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Az 1919-20. tanévi Erlesllö szerkeszlésénél a v. K. M. 1e2o_.
évi március h6 19·én kell 102368/B. XI. számu rendelele volt
irányadó, amely a kladandó Érlesliőnek nemCjsak terjedelmét
szabta meg, hane"" tartalom tekinlelében ls csupán legton•
tosabb és pontosan elölrl adatok rövid közlésél lelte
kötelez övé.

1. Az 1918-19. Iskolai év története.
Az elvesztett háboru nyomán fakadt forradalmak, nemzetünket, országunkat fenyegető küls6 és belső veszedelmek, politikai válságok és megrázkodtatások a soproni m. kir. állami főreáliskola életét sem hagyták érintetlenül. Nagyobb, az iskola belső rendjét f{ lforgatással fenyegető sulyosabb
esetP.k nem fordultak elő . Intézetünk régi, hagyomáRyos jó szelleme erősebb
volt a forradalmi törekvések által el ő idézett áramlatoknáL Tagadhatatlan
azonban, hogy e válságos idők folyamán a tanuló ifjuság között a munkakedv
kisebbedett, a kötelesség teljesitésének érzete csökkent, a fegyelem - a
háboru előtti viszonyokhoz mérten - lazult.
Az 1918·19. iskolai év szeptember l-én vette kezdetét, az el6adá~ot
· azonban az intézetben folyó tatarozások miatt még csak szeptember 17-én
kezdődtek. Alig három héten át tartó tanítas után, október 10-t ő l november
5-ig az elő ad ásokat spanyol járvány miatt be kellett szüntetni. Négy het~s
szünet után hét hetes szorgalmi idő következett. A karácsonyi szünet december 21 -én kezdödött, amelyet azonban tüzelő anyag hiánya miatt meg kellett
·toldani. Az 1.-11. osztályokban a karácson.yi, ill et őleg szénszlinet január
19-ig, 29 napig tartott; a lll.-VI. osztályokban január 12-ig 22 napon át, a
VII. és · VIli. osztályban január 6-ig, tehát 15 napon át sz Onetelt a t ani tás. Az
els6 félév február 28-án záródott. Áprqis 1.3-án kezd6dött a husvéti vakáció ;
a tüzelő anyag ekltor már teljesen elfogyott, a tartós hideg miat t a husvéti
szünetet is meg kellett hosszabbita ni április 29-ig. A tanév vége felé a politikai téren mutatkozó bomlás és anarchia az iskolai é!etben is •észre~hetővé
vált. A gyakori szünetekkel megsza kitott iskolfti esztendőb en j un ius 7 -én
hirtelenül beszllntették az el ő ad ásokat. Az egés.z 1918-19. tanévben mindössze 163 napon kereszttil folyt rendesen a tanítás.
A tanári testület. Az 1918-19. iskolai évben a tanári kar összesen
27 tagból .állott (l igazga ~ ó, 19 rendes, 1 helyettt~ s tanár, 4 hitoktat-6, 2 óraadó). Az 1917-18. iskolai évhez viszonyítva a tanári testületben a következő
változások történtek : A háboru folyam án katonai szalgálatot telj esítő tanár ok
közül ismét visszatérhettek az iskolához: Harsányi Lajos és dr. MüllBr
józsef már a tanév elején, Strauch jenő és Merényi Gábor november hó
közepén, dr. Siodo/ni Gyula pedig február hó kOzepén kezdhette meg ujból
a tanítást. Az 1917. október 27-én hősi halált halt Révész jános helyébe a
nm. V. K. M. dr. Opré Tivadar hadviseJt tornatanítót rendelte intézetünkhöz,
aki ·állását január. hp 20-án foglalta el. Ideiglenes beosztást nyertek intézetünknél ellenséges megszál!ás köv~tkeztében : dr. Helyes István magyar-
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latin, Nasch Fülöp német-francia szakos zsolnai állami f6reáliskolai tanárok,
kik február havában kezdték meg nálunk a tanítást, továbbá Polgár jános
természelrajz-földrajz szakos sarajevoi julian-egyesületi állami tanár, ki
április elején f0glalta el állását. Winkler Elemér tOrténet-földrajz szakos
hadviselt tanárjelOlt 1919.· március hó második felében helyeztetett intézetünkhöz helyettes tanári minöségben. A tanév el ső felébe n Garami Elek és
PQór Sz ilveszter szent benedek-rendi fögimnáziumi tanárole tanitották intézetünkben a latin ny elvét; előbbi az V.-VI., ut óbbi a VII.- VIII. osztályban
Betegség eimén szabadságoltattak: Vend! Aladár az egész t anéven át ;
to vábbá Schügerl Miklós november elejétöl a tanév végéig-. Harsányi Lajos
tanárt a volt K. N. 1919. ápril is haváb an saját kérelmére a nagykőrösi ref.
iőgim názi umhoz h elyezte át. Sajná lattal kell megemlékeznünk Melfyhárd
Frigyes ág. h. e v. lelkész és h toktat ó 1919. január 5-én történt haláláról.
Menyhárd Frigyes l8 1 ' 1 é ven át volt intézetünk p rotes~áns vallásu tanulóinak
nagyrabecsült és igazá n szere tett hitoktatója, akinek halála öszinte részvétet
keltett nemcsak int ézetü nk tanári t estület ~ nek tagjai é s tanuló ifjuságunk
köréb e n, hanem az egész városban fel e kezeti különbség n elk ül. Emlékét
kegyeleitel áldj uk valamennyien, kik ismertlik öt, nemes en érző s zivéért
szerettük, tudását, szónoki teh ets égét pedig sokra becsültük. Helyébe iskolánkhoz Hallerung Richárd ev. lelkész é s hitoktató került. V ·gül örömmel
közOljük, hogy intézetünk egyik legrégibb és legérdemeseb b tagját : Seemann
Kálmán taná rt Ö Császári és Apostoli Királyi Felsége 1918. julius hó 18-án
Pozsonyban kelt elhatározásával a közipiskolai ig azgatói eim adományozásával tüntette ki.

