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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.

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 Győrié 
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 férfikoruiiK 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. 
S 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. 
8 hogy mennyire igazunk volt e feltevéseinkben, azt élénken 
illusztrálta nemsokára a felsőlövői evang főgimnázium példája, 
ahol a bevonuló 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 győ:i lakáshivatal és magánfelek tar
tották elfoglalva. Szeptember 15-ike előtt gondolni sem lehetett 
az iskolai munka megkezdésére. Mi tehát az események fejlő-



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 Szt.-Mihály- 
ról nevezett kath. templomból istentisztelet végeztével kijövő 
közönség hatalmas menetté alakult s folyton szaporodva a Vár
kerületen át á Széchenyi-térre vonult s ott a Himnuszt elénekelve 
szétoszlott — S jött újra a még nagyobb levertség; a leg
nagyobb augusztus 27-én, mikor a nemzeti hadsereg, a helyőrség 
is elhagyta a várost. Szem nem maradt szárazon, jnikor 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 S( pron 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 r már a Soprontól csak 5 km.-nyíre levő Ágfdí
váig jutottak. És ekkor a csoda megtörtént, az osztrák meg
szállás Ágfalván megállott. 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 fölkelök 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 fökormánybiztos 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, Gyepüfüzes, Pusztaszentmihály, Őszgödör és Rába- 
keresztur. Az e vonaltól nyugotra eső rész 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 Széchenyi- 
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 pótlóvizsgálatokat 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. -  ?-ig megtörténtek a 
beiratásolc s a pótló érettségi vizsgálatod 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-ére 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 nyugati 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 iszeretét, 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, nyolc 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 pedig 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 24-én 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
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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: 
12.327, 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:

Jogosult Magyarország Ausztria Érvény- Nem sza-
szavazó javara javára télén váz ott

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, megállapítottak Magyar- 
ország javára lő.334 (65 08%), Ausztria javára 8227 (34'92%) 
szavazatot. Ezt az eredményt az antant tábornoki bizottság 
hivatalosan december 2őén tette közzé s ez alapon négy hónapi 
fennhatóság után 1922. január 1-én adta vissza újra Sopron 
városát és környékét a magyar állam fennhatósága alá. Öröm
mámorban úszott e napon a város, mikor a Széohenyi-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-ikéé, 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, Csonkamagyarország 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 l  én egy a



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 rendtartásszerüeket 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-éü tartott főiskolai nagybjzoitsági 
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 
Miklósnál, 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. Javító vizsgálatot 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 eseh-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 
ö«sze, köztük kettő, aki 1858-ban érettségizett. Utánuk jóformán 
minden évfolyamból voltak; nem egy esetben az apa fiával, sőt 
unokája is. A vallás- és közoktatásügyi 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 islcolánlc 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 liceum 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 iminár várnivalót, hanem csak 
az emlékezetben élnek. Azután jöttek az idős, de még munkában 
álló férfiak, azután 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, július 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
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vizéből az e célra Dr. Wrchovszky Károly diákszövetségi elnök 
által adományozott, illetve alapított „Haubner AIátéu-kehelyböl, 
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 
istentiszteleteken 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-án 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.—VIII. osztályban heti 3 órában, 
az egészségtant a VII. osztályban heti 2 órában, nem kötelezően 
az angol nyelvet és hegedüjátékot 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. Ezenkívül az Ifjúsági 
Gyorsírókor a saját kebelében is tanított levelező gyorsírást egy 
tanfolyamban'heti 2 órában. Ezen 87 tanuló vett részt.

6. Látogatások. Az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával ’ 
megbízott Dsida 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
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ez alkalomra tartott vegyes ülés keretében, melyen igy az egész 
ifjúság és tanári testület résztvett. Püspök ur 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. tanév végén tartott 
maturabál jövedelme a Magyar Társaság céljára 20.-3 korona, 
az 1921/22 év végén tartott maturabál jövedelméből ugyanazon 
célra 2000 korona. Az intézet visszaköltözésének Icöítségeire 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 hadikölcsönben 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 Róth Johanna 
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 VIII. osztály vizsgálatait, illetve össze
foglalásait és magánvizsgálatait junius feó 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 kiegészítő 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 ufat.

