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I. Az intézet korm ányzata és felü gyelete .
A líceum felett a felügyeletet 1919. évi április hó elejéig 

mint fenntartó testületet a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
gyakorolta, még pedig elnöksége, közgyűlése, két szakbizottsága 
u. m. a főiskolai nagy- és kisbizottság, továbbá a főiskolai fel
ügyelő utján. Az 1919. márc. 21-iki forradalom következtében a 
forradalomi kormányzótanács 1919. márc. 29-én kelt rendeletével 
a nevelési és oktatási intézeteket köztulajdonba vette. Ettől fogva 
intézetünk a Sopron városi és vármegyei direktórium kebeléből 
alakult tanügyi biztosságnak (élén állott Wurdits Antal róm. kath. 
elemi isk. tanító) utóbb magyar művelődési hivatalnak (élén állott 
Eszes Dezső * kapuvári polg. isk. tanár mint művelődési meg
bízott) volt, illetőleg lett volna alárendelve. A tényleges átvétel 
azonban egyáltalában nem történt meg és a művelődési hivata- 
az intézet ügyeibe nem avatkozott. így a restitutio in integrum 
augusztus elején nem ütközött semmi nehézségbe.

II. Adatok az in tézet történetéhez.
A. Az 1918 — 1919. iskolai évben.

a) A tanév megnyitása és lefolyása. A tanévet szeptember 5-én 
nyitottuk meg. Előzőleg 2., 3., 4-én történt a tanulók felvétele, 
ugyanakkor voltak a javító vizsgálatok is. A felvételi és pótló 
magánvizsgálatokat aug. 30., 31-én tartottuk. A rendes tanítás 
szept. 6-án kezdődött, de október 10-től november 4-ig a spanyol 
járvány miatt, január 3-tól 15-ig szénhiány miatt szünetelt. Poli
tikai események is nem egyszer zavarták a tanítás menetét. Az 
október 31-iki forradalom meghozta ugyan hazánk rég óhajtott 
függetlenségét, de nyomon követte azt a bomlás is. November 
2-án városunkban is megalakította magát a Nemzeti Tanács, a 
rend fenntartására pedig polgárőrség alakult, melybe intézetünk
nek több tanárán kívül felsőbb osztályos tanulói is többen 
be.éptek. Készséggel adtuk meg nekik erre az engedélyt, csak 
azt kértük, hogy éjjeli szolgálatra ne alkalmazzák őket. Az ese
mények azonban rohamosan fejlődtek. Nov. 16-án reggel 9 órakor 
a tanuló ifjúság a tantermekből az utcára özönlött, hogy lobogó 
zászlók alatt felvonulással tüntessen a köztársaság kikiáltása 
mellett. A városháza előtt a polgármester mondott köszönetét 
hazafias lelkesedéséért. Nov. 19-én még nagyobb arányokban — 
az elemi iskolákat kivéve — az összes fiú- és leányiskolák rész
vételével ismételték meg a tüntetést ugyancsak a Ferenc József- 
térre vonulva, hol Matusz György bencés tanár beszéde után ez 
alkalommal a távollévő polgármester helyett dr. Gerencsér Nándor 
városi főjegyző köszönte meg az ifjúságnak hazaszeretetét és az 
uj Magyarországért való lelkesedését. Az előző nap délutánján a 
Nemzeti Tanács mintájára (és ösztönzésére) Diáktanács is alakult. 
Mivel célul a külömböző intézetek tanulóinak együttes önkép
zését és egy ifjúsági lap kiadását tűzte ki, bár voltak aggodal
maink, nem elleneztük ifjúságunk részvételét mindaddig, mig a 
lap élén tanár áll. A Diáktanács utján az ifjúság együtt al fel
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ajánlotta szolgálatát a város védelmére és a rend fenntartására, 
ha a katonaságnak a határokra kellene kivonulnia. Ezért az 
osztrákoknak Lajtaujfalunál és Nagymartonnál megkísérelt betörése 
után a város kormánybiztosától fegyveres kiképeztetésüket kérték. 
Az összehívott igazgatók nem ellenezték a fegyveres kiképeztetést 
sem és e célra a megállapodások értelmében dec. 10-14-ig a 
felső négy osztály számára négy napi szünet engedélyezését 
kérték felettes hatóságuktól. E szünethez püspök ur előbb telefonon 
élőszóval, azután 4.011/V. sz. leiratával hozzájárult s az eddig 
történtekről szóló jelentést tudomásul vette. Az intézetünkből 
jelentkezett 80 tanulót, miután előbb a szülők beleegyezését 
Írásban bekértük, Sántha József 18. gy. e. honvédzászlós, Németh 
Károly tiszthelyettes és Kalmár Pál őrmester képezték ki. Az 
intézet részéről Téby Mihály tornatanár volt jelen. Fegyvereket 
Maróthy Géza alezredes ur szívességéből a 18. honv. gy. e.-től 
kaptak. Közben »A Diák« címen Matusz György bencés tanár 
vezetésével az ifjúsági lap is megindult s a Diáktanács is mind 
szorgalmasabban tartotta üléseit nagy befolyást engedve azokon 
a Nemzeti Tanács egyes tulző tagjainak. Azért tanári testületünk 
az iskola rendjének, fegyelmének, a nevelés és oktatás sikerének 
biztosítása végett dec. 10-én tartott érdekezletén a következő 
határozatot hozta: »A tanári testület megérti és méltányolja az 
ifjúság hazafias lelkesedését és azt, hogy a nagy napok eseményei
ből a maga részét kivenni törekszik. Amint előbb hozzájárult 
ahhoz, hogy az ifjúság e lelkesedésének az iskola falain kívül is 
kifejezést adjon, úgy most hozzájárul ahhoz is, hogy a végső 
szükség esetére polgárőri szolgálatra a lővő fegyver használatá
ban kiképeztessék. Mindezzel — úgy véli a tanári kar — az 
ifjúság azt a végső szükség esetét kivéve, amikor majd valóban 
a haza fogja szólítani, amely időpontnak megállapítását azonban 
nyugodtan bizhatja városunk polgári hatóságára — közéleti 
szereplését most már befejezettnek tekintheti és teljes erejével 
hozzáláthat legfontosabb hazafias kötelességének teljesítéséhez — 
a tanuláshoz. Mivel pedig ez ideig többször megtette, hogy 
Diáktanácsa utján felettes hatósága, a tanári kar és az igazgatóság 
megkerülésével fordult városunk kormánybiztosához és Nemzeti 
Tanácsához, akik vele közvetlenül tárgyalásokba is bocsátkoztak, 
mivel ez eljárás többszörös megismétlődése az iskolában minden 
rend és fegyelem felbomlására, teljes anarchiára vezetne, a tanári 
testület tisztelettel kéri a Kormánybiztos urat és a Nemzeti 
Tanácsot, szíveskedjék a jövőben esetleg előfordulható alkalommal 
a tanuló ifjúsággal csakis az illető igazgatóság, illetve tanári 
testület utján tárgyalni, annál inkább, mert mindnyájukban meg 
van a készség és hajlandóság, hogy az ifjúság minden igazán 
nemes, a haza .érdekében igazán szükséges és az iskola érdekei
vel összeegyeztethető törekvését érdeme szerint méltányolják. E 
határozatot hozzájárulás végett közli a helybeli középiskolák 
igazgatóságaival s ha hozzájárulnak, mint a soproni középiskolák 
tanártestületeinek megállapodását és óhaját közli Sopron város 
kormánybiztosával és Nemzeti Tanácsával.« Úgy a kormánybiztos, 
mint a Nemzeti Tanács készséggel tettek eleget a tanári testü
letek közös kívánságának. A beállott karácsonyi és szénvakációban 
szünetelt a Diáktanács működése is; mikor pedig a tanulók



visszajöttek s az előadások újra megkezdődtek, a Diáktanácsban 
is megkezdődött már a bomlás. Azok, akik a tanuló ifjúságot 
ilyen módon akarták a maguk nemzetközi radikális törekvéseinek 
igájába fogni, kénytelenek voltak belátni, hogy minden igye
kezetük megtörik az ifjúság erős nemzeti érzésén; viszont az 
ifjúság is csakhamar felismerte és elutasította őket, ülései zajo
sakká lettek s maguktól megszűntek. Aztán jött márc. 15-ike, 
midőn benn az intézetben tartott ünnepélyünkön még a tiszta 
hazafi érzés lobogott, de künn a Színháztéren, ahova a nagy 
közönséggel együtt ünnepelni szintén kivonultunk, már a katonaság 
és munkásság vörös zászlóit lengette a tavaszi szellő és jött 
március 22-ike, midőn a Széchenyitéren a tömegnek bemutatkozó 
direktórium a haza határainak megmentésére, a csehek kiverésére 
és az ország területi épségének visszaállítására fogadkozott, de a 
katonaság és a „nép“ Szovjetoroszországot éltette és jött a pro
letárdiktatúra és jött Kellner Sándor, Sopron város és vármegye 
teljhatalmú politikai megbízottja és vele a terror. Aztán jöttek 
kelet felől a szerencsétlen hazánkra zúdított oláhok s ellenük a 
vörös hadseregbe való sorozások, melyek lázas izgalomban tar
tottak tanárokat és tanítványokat egyaránt, egy-egy napra teljesen 
megakasztották az iskola működését s az ifjúság egy jelentékeny 
részét hazaszéledésre Ausztriába szökésre kény szeri tették. Így 
folyt le ez az emlékezetes iskolai év, melynek eseményei valóban 
kaleidoszkópszerüen követték egymást.

b) A tanári testület. A tanév elején Kerber János, dr. Ruh- 
mann Jenő még katonai szolgálatot teljesítettek, Spanner Géza 
hadi fogságban volt, Revuczky Vilmos Szarvasra távozott tanár
nak. Az előbbiek közül Kerber János október közepén, dr. Ruh- 
mann Jenő január közepén foglalta el újra állását. Revuczky 
Vilmos helyettesitője K u l c s á r  Endre szakvizsg. tanárjelölt csak 
szept.-ben működött; október 1-én Csurgóra távozott. Óráinak 
ellátásáról saját körünkben gondoskodtunk. Az énektanítást okt.- 
tól márc. 15-ig Kindler Mihály elemi isk. tanító látta el szép 
sikerrel; Márc. 15-től az énektanítás szünetelt.

c) A tanuló ifjúság. Felvétetett 284 nyilvános és 55 magán
tanuló, összesen 339. Leánymagántanuló volt 17. Javító vizsgá
latot tett 1 tárgyból 22, két tárgyból 14 tanuló. Nem állotta meg 
a vizsgálatot 1 tárgyból 3, két tárgyból 4. Felvételi vizsgálatot 
8-an tettek. A tanulók előmenetele és magaviseleté a múlthoz 
képest erős hanyatlást mutatott. Az ötödik évbe nyúló háború, 
a gyorsan változó politikai és társadalmi viszonyok, a mindenféle 
külső befolyás, különösen a kommunizmus idején rendkívül 
károsan befolyásolta az ifjúságnak úgy tanulmányi, mint erkölcsi 
állapotát. Az első félév végén február 28-án osztályozott 266 
tanuló közül 81 (3Ö.4 ' ■) kapott elégtelen osztályzatot és 34 kapott 
a magaviseletből szabályszerűt, 2 pedig kevésbbé szabályszerűt. 
Igazgatói megrovást 7 ízben, tanárkarit egy Ízben kellett alkal
maznunk. A tanulók egészségi állapota se volt kedvező, sőt a 
spanyol járvány áldozatot is követelt. B a l a s s a  Mihály II. oszt. 
tanuló 1918. okt. 7-én meghalt. Egy szelíd lelkű, komoly igye
kezető növendékünket vesztettük el benne. Legyen áldott 
emlékezete.

d) A nemzeti szellem ápolása, a valláserkölcsi érzés felébresz-
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íése és fejlesztése érdekében a tanári testület igyekezett felhasz
nálni minden kínálkozó alkalmat és minden rendelkezésére álló 
eszközt. Az előbbi célt szolgálta a szokásos hazafias iskolai 
ünnepélyeknek, igy márc. 15-ének, a háborúban elesett hősök 
emlékezetének, az utóbbit okt. 31-ének megünneplése az ifjúság
nak a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken a tanárokkal együtt 
testületileg való részvétele, a tanításnak naponként imádsággal 
való megkezdése és bevégzése, a vallástanár által havonkint tartott 
bibliai olvasóórák s általában a Líceumi Ifjúsági Diákszövetség 
egész működése. Mindezt azonban megváltoztatta Sopron város 
és vármegye „teljhatalmú politikai megbízottija midőn március 
28-án kiadott rendeletével a vallástanitást mint kötelező tan
tárgyat „haladéktalanul“ beszüntette és megtiltotta az ifjúságnak 
testületileg a templomba való vezetését. Tanulóink egy része 
azért eljárt az istentiszteletre, az erre önként jelentkezők vallási 
oktatását pedig az iskola épületen kívül Kiss Jenő és Payr 
Sándor theol. akad. tanárok végezték, kiknek szives fáradozásukért 
ez utón is hálás köszönetét mondunk, fietvényi Lajos az általa 
összeállított tanítási terv alapján erkölcstant tanított. A történelem 
materialisztikus szellemű tanítására vonatkozó rendeletet nem 
hajtottuk végre ép igy a magyar olvasó és történelmi tankönyvek 
beszolgáltatására vonatkozót sem, amint hogy semmit se tanítot
tunk, ami hazafias és vallásos meggyőződésünkkel ellenkezett.

e) Oktatás, rendkívüli tantárgyak. Délelőtt 8—1-ig tanítottunk 
az állam tanterv szerint, szeptemberben heti 4 óra (II. o. magyar 
és számtan 1—1, VII. és VIII. o. torna összevonással), október 
1-től karácsonyig pedig, Kulcsár Endre távozása miatt heti 9 óra 
(magyar II. o., görögpótló magyar VI., VII. o., latin IV. és VII. o., 
német III. és VIII. o., történet III. és IV. o. 1—1 heti óra) reduk
cióval. Az ifjúsági körök is mind működtek: A Magyar Társaság 
113, a Gyorsírókor 76, az Ének- és Zenekör 72, a Tornakor 81, 
a Líceumi Ifjus. Diákszövetség 269 taggal.

f) Látogatások. Az iskolafenntartó egyházkerület képviselében 
Kapi  Béla püspök ur január 27. és 28-án látogatta meg intéze
tünket. Tapasztalatait a tanári testülettel a január 28-án tartott 
értekezleten közölte.

g) A katonai szolgálatot teljesített tanulók számára szervezett 
tanfolyamon, melyet az érdekelt líceumi és bencés főgimn. tanulók 
direkt kérésére a 7693/919. sz. közokt. min. rend. alapján a 
76.581/919. sz. távirattal a közokt. népbiztosság engedélyezett, 
összesen 19 tanuló vett részt, 9 a saját intézetünkből, 8 a hely
beli bencésfőgimn.-ból, egy a pápai bencés főgimn.-ból és egy 
a bpesti László-intézetből. A tanfolyam április 28-tól junius 14-ig 
tartott s a tanítást dr. Ruhmann Jenő, Hetvényi Lajos, Kerber 
János, Szabó Kálmán, Králik Gusztáv ev. líceumi és Garami Elek, 
Matusz György, Mihályi Ernő, Poór Szilveszter és Sziklai Jenő 
bencés főgimn. tanárok végezték. A tanfolyam végén tartott 
vizsgálatot 16 tanuló megállotta, 2 a vöröshadseregbe való 
sorozások miatt nem jelent meg, egy pedig nem felelt meg. 
Mindezek a tanulók az egy meg nem felelő kivételével a 
103.332/1919. V. sz. VKM. rendelet értelmében szeptember 11-én 
(a magyarból) Írásbeli, 12., 13-án pedig rendes szóbeli érettségi 
vizsgálatot tettek 1 jeles, 7-en jó, 10 en elégséges eredménnyel.
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h) Az adományok, alapítványok összege, melyeket egyesek 
külömböző célokra adtak, 2160 K. A líceumi Diákotthon-alap 
illetve a Líceumi Diákszövetség javára az igazgató mint pénztáros 
kezeihez örökös-, alapitó-, rendes- és pártoló tagsági dijak és 
adományok cimén 1919. április 12-ig összesen 16.590 K 92 f 
folyt be. Az egyházker. pénztárnál befolyt 1227 K 58 f. Részle
tes kimutatást helyszűke miatt nem adhatunk.

f) A tanulók segélyezése. Teljes tandíjmentességben 25, 
magánosok adományaiból 4, féltandijmentességben szintén 25 
tanuló részesült, összesen 4150 K értékben. Tápint. kedvezményt 
a tápint. pénztár terhére 41 tanuló, alapítványok terhére 5 tanuló 
kapott 22.160 K összegben. A Líceumi Ifjus. Diákszövetség 22 
tanulónak 1250 K segélyt és 150 tanulónak egy évi használatra 
tankönyveket adott.

j) A tanév bezárása a közokt. népbiztosságnak távirati rendel
kezésére junius hó 10-én történt; bizonitványaikat a tanulók 
junius hó 11-én kapták meg. A tanév végén jelen volt 293 tanuló 
közül »megfelelt« 270, »nem felelt meg« 23. Mindezek a 
103.331/1919. V. sz. VKM. rend. értelmében 1919. aug. 29-én 
rendesen osztályoztattak s a Vili. osztályosok szept. 8., 9., 10. 
és 11-én érettségi vizsgálatot tettek. Az érettségi vizsgálaton 
jelesen érett 4, jól érett 9, érett 8. A latin nyelvből két volt 
soproni áll. főreálisk. tanuló a kiegészítő érettségi vizsgálatot 
elégséges eredménnyel állotta meg. Ez az eredmény igy szám
szerűleg nem áll a normális évek eredménye mögött. De minden
esetre része van benne annak is, hogy a kommunizmus nem 
zavarta meg igazgatónak, tanároknak és tanítványoknak egy
máshoz való viszonyát még akkor sem, mikor május végén a 
tanulók között is életbe léptették a bizalmi rendszert. A vezetés 
és irányítás mindvégig megmaradt az arra hivatottak kezében, a 
felelőtlen külső befolyások, propaganda előadások és ifjúmunkás 
szennyiratok pedig ha itt-ott hagytak is kisebb-nagyobb foltot, 
ifjúságunk homogén nagy tömegének leikébe nem találtak utat. 
Nem egy közülük a terror idején is viselte a nemzeti szalagot. 
Tanárainkat se »képezte át< azaz »átképző tanfolyam«, amelyet 
az összes soproni »tanítók« számára júliusban naponként de. 
8—10-ig tartottak. Julius 28-án, a tanfolyam végén mindnyájan 
meg voltunk győződve, hogy a proletárdiktatúra napjai meg 
vannak számlálva.

B. Az 1919/20. iskolai évben.
a) A tanévnyitó értekezletet aug. 29-én tartottuk, a behatáso

kat szept. 1., 2., 3-án végeztük. A tanévet »tekintettel a lefolyt 
súlyos eseményekre s az előttünk álló nehéz kötelességekre a 
szokottnál ünnepélyesebben« maga a püspök ur nyitotta meg a 
templomban nagyhatású beszédével, az intézet tornacsarnokában 
pedig dr. Heimler Károly főisk. felügyelő ur intézett beszédet az 
ifjúsághoz. A rendes tanítást 5-én kezdtük meg. Szénhiány miatt 
a karácsonyi szünidő dec. 18-tól január 18-ig tartott. Az első 
félévet február 14-én zártuk le. A második félévben a tanítás 
zavartalanul folyt; a spanyol járvány elkerült bennünket. Mű
ködésűnket azonban nagyon bénította az u. n. Nyugatmagyat-
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ország Ausztriához való csatolásának kérdése, mely mint az 
állandó lidércnyomás nehezedett a lelkekre s nem egyszer egy- 
egy kósza hírrel az elköltözés gondolatával lázas izgalomba ejtett 
bennünket. Bénították továbbá a zilált politikai és társadalmi 
viszonyok, de főkép a megélhetés nehézsége, szinte lehetetlensége, 
mely a tanulóknak is, de különösen a tanároknak összes ener
giáját lekötötte, kimerítette. Ezért sokáig emlékezetes marad majd 
ez a tanév mindnyájunk előtt.

b) A tanári testületben változás nem történt. Az október 23-án 
Sopronban tartott főiskolai nagybizottsági ülés a tanári testület 
egyhangú ajánlata alapján ismét Hollós Jánost választotta meg 
újabb 6 évre igazgatónak; ellenben a Revuczky Vilmos távozá
sával megüresedett görög-latin tanszéket, mivel a pályázatot ki
hirdetni nem lehetett, egyelőre nem töltötte be. Spanner Géza 
még mindig orosz hadifogoly. Szabó József kartárs mellé be
osztva 1919. nov. elejétől 1920. febr. közepéig intézetünknél mű
ködött L e i t n e r Ferenc földrajz-természetrajzszakos tanárjelölt, 
mint gyakorló tanár. Az énektanítást az I., II. oszt.-ban Králik 
Gusztáv végezte.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 266 nyil
vános és 31 magántanuló, köztük 14 leány. Javító vizsgálatot 1 
tárgyból 5, két tárgyból 3 tanuló tett, egy-egy sikertelenül. Fel
vételi vizsgálatot 4 en tettek. Az első félév végén 255 nyilv. 
tanuló közül 78 kapott elégtelen osztályzatot (30.1%), a maga
viseletből pedig 31 szabályszerűt és 1 kevésbbé szabályszerűt. 
Az egészségi állapot mindvégig elég kedvező volt. Járványos, 
tömeges megbetegedések nem voltak. Azonban K ó n y a  István
IV. oszt. tanulónk junius 5-én agyhártyagyuladás áldozata lett. 
Az ifjúság kegyeletének koszorúja és őszinte részvétünk kisérte 
hamvait utolsó útjára szülőfalujába. Emlékét kegyelettel őrizzük.

