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I. 

Bevezető rész. 

lll otto : " lVillst du des Landes Flor 
1md seine 1Vüt·de mi?· zeigen, 

Deut' nicht auf Paliiste hin, -
{tUtt•' in clie Schttlen -mich ein." 

t§. Freimuth. 

A milleniun1 küszöbén állunk. Netn csoda, hogy lázas iz-, 
gatottság vesz erőt rnindnyájnnkon, az egész nerr1zeten . .BJr~zzük, 
hogy ez végtelen nagy elicsőség a ki ·de d magyar. ·ágra, .tu el y' 
egy évezreden át anynyi balsors és bal::;zerencse között spártai 
karral és hősiességgel 1neg tudta védeln1ezni honfoglaló őseinek 
vérén szerzett tüzhclyét: az ·intáclott 'JJUt.rJyar hazát. És ha kép
zeletünk átvillan az ezreeléves multon, 1nely a dicső küzdelem és 
még dicsőbb önfeláldozás oly számtalan ragyogó példáját sugá
rozza vissza: akkor méltán telik meg szivünk-lelkünk nemes 
önérzettel, jogos büszkeséggel, mert jó lelkiis·meret.tel elmond
ha~juk, hogy Árpád méltó ivadékai voltunk és vagyunk, éR hogy 
a költő szavával élve: szent hazánknak "me,qfizettük mincl, mivel 
csak tartozánk." 

De a milleniumot ü.lő nernzetnek 1nás kötelességei is van
nak. Nem elég, hogy csak rámutasson hős bajnokaira, dicső 
győzohneire és a vérözönre, mely a haza fentartásáért vívott 
tusákban áztatá földjének rögét. A mi'tvelt világ nem a hazát 
kéri számon tőlünk, mert tudja, hogy az "van"; nem a hős
tetteket, 1nert ezek hire bejárta az egész világot, hanem nemze
tünk haladását az államélet, a társadalom, a tudomány és mü
vészet, szóval anyagi és szelletni életünk minden egyes ágában 
és irányzatában. Azt latolgatja, hogyan illrszkedtünk bele az európai 

l ' civilisatio gyürüzetébe; lépést tartunk-e mi, Azsia szülöttei, Arpácl 



ivadékai, az európai eniturnépek müvelödésével, haladásával s 
vajjon adtuk-o ezeréYes fonállásunk alatt akkora jeiét politikai 
érettségünknek és cnlturális haladásunknak, amely arányban áll 
a letünt évezred óriási időterjedelmével s mely a milleniumot 
nemcsak cbronologia, hanem tartalom szerint is "ne·mzeti örö?n
ünneppé" varázsolja. És mil1thogy a culttu·ális haladás alapját az 
iskolákban kell keresnünk, legelső sorban azt kérdi tőlünk a kül
föld, vaijon tanítás- és ne,velés-ügyii,nk és köz1niivelődési intézményeink 
c~ tökély (b1na 1nagctslatá1t állanak-e, melyen -lDurópa haladottabb 
népeinek tanügye, n1ert oz a legbiztosabb záloga egy jobb, egy 
~zebb uj ezredévnek. 

Azt hiszem, ma már túl vagyunk azon, hogy a ne1nzetek, 
az államok létfentartásának és hatalmának kizárólagos avagy fel
tétlen biztosítékát a lakta.nyákban és ágyukban keressük. Hisz 
századunk legjelesebb hadvezérei is nyiltan bevallják, hogy a 
háboruk sorsát ma már az iskola, a tudomány> a könyv dönti 
el. A nemzetek létfentartó tényezőit a tudornányban és jó erkölcs
ben kell tehát keresnünk, vagyis az iskolák és legelső sorban a 
középiskolák csarnokaiban, amelyek 8 éven át és éppen akkor 
képezik, gyakorolják, edzik és formálják az ifjuság elméjét, szivét 
és kedélyét, amikor az legfogékonyabb nemcsak alapos isme
retek .befogadására és gyüjtésére, hanem az akarat, a tettvágy, 
a jellem fejlesztésére és megszilárdítására is. Mert hiába, a tudo
rnány önmagában képtelen az emberiség boldogítására, ha nem 
párosul vele melegen érző sziv, nemes és tiszta erkölcs, derült 
kedély, nyugodt lelkiismeret. Az . ember erkölcsi becsét annak 
erkölcsvilága adja és határozza meg. Az pedig tagadhatatlan, hogy 
az i(inság tudományos és erkölcsi alapját éppen a középiskola 
veti meg. Szokás hivatkozni kivált az erkölcsi nevelés tekinteté
ben a szülői házra is. Úgy de mit bizonyít a tapasztalás ? Azt: 
hogy a legtöbb szülö nem tud, ·más meg ne·m akar, sok más 
pedig a osaládfentartásért vivott nehéz küzdelmeiben nem is ér rá 
nevelni gyermekeit. A gyern1ekek különben is 6-ik évöktöl fogva 
20 éves korukig körülbelül 12-14 esztendőn át az iskola pad
jain töltik napjaik nau részét. Hol nevelődjenek, müvelödjenek 
tehát, ha nem itt? Tiszta 1neggyözödésem azt sugallja, hogy 



nemzetünk jövője iskoláink, kivált középiskoláink jelességétől függ; 
hogy tehát ezekben kell keresnünk nemzetünk szellemi és anyagi 
haladásának, boldogulásának, virágzásának gazdag forrá ·át, amely
ből jólét fakad, terjed és á.rad szerte nemzetünk legkiseb b 
izecskéjébe. 

Hogy menynyire haladt nemzetünk jövőjére oly rendkivül 
nagyfontosságu középiskolai oktatásunk a millenium küszöbéig, 
annak a kimutatására lázas tevékenység fo1y országszerte. A 
közoktatásügyi kormány gondoskodott arról, hogy középiskoláink 
monografiái is elkészüljenek a milleniumra. Nincs kétség benne, 
hogy a tanárság önfeláldozó buzgalma sokat és sok jelest alkot 
e téren kivált ott, hol az adatok nagy része már összegyüjtve, 
a régi acták tö1nege rendezve és kellő anyagi eszközök állanak 
az iró rendelkezésére. De ahol ennek hiával van az író, ahol 
nincs elegendő pénz kutatásra, másoltatásra, nyomdaköltségekre: 
ott szinte lehetetlen tiszta és teljes képét adni az illető intézet 
fejlődésének, 