Tanulóink a helybeli középiskolák athletikai 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 junius 17-én és 18-án tartott 
athletikai versenyen pedig: a 100 méteres síkfutásban: Németh 
Lajos, VIII. o. t. 2., Szabó Lajos, VIII. o. t. 3. díjat; az 1000 
méteres síkfutásban: Nagy Sándor, VIII. o. t. 1., Conrád Aurél,
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. díjat; 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- 
csapat 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 „Győr sir ókör“- ben junius 16-án hat tanuló jeles, 
2 jó eredménnyel tett vizsgát a leveiezőirásból. Az Ének- és 
Zenekör sikerrel működött közre a február 27-iki és a junius 
29-iki hangversenyeken s többször szerepelt nagyon kedvelt u. n. 
cigányzenekara. A Tornakör működéséről a fentebb közölt athle
tikai eredmények tesznek szép bizonyságot, mig a Liceumi Ifjú
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 tanév 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 buzdító 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. Hollós János, igazgató, tanította a történelmet az V. és VI. osztály

ban heti 6 órában. 2. Dala Jenő, r. t., az Ifjúsági Gyorsírókor elnöke, az 
L, 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. Hetvényi Lajos, r. t., a Líceumi 
Ifjúsági Diákszövetség elnöke, intézeti exhortator, tanította az ev. vallástant 
az I.—VIII. osztályban heti 16 órában. 4. Hollósy Kálmán, r. t ,  osztályfő a 
VIII. osztályban, tanította a magyar nyelvet a Vili., a görögpótló magyart a 
Vili., a latint a II. és VIII. és a filozófiát a VIII. osztályban heti 18 órában. 
5. Kovács 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. Králik 
Gusztáv, r. t., az Ifjúsági Ének- és Zenekör 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. Krémusz Hóhért, r. t., osz
tályfő a VII. osztályban, tanította a latin nyolvet a VII., a német nyelvet a
111., VI., VII., VIII. osztályban heti 18 órában. 8. Leitner József, 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. Marton Géza, h. t., tanárértekez- 
leti jegyző, tanította a mennyiségtant az I., III., V., VII. és a fizikát a VII. 
osztályban heti 17 órában. 10. Németh Sámuel, r. t., c. igazrató, a líceumi 
nagykönyvtár és az egyházkerületi levéltár őre, tanította a magyar nyelvet 
a III., a görögöt az V. és VIII., a szépírást az I. és II. osztályban heti 15 
órában. 11. Rosta 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. Dr. 
Ruhmann 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. Spanner 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 József, r. t., a természetrajzi szer
tár és a III., IV. osztály kiskönyvtárának őre, tápintózeti e forus, tanította a 
földrajzot az I., II., III., a természetrajzot a IV. osztályban heti 12 órában. 
15. Szabó Kálmán, r. t., a fizikai szertár őre, egyházkerületi főszámvevő, 
tanította a mennyiségtant a II., IV., VI., VIII., a fizikát a VIII. osztályban 
heti 17 órában. 16. Téby Mihály, 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.

Dr. Szilvást Gyula, intézeti orvos, tanította az egészségtant a VII. 
osztályban heti 2 órában. Neubauer János, ev. elemi iskolai tanító, tanította 
az éneket az I., II. osztályban (összevontan) heti 1, a karéneket az I.—VIII. 
osztályban heti 3 órában. Dr. WrenJch Ede, r. k. karkáplán, tanította a róm. 
kath. hittant heti 4 órában. Müller Lajos, rabbi, tanította az izr. vallástant 
heti 2 órában.

Intézeti szolgák: Komjáthy Lajos és Körös János.

