült és az ápolószemélyzet) részére karácsonyi 
szeretetadományokra a sok természetben adott ado
mányon kívül*) — — — — — — — — 144 k 51 f

k) Az évvégi bizonyítványokra felragasztott
hadsegélyző-szeretetbélyegekért összesen 155 darab
ért (az elesett hősök özvegyei és árvái, — 20% a tan í
tók hadiözvegyei és árvái javára) — — — — 62 k 10 f

l) A  soproni ezredek hadiözvegyei és árvái ja
vára (a bevonult művészek által rendezett képkiállí
tás alkalmával) — — — — — — — — 37 k — f

Ö s s z e s e n  — 1728 k 05 f
m) A „Könyvet a katonáknak" mozgalom támo

gatására olvasni valóul a harctéren küzdő katonák 
számára adtak 87 darabot

n) Szedercser jelenetet gyűjtöttek 18 kg-ot (2 
zsákkal), csallánszárat 6 csomagot, rezet és ércet 
körülbelül 2 mm-át, hadisegélybélyeget egy csomagot.

o) Hadikölcsönt jegyeztek az intézetben történt 
gyűjtés útján (IV. oszt. 200 K, V. oszt. 200 K, VII. 
oszt. 150 K, VIII. oszt. 100 K, III. oszt. 100 K, II.
oszt. 100 és a VI. oszt. 50 K-át) összesen — — 900 k — f

Ezeket az összegeket a fent b)  alatt említett 150 K kivételé
vel iskolai jótékonycélra fordították.

5. Társadalmi akciókban, hangversenyekben stb. tanulóink 
aktív részt nem vettek; az iskola ilyeneket hely hiánya és egyéb 
körülmények miatt nem rendezhetett. —■ A cserkészet intéze-

*) Az i) és j) alattiak részletes kimutatását lásd a következő. Adatok 
a tanév történetéhez“ cimű szakasz h) pontja alatt.
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tünkben nincs szervezve. Néhányan azonban tanulóink közül a 
Vörös Keresztnél teljesítettek szolgálatot sebesültek fogadásá
nál és ellátásánál. Azonkívül bőségesen ellátták  az intézet épü
letében fekvő sebesülteket újságokkal, képeslapokkal — gondos
kodván még a nem magyar anyanyelvüekről is. Ezeket az ú jsá
gokat, lapokat egyik kartársunk gyűjtötte össze naponként a ta
nulóktól és osztotta ki a sebesültek között.

6. A  háború hatása a tanulmányi előmenetelre, szorgalomra 
nem volt kedvező. A  tanulók érdeklődését sokkal inkább lekötöt
ték a háborús események, mint a tanulmányok. Soknak lelkét a 
harctéren küzdő hozzátartozóik sorsáért való aggodalom, az anya
gi gond, a felsőbb osztályosokét, különösen a katonasor előtt álló
két a saját jövendő sorsukkal való foglalkozás, a bekövetkező so
rozások várásának izgalmai foglalkoztatták és vonták el az is
kolától. Fokozott munkára, idegerőfeszítésre volt szükség a ta 
nár részéről, hogy a tanítás tárgya iránt érdeklődést tudjon kel
teni. Ha az eredmény látszólag még sem m arad el az előző éveké 
mögött, úgy ebben talán az enyhébb elbirálásnak is van némi 
része. A  valóságos eredmény mindenesetre gyengébb, mint a 
normális időkben, már csak az óraredukciók, tananyagrövidíté
sek és ezekkel összefüggő egyéb okok miatt is.— A tanulók keve
sebbet tanultak, inkább hajlottak a felületességre s nem igen lá t
szott meg rajtuk, mintha a nagy idők, apáik, testvéreik, ember- 
feletti, hősies küzdelmei őket is buzgóbb kötelességteljesítésre 
serkentették volna.

Magaviseletükről sem lehet kedvezőbben nyilatkozni. Az is
kolán kívüli fegyelmi állapotot mindenesetre lazította a háború, 
mert nem volt lehetséges olyan ellenőrzés, m int békés időkben. 
De magában az iskolában is több rendetlenséget, fegyelmetlensé- 
get lehetett tapasztalni, mint egyébkor. — Egyesekben nagy volt 
a hajlandóság, hogy úgy viselkedjenek, mintha a háború az isko
lai törvényeket is hatályon kívül helyezte volna. Nemcsak a ta 
nítás, a fegyelmezés is kétszeres m unkát adott a  tanárnak. —

A  háborúnak a vallásos, erkölcsös érzületre gyakorolt eme
lő hatása ellensúlyozhatta volna leghatásosabban a fegyelmi á lla 
potban mutatkozó lazulást, Azonban ezt a vallásos, erkölcsös ha
tását a háborúnak a tanulóknál megállapítani nehezen lehet. 
Legalább valami feltűnő, szemmel látható változást e téren nem 
tapasztaltunk. Olyanforma, megnyilatkozására a  vallásosságnak, 
miként itt-ott a lövészárkokban történt, nem is számíthattunk.
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Minden alkalm at felhasználtunk ugyan arra, hogy az isteni gond
viselésre és világkormányzásra vonatkozó kérdéseket a háborúval 
kapcsolatban is tiszta evangéliumi világításban m utassuk be ta 
nítványaink előtt s a vallásos érzületet az ifjúság lelkében minél 
gondosabban ápoljuk; hisszük is, hogy e törekvéseink nem voltak 
hatástalanok, de hogy mindebből mennyit kell a háború szám lájá
ra  írnunk, azt meg nem határozhatjuk. Általában az ilyen lélek
tani eredmények megállapítása mindig legalább is problemati
kus. Egyet azonban talán  mégis biztosan állíthatunk, azt, hogy az 
ifjúság hazaszeretete a háború hatása alatt mélyült, erősödött, 
ragaszkodása ehhez az annyi vérrel áztatott oly sok könnyel ön
tözött honi földhöz különösen a kárpáti harcok idején megnöve
kedett. —

7. Mezőgazdasági mnukára 1915 tavaszán 196 tanulónk je
lentkezett. Vállalkozásuk azonban alig jutott valamivel túl a jó
szándékon, egyrészt m ert a föld, a melyet mívelésre kaptak, a l
kalmatlan köves, sziklás talaj volt, másrészt pedig, m ert alig hogy 
a dologhoz hozzáfogtak, következett a húsvéti szünidő, amikor a 
hozzáértők haza utaztak; annak elmúltával pedig a munka már 
megkésett. Otthon a szülői háznál azok, kiknek alkalmuk volt, bi
zonyára bőven kivették részüket a gazdasági munkákból, —

8. Iskolai egyesületeink a háború m iatt szünetelni voltak kény
telenek. Csak az Ifjúsági Belmisszió-Egyesület és a Gyorsírókor 
működött. Az előbbi amellett, hogy hetenként ta rto tt u. n. bibliai 
óráin állandóan figyelemmel volt a háborús kérdésekre, a hadi 
jótékonyságból, a hazafias kötelességteljesítésből is viszonyaihoz 
képest méltóan igyekezett kivenni részét. 1300 K névért, hadi- 
kölcsönkötvényt jegyzett s a háborúval kapcsolatos jótékony cél
ra 153 K-át adott és pedig harcoló és sebesült katonák szám ára 
új testamentumokra, imádságos könyvekre, vallásos iratokra 78 
K-át, katonák karácsonyfájára 10 K-át, az elpusztult kárpáti fal
vak ev. gyülekezetei javára 50 K-át, hadi zászlószegre 15 K-át.

Az Ifjus. Gyorsirókör 200 K -át a Tornakor 300 K-át jegy
zett az I. és IV. hadikölcsönből. —

9. A  társadalom, a szülők érdeklődése, az iskolával való érint
kezése a háború a la tt az előző évekkel szemben némileg meg
csappant. Ahol az apa a harctéren volt, az anya se igen ért rá  az 
iskolát felkeresni. Az iskolai ünnepélyek, vallásos esték, melyek 
azelőtt legalább a szülők egy részét, hozták el az intézet falai 
közé, a háború a la tt jórészt elm aradtak, vagy az intézeten kívül
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kellett azokat megtartanunk s így az . ezek révén való érintke
zés is a minimumra csökkent.

IV. Speciális helyi jelenségek a háborúval 
kapcsolatban.

Tanulóink létszáma a háború következtében jelentékenyen 
apadt. Különösen a legalsó és a legfelső osztályban feltűnő az 
apadás. Míg a háború előtt az I. osztályban 60, a VIII. osztályban 
30—35 volt tanulóink rendes száma (1913/14. I. osztályban 60, 
a V III. osztályban 31), addig 1914/1915-ben az első osztály
ban m ár csak 45, 1915/1916-ban m ár csak 34, a nyolcadik
osztályban ugyanakkor csak tizennyolc nyilvános tanulónk volt. 
A  V III. osztály apadásának oka az 1897-ben születettek sorozása 
s 1915 nyarán illetve őszén történt bevonulása volt; az I. osztályé 
bizonyára az, hogy sok gyermek, kinek a ty ja  a harctérre került, 
kénytelen volt otthon m aradni anyja segítségére; vagy pedig 
azért, mert hiányzott a taníttatással járó s a drágaság m iatt foko
zódott kiadások fedezésére szükséges anyagi erő. Tanulóink na
gyobb része egyébként is a szerényebb anyagi viszonyok közt 
élő családok sorából kerül ki, legtöbb köztük a kisbirtokosnak, 
pap, tanár, tanítónak, tisztviselőnek fia. Közülük legalább az L 
osztályban a kisbirtokosok fiai fogytak meg leginkább.

A magántanulók száma nagyobb arányban nem szaporodott. 
Összesen 4 olyan magántanulónk volt, akiről elmondhatjuk, hogy 
a háború miatt lett magántanulóvá; a többiek részben m ár azelőtt 
is magántanulók voltak, részben pedig normális viszonyok között 
se lettek volna nyilvános tanulókká. A fenti 4 között volt egy 
tényleges katona, három pedig olyan, ki előbb nyilvános tanulónk 
volt, de a háború miatt (egyikök bevonult a ty ja  helyettesítésére) 
kénytelen volt otthon maradni.—

Mint az itt csak vázlatosan elmondottak is mutatják, alig volt 
az iskola életének olyan mozzanata, mely a háború hatását ne é- 
rezte volna. Valósággal harcot kellett folytatnunk nekünk is a 
minden felől fellépő nehézségek, zavaró bénító hatások ellen.— 
De a harcban kitartásra búzdított bennünket azoknak a példája, 
akik azt a mienknél hasonlíthatatlanul nehezebb rettentő küzdel
met életüket, vérüket áldozva annyi dicsőséggel vívják hazánk, 
nemzetünk leendő nagyságáért.
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.V
Adatok a líceum történetéhez az 

1915-16. évben.
a.) A  tanév megnyitása. Az alakuló, illetve iskolai évmeg

nyitó tanári értekezletet augusztus hó 31-én tartottuk, Szeptember 
hó 1 .2 . 3.-án történt a tanulók beiratása, ugyanazon időben vol
tak a javitó- pótló- és felvételi vizsgálatok. Az iskolai évet Het- 
vényi Lajos intézeti exhortator által tarto tt ünnepélyes istentisz
telettel s utána az igazgató beszédével és az iskolai törvények fel
olvasásával szeptember 4-én nyiottuk meg. Ez alkalommal először 
üdvözöltük körünkben Hajnal Endre ügyvéd urat, mint intézetünk 
felügyelőjét, kit az 1915, évi junius 30-án tarto tt főikolai nagybi
zottsági ülés választott meg főiskolai felügyelővé. Az egyértel
mű bizalom, mely megválasztatásánál iránta megnyilatkozott, va
lamint a közügyek terén folytatott eddigi buzgó munkássága biz
tos záloga annak, hogy ezt az uj tisztségét is mindenkor intéze
tünk javára, felvirágoztatására fogja betölteni. Ezzel az immár 
egy évi működése által is igazolt reménységgel, tisztelettel üdvö
zöljük intézetünk nevében ezen a helyen is.

b) A  tanári testület. A  tanári testület kebelében nem tör
tént változás. A  tanév elején, illetve az első félévben öt k artá r
sunk teljesített katonai szolgálatot: Kerber János, Revuczky Vil
mos, Dr. Ruhmann Jenő, Spanner Géza és Szabó Kálmán. Kö
zülük Szabó Kálmán 1915. december végén, Revuczky Vilmos 
1916. január közepén polgári foglalkozásukhoz visszatérhettek. 
Addig a mennyiségtan és fizika tanításánál külső segítségre szo
rultunk. A mennyiségtan tanításánál Faragó József m. kir. áll, 
főreáliskolai tanár, a fizika tanításában Dr. Visnya Aladár m. kir. 
áll. flsőbb leányiskolái igazgató és Harsányi Lajos m. kir. áll. fő
reáliskolai tanár urak voltak szívesek bennünket kisegíteni. Szí
vességükért fogadják e helyen is hálás köszönetünket.

c) A  tanuló ifjúság. A  tanév folyamán felvétetett 281 nyilvá
nos és 17 magántanuló, összesen 298, tehát 32-vel kevesebb, mint 
az előző tanévben. Javító vizsgálatot a tanév elején 19 tanuló tett 
és pedig egy tantárgyból 14, két tárgyból 5.— Felvételi vizsgálat-
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rá  polgári isolából 3-an jelentkeztek. Kettő közülük intézetünk
ben folytatja tanulmányait; egy a vizsgálatot nem állotta meg. 
A  felvett tanulók egyes osztályok szerint való megoszlása és egyéb 
viszonyaira vonatkozó adatokat a hátul közölt statisztikai tábláza
tok tüntetik fel.— Tanulmányi előmenetelük, valamint magavise
letük általánosságban kielégítőnek mondható. Az első félév végén 
osztályozott 271 tanuló közül75 (27.6 %) nem felelt meg minden
ben a követelményeknek; a második félévi eredm ényt az Értesítő 
végén közölt statisztikai táblázat m utatja,

A tanulók egészségi állapota—jóllehet néhány hosszabb ideig 
tartó  betegségi eset is előfordult — általában kedvező volt; járvá
nyos betegség nem zavarta meg az intézet működését. A helybeli 
„Zita Főhercegnő kórház'1 -ban tanulóink rendelkezésére egy kü
lön „diákszoba 1 áll, ahol a szegénysorsúak nemcsak ingyen gyógy
kezelésben, hanem ingyen ápolóban és ellátásban is részesülnek 
betegségük tartam a alatt. Az 1915. évben e jótéteményt 3 tanuló 
vette igénybe 119 napon át357 korona ápolási értékben. (Ezen
kívül a kórház m egtérített 86 korona ápolási költséget 2 tanulónk 
után, kiket a választmánynak az időben hozott, de azóta érvényen 
kívül helyezett határozata értelmében fel nem vehetett.) Az e cél
ra  szolgáló (a theol. akadémiával s tanítóképző intézettel közös) 
alapítványnak tőkéje 1915 december 31-én 14.196 K 97 f. volt. Az 
alapítvány a magánbetegápolda kezelése alatt áll.—

A sajá t lakásukon gyógykezelt szegény tanulók gyógyszertári 
költségeit szintén az intézeti pénztár viselte.— Ugyancsak ennek 
terhére intézetünk orvosa, ki egyébként is szakavatott buzgóságá- 
val gondoskodik az ifjúság egészségének megóvásáról, f. évi feb
ruár hó 3-án az intézet összes tanulóit himlő ellen beoltotta.— 
Szemvizsgálatot dr. Pokorny Róbert városi tiszti orvos úr 1915 
nov. 23-án és 1916. április 9-én tartott. Trachomabeteget nem ta
lált.A  tanuló ifjúság egészségi állapotára kétségkívül nagyon ked
vező hatással van magának a városnak egészséges fekvése, jó leve
gője, jól gondozott sétautakkal á t meg át szőtt erdőkoszorúzta 
környéke, melyet 10-12 perc alatt a város közepéből is el lehet 
érni.

d.) A  nemzeti szellem ápolása valláserkölcsi nevelés, ünne
pélyek. A  tanári testület igyekezett kihasználni minden kínálkozó 
alkalm at és minden rendelkezésre álló eszközt, hogy az ifjúságban 
fejlessze a nemes érzelmeket, ápolja a hazaszeretetet és a még 
mindig tomboló szörnyű világháborúnak egyes kiemelkedő vagy
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sokszor akár csak egészen epizódszerű mozzanataira való u talá
sokkal is élessze a hála érzetét honvédő dicső hőseink iránt; hogy 
általában az ifjúság jellemének fejlődését a kívánt helyes útra te
relje. Amennyire nagyobbmérvű elfoglaltságuk mellett tehették, 
az osztályfők és a vallástanár, mint az ifjúság lelkipásztora, a ta 
nulókat, különösen a vidékieket lakásukon is felkeresték, hogy 
lakásviszonyaikról, magánfoglalkozásaikról tudomást szerezze
nek, őket magánéletükben is ellenőrizzék, tanácsaikkal az iskolán 
kívül is támogassák,

A  vallás-erkölcsi érzést is ébreszteni, ápolni, fejleszteni tö
rekedtünk. A  tanítást naponként imádsággal kezdtük és végez
tük. A vasárnapi s ünnepi istentiszteleteken az ifjúsággal együtt 
testületileg vettünk részt. Hetvényi Lajos vallástanár havon
ként külön bibliai olvasóórákat is tartott. Az úrvacsorához 1915 
november 21-én és 1916 május 28-án járult tanáraival együtt az 
ifjúság; a megelőző napok pedig régi szokás szerint a „depreká- 
ció“-nak, az előkészítő áhitatosságnak és magábaszállásnak vol
tak szentelve. A  konfirmandusokat M enyhárd Frigyes lelkész úr 
oktatta s az ünnepélyes konfirmációt május 21-én tartotta. Eb
ben intézetünkből 25 tanuló vett részt. ,

A  másvallásu tanulók hitoktatóik utasítása szerint végezték 
vallásos kötelességeiket.

A valláserkölcsi érzés fejlesztésében hathatósan támogatta 
a tanártestületet az intézetünk kebelében áldásosán működő Lice- 
umi Ifjúsági Belmíssziói Egyesület is a lelki épülés, jellemfejlesz
tés célját szolgáló összejövetelek, bibliaórák tartása  és a szere- 
tetmunkásság, nevezetesen a diáksegélyezés s a gyámintézeti 
ügy felkarolása által. Az egyesületnek buzgó elnöke időt fárad
ságot nem kímélve igazi ügyszeretettel s lelkesedéssel fáradozott 
azon, hogy az egyesület magasztos célját minél jobban s minél 
tágabb körben megvalósíthassa. Működéséről részletesen a VI. 
részben az ifjúsági egyesületeknél számolunk be.

A  valláserkölcsi és hazafias nevelés szolgálatában állottak 
az évközben tarto tt ünnepélyek  is. Ily ünnepélyek rendezését 
ugyan a háború szintén megnehezítette, mert megfelelő helyisé
gek hiányában a műéneket ez évben sem taníthattuk s a díszterem 
gyanánt szolgáló tornacsarnokunk is hiányzott, de azért a szo
kásos iskolai ünnepeinket az egyházközség, illetve a lelkész urak 
szívességéből a templomban megfelelő keretben megtarthattuk.

Október 6-án, az aradi vértanúk elmékezetének ünnepén a
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„Népek hatalm as Istene" kezdetű közének után Hetvényi Lajos 
líceumi exhortátor m ondott emlékbeszédet és imádságot s az ün
nepélyt a Hymnus fejezte be.

Október 31-ke vasárnapra esvén, az e nap emlékezetének 
szánt templomi istentiszteleten ünnepeltük meg. Ezenkívül a 
Líceumi Ifjúsági Belmissziói Egyesület tarto tt ünnepélyt az 
evang. elemi iskola vizsgatermében.

A március 15-kí események emlékére a theol. akadémiával 
és a tanítóképző intézettel közösen tartottunk hazafias ünne
pélyt a következő m űsorral:

1. 506. sz. közének. 2. Ünnepi beszéd. Mondta Kovács István 
IV. évf. theol. akad. hallgató. 3. Fövenyessy B. Á ldd meg Isten 
szép hazánkat. Énekelte a tanítóképző férfikara. 4. Csengey G. Az 
új Március. Szavalta Saly József VIII. o. lie. tan., 5. Hymnus.

Ennek az ünnepélynek keretében, a Hymnus eléneklése 
előtt történt az Országos Hadsegélyző Hivatal által az eleset
tek, vagy rokkantak özvegyei és árvái felsegítésére kiadott „ha- 
dizászlószegek“-nek beverése az intézeti ifjúság zászlójának rúd- 
jába. Az Ifjúsági M agyar Társaság nevében Bakó János VIII, 
osztályú tanuló, az Ifjúsági Belmissziói Egyesület nevében 
Schrödl József VIII. oszt., az Ifjúsági Tornakor nevében Saly 
József VIII. o. tan., a tanártestület nevében az igazgató verte be 
a szerzett zászlószeget a mostani nagy idők emlékéül, amikor 
„a m agyar név megint szép lett, méltó régi nag^ híréhez“. Kísérő 
szavaiban emlékeztette az ifjúságot arra  a fogadalomra, melyet 
48 évvel ezelőtt, 1868. m ájus 20-án ennek a zászlónak a líceumi 
ifjúság zászlójává történt felavatásakor Barcza Kálmán az ifjú
sági „Déákkúti vármegye“ akkori főispánja tett az avató ünne
pélyen az akkori ifjúság nevében: „Mikor e zászló körül egyesül
tünk — úgymond — azt ígértük egymásnak, hogy szeretjük egy
mást, azt ígértük egymásnak, hogy szeretjük ezt az édes magyar 
hazát, szeretjük a tudományt, az erényt és e szeretetben egy lé
lek, erős és szilárd leszünk”. Most, amikor ugyanazt a zászlót a 
mostani nagy idők emlékével megszenteljük s a líceumi ifjúság 
zászlójává ú jra felavatjuk, azt a 48 év előtti fogadalmat kell min
den egyes ifjúnak megismételnie. Csak így fognak boldogulni az 
egyesek, így tehetik dicsővé, naggyá nemzetünket.