di A nemzeti szellem ápolására, a valláserkölcsi érzés fejlesz
tésére különös gondot kellett fordítanunk az elmúlt haza és 
vallásellenes, szomorú időszak után. Igyekeztünk is fnegtenni 
mindent, amit e téren tehettünk úgy a tanítási órákon, mint azokon 
kívül. Szept. 7-én testületileg részt vettünk a kommunizmus 
áldozatainak emlékére úgy a r. kath. mint az evang. temetőben 
tartott gyászünnepélyen; okt. 6-át és 31 -ét, valamint márc 15-ét 
iskolai ünnepéllyel ünnepeltük meg, ép igy nov. 17-én a nemzeti 
hadseregnek Bpestre való bevonulását. Márc. 15-én és május 30-án 
testületileg vettünk részt azokon a népgyüléseken, melyeken 
Sopron városa és hazánk nyugati megyéinek közönsége tiltakozott 
az Ausztriához való csatoltatás és a nemzetünket eltipró, hazán
kat szétdaraboló béke ellen. A valláserkölcsi érzés ápolása céljá
ból az istentiszteleteket testületileg látogattuk, a tanítást minden 
nap imádsággal kezdtük és végeztük, az úrvacsorához két Ízben 
(okt. 12 és jun. 5.) járultunk, az előző napokon deprekációt 
tartottunk, a konfirmációban május 13-án 13 tanulónk vett részt, 
a Líceumi Ifjúsági Diákszövetség pedig május 16 án egy nagyon 
szépen sikerült vallásos estélyt rendezett.

e) Oktatás, rendkívüli tantárgyak. A tanítás délelőtt 8 —1-ig 
folyt az állami tanterv szerint; a tornatanitás azonban november 
15-től április 1-ig szénhiány miatt szünetelt. Ugyanez okból 
január 18-tól márc. 8-ig 40 perces órákat tartottunk 5 perces



7

óraközi szünetekkel, délelőtt 8—2-ig s igy a fűtést 4, illetve 5 
teremre szorítottuk. Ezzel természetesen együtt járt némi óra
redukció is, úgy, hogy az I., II. oszt.-ban heti 21-21, a III., IV. 
oszt.-ban 23-23, az V., VI. oszt.-ban 25-25, a VII. oszt.-ban 27, a 
Vili. oszt.-ban 28 órát tartottunk. Ebben az időben szünetelt az ének
tanítás is. A rendkívüli tantárgyak tanulását hátul a statiszt. mutatja.

f) Tanári tanácskozást havonként rendesen tartottunk a folyó 
ügyek elintézésére, a szükséghez képest rendkívüli időben is, 
összesen 26-ot. A dec. 2-án és ápr. 27-én tartott ellenőrző tanács
kozás eredményét Írásban közöltük az érdekelt szülőkkel. A febr. 
6-iki értekezletből terjedelmes memorandumot terjesztettünk 
fel a középiskolai reform kérdésében a hármas tagozatú, mind
egyik tagozatban 3 osztályú egységes középiskola mellett 
foglalva állást.

g) Látogatások. Az iskolafenntartó egyházkerület képviseleté
ben Kapi  Béla püspök ur 1919. dec. 8. és 1920. április 19., 20. 
és 22-én látogatta meg intézetünket. Tapasztalatait az április 23-án 
tartott értekezleten közölte, utána pedig a tanári kar vezetése 
mellett a tornacsarnokban egybegyült ifjúsághoz buzdító beszédet 
intézett. Az állami főfelügyeleti jog á l l a n d ó  gyakorlásával a 
VKM. ur 101.015/920. sz. rendeletével Ds i da  Ottó győrtanker. 
főigazgató urat bízta meg.

h) Adományok, alapítványok. Az igazgató kezeihez: Bö r ö n d y  
Lás z l óné  Varga Te r éz i a  kemenesmagasi lakos »Nagy Lajos 
emlékalapitvány« címen 1500 K; a szept. 13-án tartott maturabál 
tiszta jövedelméből szegény tanulók segélyezésére 300 K; 
Fo r s t e r  Gusztáv soproni kereskedő tanulók jutalmazására 
az 1918/19. tanévre 360 K, az 1919/20. tanévre450 K-at adott takarék- 
pénztári betétkönyvekben. A lie. tápintézet javára: Hor vá t h  
Jánosné dr. Mihályi Kálmán ügyvéd ur utján 100 K; a Pes t i  
Magy. Keresk.  Bank soproni fiókja 100 K; He r i ng  Zsig- 
mond 100 K; dr. He i ml e r  Károly főisk. felügyelő gyűjtése 
1200 K. R u p p r e c h t  Tassiló városhodászi földbirtokos ur 
40 K 07 f-t; Piri  Dániel 100 drb uszodafiirdőjegyet; a li«_ ’<m 
négy fe l ső o s z t á l y a  800 K értékben egy nemzeti zászló., 
a MOVE. isk. dolgozatok jutalmazására 8 drb könyvet adott. 
Az egyházker. pénztárba közvetlenül befizettetett: a líceumi táp
int. segélyalap javára az 1919 nov. 29-iki líceumi ifjúsági hang
verseny jövedelméből 10 000 K; a tápintézet javára gyülekezetek 
részéről 554 K 35 f; egyesek részéről (részben 638 K értékű 
terményben) 3046 K 60 f. A Líceumi Diákotthon javára befolyt 
összeg 11.220 K Hetvényi Lajos tanárnak, a Lie. Ifjus. Diák- 
szövetség elnökének kezeihez befolyt adomány címén: 8279 K 70 f; 
a Belmissziói és diáksegélyző pénztár javára 5669 K 07 f. A 
líceumi igazgató mint a Liceumi Diákszövetség pénztárosa kezei
hez örökös, alapitó rendes és pártoló tagsági dijak, illetve ado
mányok címén 1918-ban: 12.221 K, 1919 ben 10 569 K 92 f., 
1920-ban július 1-ig 9068 K. Mindezekről részletes kimutatást 
majd kedvezőbb nyomdai viszonyok között adhatunk, a Diák- 
szövetségről annak évkönyvében. Itt csak az összes adakozók
nak és jótevőknek őszinte hálás köszönetünket tolmácso'juk.

Maga az ifjúság a Gyóni Géza emlékére 325 K 50 f-t, a 
MOVE javára 343 K-át, a hadi foglyok hazaszállítására 570 K-át
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és Huszár Károly miniszterelnök ur inségakciója javára 1163 K-át 
gyűjtött.

i) A tanulók segélyzése. Teljes tandíjmentességben 25, fél- 
tandijmentességben szintén 25 tanuló részesült 5625 K összeg
ben. Ezenkívül 20 tanuló felmentést nyert a felemelt tandíj meg
fizetése alól 1000 K összegben. Tápint..kedvezményt 14 tanuló 
kapott összesen 10.000 K-át. A Líceumi Ifjus. Diákszövetség 
segélyül 3600 koronát osztott ki 21 tanuló között és 180"tanuló- 
nak adott tankönyveket egy évi használatra. 5 tanuló a bpesti Teleky- 
Róth Johanna grófnő alapítványból egyenként 70 K ösztöndíjat, 8 
tanuló pedig a MOV£-tól jutalomkönyvet kapott. Forster Gusztáv 
kereskedő ur adományából 16 tanuló kapott 10—100 K jutalmat.

j) Vizsgálatok. Az osztályvizsgálatokat, illetve összefoglalá
sokat a Vili. oszt.-ban julius 1 —4-én, az 1 —VII. oszt.-ban junius 
22—24-én tartottuk. A Vili. oszt. magántanulók vizsgálatai 
junius 3—5-én, az I —VII. osztályosoké jun. 26., 28., 29-én voltak. 
Az eredményt a hátul közölt statisztikai adatok mutatják. Az 
írásbeli érettségi vizsgálatot junius . 9—11-én, a szóbelit junius 
30, julius 1—3-án tartottuk. A vizsgálaton melyen 30 tanuló vett 
részt, maga Kapi Béla püspök ur elnökölt; a kormányt dr. Doma- 
novszky Sándor egyetemi tanár ur képviselte. Dolgozatukat leg
alább elégséges eredménnyel 27-én készítették el. Latin kiegészítő 
vizsgálatra a helybeli áll. főreáliskola 5 volt tanulója jelentkezett; 
egy volt tanulónk pedig a görög nyelvből tett kiegészítő érettségi 
vizsgálatot A vizsgálat eredménye: a teljes vizsgálatot tevőknél: 
jelesen érett: 6, jól érett: 14, érett: 9; két hó múlva javító vizs
gálatra utasittatott: 1. A kiegészítő vizsgálatot tevőknél: jeles: 1, 
jó: 3, elégséges: 1, elégtelen: 1. A vizsgálatot tett ifjak közül 3 
a lelkészi, 6 az orvosi, 4 a tanári, 1 a vegyészmérnöki, 4 a gépész- 
mérnöki, 8 a gazdászati, l az erdészeti, 1 a vasúti, 2 a magán- 
tisztviselői pályát választotta.

k) A tanév bezárása. A tanév ünnepélyes bezárása a VKM. 
22.453/B. I. 920. sz. rendelete, illetve az egyházi főhatóság 762/V. 
sz. leirata alapján junius hó 26-án történt. Az évzáró ünnepély 
műsora (a vonatkozó 103.361/V. 920. sz. VKM. rendelet értel
mében) a következő volt: 1. Szózat. 2. Emlékbeszéd az intézet 
alapítóiról és jóltevőiről. Mondta Horváth Pál VIII. oszt. tanuló.
3. Tompa M.: Pusztán. Szavalta Takó István VII. oszt. tanuló.
4. Búcsúszó a távozó ifjúsághoz. Mondta az igazgató. 5. Imád
ság, Hetvényi Lajos líceumi exhortátor. 6. Himnusz. Az igazgató 
beszédében szakadatlan munkára, buzgó kötelességteljesitésre 
buzdítván az ifjúságot, a jeles tanulók bizonyítványait kiosztotta. 
A többiek az ünnepély után kapták meg bizonyítványukat és 
még az nap elcsendesült az iskola épülete.

III. Tanári kar é s  tantárgybeosztás.
/. Hollós János igazgató, oki. r. tanár, tanította 1918/19-ben: 

a latin nyelvet a VII. oszt.-ban, a történelmet az V. és VI. oszt.- 
ban heti 11 órában. 1919/20-ban: a latin nyelvet az V. és Vili. 
oszt.-ban, a történelmet a III. és VI. oszt.-ban heti 16 órában.

2. Bothár Dániel, oki. r. tanár, a líceumi nagykönyvtár és 
az egyházker. levéltár őre, tanította 1918/19-ben: a latin nyelvet 
a Vili., a görög nyelvet az V., VI., VII., VIII. oszt.-ban heti 23
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órában, 1919/20-ban: a görög nyelvet az V —VIII. oszt.-ban heti
18 órában.

3. Dala Jenő, oki. r. tanár, az Ifjus. Gyorsírókor elnök- 
helyettese, az I. és II. oszt. kiskönyvtár őre, főisk. kisbiz. jegyző, 
1918/19-ben osztályfő a III. oszt.-ban, tanította a latin nyelvet a
II. , IV., a magyar nyelvet a III, a történelmet a VII., Vili. és a 
görögpótló magyart a VII. oszt.-ban heti 23 órában. 1919/20-ban: 
osztályfő a IV. oszt.-ban, tanította a latin nyelvet az I. és IV., 
a magyar nyelvet az 1., a történelmet az V., VII, VIII. és a köz- 
gazdaságtant az összevont VII. VIII. oszt.-ban heti 28 órában.

4. Hetvényi Lajos, rendes vallástanár, a Líceumi Ifjus. Diák- 
szövetség elnöke, 1918/19-ben osztályfő a IV. oszt.-ban, tanította 
a vallástant az I—VIII. és a történelmet a IV. oszt.-ban, heti
19 órában, 1919/20-ban: a vallástant az I—VIII. oszt.-ban heti 
16 órában.

5. Hollósy Kálmán, oki. r. tanár, 1918/19-ben osztályfő az
V. oszt.-ban, tanította a magyar nyelvet az V. és VIII., a görög
pótló magyart az V. és VI., a latint az V. és a filozófiát a 
VIII. oszt.-ban heti 21 órában. 1919/20-ban: osztályfő a VI. oszt.- 
ban, tanította a magyar nyelvet a IV. és VI., a görögpótló 
magyart az V. és VI., a latint a VI. és a filozófiát a VIII. oszt.- 
ban heti 21 órában.

6. Kerber János, oki. r. tanár, 1918/19-ben értekezl. jegyző, 
osztályfő a VII. oszt.-ban, tanította a mennyiségtant az I., II., V., 
VII., a fizikát a VII. oszt.-ban heti 18 órában. 1919/20-ban: 
osztályfő a VIII. oszt.-ban, tanította a mennyiségtant a II., IV.,
VI. , VIII., a fizikát a VIII., a történelmet a IV. és a közgazdaság- 
tant a IV. oszt.-ban heti 22 órában.

7. Krállk Gusztáv, oki. r. tanár, az Ifjus. Ének- és Zene
kor elnöke, a rajzszertár őre, 1918/19-ben tanította a rajzoló 
geométriát az I—IV., a görögpótló rajzot az V—VIII. és a szép
írást az I., II. oszt.-ban heti 20 órában. 1919/20-ban: osztályfő a
III. oszt.-ban, tanította ugyanazon tantárgyakat és még az éneket 
az I., II. oszt.-ban heti 22 órában.

8. Krémusz Róbert, oki. r. tanár, 1918/19-ben: osztályfő a
VI. oszt.-ban, tanította a német nyelvet a III—Vili. oszt.-ban heti 
19 órában. 1919/20-ban, osztályfő az V. oszt.-ban, tanította ugyan
azokat a tantárgyakat heti 19 órában.

9. Rosta Ferenc, oki. r. tanár, 1918/19-ben osztályfő az
I. oszt.-ban, tanította a magyar nyelvet az I , II., VI., a latin 
nyelvet az I. oszt.-ban heti 18 órában. 1919/20-ban osztályfő a
II. oszt.-ban, tanította a magyar nyelvet a II, III. és VII., a latin 
nyelvet a II. oszt.-ban heti 18 órában.

10. dr. Ruhmann Jenő, oki. r. tanár, az Ifjus. Magyar Tár
saság elnöke, 1918/19-ben tanította a magyar nyelvet a IV. és
VII. , a görögpótló magyart a Vili., a latint a II. és VI. oszt.-ban 
heti 20 órában. 1919 20-ban osztályfő a VII. oszt.-ban, tanította 
a magyar nyelvet az V. és Vili., a görögpótló magyart a VII. és 
Vili., a latint a III. és VII. oszt.-ban heti 22 órában.,

11. Spanner Géza, oki. r. tanár, orosz hadifogságban van.
12. Szabó József, oki. r. tanár, a természetrajzi szertár és 

a III. és IV. oszt. kiskönyvtár őre, tápintézet eforus, 1918/19-ben 
tanította a földrajzot az I., II., a természetrajzot az I., II., IV., V.
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és VI. oszt.-ban heti 19 órában. 1919/20-ban ugyanazokat a tan
tárgyakat heti 19 órábau.

13. Szabó Kálmán, oki. r. tanár, a fizikai szertár őre, egy- 
házker. főszámvevő, 1918/19-ben: osztályfő a VIII. oszt.-ban, 
tanította a mennyiségtant a III., IV., VI., VIII., a fizikát a VIII., a 
földrajzot III. és a történelmet a III. oszt -ban heti 21 órában. 
1919/20-ban: osztályfő az I. oszt.-ban, tanította a mennyiségtant 
az I., III., V., VII., a fizikát a VII. és a földrajzot a III. oszt.-ban 
heti 19 órában.

14. Téby Mihály, oki. r. tornatanár, a tornaszertár őre, az 
Ifjus. Tornakor elnöke, 1919'20-ban tanárértekezl. jegyző, tanította 
mindkét évben a tornát heti 16 órában és a játékot.

Dr. Szilvást Gyula, intézeti orvos, tanította az egészségtant 
a VII. oszt.-ban heti 1 órában.

a) A nem evang. vallásu tanulók hitoktatói.
1 dr. Wrenkh Ede, karkáplán, tanította a r. kath. hittant 

mindkét évben heti 4 órában.
2. Goldstein Ignác, oki. izr. hittanár, tanította az izr. vallás

tant mindkét évben heti 2 órában.
b) Intézeti szolgák.

But i  Dénes és Ko mj á t h y  Lajos. 1920. április 1-e óta az 
állásáról lemondott Buti Dénes helyett: K ő r ö s  János.

IV. A tanulók névsora.*
Rövidítések: m.: tandijmenttes; ftm.: féltandijmentes; tk.- táp

intézeti kedvezményes.
A.) Az 1918/19. tanévben.

I. osztály.
Baditz György, Bertl Béla, Boór Reinhard, Conrád Egon, Cseh Kál

mán, Csernyik János tk., Deutsch Erik, Fartek Béla, Fejér Ferenc ftm., tk., 
Fodor János Dániel, Fodor Imre, Gábriel Frigyes, Heim Béla, Hófer László, 
Hollós László tm., Horváth Ferenc, Horváth István, Horváth József, Horváth 
József, Horváth Kálmán, Horváth László, Kárpáti Tibor, Kecskés Gyula, Kiss 
Gyula, Kolbe Jenő, Komjáthy Lajos tm., Kollár Sámuel, I.uczu Ferenc, Lukácsy 
Dezső, Mesterházy Sándor, Mészáros Sándor tk., Nagy Gábor, Nagy Imre, 
Németh Gyula, Németh József, Németh Kálmán, Novák Elek, Pfandler 
Nándor, Pfeifer András, Rosta Elemér tm., Rózsa Mátyás, Sass József, Schnee
mann András, Schwarcz Zoltán, Somogyi Béla, Spitzer György, Stampfel 
Károly, Széles Sándor, Szombat Sándor, Takács József, Tóth Géza, Vitt- 
nyédy István, Walter Adolf, Ziermann Pál tm., Zundel Frigyes, Zsilavecz 
Vilmos. Magántannlók • Blum Katalin, Conrád Emilia, Csengéi József, Franz 
Ernő, Horváth Sándor, Kovács József, Unger Lőrinc. Kimaradt: Pető 
Márton, Pontőr István, Szalóky Kálmán, Szeles János. Összesen- 67.

II. osztály.
Binder Kurt, Czirák István tk., Döbrönte Imre, Egyházy János, Farkas 

Győző, Francsics Samu, Goda László, Gyurasits József, Horváth Kálmán, 
Horváth Lajos, Huszár Árpád, Illés Sándor tm. tk., Kiss Géza, Kiss Imre, Kollár 
István, Kováts Ferenc, Králikjenő tm., László Béla, László Jenő, Lemhényi 
Dezső, Légrádi Leó, Mészáros Ferenc, Mészáros Zsigmond ftm. tk., Meyne 
János, Moesz Alfred tm., Mogyorósy Sándor, Nagy Gyula, Óvári János, Rem- 
port Ernő, Rosta Ferenc tm., Scholtz Árpád, Schönborn József, Simon Jenő, 
Somogyi Ernő, Szabó Ernő, Szabó László, Szalai Lajos, Szalay István, 
Sztrókay Kálmán, Takács József, Takáts Ödön, Tóth Ernő, Várallyay Márton, 
Véber Zoltán tk. Magántanulók: Krausz Gusztáv, Schubauer Erna. 
Kimaradt: Kovács János, Szabó Jenő és Vajda János. Összesen: 49.
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III. osztály.
Balassa Mihály. Boór Sándor, Boros Rezső, £onrád Aurél, Csaby 

József, Qörbicz Gyula tk., Gyurasits Ferenc, Illés Lajos, Knábel Imre tm., 
Kónya István, Kotsis Sándor, Molnár Zoltán, Pula József ftm. tk,, Révész 
Endre, Schützenhofer Károly tm., Skriba Zoltán ftm. tk., Sülé Zoltán ftm. 
tk., Szuh István ftm. tk., Takáts József, Takáts Sándor, Tompa László ftm. 
tk., Zsebők Mihály tk., Zsebők Miklós tk. Magántanulók : Fodor Klári, Fonyó 
Erzsébet, Krausz Margit, Nindl Géza, Szebik Károly. Kimaradt • Györffy 
István és Tompos Gábor. Összesen: 30.

IV. osztály.
Bácsi Sándor tm. tk., Bereczky Béla, Borbély Lajos ftm. tk., Dömötör 

Gyula, Gyurácz Sándor, Heller Jenő, Horváth József, Joós István, Klein 
Gáspár Zoltán, Komlós Ödön, Kovács Gyula tm. tk., Kutas Lajos ftm. tk., 
Lakner Imre ftm., Lakner Kálmán ftm., László Ernő, Mészáros Imretm. tk., 
Németh János tk., Novák Ernő, Ormándy Miklós, Ömböli Attila, Piri Gábor, 
Pölöskei Aladár tm. tk., Salgó Ferenc, Schrauf Endre ftm. tk., Seregély 
Pál, Szedenik Győző, Székely Imre ftm. tk., Tiborcz Gyula, Tompa Sándor, 
Töpler László, Véber Gyula tk., Vermes Miklós tm., Vida Antal, Walter 
Mihály, Wimmer Jenő. Összesen: 35.

V. osztály.
Bakó Elemér, Blickle Árpád, Bojsza János tm. tk., Ferenczy .Géza, 

Fischer Jenő, Gonda Szabolcs, Gritsch Mátyás, Györffy Lénárd, Huszár 
György, Karsay Zoltán, Kerschbaummayer Imre, Kiss Jenő Lajos ftm. tk., 
Kiss Sándor, Klausz Rezső, Kohn Róbert, Kollár Dániel, Kremser Ernő, 
Menyhárt Ferenc tm., Nagy Géza, Nagy Jenő, Nagy Sándor ftm. tk., Peru- 
sich Ferenc, Pohlach Károly, Sárkány Kárcrty, Szabó József ftm. tk., Szabó 
Lajos tm., Szabó Mihály tm., Szilvásy Miklós, Sztrókay Dezső, Takács 
István, Varga Jenő, Vági Károly, Wellesz István, Zajacz Elemér. Kimaradt: 
Buti Jenő, Czipott György, Mészáros István, Molnár János, Molnár Lajos, 
Németh Ernő, Perkits Ferenc, Purt Gyula és Zboray Géza. Összesen: 43.

VI. osztály.
Arday Géza, Barcza Béla, Boros László tm. tk., Czirák Árpád, Donáth 

Jenő, Gonda József tm., Guzmits Gusztáv, Hári Lipót ftm. tk., Hetthéssy 
Jenő, Hetvényi Lajos tm., Horváth Kálmán, Kaufmann Ferenc, Kecskés 
Zoltán, Király Miklós, Kláber Otto, Kovács Béla tm. tk., Kovács Mihály, 
László Lajos, Mészáros István, Nagy Imre, Nagy Imre tk., Németh Mihály, 
Nits Emil tk., Pap Béla, Patthy Dezső, Plutzer Gyula tm. tk., Rimler László, 
Sülé Lajos, Szalay Ferenc, Takó István, Zehetner Imre ftm. tk. Magán
tanulók: Mesterházy István, Spádt Frigyes, Takáts József. Kimaradt: Storno 
Gábor. Összesen: 35.

