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

a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület gyakorolja és pedig elnöksége : 
Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő, 
továbbá a főiskolai nagy- és kisbizottság és a főisk, felügyelő 
utján. Főisk. felügyelő : Dr. Heimler Károly.

RÉV 201 cP- Adatok az intézet történetéhez
az 1923—1924. iskolai évben.

1. A tanév megnyitása a rendes időben történt. A tanév 
nyitó értekezletet augusztus 30-án tartottuk s ugyanaznap dél 
után az írásbeli, másnap a szóbeli pótló-, magán- és felvételi 
vizsgálatokat. Az I. osztályba jelentkezett tanulók felvételi 
vizsgálatai szept. 1-én, a javító vizsgák ugyanaznap és 2-án, 
a beiratások 1., 3. és 4-én voltak. Szept. 5-én nyitottuk meg 
a tanévet az intézeti exhortator által a templomban tartott 
istentisztelettel s u tána a tornacsarnokban az iskolai törvények 
felolvasásával s az osztályok elrendezésével. A rendes tanítást 
szept. 6-án kezdtük s a rendtartásszerű szünetekkel zavar
talanul folytattuk.

2. A tanári testület kebelében változás csak annyiban 
történt, hogy a tanév elején a már a múlt isk. évben kinevezésre 
felterjesztett s a VKM. úrnak 1923. aug. 2-án kelt 93.958 V. sz. 
rendeletével intézetünkhöz helyettes tanárrá kinevezett Oravecz 
Lajos kartársunk is elfoglalta állását s ezzel tanári testületünk 
szinte egy évtized után újra teljessé lett, — Ugyanő vette át 
az énektanítást s az énekkar vezetését is és így remélnünk 
lehet, hogy oly sok próbálkozás után ez a kérdés is nyugvó
pontra jut. Húzamosabb helyettesítésre csak egy esetben volt 
szükség. Hetvényí Lajos kartársunk súlyos betegsége miatt 
kénytelen volt márc. 13-tól husvétig 1 havi szabadságot kérni. 
Ez idő alatt a vallástan tanítását az I—III. osztályban Várallyay 
János ev. tanítóképző int. hitoktató, a IV. osztályban Ziermann 
Lajos lelkész, az V— VIII. osztályban Lauff Géza főreálisk. ev. 
vallástanár voltak szívesek ellátni. Szívességükért e helyen is 
hálás köszönetét mondunk.

A tanári kar a tanév folyamán 10 rendes, 6 rendkívüli 
és 2 ellenőrző értekezleten intézte el hatáskörébe tartozó 
ügyeket. Az utóbbiak megállapításait írásban közöltük a szülőkkel. 
Febr. 15-iki rendkívüli ülésünkön hálás kegyelettel emlékeztünk 
meg Haniffel Sándor-nak az 1908. május 1. óta nyugalomban 
élt szeretett volt kartársunknak, kit 30 esztendőnek buzgó, 
eredményes munkássága fűzött líceumunkhoz, e napon történt 
elhunytáról. Kihűlt porait február 17-én kísérte a tanári kar és 
ifjúság nyugalmuk helyére. Sírjánál az intézet nevében az 
igazgató búcsúszavaival vettünk végső búcsút tőle. Emléke 
legyen áldott közöttünk.

3. A tanuló ifjúság. A tanév folyamán felvettünk 224 
nyilvános és 17 magántanulót, köztük 2 leánytanulót. A felvett 
tanulók közül javitóvizsgálatot egy tárgyból 23-an, két tárgyból
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az 1150/V. 923. sz. egyházi főhatósági engedély alapján 22-én 
tettek, az előbbiek közül 3-an, az utóbbiak közül 4-en siker
telenül. Felvételi vizsgálatot 4 tanuló tett, egy a főreáliskola 
II. o.-ból, egy a polgári iskola II., egy a IV. és egy az I. o.-ból, 
az utóbbi sikertelenül. — Az I. oszt. felvételi vizsgálatot a 
jelentkezett tanulók mind a 33-an megállották.

A fegyelem általában kielégítő volt. A tanulók magaviseletét 
az iskolán kívül is figyelemmel kisértük: az osztályfők lakásukon 
is felkeresték őket, hogy otthoni magaviseletükről meggyőződést 
szerezzenek. Tapasztalataikról szükség esetén a szülőket is 
értesítették.

Az egészségi állapot kedvező volt. Járványos betegség nem 
lépett fel. A szemvizsgálat úgy az intézeti, mint a hatósági 
orvos részéről megtörtént. Az újraoltásra kötelezett tanulókat 
Dr. Szilvási Gyula intézeti orvos oltotta újra május 3-án. 
Ugyanő szegénysorsú beteg tanulóinkat díjtalanul kezelte.

4. A  nemzeti szellem ápolása és a vallásos és erkölcsi érzés 
fejlesztése céljából intézetünk régi nemes hagyományaihoz híven 
ez évben is igyekezett mindent megtenni úgy a tanítási órákon, 
mint azok keretein kívül is. — Szeptember 12. és 13-án a 
városunkban tartott egyhazker. közgyűléssel s Dr. Mesterházy 
Ernő újonnan választott egyházker. felügyelő úr hivatalába való 
beiktatásával kapcsolatban tartott egyházi ünnepélyeken inté
zetünk tanári kara és ifjúsága is részt vett, ép úgy október 
11-én a pécsi M. kir. Erzsébet-tudomány egyetem evang. hit- 
tudományi karának megnyitása alkalmával tartott lélekemelő 
ünnepi istentiszteleten, Mindkét alkalom egyházi ünnepélye 
bizonyára mélyreható, maradandó nyomokat hagyott az ifjúság 
fogékony lelkében. — Okt. 6-án az aradi vértanuk emlékére 
a Magyar Társaságban szenteltünk ünnepet s kegyelettel ünne
peltük meg okt. 31-ét, a reformáció emlékünnepét is. December 
14-én testületileg vettünk részt a soproni népszavazás emlékére 
tartott istentiszteleten. Dec. 16-án és márc. 23-án a Líceumi 
Ifjúsági Diákszövetség tartott vallásos estét a tornacsarnokban, 
hol mindkét alkalommal szépszámú közönség gyülekezett össze. 
Szavalatokon, ének- és zeneszámokon kívül az előbbin Rosta 
Ferenc tanár, Gárdonyi G é z a : „Isten rabjai" c. regényéről, az 
utóbbin Hollósy Kálmán tanár „Jubiláló költőink és a küzdő 
magyarság" címen tartott előadást. — Március 15-ikét a sajtó- 
szabadságnak és nemzeti újjászületésünknek ünnepét a hagyo
mányos lelkesedéssel ültük meg a Magyar Társaság kebelében. 
Szívet-lelket emelő, nagyszabású hazafias ünnepéllyé fejlődött a 
líceumban működő 67. sz. ,,Deákkúti cserkészcsapat“ zászlójának 
június hó 15-én történt felavatása. A  zászlókkal, zöld gályákkal 
és szőnyegekkel ízlésesen feldíszített tornacsarnokban ez alka
lomra hívásunkra megjelentek szinte az összes egyházi, polgári 
és katonai hatóságok fejei, a különböző iskolák és társadalmi 
egyesületek vezetői, a soproni cserkészcsapatok Friedrich Viktor 
főtitkár vezetése alatt és nagyszámú, díszes közönség. — Az 
ünnep a „Jövel Szentlélek Űristen" eléneklésével kezdődött s 
ennek elhangzása után Kapi Béla püspök úr avatta fel s áldotta 
meg a zászlót, melyet magyarruhás, koszorús lányoktól körül
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véve Hollós Jánosné zászlóanya tartott az áldást osztó püspök 
elé. — A M agyar Hiszekegynek az ifjúsági énekkar által történt 
eléneklése után Hetvényi Lajos tanár, a Líceumi Ifjúsági Diák- 
szövetségnek, mini a cserkészcsapat szervező testületének elnöke 
üdvözölte a megj elenteket s mondott köszönetét mindazoknak, 
akiknek a cserkészcsapat megszervezése és a zászló elkészítése 
körül érdem ei voltak. — A zászlóanya „Küzdj és bízva bízzál“ 
feliratú szép szallagot kötött a zászlóra s ugyanő verte be a 
zászló rudjába az első szeget az ifjúsághoz intézett lelkes buzdító 
szavak kíséretében. Utána még 41 szeget vertek be a különböző 
hatóságok, testületek s egyesületek nevében, mire az igazgató 
az intézet képviseletében átvette a zászlót s átadta a cserkész- 
csapat parancsnokának, aki csapatját a zászló becsülettel való 
szolgálatára hívta fel. Takáts Ödön VII. o. tan. gyújtó hatású 
szavalata s a Himnusz eléneklése után az ünnepély a Széchenyi- 
téren végződött, hol a cserkészcsapatok díszmenetben tisztelegtek 
a felavatott zászló előtt. — Az elhangzott hazafias beszédek, 
az ünnepély egész lefolyása bizonyára kitörölhetetlen emléket 
hagyott az összes jelenvoltak, különösen az ifjúság szívében. 
De kell, hogy lángoló hazaszeretetre serkentsen maga a zászló 
is, mely gazdag hímzéssel egyik oldalon a csapat nevét, a 
másikon a most széttördelt egész Magyarországot ábrázolja, 
melyet a cserkészjelvény, a liliom tart össze azzal a felirattal: 
,.Amilyen volt, olyan lesz.“ — A hazaszeretetnek akartunk 
áldozati tűzet gyújtani akkor is, mikor a Líceumi Diákszövetség 
mozgalmat indított, hogy emléktáblán örökítse meg a háborúban 
hősi halált halt volt líceumi tanulók nevét. Az emléktábla azonban 
a tanév végéig nem készülhetett el s így annak felállítását 
kénytelenek voltunk a jövő tanév elejére elhalasztani.