Én nen1 csekély kedvvel és lelkesedéssel vállalkoztan1 a 
Soproni Ali. Föreáliskola történetének megírására, de munka
kedvemet egyre lohasztották az egymás nyomán járó csalódások. 
Két körülményt kell kien1elnem, amelyek joggal menthetik a munka 
esetleges hiányosságát. Első: a levéltárak hiányos volta, mely lép
ten-nyomon meg-megakasztja a kutatót munkájában. lVIég a leg
rendezettebb levéltárak is hiányosan vannak fölszerelve az iskola
ügyekre von1ttkozó actákkal. Van eset rá, hogy egyes jegyzö
könyvekben hivatkozás történik nagyon fontos iratokra, amelyek
nek sehol sem akadhatni nyontára. A másik körülmény : a mo
nografia kiadására szánt pénzösszeg elégtelensége. Ennek ugyanis 
az volt a következménye, hogy a történetet aránylag rövidre 
kellett szabnom. Számos érdekes adatnak, okiratnak közlését el 
kellett mellöznöm, részletekre alig lehetett itt-ott kiterjeszkednen1 ; 
pedig éppen a részletekben van az élet, a lényeg, Inert hisz ép
pen ezek adják n1eg n1inden egyes intézetnek a maga sajátos jel
legét, karakterét. Ekként sok · érdekes anyag ment veszendőbe. 

Ily mostoha körülményekkel kellett neken1, mint ezen 
n1onografia írójának, megküzdenem. Anynyit adhatok tehát csak 



benne, amenynyit a rendelkezésemre álló rövid idő, a kutatás 
itt-ott kétes eredménye és a kiadásra szánt anyagi erő elé1n 
szabott. 

De azért örömmel telik Illeg sziven1, ha rágondolok, hogy 

o monografia közrebocsátásával nemzetünk ezredéves ünnepe 
alkalmából én is hozzájárulhatok szerény tolla1n néhány vonásá
val középiskola.i tantigyünk állapotának jellemzéséhez, és hogy 
szerény müvem egy lánczsze1net képezhet az iskolai monografiák 
ama hosszu sorozatában, mely tanuságot tesz rnajd a külfölrl 

előtt, hogy a "barbár" n1agyarból ünmár valóságos "culturnép" 
lett, n1ely óriási léptekkel halad a mií.velődés ösvényén: Nyugot
Európa felé. 

Sopronban, 1895 október havában. 

Dr. Kárpáti Károly. 



II 

A Soproni Főreáliskola csirái, keletkezése és 
fokozatos fejlődése. 

1. Előzmények. 

Felekezeti iskolázás általában. 

Aki Magyarország rég letünt századainak művelődési viszo
nyait ismeri, nem fog csodálkozni rajta, hogy föl egész a 
XVIII. század derekán túl a vallás eszméi, a valláserkölcsi 
nevelés elvei s ezekkel karöltve, a reformat.io terjedésétől kezdve, 
a keresztény felekezeteknek egymáshoz való ellenséges viszonyában 
rejlő vallási villongások és küzdelmek uralkodnak a közviszon:yokon. 

A keresztény egyházak szent czéljai és a felekezeteknek 
egymásra való ideges féltékenysége mintegy azt a követelést 
támasztotta az illető felekezetek vezérférfiai elé, hogy a lehető 

legnagyobb súlyt a felekezetökhez tartozó ifjuság valláserkölcsi 
nevelésére fordítsák. l\1inden felekezetnek az volt a főtörekvése, 
hogy hiveiben és kivált a jövő nemzedékében a felekezeti szellemet 
és jellemet a Inegingathatatlanságig kifejteszsze és megszilárdítsa 
és az ecclcsia militans elszánt, önfeláldozó harczosává nevelje, 
mert ebben látta biztosítékát 1ninden egyes felekezet a jövőben 
való fenállásának, terjedes3nek és virágzásának. 

E jelenségből természetszerüteg következik, hogy a nevelés
és oktatásügy e századokban úgyszólván kizárólag a felekezetek: 
a papok és lelkészek kezében volt; hogy állami, illetve községi. 
alapból fenntartott közös avagy nemzeti iskolákra vajmi ritkán 

··akadunk közoktatásunk e századokbeli annáleseiben s végül, hogy 
a nevelés- és közoktatásügynek az volt a nem leplezett főczélja, 

hogy alapos t.udományu theolognsokat képezzen ki a felekezetek szá-

Felekezeti 
iskolázás 
általában. 
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m:ira. Az egyes időközökben alapított hazai felsöi~kolátnk sem 
igen virágozhattak fel, mert ifjaink nagy ré;sze a saját felekezet
beli külföldi egyeteinekre özönlött, hogy a nagy hírnek ö;_·vendő 

fő iskolákon befejezvén tanulmányait, tudományát a felekezeti bar
ezokban idehaza latbavesse és a középiskolai oktatásban és az 
ifjuság nevelésében érvényesítse. 

Községi ág. ev. latin gymnasium Sopronban 1557- 1674-ig. 

Első ág. ev. A reformátio szellen1e hazánk talán egy vidékén sem hó
lat~ gym- dított magának oly robarnosan híveket, n1int éppen Sopron váro-

nasmm Sop- 'b H't l .J t k b' ' · 'k l ' XVI ' d ronban sa an. 1 e es a~a o T IzonyitJa , 1ogy n1ar a . szaza 
(1557- 1674.) derekán majdnem az egész város az ng. ev. hitvallást követte s 

hogy a soproni "ev(tn,r;yélmi egyház" is Iiuír 1550-bcn alakúlt 
1neg. A katholiciBrnus elnyomásával a város élére ternu~szetesen 

evang. magistrátusok és polgármesterek kerültek, akik az evang. 
egyházzal állandó és szoros összeköttetésben lévén, annak érde
keit a községi pénztárból tőlük telhetőleg elő1nozdítani iparkodtak, 
egyebek között iskolák alapításával és segélyezésével is~ 