VII. osztály.
Balogh Antal, Balogh István tk., Bermann Zoltán, Bocsor Géza ftm., 

Boda László, Conrád Károly, Domnanich Béla Imre, Feigl Henrik, Forstner 
Ferenc, Gaál Lajos, Gerhardt Ödön, Horváth Pál ftm. tk., Huszár Géza 
tm. tk., Jausz János, Jeszenszky Béla, Klenner Ottó tm. tk., Krausz Ernő 
ftm., Mayer Karoly, Mihály Antal, Nagy György László ftm., tk., Politzer 
Ernő, Rohn Ernő, Skerlák Géza ftm. tk., Somogyi Pál, Vukovits Béla, 
Ziermann Lajos tm. Magántanulók: Bauer János, Berta Lajos, Györffy 
Ilona, Kosztelny János, Patthy Judit, Petrovits Magda, Tomka Margit, 
Tompos Karolin, Török Anna. Kimaradt: Döbrönte József, Kiss Bálint és 
Novák Gyula. Összesen : 38.

VIII. osztály.
Bakó István, Binder Ottó, Conrád Jenő, Hábán Miklós, Jausz Ottó, 

Mattes János, Mayer Lajos ftm., Mikó Tihamér, Moesz Jenő tm., Pött- 
schacher Viktor, Rácz Sándor, Schandl János, Schnell Alfréd, Spitzer Jenő, 
Szenteh István, Tóth Béla ftm. tk. Magántanulók: Hasenauer Gabriella, 
Kovácsi Erzsébet Sára, Ritter Gizella, Spatz Márta, Steiner Aranka. A 
katonai szolgálatot teljesített tanulók előkészítő tanfolyama: Balogh Árpád, 
Balogh Kálmán, Bencsics Béla, Boros Lajos, Fekete János, Fiáth Miklós, 
Főző Mihály, Grabner István, Iliás Lajos, Kövér Mihály, Machatschek Gyula, 
Nagy Endre, Paintner János, Petrovits Lajos, Putz István, Rituper Sándor, 
Straner Ernő, Szabó Vince,. Tömböly Dénes. Kimaradt: Christophé 
Sándor és Sztrókay Dániel. Összesen: 42.
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D) Az 1919/20- tanévben.
I. osztály.

Bagár Iván, Berecz Gábor, Boór László ism., Bóka Károly, Eőry 
István, Farkas László, Fekete János, Felső Lajos, Gosztola Béla, Grün- 
wald Dénes, Hillinger György, Horváth Béla, Horváth Kálmán, ism., Kepes 
Márton, Kovácsics Jenő, Lampert Sándor, Lenk Lajos, Léránth József, 
Major Jenő, Nagy Kálmán, Peckhely Konrád, Pröhle Jenő tm., Raschke 
Frigyes. Schindler Gusztáv, Schmidéliusz Dezső, Stampfet Károly ism., 
Szabó Endre, Szilvássy Zoltán, Szőllősy Ferenc, Takáts László, Tompa 
Ferenc, Varga János, Vincze Lajos. Magántanulók: Schrauf Oszkár, Tóth 
Béla. Kimaradt: Beusterien Ralph, Boór Reinhard, Frischmann Ferenc, 
Jugovits István, Kolb Mihály, Szalay Tamás. A magántanulók közül: 
Káspár Henrik és Neumann Zoltán. Összesen: 43.

II. osztály.
Baditz György, Cseh Kálmán, Csernyik János, Fartek Béla, 

Fodor Imre, Fejér Ferenc ftm. tk., Franz Ernő, Gábriel Frigyes, 
Gyurasits József, Heim Béla, Hófer László, Hollós László tm., Horváth 
István, Horváth József, Horváth József, Horváth Kálmán, Horváth László, 
Kárpáti Tibor, Kis Gyula, Kolbe Jenő, Kollár Sámuel, Komjáthy Lajos tm., 
Kováts Ferenc ism., Luczu Ferenc, Lukácsy Dezső, Mesterházy Sándor, 
Mészáros Sándor ftm., Nagy Gábor, Nagy Imre ftm., Nagy Imre, Németh 
Gyula, Németh József, Németh Kálmán, Novák Elek, Rosta Elemér tm., 
Rózsa Mátyás, Sass József, Schönborn József ism., Schwarz Zoltán, Scholtz 
Árpád ism., Spitzer György, Széles Sándor, Szombat Sándor, Takács József, 
Tóth Géza, Vittnyédy István, Walter Adolf, Ziermann Pál tm., Zundel 
Frigyes ftm., Zsilavecz Vilmos. Magántanulók: Blum Katalin, Conrád 
Emilia, Donáth Irén, Horváth Sándor. Összesen: 54.

III. osztály.
Binder Kurt, Czirák István, Egyházy János, Farkas Győző, Francsics 

Samu, Goda László ftm., Horváth Lajos, Huszár Árpád, Illés Sándor tm. 
tk., Kiss Géza, Kiss Imre, Kollár István, Králik Jenő tm., Kücsán János, 
László Jenő, Légrádi Leó, Mészáros Ferenc, Mészáros Zsigmond ftm. tk., 
Meyne János, Moesz Alfréd ftm., Mogyórósy Sándor, Nagy Gyula, Nagy 
Miklós, Óvári János, Remport Ernő, Rosta Ferenc tm., Somogyi Ernő, 
Szabó László, Sztrókay Kálmán, Takács József, Takáts Ödön, Tóth Ernő, 
Várallyay Márton, Wéber Zoltán. Magántanuló: Krausz Gusztáv. Ki
maradt: Németh István ism. és Szalay István. Összesen: 37.

IV. osztály.
Baumann Tivadar, Boór Sándor, Boros Rezső, Conrád Aurél, Csaby 

József, Fónyad Dezső, Görbicz Gyula ftm. tk., Gyurasits Ferenc, Illés 
Lajos, Knabel Imre tm., Kónya István meghalt, Kotsis Sándor, Mátis 
Kálmán, Molnár Zoltán, Révész Endre, Schützenhofer Károly tm., Skriba 
Zoltán ftm. tk., Takáts József, Takáts Sándor, Tompa László ftm., Zsebők 
Mihály, Zsebők Miklós, Magántanulók: Fodor Klári, Fonyó Erzsébet, 
Krausz Margit, Nindl Géza, Szuh István, Vida Antal ism. Összesen: 28.

V. osztály.
Bácsi Sándor tm. tk., Bereczky Béla, Gyurácz Sándor, Heller Jenő, 

Horváth József, Joós István, Komlós Ödön, Lackner Imre ftm., Lackner 
Kálmán ftm., László Ernő, Mészáros Imre tm. tk., Novák Ernő, Ormándy 
Miklós, Ömböli Attila, Piri Gábor, Pölöskei Aladár tm. tk., Salgó Ferenc, 
Schrauf Endre ftm., Seregély Pál, Szedenik Győző, Takáts Jenő, Töpler 
László, Vermes Miklós tm., Weiner András, Wellesz István ism., Wimmer 
Jenő. Magántanuló: Székely Imre. Kimaradt: Kovács Gyula és Tiborcz 
Gyula. Összesen: 29.

VI. osztály.
Bakó Elemér, Blickle Árpád ftm., Bojsza János tm. tk., Ferenczy 

Géza, Fischer Jenő, Frank Lajos tm., Gonda Szabolcs ftm., Gritsch Mátyás, 
Győrffy Lénárd, Huszár György, Karsay Zoltán, Kiss Jenő ftm., Kiss Lajos, 
Kiss Sándor, Kohn Róbert, Kollár Dániel, Menyhárd Ferenc tm., Nagy 
Géza, Nagy Sándor ftm. tk., Perusich Ferenc, Pohlach Károly, Sárkány 
Károly, Szabó József ftm., Szabó Lajos tm., Szabó Mihály tm., Farádi 
Szilvásy Miklós, Sztrókay Dezső, Takács István, Varga Jenő, Magán
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tanulók: Kerschbaummayer Imre, KÖnczől Antal, Székely Andor, Kimaradt: 
Nagy Jenő, Strommer Sándor. Összesen: 34.

VII. osztály.
Arday Géza, Bauer János ism., Baumann Gyula ftm., Bermann 

Zoltán ism., Boros László tm. tk., Conrád Károly ism., Czirák Árpád, Donáth 
Jenő, Hári Lipót ftm., Hetthéssy Jenő, Hetvényi Lajos tm., Hillinger József, 
Horváth Kálmán, Kecskés Zoltán, Király Miklós, Kláber Ottó, Kovács 
Mihály, László Lajos, Mesterházy István, Mészáros István, Nagy Imre, 
Nagy Imre, Németh Mihály, Nits Emil, Patthy Dezső, Plutzer Gyula tm. tk., 
Rimler László, Steeg Marechall Károly, Szalay Ferenc, Takáts József, Takó 
István, Zehetner Imre. Magántanulók: Bencze Magda kim., Gonda József, 
Kovács Béla, Somogyi Pál ism., Spadt Frigyes, Varga László, Wiedemann 
Ferenc. Összesen- 39.

VIII. osztály.
Balogh István ftm., Berta Lajos, Bocsor Géza ftm., Boda László, 

Christophé Sándor, Domnanich Béla, Feigl Henrik, Forstner Ferenc, Gaál 
Lajos, Gerhardt Ödön, Horváth Pál ftm., Huszár Géza tm., Jausz János 
Frigyes, Jeszenszky Béla, Klenner Ottó tm. tk., Krausz Ernő ftm., Mayer 
Károly, Mihály Antal, Nagy György László ftm., Rohn Ernő, Skerlák 
Géza ftm. tk., Vukovits Béla, Ziermann Lajos tm. Magántanulók: Balogh 
Antal, Győrffy Ilona, Hollós Ilona, Klausz Ernő, Lederer Ignác, Patthy Judit, 
Petrovits Magda, Rösch Magdolna, Tomka Margit, Tompos Karolin. Ossz.: 33.

VII. Értesítés a jövő 1920 21. tanévre.
A felvételi és pótló-magánvizsgálatok aug. 31-én és szept.

1- én, a javító vizsgálatok szept. 2., 3. 4-én, a beiratások szept.
2— 4-én lesznek. A tanévet szept. 6-án nyitjuk meg. A felvétel
hez az előző évi bizonyítvány, az először belépőknél még a szü
letési és ujraoltási bizonyítvány és előzetes jelentkezés is szük
séges. Az I. osztba csak oly tanulók vétetnek fel, akik kilencedik 
évüket betöltötték, az elemi iskola IV. osztályát sikerrel elvé
gezték és itt intézetünkben f e l v é t e l i  v i z s g á t  tesznek.E vizsga 
tárgya: egy magyar nyelvű olvasmány szövegének leírása toll
bamondás után; a magyar nyelvből egy a vizsgálaton olvasott 
rövid olvasmány tartalmának előadása s az előforduló legegy
szerűbb nyelvtani jelenségeknek felismerése. A számtanból a 
négy alapművelet egész számokkal 1000-ig, az egyszeregy biztos 
tudása s a fejszámolásban való ügyesség és gyorsaság. E vizs
gálat dija 12 K. Egyéb felvételi vizsgálat dija tárgyanként 30 K, 
a magánvizsgálaté tárgyanként 50 K, rendkívüli időben 75 K. 
A tandíj egész évre 200 K, beiratási dij 20 K, orsz. tanári nyug- 
dijjárulék 12 K, az izr. tanulók építési járulék címen még 100 
K-át fizetnek. Ez összegek azonban az állami intézetekben 
megállapított tandíj- és járulék összegek mértékéig, vagyis a tan
díj 400 K-ra, az építési járulék 120 K-ra, a beiktatási dij 50 
K-ra valószínűleg fel fognak emeltetni. A tandíj félévenként 
előre fizetendő. A magántanulók a féltandij, beiratási dij, orsz. 
tanári nyugdijjárulék és építési járulék lefizetése nélkül egy
általában fel nem vehetők s ez összegek a vizsgálattól való 
visszalépésük esetén sem téríttetnek vissza. A tankönyvek az 
eddigiek maradnak, kivéve a VI. oszt. vallástant és a VII., Vili. 
oszt. fizikát, jegyzékük a könyvkereskedőknél meg van.



14

A t á p í n t é z e i b e  ellátásra csak azok a tanulók vehetők 
fel, akik az ellátási dijat legalább egy hóra előre lefizetik. Akik
nek szülei termeléssel foglalkoznak, kötelesek az egész tan
évre szóló fejadagnak megfelelő búzát beszolgáltatni; ennek 
maximális árát a tápintézet nekik megtériti. Ez a kötelezettség 
a gazdálkodással foglalkozó lelkészekre, tanítókra és egyébb 
tisztviselőkre is vonatkozik. Minden tápint. növendék köteles 
minden egyes hónapra előre 1 kg zsírt beszolgáltatni. Ez alól 
csak azok menthetők fel, akik hiteles hatósági bizonyítvánnyal 
igazolják, hogy sertést nem hizlaltak. A környékbeli, de távolabb 
eső szülőket is tisztelettel kérjük még arra is, hogy tojást, bur
gonyát, babot, káposztát, mákot, szóval amit a háztartásban 
használni lehet, ajánljanak fel megvásárlásra minél nagyobb 
mennyiségben, mert ezzel hozzájárulnak az étrend változato
sabbá tételéhez és az ellátási dij mérsékléséhez. Az ellátási dij 
egyelőre az eddigi havi 325 K marad, de reméljük, hogy a kí
vánt támogatás esetén, le lesz szállítható. Kívánatos, hogy 
minden szülő személyesen Írassa be gyermekét a tápintézeti 
gondnoknál.

Minden reményünk meg van arra, hogy intézetünket az 
uj tanév elején is az eddigi helyén, a régi szellemben fogjuk 
megnyitni s azok a sok évszázados láthatatlan, de annál 
erősebb kötelékek, melyek azt a dunántúli evang. egyházkerület 
híveihez fűzik, nem fognak a mostani nehéz időkben sem meg
lazulni. Ennek az erős együvé tartozásnak átérzését és minél 
gyakoribb megnyilvánulását kérjük és várjuk bizalommsl inté
zetünk számára.



V. Statisztikai kimutatás
A) az 1918! 19. tanévről.
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án felvétetett nyilvános tanuló 59 48 25 35 43 32 27 17 286
magántanulóvá lett 1 1 1 — — 1 — 1 5
önként kimaradt 3 3 1 — 9 — 1 — 17
tanács folytán távozott —

meghalt — — 1 — — — — — 1
felvétetett magántanuló 8 1 5 — — 3 11 25 53
osztályoztatok nyilv. és magánt. 62 45 27 35 34 34 35 40 312

magyarországi illetőségű 
külföldi honos

62 45 27 35 34 34 35 40 312

helybeli 19 8 10 9 16 4 15 16 97
megyebeli 15 18 6 11 6 12 5 14 87
más megyebeli 28 19 » 15 12 18 15 10 128
ág. hitv. evang. vallásu 51 37 19 27 27 29 23 23 236
református 2 2 — 1 2 — 2 — 9
róm. kath. 4 5 4 3 2 3 8 14 43
izraelita 5 1 4 4 3 2 2 3 24
magyar anyanyelvű 47 41 24 33 30 29 30 34 268
német „ 12 4 3 1 3 4 4 6 37
horvát „ — — — 1 — — 1 — 2
vend „ 3 — — — 1 1 — — 5

ismétlő volt 5 1 _ 1 1 _ _ — 8
a görög pótló tárgyakat tanulta — — — — 17 5 22 29 73
a magaviseletből jó 48 39 22 33 33 29 21 16 241

„ „ szabályszerű 7 5 — 1 1 2 5 — 21
„ „ kevésb. szabsz. — — 1 — — — — 1

egy órát sem mulasztott 2 1 1 2 8 — — — 14
csak igazoltan 51 43 21 32 26 31 26 16 246
igazolatlanul „ 2 — — 1 — — — — 3
hány órát mulasztott igazoltan 13291225519 126« 1517 2 2 3 11117I2S6 10484

„ „ „ igazolatlanul 4 — — 1 — — — — 5
könnyű betegségi eset volt 61 64 25 46 53 68 28 26, 371
súlyos „ „ 22 — 3 — 3 2 — 1 31
fertőző — — 11 — 10 3 12 4 40

minden tárgyból jeles 1 1 2 2 3 1 1 — 11
„ „ legalább jó 11 10 8 9 7 7 6 9 67
,, ,, >> gIgqs. 42 23 17 23 21 21 25 30 202

egy tárgyból elégtelen 2 — — — 1 3 1 — 7
két tárgyból „ — 6

1
6

több tárgyból „ 6 5 — 1 2 2 2 19

egészségtant tanult — — — — — 26 — 26
szabadkézi rajzot tanult 16 16 17 3 2 3 1 1 59
gyorsírást — — 17 10 18 10 — 3 58
éneket „ 55 44 99
hegedüjátékot „ 6 10 3 3 10 3 — — 35
francia nyelvet „ — — 1 5 20 8 5 — 39

I II '
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VI. Statisztikai kimutatás
B) az 1919! 1920. tanévről.
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Felvétetett nyilv. tanuló 39 50 37 22 28 33 34 23 266
magántanulóvá lett — — 2 — 1 2 2 — 7
önként kimaradt 5 — 1 — 1 2 — — 9
tanács folytán távozott 1 — 1
meghalt — — — 1 — — — — 1
felvétetett magántanuló 4 4 — 6 1 1 5 10 31
osztályoztatok nyilv. és magánt. 35 53 34 26 27 31 36 33

í
275

magyarországi illetőségű 35 53 34 25 27 31 36 33I 274
külföldi honos — — — 1 — — — — 1
helybeli 13 17 10 11 8 14 7 16 96
megyebeli 13 15 11 6 10 8 13 4| 80
más megyebeli 9 21 13 8 9 9 16 ,3|

98

ág. hitv. evang. 26 41 28 17 19 24 30 24 209
református 1 3 3 1 1 2 — 1 12
róm. kath. 6 4 2 4 3 1 4 7 31
izraelita 2 5 1 4 4 4 2 >í 23

magyar anyanyelvű 28 44 30 23 25 26 28 28 232
német „ 7 6 3 3 1 4 7 4 35
horvát ,, — — — — 1 — — 1 2
vend „ — 3 1 — — 1 1 - 6

ismétlő volt 3 5 _ _ 1 _ 3 12
a görög pótló tárgyakat tanulta — — — — 14 13 9 15 51
a magaviseletből jó 24 45 33 21 25 28 28 23 1 227

„ „ szabályszerű 9 5 1 — — 1 4 — 20
„ „ kevésb. szabsz. — — — — 1 — — — 1

egy órát sem mulasztott 2 7 3 4 — 4 2 4 26
csak igazoltan „ 24 43 31 17 26 25 27 19 212
igazolatlanul „ 7 3 — 10
hány órát mulasztott igazoltan 640 109! 961 411 842 Ilii 1016 434 6520
„ „ „ igazolatlanul I io 7 — 17

könnyű betegségi eset volt I 47 72 53 28 61 50 85 26 422
súlyos „ „ „ 4 3 — 1 3 4 — — 15
fertőző „ „  ,, 1 — — — 1 2 5 7 15

minden tárgyból jeles 2 2 4 4 4 6 2 3 27
„ legalább jó 

„ „ elégséges
3 8 8 5 4

20
8 10 47

19 26 16 11 16 21 18 147
eov tárgyból elégtelen 3 8 5 2 3 2 25
két tárgyból „ 4 6 2 2 2 17
több tárgyból „ 4 3 3 2 \Z

egészségtant tanult 32 — 32 
1 7szabadkézi rajzot tanult 9 4 2

gyorsírást „
50

7 3 — 1 1
83éneket ,, 33 —

hegedüjátékot 2 6 7 5 4 4 j 28
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I. Az intézet kormányzata és felügyelete.
A líceum felett a feltígyele et mint fenntartó testület a dunán

túli ág. h. ev. egyházkerület gyakorolja, még pedig elnöksége, 
közgyűlése, két szakbizottsága u. m. a főiskolai nagy- és kis- 
bizottság, továbbá a főiskolai felügyelő utján.

II. Adatok az intézet történetéhez
az 1920—1921. iskolai évben.

a) Ä tanév m egnyitása. A tanévnyitó értekezletet augusztus 
hó 31-én tartottuk meg. Ugyané napon voltak a pótló magán- 
vizsgálatok s az elsőnél magasabb osztályok felvételi vizsgálatai 
is. Az ebben az évben először tartott I. osztályos felvételi vizs
gálatokat szeptember 1 én tartottuk az igazgató, Hollósy Kálmán, 
Rosta Ferenc, Dr. Ruhmann Jenő, Kerber János, Králik Gusztáv 
és Szabó Kálmán tanárokból álló bizottság előtt. A jelentkezettek 
a felvételi vizsgálatot egynek kivételével megállották. A beirást 
szeptember 2., 3. és 4-én végeztük, ugyanekkor tartottuk a javító 
vizsgálatokat is. A tanév ünnepélyes megnyitása szép ember 6-án 
történt Ziermann Lajos lelnész ur által tartott istentisztelettel. Ezt 
követték a tornacsarnokban az igazgató megnyitó szavai, az inté
zeti törvények felolvasása, majd az osztályrendezés, az órarend 
ledik'á ása. A rendes tanítást szeptember 7-én kezdtük meg s az 
a karácsonyi szünettel együtt dec. 15 tői jan. 15 ig tartott szén
szünetet leszámítva zavartalanul folyt. A rendtartásszerü félévi és 
pünkösdi szünetet mellőztük.

b) A tanári testü let. Tekintettel Szabó József kartársunk
nak mint tápintézeti gondnoknak a tápinlézet vezetésénél, külö
nösen az élelmi szerek beszerzésénél való nagy elfoglaltságára, 
őt az egyházker. közgyűlés csak heti 12 órai tanításra kötelezte 
s az igy, valamint Spanner Géza hadifogsaga s egy tanát i állás 
betöltetlen volta következtében fennmaradó órák ellátására az 
1920—21. tanévre Leitner József földrajz-természetrajz szakos oki. 
tanárt alkalmazta helyettes tanárnak. Leitner József állását 1920. 
szeptember 1-én foglalta el. Alkalmaztatásához a VKM. úr 1920. 
szept. 5 én kelt 110 363/V. sz. illetve 126/V. 1921. sz. rendele
tével hozzájárult s számára a drágasági és háborús segélyt 1921. 
márciusában 1149/V. sz. alatt kiuialványozta. Kerber János kar
társunk intézetünknél 1913. szept. l e óta viselt állásáról 1920. 
okt. 4-én lemondott s a székesfehérvári községi leánygimnázium-
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hoz távozott. Benne intézetünk egy buzgó, kötelességtudó tanárát, 
a tanári testület kedves, jó kartársát veszítette el. Az állásával járó 
teendőket, magunk közt felolsztva helyettesi éssel láttuk el. Ebben 
külső segítségre nem szorultunk. Ellenben Hetvényi Lajos kartár
sunkat, aki betegsége miatt működését csak'október 1-én kezd
hette meg, kivülröl kellett helyettesítenünk. Helyette a vallástaní
tást Polster Gyula, Geisztlinger Frigyes theol. akad. hallgató, 
Rosta Ferenc tanár, Ziermann Lajos, Pöttschacher István, Hanz- 
mann Károly lelkész, Payr Sándor, Kiss Jenő theol. akad. tanár 
urak láttak el. Szives készségükért e helyen is hálás köszönetét 
mondok. Október végén 1914. aug. 31 ike óta tartó orosz hadi
fogság mán mindnyájunk őszinte örömére egészségesen hazajött 
Spanner Géza kollégánk s állását 1921. február 1-én újra elfog
lalta. Az énektanítást ez évben Kindler Mihály ev. elemi iskolai 
tanító úr végezte.

c) A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 261 nyil
vános és 25 magántanuló, köztük 3 leány. Javító vizsgálatot 
1 tárgyból 22, két tárgyból a püspök úr 1.717/V. 920. sz. enge
délye alapján 12 tanuló tett, az előbbiek közül 5, az utóbbiak 
közül is 5 sikertelenül. Felvételi vizsgálatot 4-en tettek, közülük 
ketten sikertelenül. Az I. félév végén az osztályozott 249 nyilvános 
tanuló közül 7 jeles, 50 jó, 130 elégséges eredményt ért el. Egy 
tárgyból elégtelen volt 23, két tárgyból 14, több tárgyból 25, 
összesen elégtelen 24 8%- A magaviseletből 224 volt jó, 25 sza
bályszerű. A 11. félévi eredményt a hátul közölt statisztikai kimu
tatás tünteti fel.