A vallásos és erkölcsi érzés ápolása céljából a vasárnapi 
istentiszteleteken az ifjúság és a tanári kar testületileg vett részt, 
a tanítást mindennap imádsággal — a rendes imádságunk után 
a Magyar Hiszekegyet is elmondva -  kezdtük és végeztük, az 
úrvacsorához két ízben, okt. 14-én és május 11-én járultunk, az 
az előző napokon bűnbánatot (deprekációt) tartottunk. A Pött- 
schacher lelkész úr által tarto tt konfirmációban május 25-én 12 
tanulónk vett részt. A Líceumi Ifjúsági Diákszövetség a vallá
sosság ápolására Hetvényi Lajos int. vallástanár vezetése alatt 
rendes bibliaolvasó órákat tartott.

5. Oktatás, rendkívüli tantárgyak. A tanitás naponként 
délelőtt 8— 1-ig folyt az állami tanterv szerint, úgy azonban, 
hogy a IV. osztályban egyetemes egyháziközgyűlésünk határozatá
nak megfelelőleg a földrajzot külön heti 2 órában, a történelmet 
is 2 órában tanítottuk. Délutánra a VII., VIII. oszt. tornaórái, 
az L, II. oszt. énekórái és a rendkívüli tantárgyak maradtak. 
A német nyelv tanítását az I. és II. osztályban heti 2-2 órában 
ez évben is folytattuk. A tornatanításnál fűtési nehézségek miatt 
a tél folyamán nov. közepétől március közepéig két-két osztályt 
összevontunk s a tornaterm et hetenként csak két napon fűtöt
tük. Kötelező rendkívüli tantárgyként az éneket az I. és II. 
osztályban heti 1-1 órában, a karéneket, melyben 110 tanúló 
vett részt, az I—VIII. osztályban heti 3 órában, az egészségtant
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a VII. osztályban heti 2 órában tanítottuk. Az egészségtan tan í
tása csak október 10-én kezdődött, mivel az Orsz. Orvosszö
vetség soproni fiókja egy egészségtantanárnak sem engedte meg 
addig a tanítást, mig az iskolafenntartó részükre megfelelő — 
a tanári többletórák diját sokszorosan meghaladó — díjazást 
nem állapított meg. Nem kötelező rendkívüli tárgyként tanította 
Králik Gusztáv a szabadkézírajzot. Ezenkívül az Ifjúsági G yors
író Kör a saját kebelében tanított levelező gyorsírást és vitaírást 
egy-egy tanfolyamban heti 2-2 órában. A levelező írási tanfo
lyamon 25, a vitaírón 8 tanuló vett részt.

6. Látogatások. Az állami főfelügyeleti jog gyakorlásával 
megbízott Dsida Ottó győrtankerületi kir. főigazgató úr május 
hó 13— 17 napjain látogatta meg intézetünket. Tapasztalatait a 
máj. hó 17-én tartott értekezleten közölte a tanári testülettel. 
Az erről szóló jegyzőkönyv egy példánya junius 6-án 154. sz. 
alatt terjesztetett fel az egyházi főhatósághoz, ki annak tarta l
mát és tanintézetünk m unkálkodásáról szóló kedvező bírálatát 
megnyugvással és örömmel vette tudomásul. Az egyházkerület 
képviseletében Kapi Béla püspök úr és Dr. Mesterházy Ernő 
egyházker. felügyelő úr junius 2-án látogatták meg intézetünket. 
Előzőleg püspök úr részt vett az Ifjus. Magyar. Társaság jun. 
1-én tartott Orömünnepén s ott az ifjúsághoz további buzgó 
m unkálkodásra serkentő lelkes beszédet intézett. Május 11 -én 
Dr. Vitéz Simon Elemér főispán és Dsida Ottó tanker, kir. főigaz
gató urak kíséretében Dr. Schwőder Ervin államtitkár és Dr. Vaj- 
dinger Gyula középisk. ügyosztályfőnök urak szemlélték meg 
intézetünket, különösen annak nagy könyvtárát.