A tanutók. Az 1918-19. iskolai évben beiratkozott 359 rendes és l ~
magántanuló, összesen 374 tanuló. A tanév folyam án kilépett 22, meghalt 2,
mag-á ntanulóvá lett 1 rendes tanuló. A beiratkozott 'tanuló k megosdása osztályonkint a következő volt: l. A. o. 35; l. B. o. '35; ll. A. o. 38; ll. B. o.
37 j Ill. o. fi7 j IV. o. 45 j V. o. 37; VI. o. 33; Vll. o. 38 j Vlll. o. 19;
összesen 374 tanuló.
A tanulők ukölcsi és Jegyeimi magatartása - a háboru okozta rendkivüli viszonyokat és forradalmi á llapotokat tekintve - a KOzépiskolai Rendtartás szabályainak és a paedagogiai követelményeknek általaban véve
megfelelőnek mondható volt. A proletárdiktatura id l jén' támasztott ifjumunkás
mozgalom és Qiá ktanács bizonyos fokban szabados oo féktelenségb e hajló
szellemet idézett ugyan elő egyes tanulókban, az ifjuságnak tulnyomó többsége azonban józanul gondolkozott, fegyelmezte Onmagat és tartózkodott
veszedelmesebb méretü kihágásoktóL Fegyelmi eljárásnak meginditasa a
kommunizmus idején tanusitott magatartás miatt mindössze 3 tanuló ellen
J~tutatkozott szükségesnek. Ezeknek a tanulóknak vétsége sem volt m i nősit
het6 az eltévelyedés olyan fokának, hogy teljes kizárást vont volna maga
után; az 1919-20. tanév elején ezek a tanulók a nyilvános tanulők sorába
nem vetettek_f el, az előadások o n n~m vehettek részt. Az iskola tanulmányi
állapota· a sok hátráltató köríllrnények ellenére is általában véve kielégitőnek
mondható. A tanítás sikerét igen megnehezítette a politikai helyzet, a gyakori
és hosszantartó szünetek:, végül a tanári személyzetben minduntalan beállott
valtozások. Ebben az iskolai évben a rendkivüli tárgyak közül a latin nyelvet,
egészségtant és gyorsirást tanulták a tanulók, ezenkivül voltak még ké miai
és biologiai gyakorlatok. A proletárdiktatura bukása után a V. K. M. 191~.
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augusztus 21-én kelt 103301/V. számu rendelete értelmében a tanulők magaviselet és tanulmányi szempontból ujabb elbírálásban részesülte k és rendes
bizonyítványt kaptak. Ennek a rendeletnek végrehajtása n e m okozott nehézs éget, mivel az érdemjegyek már juniusban is bejegyeztettek az osztálynaplókba. Az 1919. augusztus 25-én tö rtént osztályozás alkalmával 351 tanuló
közül 331 megfelelt (94-3 °1•), 20 tanuló pedig nem felelt meg a kö vetelményeknek (5·7 °/u). MagaviselP-t t ekint e tében 306 tanuló jó, 42 szabályszerű,
2 kevésbbé szabályszerü, l rossz érdemjegyet kapott. Az 1919. a~gusztus
25-én történt o sztályozás alkalm á val egy vagy k ét tárgyb ól elégtelen tanjegyet erdemelt tanulók javító vizsgálata a V. K. M. 1919. augus ztus ~l - én
kelt 10333 liV. számu rende et értelmében szeptember 25-én volt. A V. K. M.
1919 . augusztus 16-á n keit 103.252/V. súmu rendeide is m et kOtelez6vé tette a
k o mmuniz mus idején eltö r ölt érettségi vizsgál a t meg ta1 tti.sát. Az 1918-19
tanévi érettségi vizs gálat irás b eli rés ze szeptem ber 15-éR, s zób eli része sz e ptember 21-én 22. és 23. napjá n folyt le D s.ida Ottó tank e rül ~ti kir. fö igazgató
(ijnöklete alatt. A vizsgálatra jeientkezett 18 tanuló közül jelese n érett lett: 2,
jól /érétt : 7, a többi ~ ére ttnek nyi lvá níttatott. Jelesen érettek: Für:-;t Dezsá
·és Mitzger Ferenc. Jól érettek: Baumann Jenő, Ju rek Jen
. ő , Kollwentz Ernő,
Krug Lajos, Mangold Istvá n, Tóth Ernö és Tóth Ferenc. Erettek : Goldschmied
Ervin, Karl Ernő, Kollár s Ele m é r, Kasz Viktor, Prunner J ózsef, S eltenhofer
Rez s ő, Stessel Richárd, Török Gyula és Zsirai Mih ály.
A tanulók egészstgi állapota az 1918-19. iskolai évben megnyu gtató
volt. Ragályos vagy járvá rlyos betegség a tanulők körében nem fordult elő.
Haláleset 2 volt (vérmergczés és tifusz).

Hivatalos látogatás az egész évfolyamban egyszer volt, mindjárt a
tanév elején, amelyet Dsida Ottó győri tankerületi kir. főigazgató végzett
A soproni m. kir. l1onvéd före áliskolaaan 1918. sze pte mber hó 14-én megtartott javitó érettségi vizsgá lalon intéze tünk tanáraiból alakult a vizsgáló
bizottság Dsida Ottó tanker. kir. fő iga zgató elnöklete alatt. Az 1918. december
hó 14-én u gyancsak a soproni m. kir. honv. fő reális kolában megtartott ll.
javitó vizsga laton Rodt Lajos igazgató elnökölt.

Az 1918-19. iskolai év folyamán összesen 10 tanári értekezlet volt.
Történelmi érdekesség szempontjából és a letünt korszak ot j ellemzók az
191 8 - 19. is kolai évben ki adott, az is kolát k özeleb bről élin tő legfontosabb forradalmi rendeletek:
A V. K. M. Hivatalos Közlönyének 191 8. nov. 15-én kiadott ~záma kötelezővé teszi az iskola vezetőj ére az 1918. évi október 31-iki eseményeknek lelkes
el őadás keretében val ó me günneplését. (H. K. XXVllL évf. 25. sz.)
A V . K. M. 191 8. nov. 25-én kelt 14.490. ei n. sz. körrendelete eltörli a
hivatalos irásokon eddig szokásos "k rályi" j elzű t és mind enn emű cimzést; elrendeli a hivatalos helyiségekbe n, tantermekb en kifüggesztett l. Ferenc József és
IV. Károly királyt ábrázoló arcképeknek levételét. (H. K. 1918. dec. 15. ki adott

XXVI. ·é vf. 28. sz.)
Az 1919. j an. 22-én kiadott u. n. V. néptörvény a vall ásügyi és közokigazgatást egymástól elkülöníti, kettéválasztja. (H. K. 1919. febr. 6.
kiadott XXVII. é vf. 5-6. sz.)
Az u. n . K. M. 1919. márc. 4· én kelt 1746. eln. sz. r. tudatj a : senki sem
,kötelezheti a tanulót az órarend keretében megállapított hit- és erkölcsta:li órákon

•tatásügyi

kívül eső vallásgyakorlatban való részvételre vagy templomban való megjelenésre. *J..
(H. K. 1919. márc. 13. kiadott XXVII. évf. ll. sz.)
Az u. n. K. M. 1919. márc, 14-én kelt 1797. ein. sz. r. a hivatalos iratoknál nemcsak a "királyi" jelző eltörlését erősiti meg, hanem a "magyar" megj elölést is mellőzendónek mondja ki. (H. K. 1919. márc. 27'-én kiadott XXVII.
évf. 13. sz.)
Az u. n. K. N. 1919. április 2 -án kelt 4. sz. rendelete értelmében mindazoknak . a tanulólmak, akik a vörös hadseregbe belépnek, annak az osztálynak
elvégz éséről, mel y be jártak, az osztálybizonyítvány azonnal kiadand ó. A VIII.
osztályba járt tanulóknak az osztálybizonyítvánnyal együtt az érettségi bi'~onyi~
ványt is nyomban ki kell adni. (Megjelent a Tanacsköztársaság c. hivatalos lap
1919. ápr. 5-én kiadott 10. számában.)
Az u. n. Forradalmi Kormányzótanács 1919. ápr. 12-én kelt LIV. sz. r.
eltörli a tankerületi fői gazgatóságot, helyébe a munkások, katonák .és földmívesek
tanácsának kebeléból alakuló müvel ódési osztályokra bí zza az oktatásügy ~gaz~
gatását. (H. K. 1919. ápr. 17-én kiadott XXVII. évf. 17. sz.)
e
Az u. n. Forradalmi Kormányzótanács 1919. márc . .29-én kelt XXIV. sz. r.
és az u. n. K. N. 1919. ápr. 12-én kelt 7. sz. r. az összes nevelési és oktatási
intézeteket köztul ajdonba veszi, a felekezeti iskoláztatást teljes en megszünteti.
(H. K. 1919. április 17- én kiedott XXVII. évf. 17. sz.)
Az u. n. K. N. 1919. május 12-én kelt 28. sz. r. megszünteti az évvégi
osztályozást és javító vizsgálatokat. A tanul ókat nem kell különbözó·fok ozatokba
sorozni, a hivatalos megállapítás minden egyes tanul óról: "megfelelt," illet ő leg
"meg nem felelt". A magaviseletnek külön oszt~lyo zása elmarad. Az évvégi
"Értesí tő k" kiadása megszünik. - Az ugyanakkor kelt 29. sz. r. eltörli a tanári
cimet és elrendeli, hogy ezentul minden oktatással foglalkozó egy én egységesen tanit ónak neveztessék. Az igazgató neve ezentul "vezető tan i tó ". Az ugyanakkor kelt 30.
sz. r. e'l törli az érettsé gi vizsgálatokat; helyette a középiskola utolsó évfolya.mában tar.ítók cgyszerüen megállapítfák mindeu egyes tanulóról megfelelt-e, vagy
sem ; az elbirálásr ál az ill e t ő középfoku iskolák diá kbizottsága által a megbírálás alá kerül ő tanuJók közül ki!{Üldend ő három meg bízottja is j elen van. Az
érett~ égi bizonyítvány neve ezentul "V égbizonyitvány". (Ezek a rendeletek a
Tanácsköztársaság c. hivatalos lap 1919. május 13-án kiadott 41. számában
jelentek meg.)
Az u. n. K. N. 1919. május 13-án kelt 91.609 sz. r. a történelmi tanításnak
új irányát követeli az iskolától ··és pedig forrad almi szellemben, Bucharin és a
K-1m munista kiáltvány alapján, a történelmi materializmus irányelvei szerint.
(H . K. 1919, május 15-én k iadott XXVU. ávf. 21. sz.)
Rövidítések: H. K. - Hivatalos Közlöny. V. K. M. - Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium. K. M. - Közoktatásügyi Minisztérium. K. N. - Közokta tásügyi Népbiztosság.