A már alighanem 1525 óta fennálló latin iskolát a n1agis
trátussal egyetemben az "evangyéhni buzgóságu" Hu,mel Kristóf 
polgármester vette különösen gondja alá és azt 1.857-ben anyagi 
és a reforrnatio befolyása alatt szellemi tekintetben is gyökc
resen átalakítván és 4 osztályuvá szervezvén, lerakta a mai napig 
virágzó "Soproni ev. fő tanoela" alapját, mely a városi magistrátus 
védőszárnyai, felügyelete és vezetése alatt ITiindinkább fej lódésnek 
indult és 1857-ben fényesen rneg is ülte fennállásának 300-ik év
fordulóját. E gymnasiun1 tehát, bár a várös közköltségén tartották 
fen, határozottan ev. jellegü és szellemü volt. Rectorai, tanárai és 
segédei ( collabora torok) majdnen1 mind a külföldi protestaus theo
logiák és egyetemek kiképzett the9logusai voltak és mint taná
rok idehaza rendkivüli tekintélynek örvendtek. A bécsi békét 
követő időszakra esik ezen iskola virágkora .. Mint JJ!Iiillne1· Mátyás 
" .A. Soproni ev. főtanodc~ Története" ez. 1nunkájában mondja "ez 
iskola híre csalcharnar Ú/JY elterjedt, hogy 1ncssze vidékről jöttek 
immár ifjak Sopronba, édesget-ve a 4 intézetven nyerendő szellemi 
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és anyagi ápoltatás 1·emAnye által. JJ!Ie1·t hisz a jeles tanárokon 
kivül bizonyosctn ne1n kis vonzerővel bü·t ct }ól rendezett al,umne,u1n 
·is, mely a tanács bökezüs~qéből ne1-n csak élelen~n~el, hanem lakás
sal, r~tházattal és minden sziikségesekkel ellátta az úgynevezett 
"adstans" ifjakat azon szolgálatért, melyet azok az istentisztelet alkctl
mával a . karzaton tettek a cantm~ vezetése alatt". Az intézet idővel 
öt és 16 3 3-ban 6 osztályú vá fejlesztetvén, a tanulók teljes, tehát 
oly foku kiképzéséről gondoskodott, hogy akad. tanulmányaikat 
tovább folytathassák. 

De a soproni e-vang. egyháznak és latin gy1nnasium:lnak 
ezen virágzó állapotját megsemmisítette az evangclikusokra nézve 
oly gyászos emlékezetü 167 4-ik esztendő. Ugyanis az 1670-bcn 
fölfedezett összeesküvés (a felségsértési hün) - evang. irók föl
jegyzései szerint -- alkaln1at adott az evang. egyház elleneinek: 
hogy a törvényes eljárás szine alatt visszaélvén a királytól rájuk 
ruházott hatalonnnal, tökéletesen eltöröljék az e"Vangelikusoknak 
törvénybiztosította vallási szabadságát. A kath. reactió teljes 
erővel tört ki; az evangelikusok ternplon1ai, iskolái erőhatalommal 
elfoglaltatván, egyelőre félbeszakadt a virágzó l::ttin gyinnasiL1n1 
n1üködése is. Osak nliclön az 1681-ben, Sopronban tartott orszng
gyülés, ujra szabadabb n1ozgást engedett az evang. gyülekezetnek 
és az eh1zött lelkészek és tanítók uj ból visszatérhettek, c~ak akkor: 
1682. julius 9-én nyithatta Ineg ujra a soproni ev. egyház a 
maga latin iskoláját, mely azóta szakadatlanul folytatja nemes 
hivatását és a Dunántúlnak n1ai napig egyetlen teljes evang. 
főiskolája. 

Községi ev. nép- és polgári iskolák Sopronban 1578- 1674. 

A városi tanács nem állapodik meg a latin gy1nnasiurn Községi ev. 

életbeléptetéséveL Ugyancsak a magistr{Ltus gondoskodni akarván n~p.-. és pol· 
, , 1 , bb l , . t , l fi . k l ll " l . k , , , "l . gan Iskolák a ne p- es a so po gu n osz a y :una ro o n epzesero , IS, Sopronban 

1578-ban, tehát oly időben, rnikor nemcsak hazánkban , hanein (1578~1674). 

1nég a sokkal kedvezőbb és szerencsésebb politikai viszonyok 
között élő idegen államokban is csak igen spo~adikus nyomait 
találjuk az ilyen iskoláknak, két német és egy nutgyar polgári- és 
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népiskolát alapított és tartott fen a község kincstárából. Mily szép 
jelét adta tehát a németajku Sopron hazafias gondolkodásának 
és érzületének ezelőtt 300 esztendővel, mikor a német polgári 
iskolák mellé egy párhuzwmos magyar tanfolyamról is gondos
kodott oly időben, mikor ily nemzeti iskolák alapítása szerte a 
hazában még csak a pium desiderium-ok közé tartozott. 

Azonban a bekövetkezett politikai és kivált hitfelekezeti 
viszonyok kedvezőtlen alakulása következtében a város a magyar 
népiskolát is beszüntetni kényszerülvén, a tanács ennek pótlására, 
illetve a meglevök kiegészítésére 1ná:r 1612-ben egy trivial-iskolát 

alapított, n1elynek feladatává tette, hogy 1negadja növendékeinek 
a tanulmányaik folytatására szükséges elöképzettséget. 

Községi ev. magyar gymnasium Sopronban 1659-1674. 

Községi ev. Városunk hazafias érzületü po;gársága és kivált magistrátusa 
magyar Jll}lr a 17 ·ik század elején sürün emlegette, mily égető szükség 

~~=:S~:: lenne, hogy a fenálló latin iskola mellé egy ntagyar gyntnasi,um 
(1659-1674). js szerveztessék kivált azon czélból, hogy ez a "leendő magyar 

lelkészeknek szolgály"on lcépezdéül". l{czdetben feln;.erült az a véle
n1ény, hogy az 1612 óta fennálló triviaL-iskolát át kellene alakítani 
magyar gymnasiummá. Az ügy soká vajudott és a tanács ismé
ieJten ös örömmel foglalkozott rzen kedves eszméjéveL Azonhan 
határozott alakot e közóhajtás csak 1657-ben öltött, a midőn a 
tanács n1njus 14-ikén tartott gyülésében ujra szönyegre hozván 
a magyar gyrnousium alapításának szükséges voltát, Reicl~enhaller 
Rikárd, akkori városi "népszószóló" (Vorrnund = tribunus plebis) 
kezdeményezésére és indítványára elhatározta, hogy egy magyar 
gymnasiumot létesít és e határozatnak oly derekasan szerz~tt 

érvényt, hogy az uj, neve sze1~int "magyar" gy1nnasúltmot 16 59-ik 
évi junius hó 23-ikán a polgárság közöröntére ünnepélyesen meg is 

nyitotta. Sopron tehát ez időtől fogva két jóhirü gymnasiumot 
tartott fenn: egy latint éd ·egy magyart, melyek fölött a városi 
tanács gyakorolta a felügyeletet n1int az egyháznak és iskoláknak 
patronusa. Hogy ezen iskolák oly nagy ~irágzásnak indultak ez 
időben, a rnilyennek "ily iskolák hazániban akkor talán még 
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sehol sem örvendhettek", az a derék és jeles tanárokon kivül 
nagyrészt a városi tanács érdmnc, a mely nagy áldozatokat hozott 
ez intézetek érdekében. Az 1670-es években beállott kath. reactió
val megszünt a többiekkel együtt e községi magyar gymnas1um 
is, és többé soha meg nem nyittatott. 

Katholikus fögymnasium Sopronban (1636-maig). 