IV. A tanulók névsora.
Rövidítések: ism. =  ism étlő; km. =  kimaradt; ö. d. =  ösztöndíjas ; ts. =  tápint. segélye

zett; tm. =  tandíjmentes ; ftm. =  féltandíjmentes ; ftm. (1.) =  az I. félévben féltandíjmentes; 
tkm. =  tandíjkedvezményes.

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

László, Kovács László, Lang Kálmán, Nemos Lajos, Németh Márton, tkm., 
Pröhle Károly, öd. tm.. Rosta Imre, Takács Sándor, Tompos József, Tömböly 
Béla, Tömböly Lajos, Török László. — Magántanuló: Hillinger Ferenc, Nagy 
Ferenc, 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. — Ma
gántanulók: Ágoston József, Botka Ferenc, Fieischhakker László, Mesterházy 
Ödön, Mészáros Ernő, Sári István, Báró Solymosy László, Széles Ferenc. 
Összesen: 26.

III osztály.
Eőry 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. — Magántanulók: 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, Luezu 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. — Magántanulók: 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., Küesán 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. — Magántanuló: 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. — Magántanulók: 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 Frigyes, 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., Töpler László, Vermes 
Miklós, öd., tm., Weiner András, Würz Nándor. — Magántanulók: Peresek
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Sándor, Korbuly Kornél, Németh Antal, Prlsznyák Sándor, Szabó Kálmán, 
Tóth László, Tölössy Imre, Wranovich Élek. Összesen: 40.

VIII. osztály.
Ács István, Bakó Elemér, Benedek Ernő, Békés György, Bliekle Árpád, 

öd., tm., Bojsza János, öd., ts., tm., Ferenczy Géza, tm., Frank Lajos, öd., 
tm., Gonda Szabolcs, tm., Gritsch Mátyás, Györffy Lónárd, Horváth Béla, 
Huszár György, Karsay Zoltán, Kiss Jenő Lajos, Kiss Lajos, Kiss Sándor, 
Klein Andor, Kohn 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, Szteliló Kornél, Sztrókay Dezső, tkm., Takács 
István, Tompa György, Valter Gyula, Varga Jenő. — Magántanulók: Bakonyi 
Béla, Fercsek 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 először belépőknél még a születési és ujraoltási bizonyítvány 
és előzetes jelentkezés is szükséges. Az I. 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 előleges 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 megnyilik, 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.
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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 8 8 3 39
osztályoztatott nyilv. és magánt. 22 26 24 38 27 21 34 39 231

magyarországi illetőségű 22 24 22 34 26 20 28 36 21 2
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. vallásu 16 19 18 32 22 13 20 28 168
református — 1 2 1 1 2 3 10
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 i 21 6
német „ — Ui 2 2 1 3 — 3 12
horvát „
vend „ _ — — 2 1 — — — 3

ismétlő volt 1 1 _ _ _ _ _ _ 2
a görög pótló tárgyakat tanulta — — — 12 12 18 16 58
a magaviseletből jó 16 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 14 42
csak igazoltan „ 16 15 20 29 16 14 27 23 1 162
igazolatlanul „ — — — — 1 — — — 1
hány órát mulasztott igazoltan 550 374 41 8 935 498 392 764 574 4 5 0 5

„ „ „ igazolatlanul — — — — 3 — — — 3

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

minden tárgyból jeles 2 1 2 2 3 l 5 5 21
„ „ legalább jó 5 3 1 7 8 6 7 9 46
» » elógs, 10 15 14 26 12 9 17 25 128

egy tárgyból elégtelen 3 4 3 1 3 2 3 — 19
két — 3 2 — 1 3 2 — 11
több „ „ 2 -- 2 2 — — — 6

egészségtant tanult — — — — — — 30 — 3 0
szabadkézi rajzot tanult 7 3 4 2 — — — — 16
gyorsírást „ — 4 33 37
éneket 16 18 — — — — — — 34
hegedüjátókot 3 5 4 12
angol nyelvet „ — — — 2 9 1 3 — 9
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