7. Adományok s alapítványok. Az igazgató kezeihez a 
tanév folyamán a következő adományok folytak b e : Tanulók 
segélyezésére; Egy magát megnevezni nem akaró jóltevő 200.000 
K, Asbóth Lajosné, Sárvár, 100.000 K, a líceum céljaira : Kolbe 
Oszkár bankfőnök, Bpest 50.000 K, Petőházi Cukorgyár R.-T.
30.000 K, Incze Béla gyógyszerész, Rohonc, 100.000 K, Sopron- 
városi Forgalmi Bank R.-T. 25.000 K, Lenk Lajos téglagyár R.-T.
100.000 K, Troska Richárdné Sopron, 200.000 K, a líceumi táp
intézet javára : Soproni Takarékpénztár R.-T. 30.000 K, Nyugat
magyarországi Bankegyesület R.-T. 50.000 K, a segélyalapra 
(Líceumi Ifjus. Diákszövetség): Soproni Hitelbank R.-T. 50.000 
K, Soproni Vasárúgyár R.-T. 200.000 K, a Líceumi Diákotthon
alapra : Potyondi vallásos est offertoriumának felerésze, Czirák 
György tanító úr útján: 13.850 K, A  Líceumi Ének- és Zenekör 
(zenekar) javára: Käsz Mihály, Sopron, 47.200 K, a Líceumi 
Tornakor javára : Dr. Thurner Mihály polgármester 100.000 K, 
Dr. Vratarics Iván ösztöndijalapitványa javára: Dr. Vratarics 
Iván, Magassy Sándor ev. s. lelkész útján 30.000 K, Az egyház
ker. pénztárnál a líceum céljaira: Nagycenki Cukorgyár R.-T.
100.000 K, a Líceumi Diák-otthonalap javára: A Líceumi Ifjúsági 
Diákszövetség 2.000 K, a kemenesaljaí egyházmegyei gyámin
tézet 1.000 K, a vönöczki ev. egyházi gyámintézet 120 K, a táp
intézet javára: Tárnokréti 121 K, Pápa ev. egyházközség 1000 
K, Lovászpatona 75 K, Tét 1000 K, Beled 100 K, ugyanaz 
szupplikácíó megváltása címen 200 K, Nemeskér 50.000 K, Szil
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sárkány 5.000 K. Összesen: 1,486.666 K. A junius hó 15-én 
tarto tt cserkészzászlóavatással kapcsolatban zászlószegek meg
váltása címén a líceum cserkészcsapata céljaira a következő 
adományok folytak b e : Dr. Berzsenyi Jenő, Kemenessömjén
100.000 K, Benkő Géza, Sopron 100.000 K, Dr. W rchovszky 
Károly, Sopron 25.000 K, M. kir. soproni vámőrszakaszparancs- 
nokság 400.000 K, Dr. Ajkay Béla Répcelak 20.000 K, Dr. Heimler 
Károly 50.000 K, Dr. M esterházy Ernő 1,000.000 K, Soproni 
csendőrparancsnokság tisztikara 50.000 K, Dr. Kirchner Viktor 
kúriai biró Budapest 25.000 K, Ozv. báró Solymosy Ödönné 
1,000.000 K, Újhelyi Kálmánná 100.000 K, Evang. Leányegylet
110.000 K, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének soproni 
osztálya (Dr. Krétschy Ferencné) 50.000 K, Kapi Béla püspök
100.000 K, Gyurátz Ferenc nyug. püspök Pápa 3.000 K, Dr, 
Vitéz Simon Elemér főispán, Sopron 100.000 K, Dr. Zergényi Jenő 
Sopron 25.000 K, Evang. lelkész! kar Sopron 100.000 K, Evang. 
egyházközség, Sopron 100.000 K, Soproni Hitelbank R.-T. (Zwinz 
Károly igazgató) 50.000 K, M. kir. 3. honvédhuszárezred 50.000 
K, Dr. Thurner Mihály Sopron 50.000 K, Dr. Pinezich István 
Sopron 25.000 K, Összesen 3,683.000 K.

Az 1924. február hó 1-én tartott líceumi hangverseny alkal
mával készpénzadományokból befolyt 1,136.000 K. Ezenkívül a 
nagyközönség részéről 76-an adtak süteményt, tortát, bort, hús- 
nemüeket, cukrot s tb ; a tanulók közül 117-en adtak term észet
beli adom ányt: lisztet, tojást, cukrot, zsírt, húsneműt stb. A 
hangverseny illetve vele kapcsolatos líceumi diákbál tiszta jöve
delme 6,107.756 K volt. — Mindezekről a részletes kimutatást, 
melyet itt helyszűke miatt nem közölhetek, az intézeti levéltár
ban helyeztük el. A fentieken kívül egy ismeretlen jóltevő egy 
szegény tanulónknak karácsonykor egy öltözet ruhát, Piri Dániel 
fürdőtulajdonos pedig tanulóink között kiosztásra 60 drb. egyszeri 
fürdésre jogosító uszoda jegyet ajándékozott. A Győr-Sopron- 
Ebenfurti vasút üzletigazgatósága a szünidőkre hazautazó szegény 
tanulóinknak lekötelező szívességgel 'h  áru menetjegyet enge
délyezett. A kim utatott adományok végösszege az igen nagy 
mennyiségű természetben való adományon kívül 6,305.666 K.

Ezenkívül folytak be adományok az egyes egyesületek 
elnökeinek kezeihez is. A jún. 29 én 25 éves találkozójukra 
összejött tanítványaink az intézetünk ügyeit mindenkor felkaroló 
Líceumi Diákszövetség részére tandíj címen 68.000 K-t, az 
ugyanakkor 10 éves találkozóra összejöttek 225.000 K-t, ugyan
ezek az intézet hősi halottjainak emléktáblájára 650.000 K-t, 
a 20 éves találkozóra összejöttek pedig ugyanarra 380.000 K-t 
adtak át az igazgatónak, ki ez összegeket rendeltetésük helyére 
juttatta. — A Líceumi Diákszövetség javára befolyt tagdíjakról 
és adományokról, valamint a líceum hősi halottainak em léktáb
lájára befolyt nagyösszegű adományokról, mivel ezek tulajdon- 
képen az intézet keretén kívül esnek, úgyszintén a D iákotthon
alapból is a Líceumi Diákszövetség kiadandó évkönyve lesz hi
vatott beszámolni. Az összes adományokért, azért a rendkívüli 
támogatásért, melyben intézetünket s annak tanulóit ebben a
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válságos esztendőben is hítrokonaink és a nagyközönség része
sítették, ezen az úton mondok őszinte hálás köszönetét.

Maga a tanuló ifjúság is tehetségéhez képest áldozatkészen 
igyekezett támogatni egyes hum ánus intézményeket. Gyűjtés 
útján a József kir. herceg sanatorium egyesületnek 100.000 K-t, 
az Országos Gyermeksanatorium Egyesületnek 100.000 K-t, a 
Magyar Tanárok Név. házára 100.000 K-t és a Magyar Tanitók 
Eötvös alapjára 83.600 K-t juttatott,

8. A  tanulók segélyezése. Jutalmak. Teljes tandíjmentesség
ben részesült 25, féltandíjmentességben 22 tanuló, összesen
2,304.000 K összegben. Magánosok adományából 3 tanuló, egyen- 
kint 100,000 K-t, a Líceumi Ifjúsági Diákszövetségtől (segélyalap) 
16 tanuló tápintézeti díjra (900.000 K) tandíjra (181.000 K) gyógy
kezelésre (500.000 K) ruhasegélyre (550.000 K) jutalomdíjra 
(15,500 K) összesen 2,146.500 K-t kapott segélyül. Ezenkívül a 
Lie. Ifj. Diákszövetség jelentékeny segélyt juttatott a tanulóifjú
ságnak azáltal, hogy annak nagy részét ellátta részint ingyen, 
részint méltányos használati díjért tankönyvekkel. Ily módon 150 
tanulónak 1100 drb. könyvet ju ttatott mintegy 500.000 K érték
ben. A  népjóléti minisztérium részéről egy tanulónk mint hadi
árva 250.000 K ösztöndíjban részesült. Az 1924 február 1-én 
tartott hangverseny, illetve diákbál jövedelméből tanulók segé
lyezésére közvetlenül 2,000.000 K-t (2 tanuló egyenként 500.000 
2 egyenként 300.000 és 2 egyenként 200.000 K), az Ifjúsági 
Magyar Társaságnak 1,000.000 K-t, az Ének- és Zenekörnek 
1,000.000 K-t, a Lie. Ifj. Diákszövetségnek 1,000.000 K-t, a Torna
körnek 207.756 K-t, a Gyorsírókörnek 200.000 K-t, a III.—IV. 
oszt.-ok kiskönyvtárának 500.000 K-t, az I.—II. oszt.-ok kis
könyvtárának 200.000 K-t juttattunk. így részint közvetlenül, 
részint közvetve, az egész jövedelmet tanulóink segélyezésére, 
illetve javára használtuk fel.