M ájus 1-én a vallás- és közokt. mniszter úr 30.000/VI. sz. 
körrendeleté értelmében „a K árpátok nagy — a most dúló világ
háborúban igazolást nyert — jelentőségének m éltatására“ tartó t-
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tunk hazafias ünnepélyt. Műsora volt: 1. Hymnus. 2. A lkalm i 
beszéd, mondta az igazgató. 3. Szózat. Az ünnepélyen megjelen
tek a katonaság és a hatóságok képviselői is. Az ünnepély után 
tarto tt offertórium a kárpáti falvak felépítésére 180 koronát 
eredményezett.

e) Oktatás, rendkívüli tantárgyak. A  tanítás ez évben is az 
úgynevezett meg nem osztott eljárás szerint, vagyis délelőtt 
8— 1-ig történt, Az oktatásnál az állami tantervet követtük, mi
ként az alább a végzett tananyag rovata a la tt közöltekből látható; 
több tantárgynál azonban kénytelenek voltunk a rendkívüli vi
szonyok következtében a megszabott óraszámtól eltérni. Ezeket 
az eltéréseket fentebb az Iskolánk és a háború című szakasz I. 
alatti részében részleteztem. Egészen szünetelt a tornatanítás, 
m ert nemcsak tornatermünket, hanem az udvarunkat se használ
hattuk s az egész városban nem volt szabad tornaterem. Téby  
Mihály kartársunk torna helyett szám tant tanított. A tanárok 
nagy elfoglaltsága miatt az egyházi főhatóság hozzájárulásával 
némileg redukáltuk az írásbeli dolgozatok számát is

A  görög pótló tanfolyamot összesen 44 tanuló látogatta és 
pedig az V. osztályból 18, a VI. osztályból 9, a VII. osztályból 13 
és a VIII.osztályból 4.

A  vizsgálatot te tt magántanulók közül 5 volt görögpótló és 
pedig az, V. osztályból 1, a VI. osztályból 2, a VII. és VIII. osz
tályból 1— 1 tanuló.

A z  egészségtant a VII. osztály valamennyi tanulója tanulta  
Dr. Szilvási Gyula intézeti orvos és egészségtantanártól, csak
hogy az előadásokat az orvos úr a vezetésére bízott tartalékkór
házban való nagymértékű elfoglaltsága miatt ez évben se ta r t
hatta  meg rendesen még a redukált 1 órában sem.

Hegedűjátékot Téby Mihály intézeti tornatanár tanított. A  
tanfolyamon 17 tanuló vett részt (az I. osztályból 3, a Il.-ból 3, a
III.-ból 6, a IV.-ből 2 és az V.-ből 3) heti négy órában.

Szabadkézi rajzot 68-an (I. osztályból 20, II. osztályból 15, 
III. osztályból 15, IV. osztályból 8, V. osztályból 3, VI. osztály
ból 3, VII. osztályból 2 és a VIII. osztályból 2) tanultak elisme
rést érdemlő sikerrel, bár a tartalék-kórházul lefoglalt ra jz te 
rem helyett csak egy osztályterem állott e célra rendelkezésre.

A  gyorsírás tanítása, amely immár ötvenegyéves m últra te
kinthet vissza intézetünkben, az Ifjúsági Gyorsírókor kebelében 
történik s ez évben a levelezőírási tanfolyamon 50-en, a vita
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írásin 10-en, összesen 60-an vettek részt annak elsajátításában. 
Az előbbiek közül 21-en, az utóbbiak közül 27-en tettek vizs
gálatot,

f) Tanári tanácskozások. A  rendes havi értekezleteken kívül, 
melyeken az iskola folyó ügyeit intéztük, a tanári testület két 
módszeres értekezletet tarto tt szeptember 28-án és február 22-én, 
továbbá a tanulók tanulmányi előmenetelének és magaviseleté
nek megbírálására két ellenőrző értekezletet november 23-án és 
április 4-én, mely utóbbiaknak m egállapodásait az érdekelt ta 
nulókkal szóbelileg, szüleikkel pedig írásban, értesítőkkel közöl
tük.

g) Látogatások. Az iskolafenntartó egyházkerület képvisele
tében Püspök úr Öméltósága, szeptember 9-én, december 9-én, 
10-én és április 12—13-án látogatta meg intézetünket s az első 
két alkalommal a tanári karral konferenciát is tartott.

Méltóságos Városy Tivadar győrtankerületi főigazgató úr, 
kit a nm. m. kir. vallás- és közokt. minisztérium az állami fel
ügyelet gyakorlásával megbízott, május hó 5-én és 6-án tartotta 
hivatalos látogatását. Tapasztalatait május 6-án tarto tt értekez
leten közölte a tanári testülettel. Az erről szóló jegyzőkönyv egy 
példányát május 22-én terjesztettük fel az egyházi főhatósághoz,

h) Segélyügy, adományok. Azok a különböző segélyössze
gek, melyekben a líceumi tanulók: tandíjmentesség, tápintézeti 
kedvezmények, ösztöndíj és jutalmazás címén részesültek, vala
mint a könyvtárak, ifjúsági körök és egyesületek javára befolyt 
külömböző adományok a könyvtárakról, szertárakról, az ifjúsági 
egyesületekről szóló jelentésekben vannak feltüntetve  a jelen 
Értesítő VI., VII., és VIII. részében.

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

l.Dr. Misner Ignác, budapesti ügyvéd úr, intézetünknek az 
1865. és 1866. évben volt tanítványa 5.000 K-ás alapítványt tett 
intézetünk javára tanulói ösztöndíjul 1915 december 28-án azíagz— 
gatóhoz intézett következő levelével:

„Az 1865. és 1866-ik években az ottani gimnáziumba jártam .
Abbeli hálám kifejezéséül, hogy szeretve tisztelt összes ta 

náraim  részéről erkölcsi és tudományos buzdításban részesültem,
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e főgimnáziumnál az ide mellékelt és folyó szelvényekkel ellá
tott 5.000 korona névértékű 5V2°/0-os hadikölcsönkötvény alap ít
ványt teszek.

Ennek a rendeltetése az, hogy kamatait évenként egy ottani 
szegény gimnáziumi tanuló kapja, kinek az erkölcsi magaviselet
ből jó és a tantárgyakból legalább középszerű osztályzata van. — 
Felváltva az egyik évben a soproni főgimnáziumot látogató ke
resztény, a másik évben pedig izraelita  vallású tanuló kapja min
dig a kamatokat.

A szüleimtől, Misner Mózes és Morgenstern Teréziá-tói za- 
laszentgróti lakosoktól származó szegény gimnáziumi tanulók el
sőbbséggel birnak. Ha ilyenek nincsenek, akkor zalaszentgróti 
szárm azásúak birnak elsőbbséggel és ha ilyenek sincsenek, akkor 
tekintet nélkül a szárm azásra történik a döntés a fölött, k it illes
sen az évenkénti kamatélvezet, E fölött a gimnáziumi tanári kar 
egyszerű szótöbbséggel határoz.

A ttól azonban egyik évben sem lehet eltérésnek helye, hogy 
egyik évben keresztény, a másik évben pedig izraelita vallású sze
gény gimnáziumi tanuló kapja a kamatokat.

Ha valam ely évben nincs pályázó, a reá következő évben ke
resztény és izraelita vallásbeli kaphatja  az évi kamatot.

Az alapítvány Dr. Misner Ignác  név a la tt kezeltessék és 
ugyanezen név a la tt hirdettessék évenként a gimnáziumi táblán 
kifüggesztés és 3-szori hirdetés ú tján  valamely helyi lapban a 
felhívás a pályázatra.

Kérem az alapítvány elfogadását, az alapszabályszerű a la
pítólevél kiszolgáltatását és a 5.000 korona kötvény átvételének 
elismerését. Kitűnő tisztelettel stb. . . .

Dr. Misner Ignác s. k.,

A tanítványi hálának ezt az elismerésre méltó szép megnyi
latkozását még fokozza az alapítvány egyes feltételeire vonatko
zólag írt második, 1916 január 1-én kelt s az igazgatónak köszönő 
soraira válaszul küldött következő levél:

„M últ hó 30-án k e lt 513. számú nagybecsű soraiban a kis a la
pítványom ért kifejezett elismerés mélyen meghatott. Emlékeze
tembe ju tta tta  azt a lelkes buzgó oktatást és nevelést, amelyben 
mélyen tisztelt, szeretett és felejthetlen tanáraim  részéről az 
összes tanulók részesültek és részesültem  én is.

A zt az önzetlen működést, m elyet ők tanúsítottak, soha nem
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felejtettem  el és ahol csak módom volt, elismerőleg kellett nyilat
koznom azon igazán nemes szellemről, amelyben a főgimnáziumot 
akkor irányították és amelyben bizonyára azt most is irányítják.

Mélyen tisztelt Igazgató úrnak nagybecsű soraiban feltett 
kérdéseire oda nyilatkozom, hogy a lapokban közzéteendő pályá
zattól elállók.

Továbbá kijelentem, hogy vérrokonaím és zalaszentgróti la
kosok csak abban az esetben részesüljenek a kamatélvezetben, ha 
erkölcsi magavíseletük kifogástalan és a tantárgyakból legalább 
jó osztályzatot kapnak.

Az alapítólevél kiállítása tekintetében közölteket köszönettel 
tudomásul veszem és nagyrabecsülésem kifejezése mellett ma
radtam  kitűnő tisztelettel

Dr. Misner Ignác."

2. Czipott Gézáné szül. Kiihár Ilona, néh. Dr. Vratarits Iván 
özvegye kiskorú fia V ratarits Iván és ifj. Kühár József 500 K név
értékű 4°/0-os m agyar korona járadékkötvényt küldtek intézetünk
nél létesítendő ösztöndíj alapítványul Czipott Géza szentgotthárdi 
lelkész úrnak a Főtiszt, s Méltós. püspök Úrhoz intézett 1916 m á
jus 15-én kelt következő levele kapcsán:

„Főtísztelendő és Méltóságos Püspök Úr! Azzal a tisztelet- 
teljes kérelemmel és mélységes tisztelettel mellékelem ide a ma
gyar korona országai 4°/0-al kamatozó járadékkölcsön 500 K név
értékű kötvényt a szelvényekkel egyetemben, hogy ezt a soproni 
ág. hitv. ev. főgimnáziumnál létesítendő „Dr. Vratarits Iván ösz
töndíjalap, illetőleg alapítvány" céljaira szívesen elfogadni ke
gyeskedjék.

Az alapítványt tevők: Czipott Gézáné szül. Kühár Ilona, 
néh. Dr. Vratarits Iván özvegye, kiskorú fia: V ratarits Iván és ifj. 
Kühár József.

Az alapítvány kamataiban, évi 20 koronában részesítendők 
az évvégi jutalm azások alkalmából első sorban a háborúban el
esett ev. tanítók jó magaviseletü árvái, ha ilyenek nem volnának, 
úgy más jó magaviseletü, szelídlelkű, törekvő hadi árváknak 
adandó ki az ösztöndíj, de itt is első sorban figyelembe veendők a 
tisztán fix fizetésből élt ev. tisztviselők árvái.

Ha ily hadi árvák már nem lesznek, illetőleg nem lennének, 
úgy az ösztöndíj kamataiban hasonlókép első sorban az ev. taní
tók, másodsorban a fix fizetésből élő, közpályákon működő ev.
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tisztviselők ösztöndíjra érdemes gyermekei részesítendők. Ez 
utóbbiaknál a vegyes házasságból származó ev. vallású tanulók 
föltétlenül elsőbbségben vannak.

Az ösztöndíjat a soproni ev. főgimnázium tanári kara  Ítéli 
oda a vallástanár észrevételeinek figyelembe vételével.

Az ösztöndíj kamatai már a folyó 1915/16. tanév végén ki
adandók, amiért a júniusi szelvény mellé tisztelettel ide melléke
lek 10 koronát, hogy a teljes összeg kifizethető legyen.

Fogadja Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Úr kiváló tisz
teletünk őszinte kifejezését, alázatos szolgája:

Czipott Géza ev. lelkész."

3. Néhai Vojtkó Pálnak, intézetünk oly korán elhunyt kiváló 
tanárának özvegye Poszvék Vilma, boldogult férje emlékére 1.000 
K -ás ösztöndíjalapítványt létesített az igazgatónak átadott követ
kező alapítólevelével:

„Alapítólevél. Abból az alkalomból, hogy fiam, — miután a 
soproni ág. hitv. ev. líceumban a nyolc gimnáziumi osztályt Isten 
kegyelméből elvégezte és az érettségi bizonyítványt megkapta — 
elhagyja az intézetet és e mostani nagy időkben mint katona kel 
hazája védelmére, boldogult férjemnek, ugyanezen intézet 13 
éven át volt buzgó, lelkes tanárának, néhai Vojtkó Pálnak emlé
kezetére a következő alapítványt teszem:

I. Az alapítvány címe: Vojtkó Pál ösztöndíj alapítványa.
II. Az alapítvány célja: egy a rra  érdemes soproni ev. líceumi 

(főgimnáziumi) tanuló ifjúnak segélyezése.
III. Az alapítvány tőkéje: egy darab 1.000 K (egyezer ko

rona) névértékű 6°/0-os magyar korona járadékkötvény (hadiköl- 
csönkötvény), mely a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint 
a  soproni ág. hitv. ev, líceum fenntartó hatósága által mint ilyen 
kezelendő; ha pedig visszafizettetnék, akkor tőkeértéke a magyar- 
országi ág. hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231, §-a értelmében ideiglenesen közhi
telű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerű biztosíté
kot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek 
nyilvánított közértékpapírokban helyezendő el, esetleg megfelelő 
jövedelmű ingatlanok vásárlására fordítható.

IV. Az alapítvány évi jövedelme ösztöndíjul, esetleg tandíj
segélyül, vagy tápintézeti segélyül egy oly soproni ág. hitv, ev. 
líceumi (főgimnázíumí) tanulónak adandó ki, aki jó magaviselet
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mellett legalább általános jó (az irányadó tantárgyak feléből leg
alább jó) tanulmányi eredményt m utathat fel.

V. Az alapítvány évi jövedelmének odaitélésére a soproni ág. 
hitv. ev. líceum (főgimnázium) tanári testületé illetékes; de ezt a  
főiskolai kisbizottságnak tudomásvétel végett bejelenti.

VI. A  dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint az alapít
vány kezelője jogosult az esetben, ha a viszonyok változása miatt 
az alapítvány célja, vagy a jövedelmének hovafordítására vonat
kozó fenti rendelkezések nem volnának többé megvalósíthatók, 
az alapítvány célját és feltételeit a fenti eredeti rendelkezések 
szellemének megfelelő intézkedésekre változtatni.

Azon esetre pedig, ha a soproni ág, hitv, ev. líceum (főgim
názium) megszűnnék, vagy államosíttatnék, ezen alapítvány fe
letti szabad rendelkezési jog a dunántúli ág hitv. ev, egyházkerü
letnél m arad.

Kelt Sopronban, 1916. évi május hó 31-én.
Özv. Vojtkó Pálné Poszvék Vilma."

4. Özv. Dr. Rátz Ottóné úrnő a Rátz Gyula liceumi ösztön
díj alapítvány javára az egyházker. alapítványi pénztárba befize
tett 267 korona 73 fillért.

5. Kund Sámuel répcelaki lelkész, vasi közép egyházmegyei 
esperes úr a líceumi orvosi és ápoldai alapítvány javára 5 K-át,

6. A  líc. Ifjus. Belmissziói Egyesület gyámintézeti pénztára 
a beteg líceumi tanulók dietétikus élelmezésére szolgáló alap ja
vára 12-K-át,

7. özv . Poszvék Sándorné úrnő két líceumi tanuló tandíjának 
fedezésére az 1915/16. tanévre is 120 K-át,

8. Ugyanő egy tanuló segélyezésére 120 K-át,*
9. Főtiszt, s Méltós. Gyurátz Ferenc püspök úr egy tanuló se

gélyezésére 50 K-át, *)
10. Dr. Lestyánszky János m. kir. határrendőrségi taná

csos úr ugyanazon célra 10 K-át, *)
11. Hajnal Endre főisk. felügyelő úr az Ifj, Belmissziói Egye

sület Deáksegélyző alapja javára 50 K-át, *)
12. Horváth Ernő csöngei földbirtokos úr a Tanárok Özve

gyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület javára 20 K-át,

*)-Ezeket az adományokat az igazgató az Ifjúsági Belmissziói Egye
sület pénztárába szolgáltatta be.
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13. Saly József m artonvásári állomásfőnök úr ugyanezen 
célra 24 K-át,

14. A Soproni Takarékpénztár a Deáksegélzyő alap javára 
25 K-át, *)

15. A Soproni Takarék- és Kölcsönegylet ugyanazon célra 
20 K-át, *)

16. A z  intézet III. és IV . osztálya  a kirándulási alap javá
ra  az általuk gyűjtött összegből vásárolt egy-egy drb. 100 K 
névért. 6% hadikölcsönkötvényt, a  VI. oszt, egy drb. 50 K névért, 
hadikölcsönkötvényt,

17. Özv. báró Sólymosy Ödönné úrnő a líceumi kirándulási 
alap javára 500 K-át és az If jus. Belmisszióí Egyesület Deákse- 
gélyző alapja javára 500 K-át, összesen 1000 K-át,

18. Szusz Károly úr a Royal kávéház tulajdonosa egy sze
gény tanulónknak a II. félévben ingyen reggelit adott.

19. A Soproni Korcsolyázó Egyesület m int már a múltban 
úgy ez évben is 5 tanulónknak (Novák Gyula IV. oszt., Balogh 
Gyula V. oszt., Rituper Sándor V. oszt., Nagy Jenő VII. oszt., 
Horváth László VIII, oszt.) az egész évadra ingyen jegyet a ján 
dékozott.

20. A Győr-Sopron-Ebenfurti vaspálya részvénytársaság 
üzletigazgatóságának hálás köszönetre kötelező intézkedése foly
tán a szünidőkre hazautazó szegény tanulóif jaink abban a ked
vezményben részesültek, hogy a vasút vonalain menet s jövet fél
áron utazhattak.

Midőn az összes adom ányokért és jótétem ényekért az inté
zet nevében hálás köszönetét mondok, nem mulaszthatom el, 
hogy meg ne emlékezzem egyúttal magának a  tanuló ifjúságnak 
a közügyek és humánus intézm ények iránt tanúsított érdeklődé
séről s ez irányban mutatkozó áldozatkészségéről is. M int a meg
felelő helyen közlött kimutatásokból kitűnik a líceumi ifjúság a 
lefolyt évben is tetemes összeggel járult az Ifj. Belmissziói Egye
sület és Gyámintézet magasztos céljainak megvalósításához. 
Ezenkívül több nemes hazafias és iskolai célra adakozott. Neve
zetesen a fentebb az „Iskolánk és a háború” című cikkünk III. 4. 
pontja a la tt részletezett 2628 K 05 fillér különféle hadi jótékony 
célra történt adakozáson kívül adakoztak: a) a József kir, her-

*) Ezeket az adományokat az igazgató az Ifjúsági Belmisszió Egye
sület pénztárába szolgáltatta be.

4*
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ceg Sanatorium egyesület javára (I, o. 8.50, II. o. 3.70, III. o, 
11.60, IV. o. 3.65, V. o. 16.26, VI. o. 5.— , VII. o. 8.25, VIII.
o. 7.20) 64 K 16 fillért; —

a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából létesíten
dő gyámintézeti alapítványra (az I. o. 13.40, II. o. 15.70, III. o. 
20.30, IV. o. 12.04, V. o. 16.—, VI. o. 20.—, VII. o. 8.50, VIII. o, 
8.20 és az Ifjus. Belmissziói egyesület 50 K-) 164 K 14 fillért;

az Országos állatvédő egyesületet 120 drb. gyerm eknaptár 
megvételével támogatták. —

A  tanári testület a fentebb az „Iskolánk és a háború” című cikk 
II. 7. pontjában kimutatott 487 K 44 fill, összegen kívül a szabad 
rendelkezésre álló alapból a Vakokat Gyámolító Országos Egye
sület javára 10 K-át, az Ungvári Siketnémák intézete javára 
15 K-át adott.

Itt kell megemlékeznem még intézetünk ez évi történetének 
két lélekemelő mozzanatáról, melyek egyike 1915 december 
24.-én délután az intézeti tornacsarnokban, a másika december 
31.-én sok száz kilométerre tőlünk a Doberdói fensíkon folyt le.—

Tanártestületünk elhatározta, hogy a tanuló ifjúságnak, szü
lőknek és a hozzá közelállóknak bevonásával a theol. akadé
miával együttesen egy kis karácsonyi örömöt szerez a líceum épü
letében fekvő sebesülteknek úgy, hogy megvendégeli s apró a ján 
dékokkal lepi meg őket. — A szép gondolat mindenfelé fogékony 
szívekre talált s 389 K 51 fillér készpénzen kívül rengeteg sok ka
lács, sütemény, gyümölcs, stb. gyűlt össze. December 24.-én dé
lután 4 órára a tartalék kórház parancsnoksága az összes term ek
ből a sebesülteket a tornacsarnokban gyülekeztette (a súlyosan 
sebesülteket is oda vitték le) s a soproni tartalékkórházak p a 
rancsnokának, az orvos és katonai lelkész uraknak, a tanártes
tületek s a gyűjtésnél is buzgólkodó hölgybizottság tagjainak je
lenlétében egy nagyobb és 10 kisebb feldíszített karácsonyfa meg
hitt fénye körül itt folyt le az igen egyszerű, de könnyekig megha
tóan szép ünnepély. A tanuló ifjak karéneke után Bancsó A ntal 
theol. akad. igazgató intézett a sebesültekhez rövid beszédet. 
Azután a kórház parancsnoka szólt hozzájuk német, m agyar és 
horvát nyelven, mire a sebesültek megbízottai mondottak köszö
netét. A  hymnus eléneklése zárta be a megható ünnepélyt, mire a 
hölgybizottság által mindenki számára külön papíroszsákban elő
re elkészített ajándékok szétosztása következett. A 150 sebesült
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és 23 ápoló mindengyikének bőven jutott kalács, sütemény, ciga
retta, dohány stb. és emlékűi egy-egy masszív cigarettatárca. —

A befolyt adományokról s kiadásokról a bizottság, melynek 
élén Bancsó Antalné és Hollós Jánosné úrnők állottak, a tanári 
testület előtt számolt el. Nyilvánosan azonban hálás köszönetünk 
kifejezése mellett itt nyugtázzuk a szíves adományokat a követke
zőkben : t

A líceum és a theol. akad. tanári testületén és ifjúságán kí
vül állók adományai:

1.) Pénzben: Rátz János 2.— , Máhr Á rpád 6.—, Fink Jó 
zsef 2.— , Hauer Károly 2.—, Manninger Frigyes 4.—, Koch Lín- 
csi 1.— , Jäger Mihály 3.—, Szűsz Károly 5.— , Zalka Mihály 2.—, 
Stark Gusztáv 2.—, Steiner György 3.—, Zsombor Géza 1.—, 
Schneeberger Adolf 2.—, Leitner Gottlieb 2.— , Mayersberg N,
2.—, N. N. 1.—, G. F. 1.—, Schiller Vilmos 2.— , Nussbaum Jó 
zsef 2.— , Dr. Stricker I. 1.—, Spiegel S. 1.— , Hernfeld V. 1.—, 
Kovács A rtú r 1.—, A ltdörffer Viktor 2.—, Bielitz Adolf 1.—, 
Goldschmiedt N. 2.— , Steiner Samu 1.—, Dr. Hofner E. 1.—, 
Pankovics János 1.—, Popini N. 1.— , C. Z. 2.— , Sz. E. 1.—, E. E.
2.—, Faragó József 1.—, Fischer Emil 10,— , dr, Schreiner Ká- 
rolyné 4.— ,Bründl Ödönné 5.—.H ajnal Endre 10.—.Lunkányi L. 
2.—, Özv. Pfeiffer Felixné 2,—, Horák Hugóné 2.—, Jaluschka 
Lajosné 5.— , Rupprecht Olivér 10.— , Haniffel Sándor 4.—, Lenk 
Mária 2.— , Kerpel Ignácné 5.— , Schleíffer Gusztávné 10.—, 
Bőhm Lajosné 2.—, Dr. Szílvási Gyula 5.— , Bergmann Adolfné
1. —, Bedy Lászlóné 1.—, Szirák Ferenc 1.— , Piri és Székely 1.—, 
Fleischmann Lipót 1.—, Schneider G.-né — .30, Remesberger Jó 
zsef 2.— , Trogmayer L. —.30, Schneider Istvánné 1.10, Özv, 
Scheffer Károlyné 1.— , W ojtech Vilmos 5.— , Dr. Visnya A ladár
2. —, Kapi Gyula 4.— , N. N. 2.—, N. N .*—.40. Paintner 
A.-né — .30, N. N. — 10, N. D. 2.— , Ihász Ferenc 4.—, N. N. —.30, 
Bognár K ároly 3.—, N ,N, —.40, Szép Ernő 1.—, N. N. — ,20, Bo- 
hacsek A .—,50, N. N. —.40, Schekolín J  .— .60, N. N. —.40, Un
ger F. 1.— .