11. Az 1 91 9- 20. Iskolai év történ'e te.
A világháboru közvetJen borzalmaitól és minden ellenséges megszállá stól Sopron városa szerencsésen megmenekült. Az u. n. nyugatmagyarországi kérdes az 1918. évi októberi forradalom után vetődött föl először,
a kommunizmus alatt érlelődött meg ·s alakult egyre komolyabbá, fenyege-

~

*) A vallástanílást az

1919. márc. 21-én kikiáltott u. n. proletárdiktatura teljesen .
megszüntette, kiküszöbölte. IntézetUnkben március 27-én volt az utolsó vallástani óra.
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· többé. A Magyarország nyugati részén lakó népek az októberi forradalom
,.kitöréséig a nemzetiségi kérdést al ig ismerték. Testvéri egyetértésben, egy·
más jogait kölcsönösen tisztelve éltek a mag\'ar, német, horvát és vend
nyelvü népek. Az októberi forradalom után különféle nemzetiségi theoriák
kezd tek tért hódítani, ekkor merül•·ek fel itt is elő ször komolyabb ellentétek.
Különösen a német nyelv jogáról folyt soksz')r szó. A magyarság készséggel
elismerte német nyelvü testvéreinek · kulturális és anyagi téren eg yaránt szcr·
zett nagy érdemeit s a német nyelv érvényesülésére vonatkozó törekvések
jogát nem is vor.ta kétségbe. Területi intrgritás megcsonkítására azonban
senki sem gondolt még. Az Ausztriához való csatlakozás eszméje a proletár. diktatura nyomasztó .politikai légkörének idejében vetődött föl először.
Sokan, még magyarok i,, szivesebben viselték volna rgyelöre az osztrák
uralmat, csakhogy a kommunizmustól és fő kén t Kun Bé láé k uralmától megszabaduljanak. Ugyanebben aJ; id ő ben tárgyalták a párisi konferencián a
kötendő osztrák békét. Az osztrák delegátusoknak sikerült a nyugatmagyar·
országi kérd ést P árisba n febzinre vetni és Magyarország nyuga1i részeile
vonatkozó aspirációikat ott érvényesíteni is. A nyugatmagyarorszagi problema
ettől· az idötöl kezdve állandóan kisért annak dacára, hogy a történelmi jo·g
és igat.ság kétségbevonhatatlan'lll és kizárólag Magyarország mellett van.
Kevesebb megrázkódtatással, mint az előbbi, de Ma~yarország nyugati részeit elszakítással fenyegető veszedelem nyomasztó hatása alatt, kínzó
kétségek és aggodalmak közt folyt le az 1919-ZO. iskolai év. A V. K. M.
1919. augusztus 10-én kelt 4507. eln. sz. rendelete a volt tanácsköztársaság
által kiadott rendelkezéseket hatályon kivül helyezte s ezzel együtt a konibbi,
a kommunizmus elötti állapotokat az iskolákra nézve is ujból helyre állította. Az 1'919-20. iskolai évben a felvételi és különbözeti vizsgálatok aug.
J:Ió 29-én és ·3 0-án, a beiratások szeptember 1., 2. és 3. napján tartattak;
szeptember 4-én volt az év megnyitó Veni Sancte, szept. 5-én pedig megkezdődött a rendes ta11ítás. Az előadások karácsonyig megszakitás nelkül,
. zavartal.mul folytak, ekkor azonban már érezhetövé v alt, hogy tüzelő anyag
hiánya miatt a tanítás rendes menete karácsony után nem bizto~itható. A
szünetnek január hóra va'ó kiterjesztése elkerülhetetlen kényszerüség volt.
Január hó folyamán sikerült nagyneh ~zen legalább egy bizonyos időre
· elegendő tüzelöanyagot szerezni. A tanári testület az iskola rendelkezésére
álló fütö anyag legjobb kihasználásával fentartani óhajtván az intézet műkö·
désének folytonosságát a tanórák tartamának és némely tárgy heti óra szá. mának csökke~téaével igyekezett most már az adott viszonyok közt lehPtővé
te;;nni az iskola zavartalan munkásságát. A tanítási órák tartamát 40 percre,
az óraközi szünetet 5 percre kellett korlátozni, a tanít~s állandóan csak 6
· teremben folyt; az előad ások az l. A. a III. A. osztályokban 8 órakor kez· ,
dödtek és ll órakor fejezödtek be ; a· lll. B.- VI. osztályban ll órakor, a
VU- VIII., osztályban fél 10 órakor vettek ke1detüket és 2 órakor értek
véget. Ekként folyt a tanítás l 92~. február 2-tól március 27 -ig. A rendes
tanmenetet csak husvét után április 7 -től kezdve lehetett ujból életbeléptetni.
amelyet aztán az iskolai év végéig zavartalanul követhettünk.
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A tanári testület. .<\z 19 19-20. tanév fo lyamán gy akran fordult ak