Nem uj dolog, hogy a reformátio mint mindenütt, ügy Katholikus 

hazánkban js, az iskolák nagytnérvü szaporodásának és fejlő- fögymn. 

d , , k 'k .f" '., , lll A .c l k . t 'lk d' . t Sopronban esene egyi 10rugoJava on. 1e e ezetl ve ~ e es SZln e (l63S-maig). 

megkövetelte, hogy minden hitfelekezetnek minél több és minél jobb 
nép- és középiskolája legyen. .De a kath. egyház kezdetben, a 
protestantismus rohamos terjedésekor, szinte tétlenül veszte.gelt és 
alig tett valamit a protostans szellem ellensúlyozására. A protes-
tantismus praepotentüíja idejében Sopron városa kath. lakóinak 
nem volt felekezeti gymnasiuma, ami sokszor keserü panaszokra 
adott okot a kath. hívek táborában. V égre a folyton terjedő 

és erősbödő protestantismus ellensúlyozására 1836.-ban Incg-
teszik az első lépést D1·askovich György, györi püspök és gr. 
Esterházy Miklós nádor. Bőkezüségökből létrejő a soproni 
J·ezs~tita tögymnasiwm, amely idővel a Szent Benedekrendi szer-
~et tulajdonába menvén át, mint ilyen mai nap is egyike 
hazánk legrégibb és legjelesebb kath. fógymnasiumainak. Késöbb: 
1682-ben megnyílik a város kegyurasága alá rendelt kath. elemi 
iskola is. 

V árasunk és hitfelekezeteink iskola-alapításának és fenntartásá
nak ezen rövid vázlatából is láthatjuk, hogy Sopron városa, 
n1ely culturális inté~mények tekintetében ma is egyike hazánk 
elsőra.ngu emporiumainak, a nemzeti oktatásügynek valósággal 
úttörőjévé vált és már a XVI. század derekától kezdve virágzó 
népiskolákkal és gymnasiumokkal rendelkezett, melyek közül 
egyik-másik idővel megszünt ugyan, de a fenmaradtak évszázadok 
hosszu során át ernyedetlen kitartással és buzgalommal apostolas
kodtak az oktatás és nevelés mezején, amelynek Friedelius 
szerint az a hármas czélja, hogy elsajátíttassa az ifjusággal: 
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a. vallásosság (pietas), a tisztes e1-kölcs (honestas) és a tudományos 
müveltség (humanitas) erényeit. 

' 2 . Ag. hitv . ev a ng. reáltanfolyam 1838-1853-ig. 

a) Első mozgalom. Az alapítás eszméje. 
Korviszonyok. 

Ág. evang. Az eddig n1ondottakból is látnivaló, hogy Sopron városa 
kisegitö ujabb korban s01n szi1kölködött jeles népiskolák és gyn1nasiumok 

reál tan fo- ' lk l l l t l · ' t ' l b l · l ' ' tl t ' l kl · ·f' ' lyam ne ü , me y e { e JCS mer e c en ne eg1 1e te c az a ,. con 1 JUSag 
1836- 1853-ig. nevelési és tudományos szül\ségleteit és tökéletcsen n1egfelelhet

tek az iskolázás e korbeli szellemének és követelményeinek. 
Azon ban időközbrn nagyot fordult a világ. 

Kor- Minthogy idővel a helyi nép- és polgári iskolák ügy korlá-
viszonyok. tolt számuknál, ar. ebből keletkezett túltömésöknél, tovább:t szrr

vezctöknél, valamint tantervöknél fogva is a r:1juk bizott növen
dékeket a hittan-. olvasás:-, irás- és sz{unolásban csak a. legcgy
szerübb és legszükségesebb ismeretekre és ügyességre taníthatták ; 
~ gy1nnasiumok pedig, az antik kor classicus kincseinek eme hü 
őrzői és terjesztői, az alaprnúveltséget kizárólag ar. ó-classicai. 
nyeh·ekro és irodalmakra fektetve adták meg az ifjuságnak: okvc
tetlenül fel kellett merülnie az ujabb időben, kivált városu11kbauL 
·melynek lakosai javarészben iparral és kereskcdclcnuncl foglal
koznak, azon modern és életrevaló eszmének, hogy a n1érvadó 
körök gondoskodjanak oly intézet alapításáról, mely a gyrnna
siummal szemben, az életnek inkább gyakorlati követelményeit 
tartja szen1 előtt, azoknak hódol és a tanít:ís súlypontját az 
ó-classicismus elméletéről a gyakorlati, a technikai tudományokra 
helyezi át. 

Már IL József, ki a nevelés és tanitás ügyé.ben az élet
ezéljául kitüzött "felvilágosodás" terjesztésének feltétlen eszközét 
látta, érezte annak szükségét, hogy a természetrajz, physika és 
geometri:~t tanítására nézve külön, még pedig jgcn sr.igoru uta
sitásokat adjon s azok pontos rnegtartását múlhatatlan kötelessé
gévé trgye a tanintézetek igazgatóinak. Ezen ~ttasUásokban fél1'e- ~ 
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is1nerhetetleniíl 1negnyilatkozik 'már az uj kor követelményeinek 
1neg(elelő reális irány szelleme, 1nely ettől fogva 11~indinkább 

1negköveteli ct magct jogát a középiskolai és felső oktatás e,gész 
vonalán. , 

Es azon nincs mit csodálkozni. 
Az ujabb kor jórészben m~gváltozott irányának bámulatot 

keltő vívmányai, taláhnányai és fölfedezései, a vasutak és gőz

hajózás nagyrnérvit terjedése, rnely szokatlan forrongást, átalaku
lást okozott a gyakorlati élet sok ágában ; rnely óriási lendületet 
adott az ipar és kereskedeletn ügyének és lázas tevékenységre 
serkentette az iparos és kereskedő osztályt, hegy a hirtelen kelet
kezett óriási concurrentiában megállhassa helyét: minde1.en ujabb 
fejleményeknek szinte követelő, ünpera~iv befolyása alatt álló polgár
ságnak be ke.llett látnia, hogy az élet gyakorlati · pályáján működő 
honpolgároknak ezentúl a reális szakmü v eitség n1agasabb fokán kell 
áJlaniok, hogy szakbeli foglalkozásuk n1inclen követelményeinek 
és szükségleteinek 1negfelelni képesek legyenek. Nagyon termé
szetes tehát, hogy városunk polgárainak lelki szmnei az uj kor 
felé irányultak s oly tudornányos 1niiveltséget kivántak adni és . 
biztosítani fiaiknak, arnelv a kor szelleméhez sirnul, a kor köve-

" 
telrnényeihez van szabva és arra képesíti az ifjuságot, ·hogy 
lépést tarthasson az i par és kereskedelem terén, és általában a · 
gyakor lati életpályákon a technikai tudományok sz inte rohanó 
haladásával és fejlődésével. 