2.) Egyéb adományok: Özv. Rupprecht Kálmánné 100 drb. 
zsebkendő,— Horváth Gedeonná kalács, — Stark Lajosné 1 üveg 
rum és 1 csomag tea, — Özv. Gravátsch Ágostonná sütemény, 
kalács, — Becht Rezsőné, B renner Károlyné sütemény,— Dr. 
Zundl Frigyesné sütemény, gyümölcs, — Haniffel Emilia 200 drb. 
cigaretta, — Özv. Schneider Lípótné 6 üveg bor, — Egy úrnő sü
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temény, cigaretta,— Nitsch Mórné 2 csomag tea, 1 doboz ci
garetta, — Poszvék Irén és Vilma cukorka, — Rátz Manóné ka
lács,— Kheim Tófor kolbász, — Hauer M ihály 800 drb., Rosner 
Lilly 100 drb. cigaretta, — Özv. Tompa Lajosné, özv. Poszvék 
Sándorné, özv. Vojkó Pálné, W eisz Kornélné, Gecsányi Gusztáv - 
né, Kapi Gyuláné és Jausz Vilmosné kalács, — Papp Józsefné 
sütemény és 6 üveg befőtt gyümölcs, — G yulay Károlyné 10 üveg 
befőtt gyümölcs, — M enyhárt Ferenc 1 sonka, — Király Fe
renc 150 m. csomagoló reklámszallag,— Bothár Dánielné kalács 
és alma, — Rosta Ferencné kalács, — Hetvényi Lajosné 50 drb. 
diós patkó, — Hollós Jánosné, Prőhle Károlyné, Králik Gusztáv- 
né kalács, — P ayr Sándorné sütemény, — Símkó Endréné al
ma,— Szabó Kálmánné 800 drb. cukorka és karácsonyfadísz.

Ehhez járul magának a tanuló ifjúságnak összegyűjtött ado
mánya természetben: u. m. cigaretta, gyümölcs stb., továbbá a ta
nári testületek és az ifjúság készpénzgyűjtése, amelyet teljes 
részletezés helyett a következő elszámolás bevételi tételei tüntet
nek fel:

I. Bevétel.
1.) A  theol. akad. tanári testület ivén 16 K. 2,)A líceumi ta 

nári testület ivén 69 K. 3.) A képezdeí tanári testület ivén 7 K. 
4.) A  theol. akad. hallgatók ivénl3 K. 5.) A  lie. I. osztály ivén 
16.30 K. 6.) A lie. II. osztály ivén 30.10 K. 7.) A  lie. III. osztály 
ivén 27.30 K. A  lie. IV. osztály ívén 18.31 K. A  lie. V. osztály 
ívén 16.50 K. 10.) A  lie. VI. osztály ivén 18.40 K. 11.) A lie. VII. 
osztály ívén 11.20 K. 12.) A lie. VIII. oszály ivén 6.40 K; ,13.) Az 
osztály ivén 11.20 K. 12.) A lie. VIII. osztály ivén 6.40 K. 13.) 
Bancsó Antalné úrnő ivén 27 K. 14.) Hollós Jánosné úrnő ivén 
39 K. 15.) Dala Jenő  tanár ur ívén 74 K. Összesen 389.51 K.

II. Kiadás.
1.) Karácsonyfatalpak 4.—K. 2.) A karácsonyfákra két do

boz gyertya és 60 drb. gyertyatartó 11.40 K. 3.) Pam ut a cukor
kák kötözéséhez 1.80 K. 4.) Dohány, cigarettahüvely, szivar, ci
garettatöltő a) 82.24 -f- b) 12.40 c) 22.64 +  1,08) összesen 
118.36 K. 5.) Pipák (15 drb) 15.— K. 6.) Cigarettatárcák (a) 120 
drb 175.—K -f- b) 30 drb 48.— K) összesen 223.— K. 7) Kocka
cukor (5 kg) 5. 60 K. 8) Csomagolópapír, papírzacskó (6.75 +  
0.60) 7.35 K 9.) Olló (munkaközben elveszített olló megtérítése)
3.— K. Összesen: 389. 51 K.
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Az ötödik osztály tanulói volt osztályfőjük dr. Ruhmann 
Jenő  kartársunk iránt érzett hálájuknak, hozzá való ragaszko
dásuknak azzal akarták némi tanúj elét adni, hogy a parancsnok
sága ala tt álló s a doberdói fensíkon hősiesen küzdő üteg legény
sége — 150 ember számára karácsonyi ajándékot gyűjtöttek. E 
célra maguk 50 K 30 fillért, az Ifjúsági M agyar Társaság tagjai 
9 K 90 fillért, a IV., VI. és VII osztályból egyesek 5 K 70 fillért 
adtak, továbbá Özv. Poszvék Sándorné 20 K-át és egy doboz süte
ményt, Özv. Vojtkó Pálné 6 K-át, Hollós János és Rosta Ferenc 
20—20 K-át, Krémusz Róbert 2 K-át, Hollósy Kálmán 3 K-át, 
Hetvényi Lajosné 4 csomag süteményt (elküldésre készen cso
magolva), Gecsányi Gusztávné, Kapi Gyuláné, Králik Gusztáv- 
né, Weisz Kornélné, Hollós Jánosné 1— 1 doboz süteményt, Ros
ta Ferencné egy doboz (5 kg) kockacukrot, Patthy Endre, Moesz 
Jenő  1— 1 doboz cigarettát s az utóbbi csokoládét is. A  befolyt 
pénzből apró ajándékokat; cigarettadohányt (melyet a tanulók 
feldolgoztak) pipadohányt, pipákat, kést, kanalat, patent kanó- 
cos gyújtókat, gombokat, tűt, cérnát, szappant, teát, levelezőla
pokat vettünk s mindezt a süteménnyel együtt 14 drb 5 kg-os 
csomagban december 14-én postára adtuk. 24-ike helyett csak 29-én 
érkeztek meg a csomagok rendeltetésük helyére sértetlenül és 
hiánytalanul. Ruhmann kartársunk Szilveszterestén osztotta szét 
tartalm ukat katonái között. Ha sikerült nekik csak egy kis örö
möt is okoznunk, mindazok, kik hozzájárultak, ezzel bőven el
vették jutalmukat.

i. Ifjúsági kirándulások. Több napra  terjedő, nagyobb tanul
mányi kirándulást szervezni a háború m iatt ez évben sem volt 
lehetséges. Kisebb, egy napra terjedő tanulmányi kirándulást 
Szabó József, a term észetrajz tanára vezetett három ízben is. 
Szeptember 29-én a VI. osztállyal, május 17-én az V. osztállyal 
volt Bécsben, ahol a term észetrajzi múzeumot és schönbrunni á l
latkertet, továbbá a város nevezetes középületeit nézték meg. — 
M ájus 10-én a IV. osztályt vezette el Fraknó várába s a Rozália 
hegycsúcsra ugyancsak egész napos kirándulásra. Szeptember 8- 
án a I. osztálynak Sopron város nevezetességeit m utatta  meg. Ok
tóber 12-én ugyanazon osztállyal, szept. 18-án a IV. osztállyal 
őszi növényeket gyűjtött a harkai dombon, április 9-én és 11-én 
pedig tavaszi növényeket a Daloshegyen és Kecksepatak völgyé
ben. Május hóban a VI. osztállyal a gázgyárt tekintették meg.
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A vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak 1915 évi december 
6-án 130480/V. sz. a. kiadott rendeletével, illetve egyházi főható
ságunknak 3029/915. sz. intézkedésével a szünetelő tornatanítás 
némi pótlásául elrendelt tanévközi kirándulást összesen 17-et ta r
tottunk február és március hónapokban az I-V osztállyal a város 
környékére.—

Április elejétől fogva Téby Mihály kartársunk m egtartotta a 
szokásos játékdélutánokat s a tanévközi kirándulásokat ezekkel 
helyettesítettük.

j ./ A  tanuló ifjúságnak katonai szolgálatra való előkészítése. 
Az 5361/915. ein. sz. és 87.129/915 sz. vallás és közoktatásügyi 
miniszteri rendeletek intézkednek a felsőbb osztályos középisko
lai tanulók tervszerű katonai kiképzéséről. Intézetünkben a kí
vánt feltételek közül csak egy volt meg, volt tornatanárunk; nem 
volt azonban tornacsarnokunk, játszóterünk, udvarunk s nem volt 
itthon egyetlen katonailag kiképzett kartársunk sem. Ezért inté
zetünk nem is került azok közé, melyekben a miniszter ur a kato
nai előkészítést elrendelte s oktatók kiküldéséről gondoskodott.— 
M indamellett tornatanárunk a felső osztályok tanulóival az 
„Irányelvek az ifjúságnak katonai szolgálatra való előkészítésé
hez” címen összefoglalt tanítási anyag gyakorlati részét elvégezte.

k'./ A  katonai szolgálatot teljesítő és besorozott tanulók szá
mára szervezett tanfolyam. A vallás és közoktatásügyi m iniszter 
ur 40962/1916. sz. rendelete, illetve egyházi főhatóságunk 1104/ 
916. sz. intézkedése alapján mi is megszerveztük az egy hónapig 
— május 25- junius 25ig — tartó tanfolyamot, hogy annak segít
ségével a VII. osztályt elvégzett tanulóink tanulmányaikat befe
jezhessék.— A előkészítő tanfolyamot heti 33 órával kezdtük, de 
egyik kartársunk közbejött betegsége miatt 31 órában folytattuk. 
Ebből vallástanra 2 óra, a m agyar nyelv és irodalomra 4, a latin  
nyelvre 3, a görög nyelvre, illetőleg a görög nyelv helyett választ
ható tantárgyakra 3 ( és pedig a görögpótló m agyarra 2, a ra jz ra  
1 ) a német nyelvre 3, a történelemre5, a fizikára 5, a matemati
kára 4 és a filozófiai propedeutikára 2 óra esett hetenkint. A  val
lástant és a görögpótló magyart Hetvényi Lajos, a magyar iro
dalm at és a filozófiát Hollósy Kálmán, a latint Revuczky Vilmos, 
a görögöt Bothár Dániel, a rajzot Králik Gusztáv, a német nyelvet 
Krémusz Róbert, a történelmet Dala Jenő, a mennyiségtant és 
fizikát Szabó Kálmán tanította előre megállapított és az egyházi

—  54 —



főhatóság által jóváhagyott tan terv  alapján.— A tanfolyamon 
összesen 26 tanuló vett részt, 14 olyan, aki az 1914/15. tanévben 
és 12, aki az 1915/16. tanévben végezte a VII. osztályt

A  tanfolyam befejezéséről s az elért tanulmányi eredményről 
a jövő évi Értesítőben fogunk beszámolni.

1./ A  tanév bezárása. A  tanév bezárása a nagymélt. m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter urnák 51.586/916. V. sz. rende
leté alp ján  junius hó 3-án tö rtén t ünnepélyes istentisztelettel 
ugyanott, ahol a tanévet megnyitottuk, a templomban. Az isten
tiszteletet Hetvényi Lajos intézeti vallástanár tartotta, Jákob sza
vai alapján: „Kisebb vagyok U ram  minden te jótéteményednél, 
melyet velem cselekedtél" emlékeztetvén a tanulókat a hálaadás
ra, a magukba szállásra és szám adásra. A  közénekkel kezdődő 
istentisztelet a Hymnus eléneklésével végződött.—
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2. Tanári kar és tantárgybeosztás.
a) Rendes tanárok.

| 
S

zá
m

 |

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

O
sz

tá
ly


fő

E g y éb  e l f o g l a l t 
s á g a

1. H o l ló s  J á n o s ,
igazgató.

Az I. félévben: latin VI. 5, VIII.4, 
történet VII. 3, VIII. 3; 15 óra. A 
II. félévben: latin VIII. 4, történet 
IV. 3, VII. 3 és VIII. 3; 13 óra.

—

2. B o t h á r  D án ie l ,
rendes tanár.

Az I. félévben: latin V. 6, görög 
V. 5, VI. 4 , VII. 4, VIII. 3; 22 óra 
A II. félévben: latin V. 6, görög 

V. 5, VI. 5, VIII. 4; 20 óra.

V.
oszt.

A líceumi nagy- 
könyvtár és az 

egyházkerületi le- 
levéltár őre

3. D a l a  Jenő ,
rendes tanár.

Az I. félévben: magyar I. 5, latin 
I. 6, IV. 5, történet V. 3 és VI. 3; 
22 óra. A II. félévben: magyar I. 
5, latin I. 6, történet III. 3. V. 3 

és VI. 3; 20 óra.

I.
oszt.

Az I. és II. oszt. 
kiskönyvtár őre, a 
a főiskolai kisbi- 
zottság jegyzője

4. H e tv é n y i  L a jo s ,
rendes tanár.

Az I. és II. félévben: vallástan 
1—VIII. 16, magyar II. 4, görög

pótló magyar VIII. 2; 22 óra.
II.

oszt.

Az Ifj. Belmissziói 
egyesület elnöke, 
intézeti exhortátor 
és a főiskolai nagy
bizottság jegyzője

5. HollÓ8y K á lm án .
rendes tanár.

Az I és II. félévben: magyar IV. 
4, V. 3, VI.3, görög-pótló magyar 
VI. 2, latin II. 6, filozófia VIII 3; 

21 óra.

VI.
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 tá v ,
rendes tanár.

Az I. félévben: rajz.-geom. I. 3, II. 
3, III. 2, IV 2,gör.-pót. r. V. 2, VI. 
2, VII 2, VIII. 1, szépírás 1. 1, II. 1, 
mennyis. IV. 3; 22 óra II. félévben: 
rajz.-geom. 1.3, II. 3, III. 2, IV. 2, gör. 
pót.r. V-VIII. 8, sz. ir. I-II. 2; 20 óra

IV.
oszt.

Tanítja a szabad
kézi rajzot, éneket 
Az ifj. Ének- és 
Zenekör elnöke

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

Az I. félévben: latin VII. 4, né
met III. 3, IV-VIII. 15; 2 2  óra. 
A II. félévben: latin VII. 4, né
met III. 4, 1V-VÍI. 12, VIII. 2; 

22 óra.

VII.
oszt.

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

Az I. félévben még katonai szol
gálatot teljesített. A 11. félévben: 
latin IV 6, VI. 5, görög VII. 5, 
görögpótló magyar V. 3; 19 óra.

—
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10.

11.

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

Az I. félévben: magyar III. 4 VH. 
3, VIII. 3, görögpótló magyar V.

VII. 2, latin III. ö; 20 óra. A li. 
félévben: magyar I II . 4, VII. 3, 
VIII. 3, görög-pótló magyar VII. 

3, latin III. 6; 19 óra

VIII.
oszt.

Az Ifj. Magyar 
Társaság h. elnöke.

D r .  R u h m an n  Jenő ,
rendes tanár. Hadba vonult. — Az Iij. Magyar 

Társaság elnöke.

12. S p a n n e r  G éza ,
rendes tanár. Hadba vonult. — Az Ifjúsági gyors

író kör elnöke

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

Az I. félévben: földrajz l-II. 6, III 
2, természetrajz I-II. 4, lV-V. 6, 
VI. 2, történelem III. 2; 22 óra. 
A II. félévben: földrajz I-II. 6, III. 
2, természetrajz I -I I . 4, IV-VI. 9; 

21. óra.

III
oszt.

A természetrajzi 
szertár és a III. 
és IV. oszt. kis

könyvtár őre. Táp
int. eforus.

U .
S z a b ó  K á lm án ,
rendes tanár.

Az I. félévben még katonai szol
gálatot teljesített. A II. félévben 
mennyiségtan IV-VII. 13, fizika 

V1I-VIII 8; 21 óra.
—

A fizikai szertár őre 
Egyházkeriileti 

számvevő.

15. T é b y  M ihá ly ,
rendes tornatanár.

Az I. félévben: számtan l-II. 8, 
III . 3, történet IV. 3; 14 óra. A 
II. félévben: számtan l-III. 11; 

11 óra.
—

Az Ifjus. Tornakor 
elnöke. Tanit he
gedűt is. Tanárér- 
tekezleti jegyző.

16.
Dr.  S z i l v á s i  G yu la
iskolai orvos és 
egészségtantanár.

Egészségtan V II. oszt.; 1 óra. —

b) Óraadó tanárok.
1. Faragó József a helybeli m. kir. állami főreáliskola rendes 

tanára, tanította a mennyiségtant az I félévben az V-VIIL 
osztályban heti 8 órában, a II. félévben csak a VIII. osztály
ban heti 2 órában.

2. Harsányi Lajos, a helybeli m. kir. áll. főreáliskola rendes 
tanára, tanította a fizikát az I. félévben a VII. osztályban 
heti négy órában.

3. Dr. Visnya Aladár, a helybeli m. kir. áll. felsőbb leányiskola 
igazgatója, tanította a fizikát az I. félévben a VIII. osztály
ban heti 4 órában.
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c) Rendkívüli tanárok:

1. Steiner József, r. kath. hitoktató, tanította a róm. kath. hit
tant az I. félévben heti 3 órában.

2. Thullner János, r. kath. hitoktató, tanította a r. kath. hit
tant a II. félévben heti 3 órában.

3. Goldstein Ignác, izr. hitoktató, tanította az izr. hittant 
heti 2 órában.

d ) Intézeti szolgák:

1. Buti Dénes, 2. Komjáthy Lajos, (a háború kezdete óta ka
tonai szolgálatot teljesít).



3. Végzett tananyag.
a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dala Jenő.

1. Vallásion. Heti óraszám 2. Ószövetségi élet- és jellemké
pek s tanítások, különös tekintettel a Megváltó eljövetelének elő
készítésére. Az ószövetségi könyvek főtartalm ának rövid ismer
tetése. A tízparancsolat Luther m agyarázatával és az első hit
ágazat. Egyházi énekek s alkalmi imádságok. K. k. Frenyó L. A  
Megváltó eljövetelének előkészítése az ószövetségben. Tr.: Het- 
vényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 5. a] Nyelvtan. Az egyszerű 
mondat és részei, a fő- és mellékmondat megkülönböztetése. 
M ondattani alapon alaktan; a hangtan elemei; helyesírás, b) Ol
vasmányok. Prózaiak: Szemelvények a hún és m agyar nemzeti 
mondából: Hunor és M agyar; Attila, Isten ostora; Prískus Rhetor 
utazása Attilához; A  catalaunumi csata; A fehér ló mondája; A 
brentai csata; Lehel kürtje; A magyarok a szentgalleni monos
torban; Botond; Szent István; Korona és kard; Szent László és 
a kánok; Nándorfehérvár ostroma; Salamon harcai és vége; 
Szent László. A  görög mondákból és történetből: T rója veszedel
me; mes^k, mondák, tanítómesék, rövid rajzok, elbeszélések, A  
magyar puszta és népe. Költői olvasmányok: Katonaélet, Nyalka 
huszár, Hadnagy uram, Téli világ, Három fiú, A  rab gólya, A  
vándor fiú, Anyám tyúkja, Rákosi szántó a török alatt, A  farkas 
és a szúnyogok, Szüretünk, Kőmíves Kelemenné, Szent László 
füve, Huszárok, A bojtár, Kinn a ménes kinn a pusztán, Van 
a nagy alföldön csárda sok, Gyors a madár, (ezek könyvnélkül 
is). Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei. J .: Is
kolai magyar nyelvtan I. r. és Lehr-Riedl: M agyar olvasókönyv 
I. r. Tr. Dala Jenő.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Összefüggő olvasmányok
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a la ján  (mesék, kisebb párbeszédek, Róma alapítása, trójai há
ború) a névszók és a cselekvő ige ragozása a rendhagyó alakok 
mellőzésével. Az olvasmányokban előforduló szókincs e lsajátí
tása. Havonkint két iskolai dolgozat, fordítás magyarból latinra. 
K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és olvasó- s gyakorlókönyv. 
Tr.: Dala Jenő.

4. Földrajz. Heti óraszám 3.Földrajzi alapelőismeretek tá jé 
kozás a földgömbön és térképen. M agyarország hegy-, vízrajzi-, 
éghajlati viszonyai, terményei, állatvilága, lakosai. M agyaror
szág' politikai beosztása, nevezetesebb városai. Térképvázlatok 
készítése. Katonai térképek ismertetése és olvasása. K. k. Dr. 
Lakos—Németh: Földrajz, I. r. Tr.: Szabó József.

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. őszi gyümölcsök, házi em
lős állatok, fenyők, az emberi lakás közelében, erdőn és mezőn 
élő emlős állatok, tavasszal virító növények és a házi szárnyasok 
ismertetése. Növénygyűjtés. K. k. Dr. Szterényi H.: Természet
ra jz  I. r. Tr.: Szabó József,

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, té r
fogat és súlymérték ismertetése. Időszámítás. K. k. Beke Manó: 
Számtan. Tr.: Téby Mihály.

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám  3. a) Planímetria. 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 
m értani 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. M agyar folyóírás. Kis- és nagy
betűk. K. k. Szabó: Szépírási minta. Tr.: Králik Gusztáv.

9. Ének. Heti óraszám 1. 24 egyházi dallam begyakorlása. 
Egyszerű világi és hazafias dalok begyakorlásával kapcsolatban 
a  hangjegyek és szünetjegyek olvasása és írása. Az ütem, 2/4, 3/4 
és 4/4 ütem, ütemezve éneklés, a hangsúly. — A kötőív. — Ponto
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zott hangjegyek. — Az egyszerű gyakori előadási jelek. — H al
lásfejlesztő gyakorlatok, — K. k. Az evang, egyház Dallamos 
könyvecskéje az uj énekes könyvhöz. — Sztojánovics: Apolló 
hangj egyfűzet. Tr,: K rálík Gusztáv.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: Hetvényi Lajos.