el ő

változások a tr.n ári }{arban. A kommunizmus tuk ása utá n az u. n . m [ível ődés i
hivatal ok megszünvén, a régebbi tanügyi hatóságok ismét vis szaállittattak. A V.
K. M. 19 19 augusztus 7-én kelt 4362. ein. számu rendeletére a győri tankerületi
fői gazgatóság vezetését uj ból Dsida Ottó k ir. fő i gaz ga tó vette át. Változá s történt isko lánk v ezetésében is . R odt Lajos igazgató 1919 j ulius 1 5 - tő l betegség
eimén szabadságoltatván1 az int ézet ideig lenes v ezetését a ta uári k a r óh aj á nak
megfelelőe n két hétig Seemann Károly o. igazgató válla lta el, le mon dása u tán
a tanári tes tü let egyh a ng u kiván ságára Lauringer Ern6 vette á t a v ezetést, akit
az i gazg~tó i teendők ideiglen es el lá tásával e l őbb a · győ ri tanl<erüi eti kir. fő i gaz
gatóság 19 19 s7.eptember l-én kelt 7!:!3. számu leiratával, majd pedig a vallás és közoktatásügyi m. kir. mi nisztériu m 191 9 n ovember 8 -án kelt 106977. számu
rendeletével megbízott. Dr. Op ré Tivadar r. to rna tanítót a V. K. M. l 9 19 szeptember 2· án kelt 103433- B. XI. számu ren deletevel saj át l<i't'á'nságára
az egri
!;!
áll. főreál isko l ához helyezte át ; helyébe a V. K. M. 19 19. szeptem.ber 10-én kelt
1039992-B. XI. számu rendelete a lapj án Grubtr Gyula került a nagyszebeni
áll. főgimnázi u mt ól , a ki állását 19 19 o któber 22-én fog l::tlta el. Saj át kivánságára
helyeLtetett iskolá nkhoz a V. K. M. 1919 szeptember 17-én kelt 104995-B. XI.
számu rendelete alapján Koller Gusztáv győri m. kir. á ll. főreáliskolai tö rténetfoldrajz szak os r. tanár. a ki szeptemt er 25-én kezdte meg n ni unk a tanítást.
A V. K. M. 191g szep tem ber 4- én kelt 1033 _3 -B. XI. számu rendeletével helyezte •
intézetünkhöz Dr. Kosáry j ános seirnecbányai ág. h. ev. tanítóképzőintézeti
földrajz-természetrajsz szakos és Stuller j erzö ipolysági állam i főgim n ázjumi
mathematika-fi zil<a szak os tanárok at. Dr. Kosáry ' J á nos _már a ta név elején érkezett, de 1920 május elején hetegség eimén szabadságo ltatott ; Stuller Jenő október
4-én foglalta el á ll ását. A tanéY elején nyert alka lmazás t intézetünknél Tóth
Alajos hadviselt magy ar-l atin szakos tanár helyettes ta nári min őségben . Pt~lgár
J ános föld raj z-természetrajz sz akos ta nár 1919 október k özcpén sa ját kérelmére
a kisku nhalasi refo rmátus főgimn áziumhoz helyeztetett á t. 1920 á prili s elej én a
V. K. M. Luksz j ózsef mathematika-fizik a szakos okl. i. h. tanárt helyezte
intézetünkhöz. Saj nálattal kell mege ml ékeznünk Verzdl Aladár tanár nyu galo mba
v aló vonulásáróL Vend ! Aladár azok k özé a nemes lelkek közé tartozik, akiknek
eszményi életfelfogása, lelki ismeretességgel telj esitett mu nkássag.l, e r ős h azafi as
érzése miutakép gyanánt s z algálh at tanártársaina k és a t'anul óifj u ságnak egy aránt. A magyar és francia nyelv et ta nit otta intézetünlmél 25 esztendő n keresztül·
Évek hossz u során át ő v ezette az énektanítást is ö n zetl~n fáradozássa l. Magával
szemben szigoru volt, mások irá nt azonb an mindig csak szeretetet és megértést
tanu sított. Kereste az alkalmat, h ogy jót tehessen embertársai va r ; gaYall ér volt
a szó Jegnemesebb é rtelmében , mert a jót szinte lopva, elhal lgatva, titokban
cselckecte. Hosszu, fárasztó küzdelmeiért talá lj on gazdag kár pótl ást, sok- sok
öröme t szeretett családja körében, amelybe a maga eszményi gondolkozását,
érzéseit és törekvés~it szintén átplántá lta s amelynek tagj ai vala mennyien derék
apjuk nemes h ivatását, a tanárságot választo tták élet pályáj u k gya.nár.t. Sulyos
ves zteség érte intézetü nket a folyó tanév fol y amán két tanártá rsun k korai · halálával. Dr. Helyes István életének 46., ta nári műJ.-ödésének 20. évében 19 19 szeptember 17-én hunyt el. A klass zikus nyelvekn ek volt kiválóan képzett, hivatását
lelkiismeretesen teljesítő t~n ára. Az ellenség e l ől menekült Zsolnáról hozzánk ,
Szívesen fogadtu k, rövid működése a latt megszcrettük és megbecs ültük. S orvasztó
betegség gyötörte hosszu idő ó ta, Sopro n ba vágyódott, hol üdülést remélt, szen-
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vedéseit Cl a halál váltotta meg. R. I. P. A testületnek másik hal ottj a Stuller jen8
tanár volt, aki életének 27., tanári m űködésén ek 5-ik esztendej ében Csepregen
hunyt el 1920. évi febru ár hó 25-én spa nyol betegségben váratlanul. Mint menekült j ött intézetünkhöz a mult év szeptember havában IpolyságróL Nagy szakismerete. kielégíthetetlen tud ásszo mj a, ro konszenve~ egyénisége összes tanártársainak becsülését és szeretetét megszerezte számára. Mintáj a volt a nemes
ambici óvezette, ideális gondolkozásu, csak kötelességeinek és könyveinek él ő
fiata l tan árnak. Már lázas állapotában is csak baráti kényszernek engedve
hagyta el a katedrát. A halálos kór irgalmatlan volt: derél<ban tört ketté egy
munkás fiatal életet és tett semmivé egy nagy reményü jövőt. Nyugodjék békiben !
A tanulók. F egyelmi és tanulmányi tekin tetben a tanulók magatartása
az idei tanév folya má:1 - a tavalyi évh e z vi szonyítva kétségtelen ül jobb
volt, - a bé ke esztendeinek szinvon alatól azonban még mind ig távol állott.
A há boru és a forradalom még ebben az is kolai é vben is éreztettek káros
hatásukat. Különösen a szorgalom hanyatlott. A k özéletben tapasztalható
durva önzés, a hirtelen való . m eggazdago dás vágya és üz érked ő szellem
a tanulók erkölcsi felfogás ára is káros hatást gyakorolt. A taná ri testület az
elbirá lasban az idei tan ev fo lyamá n szigorubb m értéket alkalmazott, hogy
mu nkára szoritsa az ifjuságüt, s zigorubb fegyelmi eljárást követett, hogy
erős ítse a fegyelmet é s elfo j tsa a m ar- már veszed dmes nek mutatkozó
üzé r kedési hajl 1mot.
Vallási kötelességét mindt:n felekezetü tanuló teljesítette. A róm.
kath. tanuJók minde a vasár- és ünn epna po n szent m =sé t s azonkivül vasar. nap szentbeszédet is hallgattak. Az is kolai é v folyam á n összesen négyszer
járultak a sze nt gyón áshoz és áldozáshoz. A nem róm. kath. va llásu tanul ok .
is fe lekez t tük leJkészének és hit oktatójanak utasitása szerint jártak el vallás i
köteles s égük teljesítésében.
A rendkivüli tantárgyak közül a latin nyelve t, eg észségtant tanulták
a tanuló k, voltak azonkivül még fizikai és biológ iai gyakorlatok is.
A gyorsirast csa k a tanév első felében ta nulhatták a ta nulók, mivel az elő 
adó Stuller Jen ő tan ár ha lala után annak tanítására senl<i sem vállalkozott.
A tanév kezdetén alakult m eg ujra az ifjusági Önképzökör is, melynek tagjai
a négy fel ső osztaty tanuló i k e. hetenként tart ottak gy ülés eket. T anári vezető je Dr. Ágh Lajos volt.
Test nevel é s. Hosszú - 5 esztendős - szünete lés után 1919. nov.
l-én ujb ól megke ~ dödött in tézetünkb en a tornata nitas s vele együtt az
/jjuságl Tornakör is ujra mf"ga'akult. Ugy a torna-, mint a köri gyakorló
órákon. ifjuságu nk teljes buzgalommal fogott hozzá egészségének, er ejének
é s ügye~ségének fejleszté·3éhez. A h aladásról a nyilvános versenyeken elért
eredmények tanu skodnak. Tornakörünk három nyilvá nos versenyt r end ez ett
a s o proni középiskolák r észér e. A~ elsőt, a 2·5 kilom éteres m ezei futóversen yét ö tös csapatok részére 1920. a prilis 18-án tartotta meg, melyen 3
intézet 5 csapattal vett r észt. Győzte s Ifj. TornakOrünk Al csapata egyuttal
etsö bi'rtokosa lett egy évre a Kö r á ltal alapitott örökös vá nd o rd tjnak (bronz
plakettl. Az egyéni győz tes 8 p 24·5 mp. a latt J ager Gusztáv V. o. t. "A
s oproni m. kir. áll. fő re 1!1isk. Ifj. Tornakör me 7 ej futóbajnoka ! 920. évr e"
cimet ny erte eJ. A célhoz beérke zett 22 futó
Kör éremplakettjét kapta.
Atlétikai versenyét a Kö r 1920. m ájus 2-án ren~l te 4 intézet r észvételével.
Ezen a versenyen 4 első, 2 m ás odik és 3 harmaáil( dijat nyertek tanulóink.
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A köri uszóverseny 1920. junius 20-án volt a löverfürdőben 3 résztvevő
intézet uszóival. Uszóink e küzdelembet:J 6 első, 6 második és 2 harmadik
dijat nyertek. A honvéd főreáli s kola Sportegyiete és az ev. Iiceum 1920.
junius 5. és 6-án tartott mérközésén a köri tagok 3 első, l második és 2
har maaik dijat nyertek. A kör 2 nyilván os labdarugó mérközése a honvédek
Sportegyletével az utóbb ia k győzelmével végződött. A turistaságot és a
kerckp ározást is gyakorolta a kör több fé l, n ehány egész és egy h áromnapos
kirándulásávaL Ez utóbbi keretében Kismartonban a Tornakör propaganda
atlétikai m érk őzés t muta·ott b e.
Az alsó 4 osztá ly 70 tagból' álló cserkészcsapata 1920. áp rilis 24-én
a lakult meg. A felavat á s Eszterházán junius 17- ~ n történt. Több fél napos
kirá ndulás t r endezett a szomszédos falvakba s egy három n aposat a TornakOrral e gylitt. Tanári vez et öi Gruber Gyu 1 a és W·ink lcr Elemér volta k.
hk olai ünnepé lye .._ voltak oktober 6-án az aradi vértanuk és a háboru
hősi halottjainak emlé.kére, november 16-án a nemzeti hadsereg csapatainak
Budapestre való bevonulása alkalmából j március 15~én az 1848. évi szabadság
eS'f.méinek ~mlék ére: j unius 29-én a tanév bezárásakor, mely alkalommal
Dr. Thurner Mi hály Sopron sz. kir. város polgárm estere mondott nagyhatásu buzditó beszédet tanulóinkhoz. Testületileg vett részt intézetünk a
kommuni zmus soproni áldozatainak eml ékére szeptembu 7-én rendezett gyászünnepélyen, továbbá a Gyóni Géla emléktáblájának leleplezése alkalmával
december 7-én tartott irodalmi ünnepen.
Gyűjtés e k. A tanulók áldozatkészségéb01 a~ 1919/20 iskolai évben
1733·70 K gyült össze jótékony célra. A befolyt összegbő l 500 K-t a nemzeti
hadseregnek,
170 koronát az Orsz. Gyermekszanatóriumnak, 37 koronát ·
. a M. O. V. E. bélyegek javára, 201 "60 koronát a )t1agyar Jövő ifjusági mozgalom céljaira, 200 koronát a Vakok szemhathelyi intézetének, 200 koronát a
Siketnémák soproni intézetének juttattunk j 360 K az 1,700/ 19~0. M. E. sz.
rendelet értelmében a felülbél) egzés végett beszolgáltatott bankjegyekból államkölcsön céljaira bevonatott j a fennmaradt e 6·10 K-t a nyári szünidóben esetleg
s zükséges jótékonycélu kiadásra tartottuk vis.s za. Néhai Helyes István és Stuller
t
Jen ő tanárok temetése alkalmából a tanári testület tagjaitól befolyt 730 K és a
tanuló ifjuság által befizetett 1068·28 K, összesen 1698·28 K összegből fennmaradt 421·38 K-t a szegénysa su tanulók segélyezésére szánt • Utazási és kirándulási alap"'-hoz csatoltuk és a Soproni Takarékpénztárban helyeztük el. Az
19H.Jt20. tanévi gyűjtésekből fennmaradt 248·08 K-t a Gyóni Géza emléktábla
költségeinek fed elésére a soproni Frankenburg Irodalmi Körnek juttattuk.