Jutalom ban részesült 22 tanuló összesen 310.000 K  ősz- 
szegben. Az ösztöndíjak odaítélésére, tekintettel azoknak csekély 
(egyenként 9— 100, illetve 100—3000 K) összegére ez évben se 
tettünk javaslatot. Az összes segélyek és jutalmak összege, az 
egyes ifjúsági köröknek adott segélyeket és tankönyvsegélyt 
nem szám ítva: 7,310.500 K.

9. Vizsgálatok. A VIII. osztály vizsgálatait, illetve össze
foglalásait május hó 16., 17. és 19-én (bizonyítványok kelte 
május 19), az I—VII. osztály összefoglalásait június hó 16., 17. 
és 18-án, magánvizsgálatait június 23. és 24-én tartottuk. Az 
írásbeli érettségi vizsgálat május 21., 22. és 23-án, a szóbeli 
június 25., 26. és 27-én folyt le. A z írásbeli vizsgálat tételei a 
következők voltak : a) Magyar nyelvbő l: Vörösmarty jelentősége, 
b) Latin nyelvből: „Időjóslás égi tüneményekből". Vergilius: 
Georgicon lib. I. 424—449 v. lefordítása, c) M ennyiségtanból:
1. Kiszámítandó az egyik átm érője mentén hengeresen átfúrt 
vasgolyó ( T 5 glcm3) súlya, ha a golyó átmérője D —12, a furaté 
pedig d = 4  cm. 2. Egy edényben 20 1 borszeszből s 30 1 vízből, 
egy másikban pedig 18 1 borszeszből s 7 1 vízből álló keverék 
van. Hány 1-t kell vennünk mindegyikből, hogy 9 1 borszeszből 
s 6 1 vízből álló keveréket nyerjünk ? Az érettségi vizsgálat
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elnöke Dr. Pröhle Károly soproni egyet, tanár úr volt, a köz- 
oktatásügyi kormányt Dr. Deák János, soproni egyet, tanár úr 
képviselte. A vizsgálaton 24 tanuló vett részt. Görög nyelvből, 
kiegészítő vizsgálatra 2 ev. hittud. kari hallgató jelentkezett, egy 
tanuló pedig püspöki engedéllyel javító vizsgálatot tett.

A vizsgálat eredm énye: a teljes érettségi vizsgálatot te
vőknél: jelesen érett 4 : Szuh István, Takács József, Tompa 
László és Krausz M argit; jól érett 7: Fonyad Imre, Révész 
Endre, Schneemayer Mihály, Skriba Zoltán, Szollár László, Takács 
Sándor, Zsebők M ihály; érett 6. Két hó múlva javító vizsgálatra 
utasíttatott 5 ; a teljes írásbeli és szóbeli vizsgálat megismétlésére 
u tasítta to tt: 1, mivel mennyiségtani dolgozata a csempészés 
nyomait m utatta és egy év múlva a teljes vizsgálat ismétlésére 
u tasítta to tt: 1 tanuló. A kiegészítő vizsgálatot mindkét jelölt elég
séges eredménnyel, a javító vizsgálatot is a jelentkezett tanuló 
elégséges eredménnyel megállotta. A vizsgálatot tett ifjak k özü l: 
3 a leíkészi, 2 az orvosi, 4 a mérnöki, 4 a jogi, 2 a kereske
delmi, 2 a gazdászati, 1 a katonai, 1 a közgazdasági, 2 az állat
orvosi, 1 a festészeti pályát választotta, 2 pedig otthon maradt.

10. Kirándulások, cserkészet. Nagyobb több napra terjedő 
kirándúlást a nehéz utazási s egyéb kedvezőtlen viszonyok miatt 
ebben az évben se rendezhettünk. Kisebb, félnapos kirándulások 
voltak : a II. oszt. máj. 22-én a Fertőhöz és Balffürdőre (vez. 
Leitner); a III. oszt. máj. 20-án a Himmelsthron-ra (vez. Ruhm ann); 
a IV. oszt. szept. 22-én a koronázási és Ferenc József emlék
hez és a Hubertuslakhoz (vez. Hollósy), szept. 26-án a Dalos
hegyen, Hétbükkön át Bánfaivára (vez. Hollósy), május 20-án a 
Nyíresen át Brennbergbe (vez. Hollósy), június 1-én a Fertőhöz 
és Balffürdőre (vez. Leitner). Ezenkivül tanári vezetés alatt meg
nézték tanulóink a Sopron-Vas-Győrmegyei Tejközpontot, a 
Városi Múzeumot, s a szeptemberben városunkban rendezett 
képkiállítást és voltak botanikai kirándulások a közeli erdőkbe.

A Líceumi 67. sz. Deákkuti cserkészcsapat fejlődésében ne
vezetes lépés történt azzal, hogy a csapat ez évben az intézet 
egyik termében „O tthon“-t kapott, melynek berendezését (szek
rényt, asztalt, képrám át stb.) maguk a cserkészek készítették az 
Otthonban levő slöjd-műhelyben. A slöjdben Szabó Kálmán tanár 
vezette őket nagy szakavatottsággal és szép eredménnyel. A 
legnagyobb súlyt ebben az évben is a cserkészjellem alakítására 
helyezték. Ennek szolgálatában állottak a hetenként tartott őrsí- 
és csapatösszejövetelek télen az Otthonban, nyáron pedig kirán
dulások keretében. A  csapat ez évi történetének legkimagaslóbb 
eseménye az új zászló felavatása volt. A zászlóhoz szükséges 
anyagot gyűjtés útján közadakozásból vették, magát a zászlót 
az intézeti tanárok feleségei és az evang. leányegylet tagjai 
varrták és hímezték. Önzetlen fáradozásukért e helyen is őszinte 
köszönetét mondunk. Magáról a lélekemelő avató-ünnepségről a 
4. és 7. pontban történt megemlékezés. Pünkösdkor jun. 6— 10-ig 
cserkészcsapatunk 17 tagja részt vett az lelítüsz.-csapatok csepel- 
szigeti táborozásán. A  két pünkösdi ünnepet a Csepelszigeten 
Jevő táborban töltötték, a többi időt pedig Budapest nevezetes
ségeinek megtekintésére fordították. Az Ichtüsz.-csapatok közt
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uralkodó szeretettől áthatott igazi cserkészszellem kedves és 
m aradandó benyomást hagyott cserkészeink lelkében s nagyban 
hozzájárúlt a táborozás sikeréhez. Hálás köszönet illeti a pesti 
Luther-Szövetség cserkészcsapatát, melynek vendégszerető ba
rátsága tette lehetővé csapatunk számára a táborozásban való 
részvételt. A nagy szünidőben, augusztusban a csapat két heti 
táborozásra Akali-ba megy a Balaton mellé. Két cserkészünk 
pedig részt vesz a Dániában tartandó nemzetközi nagy cserkész- 
táborozázon. Cserkészcsapatunk létszáma 35 fő. Parancsnoka: 
Leitner József tanár, parancsnokhelyettes: Itzés Mihály ev. theol. 
egyet, hajlgató, segédtiszt: br. Solymosy Zsigmond VII. o. t.