1. Vallástan. Heti óraszám 2. Jézus élete és tanítása a meg
felelő újszövetségi szakaszok ismertetése alapján. Az újszövet
ségi könyvek főtartalm ának rövid ismertetése. Az apostoli hit
vallás. Egyházi énekek. K. k. Bereczky S.: Bibliai történetek és 
Luther M árton Kiskátéja. Tr.: Hetvényi Lajos.

2. Magyar nyelv. Heti óraszám 4. a) Nyelvtan: A múlt évi 
anyag ismétlése után az egyszerű m ondat folytatólagos tárgya
lása, szóösszetétel, szóragozás, szóképzés; az ige és a névszók; 
a szórend, szókötés; az összetett mondat, b) Olvasmányok: Rö
vid rajzok, elbeszélések és tanítómesék; leírások; Hérodotoszból 
Croesus és Cyrus története; a magyar történelemből: Nagy Lajos 
és a nápolyi hadjárat; Nagy Lajos jelleme. Hunyadi János. A 
vánai csata. Mátyás király jeles tettei. M átyás mint hadvezér és 
mint uralkodó. Költemények: Az ó-torony. A  lengyel anya. 
Búcsú. A  puszta télen. A  Tisza. Both bajnok özvegye. Szibinyáni 
Jank. M átyás anyja. A  holt katona. A  jó öreg kocsmáros. A  tudós 
macskája. A szegény asszony könyve (ezek könyv nélkül is). Az 
obsitos (mint olvasmány). Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat, 
K. k. Szinnyeí: Iskolai m agyar nyelvtan II. rész. Lehr-Ríedl: M a
gyar olvasókönyv II, rész. Tr.: Hetvényi Lajos.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Az alaktan ismétlése és be
fejezése. A  fő- és mellékmondatok megkülönböztetése kötőszók 
szerint, accusativus cum infinitivo, ablativus absolutus. Olvasmá
nyok: Romulus asylum aperit. De raptu  Sabinarum. De bello cum 
Sabinis gesto. De morte Romuli. Colloquium inter praeceptorem et 
discipulos, Colloquium praeceptoris cum díscipulís. De Hora- 
tiorum et Curiatiorum certamine. De adventu Hunnorum. De 
A ttiláé aedibus. De convivio regis Attiláé. De equo ligneo. De 
fraude Sinonis. De incendio Troíae. De exercítu Romano. De 
Ulixe ín Ogygia insula morante, De Phaeacibus. De Polyphemo. 
De Aeolo, ventorum rege. Fordítási gyakorlatok latinra. Havon-
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kint két írásbeli dolgozat. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan és Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv. Tr.: Hollósy Kálmán.

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

5. Természetrajz. Heti óraszám 2. őszi növények ismertetése 
u tán  az első osztályban nem tárgyalt nevezetesebb gerinces á lla 
tok leírása s a gerinctelenek vázlatos tárgyalása. Rovargyűjtés. K. 
k. Dr. Szterényi H.; Term észetrajz II. rész. Tr,: Szabó József.

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

7. Rajzoló geometria. Heti óraszám 3. a] Sztereometria. A 
kocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger, kúp és a gömb is
m ertetése, elemezése (élek, lapok viszonylagos helyzete, élszög, 
lapszög, testszög,) m értani szárm aztatása, hálózatuk, felszín- és 
köbtartalomszámítás. Az egyszerűbb modellek elkészítése. A  
tanultakból levonva a sztereom etria alapfogalmai: a pont, egye
nes és sík térbeli és viszonylagos helyzetei. — b) Rajz. Ősszel 
term észetes levelek rajzolása és színezése. — A hasáb, gúla, hen
ger, kúp és egyszerű tárgyak axonometrikus, valamint közvetlen 
megfigyelés után való rajzolása az árnyék egyszerű feltüntetésé
vel. — Stilizált levélformák és növényi díszítések rajzolása és szí
nezése. — Kezügyesítő gyakorlatok. Ecsetrajzolás. Emlékezet
ből való rajzolás. K, k. Horti: Rajzoló geoemtria II. rész. Tr.: 
Králik 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. — 
N épdalok és hazafias énekek begyakorlása egy és két szólamban. 
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, 
körm ondat alkalmas dalokban szemléltetve. K, k. Az. evang, egy
ház Dallamos könyvecskéje az uj énekes könyvhöz, Sztojanovics: 
Apolló hangjegyfüzet. Tr,: Králik Gusztáv,
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III. OSZTÁLY.
Osztályfő: Szabó József.

1. Vallástan. Heti óraszám 2 . Keresztyén egyháztörténet 
jellemző kor- és életrajzokban, különös tekintettel a reformáció 
(Luther) korára és hazai evangéliumi egyházunk történetére, szer
vezetére és intézményeire. Egyházi énekek. K. k. Hetvényi Lajos: 
A  keresztyén egyház rövid története kor- és életrajzokban. Tr.: 
Hetvényi Lajos,

2 . Magyar nyelv. Heti óraszám 4 . a )  Nyelvtan. A nyelvtan 
rendszeres áttekintése, b) Olvasmányok. A  görög világból: Pe
rikies, a görög színház. A  m agyar 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  peregrinus. Tol- 
lagi Jónás Pesten. Az első magyar komikus. Költemények: Hym
nus. Szülőföldemen. A  hamis tanú. Füstbe m ent 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-Ríedl: M agyar olvasókönyv III, rész. Tr.: Rosta 
Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6 . a )  Nyelvtan. Az egyszerű 
m ondat mondattana, bj Olvasmányok. Cornelius Neposból: Milti- 
ades. Themistocles. Aristides. Phaedrusból: Lupus et agnus. 
Ranae regem petierunt. Canis per fluvium carm en ferens. Vulpes 
et ciconia. Cervus ad fontem. Vacca, capella, ovis et leo. Lupus et 
gruis. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Fordítás m agyar
ból latinra. K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és ugyanan
nak Latin olvasókönyve a gimnázium III. IV. osztálya számára 
Tr.: Rosta Ferenc.

4. Német nyelv. Heti óraszám szeptembertől januárig 3, 
januártól 4. A nyelvtanból az alaktan az olvasmányokkal kap-

* csolatban. Prózai és verses olvasmányok fordítása, a költemények 
könyv nélkül való betanulása és beszédgyakorlatok egyszerűen 
bővített mondatokban az átvett olvasmányok alapján. Olvasmá
nyok: Der Löwe und die Maus. Des Königs Grab. Der Nagel, Das 
zerbrochene Hufeisen. Seltsamer Spazierritt. Der Frühling. 
Phrixos und Helle. Költemények: Die Kapelle (Uhland). Die
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wandelnde Glocke (Goethe). Mein Vaterland (Hoffmann v. F a l
lersleben). Schützenlied (Schiller). Die vier Brüder (Schiller). 
Frühlingsankunft (Des Knaben W underhorn). Gefunden 
(Goethe). Heidenröslein (Goehe). Der gute Kam erad (Uhland). 
írásbeli dolgozatok kéthetenként. K. k. Albrecht János: Német 
nyelvtan és Német olvasókönyv I. rész, Tr.: Krémusz Róbert.

5. Történelem. Heti óraszám 3. Magyarország története a 
mohácsi veszedelemig. Történelmi olvasmányok, K. k. Varga 
Ottó: A  magyarok története és M agyarország a jelenben. I. rész, 
Tr.: Szabó József, a II. félévben D ala Jenő .

6 . Földrajz. Heti óraszám 2 . Amerika és Ausztrália föld
rajza  után természettani és csillágászati földrajz. Fontosabb fizi
kai tünemények és eszközök leírása. K. k. Dr. Némethy Károly: 
Földrajz  III. rész. Tr.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám 3. A százalékszámítás egves 
alkalmazásai. Összetett következtetések. Kamatszámítás. Kam a
tos-kamatszámítás. Értékpapírok. Arányos osztás és középérték 
számítás. Éremszámítás. K. k. Beke Manó dr.: Számtan. Tr. Téby 
Mihály.

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

IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: Králik Gusztáv.

1. Vallástan. Heti óraszám 2 , Az evangéliumi keresztyénség 
tanítása építő irányban bibliai és történeti példák által szem lélte
tett alakban, a Luther K átéjában foglalt igazságok alkalmas fel- 
használásával és a választó tanok kiemelésével. Egyházi énekek, 
K, k. Hetvényi L,: Keresztyén vallástan. Tr,: Hetvényi Lajos,

2 . Magyar nyelv. Heti óraszám 4. Olvasmányok: A rany Tol
dija és Kisfaludi Károly Mátyás diákja. Kisebb költemények a 
m agyar klasszikusokból, különös tekintettel a különböző versfor

—  G 4



m ákra. Prózai olvasmányok Heltai meséiből, Mikes leveleiből, 
Ferenc király m egkoronáztatása. Jakli. Elmélet: Stilisztika. A 
szókincs. A stílus tiszta magyarsága, világossága, szabatossága, 
ereje, csinossága, fordulatossága (trópusok és figurák). Verstan: 
A  hangsúlyos verselés, a klasszikus és nyugateurópai versformák. 
Havonként írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: Stilisztika és 
verstan. Lehr A.: Arany Toldija. Tr.: Hollósy Kálmán.

3. Latin nyelvtan. Heti óraszám 6 . Olvasmány: Caesar De 
bello Callico című művéből: I. Gallia felosztása. II. A helvetiusok 
kivándorlása. A  gallok és a germánok szokásairól. Ovidius: Meta- 
morphoseon librijéből: A  világ négy korszaka. Deucalion és Pyrr- 
ha. A hexameter; fontosabb verstani szabályok. Az olvasmányok
hoz történeti bevezetés, tárgyi magyarázatok. Nyelvtan: az előző 
osztályok anyagának ismétlése után az összetett mondat; fordí
tás magyarról latinra. Szótanulás, frázisok gyűjtése és tanulása, 
retroversió. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. K. k. P irchala Imre: 
Latin nyelvtan és Latin olvasókönyv a III. és IV. osztály számára. 
Tr.: Dala Jenő az I-ső, Revuczky Vilmos a II.-ik  félévben.

4. Német nyelv. Heti óraszám 3. Az alaktan folytonos ismét
lése mellett a m ondattan. Prózai és költői olvasmányok fordítása 
és azok tartalm ának német nyelven való elmondása. Beszédgya
korlatok. Prózai olvasmányok: Der Wolf und der Mensch, Die 
Boten des Todes. Das Schaf. Androklus und der Löwe. Die Ge
schichte des alten Wolfes. Seltsamer Streit. Der Glockenguss zu 
Breslau. Die Veranlassung des trojanischen Krieges. Költemé
nyek: Tätigkeit (Gleim). Sehnsucht nach dem Frühling (Hoffmann 
v. Fallersleben). Des Knaben Berglied (Uhland). W anderes 
Nachtlied. Meeresstille (Goethe). Der betrogene Teufel (Rückert). 
Der Reisende (Geliert). Malei und Malone (Kopisch). W ander
lied (Eichendorf), Havonkint írásbeli dolgozat. K, k. A lbrecht J ,: 
Német nyelvtan és olvasókönyv. Tr.: Krémusz Róbert.

5. Történelem. Heti óraszám  2 . M agyarország története a 
mohácsi vésztől a jelen korig. M agyarország politikai földrajza; 
Ausztria; az Osztrák-magyar monarchia. Történeti olvasmányok. 
K. k. Varga Ottó: A  magyarok története és M agyarország a je
lenben II. rész. Tr,: az I. félévben Téby Mihály, a II. félévben 
Hollós János,

6 . Természetrajz.H eti óraszám 3. A növénygyűjtésről, őszinö
vények ismertetése a lapján növényalaktan, vegytani alapismere-
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tek után növényrendszertan. A  növények élet jelenségei. Növé
nyek gyűjtése. K. k. Dr. Szterényi: Növénytan. Tr.: Szabó József.

7. Mennyiségtan. Heti óraszám  3. A  négy alapművelet ab
szolút és relativ egész számokkal; több tagú kifejezések szorzása, 
négyzete, köbe; közönséges számok négyzete és köbe; törtekkel 
való műveletek; többtagúval való osztás; egy ismeretlennel biró 
elsőfokú egyenletek. K. k. Beke Manó dr.: Algbera. Tr. az I. fél
évben Králik Gusztáv, a II. félévben Szabó Kálmán.

8 . Rajzoló geometria. Heti óraszám 2 . a) Planimetria. A  kúp
szeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola keletkezése, gépies 
rajzolása, fontosabb tulajdonságaik, szerkesztésük, alkotó részeik, 
érintőjük, bj Rajz. Növények, ágak egyszerű festése. Díszítések 
rajzolása és színezése. R ajzolás ecsettel. Emlékezetből való ra j
zolás. K. k. Horti: Rajzoló geometria IV. rész. Tr.: Králik 
Gusztáv.

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: Bothár Dániel.

1 . Vallástan. Heti óraszám  2 . A  keresztyénység m egalapítá
sának története. Jézus korának és m unkájának megértése céljá
ból Izrael vallásának rövid ismertetése, különös tekintettel a p ró
fétákra. Jézus élete és tanítása. Az apostolok élete és működése. 
A  Szentírásnak, különösen az új szövetség nevezetesebb részei
nek olvasása és m agyarázata. K. k. Frenyó Lajos: „A keresztény
ség megalapításának története“ . Tr.: Hetvényi Lajos.

2 . Magyar nyelv. Heti óraszám  3. a) Olvasmányok: A  pá- 
kásztanya. B. W esselényi Miklós (idősb). Hunyadi János harcai 
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 m egajánlása ügyében. Deák beszéde a felirat tá r
gyában. Toldi estéje. Az új földesúr. Mikes leveleiből. Salamon 
Ferenc: Daliás idők; a négy utolsó házi olvasmány, b) Elmélet: 
Az olvasmányok alapján szerkesztéstan és rhetorika, az anyag- 
gyűjtés és elrendezés; 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 Fasti és 
Metamorphoseon libri-jából: Romulus és Remus kitétele. Róma



alapítása. A  Fabiusok hősi vállalata és halála. Hercules legyőzi 
Cacust. Daedalus és Icarus. Philemon és Baucis. A tárgyalt írók 
életrajza s műveik rövid ismertetése. Az olvasmányokkal kap
csolatban nyelvtani, m ondattani és stilisztikai ismétlés, valamint 
régiségtani ismeretek. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. K. k. Kö- 
pesdy S.: Cicero de imperio Cn. Pompei. Cserép J.: Szemelvény. 
P. Ovidius Naso műveiből; Köpesdy-Cserép; Latin stílusgyakor
latok. Tr.: Bothár Dániel.

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

5. Görög pótló. Heti óraszám 3. a) Irodalmi rész: Összefüggő 
bő szemelvények alapján Homeros Iliása és Odysseája; a home- 
rosi istenek, a homerosi kérdés. Szemelvények Herodotos mű
veiből. Tinódi Sebestyén: Buda veszéséről s Terek Bálint fogságá
ról; A rany: Buda halála; Gyöngyösi: Kemény János emléke
zete; Kemény János: Bethlen Gábor; Cserey Mihály: Apafi ha
lála. A  zernyesti ütközet. A por Péter báró: Részletek a M eta
morphosis Transsylvaniaeből. K. k. Csengeri: Homeros Iliasa, 
Gyomlai: Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények Herodotos 
történeti műveiből és Badícs: M agyar irodalmi olvasókönyv I. r. 
T r.: az I. félévben Rosta Ferenc, a II. félévben Revuczky Vilmos.

b) Rajz. Heti óraszám 2 . Az előző osztályok anyagának is
métlése és mélyítése után a hasáb, gulya, továbbá forgási testek 
és edényformák rajzolása szénnel és krétával szürke alapon a 
látszattani és világítási jelenségek tüzetesebb megbeszélésével és 
tanulmányozásával. E tanulm ány körébe vágó tárgyak vázolása. 
R ajzolás ecsettel. Növényi formák egyszerű (dekorativ) festése. 
Tr.: Králik Gusztáv.

6 . Német nyelv. Heti óraszám 3. Nyelvtanból az alak- és 
m ondattan átismétlése különös tekintettel a szórendre és a ma
gyar nyelvtől eltérő sajátosságokra és az elüljárók. Prózai és ver
ses olvasmányok fordítása, a költemények könyv nélkül való be
tanulása és beszélgetés az átvett olvasmányok alapján. Olvas
mányok: Knecht Ruprecht. Dornrösschen. ReinekeFuchs. Aschen
puttel. Der Rabe und der Fuchs. Das Riesenspielzeug. Költemé
nyek: Die Lorelei (Heine). Erlkönig (Goethe). Barbarossa (Rü- 
ckert). Der Postillon (Lenau). Der alte Landmann an seinen Sohn
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(Hölty) és Der tote Soldat (Seidl), Havonkint írásbeli dolgozat, 
K. k, Dr. Theísz 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 részletes törté
nete a nyugatrómai császárság bukásáig. K. k. Varga Ottó: Világ- 
történet I. rész. Tr.: Dala Jenő.

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

9. Mennyiségtan. Heti óraszám az I. félévben 2, a II. félév
ben 3 . a) Algebra. Elsőfokú egyenletrendszerek algebrai megol
dása. Négyzet és köbgyök algebrai kifejezésekből és közönséges 
számokból. Másodfokú egyenlet algebrai megoldása. Műveletek 
gyökmennyiségekkel, b) Geometria. A  planimetriafőbb tételei a 
körtan kivételével. K. k. Dr. Beke Manó: Algebra. Drv W agner 
A lajos: Geometria. Tr.: az I. félévben Faragó József, a II. félév
ben Szabó Kálmán.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: Hollósy Kálmán. ,

1. Vallástan. Heti óraszám 2 . Egyetemes keresztyén egyház- 
történet a westfáliai békekötésig, főtekíntettel az egyház belső 
életére. Az apostolok cselekedeteiből Pál apostol útjainak olva
sása és m agyarázata. K. k. Pálfi J .: A keresztyén egyház törté
nete. 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) Olvasmá
nyok: Kísbeb költemények Kisfaludy S., Kisfaludy K., Czuczor, 
Kölcsey, Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Arany, Tompa, Petőfi, 
Garay, Gyulay, Lévay, Szabolcska, Endrődi műveiből és a nép- 
költészetből; A rany balladái; Shakespeare Coriolanusa, Sophok
les Antigonéja. Házi olvasmányok: Zrínyi Szigeti veszedelme, Vö
rösm arty Két Szomszédvára,. K isfaludy Károly Kérők című víg já 
téka. Havonkint írásbeli dolgozat. K. k. Góbi: Poétika. Tr.: 
Hollósy Kálmán,

3. Latin nyelv. Heti óraszám 5. Prózai olvasmány: Livíus ab 
Űrbe condita líbri XXL 1—29, 32—38. fejezetei. Az író élete s
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művei, történetírói sajátosságainak ismertetése. A  hadi régiségek. 
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 bevezetése. Vergilius élete és mun
kái, vallási régiségek. Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Pir- 
chala: Livius XXI. és XXII. könyve. Pirchala: Vergilius Aeneise. 
Szabó—W irth: Stílusgyakorlatok, Wágner—Horváth: Római ré
giségek. Tr.: az I. félévben Hollós János, a II.-ban Revuczky Vil
mos.

4. Görög nyelu. Heti óraszám  5. Első igeragozás átismétlése, 
második igeragozás; az V—V III. osztály igéi. A  m ondattan főbb 
részei tekintettel a latin nyelvvel való rokonságra. Olvasmány: 
Szemelvények az Anabasisból, Xenophon élete és munkái. Kéthe- 
tenkínt írásbeli dolgozat. K. k. Maywald J .:  Görög nyelvtan és 
olvasókönyv. Tr.; Bothár Dániel.

5. Görög pótló, a) Irodalm i rész; heti óraszám 2 . Szemelvé
nyek a görög elégia, epigramma, dal és karénekköltészet köré
ből. A  klasszikus irányban működő költőink tüzetesebb ismerte
tése. Színházi régiségek. Aeschylos: Oresteia, ford. Csengeri J á 
nos. Euripides: Iphigenia A ulisban. K. k. Badics Ferenc: Magyar 
irodalmi olvasókönyv II. rész. T r.: Hollósy Kálmán.

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

6 . Német nyelv. Heti óraszám  3. A tanulók két csoportra osz
lottak: a magyar és német anyanyelvűek csoportjára. A z első cso
port olvasmányai: A német hősmondából: a Nibelunglied, Gud- 
runlied, Rolandslied, H ildebrand und Hadubrand, Lohengrin ta r
talma. Költemények: Reiters Morgenlied (Hauff); Der Sänger 
(Goethe); Der getreue Eckart (Goethe); D er Graf von Habsburg 
(Schiller) (Az első költemény, valamint: Gudruns Klage Geibel- 
től könyv nélkül is). A m ásodik csoportban olvastak még a Níbel- 
bungének új felnémet fordításából 20 éneket. Elolvasták még a ké

zikönyvnek a németek történetéről szóló összes szakaszait az újko
rig, különös tekintettel a lovagkorra. Könyv nélkül tanulták 
a  „Das Grab im Busento” c. költeményt Platentől. Havonkint 
írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Theisz Gy.: Német nyelviskola II. 
rész. Tr.: Krémusz Róbert.

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

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

9. Mennyiségtan. Heti óraszám az I. f. é.-ben 2 , a Il.-ban 4. 
Negatív és törtkitevős hatványok és gyökök; a logarithmus és szá
mítás logaríthmusokkal; arithmetikai és véges geometriai sorok. 
Körtan; goniometria és síktrigonometria. Tankönyv: Dr. Beke 
Manó: Algebra, Dr. W agner A lajos: Geometria. Tr.: az I. f. é-ben 
Faragó József, a II.-ban Szabó Kálmán.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Krémusz Róbert.

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 alkotmányának ismertetése. 
K. k. Pálfy J.: A keresztyén egyház története. Tr.: Hetvényi 
Lajos.