Az úttörök és adakozók. Az evang. convent bizottságának 
javaslatai. 

Azonban az úttörés, a kezdeményezés dicsősége e téren nen1 Az úttörök. 

a városi hatóságo t illeti 1neg, rnely évszázadokkal azelőtt oly A reáliskola 

buzgó tevékenységet feitett ki városi iskolák alapítása és fen- eszméje fel-
:.~ merül. 

tartása érdekében, hanem a soproni ág. hitv. evang. hitközséget, 
illetve conventet, melynek az élet gyakorlati szükségletei iránt 
helyes érzékkel biró, providens előkelöbb tagjai vetették fel 
először városunkban a reáliskola alapításának eszméjét s azt 
rövid idő alatt rneg is tudták valósítani. 
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Az evang. Az evang. convent 1834-ik évi augusztus 31-ikén tartott 

ef:!~!::::. gyülésében foglalkozott először a reáliskola alapításának eszrnéjével · 
zata reál- és kimondotta annak égető szükségét, hogy - a gyülés jegyző

iskola könyve szerint - : 
alapítása . R l 1 l .. d t d · l 1 v b · érdekében "e·me ea sc,~u e gegrun e wer e, ~n wé cner .o..na en, dw sich dem 

(1834.aug.31.) Handwerks- oder Kaufmannsstande widmen, mit solchen Kenntnissen 
ausgestattet uncl in solchen F ertigke1:ten geübt werden sollen, welche 
ihnen für ihr künftiges Geschaft ttnmittelbaren Nutzen versprechen, oder 
sie in den Stand setzen, .Alles, was sie betreiben, mit mehr Geschick 

Első reál-
iskolai 

bizottság. 
(1834.) 

ttnd Einsieht anzugreifen. 

A convent egy bizottságat küld ki a maga kebeléből, 111elyet 
egy jegyzőkönyvi kivonatban 198. sz. alatt felhív, hogy a szóban 
forgó alreáliskola él~tbeléptetésének tnódozataira vonatkozó véle
ményes jelentését lehetőleg rövid idő alatt terjeszsze a convent elé. 

A bizottság tagjaivá a következő convent-tagok lettek: 
Leopold Petz, Prediger, Hetyési László, Andr-eas Palló, 

Ludwig Artne1", J ohann Jakob Schneider, Martin Benczúr, Joseph 
Györy, Samuel Boór, Ferdinand Eckel, Ferdinand Wrchowszky, 
Georg Zügn és Stephan J(renosz (Notar). 

Az első A kiküldött reáliskolai-bizottság 1834-ik évi november hó 
reálisk. bi- 2-ikán tartott gyülésében tárgyalta az ügyet és megállapodásait 

zottság 
javaslata. a következő átiratban terjesztette elő a convent plenuina elé: 

(1834. nov. 2.) Deputations-Gutachten in Betreff der Z'U errichtenden R eal-
Adakozók. schule allhier sam1nt einem beigebogenen Prot.-Extract dtto 31. Aug. 

1834. Nr. 198. 
» 1-tens : D ass einstweilen, bis nehmlich der hinlangliche Fond 

zur Errichtung einer abgesonderten Real-schule vorhanden seyn wird, 
die Verbesserung der höheren Knaben-Classe nothwendig ware. Bis 
diese Stunde sind zur Errichtung einer aholichen Realschnie durch 
Herrn Samuel Boór 200, durch Herrn Ferd. Eckel 100, dttrch Herrn 
Mart. B enczúr 100, du1·ch Herrn .Assessor und Perceptor Samuel v. 
Torkos 100, durch Herrn Dan. Tsch·url 100, durch Herrn Med. Dr. 
Carl A . Toepler 100, durch Herrn Georg Rátz 100 und d~trch Herrn 
Ferd. Jentsch ebenfaUs 100 fl. zusammen, · elemnach 900 fl. Oonv. 
Münze als Stamrn- Capital angeboten worden und da es bloss n ur von 
dem mehr oder weniger günstigen Erfolg der Subscription, welche die 
Herrn Eckel und Boór einstweilen über sich genom~en haben, abhangt, 
bestimmen zu können, oh diese so sehr ersehnte Lehranstalt baldigst 
ins Leben treten könne oder nicht, - demnach ware dieseibe auch 
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nach Möglichkcit zu beschleunigen. Um aber die bedi~rte Sammlung 
begünstigen zu können, wiire es nothwendig, dass in dem Lyceal-Hörsaa] 
eine V ersammlung der ganzen hiesigen Gemeinde gehalten und eben
derseiben durch eiu, von Scite Eines Löbl. Kirchen-Convents zu ernen
nendes Individnum der wahre Zweck der ferner zu veran3taltenden 
Subscription in einer bündigen Rede vorgetragen wiii·de. 

Zur Besoldung eines Lehrers an dieser Anstalt, weleber jedoch 
verpflichtet seyn sollte, arme l{inder unentgeltlich zu unterrichten, 
waren erforderlich ausser einer freien Wohnung, dann dem Holz, welches 
ihm gleich den übrigen Herrq Lehrern an den hiesigen Bürgerschulen 
von der Stadt verschafft werden sollte, jahrliebe 200 fl. Conv. Münze 
sammt einern angemessenen Didactrum ; 

2-tens : dass die vorgeschlagene Realschnie dem erwünschten 
Zwecke dann entsprechen könne, so in derseiben folgende Lehrgegen
st~inde vorgetragen würden, als a) Ausbildung der Schrift b) Rechneu 
c) Schriftlicher und mündlicher Gedankenvortrag d) Erdbeschreibung 
e) Allgemeine W eitgeschichte f) N aturknnde g) Mechanik h) Techno
logie tmd letztlich i) Anfangsgründe der Geometrie popular vorge
tragen. 