11. Önképzőkörök. Az önképzőkörök mind szép sikerrel 
m űködtek a lefolyt tanévben is. A  Magyar Társaság, melynek 
elnöke Dr. Ruhmann Jenő tanár, főjegyzője Fónyad Dezső 
VIII. o. t. volt, 15 rendes és 2 díszülést (okt. 6-ikán és márc. 
15-ikén) tartott. Egy ülést a százéves Himnusz, egyet pedig Vas 
Gereben emlékének szentelt. A  rendes gyűléseken 9 dolgozatot 
olvastak fel és bíráltak meg a szépirodalom, eszthetika, irodalom- 
történet, nyelvészet és term észettudom ány köréből. Minden 
ülésen szavalatok is szerepeltek. Ezenkívül két szavaló versenyt 
is tarto tt a Társaság, egyet a működő, egyet a hallgató tagok 
számára. Ezeken Csabi József VIII., Fónyad Dezső VIII. és 
Komjáti Lajos V. o. tanulók nyertek jutalmat. Az évvégi pályá
zaton pályadíjat nyert Fónyad Dezső VIII. o. t. versekkel. Illés 
Sándor Vll. o. t. novellával és „A sarki utazások története“ 
c. dolgozatával, László Jenő VII. o. t. „Az utolsó magyar 
nemesi felkelés", Králik Jenő VII. o. t. „Sopron környékének 
gyógynövényei" c. munkájával és Németh Géza Vll. o. t. 
novellájával. A 180.000 K jutalmat az elnök a nyertes tanulóknak 
az évvégi „Örömünnep“-en ad ta  át. A Társaság könyvtára, 
melyet a tagok szorgalmasan használtak, az év folyamán 58 
művel gyarapodott s több mint 6000 kötetre rúg. Az olvasó
terem  okt. 18-tól ápril 30-ig állt naponként d. u. 5— '/27-ig a 
tagok rendelkezésére.

A gyorsirókör-nek 8 rendes, 8 vitaíró, 25 levelező és 
45 pártoló tagja volt. Két tanfolyamot rendezett, a vitaírókét 
Tompa László titkár, VIII. o. t., a levelezőkét Zundel Frigyes 
VI. o. t. vezette. A  május 27., 28-ikán Spanner Géza tanár 
elnök vezetésével tartott vizsgálaton a vitaírók közül 3 jeles, 
2 jó, 2 elégséges, a levelezők közül 8 jeles, 5 jó és 3 elégséges 
osztályzatot kapott. Az írásversenyen a vitaírók közül oklevelet 
kapott Pröhle Jenő V. o. t., a levelező írók közül I. díjat, 30.000 
K-t Csengeri Elemér VI. o. t., a Il-ikat, 20.000 K-t Pröhle Károly
III. o. tanuló nyerte el, Hollós János III. o, t. pedig oklevelet 
kapott.

Az „Ének- és Zenekör“ — elnöke Králik Gusztáv tanár, 
titkára Kapi Gyula VIII. o. t. — 49 működő és 171 pártoló taggal 
alakult meg. Az alakuló és záróülésen kívül 5 rendes ülést 
tartott, melyeken 28 előadást (zongora, hegedű, hegedű zongora
kísérettel, trio és quartett) hallgattak s bíráltak meg. Az in ten
zivebb m unkára való serkentés céljából a Kör ebben az évben 
is tarto tt zenei versenyt. Tárgya volt: Klasszikus zenemű elő
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adása zongorán és hegedűn, magyar népies zenedarab előadása 
zongorán és hegedűn és magyar népdal előadása énekhangon, 
Minden versenyzőnek egy előírt és egy szabadon választott 
darabot kellett előadnia. Győztesek le tte k : a klasszikus zongora- 
versenyben 1. Kapi Gyula VIII. o. t., 2. Molnár Béla V. o. t. 
A klasszikus hegedűversenyben: 1. Csengeri Elemér VI. o. t., 
2. Preis Roland IV. o. t. A magyar zongoraversenyben: 1. Kapi 
Gyula VIII. o. t., 2. Franz Ernő VI. o. t. A  magyar hegedű- 
versenyben : 1, Csengeri Elemér VI. o. t., 2. Skriba Zoltán 
VIII. o. t. és Novák Elek VI. o. t. Az énekversenyben: 1. Zala- 
istvándi Horváth József VI. o. t., 2. Csabi József VIII. o. t. 
Az 5 első díjat egyenként 10.000 K-t és 6 második díjat egyen
ként 5000 K-t a verseny eredményének kihirdetésekor Králik 
Gusztáv tanár-elnök adta át a nyerteseknek. A Kör zenekara, 
mely Téby Mihály tanár szakavatott vezetése alatt heti 2 órában 
rendszeresen gyakorolt, szép sikerrel szerepelt az intézeti hang
versenyen (diákbál), a Magyar Társaság, Ifjúsági Diákszövetség 
és a Tornakor ünnepélyein; hasonlóképen a külön ifjúsági 
cigányzenekar is.

A Tornakör-ben, melynek elnöke Téby Mihály tornatanár, 
ifjúsági elnöke Knabel Imre VIII. o. t., rendes tagjai az 
V—VIII., pártoló tagjai az I—IV. o. tanulók voltak, egész éven 
át szintén élénk élet és sikeres munka folyt, melynek ered
ményét május 28-án az ifjúsági zenekar közreműködésével a 
városi színházban rendezett dísztornán m utatta be a következő 
m űsorral: 1. Nyitány. Bizet: „Carmen" c. operájából. 2. Szabad- 
gyakorlat fabottal, zenére. 3. Ló-átugrás. 4. Részlet Schum ann: 
„Paradies und Peri“-jéből. 5. Tornázás magas korláton. 6. Részlet 
W agner: „Tannháuser"-eből. Szünet után 7. Nyitány. Boieldien : 
„Der Calif von B agdad ijábó l. 8. Ablakugrás. 9. Részlet W agner: 
„Lohengrin“-jéből. 10. Tornázás lovon. 11. Magyar népdalok. 
Előadja a líceumi cigánybanda. 12. Gúlák. Az estély anyagilag 
is, de még inkább erkölcsileg szép sikerrel járt.