jutalmak, ösztö nd ijak. Forster Gusztáv helybeli

nagykc::reskedő

a tanév
elején 390 K-t, a tanév végén 548, összesen 930 K-t tartalmazó takarékpénztári
betétkönyveket adott jó magaviseletü és jó előmen<:;telü tanuJók jutalmazására;
e jutalomban 20 tanul ő részesa :t. A "Soproni Pőreáltanodai ö. d. alap" 300 K-ját
Krétai József II. B. o. t. kapta. A "Rosenfeld Jakab és Katalin" 250-250 K
kamatjaiban Hacker Bódog VIII. o., Greilinger Ernő VII. o., Berc~eller Árpád
Vl. o.. Sebeszta Ferenc III. A. o . tanulók részesültek. A "Deák Ferenc ö. d. alap•
ezévi 100 K k amatját Paulesich Konrád VIII. o., a "Hadikölcsön-alap" 85 K
kamatj át Ambrus János VIII. o . tanu ók kaptá k. A "Révész J ános ö. d. alap"
ez évi 300 K kamatj ának 100-100 K részleteit a tanári testület Ritter Ödön
V. o., Sebesta Ottol{ár V. o. és Schwabba er Oszkár lll. B. o . tanulóknak itélte
oda. A M, O. V. E. soproni főosztálya 1919. dec. 24-én kelt 203/eln. sz. felhívá-
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-sára a tanári testület az V-VIII. o. tanulóival magyarnyelvű, hazafias irányu és
villlás-erkölcsi tartalmu dolgozatot iratott ; a M. 0. V. E. elnöksége elfogadta a
szaktanárok bírálatát, a legjobbnak minósitett 8 dolgozat íróját jutalomkönyv
adományozásával tűntette ki és pedig Zierm ann Sándor VIII. o., Neumann Nándor
VIII. o., Ágh Tibor VII. o., Baumann József VH. o., Berezeller Árpád VI. o., Jurek
Aurél VI. o., Kánai Sándor V. o. és Lantos Tivadar V. o. tanulókat.
Seaélyezés. Az évrő l-évre sulyosabban é rezhető tankönyvhiány pótlá!?áról
a Segélyegyesületi könyvtár igyekezett gon doskodni; az 191 9120. tanév folyamán
200-n ál több tanulót láthattunk el iskolai könyv ~kkel. Ez uton is kérjük a szülőket
és tanulókat, adományozzák használt könyveiket Segél yegyesületünknek, hogy
azokat a tanév elején a vagyontalan és szegénysorsu tanuló k közt kioszthassuk.
Egé -<zségügyi allapot. A tamllók egészségügyi á :lapota az egész iskolai
évben általában kielégit ő volt. Szegénysorsu beteg tanulóinkat Dr. Szilvási
Gyula iskola orvos díjtalanul kezelte. Dr. Pokot ny Róbert váro si tiszti orvos
is megvizsgálta a tanulókat, ragályos szembajban szenvedőt nem talált; 73
tanuló n kat ujraoltotta.
Az fsk~lai év bezáráaa. A rendes előadás ok a VIII. osztatyban május
31-én, az I - VII. osztályban junius 15-én fej ező dtek be. A b efejező összefoglalások a VIII. osztályban jun. 1-7., az 1-Vli. osztályban jun. 16. és 25-ike közt
folytak. Junius 29-én volt az évzáró Te Deum. A magánvizsgálatokat julius l.
és 5-ike közt tartottuk. Az évzáró tanári értekezlet j ulius 8-án volt. Az I. osztályba lépni szándékozók részére az előzetes be iratások hataridejéül julius 5 -10.
napjait tűztOk ki.
Érettségi vJzsgálatok. Az érettségi irásbeli vizsgálatokat 1920. junius
hó 9., 10. és ll-én, a szóbeli vizsgálatokat pedig mé tóságos Dr. Viszo a Gyula
ta.nker. kir. főigazgató, a kö3:épiskólai Ogyosztály főnöke elnöklete mellett junius
19., 21. és 22-én tartottuk meg. Jelentkezett 40 tanuló (34 rendes, 6 magántanuJóL
.Szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 39 tanuló. Jelesen érett lett 4, jól érett 9, érett
17, szept. havi javító vizsgálatra bocsáttatott 7, ismétlésre utasittatott 2 tanuló.
jeltsen érettek: Krausz Miklós, Neumann Miksa, Neumann Nándor, Ziermann
Sándor. !ól érettek: Ambrus János, Bustin Kata in, Hacker Bódog, Meller Pál,
Menyhárd István, Paulesich Konrád, Polsterer Paula, Rajkai László, Ungár Béla,
Éreitek: Böröcz Antal, Fink Elek, Hackstock Vilm os, Hammer Péter, He ler Leo,
Horváth Ilona, Kasz Ferenc, Kohn Hugó, Krétai Gyula, Lieberzeit Walter, Molnár
József, Neubauer János, Pick Gusztáv, Stemfeld Imre, Sztrókay Lajos, Takacs
Jenő, Trogmayer Gyu a.
A soproni katonai fóreáliskolában tartandó érettségi vizsgálat vizsgáló
bizottságába a V. K. M. 1920. jun. 4-én kelt 106472/V. sz. rende.etével rné.tóságcs Dsida Ottó tanker. kir. fő igazgató el nöklete mellett Lauringer Ern ő soproni
. áll. főreáliskolai i. igazgatót, Faragó József és Simkó Gyula dr. tanárokat, továbbá
Végvári \stván százados, Klacskó Olivér százados és Leitgeb Pál főhadnagy
tanárokat jelölte ki. Az érettségi vizsgálat irásbeli része f. é. junius hó 24., 25.
és 26-án, szóbeli része julius 12., 13., 14. és 15. napjain volt. Jelentkeze:t 33
növendék. Jelesen érett l~tt 9, jól érett 8, érett ll, s zept. havi javító vizsgálatra
.utasíttatott ~ növend ék.
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III.