2 . Mgyar nyelv. Heti óraszám  3. A magyar nemzeti irodalom 
fejlődésének olvasmányokon alapuló ismertetése, főtekintettel az 
egyes korszakok művelődés-történeti jellemzésére. — A közép
kor szellemi élete; Mátyás és renaissance; a reformáció h a tá sa ; 
Tinódi és Balassa: a katholikus restauráció, Pázmány és Zrínyi, 
a kurucvilág költészete; Mikes és Faludi; Bessenyei és az iroda
lom felújulása; a különböző költészeti irányok. A magyaros írók: 
Dugonics, Gvadányi; az ó-klassikai irány képviselői, Virág; a né- 
metesek, Kazinzcy, Kölcsey, Csokonai, Berzsenyi, K isfaludy 
Sándor. Olvasmányok: a tárgyalt írók és korok kiválóbb művei, 
a nagyobb művekből szemelvények; Riedl: A  magyar irodalom 
főirányai; Szinnyei: A m agyarság eredete, nyelve és honfoglalás
kori műveltsége; Gyöngyösi: M urányi Vénus. Havonként egy házi 
dolgozat. K. k. Pintér: A  m agyar irodalom története I. rész; Tr.: 
Rosta Ferenc.
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3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Költői olvasmány: Vergilius 
Aeneísének VI. énekéből az 1— 13, 42— 155, 264—336, 384—425, 
450—476, 679—901 v. fordítása. Az Aeneis tartalm a s a reá  vo
natkozó ismeretek ismétlése. Prózai olvasmány: Sallustíus: De . 
bello Jugurthino c. művéből az 5— 16, 20—38, a 85-ik caput cur- 
sim, — Cicerónak Catilina ellen tarto tt első beszédéből 9 caput, 
a többi cursim és fordításban alaki és tárgyi magyarázatokkal. 
Állami és vallásrégiségek. Az olvasott írók élete és műveik. Ha
vonként egy írásbeli dolgozat felváltva magyarból latinra és la
tinból magyarra. K. k. Bartal- Malmosi: Sallustíus, Köpesdy: Ci- 
ceronis in Catílinam or. I., Pirachala: Aeneis; Csengeri:Stílusgya
korlatok W agner- Horváth: Római régiségek. Tr. Krémusz 
Róbert.

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- 
pylaií csata.) A  görög próza fejlődése. Herodotos élete és törté
neti műve. Költői olvasmány: Homeros Iliasának 1. éneke. A ho- 
merosi költemények sorsa és a homerosi kérdés. Dialektus és 
grammatikai fejtegetések. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat, 
felváltva görögből m agyarra és magyarból görögre való fordítás. 
K. k. Geréb: Görög prózai szemelvények, Csengeri: Homeros Ilia- 
sa. Tr.: Az I. félévben Bothár Dániel a II.-ik félévben Revuczky 
Vilmos.

5. Görögpótló, a) Irodalmi rész. Heti óraszám 3. I. Bő sze
melvények Thukydidesből, főleg a Perikies alakjára vonatkozó 
részek: a lesbosí és melosi ügy; Demosthenes korának rajzával 
kapcsolatosan az I.-filippika. II. A  magyar történetírás fejlődésé
nek főbb mozzanatai. Szemelvények H orváth Mihály, Szalay 
László és Salamon Ferenc műveiből. A m agyar szónoklat fejlődé
se és képviselői. K. k. Hegedűs István: Öszzefüggő részek Thuky- 
dides műveiből, Borsos: Demosthenes filippikái. Badics: Magyar 
irodalmi olvasókönyv III. rész Tr.: Rosta Ferencz.

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

6 . Ném et nyelv. Heti óraszám  3. A tanulók két csoportra osz
lottak: a magyar és német anyanyelvűek csoportjára. Az első
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csoportban irodalomtörténet: Luther irodalmi jelentősége, Hans 
Sachs, a mesteriskolák, népkönyvek, egyházi dalköltők a XVII. 
században, Opitz M árton Gryphius, az anakreontikus költők, 
Gellert, Gottsched és svájci ellenfelei: Bodmer és Breitinger, 
Klopstock, W ieland, Bürger, Lessing élete és irodalmi működése, 
Olvasmány: Hermann und Dorothea három éneke, Minna von 
Barnhelm két felvonása és az ötödikből néhány jelenet. A  má
sodik csoportban az említett irodalom történeti szakaszok; olvas
mányul pedig: Lessing: Nathan der Weise, Misz Sara Sampson 
és Goethe: Hermann és Dorothea c. darabjai szolgáltak, vala
mint a Laokoonból néhány szemelvény. Elolvasták még Bürger: 
Lenore c. balladáját és W ieland Oberonjának a tartalm át. H a
vonként Írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Theisz Gyula: Német nyelv
iskola III. rész. Hermann und Dorothea, m agyarázta A lbrecht 
János és Minna von Barnhelm, m agyarázta dr. Theisz Gy., Tr.: 
Krémusz Róbert.

7. Történelem. Heti óraszám3. Egyetemes történet a m agyar 
nemzet történetével kapcsolatban 1648-tól a legújabb időkig. Eu
rópa, Amerika államai jelen állapotának ismertetése; a gyarm at
birtokok. K. k. Varga Ottó: Világtörténet III. rész és Mangold 
Lajos: Politikai földrajz. Tr. Hollós Iános.

8 . Természettan. Heti óraszám az I. f. é.-ben 3, a Il.-ban 4. 
Anyagi pont, merevtestek, folyadékok és gázok mechanikája. 
Akusztika. Fénytan. — K. k. Dr. Vörös Cyrill: Kísérleti term é
szettan. Tr.: az első félévben Harsányi Lajos, a második félévben 
Szabó Kálmán.

9. Mennyiségtan. Heti óraszám az I. f. é.-ben 2 , a II-ban 3. 
a) Algebra. Kamatoskamat és járadékszám ítás. Törlesztési te r
vek. A végtelen geometriai haladvánnyal kapcsolatban a szaka
szos tizedestörtek átalakítása közönséges törtekké. A  másodfokú 
egyenlet teljes elmélete, b) Geometria. A sztereometria legfon
tosabb tételei. A testek felszíne és köbtartalma. A  gömb és részei. 
Felszínük és köbtartalmuk, A  gömbháromszög. K. k. Dr. Beke 
Manó: Algebra, Dr. W agner A lajos: Geometria Tr.: az I. f. 
é,-ben Faragó József, a Il.-ban Szabó Kálmán.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Rosta Ferenc.

1. Vallástan. Heti óraszám 3. Az evangéliomi keresztyén 
életfelfogás (hitbeli és erkölcsi nézetek) ismertetése, különös te
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kintettel a mai életkérdésekre és szellemi áram latokra. K. k. Dr. 
Szelényi Ödön: „Az evang. Keresztyénség világnézete”, Tr.: 
Hetvényi Lajos.

2 . Magyar nyelv. Heti óraszám 3. A m agyar nemzeti iroda
lom fejlődésének ismertetése 1820-tól. Részletesebben Kisfaludy 
Károly. Katona. Vörösmarty. Bajza. Jósika. Eötvös. Kemény, 
Tompa. Petőfi. Arany. Széchenyi. Deák. Jókai. Madách. Gyulai, 
Olvasmányok: Gyulai: Vörösmarty életrajza. Bánk bán. Abafí. A 
falú jegyzője. Zord idő. Buda halála. Az ember tragédiája. Ha
vonként egy házi dolgozat. K. k. Pintér: A m agyar irodalom tör
ténete II. rész. Tr.: Rosta Ferenc.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 4. Költői olvasmány: Horatius: 
Carm. I. 2 , 3, 22 . II. 3, 10, 13, 14, 17. III. 23, 30. IV. 3. Epod. 2 , 
7, 10. Sat. I. 6 . II. 6 . Epist. I. 2 . II. 3 (Ars poet.) 1—85, 179—201, 
275—332. vers. Horatius életrajza, műveinek ismertetése. Taci
tus: Annales I. 1— 15,72, 73, II. 41—43, 53— 55, 57—61,69—73. 
75. 78. 79. 82. 83. Állami-, hadügyi-, magán-, vallási régiségek. Az 
irodalomtörténet összefoglalása. Kéthetenként írásbeli dolgozat. 
K. k. Csengeri: Horatius. Schmidt: Szemelvények. P. Cornelius 
Tacitus Annaleséből. W agner-Horváth: Római régiségek. Tr.: 
Hollós János,

4. Görög nyelv. Heti óraszám 4. Prózai olvasmány: Platon: 
Apológiája. Kritonja. Platon élete. Homeros Odysseíajának I. és 
V. éneke. Homeros nyelvi sajátságainak megfigyelése. Nyelvtani 
ismeretek ébrentartása. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. Ge- 
réb: Görög prózai szemelvények, Csengeri J .:  Homeros: Odyssei- 
aja. Tr.: Bothár Dániel.

5. Görög pótló, a) Irodalmi rész. Heti óraszám 2 . A  görög 
bölcsészet Sokrates előtt. Sokrates. Platon: Sokrates védekezése. 
Kriton. Az államból: Az állam keletkezése, a négy sarkalatos 
erény, a tökéletlen államformák. A  görög művészet történetéből: 
Az archaikus kor. Pheidias iskolája, Skopas és Praxiteles isko
lája, a hellenistikus kor szobrai, atléták és harcosok szobrai, kép
mások, görög síremlékek, templom és színház, képírás. K. k. A le
xander B.: Platon és Aristoteles. Schill S.: A  görög irodalom tör
ténete. 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 rajzo lása és festése. Tr.: 

Králik Gusztáv.
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6 . Ném et nyelv. Heti óraszám 3, január hónaptól kezdve: 2 , 
A  tanulók két csoportra oszlottak; a m agyar és német anyanyel
vűek csoportjára. Az első csoportban irodalomtörténet: Goethe. 
Schiller. Lenau és Heine élete és irodalmi működése. Olvasmány: 
Goethe: Iphigenie auf Tauris című drám ájából két és fél felvonás. 
Schiller- tői: Das Lied von der Glocke. A második csoportban 
részletesen vették az irodalomtörténeti szakaszokat, olvasták még 
Goethe: Götz von Berlichingen. Iphigenie auf Tauris című darab
jait és Schillernek: Die Räuber című darabját, valamint az emlí
tett négy költő balladáit és nevezetesebb arpóbb költeményeit. 
Könyv nélkül tanulták Goethe: Mignon című költeményét és 
Schillernek: Die Hoffnung című költeményét. Havonként írásbeli 
dolgozat. K. k. Dr. Theisz Gyula: Német nyelviskola III. rész. 
M aywald: Goethe: Iphigenie auf Tauris. Tr.: Krémusz Robert.

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

8 . Természettan. Heti óraszám az I. félévben 3, a II. félévben 
4. Fénytan. Thermika: hőmérséklet, hőmérő, testek hő okozta tá 
gulása: a hőmennyiség mérése; halmazállapot-változások; a hő 
terjedése és mivolta, gőzgépek. Mágnesség. Elektromosság: elek
trosztatika; elektrodinamika (áramforrások, elektromos áram ha
tásai, indukció, elektromos rezgések). K. k. Dr. Vörös Cirill: Kí
séri. term észettan. Tr.: az első félévben Dr. Vísnya A ladár, a má
sodik félévben Szabó Kálmán.

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, 
W agner: Geometria. Tr.: Faragó József.

10. Filozófia propedeutika. Heti óraszám 3, A pszichológia 
és logika elemei. A  lelki jelenségekről. Érzetek, képzetek, érzel
mek; utánzás-megszokás, akarat, jellem. Lelki betegségek. A  nép
lélektan fogalma. A logikai formák. A  kutatás módszerei. A  tudo
mányok felosztása. Feltevés-elmélet. Elménk tévedéseiről. Ész
elvek. K. k. Szitnyai Elek: Lélektan és logika. Tr.: Hollósy K.

b) Rendkívüli tantárgyak.
1. Szabadkézi rajz. Heti óraszám 4, Kezdőknél a tanulók ta 

pasztalatai köréből vett tárgyak rajzolása és színezése fejből, 
m ajd levelek, préselt és természetes növények, lepkék, egyszerű
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tárgyak, edények rajzolása és színezése valóság után. Vázolás. 
Haladóknak ágak, zöldség, gyümölcs, ipari tárgyak, kagylók, ki
tömött m adarak, csendéletek festése. Fej tanulmányok. Rajzolás 
emlékezetből. Vázolás, rajzolás ecsettel. Tanulmányozás a sza
badban, Vázlatkönyvek, Tr.: Králik Gusztáv.

2 . Hegedűjáték. Heti óraszám 4. A  tanulók két csoportra, 
kezdők és haladók csoportjára osztva tanulták a hegedűt és zene
elméletét. aj Kezdők elméleti tananyaga: a hegedű és vonó alkat
részei, a hangszer és a hangjegyek ismertetése, a hangjegyek é r
téke, az ütem, egész és fél távolság, a hangsor, a hangközök név
rendi szempontból, a szünetjelek, a csonkaütem, nyujtópont és 
kötőjel, ismétlőjel, da capo al fine, két nyujtópont, staccato, tri
olák, módosítójelek. Gyakorlati tananyag: a hegedű tartása, a 
vonó vezetése az üres húrokon. Hohmann-Bloch hegedűískola I. 
rész 1— 173. gyakorlatig, b) Haladók elméleti tananyaga: a ská
lák képzése, a hangnemek, a hangközök teljes ismertetése, synko- 
pák, sextolák. Cifrázatok: a hosszú és rövid élőké, a paránytrilla, 
mordent, a parányzó és trilla. Cromatikus hangsor, kettős fogá
sok. Gyakorlati tananyag: Hohmann-Bloch hegedűiskola I. rész. 
174. gyakorlattól végig továbbá a II. rész. Tr.: Téby Mihály.

3. Egészségtan. Heti óraszám 1. Az egészségtan története. Az 
egészségtan a régi népeknél. Az egészségtan tanulásának erköl
csi és gyakorlati haszna. Fertőző betegségek: Cholera. Hasi hagy- 
máz (typhus). Védekezés a fertőző betegségek ellen. Tüdőgümő- 
kór. Első segélynyújtás, életmentés és betegápolás. Tr.: Dr. Szil- 
vási Gyula.

4 . Gyorsírás. Heti óraszám 6 . Három tanfolyamban, kettő a 
levelező, egy pedig a vitaírást tanulók számára. Az egyes tan 
folyamokban a „Főgimnáziumi Gyorsírókör“-ről szóló alább kö
vetkező jelentésben felsorolt vezetők az oktatást a kör elnökének 
Dala Jenő tanárnak felügyelete a la tt végezték.

c) írásbeli dolgozatok tételei:

A  magyar nyelvből:
V. OSZTÁLY.

1. Vakációi élményeim. 2 . Sopron környéke. 3. A folyóvizek 
az ember szolgálatában. 4. A tél örömei. 5. A Gyulafi testvérek 
(isk.) 6 . Az új földesúr egy érdekes jelenete. 7. Emlékbeszéd há
borúnk halottai fölött. 8 . Athén és Spárta (isk.). 9. Életem rajza.
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VI. OSZTÁLY.
1. Költészet és természet. 2 . Bécsi tanulmányutam. 3 . Petőfi 

dalai. 4. Elbeszélés A ranynak egyik olvasott balladája alapján.
5. A  csodálatos elem a Zrinyiászban (isk.). 6 . A bűn és bűnhődés 
A rany balladáiban, 7. Mi mindenre tanítson a mostan folyó há
ború? 8 . Antigone tragikuma (isk.).

VII. OSZTÁLY.
1. A költői igazságszolgáltatás a Coriolanusban. 2 . A lakulha

to tt volna-e a hun mondakörből naiv eposz? 3. Korfestővonások 
Balassa költészetében. 4. Háború és emberszeretet. 5. M ilyen esz
közökkel teszi érdekessé Gyöngyösi a maga költészetét? 6 . Egy
kori és mostani harci eszközök. 7. Kölcsey Hymnusának és Vörös
m arty Szózatának egybevetése. 8 . Bánk bán tartalm i ismertetése.

VIII. OSZTÁLY.
1. A háború haszna. 2 . Bánk bán jellemének fővonása. 3. A 

komikum Kisfaludy K. Csalódások című vígjátékában. 4. a) Vö
rösm arty valamelyik tragédijának taglalása, b) Szondi a m agyar 
költészetben. 5. a) Petőfi hazafias költészete, b) A  falú jegyzőjé
nek célja és eszközei. 7 . a j  Gyöngyvér és Krimhilda víszályko- 
dásának hatása a Buda halála cselekvényének fejlődésére, b j  A 
Zord idők Barnabás diákjának egyénisége, c) A  történeti háttér 
a  Zord időkben. 8 . Miért tragédia az ember tragédiája?

d) Vizsgálatok, 
a) Osztályvizsgálatok.

Az első félév tanulmányi eredményét a január hó 30-án ta r
to tt osztályozó értekezleten állapítottuk meg s azt értesítők alak
jában  közöltük a szülőkkel.

A  félévi értesítőkön kívül a tanév folyamán is küldöttünk tu 
dósítást oly tanulókról, akik akár szorgalom, akár magaviselet 
tekintetében kifogás alá estek. A  népfölkelőnek besorozott 11 
V III. oszt., 9 V II. oszt., 2 VI- oszt. és 5 V. oszt. tanulónak osz
tálybizonyítványát a 48.230/1916. számú vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet értelmében május 20-án adtuk ki. Az évvégi 
vizsgálatokat a VIII. oszt.-ban május hó 18., 19. és 20-án, az 
I— VII. oszt.-ban május hó 29., 30. és 31-én tartottuk.

Május 6-án és 12-én folytak le a vizsgálatok a gyorsírásból.
A  VIII. oszt. és a besorozott VI. és VII. osztályos m agán

tanulók vizsgálatai május 17-én, a többi I—VII. oszt. m agántanu
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lók vizsgálatai június 8-án voltak; írásbeli dolgozataikat megfe
lelő tanári felügyelet mellett június 7-én, illetve május 16-án ké
szítették el.

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

ß Érettségi vizsgálatok.
A  VIII. osztályú tanulók egy részének, nevezetesen 11 tanu

lónak érettségi bizonyítványát a 48.230/V/1916. számú vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében osztálybizonyít
ványuk alapján állapítottuk meg 1916 május 19-én. — Közülük 3 
jelesen, 2 jól, 6 egyszerűen érett. — Bizonyítványaikat május 
20-án kapták kézhez s 29-én m indnyájan bevonultak katonának.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 22 ., 23. és 24-én 
tarto ttuk  azokkal a tanulókkal, akik a fenti számú vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszteri rendelet rendelkezése alá nem estek. A 
szóbeli vizsgálatok idejéül június 26-ika és 27-ike tűzetett ki. 
Ezeknek az érettségi vizsgálatoknak eredményéről a következő 
iskolai év értesítőjében számolunk be.

Az 1914/15. tanév végén ta rto tt rendes érettségi vizsgálatok 
lefolyását a következőkben foglaljuk össze:

A  szóbeli vizsgálatok június hó 14-én és a következő napok
ban Bancsó A ntal soproni ág. hitv. ev, theol. akad. igazgatónak 
elnöklete a la tt és Leffler Sámuel nyíregyházai ág. hitv. ev. főgim
náziumi nyug. igazgatónak mint a kormány képviselőjének jelen
létében folytak le. Vizsgálatra jelentkezett sa já t intézetünkbeli 
— első ízben teendő érettségi vizsgálatra — 33 tanuló. Közülük 
azonban 13-an a 913/1915. számú vallás- és közoktatásügyi mi
niszteri rendelet értelmében érettségi bizonyítványukat már 1915 
április 30-án vizsgálat nélkül megkapták. — A  latin kiegészítő 
érettségi vizsgálatra jelentkezett 5 a soproni m. kir. és 2 a győri
m. kir. állami főreálískolát végzett tanuló.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok tételei a következők voltak:
í. Magyar nyelvből: Hazafias líránk az önkényuralom idején.
2 . Latin nyelvből: Germanicus hamvainak hazaszállítása. Ta

citus: Annales III. 1. 2 .
3, Mennyiségtanból: a) Algebrából. Egy kútnak kiásása 

1.476.02 K-ba került. Az első m éter ásásáért 0.05 K-át, m inden 
következő m éterért az előbbi árnak  3-szorosát fizetjük. Hány 
m éter a kút mélysége?
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b) A  geometriából. A  földgömbnek mekkora felületű süvegét 
világítja meg egyszerre a fénylő pontnak képzelt hold? (A föld 
rádíusa 858.5 geogr. mfd, a hold távolsága a föld felületétől 
51.000 geogr. mfld.).

4. A  latin kiegészítő érettségi vizsgálat tétele: M. Marcellus 
és C, Verres viselkedése Syracusaevel szemben-. Cicero in C. 
Verrem act. II. lib. IV. LIV. (120. 121.).

Dolgozatukat legalább elégséges eredménnyel a teljes vizs
gálatot tevők valamennyien, a kiegészítők egy kivételével elkészí
tették. Az írásbeli vizsgálat alapján egy sem utasíttatván ismétlő 
vizsgálatra, valamennyien szóbeli vizsgálatot tettek a következő 
eredménnyel: 1) Jelesen érett: 8 . Jó l érett: 7. 3) Érett: 5. A  la
tin kiegészítő vizsgálatot tevők közül: jó: 1. elégséges: 6 .

Az érettségit m egállóit tanulóink pályaválasztása az első be
kezdésben említteket is ide számítva: jogi 11, orvosi 7, gazdá- 
szati 6 , mérnöki 3, tanári 3, vasúti 1, gyógyszerészi 1, katonai 1.
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e) A líceumi tanulók névsora.*)

I. OSZTÁLY.
Balassa Jenő, Répczelak — 

Vasm.
Bácsi Sándor, Lovászpatona — 

Veszprémin, ftm. Bárány Pál 
öd. Deáks.

Bereczky Béla, Mencshely — 
Veszprémin. Fülöp-Szeren- 
csés Juliánná öd.

Borbély Lajos, Magyargencs — 
Vasm. ftm.***) Bárdossy Jó
zsef öd.

Dömötör Gyula, Vásárosfalú —- 
Sopronm.

Geisse Ottó, Vecsés — Pest- 
Pilis-Solt-Kiskúnm. tm.***)

Gönye Dezső, Sopron—Kőhid.
Gyurácz Sándor, Sopron ism.
Hrabovszky Dezső, Felsőőr — 

Vasm.
Janisch Lajos, Béke — Po

zsonyin.
Joós István, Nemeskér — 

Sopronm.
Kapi Gyula, Körmend —

Vasm.
Kiss Aladár, Újfalú — Győrm. 

ftm.**)
Klenner Frigyes, Kabold — 

Sopronm.
Kovács Gyula, Tét — Győrm. 

tm., tk. (Berg alapítv.)***) Né
meth István tábornok és Sze- 
redi Kovács József (úyőri) 
öd. Deáks.

Kutas Lajos, Ka jár — Győrm.
László Ernő, Szergény —Vasm.
Mészáros Imre, Csánig— Vasm. 

tm. tk, Szemerey Sándor öd.
Németh János, Kispécz - Győrm,
Novák Ernő, Barlahida — 

Zalam. Bárány Borbála öd.
Ormándy Miklós, Beled — 

Sopronm.
Piri Gábor, Sopron.
Pölöskei Aladár, Lovászpatona
— Veszprémm. tm.**:f) Marton 

István öd.
Salgó Ferenc, Nagyczenk — 

Sopronm. Koromlai Schey 
Fülöp öd.