A Líceumi Ifjúsági Diákszövetség (egyúttal Diáksegélyző) 
elnöke Hetvényi Lajos tanár, titkára Takáts József VIII. o. t. 
214 taggal alakult meg s 23 összejövetelt és 2 vallásos estét 
tartott. Összejövetelein a felsőbb osztályosok főleg Pál apostolnak 
a galáciabeliekhez írott levelével, az alsóbb osztályosok Jézus 
példázataival foglalkoztak. Pályázatot is hirdetett az egyesület, 
melyen Mogyorósy Sándor VII. o. t. és Králik Jenő VII. o. t. 
munkáikkal dicséretet nyertek. Az egyesület a tulajdonképení 
szervezője a Deákkúti cserkészcsapatnak, intézi alapszabály- 
szerűleg a diáksegélyezés s a gyámintézetek ügyeit s a már 
régebben megkezdett könyvkötést és újabban felkarolt slőjd- 
munkát is sikeresen folytatta Szabó Kálmán tanár vezetésével. 
Bevétele volt adományok, gyűjtések, offertoriumok és tagsági 
díjakból: 1. A  Diákotthon- és C serkészpénztárba: 1,429.190 K, 
a Diáksegélyzőpénztárba (a fentemlítetteken kívül még Segítő
könyvtári könyvek használati díja és magánvizsgálati elnöki díj 
címen is ) : 2,398.957 K ; a gyámintézeti pénztárba : adomány és 
tagdíj cím en: 282.648 K. Kiadása v o lt: a) a cserkészzászlóra és 
a cserkészet céljaira: 1,427.563 K, b) tanulók segélyezésére és



a segítő könyvtár céljaira : 2,364.558 K, c) gyámíntézeti cé lok ra :
274.000 K.

12. Szülői értekezletet kettőt tartottunk. Az egyiket január 
28-án, amelyen a megbeszélés alapjáúl Hetvényi Lajos tanár 
„Gondolatok az alkotó embertípus neveléséről“ c. előadása szol
gált. Az értekezleten a tanári testület tagjain kívül 20 szülő és 
lakásadó jelent meg, kik között az előadás után élénk eszme
csere fejlődött ki részint az előadás tárgyköréről, részint egyéb 
a nevelés körébe tartozó témákról. A  második értekezlet 4 szülő 
és 1 lakásadó részvételével május 22-én volt. Ezen Hollósy 
Kálmán tanár tartott előadást, „A lelkiismeretes kötelesség — 
és felelősségtudásra való nevelésről“ .

13. A tanév bezárása. A tanévet június hó 20-án zártuk 
be. Az évzáró ünnepély műsora : 1. Közének. 2. Hálaadó beszéd 
a jóltevők emlékére. M ondta Fónyad Dezső VIII. o. t. 3. Albert 
Jó z se f : A jóltevők emlékére. Szavalta Kiss Imre VII. o. t. 4. 
Búcsúszó a távozó ifjúsághoz, m ondta az igazgató. 5. Imádság, 
mondta Hetvényi Lajos líceumi exhortator. 6. Himnusz. Az igaz
gató beszéde kapcsán történt buzdítás céljából a minden tan
tárgyból jeles bizonyítványok kiq^ztása. Az ünnepély után az 
I.—VII. osztály tanulóit — bizonyítványaikat kiadva — haza- 
bocsátottuk. A következő napokon június 27-ig történt az I.— VII. 
oszt. magántanulók vizsgálata, a szóbeli érettségi vizsgálat 27-én 
a tanévet bezáró tanári értekezlet.

14. Könyvtár és gyűjtemények (szertárak) gyarapo
dása. A líceumi könyvtár 49 kötetben 34 müvei és 14 folyó
irattal gyarapodott 530.000 K értékben. Ebből 20 kötet adomány, 
köztük a VKM. adománya a Pallas Lexikon XIV., XV. és XVI. 
kötete. A Győrtank. kir. főigazgatóság az ifjúsági könyvtár 
részére gr, Ambrózy Gyula koronaőrnek „A m agyar szt. korona 
története“ c. füzete 2 példányát, a sopronmegyei magyar nép
művelési előadó pedig 10 drb. füzetet adományozott, mely 
adományokért itt is hálás köszönetét mondunk. — A kiskönyv
tárba 12 művet szereztek be 370.000 K é rték b en ; a Magyar 
Társaság könyvtárába 58 művet 1,500.000 K értékben. — A 
szertárakba beszerzés ez évben sem történt.

III. Tanári kar és tantárgybeosztás.
1. Hollós János, igazgató, tan íto tta  a történelm et a VII. és VIII. osz

tá lyban  heti 6 órában. 2. H etvényi Lajos, r. t., intézeti exhortátor, a Líce
umi Ifjúsági Diákszövetség (segélyegylet, segítő könyvtár) elnöke, tan íto tta  az 
ev. vallástant az I —VIII. osztályban heti 16 órában. 3. H ollósy  Kálm án, r. t., 
osztályfő a IV. osztályban, tan íto tta  a m agyar nyelvet a IV. és VII., a görög
pótló  magyart a VIII., a latin t a IV. és a filozófiát a VIII. osztályban he ti 18 
órában. 4. Dr. K am ondy Zoltán, h. tanár, osztályfő az I. osztályban, tan íto tta  
a tö rténelm et a III., IV., V., VI. és a la tin t az 1. osztályban heti 17 órában. 
5. K ovács Jenő, r. <t., az I. és II. osztály kiskönyvtár őre, faníto tta a latin 
nyelvet a VIII., a görögöt az V. és VIII. és a görögpótló magyart a VI. osz
tá lyban  heti 16 órában. 6. K rálik G usztáv, r. t., az Ifjúsági Ének- és Z ene
kor elnöke, tan íto tta  a rajzológeom etriát az I.—IV. és a görögpótló rajzot az 
V .—VIII. osztályban heti 18 órában. Ezenkivül tan íto tta  még, mint rendkívüli 
tárgyat, a szabadkézi rajzot is. 7. K rém usz Róbert, r. t„  osztályfő az V. ősz-
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tályban, tan íto tta  a ném et nyelvet a IV , V., VII. és VIII. és a la tin t az V. 
osztályban heti 18 órában. 8 Leittier József, r. t., a D eákkuti cserkészcsapat 
parancsnoka, taníto tta a földrajzot a III. és IV., a term észetrajzot az I., II. és 
IV., a ném etet az I. és II. és a közgazdaságtant a VIII. osztályban heti 18 
órában. 9. Németh Sám uel, r. t., c. igazgató, a líceumi nagykönyvtár és az 
egyházkerületi levéltár őre, osztályfő a VI. osztályban, tan íto tta  a magyart a 
VI., a la tin t a VII., a görögöt a VI. és VII. osztályban heti 18 órában. 10. 
Oravecz Lajos, h. t., osztályfő a VII. osztályban, tan íto tta  a m ennyiségtant 
az I., III., V , VII. és a term észettant a VII. osztályban heti 17 órában. E zen
kívül tan íto tta  az éneket az I. és II. osztályban és a karéneket összesen heti 
5 órában. 11. Rosta Ferenc, r. t., osztályfő a II. osztályban, tan íto tta  a ma
gyart a II., a latint a II. és VI., és a szépírást az I.—II. osztályban heti 18 
órában. 12. Dr. R uhm ann Jenő, r. t., az Ifjúsági Magyar Társaság elnöke, 
főisk. nagybizottsági jegyző, osztályfő a III. osztályban, tan íto tta  a magyart a 
III., V., a görögpótló m agyart az V. és a la tin t a III. osztályban heti 16 órában. 
13. Spanner Géza, r. t., az Ifjúsági G yorsírókor elnöke, osztályfő a VIII. osz
tályban, tan íto tta  a m agyart az I., VIII., a görögpótló magyart a VII. és a 
ném etet a III. és VI. osztályban heti 18 órában. 14. Szabó József, r. t., a te r
mészetrajzi szertár őre, a III. és IV. osztályos kiskönyvtár kezelője, tápíntézeti 
eforus, tan íto tta  a földrajzot az I. és II., a term észetrajzot az V és VI. osz
tályban heti 12 órában. 15. Szabó K álm án, r. t., a fizikai szertár őre, tan í
to tta  a m ennyiségtant a II., IV., VI., VIII. és a term észettant a VIII. osztályban 
heti 17 órában. 16. Téby Mihály, r. to rnatanár, az Ifjúsági T ornakör elnöke, 
az Ifjúsági zenekar vezetője, a to rnaszertár őre, tan íto tta  a to rnát az I.—VIII. 
osztályban heti 16 órában.