A fegyelmi állapot hanyatlást mutat. A II. félévben több 
súlyosabb fegyelmi esettel kellett foglalkoznunk, amelyeket főkép 
a külömben egész társadalmi életünkben elharapózott táncszenve
dély okozott. Egy tanú ót emiatt, egy másikat engedetlenség miatt 
év közben el is kellett tanácsolnunk.

A tanulók egészségi állapota az egész év folyamán elég 
kedvező volt. A fellépett vörhenyjárvány, amely miatt az elemi 
iskolákban a tanítást hosszabb ideig szüneteltetni kellett, egy két 
könnyebb eset kivéieL-vel megKimétte intézetünket.

d) A nem zeti szellem  áp o lásá ra  s a va lláserkö lcsi 
érzés fe jlesz tésére  úgy a ta. í á»i órákon, mint azokon kívül 
is igyekeztünk minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználni. 
Ezt a célt szolgálták az iskolai ünnepélyek is. A tanév folyamán 
ünnepélyt tartottunk a Magyar Társaság körében október 6 ikának, 
a theol. akadémiával és tanítóképző intézettel együtt pedig Oktober 
31 tkének és március 15-ikének megünneplésére. Az utóbbi napon 
egyúttal testületileg vettünk részt a Városháztéren azon a nagy 
népgyülésen, amelyen Sopion városa és hazánk nyugati vár
megyéinek közönsége tiltakozott ismételten az Ausztriához való 
csatottatás ellen. A wormsi birodalmi gyűlés 400 éves évfordulóját 
április hó 18-án délelőtt 10 órakor a theol. akadémia, liceum es 
taní óképző intézet a helybeli összes középiskolák evarig. tanulói
nak bevonásával a templomban ünnepelte meg a nagytemplomot

i
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zsúfolásig megtöltő díszes közönség részvételével a következő 
műsorral: 1. Bach: Préludium (Cmoll). Orgonán játszotta Kárpáti 
Sándor tanítóképzőint. tanár. 2. Beethoven: Isten dicsősége. Éne
kelte a líceumi vegyeskar Kindler Mihály énektaní ó vezetése 
mellett. 3. Luther wormsi hitvallása. Emlékbeszéd mondotta Payr 
Sándor theol. akad. tanar. 4. Sántha Károly: Luther a wormsi 
birodalmi gyűlésen. Szavalta Takó István líceumi Vili. oszt. tanuló. 
5. Kárpáu Sándor: Felvirrad újra ünnepünk. Énekelte a tanító
képzőintézet férfikara. 6. Santha K. Luther. Szavalta Szilvássy 
Alexandra leánygimn. VII. o. t. 7. Közének: Erős vár a mi Iste
nünk. A valláserkölcsi érzés ápolása céljából a vasárnapi isten
tiszteleteken testületileg vettünk részt, a tanítást minden nap imád
sággal — a szokott imádság után a magyar Hiszekegyet is elimád
kozva — kezdtük és végeztük, az Úrvacsorához két Ízben (nov.
7- én és május 1-én) járultunk, az előző napokon bünbánatot 
(deprekációt) tartottunk. A konfirmációban május 22-én 22 tanu
lónk vett részt. A Líceumi Ifjúsági Diákszövetség a rendes biblia
olvasó órákon s egyéb összejövetelein kívül április 24-én egy 
szépen sikerült vallásos estét is tartott.

e) O ktatás, rendkívüli tantárgyak. A tanítás délelőtt
8— 1-ig folyt az allami tanterv szerint, a közgazdasági, társadaiom- 
tani és jogi ismereteket, a IV. oszt.-ban a földrajzot és a gyorsírást 
az 1920. évi 110.492/V., illetve 110.490/V. sz. VKM. rendelet 
értelmében tanítottuk. Az 1920. évi egyházkerületi közgyűlés hatá
rozatának megfelelőleg (138. jkvi pont) a német nyelv tanítását 
heti 2 órában már az I. osztályba bevezettük. A tornatanítást 
azonban fűtési nehézségek miatt — az ifjúság testi fejlődésének 
rendkívül nagy hátrányára — nov. 15-tői ápr. 1-ig ez évben is 
szüneteltetnünk kellett. Kötelező rendkívüli tantárgyként az éneket 
az I. és II. oszt.-ban heti 1 — 1 órában s a karéneket az I—VIII. 
oszt.-ban heti 3 órában, az egészségtant a VII. oszt.-ban heti 
2 órában, nem kötelezően a francia nyelvet és a hegedüjátékot 
tanítottuk. Ezenkívül az Ifjúsági Gycrsirókör a saját kebelében is 
taníiott levelező gyorsírást két csoportban és vitairást 1 csoport
ban heti 2—2 órában.

f) Látogatások. Az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával 
az 1920. évi decembér 2-án kelt 115.958/V. sz. VKM. rendelettel 
megbízott Dsida Ottó győrtanker. kir. főigazgató úr november 26., 
27., 29. és 30-án látogatta meg intézetünket, kiterjesztvén figyelmét 
nemcsak a rendes, hanem a rendkívüli tárgyak tanítására is. 
Tapasztalatait a november 30-án tartott értekezleten közölte a 
tanári testülettel. Erről a jegyzőkönyv egy példánya december 28-án 
terjesztetett fel az egyházi főhatósághoz. Az intézetfenntartó egyház- 
kerület képviseletében Kapi Béla püspök úr 1921. május 30. és 
31-én látogatta meg intézetünkéi. Tapasztalait a junius 2-án tar
tott értekezleten közölte. Ezt megelőzőleg az intézet önképző körei 
s bennük az egész ifjúság a tornacsarnokban egy igen szépen 
sikerült rögtönzött ünnepély keretében mutatták be évi munkálko
dásuk eredményét, mely alkalommal püspök úr az ifjúsághoz s a
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tanári testülethez porba sújtott magyar hazánkért s egyházunkért 
további buzgó munkálkodásra buzdító lelkes beszéded intézett.

g) Adományok. Az igazgató kezeihez a tanév folyamán a 
következő adományok folytak be: Péter Sándor kismányoki lelkész 
úr egy tanuló segélyezésére 50 K, Raschke Ferencné úrnő Sop
ron 10 K, Ágoston Józsefné, Nagygeresd 7 K, Sári Istvánná, Nagy- 
geresd 17 K, A Soproni Korcsolyázó Egylet 5 drb szezónjegy, 
Benkő Géza úr Sopron, 5 példány „Payr S.: A soproni egyház- 
község története“ című műből, Kolbe Oszkár úr Sopron, a Liceumi 
tápiruézeíi alap javára 100 K, az ifjúsági könyvtár javára 100 K, 
Lenek Téglagyár R.-T. Sopron, a liceumi tápintézeti alap javára 
1000 K, Kir. Orsz. Fegyintézet tisztikara Sopronkőhid, a Lie. Diák
otthon-alap javára 1.500 K, Forster Gusztáv nagykereskedő úr, 
Sopron, tanulók jutalmazására 540 K, Tóth József Borgáta, diák- 
segélyezésre 30 K, A Soproni Takarékpénztár a Diáksegélyző- 
alapra 100 K, a Diákotthonra 100 K, A Soproni Hitelbank R.-T. 
a Diáksegélyző alapra 150 K. Özv. Báró Solymosy Ödönné úrnő 
iskolai jótékonycélra 3000 K. A november 27 én a Kaszinó nagy
termében rendezett szépen sikerült hangverseny, — mely tánccal 
volt egybekötve, — iskolai jóiékonycélra 26 484 K át jövedelmezett. 
Az egyházker. pénztárba közvetlenül fizetett be: A Lie. Diákotthon
alap javára: Horváth Olivér nagykanizsai lelkész úr 10 K. A külső
somogyi lelkészegyesület 20 K, Vönöczk egyházközség 300 K, 
Mihályi Gyula úr Zalabesenyő 100 K. Az 1920. évi maturánsok 
báljuk jövedelméből 1.700 K, néh. Vittnyédy .József őrnagy úr 
hagyománya 500 K. A kernen*=saljai egyházmegyei árvaalapítvány 
javára (a Lie. Diákotthon alapítványnál) a pöttétéi szórvány 100 K, 
a kemenesaljai egyházmegyei pénztár 73 K. A Lie. tápintézeii 
segélyalap javára az 1920. november 27-iki ifjúsági hangverseny 
jövedelméből 10.000 K. A főiskolai tapintézet javára gyülekezetek 
részéről: 326 K 88 f, Sopron város faadománya 5.940 K, Dr. Nagy 
Béla rendőrtanácsos úr 50 K. A felsőlövői segélyegylet 90 K. A 
felsölövői gyámintézet 20 K. A vasi felső egyházmegyei gyám- 
in'ézet 14 K. A soproni Erzsébet-egylet 2000 K. Az alhói evang. 
gyámintézet 50 K. A Rábaközi Takarékpénztár Csornán 200 K. 
A Liceumi Diákotthon javára Hetvényi Lajos tanárnak a Lie Ifjús. 
Diákszövetség elnökének kezeihez befolyt adomány címen: 2.070 K, 
a Belmissiói és Diáksegélyző pénztár javára a lie. ifjúsági hang
verseny jövedelméből 10.000 K, egyéb 340 K, összesen: 10.340 K. 
A liceumi igazgató, mint a Liceumi Diákszövetség pénztárosa 
kezeihez örökös, alapító, rendes és pártoló tagsági díjak, illetve 
adományok címén 1920. évi július hó 1 tői 1921. június hó 1-ig 
16 611 K. Mindezekről részletes kimutatást kedvezőbb nyomdai 
viszonyok között fogunk adni. Itt még csak az összes adakozók
nak és jóltevöinknek őszinte hálás köszönetünket tolmácsoljuk.

Maga az ifjúság a MOVE javára képes magyar bélyegek 
vétele útján 58 K 20 f-t, a Területvédő Liga javára 5 K-ás kül
tagsági díjak címén 780 K-át, a Vakokat Gyámoiító Orsz. Egylet
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javára 528 K 10 f-t, a kommunista rémuralom soproni vértanú
jának Szánthó Róbert volt utászfőhadnagynak síremlékére 590 K-i 
gyűjtött, illetve áldozott.

h) A tanulók segélyezése. Teljes tandíjmentességben 25, 
féltandíjmentességben szinten 25 tanuló részesült 15.000 K összeg
ben. Ezenkívül 300 K tandíjeiengedésben részesült 4, 200 K-ában 
12 tanuló, 3 600 K összegben. Jápintézeti kedvezményt 14 tanuló 
kapott 14.000 K összegben. Ösztöndíjban részesült 45 tanuló 
4.676 K-áb/tn, továbbá a ^ ő ri Stelczer Dár iel-alapítványból 1 tanuló 
100 K, és a bpesti Teleky-Róih Johanna grófnő alapítványból
5 tanuló 350 K összegben. A Lie. Ifjús. Diákszövetség tanulók 
segélyezésére 10.590 K-át fordított. Jutalmat Forster Gusztáv nagy- 
kereskedő úr adományából 8 tanuló 540 K-át, könyvjutalmat
6 tanuló 72 K értékben, egyéb jutalmat (versenydíj, pályadíj, tisz
teletdíj) 21 tanuló 1409 K át kapott.

j) V izsgálatok. A VIII. osztály vizsgálatait, illetve össze
foglalásait es magánvizsgálatait május 11., 12., 13 án, az I.—VII. 
osztály összefoglalásait június 14., 15., 16-án, a magánvizsgála
tokat 20., 21., 22-én tartottuk. Az eredményt a hátul közölt 
statisztikai adatok mutatják. Az írásbeli érettségi vizsgálat május 
18., 19., 20-án, a szóbeli junius 23., 24., 25., 27. és 28 án volt. 
A vizsgálaton Dr. Pröhle Károly theol. akad. tanár úr elnökölt; a 
kormányt Dr. Mauritz Béla bpesti egyet. ny. r. tanár úr képviselte. 
A részt vett 35 tanuló közül dolgozataikat legalább elégséges ered
ménnyel 24-én készítették el. Latin kiegészítő vizsgálatra a hely
beli állami főreáiiskola 5 volt tanulója jelentkezett; egy volt tanu
lónk pedig a görög nyelvből tett kiegészítő érettségi vizsgálatot. 
A vizsgálat eredménye: a teljes vizsgálatot tevőknél: jelesen érett: 4, 
jól érett: 7, érett: 18, két hó múlva javító vizsgálatra utasíttatott: 6, 
A kiégés?íiő vizsgálatot tevőknél: jó: 1, elégséges: 4, elég
telen: 1. A vizsgálatot tett ifjak közül 4 a le'készi, 3 az orvosi, 
1 a tanári, 1 a vegyészmérnöki, 1 a gépészmérnöki, 9 a gazdá- 
szati, 1 az erdészeti, 3 a jogi, 4 a jegyzői, 1 a katonai, 1 az 
elektrotechnikai, 1 az állatorvosi, 3 a kereskedelmi, 2 a képző
művészeti pályát választotta.

k) Ifjúsági k irándulások . Egész napra terjedő kirándulást 
junius hó 3 án rendeztünk és pedig a III., IV. és V. osztály három 
tanár vezetése alatt Fraknóra, a VI. és VIL osztály ugyancsak 
három tanár vezetése alatt Kismartonba. Ugyanakkor az I. II. 
osztály félnapos kirándulást tett a Fertőhöz. Ezenkívül félnapos 
kirándulást ugyancsak tanári vezetés mellett többször tettek egyes 
osztályok a környékbeli erdőbe. Úgyszintén a földrajz, természet
rajz tanárai is többször kivezették a megfelelő osztályokat bota- 
nizálásra.

A május hó 26-án Pápán tartott kerületi athletikai versenyen 
is részt vett intézetünk 6 tanulója Téby Mihály tornatanár veze
tésével. Ez alkalommal Mesferházy Is ván Vili. os:t. tanu'ónk az 
1.500 m-es gyaloglásban az első díjat, egyúttal a pápai ref. kollé
gium tiszteletdíját, Nagy Sándor VII. oszt. a második díjat, a 400 m-es
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futásban Németh Lajos VII. oszt. a második díjat nyerte el. A 
körültekintő gondossággal jól rendezett versenyről ifjaink a legjobb  ̂
emlékekkel térlek haza.

A tanév bezárása után julius 2—7-éig öt napos kirándulásra 
ment el 18 tanulónk 4 tanárral az u. n. „Púpos világ“-ba. Első 
nap Sopron—Léka—Kőszeg. 2. nap: Kőszeg—Rohoncz—Felsőlövő. 
3. nap: Felsőlövő—Borostyánkő—Tarcsa. 4. nap: Szalónak—Újte
lepi antimonbánya—Városszalónak, 5. nap : Rohoncz—Irottkő— 
Rőtfalu—Sopron volt az útirány. Kőszegen a m. kir. alreálisk. 
nevelőintézet, Felső'övőn az ev. főgimn. internátus szives kész
séggel karolták fel a kirándu'ókat s telték a kirándulást ifjainknak 
feledhetetlenné. Szívességükért e helyen is hálás köszönetét mondok.

l) Az önképzőkörök mind szép sikerrel működtek. A Magyar 
Társaság 17 rendes és 2 díszülést, az év végén „örömünnep“-et 
tartott. 700 K jutalmat osztott ki. A Gyorsírókör-ben május 4 én
5 tanuló telt jeles eredménnyel vizsgát a vitaírásból, 23-án pedig
6 jeles és 7 jó eredménnyel a levelező írásból. Az Ének- és Zene- 
Körnek különösen u. n. cigán/zenekara tett szert nagy népszerű
ségre. A Tornakor—bár télen szünetelt, — apápai atlétikai versenyen 
ért el jelentős eredményt, míg a Líceumi Ifjúsági Diákszövetség 
16 összejövetelén és az április 24-én tartott vallásos estéjén a 
vailáserköksi érzés ápolása és fejlesztése körül buzgólkodott. A 
Líceumi Ifjus. Diákszövetség kebelében alakult meg a Deákkuti 
cserkészcsapat is az intézet III—VII. osztályából 30 taggal, Lettner 
József tanar ve-etésa alatt. A cserkészet céljaira a cserkészek 
Sopronban 3 725 K át, a vidéken 7.123 K-át gyűjtöttek. Fogada
lomtételük megható szép ünnepély keretében május 29-én történt 
a líceum feldíszített tornacsarnokaban.

m) A tanév bezárása . A tanévet junius hó 18-án zártuk 
be. Az évzáró ünnepély műsora: 1. Szózat. 2. Szalay Mihály: 
Mienk a Tisza. Szavalta Frank Lajos VII. o. t. 3. Búcsúszó a 
távozó ifjúsághoz. Mondta az igazgató. 4. Szabados B.: Hiszekegy. 
Előadta a líceumi ének- és zenekar. 5. Imádság. Mondta Hetvényi 
Lajos int. exhortátor. 6. Himnusz. Az ünnepély után az I.—VII. 
osztály tanulóit, bizonyítványaikat kiadva, hazabocsátottuk.

Az évzáró ünnepély keretébe ez évben egy más megható 
ünnepély is beleilleszkedett; Hollós János igazgató, Bothár Dániel, 
Hetvényi Lajos és Rosta Ferenc tanárok a líceum szolgálatában 
töltött 25 éves működésének megünneplése, melyet dr. Heimler 
Károly főisk. felügyelő és a tanári kar csendben, az érdekeltek 
előtt titokban készítettek elő. Az évzáró ünnep programmjának 
befejeztével Dr. Heimler Károly tolmácsolta a fenntartó hatóság és 
a volt tanítványok háláját és jókívánságait felolvasván egyszers
mind a megjelenésben akadályozott Kapi Béla, püspök ur üdvözlő 
iratát, aki ékes szavakkal fejezte ki a sajat és az egyházkerület 
köszönetét azért a nagyértékíi munkáért, melyet az ünnepeltek egy 
negyedszázadon át az egyház és iskola érdekében végeztek. 
Dr. Wrchovszky Károly törvényszéki elnök a Líceumi Diákszövet
ség nevében üdvözölte a jubilánsokat, Hollósy Kálmán, lie. tanár
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a kartársak szeretetét és ragaszkodását, Boros László, Vili. oszt. 
tanuló a jelenlegi tanítványok háláját és jókívánságait, Stráner 
Vilmos, theol. akad. igazgató a theol. akad. tanári kar, Hamar 
Gyula, igazgató a tani óképző tanári kar üdvözletét, Dr. Thurner 
Mihály, polgármester — rámu'atva a líceumnak a múltban betöl
tött hivatására, tanárainak a magyar kultúra terjesztésében s a 
magyar szellem ápulásában szerzett érdemeire, — a város polgár
ságának szerencsekivánatait, végül Ziermann Lajos, lelkész a líceum 
egykori fenntartójának a soproni evang. gyülekezetnek üdvözletét 
tolmácsolta. Az elhangzott üdvözlő beszédekre a maga valamint 
jubiláns társai nevében Hollós János igazgató mondott meleg 
köszönetét. A szép, megható ünnep a Himnusz hangjaival ért véget.

III. Tanári kar és tantárgybeosztás.
1. Hollós János, igazgató, oki. r. tanár, tanította október 6-ig 

a történelmet az V. és VII. és a latin nyelvet az V. osztályban 
heti 12 órában, október 6-tól még a történelmet a IV. osztályban 
heti 15 órában, február 1-től a történelmet a IV., V. és VII. osz
tályban heti 9 órában.

2. Botliár Dániel, oki. r. tanár, a ltceumi nagykönyvtár és 
az egyházker. levéltár őre tanította a görög nyelvet az V., VI., 
VII. és Vili. osztályban heti 19 órában.

3. Dala Jenő, oki. r. tanár, az Ifjus. Gyorsírókor elnöke, az 
I. és II. oszt. kiskönyvtár őre, főisk. kisbiz. jegyző, osztályfő 
a II. osztályban, tanította a latin és magyar nyelvet a II. osztály
ban, a történelmet a III., VI., VIII. osztályban és a gyorsírást 
a IV. osztályban heti 21 órában.

4. Hetvényi Lajos, rendes vallástanár, a Lie. Ifjus. Diák- 
szövetség elnöke, intézeti exhortátor, tanította az evang. vallástant 
az I.—VIII. osztályban heti 16 órában.

5. Hollósy Kálmán, oki. r. tanár, osztályfő a VII. osztályban 
tanította február 1-ig a magyar nyelvet az V. és VII. osztályban, 
a görögpótló magyart a VI. és VII. osztályban, a latint az I. és 
a VII. osztályban, és a filozófiát a VIII. osztályban heti 25 órában, 
február 1-től a magyart a VII., a gpmagyart a VII., a latint az 
I. és VII. és a filozófiát a VIII. osztályban heti 20 órában.