Schrauf Endre, Balf - Sopronm.
Schützenhofer Károly, Sopron.
Seregély Pál, Sopron.
Székely Imre, Beled — Sop

ronm. Bárány Brobála és Sze- 
redi Kovács József (győri) öd.

Takáts Jenő, Mihályi-Sopronm.
Tompa Zoltán, Boba — Vasm.
Tompos Gábor, Sopron tm.**) 

km.
Töpler László, Sopron.
Véber Gyula, Vönöczk - Vasm,
Vermes Miklós, Sopron.

Magántanuló:
Báró SólymosyZsígmond, Nagy- 

lozs — Sopronm.
Összesen: 35.

*) A helynév a tanuló szüleinek lakóhelyét jelenti. Rövidítések: ism. 
=  ismétlő, ö. ism. =? önként ismétlő, t. =  tápintézeti, tk. =  tápintézeti ked
vezményes, im. =  tandíjmentes, ftm. =  féltandíjmentes, km. =  kimaradt, 
mh. =  meghalt, öd. =  ösztöndíjas. A öd. előtti név az ösztöndíj alapítójá
nak neve ; cs. ö. =  családi ösztöndíj; Deáks. =  Az Ifjúsági Belmissziói Egye
sület Deáksegélyző alapjából segélyezett.

**) Csak az első félévben.
***) C sak  a m á so d ik  fé lé v b e n .
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II. OSZTÁLY.

Bakó Elemér, Mihályi — Sop- 
ronm.

Bojsza János, Vanyola —Vesz
prémin. ftm.**) Németh—Bá
rány Borbála öd. Deáks.

Böjté János Béla, Vasnádasd 
— Vasm.

Döbrentei Ernő, Kemeneshő- 
gyész — Vasm.

Ferenczy Géza, Sopron.
Fischer Jenő, Sopron.
Fischl András, Szepetnek — 

Zalam.
Gonda Szabolcs, Sopron tm, 

Volkra Szidónia öd.
Gritsch Mátyás, Harka — Sop- 

ronm.
Győrffy Lénárd, Boba;— Vasm,
Joó László, Kísköcsk — Vasm.
Karsay Zoltán, Farád — Sop- 

ronm. Szakonyi István öd,
Kiss Jenő Lajos Magyarkeresz- 

túr — Sopronm. Dubovay 
Vilmos öd. Deáks.

Kohn Róbert, Sopron.
Ludig Norbert, Csáva — Sop

ronm.
Menyhárt Ferenc, Sopron. ítm. 

Dr, Berzsenyi J  öd.
Mészáros István, Bük — Sop

ronm. tm., tk. Berg-alapítv., 
Hetyésy Pálné öd. Deáks.

Molnár Lajos, Szergény - Vasm.
Morócz 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.
Perusích Ferenc, Sopron.
Sárkány Károly, Péterhegy — 

Vasm.
Schlesinger Endre, Jánosháza— 

Vasm.
Szabó József, Alsómesteri — 

Vasm.
Szabó Lajos, Pusztaszentlászló 

Zalam. ftm. Lajpczíg István 
öd. Deáks.

Szabó Mihály, Pusztaszentlászló 
Zalam. tm. Rupprecht János 
öd. Deáks.

Szilvásy Miklós, Sopron.
Sztrókay Dezső, Zalaszentgrót.
Takács István, Hegyfalu, — 

Vasm.
Varga Jenő, Sopron.
Vági Károly, Bakonytamási — 

Veszprémm.
Magántanuló:

Pohlach Károly, Sopron.
Összesen: 37.

III. OSZTÁLY.

Arday Géza, Sopron. Barcza Béla, Kerta — Vesz-
Balogh Zoltán, Kóny — Győr- prémm. 

m., tm.

**) C sak a  m á so d ik  fé lé v b e n .
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Blickle Árpád, Ágfalva — Sop
ronra.

Boros László, Acsád — Vasm., 
tm., tk., Bognár-Dezső Ju li
ánná öd.

Buti Jenő, Sopron, tm.*)
Cser Lajos, Alsóság — Vasm.,
Czirák Árpád, Potyond — Sop

ronná., ftm.
Donáth Jenő, Kabold — Sop

ronra.
Gíczi Gyula, Sopron.
Gonda József, Sopron. Dr. Vra- 

tarits Iván ö’d,
Gröller Mihály, Velege - Vasm.
Halmai János, Sopron, ftm. **)

Hári Lipót, Uriszék — Vasm., 
Gombocz Miklós és vasiközép 
egyházmegyei Gombocz M. 
öd.

Herbst Károly, Sopron.
Hérints Lajos, Farád  ;— Sop

ronra.
Hetthéssy Jenő, Czelldömölk — 

Vasm.
Hetvényi Lajos, Sopron, tm. 

Németalföldi öd.
Horváth Endre, Nagyczenk — 

Sopronm.
Horváth Kálmán, U raiujfalu — 

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

Zalam,
Kecskés Zoltán, Újmalomsok — 

Győrm., ftm. Káldy M ária öd.
K irály Miklós, Bogyoszló — 

Sopronm.
-Klaber Ottó, Sopron.
Kovács Béla, Zalagalsa, tk. 

(Scheffer Károly alapítv.) 
Fejér Károly öd., tm.

Kovács Mihály, M agyarszom

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

bathely — Veszprémin.
Kovács Zoltán, Szany — Sop

ronm., ísm.
Lágler Lajos, Sopron.
László Lajos, Kiskölked — 

Vasm.
Mesterházy István, Bük — Sop

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

Vasm. Köves Pál öd.
Nagy Lajos, Szepezd — Zalam.
Nagy Sámuel, Farád — Sop

ronm.
Nagy Zoltán, Bük -— Sopronm., 

Hetyésy Pálné öd.
Németh Mihály, Vásárosfalu — 

Sopronm.
Nits Emil, Kemeneshögyész — 

Vasm. Sazbó József és Sarolta 
öd.

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

ul., ism.
Plutzer Gyula, Szák — Komá

romul., tm.**) Trattnyaky 
Miklós öd. Deáks.

Purth Gyula, Ágfalva — Sop
ronm.

Rimler László, Kapuvár — Sop
ronm.

Schranz Adolf, Kabold — Sop
ronm.

Schrauf Ernő, Balf — Sopron
ná., ftm.

Sülé Lajos, Kerta — Vesz- 
rémm.

Szabó Aladár, Tokorcs — Vas
in,

Szabó Géza, Álsódörgicse — 
Zalam.

Szalay Ferenc, Bük — Sopron
ul,, Laub János öd.

Takáts József, Magyarkeresztúr
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Sopronm., Horváth-Illés Ju li
ánná öd.

Takó István, Nemeskolta — 
Vasm.

Tiefbrunner Ernő, Tékes — Ba
ranyám., tm. **) Kleeblatt 
nővérek öd.

Vída Béla, Kemeneshögyész — 
Vasm.

W ahl Edvin, Budapest, ism.
W alter Mihály, Sopron.

Zehetner Imre, Ruszt — Sop
ronm., ftm., Gábriel Kereszt, 
öd.

Magántanuló:

Tompos Zsigmond, Kíssomlyó— 
Vasm.

Vörös Lajos, Nemeskolta — 
Vasm.

Összesen: 58

IV. OSZTÁLY.

Bakody Elemér, Kisfalud — 
Sopronm.

Balogh Antal, Kóny — Győrm., 
tm. Deáks.

Balogh István, Bököd — Komá
romul., ftm. *)

Bárdosi Ferenc, Andorháza — 
Vasm.

Bocsor Géza, Sopron.
Boda László, Tápíópuszta- 

Szentgyörgy — Pestm.
Bognár Miklós, Sótony — Vas

úi., Bognár Á. cs. segély.
Conrád Károly, Czinfalva — 

Sopronm.
Dala Zoltán, Nemeskolta — 

Vasm.
Döbrönte József, Kemeneshö

gyész —Vasm., Zathureczky 
Kálmán öd.

Gaál Lajos, Csánig — Vasm. 
Kutsera-Sartori öd.

G erhardt Ödön, Sopron.
Hollós Lajos, Sopron, ism.
Horváth Pál, Nagyveleg — Fe- 

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

Huszár Géza, Nagyszentmihály 
— Vasm., ftm., **) Szabó J ó 
zsef és Sarolta öd.

Illés János, Sopron.
Jausz János Frigyes, Fehér- 

templom —Temesm.
Jeszenszky Béla, Sopron.
Kiss Bálint, Szilsárkány — 

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

ronm., ftm. **) Rupprecht 
János öd.

Kovácsics Géza, Zsebeháza — 
Sopronm.

Krausz Ernő, Sopron,
Lakits György, Szepetnek — 

Zalam.
M alár János, Ótura -— N yítra- 

megye.
M ayer Károly, Sopron,
M enyhárt Ignác, Völcsej — 

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

Mosonm.
Nagy László, Nemeskolta - Vas- 

m., ftm,, Németh-Bárány Bor
bála öd.

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

—  82 —



Novák Gyula, Zalatárnok, Ki
rály  Béla öd.

Perkics Ferenc, M uravárhely — 
Vasm., Czuppon Sándor öd.

Pethő Márton, Alsóság — Vas
megye.

Siftár Imre, Szentbibor — Vas
in., tk. (Rupprecht Tasziló és 
Olivér alapítv.) ftm., Farkas 
Ádám és Gombócz Miklós 
(vasi középegyházmegyei) öd. 
Deáks.

Skerlák Géza, M uraszombat — 
Vasm.

Somogyi Pál, Sopron.
Szilágyi Lajos, Bodonhely — 

Sopronm.
Szuhel Pál, Sopron, km.

Vargyay Gyula, Egyházashetye
— Vasm.

Vrecsics Lajos, Szécsényfa —
— Vasm., ftm., Farkas Ádám 
és Gombócz Miklós (vasi kö
zép egyházm.) öd.

W eisz Imre, Sopron, tm. *). 
Ziermann Lajos, Sopron, tm. 

Trattnyaky Miklós öd.

Magántanuló:

Polgár Erzsébet, Sopron.
Sarló Sándor, Büdöskút — 

Sopronm.
Tompos Karolina, Kissomlyó — 

Vasm.
Összesen: 45.

V. OSZTÁLY.

Bakó István, Mihályi — Sopron- 
megye.

Ballek Károly, Péterhegy — 
Vasm.

Balogh Árpád, Kóny — Győrm., 
tk., (Berg-alapítv.) tm., Bog- 
nár-DezsőJuliannaöd, Deáks.

Balogh Gyula, Bük — Sopronm., 
tm., tk., Horváth-Illés Ju lian
na és Barcza József öd.

Balogh Kálmán, Bük — Sop
ronm,, ftm,, T rattnyaky Mik
lós öd.

Bauer János, Borbolya — Sop
ronm.

Berta Lajos, Szilsárkány — 
Sopronm,

Binder Ottó, Sopron.
Christophé Sándor, Sopron.
Conrád Jenő, Sopron, Gábriel 

Keresztély öd.
Fliegenschnee Lajos, Sopron.

*) C sak az  e ls ő  fé lé v b e n .

Gecsényi K á ro ly , Szilsárkány 
— Sopronm., Németh-Bárány 
Borbála öd,

Gonda Ipoly, Sopron.
Hábán József, Sopron.
Hári Lajos, Magyargencs — 

Vasm., tk., ftm., Gömbös- 
Radó öd. Deáks.

Hrabovszky László, Felsőőr 
Vasm.

Jausz Ottó, Fehértemplom, — 
Temesm.

Kövesi Lajos, Fraknó — Sop
ronm., km,

László Sámuel, Boba — Vasm. 
Barcza Ferenc öd.

Machatschek Gyula, Sopron.
M ayer Lajos Sopron, ftm., (Dr. 

Berzsennyi Jenő alapítv. te r
hére) és U lber M átyás öd,

Mikó Tihamér, Hegyeshalom — 
Sopronm.
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Moesz Jenő, Sopron.
Nagy Endre, Czelldömölk — 

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

prémin.
Patthy Endre, Sopron. Hetyé- 

sy Pálné öd,
Pöttschacher Viktor, Sopron.
Rácz S án d o r, Tényőfalu —
Rituper Sándor, Gesztenyés — 

Vasm., ftm., tk., Figuli Mihály 
és Gombócz Miklós (vasi kö
zép egyházm.) öd.

Schandl J á n o s , Borbolya —1 
Sopronm.

Schnell A lfréd, Sopron,
Szakái S án d o r, Meszlen —• 

Vasm., Bárány Pál öd.

Szenteh István, Tab — Somogy
in., Nemes Lehner János öd.

Sztrókay B é la , Zalaszent - 
grót.

Sztrókay Dániel, Nemescsó — 
Vasm.

Tóth Béla, Hegyfalu — Vasm., 
Török Mihály öd.

Tömböly Dénes, Csánig —• Vas- 
megye, Figuli M. öd.

Varga Ferenc, Sopron.
Vukovics Béla, Szarvkő — 

Sopronm.
W alter Károly, Sopron.

Magántanulói
Steiner Aranka, Győr.

Összesem 41.

VI. OSZTÁLY.

Augusztinovics Nándor, Páka — 
Zalam.

Ágh J á n o s , Ivánegerszeg — 
Vasm., tk., ftm., Rupprecht 
János öd.

Bereczky Antal, Mencshely — 
Veszprémm,

Bocsor Pál, Sopron.
Fekete János, Bük — Sopron

ul., tm.*) km, Deáks.
Ferenczy Zoltán, Sopron, ftm., 

Rupprecht János öd.
Horváth Károly, Csönge — 

Vasm.
Jurkovícs Milos, Modor — 

Pozsonyin., Szabó József és 
Sarolta öd.

Kardos László, M uraszombat — 
Vasm.

Kohn Dezső, Sopron.
Kopstein Géza, Sopron.
Kosztelny János, Sopron.
Krausz Lajos, Sopron, Korom-

*) C sak az  e ls ő  fé lé v b e n .

lay Schey Fülöp öd,
Mesterházy Jenő, Ostfiasszony-. 

fa — Vasm, Németh-Bárány 
Borbála öd.

Pap Károly, Nagyszöllős — 
Ugocsam.,

Sandí Dezső, Sopron, ftm.
Sántha József, Sopron, ftm, 

Rupprecht A lfred öd.
Sümegi Sándor, Nemesszalók — 

Veszprémm., ftm., Kolmár J á 
nos öd.

Szabó Gyula, Óbánya — Vesz
prémm.

Vargha Károly, Sopron.
Várallyay G yörgy , Kisgeresd 

— Sopronm. Szabó József és 
Sarolta öd.

Weisz A ladár, Sopron.
Wolf Ferenc, Kismarton — 

Sopronm.
Zsirai Gyula, Sopron.
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Magántanuló: Violin Franciska, Sopron.

VII. OSZTÁLY.

Balog Lajos, Kóny — Győrm. 
ftm,

Biickle Emil, Ágfalva — Sop
ronra.

Ebenspanger Károly, Körmend 
— Vasm,

Fleischer Gyula, Lepsény — 
Veszprémm.

Fogarassy Béla, Sopron.
Gecsányi Gusztáv, Sopron, tm., 

Schwartz Mihály és Teleky- 
Róth Johanna öd.

Királyi Béla, Komárom.
Kümmert Vilmos, Sopron, M ar- 

tiny János öd.
Kund Béla, Sopron, tm., Ulber 

M átyás öd.
László Ágost, Sopron.
Lestyánszky János, Sopron.
M enyhárd Alfréd, Sopron, tm., 

Németalföldi és Teleky- 
Róth Johanna öd,

Míkó G é z a , Hegyeshalom — 
Mosonmegye.

Nagy Jenő, Nemeskolta —  Vas
megye, tm., Kiss János és Te- 
leky-Róth Johanna öd.

Németh Lajos, Sopron.
Nyirő Tivadar, Alsódörgicse — 

Zalam., ftm.**) tk., Pelargus 
János öd.

Pálfi Pál, Balatonfüred — Za- 
lamegye.

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

Popini Nándor, Sopron.
Ritter Lajos, Pusztalánc — Vas

megye, tm., Kern Elek öd.
Rosner László, Királyhida — 

Mosonmegye, km.
Salgó S á n d o r, Nagyczenk — 

Sopronm.
Sarlai Sándor, Borostyánkő — 

Vasm.
Seregély Sándor, Sopon.
Spitzer György, Sopron.
Szigethy B é la , Répczelak — 

Vasm,
Szlivásy Dénes, Farád — Sop

ronm,
T arján Jó z se f , Répczelak — 

Vasm., ftm-*) Deáks.
Zergényi Pál, Sopron.

Magántanuló:
Haas István, Sopron, km.
Németh Kálmán, Sopron.
Szalai József, Külsővath — 

Veszprémm., km.
Tompos László, Kissomlyó — 

Vasm.
Összesen: 33.

Bakó János, Mihályi — Sop
ronul.

Ferenczy Tibor, Sopron, tm. 
Kern Elek öd.

Fischmann Bernát, Sopron- 
keresztúr,

Fürst Imre, Rum — Vasm. 
Horváth László, Nagyveleg

V III. OSZTÁLY.

*) C sak  az e ls ő  fé lé v b e n .
**) C sak  a  m á so d ik  fé lé v b e n .
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Balog Gyula, Kóny — Győrm. 
Paintner János, Sopron,

Összesen: 27.



Fehérm., tm.*) tk., (Berg ala- 
pítv.) *) km.

Kreuz Béla, Mihályi — Sop
ronra., km,

Machatschek A ladár, Sopron,
Nagy Rudolf, Sopron.
Rothweil Rezső, Pereszleg — 

Sopronm,
Saly József, M artonvásár — 

Fehérm.
Schrancz Zoltán, Sobor — Sop

ronm., tm. Thierring Lajos és 
Hasenauer M árton öd. Deáks,

Schrödl Mátyás, Csáva — 
Sopronm,, tk, (Rupprecht 
Tibor és Olivér alapítv.), 
tm. Mozgay Antal és M ária és 
Teleky-Roth J. öd.

Soós Vince, Pínnye — Sopronm.
Stöszl Móric, Sopron.
Sztehló Jenő, Nagyszentmi- 

mihály — Vasm.
Véssey László, Zirc — Vesz

prémin.
Vojtkó Pál, Sopron, tm.
Zergényi Tibor, Sopron.

Magántanuló:
Heitmann Margit, Sopron.
Krampatits József, Mosonbán- 

falva,
Lestyánszky Mária, Sopron.
M enyhárd Irén ,Sopron.

Összesen: 22.

*) Csak az első félévben.

—  86  -



VI.

A tanuló ifjúság öntevékenysége. Önképzőkörök,
egyesületek.

1. A Líceumi Ifjúsági Magyar Társaság.

Az ifjúsági M agyar Társaság szeptember 18-án alakult meg 
43 rendes és 65 hallgató taggal. Az elnöki széket, mivel a T ársa
ság megválasztott elnöke, dr. Ruhmann Jenő tanár úr a harcté
ren teljesít szolgálatot, a tanári kar felkérésére Rosta Ferenc ta 
nár úr volt szíves betölteni. A  Társaság háznagya: Bakó János
VIII. oszt. tan.; főkönyvtárosa: Horváth László, m ajd pedig 
Schrantz Zoltán VIII. oszt. tan.; pénztárosa: Véssey László VIII, 
oszt. tan.; alkönyvtárosa: Nagy Jenő VII. oszt. tan. voltak. Több 
tisztviselőt, nevezetesen főjegyzőt és aljegyzőt tekintettel szü- 
kebbkörű munkásságára nem választott a Társaság, A  főjegyzői 
teendőket a háznagy végezte.

Ez idén csak a könyvtár és az olvasóterem állott a tagok 
rendelkezésére. Gyűlések az alakuló és zárógyűlésen kívül nem 
voltak, minthogy épen á munkás tagok számát nagyon megapasz
totta a háború és megfelelő gyűlésterem is hiányzott, Ép ezért 
semmiféle pályázatot sem hirdetett a Társaság.

Március 15.-én, intézetünk hazafias ünnepén a Magyar T ár
saság nevében Bakó János háznagy hadi zászlószeget helyezett 
el a „Deákkúti vármegye" zászlójába.

A Társaság könyvtárát az elnök ellenőrzése mellett Horváth 
László V III. oszt. tan., később Schrantz Zoltán VIII, oszt. tan. 
főkönyvtárosok kezelték, az alkönyvtáros és 15 szekrénykönyv
táros segítségével. A könyvtár ezídén csak 7 művel gyarapodott, 
aminek oka az, hogy á  tagsági díj (három korona) kevés volt és 
a befolyt összeg csak a folyóiratok előfizetésére és a háztartásra 
volt elég. Könyveket ebben az évben nem köttettünk a nagy d rá
gaság és munkáshiány miatt.
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Az olvasóterem a nyári hónapokban délután fél 5—6 -íg, a 
téli hónapokban 4—6-ig állott a tagok rendelkezésére. A  T ársa
ság a következő napilapokat és folyóiratokat járatta: Pesti Hir- 
lap, Az Újság, Vasárnapi Újság, Uj idők, Akadémiai Értesítő, 
Budapesti Szemle, Egészség, Magyar Nyelv, Magyar Nylvőr, 
Mathemathikai Értesítő, Természettudományi Közlöny, Száza
dok, Irodalomtörténet, Protestáns Szemle, Egyetemes Philolo- 
giai Közlöny, A  Magyar Tud. Akadémia kiadványai. Ezenkívül 
a kézikönyvtár, sakk- és dominó játék is a tagok rendelkezésére 
állott.

A Társaság háztartása ez évben a következő volt:

Bevétel:
M últ' évi pénztári m aradék címén — — 34 K 24 f
A  könyvtári alap ezidei járuléka — — 66 K — f
Tagsági díjakból — —  — — — — 315 K — f
Könyvjegyzékekből — — — — — 40 K — f
Árverés és büntetésekből — — — 38 K 94 f
Multévi tagsági díj hátralék  címén____________ 2 K — í

Összes bevétel: 496 K 18 f

Kiadás:
Könyvekre — — — — — — — 2 9 K l 2 f  
Lapokra és folyóiratokra (a multévínek is

egy része) — — — — — — 270 K — f
Tagsági díjakra — — — — —  — 76 K —  f
Postaköltség és levelezés — — — — 1 K 88 f
H áztartásra — -—1 — — — — — 16 K18 f
Hadizászlószegre — — — — — 15 K — f

Összes kiadás: 408 K 18 f 
Pénztári m aradék 88 korona,

2. A Lieeumi Gyorsírókor.
A „Soproni Ev. Líceumi Gyorsírókor" mely ez évben 51, 

esztendejét töltötte be, 1915 október 1-én alakult meg 18 rendes, 
60 hallgató és 6  pártoló, összesen 84 taggal Dala Jenő  tanár úr 
elnöklete alatt. A tisztikar így alakult: titkár: Vojtkó Pál VIII.
o. t . ; tanfolyamvezetők: Stöszl Mór V III. és Rituper Sándor V. 
o. t.-k, pénztáros: Bakó János VIII. o. t.; könyvtáros: Gecsányi 
Gusztáv VII. o. t , ; jegyző: Nagy Jenő VII. o. t.
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A kör mindössze csak egy gyűlést tarto tt az alakuló- és zá
rógyűlésen kívül.