3-tens: dass es gut ware, so zum LehrGr für dieses Fach ein 
Studierender auch durch wesentliche l Tnterstützung Eines Löbl. Kirchen
Convents vorbereitet und ausgebildet würde, weleber sich jedoch in 
ahnlichem Falle auf wenigstens 6 J ah re verpflichten müsste. Noch mehr 
gemeinsam könnte diese nützliche Lehranstalt gernacht werden, so an 
derseiheu mehrere Lelu·er angestellt würden und zwar auf folgende 
vVeise: wenn von den, allhier schon besteheuden Herrn Lycealprofessoren 
und Herrn Lebreru der hiesigen Bürgerschule, die sich nehmlich diesem 
Geschafte z um wesentlichen N utzen der J ugend zu unterziehen 
wünschten, eine ICörperschaft gebildet würde, welche die Schüler jahr
w~ise mit Abrichtung in den ·vorgeschlagenen Lehrgegenstanden gegen 
Beziehung eines massigen von den einzulaufenden Zinsen des auszu
whkenden Fondes zu erzweckenden Gehaltes unterrichteten, und damit 
zur waln·en Ueberzeugung der Gmneinde von den1 unberechenbaren 
N utzen derseiben für die ganze bürgerlichen Gesellschaft, annoch in 
diesem laufenden Sch ul jahre angefangen, au ch nach dem W unsche 
unserer hiesigen Gemeindeglieder sowohl diese zu errichtende Lehr
anstalt, als auch die schon bestehende hiesige Bürgerschule unter die 
Leitung einer aus der Mitte des Löbl. Kirchen-Convents zu ernennenden 
eigenen Schul-Comission für die hiesigen Bürgerschulen, wozu auch 
mehrere Mitglieder aus dem Bürgerstande von Handels- und Handwerks
mannern, sowie auch von den 'Virthschaftsbürgern beigezogen werden 
sollte, gestelit würden ; 
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4-tens: class znm H.ealschnl-Locale eme der neuzubauenden oder 
bereits bestebenden Schulen vorgeschlagen werde. Am zweckmassigsten 
~vare· es, so dazu die jetzige Poszvéky-sche im Lyceal-Gebiiude gewahlt 
wiirde und zwar aus dem Grundc, weil elaselbst zugleich die alld01·t 
vorhandenen physicalisoheu Instrumente zum nöthigen Gebrauch beym 
Unterrich t am Bequemsten verwendet werden könn ten. W orüber wir 
Einern Löbl. Kirchen-Con ven t unscr unterthanigstes Gutachten hiemit 
erthcilen. So geschehen Oedenburg*), am 2. November 1834. Krenosz, 
Notar. 

Az evang. convent határozata. 

A convent A véleményes jelentés .a Oonventnek 1834. évi november 
(~:;!'.:'::~~:) 23-ikán tartott gyülésében került sz·önyegre, a n~ikor is a jegyzö

könyv 273. száma alatt azt a határozatot hozta a Oonvent: 

A convent 
felhivása 
realiskola 
~rdekében. 

a) hogy az eddigi adakozóknak nagylelkü adomtínyaikért a nyilvá
noss~1g előtt köszönetet szavaz; 

b) hogy a gyűjtést folytatja és e czélra a propomlit általános 
gyülést a sz6noldattal, illetve előadással együtt megtartja; 

c) a tantárgyukat helybeohagyja, egyuttal megbízza a bizottságot, 
hogy egy tant<írgy- és 6rabeos7.tás tervezetét Inielőbb eléje terjeszsze; 

cl) a tanerőkre és a honort\.riumra nézve egyetért a bizottsággal és 
felhatalmaz7.a, hogy magát e czélb6l a lycenmi tanárokkal érintkezésbe 
tegye; 

ej az iskolai bizottságot mGgalkotja és annak elnökévé a convent 
elnökét és a város polgármesterét: Franz. Sav. Laitner;·-t teszi; 

f) végül elfogadja tantermiil a Poszvék-féle hclyiséget. (Kiadta: 
Palló András, a convent jegyzője). 

A convent, hogy általános érdeklödést keltsen az alapítandó 
iskola iránt és a már 1neglevö al~ptökét ujabb adom~nyokkal 

gyarapítsa, csakugyan kibocsátott felhivást ez ügyben az ág. 
evang. hitfelekezet tagjaihoz, amely így hangzik: 

Einer christlichen V ersa1nmlung ·wird hiemit zur \tVissenschaft ge
braeht: 

"Dass am nachstkommenden Donnerstag, das ist den 20-ten l. 
Monats Vo_rmittag urn zehn Uhr in dem Hörsaa~ des evang. Lyceal
Gebdudes der Plan und Zweck einer, von Seite der h~esigen Evang. 
Gemeinde zu errichtenden Realschule und der allda zu haltenden Bede 

*) A városi és hitközségi régi okleveleken és jegyzőkönyvekben következetesen 
Oedenburg áll a hivatalosan helyes " Ödenburg" helyett. 
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vorgelegt und erkléirt we'rden wird, zu welcher die ch1·istlichen Ztthörer 
freundlich eingeladen wer den. « 

Vajjon ezen gyülés és a beszéd valóban 1negtartatott-e, és meg 
lett-e annak a kivánt sikere és ered1nénye, annak nyomára a 
régi actákban sehol nem akadhattan1. 

A reáliskolai bizottság 1835. évi február 4-ikéri tartott gyülé- A reálisk. 

· sében fogta tárgyalás alá a convent fenti átiratát és indítvá- .bizot~s&g 

nyozta, hogy az uj re:Uiskola 2 tanfolyamra szerveztessék. Az UJabl~t~~vas
előadás délelőtt 1 0- 12-ig, délután 2-4-ig, esetleg 4-6-ig tartson, (1835. febr.4.) 

ami attól tétessék függővé, lehet-e a növendékeket önálló 
helyiségbe elhelyezni, vagy sem. Indítványazza továbbá a bizottság, 
hogy~ iskola 1835-ik évi szeptmnber 1-én n1egnyittassék. Minthogy 
azonban a lyceum és a népiskola tanárai közül időhiány n1iatt 
senki sem vállalkozott a reáliskola növendékeinek tanítására, a bizott-
ság az evang. theológia hallgatóival tette magát érintkezésbe, akik 
közül öten ajánlkoztak a tanításra csekély honoráriun1ért. A 
bizottság i ndítványozza, hogy a convent ezt az ajánlatot fogadja el. 

• 
Es pedig tanítana : 
Sz loboda Lajos: földrajzot heti 2 órában ; 
J(leblatt H ennann: irásbeli (2) szóbeli fogalmazást (2) 

heti 4 órában ; 
Ga1natt( H enrik: történelmet heti 4 órában ; 
Pü1·tzel János : rajzot (2) Caliigrafia (2) heti 4 órában; 
Royko Kú1~oly: szán1tant heti 4 órában. 
A bizottság jegyzőkönyvéhez csatolt mellékleten a 2 reáltanfo

lyatn tantárgyainak és órabeosztásának terve van részletesen közölve. 
Azonban a bizottságnak és a conventnek abbeli reménye A terv 

és terve, hogy a reáliskolát 1835-~k évi szeptember l -én meg- ud.ugb~ba dö!. 
J 1zottsag 

nyissa, előttünk ismeretlen okból dugába dő l t. De azért az ügy kiküldése. 

nern vétetett le többé a napirendrőL A convmü 1836-ik évi (1836. febr.6.) 

febr~ár 6-ikán tartott gyülésében. ujb.ól kiküld egy kisebb bizott-
ságot a czélból, hogy az összes ág. hitv. evang. nép-, polgár-
iskolák és a gymnasium tananyagának és a tanítás 1nódszerének 
revisióját eszközölje, egyuttal pedig véleményt adjon arról, hogyan . 
lehetne a hiányzó reáliskolát a .meglevő tanintézetek keretén 
belül pótolni addig is, n1íg azt életbeléptetni sikerül. 