6. Kerber János, oki. r. tanár, osztályfő az V. osztályban, 
tanította a mennyiségtant az I., III., V., VII., a fizikát a VII. és 
a történelmet a IV. osztályban 1920. évi október 6-ig.

7. Králik Gusztáv, oki. r. tanár, az Ifjus. Ének és Zenekör 
elnöke, a rajzszertár őre, osztályfő az I. osztályban; tanította a 
rajzoló geometriát az 1.—IV. osztályban és a görögpótló rajzot 
az V.—VIII. osztályban; október 6-tól még a szépírást a II. osz
tályban heti 19 órában.

8. Krémusz Róbert, oki. r. tanár, osztályfő a VI. osztályban 
ebruár 1-ig tanította a német nyelvet a III., VI., VII., VIII. osz
tályban, a latin nyelvet a VI. és a görögpótló magyart az V. ősz-
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tälyban, heti 21 órában, februái 1-től a német nyelvet a VI., VII., 
VIII. a latin nyelvet az V., VI. osztályban heti 20 órában.

9. Leilner József, oki. h. tanár, osztályfő a IV. osztályban 
értekezleti jegyző, tanította a földrajzot a III., IV., a természet
rajzot az I., II., IV. és a német nyelvet az I., IV. és V. osztályban 
heti 19 órában.

10. Rosta Ferenc, oki. rendes tanár, osztályfő a III. osztály
ban tanította a magyar nyelvet a III., IV., VIII., a latin nyelvet 
a III. és a szépírást az I. osztályban.

11. Dr. Ruhmann Jenő, oki. r. tanár, az If jus. Magyar Társa
ság elnöke, osztályfő a VIII. osztályban, február 1-ig tanította a 
magyar nyelvet az I. és VI., a latin nyelvet a IV. és VIII., a görög
pótló magyart és közgazdaságtant és társadalomtant a VIII. osz
tályban heti 22 órában; február 1-től ugyanazon tárgyakat az 
I. oszt. magyar kivételével heti 17 órában.

12. Spanner Géza, oki. r. tanár, osztályfő az V. osztályban 
február 1-től fogva tanította a magyar nyelvet az I. és V., a görög
pótló magyart az V. és VI. és a német nyelvet a III. osztályban 
heti 18 órában.

13 Szabó József, oki. r. tanár, a természetrajzi szertár és 
a III., IV. oszt. kiskönyvtár őre, tápint. eforus, tanította a föld
rajzot a I., II., a természetrajzot az V., VI. osztályban heti 12 órában.

14. Szabó Kálmán, oki. r. tanár, a fizikai szertár őre, egy
házkerületi főszámvevő, tanította október 6-íg a mennyiségtant 
a II., IV., VI., VIII., a fizikát a VIII. és a szépírást a II. osztály
ban heti 18 órában, október 6-tól a mennyiségtant a IV.—VIII. 
és a fizikát a VII.—VIII. osztályban heti 23 órában. Október 6-tól 
február 1-ig osztályfő volt az V. osztályban.

15. Téby Mihály, oki. r. tornatanár, a tornaszertár őre, az 
Ifjus. Tornakor elnöke, a líceumi zenekar vezetője, tanította ok
tóber 6-ig a tornát és játékot, október 6-tól ezenkívül a számtant 
az I.—III. osztályban heti 25 órában. (A torna az V.—VI. osztály
ban össze volt vonva s november 15-től április 1 ig szünetelt).

Dr. Szilvási Gyula, intézeti orvos tanította az egészségtant 
a VII. osz'ályban heti 2 órában.

Kindler Mihály, ev. elemi isk. tanító, tanította az éneket az 
I ,  II. osztályban heti 2 órában és a karéneket az I.—VIII. osz
tályban heti 3 órában.

Dr. Wrenkh Ede, karkáplán, tanította a róm. kath. hittant 
heti 4 órában.

Goldstein Ignác, izr. rabbi, tanította az izr. vailástant az 
I. félévben heti 2 órában.

Müller Lajos, izr. rabbi, tanította az izr. vallástant a II. fél
évben heti 2 órában.

Intézeti szo lg ák :
Komjáthy Lajos és Kőrös János.
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IV. A tanulók névsora.
Rövidítések : ism. =  ismétlő ; km. =  kimaradt; ő. d. ösztöndíjas, 

ts. =  tápint. segélyezett; tm. =  tandíjmentes; ftm. feltandíjmentes ; ftm. 
(I.) =  az 1. félévben féltandíjmentes; tkm. =  tandíjkedvezményes. A név 
után a tanuló szüleinek lakóhelye áll.

I. osztály.
Ágoston József, Nagygeresd, Badics Ferenc, Nemescsó, ö. d. 

ftm. (I.), Baditz József, Sopron, Bausz Ferenc, Vése, Bóka Károly, 
i sm, Sopron, Bu'.hy Ernő, Enese, Ernst Alfréd, Pusztavám, tkm., 
Farádi Mihály, Bököd, Farkas László, Sopron, Frank Kálmán, 
ö. d., tkm., Hirschler Rezső, Sopron, Kálmán László, Sopron, 
Király Ferenc, Nemeskér, Kiss Ernő, Vönöczk, Kiss Géza, Urai- 
ujfalu, Koppel Sándor, Sopron, Kótsch Ernő, Pusztavám, Kovács 
Gyula, Szilsárkány, Kovácsics Jenő, Sopronbánfalva, ism., Madarász 
Ernő, Sopron, Mesterházy Kálmán, Ostffyasszonyfa, Mészáros 
Ernő, Csánig, ftm.. ts., Molnár István, Sopron, Pauer Elemér, Fertő- 
szentmiklós, Preis Róland, Sopron, ö. d., Raschke Frigyes, 
Sopron, ism., km., Remport Vilmos, Alsóság, Sári István, Nagy
geresd, Spitzer József, Alsókismartonhegy, Szabados Béla, 
Sopron, Szalay Tamás, Sopron, Széles Ferenc, Csánig, Tompos 
János, Jobaháza, Torkos József, Cinkota, tm., Virányi Imre, Sopron. 
Magántanulók: Botka Ferenc, Viktring, Karinthia Kiss László, 
Veszprém, ism., Ménes József, Nemesládony, Mesterházy Ödön, 
Nagygeresd, Báró Solymosy László, Nagylozs, Tóth János, 
Sajtoskál. Összesen; 42,

II. osztály.
Bagár Iván, Péterhegy, Csengeri Tibor, Sopron, Fekete 

János, Bük, Felső Lajos, Sopron, Friwaldszky Tibor, Sopron, 
Gosztola Béla, Sopron, Grünwald Dénes, Sopron, H llinger György, 
Sásony, Hófer László, Sopron, Horváth Béla, Sopron, Horváth 
Kálmán, Fertőszentmiklós, Kepes Márton, Sopron, ö. d., Lenk 
Lajos, Sopron, Major Jenő, Beled, Nagy Kálmán, Magyarkeresztur, 
Obernyik Ede, Sopron, km., Pekhely Konrád, Harka, Pröhle Jenő, 
Sopron, ö. d. tm., Sandi Gyula, Beled, Schindler Gusztáv, Sopron, 
Smideliusz Dezső, Nemeskér, Stampfel Károly, Lépesfalva, km., 
Szabó Endre, Nagysimonyi, ö. d. fim., Szilvássy Zoltán, Fekete
város, Tompa Ferenc, Kissomlyó ftm. (I.), Varga János. Csánig, 
Vince Lajos, Szergény. Magántanulók: Eőry István, Farád, Tóth 
Béla, Felsőszakony. Összesen: 29.

III. osztály.
Baditz György, Sopron, ftm. (1.), Bak János, Iván, ftm.> 

Csernyik János, Szák, Fartek Béla, Seregháza, Fejér Ferenc, Székes- 
fehérvár, ö. d. ftm. ts., Fodor Imre, Sopron, Franz Ernő, Ruszt, 
Gábriel Frigyes, Ruszt, Gyurasits József, Sopron, Hautzinger
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György, Miklósfalu, Heim Béla, Sopron, Herp János, Budapest, 
Hollós Lász ó, Sopron, tm., Horváth István, Sopron, Horváth József, 
Zalaistvánd, Horváth László, Makkoshetve, Kárpáti Tibor, Gyón,, 
ö. d. ftm., Kis Gyula, Bodonhely, Kolbe Jenő, Sopron, Kollár 
Sámuel, Fertőszentmiklós, Komjáthy Lajos, Sopron, tm. (1.), Kotsch 
Lajos, Fusztavám, ö d. ftm., Kotsch Mihály, Pusztavám, ftm., 
Kováts Ferenc, Szend, Luczu Ferenc, Péterhegy, Lukácsy Dezső, 
Potyond, Mesterházy Sándor, Ostffyassonyfa, Mészáros Sándor, 
Csánig, ö. d. f m , Nagy Gábor, Alsóság, Nagy Imre, Mérges, ö. d. 
ftm., Németh Gyula, Izánegerszeg, ö. d., ftm., Németh József, 
Sopron, fim. (I.), Németh Kálmán, Bük, Novák Elek, Zalatárnok, 
ö. d., Rosta Elemér, Sopron, tm.. Rózsa Mátyás, Sopron, Sass 
József, Nagymóriczhida, ftm. (I.), Scholtz Árpád, Ágfalva, Schwarcz 
Zoltán, Sopron, Spitzer György, Alsókismartonhegy, Szombat 
Sándor, Bodonhely, Tóth Géza, Borgáta, ö. d , Tömböly László, 
Csánig, Walter Adolf, Sopron, Weber Zoltán, Vönöczk, Ziermana 
Pál, Sopron, ö. d. tm., Zundel Frigyes, Sopron, ö. d. tm , Zsila- 
vecz Vilmos. Lakháza. Magántanulók: Balogh István. Ostffyasszonyfa, 
Erdélyi András, Ostffyasszonyfa, Donáth Irén, Kabold, Horváth 
József, Potyond, Horváth Sándor, Várpalota. Összesen: 53.

ÍV. osztály.
Binder Kurt, Sopron, Boór Sándor, Sopron ism. km., Conrád 

Aurél, Sopron, Csengeri Elemér, Sopron, ftm. (I.), Egyházy János, 
Kisbabot. Farkas Győző, Sopron, ftm., Francsics Samu, Bük, Goda 
László, Sopron, ö. d. ftm., Gyurasits Ferenc, Sopron, ism., Hor
váth Lajos, Nemeskocs, Huszár Árpád, Nagyszentmihály, Illés 
Sándor, Hegyháthodásr, ö. d. tm. ts., Kiss Géza, Felsőszakony"' 
Kiss Imre, Uraiujfalu, Kollár István. Fertőszentmiklós, Králik Jenő’ 
Sopron, ö. d. tm., László Jenő, Rábapcrdány, Légrádi Leó, Sopron’ 
Meyne János, Sopron, ftm., Moesz Affred, Sopron, ö. d. tm.’ 
Mogycrósy Sándor, Nemesládony, Óvári János, Sopron, Rempcri 
Ernő, Alsóság, Rosta Ferenc, Sopron, tm., Somogyi Ernő, Alsóság, 
Szabó László, Magyarkeresztur, ö. d., Sztrókay Kálmán, Zalaszent- 
gróí, ftm. (II.), Takáts Ödön, Bük, Tóth Ernő, Sajtoskál, Várallyay 
Márton, Kisgeresd. Magántanulók; Czirák István, Potyond, Fonyó 
Erzsébet, Sopron, ism. km., Kücsán János, Tótkereszlúr, Mészáros 
Zsigmond, Csánig. Nagy Gyula, Jobaháza, Báró Solymosy Zsig- 
mond, Nagylozs. Összesen: 36.

V. osztály.
Boros Rezső, Csáva, ö. d., Csaby József, Alsódörgicse, Csen

geri József, Sopron. Fónyad Imre, Sárvár, fim. (II.), Király Kálmán 
Nagylengyel, km., Knabei Imre, Sopron, tm., Kotsis Sándor, Nagy- 
geresd, Mikolás Gábor, Kismarton, ism., Nindl Géza, Lajtaujfalu, 
Révész Endre, Sopron, Schneemayer Mihály, Zurány, Skriba Zolián,. 
Mesterháza, ö. d. ftm. ts., Sümegi János, Bük, Szuh István.
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Kemenesmagasi, ö. d. ftm. Is., Takáts József, Bük, Takáts Sándor, 
Uraiujfalu, Tompa László, Kissomlyó, ö. d. ftm. (I.) tm. (II.) ts.. 
Zsebők Mihály, Bököd. ö. d. Magántanulók: Bella János, Sopron, 
Botka Tivadar, Viktring, Karinthia, Fodor Klári, Sopron, Krausz 
Margit, Sopron, Zsebők Miklós, Bököd. Összesen: 23.

VI. osztály.
Bácsi Sándor, Lovászpatona, ö. d. ftm. ts., Bereczky Béla, Me- 

neshely, ö. d ftm (II,), Fischer Jenő, Sopron, ism. km., Gyurácz Sándor, 
Sopron, Horváth József, Magyarszombathely, Joós István, Nemeskér, 
Kerschbaummayer Imre, Zircz, ftm., Komlós Ödön, Lakompak, 
Königshofer Frigyes, Nezsider, Lackner Imre, Sopron, ftm., Lackner 
Kálmán, Sopron, ö. d. tm., László Ernő, Szergény, ö. d., Mészáros 
Imre, Csánig, tm. ö. d. ts., Novák Ernő, Barlahida, Ormándy 
Miklós, Beled, Piri Gábor, Sopron, Pölöskey Ahdár, Lovász- 
patona, ö. d. tm. ts., Salgó Ferenc, Nagyczenk, ö. d., Schrauf 
Endre, Balf, ftm. (I.), Seregély Pál, Sopron, Szedenik Győző, 
Füles, Székely Imre, Beled, ő. d. ftm., Takáts Jenő, Mihályi, 
Töpler László, Sopron, Vermes Miklós, Sopron, ö. d. tm., Weiner 
András, Kismarton, ö. d.. Würz Nándor, Sopron. Magántanulók: 
Farkas Gyula, Sopron. Ömböü András, Lovászpatona, ism. Omböli 
Attila, Lovászpatona. Összesen. 30.

VII. osztály,
Bakó Elemér, Mihályi, Blickle Árpád, Sopron, ö. d. ftm., 

Bojsza János, Vanyola, ö. d. tm. ts., Ferenczy Géza, Sopron, tm., 
Frank Lajos, Sopron, ö. d. tm., Gonda Szabolcs, Sopron, tm., 
Gritsch Mátyás, Harka, Györffy Lénárd, Boba, Hafner Dezső, 
Nezsider, Huszár György, Sopron, Karsay Zoltán, Farád, 
Kiss Lajos, Sopronnémeti, Kiss Sándor, Kővágóőrs, Kohn Róbert, 
Sopron, Kollár Dániel, Eszterháza, ftm., Menyhárt Ferenc, Sopron, 
ö. d. tm., Nagy Géza, Jobaháza, Nagy Sándor, Kemenesmihályfa, 
ftm., Németh Lajos, Szombathely, ftm. (I.), Perusich Ferenc, 
Sopron, Pohlach Károly, Sopron, Sárkány Károly, Péterhegy, km., 
Szabó József, Alsómesteri, Szabó Lajos, Sopron, ö. d. tm., Szabó 
Mihály, Sopron, ö. d. tm., Szilvásy Miklós, Sopron, Szoyka Aurél, 
Dobsina, Sztehló Kornél, Nagyszentmihály, Sztrókay Dezső, Zala- 
szentgrót, ftm., Takács István, Hegyfalu, Tompa György, Sopron 
Valter Gyula, Sopron, Varga Jenő, Sopron. Magántanuló: Kiss 
Jenő Lajos, Magyarkeresztur. Összesen 34.

VIII. osztály.
Arday Géza, Sopron, Bak László, Iván, ftm., Bauer János, 

Borbolya, Bermanp Zoltán, Sopron, Boros László. Acsád, ftm. (I), 
Conrad Károly, Czinfálva, i sm, km., Czirák Á^pád, Potyond, 
Donáth Jenő, Kabold, Hérints Lajos, Farád, Hetthéssy Jenő, Czell-
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dömölk. Hetvényi Lajos, Sopron, ö. d. tm., Hillinger József, 
Sásony, ftm., (I.), Horváth Kálmán, Üraiujfalu, Kecskés Zoltán, 
Ujmalomsok, Király Ferenc, Nagylengyel, Király Miklós, Bogyoszló, 
Kláber Ottó, Sopron, Kovács Béla, Zalagalsa, ö. d. tm., Kovács 
Mihály, Magyarszombathely, László Lajos, Kiskölked, ftm. (I.), 
Mesterházy István, Bük, Mészáros István, Csánig, Nagy Imre, 
Czelldömölk, Nagy Imre, Alsóság, Németh Mihály, Vásárosfalu, 
Nits Emil, Kemeneshögyész, Patthy Dezső, Szarvkő, Plutzer 
Gyula, Szák, tm. (I.), Rimler László, Kapuvár, Steeg M. Károly, 
Sopron, Szalay Ferenc, Bük, Takáts József, Magyarkeresztur, 
Takó István, Nemeskolta, Tóth Ferenc, Csorna, Varga Mihály, 
Budapest, ö. d. tm. ts., Wiedemann Ferenc, Selegszántó, Zehelner 
Imre, Rüszt. Magántanulók: Hári Lipót, Úriszék, Márkus Ernő, 
Sopron. Összesen 39.

V. Értesítés a jövő 1920—21. tanévre.
Az I-nél magasabb osztályos felvételi- és a pótló-magán

vizsgálatok aug. 30—31-én, az I. osztályos felvételi vizsgálatok 
szept. 1-én, a javitóvizsgálatok szept. 2 , 3., 5-én, a beiratások 
szept. 2., 3., 5-én lesznek. A tanévet szept. 6 án nyitjuk meg. A 
felvételhez az előző évi bizonyítvány, az először belépőknél még 
a születési és ujraoltási bizonyítvány és előzetes jelentkezés is 
szükséges. Az 1. osztályba csak oly tanulók vétetnek fel, akik 
kilencedik évüket betöltölték, az elemi iskola IV. osztályát sikerrel 
elvégezték és itt intéze ünkben felvételi vizsgát tesznek. E vizsga 
tárgya: egy magyar nyelvű olvasmány szövegének leírása tollba
mondás után; a magyar nyelvből egy a vizsgálaton olvasott rövid 
olvasmány tartalmának előadása s az előforduló legegyszerűbb 
nyelvtani jelenségeknek felismerése. A számtanból a négy alap
művelet egész számokkal 1000-ig, az egyszeregy biztos tudása s 
a fejszámolásban való ügyesség és gyorsaság. E vizsgálat dija 
12 K. Egyéo felvételi vizsgálat dija tárgyanként 30 K, a magán- 
vizsgálaté tárgyanként 75 K, rendkívüli időben ennek másfélszerese. 
A tandíj egész évre 400 K, beiratási dij 50 K, orsz. tanári nyug
díjjárulék 12 K, az izr. tanulók tandíj cimén 1000 K-át, ugyanők és 
a magántanulók építési járulék címen még 120 K-át fizetnek. A 
tandíj félévenkint előre fizetendő. A magántanulók a féltandij, 
beiratási dij, orsz. tanári nyugdijjárulék és építési járulék lefize
tése nélkül egyáltalában fel nem vehetők s ez összegek a vizs
gálattól való visszalépésük esetén sem téríttetnek vissza. A tan
könyveknél az a változás lesz, hogy a VII. oszt.-ban: Bereczky 
S. „Egyháztőrténet“-ét, a Miklós Kaiblinger : „Német nyelvkönyv“ 
V. részét, a IV. oszt.-ban ugyanannak a II. részét, a VIII. oszt.- 
ban : Szíjártó M.: „Fiziká“-j 4 és Dr. Szigethy Lajos: „A Magyarok 
oknyomozó történelmét“ fogjuk használni. A III. oszt. „Emberföld- 
rajz“-ra, a IV. oszt „Magyarország földrajz“-ára vonatkozólag szept. 
elején a könyvkereskedőknél megtalálható könyvjegyzék fog fel
világosítást adni.



<14

A tápintézetbe ellátásra csak azok a tanulok vehetők fel, 
akik az ellátási dijat legalább egy hóra előre lefizetik. Az ellátási 
dij egyelőre havi 500 K marad, de ha az élelmiszerek ára jelen
tékenyen alább száll, a dij mérsékelhető lesz. Szeptember és 
október havára minden a tápintézetben étkező tanuló tartozik 
1 — 1 kg teljes hibátlan zsírt előre beszolgáltatni; akik zsírt nem 
hoznak, a zsir akkori soproni piaci árának megfelelő összeget 
tartoznak a tápintézet pénztárába előre lefizetni. Kívánatos, hogy 
minden szülő személyesen Írassa be gyermekét a tápint. gondnoknál.

Ma is meg van a reményünk arra, hopy intézetünket az uj 
tanév elején is az eddigi he ven, a regi szellemben foetu* * megnyimi
s azok a s o k  évszázados latnatiiian, de annat eröseoo kötelékek, 
melyek azt a dunántúli evang. egyházkerület híveihez fűzik, nem 
fognak a mostani nehéz időkben sem meglazulni. Ennek az erős 
együvé tartozásnak átérzését és minél gyakoribb megnyilvánulását 
kérjük és várjuk bizalommal intézetünk számára.