Három tanfolyama volt. Egy a vitaírók számára, kiknek a 
titkár tanította a vitaírást heti 3 órában, kettő a levelezőírók ré
szére heti 2 órában.

A vítaíró tanfolyam 7 hallgatója közül a május 6-án meg
tarto tt vizsgán 6 jelesre, 1 pedig jóra, a levelező tanfolyamok 21 
hallgatója közül pedig a május 12-én m egtartott vizsgán 14 je
lesre, 6 jóra, 1 pedig elégségesre vizsgázott.

A  vita- és levelezőírók részére versenyt rendezett a kör má
jus 11-én. A  szabatos levelezőírásí versenyen:

1. lett Siftár Imre IV, o. t., 2. Takáts József III. o. t., 3. 
Döbrönte József IV. o. t. Dicséretet nyertek: Hetvényi Lajos III. 
o. t. Schnell Alfréd V. o. t. Gaál Lajos IV. o. t. Zehetner Imre 
III. o. t., Kovács Béla III. o. t.—

A vitaírók versenyén a  120— 150-es fokon:
1. lett Balogh Kálmán V, oszt. tan., 2. Vrecsits Lajos IV. 

oszt. tan., 3. Novák Gyula IV. oszt. tan. A  100-as fokon első: 
Sztrókay Dániel V. oszt. tan., 2. M ayer Lajos V. oszt. tan,, 3. 
Patthy Endre V. oszt. tan. A  80-as fokon: 1. Balogh Kálmán 
V. oszt. tan., 2. Novák Gyula IV. oszt. tan., 3. M ayer Lajos 
V. oszt. tan., 4. Patthy Endre V- oszt. tan. és 5. Sztrókay Dá
niel V. oszt. tan.

Ez évben a kedvezőtlen viszonyok miatt a kör lapját, a több 
mint 40 éve megjelenő „Soproni Gyorsírót“ nem adta ki.

Előfizetője volt az „ Irás“-nak és a „Szegedi G yorsíródnak  
és tagja volt „A Gyakorló Gyorsírók Társaságának". Az 1914. 
évben Leipzigben tarto tt nemzetközi grafikai és könyvkészítési 
kiállításon díszoklevelet nyert.

Könyvtára a tagok rendelkezésére állott. G yarapodás csak 
a  2 járato tt folyóirat révén történt. A könyvtár állománya 536 
kötet körülbelül 960 korona értékben.

A kör pénztári állapota a következő:
B evétel:

M últ évi pénztári m a ra d é k ----------------- K 205.42
A 200 K-ás kötvény kam ata —--------------- K 9.—
Tagsági díjak — --------------------------------K 270.—
B ü n te té se k ------- — — — — ---------— K 31.70
A 100 K-ás hadikölcsönkötvény kamata K 6.—

Összesen: K 522.12
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Kiadás-.
Egy 100 K-ás IV. hadikölcsön jegyzés — K 96.70
Lapelőfizetések és tagsági d í j -------------- K 15.—
Tiszteletdíjak és v e r s e n y d í ja k -------------- K 65.—
Isk o laszo lg án ak ------------------------------ K 10.—
Kisebb k ia d á s o k -----------------  K 8.—

Összesen: K 194.70
Ezidei m aradék tehát: K 327.42.

3. Líceumi Ifjúsági Belmissziói Egyesület.
1. Az egyesület megalakulása és tisztviselői. Minthogy inté

zetünk a folyó tanévben is általában ugyanabban a helyzetben 
volt, mint az előzőben, em iatt a Belmissziói egyesület is ugyan
azokban a keretekben fejtette  ki munkásságát s összejöveteleit 
is ugyanazokban a helységekben s ugyanolyan módon tarto tta, 
mint a múlt esztendőben. Az egyesület október 2-án alakult meg 
240 taggal. M unkásságát az alapszabályok értelmében ezidén is 
két főirányban fejtette ki, t. i. a lelkiépülés, jellem fejlesztés terén 
az összejövetelek tartása ú tján  és a szeretetmunkásság terén a 
diáksgeélyezés és a gyámintézeti ügy felkarolása által.

A  tisztviselők a következők voltak: Elnök: Hetvényi Lajos 
tanár; titkár: Schrödl M átyás VIII. oszt. tan.; jegyző: Zergényi 
Pál VII, oszt. tan.; főpénztáros: Horváth Lajos VIII. oszt. tan,, 
ez utóbbinak távozása után: Saly József V III. oszt .tan.; énekve
zető: Schrantz Zoltán VIII. oszt. tan.; osztálypénztárosok: Feren- 
czy Tibor VIII. oszt. tan., Szigethy Béla VII. oszt. tan., M ester- 
házy Jenő VI. oszt. tan., Balogh Gyula V. oszt. tan., S iftár Imre 
IV, oszt. tan., Boross László III. oszt. tan., Mészáros István II. 
oszt. tan., Bácsi Sándor I. oszt. tan.; választmányi tagok: Bakó 
János, Sztehló Jenő, Véssey László, Vojtkó Pál VIII. oszt. tan,, 
Ebenspanger Károly, Gecsányi Gusztáv, Nagy Jenő, Sarlai 
Sándor VII. oszt. tan,, H orváth Károly, Jurkovits Mílos, Sántha 
József, Várallyay György VI. oszt. tan., Balogh Kálmán, Hárí 
Lajos, Rituper Sándor, Szakái Sándor V. oszt. tan., Horváth Pál 
IV. oszt. tan., Kovács Béla III. oszt. tan., Nagy Géza II. oszt. 
tan., Kovács Gyula I. oszt. tan.

2. A  vallásosság ápolását s a jellem fejlesztés ügyét szolgáló 
munkásság. A  lelkiépülés, a jellemfejlesztés szolgálatában álló 
összejöveteleket részint együttesen, részint pedig csoportonként,
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külön a felső és külön az alsó osztálybeliekkel tartottuk. Az ala
kuló-, záró- és az október 31-ikének emlékezetére tarto tt dísz
üléssel együtt összesen 20 összejövetel volt, A  díszülés tárgy
sora a következő volt: 1. Közének. 2 . Elnöki megnyitó. 3. Luther 
szelleme mint nevelőmester különös tekintettel a mostani világ
történeti eseményekre. Irta  és felolvasta Schrödl M átyás VIII, 
oszt. tan. 4. Erős vár a mi Istenünk. Irta Vojtkó Pál, Szavalja: 
Saly József VIII. oszt. tan. 5. Közének.

Az alsóbb osztálybeliek összejöveteleinek tárgya éneken és 
imádságon kívül bibliamagyarázat, vallási és erkölcsi vonatko
zású elmélkedés, szavalat volt. Ezeken az összejöveteleken a fo
lyó tanévben is nagy haszonnal alkalmaztuk Foerster Frigyes 
Vilmos „Az élet művészete" című jeles könyvét, melyből egyes 
szakaszokat olvastunk és magyaráztunk. A  bibliamagyarázatok 
tárgyai az adventi és böjti jellegű szentírásbeli helyeken kívül 
főleg azok a szakaszok voltak, melyeken gyermekekről van szó. A  
felsőbb osztálybeliek bibliai óráin főleg a szellemi, erkölcsi, jel
lembeli önművelés fontosságát, az erre vonatkozó részletes fel
adatokat, az erkölcsi önművelés módszerét fejtegettük. Ezenkí
vül Dr. Pfennigsdorf Emil „A hit és szabadság" című művének 
egyes részeit olvastuk és magyaráztuk. Összejöveteleink alkal
mával mindig különös tekintettel voltunk a mostani világtörté
neti események tanulságainak kiemelésére. Egyesületünk járatta  
az „Evang, egyházi élet" című lapot, az egyesület tagjai közül 
pedig többen előfizettek az „Ifjú évek" és az „Örömhír" című 
lapokra.

3. A z  egyesület anyagi ügyei és szeretetmunkássága. Egyesü
letünk a haza iránt tartozó kötelességét, — amennyire csak le
hetséges volt, — az anyagi ügyek intézésénél a folyó tanévben is 
figyelembe vette és teljesítette, A  harmadik hadikölcsönjegyzés 
alkalmával az erre a célra még rendelkezésre álló összeget fel
használtuk és az egyesület nevében 300 korona névértékű 6 %-os 
hadikölcsönkötvényt vásároltunk. A  Il-ik  és az V-ík osztály a 
gyűjtésükből vásárolt egyenként 100— 100 korona névértékű 
hadikölcsönkötvényt egyesületünknek adomáynozták. Nemes 
példájukkövetésre méltó, amennyiben ezen az úton a hazafias cél 
szolgálatán kívül legközvetlenebbül szolgálták a tanuló ifjúság 
érdekeit. Ezenkívül még több nemes jóltevő is megemlékezett 
egyesületünkről. Nevezetesen:
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Lestyánszky János m. kir. határrendőrségi ta
nácsos úr egy megnevezett tanuló segélye
zésére a d o t t -----— ----------------------------- K 10.__

Gyurátz Ferenc püspök úr egy megnevezett
tanuló s e g é l y e z é s é r e ---------------------------- K 50.—

Hollós János líceumi igazgató úr egy megne
vezett tanuló segélyezésére------------------------K 30,—

Özv. Poszvék Sándorné úrnő egy megnevezett
tanuló segélyezésére------------------------- -------K 120.—

A soproni evang. líceum Il-ik osztálybeli ta 
nulói (egy darab lOOkorona névértékű hadi-
kölcsönkötvény) — --------— -------------- K 100.—

A  soproni evang. líceum V-ik osztálybeli ta*
nulói (egy darab lOOkorona névértékű hadi- K 100.—
k ö l c s ö n k ö t v é n y ) ------ ---------------------------K 100.—

Hollósy Kálmán líceumi tanár ú r egy megne
vezett tanuló segélyezésére -----------------------K 25.—

Az ifjúsági gyónás alkalmával begyűlt offer- 
toriumot (5 K 56 f.-t) az illetékes lelkész úr 
egyesületünk gyámintézetí pénztárának adta K 5.56 

A  Soproni Takarék- és Kölcsönegylet ado
mánya ---------------------------------- ---------------- K 20.—

A  Soproni Takarékpénztár adománya — — K 25.— 
H ajnal Endre főiskolai felügyelő úr adománya K 50.—

Összesen: K 535.56
A  segítő könyvtár számára több tanuló tankönyveket adott 

át. Az összes kegyes adakozók fogadják e helyen is nemes ado
m ányaikért egyesületünk hálás köszönetét.

Tagsági díj címén a deáksegélyző pénztár javára 204 K 67 f., 
a gyámintézeti pénztár javára pedig 204 K 35 f. folyt be.

b )A  deáksegélyezés terén az egyesület m unkáját a folyó 
tanévben is úgy végezte, hogy egyes- szegénysorsú és támoga
tásra  érdemes tanulókat a tandíj, tápítnézeti díj, szállásdíj lefi
zetésében segített, illetve ruhára adott segélyt, az év elején pe
dig több tanulónak egy évi használatra tankönyveket kölcsön
zött. A  fentebbi módon pénzsegélyben részesült 16 tanuló. A  
jelzett segélyezésre a segítőkönyvtár gyarapítására kiadott ősz- 
szeggel együtt az egyesület 1.041 K 32 f.-t fordított; még pedig 
3 tanuló tandíjára  90 K-át, 6 tanuló tápintézeti d íjára  552 K-t, 6

-  92 —



tanuló szállásdíjára 180 K-t, 2 tanulónak ruhára 60 K-t, a segítő 
könyvtári új könyvekre 159 K 32 f.-t.

c) A  gyámintézeti ügyet egyesületünk t a folyó tanévben is 
kellő módon felkarolta. A  gyámintézet ügyeit illetőleg az alap
szabályok értelmében egyesületünkre azok a szabályok kötele
zők .amelyek az Egyetemes egyházi gyámintézet alapszabályai
ban az ifjúsági gyámintézetekre vonatkoznak. Ennek megfele
lően intézkedett egyesületünk a kiosztás alá kerülő 220 korona 
ügyében, t. i. eme összeg K-ed részét, (azaz 55 koronát) az egy
házkerül éti gyámintézeti pénztár ú tján  az egyetemes gyáminté
zeti pénztárba küldöttük be; %-ed része (azaz 165 korona) fölött 
pedig az egyesület maga rendelkezett olyformán, hogy 20 K-t 
a magyarországi evang. missziói egyesület alapító tagsági d íjá
nak ötödik, azaz utolsó részletéül küldöttünk be az egyesület 
pénztárába, az elpusztult kárpáti falvak evang. gyülekezeteinek 
javára megindított gyűjtéshez 50 koronával járultunk hozzá, a 
reformáció négyszázadik évfordulójának emlékére létesítendő 
gyámintézeti jubileumi alapra 50 koronát adtunk, a soproni sze
génysorsú konfirmandusok szám ára Bibliákra, énekeskönyvekre 
és egyéb áhitatossági könyvekre 30 koronát, a „Hadsegélyző 
H ivatal“ által kiadott jótékonysági hadi zászlószegre pedig 15 
koronát.
4. Számadás a Belmissiői Egylet pénztárának az 1915-1 ó.tanévi forgalmáról 

a) Deáksegélyző pénztár.
Bevétel:

M aradvány a múlt é v r ő l -----------------------------K 1681.43
Tagsági díjak s az ifjúság önkéntes adomá

nyai c ím é n ----------------------------  K 204.07
A d o m á n y o k --------------------------------------- K 530.—
Kamatok ---------------------------------  K 100.08
Az 1865-ben alapított Deáksegélyző egyesü

let alapítványszerűen kezelt tőkéjének ka
m atai az 1916-ik é v r e ----------------- — — K 500.—

A 300 K névértékű hadikölcsönkötvény vá
sárlása folytán beállt vagyonnövekedés — K 9.30

Pröhle Henrik „Útravaló az élet kenyeré
ből" című áhitatossági könyvecskéje elárú- 
sítása után 10% k e d v e z m é n y -------------- K 7.80

Összesen; K 3032.68
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Kiadás:
A segítőkönyvtár számára tankönyvekért és

1 darab Chorálkönyvért ö s s z e s e n --------K 166.32
Tanulók segélyezésére készpénzben------- — K 882.—
Előfizetés az „Ev. egyházi élet“-re postadíjjal K 12.10 
Iskolaszolgának fűtésért az összejövetelek

a lk a l m á v a l ----------------- --------- — — — K 10.—
Összesen: K 1070.42

Pénztári m aradvány — -------------------------K 1962.26
A Belmíssziói egyesület deáksegélyző pénztárának vagyona 

a következő:
a) Véssey Sándor a la p í tv á n y a -----------------  K 800.—
b) A Belmissziói egyesület deáksegélyző

a l a p j a ---------------------------------  K 952.26
c) A jövő iskolai évben a tanulók segélyezé

sére és tankönyvekre felhasználható
ö s s z e g -------7 --------------------------------- — K 210.—

Összesen: K 1962.26
E vagyon a következőképen van elhelyezve: 
a j Egy darab 1000 K névértékű 6 %-os hadi-

kölcsönkötvény ----------------------— — K 1000.—
b) Hat darab á 100 K névértékű 6 %-os hadi-

kölcsönkötvény —. ----------------------------K 600.—
c) A 18.129. számú soproni takarék- és köl-

csönegyleti betétkönyv szerint takarék- 
pénztárban v a n -------------------------   K 152.26

d) A  17.847. számú soproni takarék- és köl-
csönegyleti betétkönyv szerint takarék- 
pénztárban v a n ----------------------- K 210.—

Összesen: K 1962.26

b) Gyámintézeti pénztári
Bevétel:

M aradvány a múlt é v rő l-------------------K 36.45
Tagsági díj címen b e fo ly t -------------- K 204.35
Külön a d o m á n y ---------------------------- K 5.56
K a m a t -------------------------------------------- K 2.46

Összesen: K 248.82
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Kiadás:
Az egyesület által az alapszabályok értelm é

ben a saját hatáskörében kiosztott összeg K 165.—
Az egyetemes gyámintézet pénztárába befi

zetett összeg-----------*----------------------------- K 55.—
P o s t a k ö l t s é g --------------  K — .50

Összesen: K 220.50
P é n z tá r m a r a d v á n y --------------------------------- K 20.32
E 20 K 32 f a soproni takarék- és kölcsönegylet 17.855. sz. 

betéti könyvére van elhelyezve.
A fentebbi adatok főbb vonásaiban hű képét nyújtják  egyesü

letünk folyó tanévi működésének. A  nehéz viszonyok között min
dent elkövettünk, hogy ifjúságunknak szellemi, erkölcsi, anyagi 
tekintetben igazi javát szolgáljuk. Az erkölcsi eredmény telje
sen hű m egállapítása tulajdonképen emberfölötti feladat, de
azért általános képet erről is alkothatunk. Összejöveteleink bi
zonyára nem m aradtak minden hatás nélkül a fogékonyabb lelkű 
tanulókra, de a teljes igazság kedvéért azt is ki kell mondanunk, 
hogy a háború okozta rendkívüli viszonyok több felsőbb osztály
beli tanulóra oly zavaró, rontó hatást gyakoroltak, hogy az 
egyes bajok, szertelenségek megelőzésére irányuló nevelő mun
kásságunk több esetben — sajnos — sikertelen m ardat. Arról 
azonban meg vagyunk győződve, hogy ahol az előzetes intés, 
atyai jó tanács nem használt, ott m ajd ham arosan a kemény élet 
lesz a nevelőmester. Isten vezető-, nevelő hatalm ába vetett biza
lommal fejezzük be egyesületünk ez évi működéséről szóló jelen
tésünket.
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VIT.

Tanszerek.
1. A liceum i n a g y k ö n y v tá r  g y a ra p o d á sa  az 1915—16. 

isk o la i évben.

A) Vétel útján.

1. Folyóiratok. Ev. Őrálló. — Ev. Egyházi élet, — Egyet, 
phil. közlöny. — Magyar nyelvőr. — M agyar nyelv, — Buda
pesti szemle, — Magyar paedagogia. — Orsz. középiskolái tanár- 
egy. közlöny, — Ethnographia és melléklete, — Századok, — 
Földrajzi közlemények. — Math, és physikai lapok. — Term é
szettud. közlöny. — Pótfüzetek a közlönyhöz. — M. chemiai fo
lyóirat. — Állatt. közlemények .— Növényt, közlemények. ■— A 
tenger. — M agyar könyvszemle. — Népművelés. — Művészet. — 
M agyar iparművészet. — Numizmatikai közlöny. — Orsz, paed. 
könyvtár és tanszermúzeumi értesítő. — Akad. értesítő. —  Ar- 
chaelogiai értesítő. — Athenaeum. — Irodalomtört. közlemé
nyek. — Nyelvt. közlemények. — Math, és természettud. értesí
tő. — Történeti szemle. — Irodalomtörténet. — Neue Jahrbücher 
für das kiáss, Altertum. — Deutsche Rundschau für Geographie 
und Statistik. — Literaturblatt für germ, und rom, Philologie. -— 
Kosmos, —

2. Időszakonkint megjelenő művek. M agyar tud. akadémia 
kiadványai: Értekezések, emlékbeszédek, almanach. — M agyar 
történeti életrajzok XXXI. — Thesaurus tinguae Lat. Vol. V. 
Fase. VI. — Roscher, Lexikon der griech, und röm. Mythologie 
71. — Grimm, Deutsches W örterbuch XIII. 12; X. 2. 10; XL 3. 4; 
XIV, 1. 4; XIII. 13. — Gombocz-Melich: M agyar etym, szótár 
4. — Burger, Handbuch der Kunstwissenschaft 41—63,

3. Önálló művek. Jodi. F., Lehrbuch der Psychologie, —  M. 
történelm itár tartalom m utatója. — Takáts S,, Rajzok a török vi
lágból. — Fabriczy K. kisebb dolgozatai. — Euripides drámái 
ford. Csengeri J . — Rüblein R., Az állami nyugdíjtörvény magya
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rázata. — Monumenta Hung. hist. Diplomataria XL, — Kmetykó 
S., Az iskolai testi nevelés reform ja. — Norden E., P. Vergilius 
M aró Aeneis B. VI. — M agyarország tiszti cím- és névtára 
XXXV. — Lányi M., A háború és a jövő. Vajticzky E.,A háború 
és nevelés. — Régi magyar könyvtár 36 K. (Heltai G., Háló). — 
Alexejew-Malchin, Lehrbuch der russ. Sprache. — Fricko J., 
Physikalische Technik 2. B. 1. 2. A.-Pill K., Die Flora des Leitha
gebirges und am Neusiedlersee. W erkhaupt I. Russ. Chrestoma
thie.

b) Adományok.