A soproni magyar kir. áll.

fő reál iskola

tanutói

az 1919-20 tanévben.*)
*) Rövidítések magyarázata: A név után k ö vetk ező szám : l = jeles rendű ,
2
j ó rendű; 3 = elégséges rendű ; 4 = osztály ,smétlésre utasíttatile A név

után következő egy megnevezett tárgy
az illet6 tárgyból javító vizsgálat ra
bocsáttati k; két megnevezett tárgy = az ill ető 2 tárgyból elégtelen tanjegyet kapott.
Kl. = kilépett; kv. sz b. = kev ésbbé szabályszerű osztá!yzatot kapott a magavi seletbő l ; n. o.
nem osztályoztatott.

1. A. osztály. OsztályfőQök : Dr. Müller józsef.
Antheried Karni!l o (2), Bakonyi Károly (4), Berecz Zolta n (l), E isensHi.dte r
Béla (math -geometr.), FeHner lmrp ism . (kl.), Friedrich R ezs ő (2), Golds chmied
Frigyt:s (4), Gruber E ndre (3), Grünwald D ezső (3 kv. szb.), Heinz J anos (kl.),
Hi rsch ter P á l (4), Horvát J nos (4), Höba usz Emil (4), lllmann Ernő (3), J ager
Ernő (~), Kimá r J a nos (math .), Ktrchkn o pf J .m os (földr.), Kimbauer István (3,)
KleinLászló (3), Kl u ger György( ~ ), Kov a cs Béla (földr.-m ath. ), Köves ::;i Fer nc(l ),
Krausz Is tvá n (3), Kraxner Alajos (3), Lanczkor J ózs ef (4) , Leitne r Karo ly (3),
Lu ri a D ..!ZSÖ (2), Luria Bernat (3), P a l Z o lta n (3 kv. szb.) P J k ker Béla (Kl.),
Pokker Gyula Ud.J, Posch Károly (kl.J, Poz ~ gai János lkl.J, Prucs er J ozstf (3),
RJ dó Imre (2), Ro th Gyula (3), S a rosy Ti J or (2), Schlepp József (2), Simon
József ism. (kl.) Schmiedl Engelbert (3 kv. szb.), Schrarnmel József (4), Sosztarits Reeső (3), Tauber Arno d (3), Tö rök Endre (2), Weisz Is tván (3), Wie ner
· Ödö n (ö). Magántanuló · Gru:Jer Ottó (3.) összesen: 47.
1. B. osztály.

Oszt á lyfőnök

: N érnet Vilmos.

Benedek Alajos (3), Bognár Miklós (3), Conrá d Béla (3), Gallus László (2),
Gqld s chmid Dezső (4), Grünbaum Lasz:ó (3), Günsbet ge r Dávid ism. (3),
Hauer Lajos (3). Hengl József (3) , ti etyei Elemd (3), Holub Béla ism. (math.) ~
Hutte r Rezső (nem.-math.), Jak o bovi ts Rafael (3 ),. Kekess y Gyula Alad:. u (magy.),
Ké kessy Mihály (magyar), Kovács Endre György (3), L ackner István (3),
Lakatos György ism. (3), Lerner Oszkár (2), Li nczba uer Antal (3), Micilits
Antal (2), Onody Rezs ő (3), Papp Elek (n e met), Pfneis chl J a nos (föld r.),
Pestrna k ZG)lrán (3), Preisz Otto (3), Prikaszky J e nő S á ndor (3), ·Purth KHImán (3), Pusitz Aladar (m agyar), Reich' frigy~ s (3), Ribarits J óz ~ e f (3),
Salzer Frigyes (3), Schewelik László (4), S '- hmiedt S a nd o r (4), Schöberl
Frigyes (2), Schwabbauer Herbert (l ), Schwarz F e re nc (2), Schlés in ger
Bé la (3), Spuller Ferenc (2), S zabó Ferenc . (n. o.), Szlá vik Sandor (m ath.),
Trag mayer Alfréd (3), Weiszböck György (4) .' Magánta ~·~uló: Nagy Aladár (3).
Osszesen: 44.

11. A osztáiJ.

Osztályfő nök:

Dr. Stodolni Gyula.

Banernann .János (3), [aarta ferenc (l), Bauer Márkus (3), Conrád P ál
(math.-r. geom.), Fodor J a nos (földrajz-te rrn.-rajz), Ga llus Sandor (2), Gombos
Ferenc (2), Gonda Álmos (3), Grünsfeld O sz kár (3, kv. szb.), Hobler Rezső (2),
H o rváth Lajos ism. (ném.), K r~ thó István (4), Kh ei m Ná ndo r (3), Kla u sz J nö (2):
Klein Sandor (3), Kohn Sánd o r (3), Lantos Béla (1), Müllender Jozsef (kl.),
Peresznyá k Kálman (kl.), Piri Kálmán (.)), Püller Rezs ő 4, Rein t!r Ka ro ly (kl.),
Rosenberg Andor ("'), Saric Miklós (J), Schoffhauser István (3), Schwarz
Istvan (3), Spitzer Pál (r. geometria), $tiaszny Józ se f (3), ~tod o lni j óz:sef (2),
Tóth Ferenc (2), Vukovics István (3) . Osszesen: 31.