VI. Statisztikai kimutatás
az 1920-21. tanévről.

Osztály - ~ = > > > > Vi
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án felvétetett nyilvános tanuló 35 27 49
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32 19 ' 27 34 38 261

magántanulóvá lett — — 1 2 1 — 1 1 6
önként kimaradt 1 2 — 1 1 — — 1 6
tanács folytán távozott 1 1 — 2
meghalt
felvétetett magántanuló 7 2 4 4 4 3 — 1 25
osztályozta'ott nyilv. és magánt. 41 27 52 34

1
21

í
27 32 38 272

magyarországi illetőségű 40 27 52 341 20 27 í 32 38 270
külföldi honos 1 _ — 1 — — — 2
helybeli 14 11 15 11 5 8 15 6 85
megyebeli 13 9 12 13 7 9 6 15 84
más megyebeli 13 7' 25 10 8 10 11 17 101
ag. hitv̂  evang. vallásu 27 21 41 27 11 19 24 30t  200
református 4 1 2 3 2 1 2 - 15
róm. kath. 7 3 5 3 5 4 3 6 36
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l izraelita 3 2 4 1 3 3 3 2! 21
magyar anyanyelvű 37 23 42 32 19 25 29 33 240
német „ 4 4 7 1 2 1 3 4 26
horvát „ _ — — _ 1 _ 1
vend „ - 3 1 — — - 1 5

ismétlő volt 5 1 2 1 10
a görög pótló tárgyakat tanulta — — — 13 14 14 11 52
a magaviseletből jó 29 24 42 26 17 23 26 21 208
„ „ szabályszerű 5 1 6 3 — 3 5 15 38
„ „ kevésb. szabsz. — — - — “ 1 — 1

egy órát sem mulasztott 7 4 18 3 2 3 10 4 51
csak igazoltan „ 26 21 30 26 15 23 22 32 195
igazolatlanul „ 1 — — _ _ — - — 1
hány órát mulasztott igazoltan 758 321 1252508 336 635 477 1461 5748

„ „ „ igazolatlanul 6 - — - — — — — 6

könnyű betegségi esset volt 33 33 36 41 26 39 27 72 307
súlyos — — 2 3 1 4 — 2 12
fertőző 2 2 3 - — - 1 2I 10

minden tárgyból jeles 2 2 3 2 3 4 4 2 22
„ „ legalább jó 5 5 11 10 5 6 8 4 54
» n „ elégs. 23 18 32 20 13 13 18 29 166

egy tárgyból elégtelen 7 — 4 2 — 1 2 3 19
két tárgyból „ 3 2 1 — — 3 — - 9
több tárgyból „ 1 - 1 - — - - I 2

egészségtant tanult 32 32
szabadkézi rajzot tanult 7 3 4 2 — -f- 2 18
gyorsírást * — — 4 31 6 6 — 47
eneket „ 34 27 20 40 7 12 20 20 150
hegedüjátékot „ — 2 5 4 2 1 — 15
francia nyelvet „ — — 3 6 1 — — 10



A soproni ág. h. ev. líceum igazgatóságától.

Tekintetes Igazgatóságának

Hivatalból
tanügyben.



A DUNÁNTÚLI ÁG. H1TV. EV. EGYHÁZKERÜLETI

SOPRONI LÍCEUMNAK
(ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT FŐGIMNÁZIUMNAK)

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1921-22. ISKOLAI ÉVRŐL j

KÖZZÉTESZI:

HOLLÓS JÁNOS
IGAZGATÓ.

SOPRON, 1922.
NYOMATOTT A „VEZÚV“ NYOMDAVÁLLALAT KÖNY'VNYOMDÁJÁBAN



I. Az intézet kormányzata és felügyelete.
A líceum felett a felügyeletet mint fenntartó testület a 

dunántúli ág. h ev egyházkerület gyakorolja, még pedig elnök
sége, közgyűlése, két szakbizottsága, u. m. a főiskolai nagy- és 
kisbizottság, továbbá a főiskolai felügyelő utján. Főiskolai fel
ügyelő : Dr. Heimler Károly.
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II. Adatok az intézet történetéhez
az 1921 1922. iskolai évben.

1. A tanév megnyitása. Intézetünk a világháború kitörése 
óta, sőt talán fennállása óta a lefolyt iskolai év elején élte át 
legválságosabb idejét. Az u. n. Nyugatmagyarországi kérdés 
elintézése, hazánk nyugati részének és benne Sopron városának 
Ausztriához való átcsatolása, mely a saint-germaini béke meg
kötése óta állandóan mint lidércnyomás nehezedett minden 
Sopronban élő magyarnak lelkére, a múlt év nyarán, a trianoni 
béke ratifikálása, Pécsnek és Baranyának a szerbek által történt 
kiürítése s az osztrákokkal folytatott eredménytelen tárgyalások 
után immár elkerülhetetlennek látszott. A tragédia közeledett a 
végkifeléshez. Az átadás idejéül először 1921 augusztus 28-át, 
azután augusztus 29-ének délután 4 óráját tűzték ki.

Egyházi főhatóságunk már jóval előbb tett megfelelő lépé
seket, hogy intézetünknek, ha beáll ennek szüksége, legyen hova 
menekülnie. Győr szab. kir városa és a győri evang. egyház
község vezetőségével folytatott tárgyalások eredményeként sike
rült az ottani Evang Szeretetház épületét — legalább részben — 
líceumunk számára ideiglenes otthonul megnyernünk, miután 
ehhez a győri evang egyház konventje julius hó 17-én hozott 
egyhangú határozatával lekötelező előzékenységgel hozzájárult. — 
Közben a „csatolás“ okozta izgalom a városban napról-napra 
fokozódott, amint innen is, onnan is kiszivárgott a, hir a titokban 
folytatott csomagolásokról. Pedig egyelőre még csak az történt 
mindenütt, amire mi is már julius hó 12-én megkaptuk a bizal
mas utasítást, hogy az intézet nagyobb értékeit az esetleges 
elszállításra előkészítsük. Erre tervet állapítottunk meg, még 
mindig reménykedve, hogy nem kerül sor annak végrehajtására. 
De julius hó 27-én az e napokban Budapesten időző püspök 
ur táviratilag utasított bennünket az intézet értékeinek Győrbe 
való elszállítására; másnap pedig egy újabb távirat az egész 
felszerelésnek elszállítására hozta a parancsot. — Szomorúan, 
bár még mindig nem teljesen reményvesztetten fogtunk a parancs 
végrehajtásához. A tanári kar tagjai és soproni tanítványaink 
végezték a csomagolás munkáját. Az elszállítást augusztus 3-án 
kezdtük meg s 16-án fejeztük be Könnyek gyűltek a szemünkbe, 
mikor az első társzekér kigördült az épület udvaráról, könnyezve,



bár bizonyos megnyugvással néztünk az utolsó után. 26 vaggon- 
ban szállítottuk el egész berendezésünket és a már beszerzett 
tüzelőanyagot Augusztus 7-én az e napon Sopronba érkezett 
püspök ur Öméltóságával összegyülekezve az intézet tanári 
termében, mély megindultsággal vettünk búcsút az immár nagy
részben üres épülettől, a puszta falaktól, melyekhez évszázadok 
egymásután következő generációnak gyermek- és ifjúkora legszebb 
emlékei, nekünk férfikorunií életmunkájának örömei, reményei 
fűződtek.

Voltak, akik szemünkre vetették, hogy a líceum korán 
költözött el; voltak — különösen később a visszaköltözés után 
többen is —, akik szemrehányó szavakkal mondották, hogy 
egyáltalában nem kellett volna elhurcolkodnia; hiszen egyházunk
nak autonómiája van s ezt az osztrákok is tiszteletben tartották 
volna; intézetünk nem állami intézet, vagyonunk magánvagyon. 
8 mi hiába hivatkoztunk előttük a cseheknek, oláhoknak isko
láinkkal szemben tanúsított eljárására, — azt felelték, hogy az 
osztrákok nem csehek és nem oláhok. — Könnyű védekeznünk 
e szemrehányások ellen. Nekünk korábban kellett indulnunk, 
mert az állami intézmények elszállítására, a kiürítésre a vasútnak 
meg volt a kész terve s beosztása; mikor azok megindultak, mi 
kocsikhoz nem jutottunk volna. Maradnunk pedig nem lehetett. 
Intézetünk a dunántúli evang. egyházkerületnek egyetlen gimná
ziuma. Elvesztése alig lett volna pótolható. Tanárait, ha Sopron
ban maradnak, Ausztria mint felekezeti tanárokat nem vette 
volna át, — a magyar állam osztrák területen államsegélyben 
nem részesíthette volna; az egyházkerület sem lett volna képes 
őket fizetni. Nem is taníthattak volna. Hiszen a líceum tanulóinak 
több mint kétharmada vidéki, rábaközi, vas-, zala-, veszprém- 
megyei, ezek osztrák területre át nem jöttek volna, a soproniak 
száma is a tisztviselők távoztával minimumra csökkent volna. 
S hogy mennyire igazunk volt e feltevéseinkben, azt élénken 
illusztrálta nemsokára a felsőlövői evang főgimnázium példája, 
ahol a hevonuló osztrákok a tanítás nyelvét egyik napról a másikra 
egészen németté tették, a németül tanítani nem tudó tanárokat 
állásuktól felfüggesztették és elűzték, még a magyar tanulókat 
is elkergették. Így az ittmaradásunkkal a magyarság ügyének 
hozandó áldozatunk is hasztalan lett volna. Hálás szívvel kell 
tehát áldanunk fenntartó hatóságunk bölcseségét, midőn úgy 
gondolkozott, hogy inkább kockáztatja a költözködés költségeit, 
mint az intézet milliókat érő felszerelését és tanárainak 
exisztenciáját.

Felszerelésünk Győrött a Szeretetház dísztermébe, konyhá
jába, éléskamrájába, ebédlőjébe s jórészben az udvarra került, 
ahonnan később egy hónap múlva rakhattuk be az időközben 
üressé lett egyik nagyobb terembe. A Szeretetház nekünk szánt 
helyiségeit is egyelőre a győri lakáshivatal és magánfelek tar
tották elfoglalva. Szeptember 15-ike előtt gondolni sem lehetett 
az iskolai munka megkezdésére. Mi tehát az események fejlő-
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dését Sopronban vártuk be, ahol legalább megvolt a lakásunk. 
Itt közben megkezdődött az általános költözködés. Hurcolkodtak 
az állami tanintézetek és intézmények — posta, pénzügyigazgató
ság — s a vármegye is. A kedélyekre mindjobban ránehezedett 
a reményvesztettség. Csak augusztus 20-án lobbant fel megint 
a hazafias lelkesedés lángja, mint a látóhatár szélén lemenő nap 
vöröses tüzfénye, mikor a fellobogózott városban a tízt.-Mihály- 
ról nevezett kath. templomból istentisztelet végeztével kijövő 
közönség hatalmas menetté alakult s folyton szaporodva a Vár
kerületen át a Szechenyi-térre vonult s ott a Himnuszt elénekelve 
szétoszlott — 8 jött újra a még nagyobb levertség; a leg
nagyobb augusztus 27-cn, mikor a nemzeti hadsereg, a helyőrség 
is elhagyta a várost, tízem nem maradt szárazon, mikor a 
bucsuzásnál Fluck huszárezredes ráhuzatta a zászlóra a gyász- 
fágyolt azzal a fogadalommal, hogy azt onnan le nem veszik, 
mig Sopronba újra vissza nem jönnek. — Ettől fogva már csak 
azok bíztak — mert voltak még ilyenek is —, akik csodát 
vártak. Hiszen két nap múlva, augusztus 29-én délután 4 órakor 
kellett Seprőn és vele az u. n. Nyugatmagyarország hivatalos 
átadásának megtörténnie.

A város felett 27-ike óta a szövetségközi (olasz, francia, 
angol) tábornoki bizottság gyakorolta a hatalmat; a Lajtán 
innen pedig osztrák megszállócsapatok nyomultak előre s 
augusztus 28-án_ már a Soprontól csak 5 km.-nyíre levő Ágfal- 
váig jutottak. És ekkor a csoda megtörtént, az osztrák meg
szállás Ágfalván megállóit. Megállították azok a bátor és 
elhatározott férfiak, akik kezüket nem érezték megkötve a 
trianoni gyászos szerződéssel s tettekben is kifejezést mertek 
adni annak a mélységes felháborodásnak, melynek ki kellett 
törnie, mikor a volt szövetséges nyújtotta ki kapzsi kezét a 
megcsonkított Magyarország még eddig egyedül ép határa ellen. 
Csapatosan érkeztek a fölkclök az- ország minden vidékéről, sokan 
az Alföldről; hozzájuk csatlakozott Sopronban a volt selmeci 
bányászati és erdészeti főiskola derék ifjúsága, magának Sopron
nak a világháborút végigküzdött számos ifja. Erre Sigray Antal 
gróf főkor mánybiztos a még ugyanaznap délben egész csendőr
zászlóaljával a városba bevonult Ostenburg Gyula őrnagyot 
Sopron városparancsnokává nevezte ki s elrendelte, hogy a 
hazánk nyugati részét addig terv- és utasításszerüen kiürítő s 
az osztrák megszállásnak átengedő magyar csendőrcsapatok a 
28-án délben elért vonalon álljanak meg. E vonal a következő 
községeken húzódott keresztül: Fertőmeggyes, Ágfalva, Doborján, 
Szabadbáránd, Felsőpulya, Geresdfalva, Goberling, Városszalónak, 
Vasjobbágyi, Gyépiifüzes, Pusztaszentmihály, Őszgödör és Rába- 
keresztur. Az e vonaltól nyugotra eső ré3z volt az „A®, a 
keletre eső a „B“-zóna. Midőn másnap, augusztus 29-én, az 
átadásra kitűzött napon délelőtt 9 órakor Ostenburg őrnagy 
csendőrzászlóaljával díszszemlére zeneszóval felvonult a tízéchenyi- 
térre, a páratlanul fegyelmezett csapatoknak, a tisztelgésre,



imára vezényelt soroknak látása, a Himnusz fenséges akkordjai 
valami oly varázslatos hatással voltak a lelkekre, hogy azt 
szóval kifejezni nem, de elfelejteni sem lehet. Mintha a régi 
daliás idők regéi támadtak volna életre; Sopront mintha kicserél
ték volna. Az arcokról eloszlott a bánat, a szemekbe visszatért 
a tűz. Az emberek boldogan mondogatták egymásnak, hogy 
nem lesz „átadás“ s mi úgy éreztük, hogy nemcsak ma, de 
egyáltalában nem lesz már átadás. Sopron nem a régi Sopron 
volt többé. Az Ostenburg zenekarának naponként tartott tér
zenéinél valamely ünnepi díszbe öltözött alföldi városnak képét 
nyújtotta az utca.

Mi pedig harmadnap, augusztus 31-én, mentünk Győrbe a 
beiratást végezni, javító-, felvételi- s pótlővizsgálatokat tartani, 
miután a soproniakkal s közelben lakókkal a javitóvizsgálatokat 
már előbb, augusztus 25-én és 26-án itt Sopronban megtartottuk. 
Az igazgató, kinek kis irodahelyisége a Szeretetházban egyúttal 
lakó- és hálószobája is volt, továbbá Szabó Kálmán tanár mint 
tandijkezelő a beiratások alatt állandóan Győrött tartózkodtak, 
a többi tanárok a szükséghez képest reggel mentek s este 
visszatértek Sopronba. — Szeptember 1. - 7-ig megtörténtek a 
beiratások s a pótló érettségi vizsgálatok is a győri egyházközség 
elemi iskolai helyiségeiben és konventtermében. Felvettünk 
összesen 145 tanulót. A tanév megnyitását október 1-ére tűztük 
ki, mert a helyiségek átadását a lakáshivatal csak szeptember 
15-éré Ígérte. Kaptunk volna négy tanteremnek való helyiséget, 
egy szuterénhelyiséget — esetleg görögpótlónak —, tanári szobát, 
igazgatói irodát, a tápintézetnek éttermet, konyhát s éléskamrát 
s pár kicsi szobát lakószobának. Úgy terveztük, hogy a négy 
teremben, az osztályokat felváltva, délelőtt és délután tanítunk. 
Csak mikor szeptember 18- án elmentünk a helyiségeket beren
dezni, akkor láttuk, hogy milyen nehézségekkel kell majd meg- 
küzdenünk. Pedig az igazi nehézségeket csak a tanítás megkez
dése mutatta volna meg. Tanáraink vagy egyáltalán nem, vagy 
lehetetlen lakásokat tudtak csak szerezni, hasonlóképen tanulóink 
is. Hogy a családok odaköltözzenek, arról szó sem lehetett. 
Borzadva gondoltunk arra, mi lesz, ha köztünk és családaink 
között a csak „ visum “-okkal s egyéb tortúrákkal átléphető, vagy 
egyáltalában át sem léphető trianoni határ emel kínai falat. 
Szerencsére ennyire nem jutott a dolog.

A felkelők nemcsak a „B“-zónát védték meg, hanem az 
„A“-zónát is rövid idő alatt megtisztították az osztrákoktól. 
Szeptember 8-ának hajnalán úgy 80-an megtámadták Ágfalvát és 
kiverték onnan az 500 főnyi osztrák csendőrséget, miközben 
néhányan meg is sebesültek, ketten pedig, a Felsőmagyarország- 
ból való Szechányi Elemér tart. alhadnagy és Machatsek Gyula 
soproni ifjú, önkéntes őrmester, intézetünk 1919-ben végzett 
növendéke, hősi halált haltak. Temetésük, az ugyanakkor elesett 
Pehm Ferenc osztrák önkéntes csendőrszakaszvezetőével együtt 
szeptember 19-én a Ferenc József-laktanya udvaráról nagy,
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megható pompával történt a nyugatmagyarországi főkormány
biztosnak, a hatóságoknak s az összes iskoláknak s a város 
polgárságának részvételével. Nem ők voltak e harcoknak, melyek 
hazánk nyugoti végein ez időtől fogva állandóan folytak, az 
utolsó áldozatai. Négy hét múlva Szárazvám közelében két 
budapesti egyetemi hallgató: Losonczy Antal és Vámosy Tibor 
pecsételte meg ifjú vére hullásával forró ház i szerétét, amely 
ide vezérelte őket határaink védelmére. — Mikor aztán Ausztria 
látta, hogy a neki Ítélt területet megszerezni teljesen képtelen 
s már-már hajlandó lett volna azt a cseheknek engedni át az 
általuk annyira óhajtott cseh-jugoszláv „korridor“ céljára, akkor 
olasz közvetítéssel indultak meg Velencében az előbb oly sokszor 
megszakadt, utoljára cseh közvetítéssel folytatott tárgyalások, 
amelyek végre az 1921. október 13-án megkötött velencei egyez
ményre vezettek. Ez az egyezmény ugyan „Nyugatmagyarország“ 
túlnyomó nagy részét Ausztriának engedte át, de Sopronnak és 
közvetlen környékének, nyole községnek megnyitotta a szabadulás 
útját azáltal, hogy hovatartozásukat illetőleg népszavazást rendelt el.

A tárgyalások megindultának hatása alatt püspök urunk 
szeptember 27-én a tanév megnyitásának bizonytalan időre való 
elhalasztását rendelte el. — Mikor ped'g a velencei tárgyalásokról 
Sopronra nézve mind határozottabban kedvező hírek érkeztek, 
a tanári testület október 13-án memorandumban kérte az egyházi 
főhatóságot, hogy a tanévet ne Győrött, hanem Sopronban 
nyissuk meg s e célra a legszükségesebb berendezést azonnal 
szállítsuk vissza. Az e tárgyban október 15-én a püspök ur által 
Szombathelyen egybehívott értekezlet egyhangúlag a tanévnek 
Sopronban _ való megnyitása mellett döntött s ennek napjául 
október 23-át állapította meg. Tanárok, tanítványok, szülők a 
délivasuti állomáson összegyülekezve kitörő örömmel fogadták e 
döntést, mikor a Szombathelyről még aznap visszatért igazgató 
azt velük közölte. A nélkülözhetetlen felszereléssel közben újra 
berendezett régi épületünkben október 24én csakugyan meg
kezdtük a rendes tanítást, miután az előző napon, ezt az 1921/22. 
oly emlékezetes tanévet maga a püspök ur nyitotta meg a 
soproni hatóságok képviselőinek s a templomot zsúfolásig meg
töltő nagy közönségnek jelenlétében. — Mint a hajótörésből 
megmenekültek buzgó szívvel adtunk hálát a Mindenhatónak, ki 
visszahozta iskolánkat ősi hajlékába, bennünket visszavezérelt 
családunk körébe, megmentette városunkat az-idegen elnyomástól,

Pedig ekkor még korántsem múlt el minden izgalom. 
Október 21-ének eseményei, amely napon IV. Károly király a 
királynéval együtt váratlanul megjelent Sopronban, hogy innen 
induljon el oly gyászosan végződött útjára, még erősen hullám
zásban tartották a kedélyeket Majd jött az osztrákoknak át
engedett területnek — az „A‘-zónának — lassú, óvatos osztrák 
megszállása s ezzel a velencei egyezmény által elrendelt nép
szavazás mind aktuálisabbá lett Végre Sopron városára nézve 
december 14-ét, a környékre nézve december 16-át állapította meg



7

annak napjául a szövetségközi tábornoki bizottság. Az e napokon 
antantellenőrzés mellett megtörtént népszavazás, mely Sopron 
sorsát eldöntötte, a következő eredménnyel végződött: A 18.994 
szavazásra jogosult egyénből Magyarország mellett szavazott: 
12.32?, Ausztria mellett 4.620; érvénytelen volt 351 szavazat, 
nem szavaztak 1696-an. Tehát az érvényes' szavazatok 72'7 % -a 
esett Magyarország és 27’3%-a Ausztria javára. — A környék
beli 8 község szavazása a következő képet mutatja:

Jogosu lt
szavazó

M agyarország
ja v á ra

A usz tria
ja v á ra

É rvény 
te len

N em  sza
vazo tt

Ágfalva . . . . 1148 148 682 18 300
B alf................ . 668 229 349 17 73
Bánfalva . . . . 1539 217 925 35 362
Fertőhöz . . . . 349 257 74 11 7
Fertőrákos . . . 1525 525 812 33 155
Harka . . . . 688 55 517 9 107
Kópháza . 948 550 248 30 120
Nagycenk . . 1041 1026 5 8 • 2

Összesen . . 7906 3007 3612 161 1126
Tehát Magyarország javára az érvényes szavazatok 45-4%-a, 

Ausztria javára 54'6%-a esett. A két szavazás együttes ered
ményeként, ahogy a végső döntés történt, megállapitottak Magyar- 
ország javára 15.334 (65'08%), Ausztria javára 822? (34'92%) 
szavazatot. Ezt az eredményt az antant tábornoki bizottság 
hivatalosan december 25én tette közzé s ez alapon négy hónapi 
fennhatóság után 1922. január Lén adta vissza újra Sopron 
városát és környékét a magyar állam fennhatósága alá. Öröm
mámorban úszott e napon a város, mikor a Széehenyi-téren 
egymással szemben felállított magyar honvédség és a szövetség
közi katonaság (olaszok, franciák s angolok) kölcsönös tisztelgés 
után elvonultak, az utóbbiak, hogy csakhamar végleg eltávozza
nak. Örökké feledhetetlen marad ennek az ujesztendő napjának 
emléke épugy, mint január 10-ilcéé, amikor a város s annak 
közönsége a szabadulás felett érzett örömének hivatalos ünnepét 
ülte. Ennek a Széchenyi-téren lefolyt részéhez ifjúságunk is 
testületileg kivonult zászlója alatt, élén a tanári karral, hogy 
soha ne feledjék el azt a jelenetet, mikor a nemzeti hadsereg 
visszahozott zászlójáról a város összes hatóságainak, egyházak
nak, testületeknek, Gsonkamagyarország összes törvényhatóságai 
képviselőinek jelenlétében vették le az augusztus 27-én rákötött 
gyászfátyolt. — Lelkes örömmel, de egyúttal az őszinte hála 
érzésével ünnepeltük e napon mindazokat, akiknek részük volt 
Sopronnak megmentésében, a város hazafias érzésű, kipróbált 
hűségű lakosságát, élén lankadatlan kitartással küzdő polgár- 
mesterével, a hazánk újabb megcsonkítását vérük hullásával, 
életük feláldozásával is megakadályozni kész felkelőket.