2 
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. .Az uj bizott- E megbizatásának a bizottság, melynek elnöke a nagyemlé-
ság kezetü Kis János, superintendens volt, 1836-ik évi junins hó 

javaslata. 
Kisegítő l --én tartott tanácskozrnányában bozott n1egállapodásaival tett 
reáltan- eleget. Terjedelmes és szerfölött érdekes elaboratun1ot készített, 
folyam l b kt t ' .. ' · l ·t · k d ' b b t ' ' <1836. jun. l) me y en az o a as osszes agmra n erJesz e ven, e · a oa n es 

szakavatottan szól hozzá nem csak a .tanítás s annak n1ódszere, 
hanem a nevelés és fegyelem fontos kérdéséhez is, és evvel 
kapcsolatosan talpraesett utasításokat ad mindezekben a tanárok
nak és iskolafelügyelő közegeknek egyaránt kivált a tekintetben, 
hogyan kellene az iskolai oktatást a practicus élet postulátumaival 
szorosabb összhangba hozni. 

J egyzőkönyvériek a hiányzó reáliskola ideiglenes pótlására 
vonatkozó szakasza pedig így bangzik: 

«W as ·nun elen Ersatz einer 'Realschule anlangt, so gianben sie 
(a bizottság tagjai) einerseits durch die vVinke, die bei der · Revision 
der Lehrmethode gegeben wurden, <len Unterricht in den minderen 
lateiniseben Classen recht gemeinnützig und pra.ktisch zu machen, ctwas 
dazu beigetragen zu haben, class das Bedürfniss weniger fühlbar werde; 
anderseits mach en sie den V orschlag, eliese Rea.lschnlc dadurch zu 
ersetzen, class der Herr Christian Pos~vék, Lehrer der Donatischen
Classe, der, wie sicli ein Löbl. Convent aus seinem beigelegten Bericl1t 
überzengen kann, über sein Fach nachgedacht hat, und auch wie wir 
wahrzunehmen Gelegenheit hatten, in seiner Classe nach richtigen 
padagogischen Grundslitzen verfahrt, der Antrag gernacht werde, die 
Stunden, die er sonst auf Privatnnterricht in seiner Classe verwandte, 
hiezu anzuwenden und die Lehrgegenstande só zu v~rtheilen, class, 
indern wöchentlich 12 Stunden clarauf verwendet wiirdeu, immer ha.lb
j_ahrig ein Hauptgegenstand vorherrschte und es den Schiilern möglich 
ware, jedes Halbjahr einzutreten und auszutreten, je nach Bedürfniss 
derselben. Bis die Austalt einigermassen ihren Ruf begründete, müsste 
Ein Löbl. Convent den Herrn Leln·er mit einer Zu1age zu seinem 
Gehalt unterstiitzen und zugleich fiir jedes Halbjahr ein angemessenes 
Honorar bestimmen. H err Proféssor Chr. Poszvék ist him·über befragt 
word en und hat si ch hi ez u geneigt erkHirt. » 

A convent · A convent 1836. ·évi julius hó 31-ikén tartott tanácskoz-
megnyitja a mányában vette tárgyalás alá a bizottság javaslatát és határoza

~litsegfiítlö tilag kimondotta, hogy a közóhajtás tárgyát képező reáliskolát 1836. rea an o ya-
mot. (1836. évi szepten~ber hó 1-én 1negnyity"a. Ez a határ )Za t képezi tulajdon-
szept. l) képen a városunkban keletkezett első reálirányu iskolának alapító 
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levelét. Minthogy azon ban ez irányban tett kutatásaim eredményr•J 
nem vezettek, a határozatot egész terjedelmében nem közölhe
tem. Be kell érnen1 avval, hogy r:ilnutatok az ad hoc kiküldött 
bizottság fent közölt javaslatára, amely - mint az alábbi, a 
conveninek 1836. évi jul. 31-ikén tartott gyülésének 133. számu 
idevágó jegyzókönyvi kivonata is, - arról tesz bizonyságot, hogy 
a convent egész_ terjedelmében elfogadta a bizottság javaslatát és 
hogy időközben a már kilnutatott adakozók névsora 8-ról 14-re 
emelkedett. Ezen nemeslelkit emberbarátokat kell tulajdonképen 
tat·Janunk városunlehetn a reálirányu iskoláztatás alapvetöinek, mert 
adományaikkal megvetették a reáltanfolyam alapJ'át és lehetövé 
tették, hogy a, convent 'tealisálhassa kedvelt eszméJ'ét. 

A szóban forgó jegyzőkönyv, mely némileg pótolhatja a 
hiányzó oklevelet, betűszerint így hangzik: 

»Nachdem in der am 31. Juli 1836 abgehaltenen Convent-Sitzung A reáltan
besehlossen wurde, die schon öfters zu Sprache gekommene Realschule folyam ala
einstweilen, bjs dieseibe in ilu·em ganze Umfange errichtet werden pitásáról 

könne, dadureh zu ersetzen und am l-ten September l. Jahres 1836 szzó~:ö!egy
jns Leben trcten zu lassen: class seine W ohlehrwiirden, Herr Lyceal- (alapitó~e
Professor Christian Posswiék*) die sonst bei der Ihm anvertrauten vél helyett). 
Classe des Donats gehaltenen, im letztverfiossenen 1835/6-iger Schul-
jalu· ohnehin aus 1\'Iangel an Schülern unterlassenen Privatstunden ·vom 
l. September angefangen, auf den V ortrag der Realkenntnisse verwenden 
und die Lehrgegenstaude so einthellen werde, dass wöchentlich 12 Stun-
den auf den U nterrieht verwendet werden ; für diese seine Bemühung 
aber, ihm ausser den, von jedern Schülcr halhjabrig mit 6 fl. Wiener-
Münze zu bezahlenden Unterrichtsgeld auch dic von den, zu diesem 
~weckc bisher unterzeichneten Beitragen jii.hrlich abfallenden Interessen 
gegen v01·her einzuholendc Genehmignng der . betrcffenden Herrn U n ter-
zeielmer bestimmt wurden: so geloben wir Endesgefertigte gegen diese 
sehriftliche Auff01·derung von den einzeillen Beitriigcn, --- welche wir 
:wi· Gründnng einer Realschule versprochen und in das bei den 
Convents-Acten dtto 2. Febcr J 836 anfbewahrte diesfallige V crzeichniss 
eigenhandig eingesehricben haben, das l n teresse vom l. September l. 
J. 1836 angefangen, in halbjahrigen Raten bei HelTn Kirchvater und 
General-Stiftungen-V er walter: He ern ,J oh. J ak. Schneider zu Gunsteu 
und für Reehnung dcs tituli1ten Herrn Professor Christian POS$Wick 

*) A conven t jegyzőkönyvei szcrint: Poszwick; az illetö tanár sajátkezü aláirása 
szerint következetesen: Poszvék. 