A nm. Vallás- és közokt. minisztérium ajándéka: Révai nagy 
lexikona XII.-XIII. K. — A m adarak és a fák napjáról szóló is
kolai jelentés V. évkönyve. Folyóiratok közül ajándékok: Hiva
talos közlöny. — Jó egészség. — Állatvédelem. Debreczen vá
ros ajándéka: Koncz Á., Debreczen városi rangra emelésének tö r
ténete. — Sopron város tanácsának ajándéka: Szász B., Háborús 
versek. — Pröhle Károlyné úrnő ajándéka Thiering Károly, lyc. 
tanár hagyatékából: Jerusalem  W., Die Urtheilsfunktion. — 
Schleicher A., Sprachvergleichende und linguistische U ntersu
chungen. — Hartenseín G., Grundbegriffe der ethischen W issen
schaften. — Müller E., Etym. W örterbuch der engl. Sprache. — 
Schleicher A., Die Deutsche Sprache.—  Meyer L., Gedrängte 
Vergleichung der griech. u. lat. Declination .— Hahn K. A., A lt
hochdeutsche Grammatik. — Hahn K. A., M ittelhochdeutsche 
Grammatik. — Dickens Ch., A  Christmas Carol in prese. — W as
hington Irving, The Alhambra. — C. Sallusti Cr. opera, m it Anm. 

von E. W. Fabri. — Schocmann G. F., Griech. Altertüm er. — 
Thucydides, erkl. von K. W. Krüger. — Krüger K. W.. Griech. 
Sprachlehre. — Homeris Odyssee, erkl, von K. F. Ameis. — Plu- 
tarchi Vitae, rec. C. Sintenis. — Holtsch F., griech. und röm. 
Metrologie. — Euripidis tragoediae superstites ex recensione A. 
Naukii. -— Homeris Iliade, erkl, von I. U. Faesi. — Bernhardy
G., Grundriss der griech. Litteratur. — Meyer L., vergleichende 
Grammatik der grich. u. lat, Sprache. — Titi Livii ab urbe cond, 
libri XXI. et. XXII. Mit Anmerkungen von E. W. Fabri. — 
Aeschylos gefesselter Prometheus, deutsch vno G. A. Schoe- 
mann. — Sophokles Antigone, erkl. v. G. Wolff. — Rauchen
stein: Ausgewählte Reden des Isokrates. — Kock T.: Ausgewähl-
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te Komoedien des Aristophanes. — Aeschylus' Prometheus, erkl. 
von N. Wecklein. — Lindner Th., Geschichtsphilosophie. — Motz
H., Über die Emphindung der Natur Schönheit bei den Alten. — 
Roscher W., Leben, W erk und Zeitalter des Thukydides. — R au
chenstein R., Zur Einleitung in Pindars Siegeslieder. — Curtius 
,E., Die Jonier vor der ionischen W anderung. — W attenbach W., 
Ninive und Babylon. — Lazarus M., Das Leben der Seele, — 
Schmidt M. Memoire eines Oligarchen in Athen über die S taats
maximen des Demos. — Teutsch G,, Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen. — Heinrich A., T roja bei Homer und in der W irklich
keit. — Kaindl R. F. Geschichte der Deutschen in Ungran. — 
Schultz F., Lat, Sprachlehre zunächst für Gymnasien. — Lange 
L., Römische Alterthümer. — Preller L., Römische Mythologie. — 
Koechly H., Akademische Vorträge u. Reden. — Ioannides E., 
Sprechen Sie Attisch? —- Hesiodi carmina, ed. Weise. — Euripi
des, deutsch von I. I. C. Donner. — Kloepper K., Englische Syno
nymik. — Lupitza L, Einführung in das Studium des M ittelhoch
deutschen.— Stoll H. W., Anthologie griech. Lyriker.— Munk E., 
Die Metrik der Griechen und Römer. — Vanicek A., Lateinische 
Grammatik. — Schmitz B., Macaulay-Commentar. — Holzamer 
J ., Englisches Lesebuch. — Thukydides, Geschichte des Pelop. 
Krieges, übers v. A. W ahrm und. — Schmidt J. A. E., Deutsch
franz. W örterbuch. — Thime F. W., Neues krit. W örterbuch der 
engl. u. deutschen Sprache. — The Spectator, von E. Schride. — 
Irving, Sketch Brok, von E. Pfundheller, (összesen 57 mű 77 kö
tetben. —

Özv.BünkerRajnárdné úrnő ajándékaBünker R ajnárd  tanító 
hagyatékából: Bünker R., Dorffluren und Bauernhäuser im Lun
gau. — Bünker R., Dorffluren und Bauernhäuser von Murau. — 
Bünker R., Windische F luren und Bauernhäuser im G aittale in 
Kärnten. — Bünker R., Typen von Dorffluren an der dreifachen 
Grenze von Niederösterreich, Ungarn und Steiermark. — Bün
ker R., Das Bauernhaus der Gegend von Köflach. — Bünker R,, 
Polnische Häuser und F luren aus der Gegend von Zakopane; und 
Neumarkt. — Bünker R., Dorffluren und Bauernhäuser der Ge
gend von Lienz. — Bünker R., Das Bauernhaus der Gegend von 
Stams im Oberinntale. — Bünker R., Der Haschendorfer Bron
zefund. — Bünker R., Ein altes Kartenspiel. — Bünker R., Hean- 
zische Schwänke, — Bünker R., Die Hafneröfen in Stoob. —
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Lutsch H., Neuere Veröffentlichungen über das B auernhaus.— 
Jaksch A., Ueber Ortsnamen und Ortsnamenforschung. — Mei- 
tzen A., Das deutsche Haus. — Dachler A., Das Bauernhaus in 
Niederösterreich. — Reissenberger L., Ueberreste der Gothik und 
Renaissance in Herm annstadt. — Mielke R., Das deutsche Dorf.— 
M eitzen A., Das nordische und das altgriechische Haus. — Me- 
zinger R., Die Stellung des bosnischen Hauses und Etymologien 
zum Hausrath.— Kisch G., Nösner W örter und W endungen.— 
Kirchoff A., Beiträge zur Siedelungs und Volkskunde der Sieben
bürger Sachsen. — Prinzinger A., Zur Namen- und Volkskunde 
der Alpen. — Mielke R., Bauernschmuck. — K ram er F., Idiotis
men des Bistritzer Dialectes. — Hetzel S., Kurzgefaßte Localge
schichte des M arktfleckens Liebling. — Gönczi F., Muraköz és 
népe. — Jankó J., A datok a bács-bodrogmegyei sokaczok nép
rajzához. — Krizko P., Geschichte der Restaurierung der Schloß
kirche in Kremnitz. — Linberger St., Beschreibung der ev. Holz
kirche in Késmárk. — (összesen 30 mű). — Özv. Fleischhacker 
Józsefné úrnő ajándéka: A  soproni ág hitv. ev. líceumban tanuló 
ifjúság névjegyzéke az 1845—47. évekből.

M ulaszthatatlan kötelességet teljesítünk, midőn a felsorolt 
könyvekért a szives adományozóknak az inézet nevében ezúton 
is hálás köszönetét mondunk.

2. Az Ifjúsági Magyar Társaság könyvtárának gyarapodása.
A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai. Vasárnapi 

könyv (az 1915. év második felének számai, az Orsz. Közművelő
dési Tanács ajándéka.) Hamvas József: A visszatért üstökös. Dr, 
Vietorisz József: Levelek a harctérre, Dr. Lángné Lehótzky Ida: 
Hulló csillagok (Tiszteletpéldány). —

Folyóiratok: A  Természettudományi Közlöny, Philológiai 
Közlöny, Magyar nyelv, M agyar nyelvőr, Proestáns szemle, E- 
gészség, Századok, Irodalomtörténeti közlemények, Uj idők, Va
sárnapi újság 1915. évi folyama.

3. Az ifjúsági kiskönyvtár (I—IV. oszt), gyarapodása.
Az I - II. osztály kiskönyvtárának múlt évi pénztárm aradéka 

133 K 03 f. Az 1915/16. tanévben könyvhasználati díj fejében be
folyt: 45 K 40 f; tehát az összes bevétel 178 K 43f. Könyvek be
szerzéséért, javításért, kötésért és címkékért kiadtunk 63 K 28fil
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lért. A pénztári maradék: 115 K 15 fillér. — E tanévi gyarapodás 
18 darab uj mű 53 K 10 f értékben. A  könyvtár állománya 460 
kötet.

A  III - IV osztály kiskönytárának m últ évi pénztári m aradé
ka 63K 95 f. E tanévben használati dij fejében: 84 K 50 f folyt be, 
büntetési dijakból 3 K 20 f, tehát az ez évi összes bevétel 87 K 
70 f, a m últ évi maradékkal együttl51 K 65 f. Könyvek beszerzé
se,, javítása, köttetése 104 K 10 f-be került. A pénztári m aradék 
47 K 55 f. 14 darab új művet szereztünk be. A könyvtár állomá
nya 473 kötet.

4. A szertárak gyarapodása.
1. A  természetrajzi szertár. A jándékozás útján: Szabó Géza 

úr különféle tengeri állatokat és egy tarka harkályt adott. Vétel 
útján: Könyvek; Mikrokosmos.

2. Földrajzi szertár. Vétel útján: Könyvek: Buschau: Sitten 
der Völker, Hübners: Geogr. Statistische Tabellen. Sven Hédin: 
Ein Volk in Waffen. Térképek: Balkan Halbinsel, Kriegskarten, 
Világatlasz.

3. Rajzszertár. Vétel útján: A  középfokú rajzoktatás tanm e
nete; Munkácsy M.: Honfoglalás című képének színes másolata.

4. A  fizikai szertárba a szertárőr távolléte miatt beszerzés 
nem történt.



VIII.

I. Ösztöndíjak, segélyegyesületek és tápintézet.
1. ösztöndíjak, tandíjkedvezmények, pályadíjak, 

jutalmak, egyéb segélyezés.
1. Az iskolafentartó egyházkerület és a soproni 

egyházközség kezelése alatt lévő alapítványok 
jövedelméből ösztöndíjban részesült 78 líceumi
tanuló 3913 K — f

2. Az egyetemes egyház kezelése a la tt levő gróf
Teleki-Róth Johanna alapítványból á 65 ko
ronával 4 tanuló 260 K — f

3. A vasi közép egyházmegye kezelése alatt levő
egy alapítványból 4 tanuló összesen 46 K 86 f

4. A győri evang. egyházközség kezelése alatt levő 
Szeredi—Kovács József alapítványból 2 tanuló
á 30 korona 60 — f

5. A  Somogyvármegye tisztikarának kezelése a la tt
lévő Nemes Lehner János alapítványából 1 tan. 200 K — f

6. Alumneumi kedvezményt kapott 14 tanuló 1006 K — f
7. Egész tandíjmentességben 27, féltandíj mentes

ségben 25 tanuló részesült összesen 2370 K — f
8. Az Ifjúsági Belmissziói Egyesülettől kapott: a) 3

tanuló tandíj segélyezést 90 K, b) 6 tanuló alum
neumi segélyt 552 K, c) 2 tanuló ruhára 60 K, 
d)  6 tanuló szállásdíjra 180 K, e) ingyen tan 
könyv 800 K összegben, összesen 1682 K — f

9. A  magánbetegápoldában ingyen gyógykezelésben 
és ápolásban részesült 3 tanuló 119 napon át 
357 K ápolási egyenértékben és 2 tanuló ápolási
d íja  m egtéríttetett 86 K; ingyen gyógyszerért ki- K f 
fizettetett 16 tanuló részére 61 K 47 f, összesen 504 K 47 f

10. Pályadíjat kapott 8 tanuló 19 K, jutalomban K f 
részesült 2 tanuló 60 K összegben, összesen 79 K —  f

Végösszeg 10.121 K 33 f
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2. Tápintézet. Alumneum.
A háború második évében sem szabadultak fel a tápintézet 

helységei. Hogy szegénysorsú tanulóink élelmezését megköny- 
nyítsük és a szülőknek ebben a fontos ügyben segédkezet nyújt
sunk — nem tudott a fenntartó testület más megoldást, mint ú jra 
felkérte Grossner és Társa „Pannónia“ szálló tulajdonosait, hogy 
legyenek szívesek ebben az iskolai évben is tanulóink ellátását 
elvállalni. Belátva iskolánk igen nheéz helyzetét a bérlő urak a 
legnagyobb készséggel tám ogattak bennünket s elvállalták ífjaink 
ellátását havonként 36 koronáért, amely árat igen méltányosnak 
kell tartanunk, ha tekintetbe vesszük az egyes élelmicikkek méreg 
drágaságát.

El kell még e helyen is ismernünk, hogy Grossner és Társa 
urak az egész tanévben a legnagyobb jóindulattal és szeretettel 
karolták fel az ifjak ellátási ügyét, panaszra sohasem volt okunk, 
amiért ezúton is hálás köszönetünket tolmácsoljuk. Az 1915/16. 
iskolai évben 115 liceumi tanuló étkezett a tápintézetben, közülük 
azonban az év végéig 22 kimaradt. A  kedvezmények számát a táp
intézet terhére a főiskolai kisbizottság 7-ben állaptíotta meg 450 K 
egyenértékben a következő megosztással:

1 tanuló kedvezménye 150 K ----------------- — 150 K
6 tanuló kedvezménye á 50 ---------------------------  300 K
A Berg-alapítvány kamataiból 3 tanuló kedvez

ménye á 100 K ---------------------   300 K
A Rupprecht Tasziló és Olivér alapítványból 1

tanuló kedvezménye—---------------------------------- 62 K
A Rupprecht Tibor és Olivér alapítványból 1 ta 

nuló kedvezménye — — — — — — — 90 K
A Scheffer Károly-féle alapítványból 1 tanuló

k e d v e z m é n y e ----------------------------------------- 88 K
A Benkő Sámuel alapítványból 1 tanuló kedvez

ménye — — — — — ------------ — — 16 K
A Liceumi Belmissziói-Egyesület 6 tanuló táp 

intézeti díja fejében ke fize te tt-----------------  552 K
Összesen 20 tanuló kedvezménye 1558 K

A tápintézet a teljes díjat fizetőkre nézve is jótékonysági in
tézmény normális viszonyok között is, azért újból esdő szóval for
dulunk gyülekezeteinkhez, lelkészeinkhez, hitrokonainkhoz és 
mindazokhoz akiket a jó Isten anyagiakkal m egáldott, hogy e ne-
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mescélú intézményt adományaikkal támogassák, mert az egyre fo
kozódó drágasági viszonyok mellett csak úgy felelhet meg céljá
nak.

Kérő szavunk a lefolyt tanévben sem volt elhangzó szó a 
pusztában, mert amint az alább következő kimutatás igazolja a 
befolyt pénzadományok jelentékeny összegre rúgnak. Fogadják a 
nemeslelkű adakozók jótéteményeikért a tápintézet nevében hálás 
köszönetün :k ;,

1. Egyházközségek adománya: Városszalonak 22, Tárnokréti 
4, Mekényes 2.15, Beled 6, Bük 5. Farád 10, Nemeskér 2, Rába- 
szentandrás 6, Vadosfa 10, Dabrony 6, Karakószörcsök 2, Kiska- 
mond 2, Zalagalsa 2, Súr 2, Bezi 4, Kisbabot 3.75, Rápczakapí 2, 
Nagybarátfalú 2, Ujmalomsok 10, Győr 70, Bodóhegy 5, Nemes- 
csó 5, Tótkeresztur 5, Csönge 10, Ostffyasszonyfa 10, Vönöczk 3, 
Dunaföldvár 2, Mekényes 2, Nagyhajmás 2, Szepezd 2, Kővágó
őrs 2, Szentantalfa 2, Zánka 1, Akaii 1, Nagyvázsony 1, Nemes- 
leányfalú 1, Kapolcs 2.50, Somogydöröcske 3, Nagykanizsa 2, 
Porrogszentkirály 2, Gyékényes 4, Mencshely 3.50, Györköny 5, 
Boba 3.40, Nemeskocs 2,60, Kemenespálfa 3, Kőszeg 48.40, 
Fertőmeggyes 11, Meszlen 5, Városszalonak 22. — Összesen: 344 
korona 30 fillér.

2. Közös gyűjtések és adományok a soproni ev, főiskolai táp
intézet és a kőszegi leányiskola javára. Kabold7, Homokbödöge3, 
Alsólövő 10, Szekszárd 5, Németh Gyula úr 5, Kertes 21.78, Bük 
11, Bakonyszentlászló 12.10, Tét 10, Tolnanémedi 2, Felsőnána 4, 
Majos 8, Ráczkozár 4, Bikái 3, Tófű 2. — Összesen: 107 korona 
88 fillér. — Ezen 107 korona 88 fillér összegnek fele része 53 
korona 94 fillér esik a tápintézetre.

Egyéb adományok: Berzsenyi Dezső czelldömölki ügyvéd úr 
11.58, Kund Sámuel esperes úr 5, A  rábaközi takarékpénztár 
(Csorna) 25, László Lajos líceumi tanuló 8, Sopron szab. kir. 
város faadománya 336. — Összesen: 385 korona 58 fillér.

Az 1—3 alatt részletezett adományok összege 783 K 82 f.

—  103 —



I X .

Értesítés
a jövő 1916—17-ik tanévre vonatkozólaq.

1. A Líceum.

1. Tankönyvváltoztatás. A VIII. osztályban a Vallástannál: 
Hetvényi Lajos: „Az Evangelíomi keresztyén világnézet.“ — Ára 
2 korona.

2. Beiratások. Szeptember 1., 2. és 4-én lesz úgy a helybeliek 
mint a vidékiek beiratása. Későbbi felvétel csak a késedelem indo
kolásával, illetőleg a tanhatóság engedelmével történhetik meg.

Magánvizsgálatok, pótló- és javító-vizsgálatok. A magán-, fel
vételi- és pótlóvizsgálatok augusztus 31-én, a javító-vizsgálatok 
szeptember 1-én és 2-án tartatnak meg. Szeptember 5-én a tan
évet ünnepélyes istentisztelettel és az iskolai törvények felolva
sásával megnyitjuk.

A kik  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 a javítha- 
tásértfolyam odnianem kell. A  2 tantárgyból elégtelen osztályzatot 
nyert tanulónak csak az egyházi főhatóság engedheti meg a javító
vizsgálatot, azért az ily tanulónak a püspök úrhoz intézett folya
modványát a javító-vizsgálat megengedéséért még június 26-ig az 
intézet igazgatójához be kell adnia. Aki kettőnél több tárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot, az ily engedélyt 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.
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A z  első osztályba csak oly növendékek vétetnek fel, kik 
a  kilencedik évüket már betöltötték s arról, hogy a népiskola négy 
osztályát jó sikerrel elvégezték, bizonyítványt m utatnak fel, vagy 
felvételi vizsgával igazolják a megkivántató képzettséget.

M inthogy 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 
osztáláyba, kötelesek születési bizonyítványt s hímlőoltási, illető
leg újraoltásí bizonyítványt is felmutatni. Az újraoltás igazolásá
nak kötelezettsége fennáll azokra nézve is, kik évközben töltik be 
12. évüket. Az első felvétel alkalm ával a tanuló szüleinek, vagy 
azok helyettesének kíséretében köteles megjelenni.

A z  iskolai tartozások az 1904. évi egyházkerületi közgyűlés 

jegyzőkönyvének 103. pontja értelmében, mindegyik félév első 

három havában okvetlen megfizetendők.

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

Úgy a tápintézeti, valamint az összes iskolai díjakat a szülők 

az „Egyházkerületi pénztári hivatal“-ra  címezve küldjék be.

Az izraelita vallású tanulók ezenkívül félévenként 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 

elővigyázattál és személyesen járjanak el, mivel a tanulók tanul
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M

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.

A z  előirt tankönyvek és tanszerek, rajz és Írószerek, melyek

nek jegyzéke a könyv- és papirkereskedésekben rendelkezésre áll, 

mindjárt a tanév elején a beiratás után beszerzendők.

2. A  tápintézet.
A tápintézeti ellátás a jövő tanévben is valószinűleg ott, ahol 

eddig volt, a Pannonia-szálló éttermében lesz a lehető legjutányo- 
sabb díjért, amelynek összegét azonban most még megállapítani 
és közölni nem tudjuk.
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VI.

Statisztikai táblázatok.
a)  A líceumi tanulókról.

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

I .  í II. [ I I I .  | IV. | v . | VI. VII. V i l i . Össze-
o s z t á y b a n sen

Felvétetett az év folyamán
nyilvános tanuló . . . 34 37 56 42 40 25 29 18 281
magán tanuló............... 1 — 2 3 1 2 4 4 17

Magántanulóvá lett. . . — 1 — — — 1 — — 2
önként kimaradt. . . . 1 — 1 1 1 3 2 9
Létszám a tanév végén 34 37 58 44

" 28
30 20 289

b) A tanulók közt vallásra nézve volt c) A tanulók közt 
anyanyelvre nézve volt
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h) A t a n u l ó k  s z ü l e i  ( g y á m j a )  k ö z t  p o l g á r i  á l l á s r a  n é z v e  v o l t

Nagybirtokos,
nagybérlő 1 Ipari vagy bányá

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

3
\ .

Középbirtokos és 
bérlő ■29 Nagykeresk., köz

iek nagyvállalk. 5 Katonatiszt (hon
véd-,csendőrtiszt) 5

Kisbirtokos, kis
bérlő 53 Kiskeresk., köz

iek. kisvállalk. 19 Katonaaltiszt (hon
véd-, csendőralt.) —

Kisbirtokos-nap
számos ♦ —

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

13
Különböző v. meg- 
nem nevezett fog
lalkozási ágakban 
dolgozó napsz.

—

Egyéb őstermelő — Házaló kereskedő, 
piaci árus

2 Tőkés, járadékos, 
háztulajdonos —

Gazdasági tiszt
viselő 5

Egy éb kere sk. vagy 
köziek, s.-szemóly 
(altiszt, segéd) 6

Nyugdíjas tisztvi
selő vagy egyéb 
nyugdíjas

10

Egyéb gazdasági 
segédszemély 2

Kereskedelemnél 
v. közlekedésnél 
munkás, napsz.

— Nyugdíjas altiszt, 
szolga v. munkás 4

Földművelési mun
kás, napszámos —

Köztisztviselő (pa
pok, tanárok, taní
tók kivételével)

23 Magánzó 14

Nagyiparos, nagy- 
vállalkozó 1 Pap, tanár, tanító 46 Házi cseléd —

Kisiparos, kisvál
lalkozó 13 Másféle értelmi- 

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

Egyéb ismeretlen 
foglalkozású —

Ipari vagy bányá
szati tisztviselő

6 23
Árvaházi, szeretet- 
házi tanulók

1

Egyéb ipari vagy 
bányászati segéd
személy (mu nkás)

2
ilyeneknél alkal
mazott segéd, 
Írnok stb.

összesen 285

1

i) A t a n u l ó k  (n y i lv .  é s  m a g á n t a n ^  m e g o s z l á s a  k o r  s z e r i n t
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I. 3 5 10 n 5 34
II. 1 13 14 9 37

III. 1 8 24 17 6 56
IV. 1 10 11 16 5 43
V. 7 15 10 7 1 40

VI. 13 7 5 1 26
VII. 16 11 2 29

VIII. 14 4 1 1 20
I-V III. 3 6

i
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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 ;

és pedig I. 11. 111. IV. V. VI. VII. jVIII.
osztályban

minden tantárgyból jeles
eredm ény......................

minden tantárgybóllegalább
8 2 4 — 3 1 3 4 25

jó eredmény
minden tantárgyból legalább

5 6 9 9 8 4 7 3 51
elégséges eredmény 

egy tantárgyból elégtelen
16 2 0 30 25 17 2 0 19 13 160

eredm ény...................... 2 6 6 2 7 1 — _ 24
két tantárgyból elégtelen 

eredmény
több tantárgyból elégtelen

1 3 1 6 3 — — — 14
eredmény .................. 2 — 6 1 2 — 11

összesen . .
/!

34 37 56 43 40 26 29 2 0 285
osztályozatl an maradt . . — — 1 — — — - 1

M a g a v i s e l e t b ő l :
jó jegyet k ap o tt.............. 33 27 47 29 38 19 24 15 232
szabályszerű jegyet kapott — 7 7 11 1 3 4 1 34
kevésbbé szab. jegyet kapott — 2 2 — 1 — — 5
rossz jegyet kapott. . . . — — — — — — — — —

Összesen. . . 33 36 56 40 39 23 28 16 271

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

Hányán tanultak ered- I. H. m . IV. V. VI. VII. v m l
ménnyel az év végéig osztályban

összesen

szabadkézi rajzot . . . . 15 14 13 8 3 3 2 2 60
m üéneket.......................... 33 36 -- — — — — — 69
gyorsírást.......................... — — 1 1 7 9 — — — 27
egészségtan...................... 28 — 28
Hegedűjátékot.................. 3 3 6 2 3 — — — 17
Francia n y e lv e t..............
Angol nyelv ...................... — — — — — — — — —
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