Egyházkerületünk s benne iskolánk a másik két tanintézettel 
együtt külön örömünnepet is ült folyó évi február 1-én egy a
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soproni kaszinó nagytermében tartott hangverseny keretében, 
melyen intézeteink Sopronban maradhatása felett érzett nagy 
örömünknek maga püspök urunk adott beszédében megfelelő 
hangot. Az ő bölcsességének és elhatározottságának igen nagy 
része volt abban, hogy ezt a tanévet nem kellett bujdosásban 
végigszenvednünk és abban is, hogy visszatért intézetünk nem
csak maradandó veszteség és károsodás nélkül élhette át e 
válságos időket, hanem kivül-belül megújult otthonban folytat
hatja áldásos munkáját. — Hálás köszönetét mondunk ezért neki 
s vele együtt egyházkerületünk vezetőinek s mindazoknak, kik 
intézetünket ez időkben oly sok értékes anyagi és erkölcsi 
támogatásban részesítették.

Ugyancsak a megmenekülésünk felett való hálás örvendezés 
jegyében folyt le 1921. december 18-án a Líceumi Ifjúsági Diák
szövetség által tartott vallásos estélyünk is. De a sok örömre 
való emlékezés közben nem szabad megfeledkeznünk arról sem, 
ami örömpoharunkba az ürömnek cseppjét csepegtette, arról, 
hogy 12.327 hűséges hazafi mellett 4 620 hazaáruló is találkozott 
Sopron városában és hogy Sopronnak környékén e hazaárulók 
voltak többségben. „ Memento ‘-ként álljanak előttünk mindenkor 
e számok, hogy vigyázzanak a vigyázok, mert a mentés munkája 
még koránt sincs befejezve, sőt fokozott erőfeszítést, kitartást 
követel. Sopron magyarságának nem szabad többé a kockára 
jutnia. Ezen kell munkálkodnunk mindnyájunknak; rövid buj- 
dosásából visszatért intézetünknek, mint a múltban, úgy a jövő
ben is, ez lesz egyik legszentebb feladata.

Iskolai munkánk a tanév megnyitásától kezdve zavartalanul 
folyt. Rendkívüli szüneteket nem kellett tartanunk, sőt a lehető
séghez képest a rendtartásszertieket is vagy megrövidítettük, 
vagy egészen mellőztük. Tanulóink száma Sopronban jelentéke
nyen megszaporodott. A közben más iskolákban elhelyezkedettek 
is egy-kettő kivételével mind visszatértek hozzánk. Felszerelésünk 
nagyobb részét csak a f. évi január hó utolsó hetében szállí
tottuk vissza.

2. A tanári testület. Bothár Dániel kartársunk 40 évi 
buzgó, soha meg nem lankadó tanári működése után 1922. évi 
január hó 1-én nyugalomba lépett. Felettes hatóságának elisme
rése, kartársainak és nagyszámú tanítványainak legjobb kivánatai 
kisérték jól megérdemelt nyugalmába. Üresen maradt tanszékére, 
valamint a másik, már három év óta üresedésben levő classica- 
philologiai tanszékre a fennálló szerződés értelmében a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter ur a folyó évi március 28-án tartott 
főiskolai nagy bizottsági ülés egyhangú ajánlatára, előzetesen 
kihirdetett pályázat után Németh Sámuel volt felsőlövői evang. 
főgimnáziumi igazgatót és Kovács Jenő volt felsőlövői evang. 
főgimnáziumi tanárt nevezte ki, kiket az osztrák iskolai hatóság 
eddigi működésük helyéről kiutasított. Állásukat folyó évi április 
hó 1-én foglalták el. A Kerber János lemondásával még a múlt 
iskolai évben megüresedett matematika-fizikai tanszékre az
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1921. évi szeptember hó 21-én tartott főiskolai nagybizoltsági 
gyűlés ajánlatára a vallás- és közoktatásügyi miniszter Marton 
Géza szakv. tanárjelöltet nevezte ki helyettes tanárrá. Állását 
1921. évi október hó 1-én foglalta el Leitner József ideiglenes 
helyettes tanár alkalmaztatását a főiskolai nagybizottság további 
egy évre meghosszabbította s ehhez a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur 1921. julius hó 16-án kelt 7.324,'V. sz. rendeletével 
hozzájárult. Az énektanítást ez évben Neubauer János ev. elemi 
iskolai tanító ur végezte elismerésre méltó buzgósággal.

E helyen kell őszinte kegyelettel megemlékeznem Gombócz 
Miklósnak, intézetünk 18 év előtt nyugalomba vonult érdemdús 
volt igazgatójának Budapesten április 15 én történt elhunytéról. 
Temetésén az intézetet az igazgató képviselte s tette le ravatalára 
a kegyelet koszorúját. Emléke legyen áldott közöttünk!

3 A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvétetett 206 nyil
vános és 39 magántanuló, köztük 3 leány. Javítóvizsgálatot tett 
ezek közül egy tárgyból 19, két tárgyból, az egyházi főhatóság 
2004/V 1921. számú engedélye alapján, 7 tanuló, valamennyien 
sikeresen. Felvételi vizsgálatot öten tettek; egy tanítói oklevéllel, 
hárman polgári iskolából, egy pedig kiegészítőt cseh-szlovák 
bizonyítvánnyal Az utóbbinak vizsgálata sikertelen volt. A 
tanulmányi eredményt a hátul közölt statisztikai kimutatás 
tünteti fel

A fegyelmi állapot kielégítő volt. Súlyosabb fegyelmi eset, 
melynél igazgatói megrovást kellett alkalmazni, egy fordult elő.

Az egészségi állapot az egész év folyamán kedvező volt. 
Járványos betegség néhány elszórt eset volt, könnyű lefolyással. 
A szemvizsgálat úgy az intézeti, mint a hatósági orvos részéről 
megtörtént

4 A nemzeti szellem  ápolása és a vallásos és 
erkölcsi érzés fejlesztése. A tanári testület úgy a tanítási 
órákon, mint azokon kivül is mindent megtett, hogy az ifjúság 
szivébe beleoltsa a vallásosságot és hazaszeretet. A szokásos 
iskolai ünnepélyeken, március 15-ikének ünneplésén kivül ez 
évben december 14-ikén, a népszavazás aktusa s az azzal 
Összefüggő ünnepségek március 5-én a nikolsburgi békekötés 
300-ados évfordulója emlékére a theol. akadémiával és tanító
képző-intézettel közösen tartott Bethlen Gábor-emlékünnepély 
hatottak emelően az ifjúság lelkére. De különösen ki kell 
emelnem a * Soproni Evang. Líceumi Diákszövetség“ által junius 
29-ére összehívott közgyűlést, általános érettségi találkozót 
s az azzal kapcsolatos ünnepélyeket, melyekre közelből s 
távolból intézetünknek közel 400 volt tanítványa gyülekezett 
össze, köztük kettő, aki 1858-ban érettségizett. Utánuk jóformán 
minden évfolyamból voltak; nem egy esetben az apa fiával, sőt 
unokája is. A vallás- és közoktata-ügyi miniszter urat Dr. 
Thurner Mihály polgármester, az egyházkerületet Kapi Béla 
püspök, a budapesti Sopronmegyei Kör Diákszövetségi szak
osztályát Dr. Nádosy Imre orsz. főkapitány, Dr. Kirchner Viktor
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táblabiró és Petrik Aladár képviselték. Az ünnepélyek sorozata 
reggel istentisztelettel kezdődött, a diákszövetségi közgyűléssel, 
délután a Deákkut avatásával folytatódott s este hangversennyel 
s tánccal végződött. A közgyűlés a Diákszövetség örökös tagdiját 
az eddigi 1000 koronában, az alapitó tagdijat az eddigi 100 
koronában, a rendes tagdijat évi 20 koronában állapította meg 
s meleghangú felhívást intézett iskolánk volt tanítványaihoz s 
barátaihoz, hogy a szövetségbe való belépéssel annak nemes célját 
egy Diákotthon létesítését támogatni szíveskedjenek — Az ünne
pélyek legmeghatóbb mozzanata a templombavonulás volt, maga 
az élő, megelevenedett história, úgy, hogy nem lehetett meg
hatottság nélkül, száraz szemmel nézni.

Az ősi líceum udvarából a régi deákkuti vármegye selyem
zászlójával az élén indult el a hosszú menet, melyet püspök 
urunk este tartott beszédében eképen jellemzett: „Elől a 
fáradtabb járású öregek, akiknek fejére a tél derét vetette az 
idő, kik maguk előtt alig látnak immár várnivalót, hanem csak 
az emlékezetben élnek. Azután jöttek az idős, de még munkában 
álló férfiak, razután mindig fiatalabbak jöttek, végre a legfiatalabb 
generáció. És mentek kettős sorokban, halk, csendes léptekkel, 
úgy, mint valamikor régen-régen az iskola falai körül a tem
plomba. Az arcukon elsimította a mindennapi nehéz gond redőit 
az áhítat. Örömtől sugárzott a szem és mégis a pillák alatt
nehéz könny csillogott__ A lelkek megteltek hálával. Lemérték,
mennyi mindent kaptak, drága kincset, lelki értéket, irányítást, 
Útmutatást és most eljöttek, hogy lehajolva megcsókolják az 
édesanya kezét. Hogy még egyszer lábai elé ülhessenek. Hogy 
áldó kezének simításával menjenek vissza életük munkameze
jére . . . .  Az emberi élethivatás hófehér selyemzászlója alatt igy 
lépeget az iskola falai körül múlt, jelen és jövendő. Elől az 
öregek, kik legelőbb érkeznek haza. Azután a meglettek, kik 
mögött nagyobb az élet, mint előttük. Azután a fiatalok, kik 
előtt még a tavasz teljes pompájában ragyog. De a templom 
felé vezető ut egy és ugyanaz. Életünk csak akkor lehet áldottá 
és tartalmassá, ha az iskola falai körül gazdagodott lélekkel, 
nemes szívvel és jellemmel az Istenháza és a nemzeti dicsőség 
temploma felé vándorlunk.“

Ennek a szivet-lelket eszményi magasságokba emelő ünne
pélynek mintegy epilógusa volt 10 nappal később, julius 8-án a 
Deákkutnál egy másik ünnepély. A líceumnak ez évben érettségi 
vizsgálatot tett tanulói búcsúztak el ott a kies völgy ölén, a 
csobogó forrás mellett nem nagyszámú, inkább intim közönség 
jelenlétében az intézettől, tanáraiktól, egymástól, Sopron városá
tól s benne mindattól, amihez őket a ragaszkodás fűzte. A 
tanári kar nevében viszont az igazgató, az Ifjúsági Diákszövetség 
nevében Hetvényi Lajos elnök búcsúztatta el őket szívből jövő, 
szívhez szóló szavakkal. Azután fogadalmat tettek, hogy hívek 
maradnak az intézet tradícióihoz s a Líceumi Diákszövetséghez 
s erre való „emlékezetül“ sorban mindnyájan ittak a forrás



vizéből az e célra Dr. Wrchovszky Károly diákszövetségi elnök 
által adományozott, illetve alapított „Haubner Máté“-kehehjből, 
melyből egykor a 48 utáni idő martirszuperintendense ivott. — 
A tanárokra, tanítványokra, közönségre egyaránt felemelő, szivig- 
ható ünnepély a Szózat eléneklésével végződött, hogy ezután 
hagyományszerüleg évenként megismétlődjék.

A vallási és erkölcsi érzés ápolása céljából a vasárnapi 
istentiszteletéken az ifjúság és tanári kar testületileg vett részt, 
a tanítást mindennap imádsággal — a szokott imádság után a 
Magyar Hiszekegyet is elmondva — kezdtük és végeztük, az 
Úrvacsorához két ízben — november 13-án és május 7-én — 
járultunk, az előző napokon bünbánatot (deprekációt) tartottunk. 
A konfirmációban május 14-én hét tanulónk vett részt. — A 
Líceumi Ifjúsági Diákszövetség a rendes bibliaolvasó órákon és 
egyéb összejöveteleken kívül december 18-áu és május 14-én 
egy vallásos estét is tartott a líceumi tornacsarnokban szépszámú 
közönség részvételével

5. Oktatás, rendkívüli tantárgyak. A tanítás naponként 
délelőtt 8—1-ig folyt az állami tanterv szerint. Az előirt tan
anyagot elvégeztük. A közgazdasági és társadalmi és jogi alap
ismereteket, a IV. osztályban a földrajzot és a gyorsírást az 1920. 
évi 110 492. és 110.490/V. sz. vallás- s közoktatásügyi miniszteri 
rendelet értelmében tanítottuk. Az 1920. évi egyházkerületi köz
gyűlés határozatának megfelelőleg (a 138. jkvi pont' a német 
nyelv tanítását heti 2—2 órában az 1. és II. osztályban is be
vezettük. A tornatanítást azonban fűtési nehézségek miatt — az 
ifjúság testi fejlődésének nagy hátrányára — a téli hidegek 
alatt november közepétől március közepéig szüneteltetnünk kellett. 
Kötelező rendkívüli tárgyként az éneket az I. és II. osztályban 
heti két órában — az osztályokat csekély tanulószámuk miatt 
összevonva —, a karéneket az I.—Vili. osztályban heti 3 órában, 
az egészségtant a VII. osztályban heti 2 órában, nem kötelezően 
az angol nyelvet és hegediijátékot tanítottuk. Az előbbit Spanner 
Géza rendes tanár, az utóbbit Weisz Kornél egyházkerületi 
pénztáros, továbbá ugyancsak nem kötelezően a szabadkézi rajzot 
Králik Gusztáv rendes tanár tanította. Ezenkivül az Ifjúsági 
Gyorsírókor a saját kebelében is tanított levelező gyorsírást egy 
tanfolyamban heti 2 órában. Ezen 37 tanuló vett részt.

6. Látogatások. Az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával 
megbízott JDsida Ottó győrtankerületi kir. főigazgató ur március 
hó 8., 9., 10. és 11-én látogatta meg intézetünket, kiterjesztvén 
figyelmét a rendkívüli tantárgyak tanítására is. Tapasztalatait a 
március hó 11-én tartott értekezleten közölte a tanári testülettel. 
Az erről szóló jegyzőkönyv egy példánya április hó 14-én 170. 
sz. alatt terjesztetett fel az egyházi főhatósághoz. Az egyház- 
kerület képviseletében Kapi Béla püspök ur május hó 16 án és 
17-én látogatta meg intézetünket. Tapasztalatait az utóbbi napon 
tartott értekezleten közölte a tanári karral. 16-án délután az 
önképzőkörök mutatták be évi munkálkodásuk eredményét egy

. 11
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ez alkalomra tartott vegyes ülés keretében, melyen igy az egész 
ifjúság és tanári testület résztvett. Püspök or a tapasztaltak 
felett megelégedésének adván kifejezést, az ifjúsághoz további 
buzgó munkálkodásra buzditó lelkes beszédet intézett.

7. Adományok Az igazgató kezeihez a tanév folyamán a 
következő adományok folytak be: Az 1920/21. tanévvégén tartott 
maturabál jövedelme a Magijar Társaság céljára 20:3 korona, 
az 1921/22 év végén tartott maturabál jövedelméből ugyanazon 
célra 2000 korona. Az intézet visszaköltözésének költségeire az 
igazgató kezeihez adományokból és gyűjtésből: 28.570 K ; 
ugyanazon célra a február 1-én tartott örömünnep kapcsán: 
10.320 K ; a tápintézet javára: a Nagycenki Cukorgyárak R.-T. 
5000 K, Botka Árpádné Viktring 2000 K, Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank soproni fiókja 300 K, Lenk Téglagyár R.-T. 
1500 K ; a Líceumi Diákotthonalap javára: Piri Dániel Sopron 
2000 K, Dr. Takáts Dénes Répceszemere 1300 K; a Líceumi 
Ének- és Zenekör javára: az Evang. Ifjúsági és Olvasóegylet 
800 K, a Soproni Korcsolyázóegylet négy tanulónak bérletjegyben 
400 K ; Önképzököri jutalmakra : a soproni országos fegyintézet 
igazgatósága hadikölesönben 1751 K 70 f; összesen 57.963 K 
70 f. Ezenkívül tetemes adományok folytak be az intézet és 
annak külön intézményei javára az egyházkerületi pénztárnál s 
az egyes ifjúsági egyesületek elnökeinek kezeihez is. Mindeze
kért a helyszűke miatt részletesen ki nem mutatható adományok
ért, azért a rendkívüli támogatásért, melyben intézetünket ebben 
a válságos esztendőben hitfeleink s a nagyközönség részesítették, 
nem mulaszthatom el, hogy itt is hálás köszönetét ne mondjak.

Maga az ifjúság a Soproni Magyar Férfidalkör Thurner- 
alapja javára 819 K-át, a József főherceg szanatórium javára 
659 K-át gyűjtött. Megvette a Turáni Ötvös Műterem által 
kiadott s a területi integritás eszméjének ébrentartását szolgáló 
Emlékplakettet.

8 A tanulók  segélyezése. Teljes tandíjmentességben 25, 
féltandíjmentességben 23 tanuló részesült 14.900 K összegben. 
Tápintézeti díj részben való fedezésére segélyt kapott alapít
ványokból 3 tanuló 804 K-át, a február 27-én tartott líceumi 
hangverseny jövedelméből 9 tanuló 26.700 K-át. Ösztöndíjban 
részesült 30 tanuló 5558 K-ában a Gombótz Miklós vend ala
pítványból 1 tanuló 60 K-ában, a budapesti Teleky RóthJohanna 
grófnő alapítványból 5 tanuló 400 K-ában. Mint hadiárvák: 
Bácsi Sándor VII. és Bojsza János VIII. oszt. tanulók a M. 
kir. Népjóléti és Munkaügyi minisztériumtól kaptak egyenként 
1400 K ösztöndíjat. Egy tanuló egy névtelennek vend tanulók 
részére adott adományából 600 K-át, egy tanuló fél tápintézeti 
dija fedezésére püspök ur utján amerikai segélyből 5000 K-át, 
egy tanuló a Huszár Károly volt miniszterelnök ur „Láthatatlan 
vendég“-akciójából 3000 K-át, egy tanuló pedig a 25 éves talál
kozóra összegyűlt volt tanulóink által önmaguk körében gyűjtött 
adományként 4050 K-át kapott. A Líceumi Ifjúsági Diákszövetség
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22 tanulónak 10.000 K segélyt, 160 tanulónak tankönyvhasználat- 
egyenértékben szintén 10 000 K-át adott. Jutalomban 12 tanuló 
részesült 1.000 K összegben. Az így adott segélyek összege: 
83.472 korona.

9. Vizsgálatok. A Vili. osztály vizsgálatait, illetve össze
foglalásait és magánvizsgálatait junius kó 1., 2. és 3-án, az 
I.—VII. osztály összefoglalásait junius 24., 26, 27-én, magán- 
vizsgálatait junius 22., 23., 24., 26-án tartottuk. Az Írásbeli érett
ségi vizsgálat junius 6., 7., 8-án, a szóbeli julius 3., 4 , 5., 6-án 
folyt le. A vizsgálaton Dr Pröhle Károly, theol. akad. tanár ur 
elnökölt, a kormányt Rátz László, budapesti ev. főgimn. igazgató ur 
képviselte. Részt vett 37 tanuló. Latin kiegészitő vizsgálatra a 
helybeli állami főreáliskola 6 volt tanulója jelentkezett. Ezek 
Írásbeli dolgozatukat julius hó 5-én készítették el.

Az egész vizsgálat eredménye: a teljes vizsgálatot tevőknél: 
jelesen érett: 8. Jól érett: 13. Érett: 12. Két hó múlva javító 
vizsgálatra utasíttatott: 3, egy év múlva ismétlővizsgálatra: 1. 
A kiegészítő vizsgálatot tevőknél: elégséges: 3, elégtelen: 3. 
A vizsgálatot tett ifjak közül: 5 a lelkészi, 3 az orvosi. 2 a tanári, 
8 a gazdászati, 2 az erdőmérnöki, 2 a bányamérnöki, 2 a jogi, 
5 a kereskedelmi, 2 a vasúti, 1 a gyógyszerészeti, 2 az állat
orvosi, 2 a tisztviselői, 1 az elektrotechnikai pályát választotta

10. Kirándulások, cserkészet, versenyek. Mivel a tanév 
késői megnyitása miatt a tananyag elvégzésére minden időt fel 
kellett használnunk, nagyobb kirándulásokat ez évben nem rendez
hettünk. Kisebb, félnapos kirándulások voltak: I. osztály május 
17-én Hétbükk, Muck-messzelátó, Várhelyre (vezető: Dr. Ruh- 
mann); II. osztály május 23-án a Kecskepatakhoz (vezető : Leitner); 
a IV. osztály május 18-án a Várhelyre (vezető : Szabó József és 
Leitner); a VI. osztály ápril 21-én a gázgyár megtekintésére 
(vezető: Leitner); a VIII. osztály május 17-én a Zarhalmi erdőn, 
Finkenkogelen át a Tómalomhoz (vezető: Hollósy és Dala.) Ezen
kívül voltak botanikus kirándulások a környékbeli erdőkbe.

A Deákkuti Cserkészcsapatnak a múlt évi augusztus 
hó 4—12-ig tartott balatonvidéki nagytáborozásán 25 tanulónk 
vett részt. Állomáshelyük Hegymagas község volt. Ez gondos
kodott ellátásukról is lekötelező szívességgel, amiért e helyen 
is hálás köszönetét mondok. Innen mindennap tettek kirán
dulást Badacsonyba, Szigligetre s a többi környékbeli he
lyekre s a Balatonhoz. Az ez alkalommal Tapolcán tartott 
athletikai versenyeken Meyne János IV. osztályú tanulónk a 800 
méteres síkfutásban I. díjat, László Ernő VII. osztályú a gerely- 
és diszkoszdobásban II. díjat nyert. A csapat Leitner József pa
rancsnok vezetése alatt szép emlékekkel tért haza. A tanév fo
lyamán több kisebb kirándulást tettek s tavasszal részt vettek a 
Deákkut környékének helyrehozatalában. Ők készítették a völgy 
bejárójától a forráshoz vezető utat.