Dr. Szilvási G yula  intézeti orvos, tan íto tta  az egészségtant a VII. osz
tályban heti 2 órában. H ackl A ntal r. k. karkáplán tan íto tta  a róm. kath. 
h ittan t heti 4 órában. M üller Lajos rabbi, tanította az izr. vallástant heti 
1 órában.

Intézeti szolgák : Sim on Ferenc és K őrös János.

IV. A tanulók névsora.
R ö v id í té s e k : ísm. =  ism étlő , tm . =  tand íjm en tes, ftm. =  fé ltand íjm en tes , ftm. (I) =  fél

tandíjm entes az I. félévben, km. =  kim aradt,

I. osztály.
Alexy Zoltán ftm. (II.), Asbóth Lajos, Asbóth Lajos ftm., Asbóth József, 

Bakó Gyula ftm., Dombi László, Greilinger Miklós ism., G yőry Lajos, Halász János, 
Joó József, Jung János, K arner Jenő  ftm., Karsay Gyula, K irchknopf András, 
Kiss Dénes, Kiss Károly, Klausz Lajos ism., Kovács Ákos, Kovács Lajos ftm., 
Kurz Béla, M esterházy Gyula, Mihályi Gyula, Mikó László, Mórocz Jenő, 
Nagy Bálint, Nagy Ferenc tm., Németh Ernő, Németh Jánps, Németh Jenő, 
Németh László, Schindler Ervin km., Szabó Imre, Szalay Á rpád ftm., Tóth 
K ornél ftm. (I ), Unger János, Varga Lajos, W ehofer László. — M agántanulók: 
B évárdy István, M esterházy István, Nemes István. Összesen: 40.

II. osztály.
Bachm ann Miklós. B aráth József, Bárdossy József, Bozzay Ferenc, 

Conrád Kálmán, Eőry Ferenc, Erdős József, Glatz E ndre tm., Görög Elemér, 
Hirschler Gusztáv, Jung Jakab , Kamondy Kálmán, Kiss Endre, Kiss Gábor, 
Kiss Lálmán, Kiss Sándor ism., Kovács József, Leyrer János ftm., Leyrer 
Leyrer Kálmán tm., Mike Pál km., Nagy Gyula, Németh Rezső, Novák István, 
Páli Kálmán, Pongrácz Ferenc, Reimport István, Sümegi István, Szalay Kálmán, 
Vargyay Lajos, Várallyay Miklós, Vörös István ftm. — M agántanuló: Győrffy 
Zoltán. Összesen: 32.

III. osztály.
Benkő Géza, Beretz Zoltán, Boleman Tibor Csoknyai Ernő, Donáth 

A ndor, F ekete  Zoltán, G ecsényi Dénes, Glatz Zoltán, Hollós János tm., Kiss 
László E ndre ftm , K ováts László, Kovacsits Jenő , Nagy Ferencz, Nemes Lajos, 
Németh M árton ftm., Pröhle Károly tm., R osta Imre, Sárkány Lajos Miklós, 
Schm iedt Arnold, Szabó Lajos, Takács Sándor, Takács István, Tompos József, 
Török László, Varga Jenő . Összesen 25.
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IV. osztály.

Ágoston József, Baditz József, D ienes Árpád, Farád i Mihály, Farkas 
László, F leischakker László, F rank  Kálmán tm., Friwaldszky Tihor ism , Horváth 
Dezső, Incze László, Király Ferenc, Kiss Géza. Manninger Adolf, Ments József, 
M esterházy Kálmán, M esterházy Ödön, M olnár István, P atthy  Imre, Pauer 
Elemér, Preis Róland ftm., R em port Vilmos, Sandi Gyula ism., Schindler 
Gusztáv,Báró Solymosy László, Szente Géza ism., Tompos János, Tóth János, 
Zongor Endre. — M agántanulók : M észáros Ernő, Széles Ferenc. Összesen 30.

V. osztály.
Balogh István, Baráth Pál, Boda Miklós, Csengeri T ibor ftm., Droppa 

Gusztáv, Fekete János, Felső Lajos, Gosztola Béla, Hasse György, H orváth 
Béla, Komjáthy Lajos, Láng A ndrás ism., Major Jénő , Mikolás Kálmán, 
M olnár Béla, Nagy Kálmán, Pröhle Jenő  tm., Salamon Sándor, Sarlai István, 
Smidelinsz Dezső, Szabó Endre, Tom pa Ferenc, Tóth Béla. — M agántanulók ■. 
Bagár Iván, Illés Ferenc, Nagy István kim., Simonis Alfonz. Összesen 27.

VI. osztály.
Baditz György ftm., Bak János ftm., Binder K urt, Conrád A urél ism., 

Csengeri Elemér, Franz Ernő, Heim Béla, Hollós László, Horváth István, 
P. Horváth József, (Zi) H orváth József, Kiss Gyula, Kolbe Jenő , Köhler György, 
Lukácsy Dezső, Báró Maasburg Kornél, M esterházy Sándor, Nagy Gábor, Nagy 
Imre tm., Németh Gyula tm., Ném eth Géza, Novák Elek, Nyoszoli Imre, Pótor 
Elemér, Rosta Elemér, Sass József, Suránszky István, Szombat Sándor, T óth 
Géza, W alter Adolf, Ziermánn Pál tm., Zundel Frigyes tm., — Magántanulók'. 
F arkas Győző ism., Mészáros Sándor, Schranz Ferenc, Összesen 35.

VII. osztály.
Czirák István tm., Egyházy János, Francsics Samu, Illés Sándor ftm, (I.), 

Kiss Géza, Kiss Imre tm., K örm endy E ndre km., Králík Jenő  tm., Kücsán 
János, László Jenő , Mészáros Zsigmond tm., Moess Alfréd, Mogyorósy Sándor 
Nagy Gyula, Óvári János, R em port Ernő, Rosta Ferenc tm., Salamon Lajos, 
Báró Solymossy Zsigmond, Somogyi Ernő, Szita István km., Sztrókay Kálmán 
ftm., Takáts Ödön, Tomka László ftm., Varga József ftm., W inkler József. 
Összesen: 26.

VIII. osztály.
Boross Rezső, Csabi József, Csengeri József ftm. (I.), Derszib Ödön, 

Fónyad Imre D ezső,,.Kapi Gyula, K nabel Imre tm., Kotsis Sándor, Mikolás 
Gábor, Nindl Géza, Ömböli A ttila , Prísznyák Sándor, Révész Endre, Schnee- 
m ayer Mihály, Skriba Zoltán tm., Sümegi János ftm. (L), Szollár László, Szuh 
István, Takáts József, Takács Sándor, Tompa László tm., Zsebők Mihály. 
M agántanulók: Fodor Klára, Görgey Elemér km., Krausz Margit ftm.,
Németh A ntal. Ö sszesen: 26.