11. B osztály.

Osztályfőnök :_ Tóth Alajos:

Antalovits József (2), Bartal József (4), Cserny Miklós (3), Deutsch
Mór (2), Engter (Kocsis) Károly (3), Fekete László (3), Fellner László (4),
Födelmes József (3), Gantner Mihály (kl.), Gruber József (rajzoló geom.),
Hulesch Károly (l), Kheim Sándor (2), Kiss József (math.), Kovács Ferenc (4),
:Könny ű Miklós (kl.). Krétai József (l), Kund Vilmos (math.), Madarász Ferenc
ism. (3), Menczelesz Gyula (3), Mühlgassner Pál (2), Nussbaum Dezs6 (3),
RasC'hke Vilmos (2), Siklósi Andor (2), Sororner Mihaly (3), Steiner Lajos (3),
Szuk its Ede (2), Taschner Frigyes (math.), Unger Ottó ism. (3), Vetska János
(math.), Winkler Miklós (l). Magántanuló: Tálos Gyula (rajzoló geom.).
összesen: 31.

lll. A osztály.

Osztályfőnök:

Koll er Gusztáv.

Ágh Dezső (2), B ader Ernő (2), Bokor Imre (fizika), Eisenst~dter
József (3), Gábriel Oottffieö (3), Gaz dag József (3), Gyulay István (2), Holzman n Jáno s (4), Horváth József (3), Karner József (4), Kheim Jenő (r. geom.-fiz.),
Kohn Géza (3), Kovács János (4), Kovalovszki Laszló (3), Kövesi Pál (l),
Krems ~r G;rula (3), F royher Ferenc (rajz. geom.), Machon Ferenc ('3~,l\l'akrai
ls ~ Y <·m (fi)l.lr.), Max Ü.::izkár (3), Morvay S andor (3), Ntu berger Ernő (2),
Neu 'el d Jozsef (4), Obst mayer József (2), P ál Józs e f (n e met), Pintér Jenő (3),
Pomp r Fer ..mc (kl), S hiller E ~ nő (4), Schwarz Béla (2), Sch warz Rezső (3),
Sebeszta F~renc (2), Simon István (német), Stern De zső (3), Szabó Oszká:r (3),
W orsclütz Os:~kar {3). Magántanuló : Schiff Jakab (3.). Osszesen : 36.
•

111. B osztály. Osztályf6nök: Schügerl Miklós.
Bakonyi Andor lmagy.J, Böhm Károly (3), Drucker János (4), Fcigl •
Ernő (-t.), Fekete Sándor (3), F enesz József (3), Crünfeld Ernő (3)~ tiabt·rmann
Q.yJ!la (3), Ha •enöhrl György (4, kv. szb.), Heitler Tivadar (3), Herr Győző (3),
H oifman11 Frigyés ( l ), Ja us z Vilmos (kl.), Kappel Gyula (3), Kappel Zsigmond (3),
Kosha Hermann (3), Lei tn ~r Hugo (3), Leitner Samu·(3), Márkus Aurél (3), Püller
ü yula (magyar), R;Hskay P . László (4), Rauchbauer józsef ·(2), Rosenstingl
Frigyes (3), Scbewelik Ferenc (4), Schwabba u er Alfréd t2), Schwabbauer
Oszká!_ (2), Sc hwarz Sándo r (2), Seedoch Robert (3), Stiaszny Rezső (3),
Sflrcíolni Antal (3), Stöger József (4), Szék i János ( ~),Winkler Oszkár (l ). Magántanuló: Hoffmann J ános t3). öss zesen : 34.

IV. oaztaly. Osztályf6nök: Strauch

Jenő.

.

Antheried László (3, kv. szb.), Baumann Ferenc (3), Bayer József (3),
Berezeller Pál (G), Bognár Bá~or György (3), Bozó Ala Jár (math.), Bruckba.ue r Rudolf (~) , Brüsztl Jenő (3), Domokos Sandor (2), Erdei Ferenc (3},
Ft iedmann Ern ő (3), Fri~drich Károly (2), Gesel lmann Istvá n (3), Oöetzloff
Mi ~1ály (3), Grbilinge r Rezs·ö (2), Oroszner J á nos (m at h.), Hauser Béla (3),
,Herr Jenő ·(J), Hofimann Imre' (tört.), Horvát Ernő (3), Iby Ad olf (3),
Jobb lJ ezső ·(3), Ju~g~ei s z Lajos (3), Karner Ödö n (2), Klausz Róbert ·(3),
f(r_e mser Rudolf (3); J( ummert Ká r oly (3), Láng Sándor (tört.-math.) Mascher
J ó zsef. (3), Maszi1a k Győző (vallástan-math.), Missuray Zo ltán ism. (3), Neubauer Károly (3),· Né met Gábor .(2), Ne met György. (kl),. Nitsch Ernő (3),
Ob rlohr K_ároly (3), Palham józsef (l), Pozsga i László (va llá s tan), Preis
Gu ido ( {), Re!~h:t r.t Otto (3), Rois z Vilmos (3), Rosenstingl Antal (3), Sántha
Fere nc ( {). S arosy- Zo it ·in (3), Schirk Frigyes (3), Spitzer Lipót (3), Stad ler
György ( ~), Stern Miklós ( szabadkézi rajz), Stemfeld Ernő (math.), S1ra uber ·
Miklós (3), Stráusz Pál (3), Stricker Imre ism. (kl.) Tichler Jenő (3), Uccusic
Károly (1), Wag ner .Hermann (3), Wartner Imre (3), ·wolf P eter (3), .. Wölfl
Alajos (3.) Magántanuló: Harwich Ernő (kl.), Hoffmann János (tört.) Osszesen : 60.

V. osztály.

O sz t á lyfőnök :

Horvát Rezső.

Bog ná r Károly (2), Cr istea.. László · (3), Drukker József (természetrajz. math .), Oreililig ef- Oyözö (math.). Grosz Ernő (3), Hac kl J á n9s (francia-math.),
HegedOs Ödön (3), iletyes Isrván {~) , Hoffmann Gyula (2), Jager Guszt áv (3),

Kánai Sándor (2), Karner Kálmá n (magyar-ma th .), Kheim Theofil (2), Kiss
Im-r e (math.), Kappel Konrád (3), Kovács Gusztáv (3), . Kugler Mátyás (t),
Lantos Tivadar (1), Lederer H en ik (3), Löbl Má rton (4), Mandl Zoltá n (3) ~ .
Menyhárd Pál (3), Ná tz Géz..a [kl.1, Pet z Gusztáv 13), Rajkai ·Pál t3), Ritter
Ödön (l J, Schönfeld Endre !2), Schwarcz Már~ n [31, Sebesta Ottokár (3), .
Seb6k János ism lmagyarl, Steiner Karoly tfrancia -math.J Stodo lni Gyula (31 ,
Töpler Ervin 13), Trogmayer E rnő [31, Ziermann .József 121. Worschitz Frigyes 13.1 fx\agántanuló : !Eördögh Vilmos lmagya r-math.J Schiff Leo (természetra jz.) Osszesen : 38.