Tanulóink a helybeli középiskolák athleiilcai versenyeiben is 
szép sikert értek el. A mezei futóversenyben megszerezték ez
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évre intézetünk számára a helybeli áll. főreáliskola Tornaköre 
által alapított vándordíjplakettet. A június 17-én és 18-án tartott 
athletilcai versenyen pedig: a 100 méteres síkfutásban: Németh 
Lajos, Vili. o. t. 2., Szabó Lajos, VIII. o. t. 3. díjat; az 1000 
méteres síkfutásban: Nagy Sándor, VIII. o. t. 1., Conrád Aui'él,
V. o. t. 3. díjat; az 1500 méteres gyaloglásban: Bácsi Sándor,
VII. o. t. 1., Ömböli Attila, VII o. t. 2., Schneemayer Mihály,
VI. o. t. 3. d íjat; a 400 méteres síkfutásban: Németh Lajos,
VIII. o. t. a 2. díjat; a magasugrásban : Németh Lajos, VIII. o. t 
az 1. díjat; a diszkoszvetésben: Ömböli Attila, VII o. t a 2., 
Horváth Béla, VIII. o. t. a 3 díjat; a gerelyvetésben: Horváth 
Béla, Vili. o. t. az 1., Novák Ernő, VII. o. t. a 2., László Ernő,
VII. o. t. a 3. díjat; a sulydobásban: Ömböli At'ila, VII o. t. 
az 1., Nindl Géza, VI. o t. a 3. díjat nyerte el. A sulydobó- 
esapat 868 centiméteres átlagos eredménye külön is elismerésre 
méltó. Az alsó osztályosok versenyén: a 60 méteres síkfutásban 
Kiss Géza, II. o', t a 2., a 80 méteres síkfutásban Kováts Ferenc,
IV. o t. az 1. helyre jutott.

11. Önképzőkörök. Az önképzőkörök mind sikeresen mű
ködtek. A Magyar Társaság 16 rendes és 2 diszülést tartott. Az 
egyiket Dante halála 600. évfordulója, a másikat március 15-ének 
megünneplésére. Az évvégi „Örömünnep“-én 11 tanulónak 900 K 
jutalmat adott A „Gyorsirókör“-ben junius 16-án hat tanuló jeles, 
2 jó eredménnyel tett vizsgát a levelezőirásból. Az Ének- és 
Zenekor sikerrel működött közre a február 27-iki és a junius 
29-iki hangversenyeken s többször szerepelt nagyon kedvelt u. n. 
cigányzenekara. A Tornakor működéséről a fentebb közölt athle- 
tikai eredmények tesznek szép bizonyságot, mig a Líceumi If jú
sági Diákszövetség 16 összejövetelén és két vallásos estéjén a val
lásos és erkölcsi érzés ápolásán és fejlesztésén buzgólkodott.

12- Szülői értekezlet. A VKM. ur 1922. március hó 6-án 
kelt 26.998/VI. sz. rendeletével, illetve püspök urnák 509/III. 
1922. sz leiratával elrendelt szülői értekezletek elsejét junius 
hó 12-én tartottuk meg az egész tanári testület s mintegy húsz 
szülő, illetve lakásadó részvételével. Az igazgatónak az iskola és 
család viszonyáról szóló bevezető szavai után Dr. Ruhmann Jenő 
tanár „A tanulók szellemi képzése a gimnáziumban“ címen tar
tott előadást. A megjelentek az előadást figyelemmel hallgatták 
meg s a kifejlődött megbeszélésben többen szólották hozzá.

13. A tan év  bezárása. A tanévet junius hó 30-án zártuk 
be. Az évzáróünnepély műsora: 1 Közének 2. Búcsúszó a tá
vozó ifjúsághoz. Mondta az igazgató. 3. Imádság. Mondta Het- 
vényi Lajos, intézeti exhortator. 4. Himnusz. Az igazgató beszéde 
kapcsán történt buzdítás céljából a minden tárgyból jeles bizo
nyítványok s az athletikai versenyen nyert érmek kiosztása. Az 
ünnepély után közvetlenül az Emlékplakettet helyeztük el az 
ifjúsági olvasóterem falán. Az igazgató buzditó szavaival s a 
Szózat eléneklésével ért véget e kis ünnepély. Utána az I .—VII. 
osztály tanulóit — bizonyítványaikat kiadva — haza bocsátottuk.
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III. Tanári kar és tantárgybeosztás.
1. H ollós János, igazgató, tanította a történelmet az V. és VI. osztály

ban heti 6 órában. 2. D a la  Jenő, r. t., az Ifjúsági Gyorsírókor elnöke, az
1., II. kiskönyvtár őre, főiskolai kisbizottsági jegyző, osztályfő a III. osztály
ban, tanította a latin nyelvet a III., a történelmet a III., IV.. VII., VIII. és a 
gyorsírást a IV. osztályban heti 19 órában. 3. H etvén yi L a jo s , r. t., a Liceumi 
Ifjúsági Diákszövetség elnöke, intézeti exhortator, tanította az ev. vallástant 
az I.—VIII. osztályban heti 16 órában. 4. H ollósy  K á lm án , r. t., osztályfő a 
VIII. osztályban, tanította a magyar nyelvet a VIII., a görögpótló magyart a 
VIII., a latint a II. és VIII. és a filozófiát a VIII. osztályban heti 18 órában. 
5. K ovács Jenő, r. t., tanította a latin nyelvet a VI., a görög nyelvet a VI. 
és VII., és a görögpótló irodalmat az V. osztályban heti 18 órában. 6. K rá lik  
G usztáv, r. t., az Ifjúsági Ének- és Zenekor elnöke, a rajzszertár őre, osz
tályfő a II. osztályban, tanította a rajzoló geometriát az I.—IV., a görögpótló 
rajzot az V.—VIII. osztályban heti 18 órában. 7. K rém u sz  Köbért, r. t., osz
tályfő a VII. osztályban, tanította a latin nyolvot a VII., a német nyelvet a
111., VI., VII., VIII. osztályban heti 18 órában. 8. L eitn er Jó zse f, oki. h. t., a 
Deákkuti Cserkészcsapat parancsnoka, osztályfő az V. osztályban, tanította 
a földrajzot a IV., a természetrajzot az I., II., V., VI., a német nyelvet az
1., II. és V. osztályban heti 18 órában. 9. M ario n  Géza, h. t., tanárértekez- 
leti jegyző, tanította a mennyiségtant az I., III., V., VII. és a fizikát a VII. 
osztályban heti 17 órában. 10. N ém eth  Sám uel, r. t., c. igaz?ató, a liceumi 
nagykönyvtár és az egyházkoriüeti levéltár őre, tanította a magyar nyelvet 
a III., a görögöt az V. és VIII., a szépírást az I. és II. oszlályban heti 15 
órában. 11. R osta  Ferenc, r. t., osztályfő a IV. osztályban, tanította a ma
gyar nyelvet a IV-, V., a latint a IV., V. osztályban heti 19 órában. 12. D r. 
B u h m a n n  Jenő, r. t., az Ifjúsági Magyar Társaság elnöke, főiskolai nagy
bizottsági jegyző, osztályfő az I. osztályban, tanította a magyar nyelvet az
1., VII., a latint az I. és a közgazdaságtant s sociológiát az VIII. osztályban 
heti 16 órában. 13. S p a n n er  Géza, r. t ,  osztályfő a VI. osztályban, tanította 
a magyar nyelvet a II., VI., a görögpótló magyart a VI., VII., a németet a
IV. osztályban heti 17 órában. 14. Szabó Jó zse f, r. t., a termószetrajzi szer
tár és a III., IV. osztály kiskönyvtárának őre, tápintézeti eforus, tanította a 
földrajzot az I., II., III., a természetrajzot a IV. osztályban heti 12 órában. 
15. Szabó  K á lm á n , r. t., a fizikai szertár őre, egyházkerületi föszámvevő, 
tanította a mennyiségtant a II., IV., VI., VIII., a fizikát a VIII. osztályban 
heti 17 órában. 16. Téhy M ihá ly , r. tornatanár, a Tornakor elnöke, a torna
szertár őre, tanította a tornát az I.—VIII. osztályban heti 16 órában s vezette 
a játékot és a tanulók zenekarát.

D r . S zilváé i G yu la , intézeti orvos, tanította az egészségtant a VII. 
osztályban heti 2 órában. Neubauer Já n o s , ev. elemi iskolai tanító, tanította 
az éneket az I., II. osztályban (összevontan) hoti 1, a karéneket az I.—VIII. 
osztályban heti 3 órában. D r. W renkh  E de , r. k. karkáplán, tanította a róm. 
katli. hittant hoti 4 órában. M ü ller  L a jo s , rabbi, tanította az izr. vallástant 
heti 2 órában.

Intézeti szolgák: K o m já th y  L a jo s  és K örös János.

IV. A tanulók névsora.
R ö v i d í t é s e k :  ism . =  ism é tlő ; km . =  k im a ra d t; ö. d. =  ösztöndíjas ; ts. =  táp in t. segélye

z e t t ;  tm . =  tand íjm en tes ; ftm . =  fé ltand íjm en tes  ; ftm . (1.) =  Az I. fé lévben fé ltan d íjm en te s ; 
tkm . =  tand íjkedvezm ényes.

I. osztály.
Berecz Zoltán, Fekete Zoltán, Gecsényi Dénes, Hollós János, Kiss 

László, Kovács László, Lang Kálmán, Nemes Lajos, Németh Márton, tkm., 
Pröhle Károly, öd. tm.. Rosta Imre, Takács Sándor, Tompos József, Tömböly 
Béla, Tömböly Lajos, Török László. — M agán tanu ló : Hillinger Ferenc, Nagy 
Feronc, Niklász Aladár, Schmiodt Arnold, Szabó Lajos, Szűcs Ferenc, Varga 
Jenő, Wolf Ferenc. Összesen: 24.
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II. osztály.
Baditz József, Farádi Mihály, Farkas László, Frank Kálmán, öd. tkm., 

Király Ferenc, Kiss Ernő, Kiss Géza, Ménes József, Mesterházy Kálmán, 
Molnár István, Patthy Imre, Pauer Elemér, Preis Róland, öd., Remport Vilmos, 
Schindler Gusztáv, ism., Tompos János, Tóth János, Zongor Endre. — M a 
g á n ta n u ló k: Ágoston József, Botka Ferenc, Fleischhakker László, Mesterházy 
Ödön, Mészáros Ernő, Sári István, Báró Solymosy László, Széles Ferenc. 
Összesen: 26.

III osztály.
Eöry István, Fekete János, Felső Lajos, Friwaldszky Tibor, Gosztola 

Béla, Grünwald Dénes, Hillinger György, Hófer László, Horváth Béla, Lenk 
Lajos, Major Jenő, Nagy Kálmán, Pröhle Jenő, öd. tm., Sandi Gyula, Sker- 
lanecz Miklós, Smideliusz Dezső, Szabó Endre, öd., ts., ftm„ Szilvássy Zoltán, 
Tompa Ferenc, öd. ftm., Tóth Béla, Vincze Lajos. — M agán tanu lók: Bagár 
Iván, Mayer Árpád, Mikolás Kálmán, Sidó Géza, Simony Imre. Összesen: 26.

IV. osztály.
Baditz György, tkm., Bak János, Csernyik János, Fartek Béla, Franz 

Ernő, Gyurasits József, km., Hautzinger György, Heim Béla, Hollós László, tm., 
Horváth István, Horváth József, Horváth László, Kis Gyula, Kolbe Jenő, 
Kollár Sámuel, Komjáthy Lajos, tm. (I.), Kováts Ferenc, Luczu Ferenc, Lu- 
kácsy Dezső, Mesterházy Sándor, Mészáros Sándor, ts. ftm, Nagy Gábor, 
Nagy Imre, öd., Németh Géza, Németh Gyula, öd. ftm., Németh József, Né
meth Kálmán, Novák Elek, Rosta Elemér, tm., Rózsa Mátyás, Sass József, 
Suránszky István, Szombat Sándor, Tóth Géza, Tömböly László, Walter Adolf. 
Wéber Zoltán, Ziermann Pál, öd. tm. — M agán tanu lók: Donáth Irén, Horváth 
József, Vaszilcsin Tibor. Összesen: 41.

V. osztály.
Binder Kurt, Conrád Aurél, Czirák István, öd., ts., tkm., Csiszár Gás

pár, Egyházy János, Farkas Győző, tkm., Francsics Samu, Goda László, öd. 
ftm., Gyurasits Ferenc, Illés Sándor, öd., ts., tm., Kiss Géza, Kiss Imre, Králik 
Jenő, öd., tm., Kücsán János, öd., László Jenő, Mészáros Zsigmond, öd., ts,, 
Moesz Alfréd, öd., tm„ Mogyorósy Sándor, Nagy Gyula, Óvári János, Rem
port Ernő, Rosta Ferenc, tm„ Báró Solymosy Zsigmond, Somogyi Ernő, 
Sztrókay Kálmán, öd., Varga József, öd., ts. — M agán tanu ló : Tomka László. 
Összesen: 27.

VI. osztály.
Boros Rezső, Böröczky László, ts., tkm., Csaby József, Csengery József, 

tkm., Fonyad Imre, Ivány József, Knábel Imre, tm., Kotsis Sándor, Mikolás 
Gábor, Nindl Géza, Révész Endre, Schneemayer Mihály, Skriba Zoltán, ftm., 
Sümegi János, Szuh István, ftm., Takáts Sándor, Tompa László, tm., Zsebők 
Mihály. — M agántanulók-. Botka Tivadar, Fodor Klári, Krausz Margit, tkm. 
Összesen: 21.

VII.
Bácsi Sándor, öd., ts., ftm., Bereczky Béla, öd., Gyurácz Sándor, Hor

váth József, Hrabovszky Dezső, Incze Elemér, Joó László, Joós István, 
Kerschbaummayer Imre, Komlós Ödön, Königshofer Frigyos, Lackner Imre, ftm., 
Lackner Kálmán, tm., László Ernő, öd., Mészáros Imre, tm., Nagy Jenő, 
Németh ^stván, Novák Ernő, öd., Ömböli Attila, Piri Gábor, Pölöskei Aladár, 
öd., tm., Salgó Ferenc, Schrauf Endre, ftm., Seregély Pál, Sugár Sándor, 
Szász József, Székely Imre, km., Takáts Jenő, km., Töplor László, Vermes 
Miklós, öd., tm., Weiner András, Würz Nándor. — M a g á n tanu lók: Fercsek
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Sándor, Korbuly Kornél, Németh Antal, Prisznyák Sándor, Szabó Kálmán, 
Tóth László, Tölössy Imre, Wranovich Elek. Összesen: 40.

VIII. osztály.
Ács István, Bakó Elemér, Benedok Ernő, Békés György, Blickle Árpád, 

öd,, tm., Bojsza János, öd., ts., tm., Forenczy Géza, tm., Frank Lajos, öd., 
tm., Gonda Szabolcs, tm., Gritsch Mátyás, Győrffy Lénárd, Horváth Béla, 
Huszár György, Karsay Zoltán, Kiss Jenő Lajos, Kiss Lajos, Kiss Sándor, 
Klein Andor, Kolin Róbert, Kollár Dániel, ftm., Menyhárt Ferenc, öd., tm., 
Nagy Géza, Nagy Sándor, ftm., Németh Lajos, tkm., Perusich Ferenc, Poh- 
lach Károly, Szabó József, Szabó Lajos, öd., tm., Szabó Mihály, öd., tm., 
Szalóky Lajos, Szilvásy Miklós, Sztehló Kornél, Sztrólcay Dezső, tkm., Takács 
István, Tompa György, Valter Gyula, Varga Jenő,’— M a g á n ta n u ló k - . Bakonyi 
Béla, Peresek Géza, Imre József. Összesen: 40.

V. Értesítés a jövő 1922—23. tanévre.
A II.—VIII. osztályba a felvételi vizsgálatok és a pótló

magánvizsgálatok augusztus 30-án délután (írásbeliek) és 31-én 
(szóbeliek), a javító vizsgálatok szeptember 1-én és 2-án, a be- 
íratások szeptember 1-én, 2-án és 4-éu lesznek. A tanévet szep
tember 5-én nyitjuk meg. A felvételhez az előző évi bizonyítvány, 
az ejőször belépőknél még a születési és ujraoltási bizonyítvány 
és előzetes jelentkezés is szükséges. Az 1. osztályba csak oly 
tanulók vétetnek fel, akik kilencedik évüket betöltötték, az elemi 
iskola IV. osztályát sikerrel elvégezték és intézetünkben felvételi 
vizsgát tesznek. E vizsga szeptember 1-én, délelőtt 10 órakor 
lesz. Jelentkezni hozzá 8 órakor kell. Tárgya : egy magyar nyelvű 
olvasmány szövegének leírása tollbamondás után ; a magyar nyelv
ből egy a vizsgálaton olvasott rövid olvasmány tartalmának elő
adása s az előforduló legegyszerűbb nyelvtani jelenségeknek fel
ismerése. A számtanból a négy alapművelet egész számokkal 
1000-ig, az egyszeregy biztos tudása s a fejszámolásban való 
ügyesség és gyorsaság. E vizsgálat díja 40 K. Egyéb felvételi 
vizsgálat díja tárgyaként 60 K, a magánvizsgálaté tárgyanként 
150 K, rendkívüli időben ennek kétszerese. A tandíj egész évre 
400 K, beiratási díj 120 K, orsz. tanári nyugdijjárulék 12 K, az 
izr. tanulók tandíj címén 1000 K-át, ugyanők és a magántanulók 
építési járulék címen még 120 K át fizetnek. Ezenkívül fűtési 
járulék címén évi 800 korona fizetendő két félévi előlegbs rész
letben. Egészben vagy részben felmentést nyerhetnek a fixfize- 
téses közalkalmazottak gyermekei s akik szabályszerű hatósági 
szegénységi bizonyítványt tudnak felmutatni. E felmentésért, vala
mint tandíjmentességért a folyamodványt szeptember 20-ig kell 
benyújtani az osztályfőknél. A tandíj és a fűtési járulék fél- 
évenkint előre fizetendő. A magántanulók a féltandíj, beiratási 
díj, orsz. tanári nyugdíjjárulék és építési járulék lefizetése nélkül 
egyáltalában fel nem vehetők s ez összegek a vizsgálattól való 
visszalépésük esetén sem téríttetnek vissza.
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Tankőnyvváltozás. A IV. osztályban a földrajzból Dr. 
Karl—Varga: A magyar föld és élete. A mennyiségtanból: Bo- 
rosay: Algebra és Geometria. A németből az V. osztályban: 
Miklós—Kajblinger: Német nyelvkönyv. A IV. és VI. oszt. 
magyarra, valamint a III.—VIII. oszt. történelemre vonatkozó* 
lag szeptember elején a könyvkereskedőknél megtalálható könyv- 
jegyzék fog felvilágosítást adni.

A tápintézet a jövő tanévben is megnyílik, de mivel az 
élelmiszerek ára nagyon emelkedett s még folyton hullámzik, az 
ellátás havidíját a bizottság csak augusztus második felében fogja 
megállapítani. E díj a múlt évinél mindenesetre jelentékenyen 
magasabb lesz s a tápintézet valószínűleg kénytelen lesz annak 
egy részét terményekben kérni egyrészt a saját érdeke, másrészt 
azonban a teljes méltányosság lehető szem előtt tartásával. Csak 
oly tanulók vehetők fel, akik az ellátási díjat legalább egy hóra 
előre lefizetik s a díj azután is mindig pontosan előre fizetendő. 
Kívánatos, hogy a szülők gyermekeiket a gondnoknál személyesen 
Írassák be. A tápintézeti bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a díjakat a szükséghez képest a tanév folyamán is emel
hesse, illetve változtathassa.



VI. Statisztikai kimutatás
az 1921-22. tanévről
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án felvétetett nyilvános tanuló 16 18 21 38 26 18 32 37 206

magántanulóvá lett —
önként kimaradt — — — 1 — — 2 — 3
tanács folytán távozott —
meghalt — — — — — — — — —
felvétetett magántanuló 8 8 5 3 1 3 8 3, 39
osztályoztatott nyílv. és magánt. 22 26 24 38 27 21 34 39 231

magyarországi illetőségű 22 24 22 34 26 20 28 36 212
külföldi honos — 2 2 4 1 1 6 3 19
helybeli • 3 '  6 8 12 8 „ 6 11 16 . 70
megyebeli 11 10 8 9 9 5 5 10 67
más megyebeli 8 8 6 13 9 9 12 10 75

ág. hitv. evang. valiásu 16 19 18 32 22 13 20 26 168
református 1 — 2 1 1 2 3 10
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l róm. kalh. 3 5 5 3 4 4 8 4 36
izraelita 2 1 1 1 — 3 4 4 16
unitárius 1 “ 1

magyar anyanyelvű 22 25 22 34 25 18 34 36 216
német „ 1 2 2 1 3 — 3 12
liorvát „ —
vend „ — — 2 1 — — 3

ismétlő volt 1 1 _ _ — — — — 2
a görög pótló tárgyakat tanulta — — — 12 12 18 16 58
a magaviseletből jó 1G 16 19 37 24 18 27 37 194
„ „ szabályszerű 2 2 — 2 — 3 — 9
„ „ kevésb. szabsz.

egy órát sem mulasztott 3 1 8 9 4 3
27

14 42
csak igazoltan „ 16 15 20 29 16 14 23 162
igazolatlanul „ — — — — 1 — — — 1
hány órát mulasztott igazoltan 1550 374 418 935 498 392 764 574 4505

„ „ „ igazolatlanul — — — — 3 — — — 3

könnyű betegségi eset volt 19 26 37 51 35 94 86 23 311
súlyos „ „ „ — — — 5 2 1 2 5 15
fertőző „ „ „ 6 — 1 4 — — — i 12

minden tárgyból jeles 2 • 1 2 2 3 1 5 5 21
„ „ legalább jó 5 3 1 7 8 6 7 9 46
* „ „ elégs. 10 15 14 26 12 9 17 25 128

egy tárgyból elégtelen 3 4 3 1 3 2 3 — 19
két
több „ „ 2

3 2
2 2

1 3 2
—

1 1
6

egészségtant tanult
2

30 — 30
szabadkézi rajzot tanult 7 3 4 — — — —í
gyorsírást „ — 4 33 — — — — — 37
éneket » 16 18 34
hegedüjátékot „ 3 5 4

2 1
12

angol nyelvet „ 3 3 9
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