V. Értesítés a jövő 1924—25. tanévre.
A II.—VIII. osztályba a felvételi vizsgálatok és a pótló

magánvizsgálatok szeptember 1-én és 2-án délután, a javító 
vizsgálatok szeptember 1-én és 2-án, a beiratások szeptember 
1-én, 2-án és 3-án lesznek. A tanévet szeptember 4-én nyitjuk 
meg. A felvételhez az előző évi bizonyítvány, az először be
lépőknél még a születési és újraoltási bizonyítvány és előzetes 
jelentkezés is szükséges. A két tárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott tanulóknak a javító vizsgálat engedélyezéseért írt folya
modványukat Főtiszt, s Mélt. Kapi Béla püspök úrhoz (Szom
bathelyre) intézve július hó 10-ig az intézet igazgatóságánál kell 
beadniok. A z 1. osztályba csak oly tanulók vétetnek fel, akik 
kilencedik évüket betöltötték, az elemi iskola IV. osztályát
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sikerrel elvégezték és intézetünkben felvételi vizsgát tesznek. E 
vizsga szeptember 1-én, délelőtt 10 órakor lesz. Jelentkezni 
hozzá az előzetes előjegyzés után d. e. 8— 10 óráig kell. Tárgya : 
egy magyar nyelvű olvasmány szövegének leírása tollbamondás 
u tá n ; a magyar nyelvből egy a vizsgálaton olvasott rövid olvas
mány tartalm ának előadása s az előforduló legegyszerűbb nyelv
tani jelenségeknek felismerése. A számtanból a négy alapművelet 
egész számokkal 1000-ig, az egyszeregy biztos tudása s a fej
számolásban való ügyesség és gyorsaság. E vizsgálat díja ezidő- 
szerint 10.000 K, közalkalmazottaknál 5000 K. Egyéb felvételi 
vizsgálat díja tárgyanként 10.000 K, illetve 5000 K, a magán- 
vizsgálaté tárgyanként 30.000 K, illetve 10.000 K, rendkívüli 
időben ennek kétszerese. A  tandíj valószínűleg annyi lesz mint 
az állami középiskolákban. O tt ezidőszerint évi 20 aranykorona 
a tandíj és 5 aranykorona behatási díj, a magántanulóké 30 
aranykorona. A tandíjkedvezmény mértéke még nincs megálla
pítva, de a múlthoz képest bizonyára szükebbre fog szorulni. 
A tandíj félévenkint előre fizetendő. A magántanulók a féltandíj, 
beiratási díj, orsz. tanári nyugdíj járulék lefizetése nélkül egy
általában fel nem vehetők s ez összegek a vizsgálattól való 
visszalépésük esetén sem téríttetnek vissza.

Intézetünk a jövő tanév elején meg fog felelni annak a köte
lességének, hogy azoknak emlékét, akik tanítványai voltak s 
hősi halált haltak, megörökítse. Felkérjük a szülőket, rokonokat, 
a lelkész és tanító árakat s mindenkit, akiknek hősi halált halt 
volt tanítványainkról tudomásuk van, hogy a szükséges adatokat 
a líceumi igazgatósággal szeptember 1-ig közölni szíveskedjenek.

A tápintézet a jövő tanévben is megnyílik. Benne az el
látás (reggeli, ebéd, vacsora) díja havi 14 aranykorona lesz, 
amelyen kívül ez évre már semmi természetben való díjfizetés 
nem lesz. Csak oly tanulók vehetők fel, akik az ellátási díjat 
legalább egy hóra előre lefizetik s a díj azután is mindig pon
tosan, legkésőbb a hónap első hetében, előre fizetendő. Kívána
tos, 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.

Tankönyveink m aradnak a múlt éviek. Változtatás leg- 
fellebb csak akkor lesz, ha valamelyik nem volna megszerezhető.

Intézetünk jellege a jövő tanévre minden valószínűség 
szerint meg fog változni s a liceum az új középiskolai törvény 
(az 1924. évi XI. t.-c.) értelm ében fokozatosan, — tehát egye
lőre csak az I. osztály, amelyben azonban az új tanterv meg
jelenésével se várható lényegesebb változtatás, — reálgimnázi
ummá fog átalakulni.
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VI. Statisztikai kimutatás
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az 1923—24. tanévről.

O s z t á l y 3 > > > > > Összesen

felvétetett nyilvános tanuló 37 31 25 28 23 32 26
I

22 224
m agántanulóvá le tt —
önként k im aradt 1 1 — --- — — 3 __! 5
tanács folytán távozott — -- - — — —: — — —
meghalt — —
felvétetett magántanuló 3 1 — 2 4 3 — 2 15
osztályoztatott nyilv. és magánt. 39 31 25 30 24 35 23 25 232

magyarországi illetőségű 39 29 24 28 23 33 22 21 219
külföldi honos — 2 1 2 1 . 2 1 4 13
helybeli 9 7 5 7 8 16 5 7 64
megyebeli 17 8 13 11 6 7 7 3 72
más megyebeli 13 14 6 10 9 10 10 11 83

ág. hitv. evang. vallásu 35 28 20 21 19 25 21 13]l 182
reform átus 1 1 1 2 2 3 — 3 13
róm . kath. 3 2 1 6 3 6 2 6 29
izraelita — — 2 1 — 1 — 3 i 7
unitárius — — 1 — — — — 1

magyar anyanyelvű 36 30 24 30 24 33 21 23 211
ném et ,, 3 1 1 — — 2 1 2 10
horvát ,, / --- — —
vend ,, — — — — — — 1 — 1

ismétlő volt 2 1 __ 3 2 2 _ __ 10
a görög pótló tárgyakat tanulta — — — — 13 22 11 11 57
a m agaviseletből jó 36 26 22 28 21 27 22 22 204
,, „ szabályszerű — 4 2 — 2 5 1 — 14
,, ff kevésb. szabsz. — — 1 — — — — — 1

egy órát sem m ulasztott 5 4 7 5 5 6 5 2 39
csak igazoltan ,, 31 26 18 23 18 26 18 20 180
igazolatlanul —
hány órát m ulasztott igazoltan 1047 705 804 732 460 702 629 571! 5400

,, ,, „ igazolatlanul —

könnyű betegségi eset volt 23 45 43 39 27 43 27 37 284
súlyos ,, „ ,, 8 — 5 2 2 2 2 2 23
fertőző ,, „ ,, — 5 1 2 — 2 10

m inden tárgyból jeles 2 3 1 — 1 1 2 1 — 10
„ ,, legalább jó 5 3 4 3 3 5 6 6 35
,, ,, „ elégs. 21 19 13 19 18 21 12 17 140

egy tárgyból elégtelen 5 3 6 3 1 4 2 _ 24
két 4 3 — 4 1 2 2 2 18
több  „ „ 2 — 1 1 — 1 — — 5

egészségtant tanult 23 — 23
szabadkézi rajzot tanult 6 4 5 3 — 5 — 2 25
gyorsírást ,, — — 10 6 3 — 1 20
éneket „ 36 30 13 12 8 17 17 5 138
hegedüjátékot ' ,, — — — — — — — —

angol nyelvet ,, - —



A soproni ág. hitv. ev. líceum igazgatóságától.