•
VI. oszlálr. Osztály főnök : Gerö Árpád.
Bauer Jen6 (3), Baumann Bé la (3), Bercz·eller Árpád (1 ), Bog-nár
Tibor (3), Boros Lás.zló (ma th.), Brenner Mihály (math. - ábr. geo m .), Csizmadia Árpád (2), Dáhner Nándor (2), Dóczy Endre (3), E rdei Lá~zló (2),
Fendt Viktor (math.), Galambos Pál (2), Hacker Ferenc (3}, Hegedüs Gyula (3),
jurek Aurél (2), Kofln Leo (3), Kummert Alfréd (kl.), Pá l S á nd or (3), R1chly
Nándor (math.), Sántha Gyula (ném:-ábr. geom.), Sauer Pál (3), Sche iber
KaJmán (2), Schwa rz. Miklós (math.-ábr. · geom.), Seyring Ernő (3). Undy
Károly (3), Vísnya S andor (2), Wa])n ~r Lajos (3), Wrana Gyula (kl.). Magantanulők : Roth Ferenc (3), Schiff. Gábor (~) .. Osszesen : 31.

VII. osztáiJ. Osztályfőnök: Dr. Ágh Lajos.
Ágh Tibor (2), Ámon Jenő (3), Baumann J ózsef (2}, Becht Kálmán (2),
Bermann Tihamé r (magya r-német), Blu m Alfréd (8), Breiner József ism. (3),
B iisztl Fere nc (math.), Deutsch Oszkár (3), Dreiszin g e r Nándor (3), fürst
Imr e (2}, Friedrich Ernő (3), Greilinger .Ern ő (~), Gro szne~ ""Pá l (fizika),
urun ner Gyula (4, kv. szb.), Hacker J e n ő (math.), Heller- Albert (kl.), Herzfeld Endre (3), Karner Lajos (2), Kohn Frigyes (3), Lieberze it József (kl.),
P fu hl lirnö (3). Polgár Imre (3), Scholz J ános (2), Staá r F~ renc (magy.-math .),
Sta ár Lá szl ó (3}, Szab ó Alajos (3), Vass Gyula (n.' o.), Wenzet László (math.- · ábr. kv. s zb.), \Vohner Vikto r (magy.-math.), Závár Tibor (3). Magántanul ók:
Nasch Jolán (2), Sugár László l3). ö sszesen: 34.

VIli. osztáiJ.

Os:ztályf ő nök

:

Bart~

Mfksa.

Am brus1ános (3), Becker J ózsef (n. v), Böröcz Antal (3}, Eis enstadter
Henrik (3), Pink Elek (3), Hacker Bódog- {.!), Hacks toc k Vilmos (3), Hammer
Péter (2), Kat:J József (3), Kasz F e renc (3), Ko hn Hugó (3}, Krausz Miklós (2),
Lieöerzeit Walter (3), Lövi F erenc (3); Menyhárd IsiVán (3), .Molná r J ózsef (3, kv.
' s zb.) Né meth Gyula (:~) , Neubauer János (3), Neumann Miksa (2}, Neumann
Nánd.o r (1 ), Paulesich Konrád (2), Pat'1p József (3), Pick Gusztav 131, Polták
Zs igmon d I:H, Rajkai Laszló 131, Si mon Vilmos (31, Ster nfe ld . Imre . !31,
Sztrókay Lajos l31, Takacs Jenő (31, Tauber Ern ő l3, kv. szab J, Tiefe ~ pac h
Antall3l , Trogmayer Gyula 131, Ungár B ela 131, Wolf Ernő {31, Ziermann·
Sándgr (2). Magá ntanulók: Sustin Kata! ir 121, Orasei Rezső t3J, He ller Leó t3),
Holota' Miklós 131, Horváth Ilona (3), Krétay Gyula. 131, Meller Pá l 121,.
Polsterer Paula t2), -Rtedt L. Péter 131, Steiner Antal {n. o.}. ö s szesen : 47.
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IV.
A tanul6k alaliaatlkája az 191e-2o. iskolai évben-.
l. A tanulők számának
alakulása az iskolai év
folyamán
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2. Osztályozás
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3 . Az oaztályozott tanulők
meiosziAsa llletőseg és
honosság szerint
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4. Az osztá!yozott tan uJók
megoszlása vallás, anyanyelv és nyelvism. szerlnt
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5. Egyéb statisztika
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Tudnivalók a

jövő

iskolai évre.

. l. Az 1920-21. tanévre az l. osztályba való előzetes beirás julius.
5-10 és augusztus 27. és 28. napjain délelőtt 10 és 12 óra között történik
az igazgatói irodá~an. Az előzetesen felvett tanuJók yégiegesitése és az I.
osztályba lépni akaró többi tanulónak felvétele szept. l-én délelőtt 9 és 12
óra köz t lesz. A m~gasabb osztályokban tll-VIII. ~.J való felvételre a
tanuJók szept. 2-án és 3-án d. e. 9 és 12 óra közt jelentkezhetnek. Minden
tanuló a felvételkor a megelőző osztályról szóló bizonyitványát, születési és
ujraoltási bizonyitványát köteles bemutatni. As I. osztályba csak olyan tanulők
vehetők fel, akik 9. életévüket már betöltötték, a népiskola IV. osztályáról
bizonyítványt mutatnak fel és a tanker. kir. főigazgatótól kinevezett bizottság
előtt auf!. hó végén a felv6teli vizsgálatot sikerrel teszik le. A felvételi vizsgálat tárgyai: egy magyar nyelvü olvasmány szövegének leírása tollbamondás
után, egy magyar nyelvü olvasmány tartalmának előajása, a legegyszerübb
nyelvtani jelenségek felismerése, a négy számtani alapmüvelet egész számokkal 1000-ig, az egy$zeregy biztos tudása és a fejszámolásban való jártaság. A felvételi vizsgálat ~ija 12 K. A felvételi vizsga irásbeli része aug.
30· án d. e. 9 órakor, szóbeli része aug. 31-én d. e. 9 órakor lesz. A felvételi vizsgálatra jelentkező tanuJók köteles~k egy iv fehér papirost éi irászert magukkal hozni.
2. A javitó, pótló, különbözeti és magá nvizsgálatok aug. hó 30-án d. e.
9 órakor lesznek. A magántanulók vizsgálati dija tárgyanként 50 K, a javitó
vizsgálat dija 25 K, utóbbi összeg valamely iskolai jótékony célra forditan<ló. A rendes tanuJók javító vizsgálata díjtalan. A különbözeti vizsgálat
dija tárgyankint 30 K. Ha valamely . rendes tanuló az évvégi összefoglalásokról fontos <tknál fogva egészben vagy részben elmaradt, akkor, ha
elmaradását hiteles bizonyitv ~ nnyal igazolni tudja, aug. 30-án pótlóvizsgálatra
jelentkezhetik. Eg yébként a pótlóvizsgálatnak magánvizsgálati jt:Jlege van.
3..1. felvételi dij az eddigi 20 K helyett 50 K, az egész és féltandijmentesek e díjnak csak felét fizetik. Ifjusági dij eimén minden beirt tanuló
30 K-t köteles fizetni. A tandíj összege rendes tanulóknál 400 K, magántanulóké 520 K. Tandijmentességért a folyamodványokat az iskolai év megkezdése után szept. 15-ig kell az igazgatós ágnál benyujtani. A tandíjfizetés
határideje okt. t, jan. l, márc. l és május l. A folyamodványhoz a szülők
vagyoni állapot át és a kiskoru testvérek számát feftüntető községi !szegénysé&i, vagyontalansági} bizonyitványt kell csatolni.
4. Azok a tanulók, akik könyvsegélyben óhajtanak részesülni, irják
fel a kivánt könyvek eimét egy fél ivre és adják át ezt a lapot a beírátáskor
a Segélyzőkönyvtár vezetőjének, Horvát Rezső tanár urnak.