2* 
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zu ·verabfolgen. Datum Oedenburg aus der Evang. Kirchen-Convents
Sitzung im Jahr und Tag wie oben.« 

A reáltan- Következik az adakozók sajátkezü aláü·ása: 
folyam meg- Franz Seraphin Lctitner. . . Sechs Gulden Oonventions-Münze 

alapítói. 
(1836.) Med. Dr. J(a?"l August Toepler Sechs 

Geo1"g D. Tschurl . . Scchs 
J. G. Rátz. . . . . . . . Sechs 
Samuel Boó1· . . . Zwölf 
Ferdinand Deutsch . . . Sechs 
Ferdinand W rchowsky . . Sechs 
L~tdwig Sa1n~tel Hauer Vicr 
Herr Christoph Murmann giebt, 

so Lang Er Lebt . . Sechs 
U nterzeichneter giebt alle J ab re : 
Andreas Friedenreich . . Sechs 
Ferdinand Eckel jahrlich Sccbs 
Samuel To1·kos " Sechs 
Stephan J(renosz 

Martin Benezur 
" 
" 

. . Sechs 
. Secl.1s 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

,, 

" 
" 

" 
Összesen : 88 forint. 

" " 
,, 

" 
ll ,. 
,, 

" 
" 

,, l) 

" 

,, ,, 
,, " 

" 
" " 
" " 

A kisegitö A hozott határozat érvényesítésére a convent 1836. évi 
reáltanfo: szeptember 1-én csakugyan megnyitotta a reúliskola 3 semes-

lyam· tana- , , , , . . , 
rai. terre tervezett tanfolJamat es a tanitassal Chr~st~an Poszvelc-ot, 

(1836- 1853.) az evang. gymnasium tanárát bizta meg, aki ezen hivatalát nagy 
lelkiismeretességgel töltötte be egészen 1840-ig, amikor a sop
roni evang. hitközség lelkészévé választatván meg, az oktatást 
Pe'rtzel János, akkori népiskolai tanító vette át, aki 1853-ig, 
a 2 osz~ályu, önálló evang. alTeáliskola felállításáig buzgólkodott 
a reáltudományok és ismeretek tmjesztésén. 

De már a bizottság jelentéseiból és a convent határozatai~ 

ból kétségtelenül fölisnu~rhetö ezen iskolának úgyszólván magán
és ideiglenes jellege. Ez a reálirányu tanfolyam tulajdonképen 
nen1 volt más, mint az alsó gymnasium egyes tárgyainak reál
tantárgyakkal való kibővítése, kiegészítése azon tanulók részére, 
akik a gyakorlati, _tehát ipari és kereskedelmi életpályákra ké
szülnek. Egy alkalmnsnak látszó expediens_ az ifjuság reálir::íny-
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ban való czélszerübb kiképzésére. Onnan van, hogy . a cursust 
1náskép "Real- oder sogenannte Gewerbeschule"-nek is mondták, 
amelyet nem anynyira a gymnasiun1i, mint inkább az iparos és 
kereskedő ifjak is látogttak. 

N agyon természetes, hogy a conven t, melynek szeme előtt 

mii1dig egy önálló és teljes reáliskola alapítása lebegett végezél 
gyanánt, nem állapodott meg a kezdet ezen prinlitiv fokán, ha
nem csak ideiglenesen érte be e kisegítő tanfolyammal, amely
nek eredménye és sikere már szervezeténél és alárendeltségénél 
fogva is igen problematikus lehetett. 

Az ezen reáltanfolyatn részére megállapított tanterv szerint A kisegitö 

- melyct a "tantervek" fejezetében közzéteszek - számvetést, reáltanfo-
lyam tan

földleirást, beszédgyakorlatokat, irásbeli fogalrnazást, calligrafiát, tárgyai. 

méréstant (Messkunst), történetet, természetrajzot, technologiát 
és mechanikát kellett tanítani B se1nestere.n át heti 12 órában. 
A gyakorlott paedagogus első pillanatra észreveszi, hogy a kitü-
zött tanany~g nen1 áll arányban az an!lak előadására és elsajá-
títására szánt idővel. Ezt a nagy anyagot lehetetlen volt a heti 
12 órában úgy feldolgozni, hogy a 1anulók alapos ismereteket 
szerezhessenek belőle. A tanárok jelentéseiből és a vizsgálatokból 
maga az ev. egyházgyülekezet is csakhamar n1eggyőzódött arról, 
hogy a tanfolyam csak részben éri el a kitüzött czélt, hogy 
tanítványa! ily rövid idő alatt a kivánt Illódon el nem sajátít-
hatják a gyakorlati élctpáJyákra szükséges alapismereteket. 

Minthogy azonban a convent az általa feltétlenül szükséges- A convent 

nek vélt önálló reáliskola alapításához ez idő szerint nem ren- á~irata a 

d lk tt k ll " . o k" ••J kl l t 1840 , o • z· varoshoz e eze a e o anyagt esz oz o r e , az er az o. ev~ JU ~us községi reál-

hó 19-én tartott gyülésében hozott határozatával áti1·atilag azt a iskola alapi-

kérést intézte a város tanácsához, hogy az evang. egyházgyülekeze t- ~!:~ ~~;~ 
nél kicsiben 'már fenálló reál- vagy úgynevezett ipariskolát a köz- jul. (19.) 

ségi közpénztárból felekezeti y"elleg nélküli tely"es reáliskolává egé-
szítse ki és a testedzés szempontJ'ából vele egy tornászati gyakorló 
iskolát szervezzen. 

A conventgyülés ide vonatkozó jegyzőkönyvének bevezető 

részében előre bocsátja, hogy ma csak az a nemzet halad, 
mely szellemi tehetségeit a reálirányban is lehetőleg kimt'lveli. 
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Azután elpanaszolja, hogy az ev. egyházgyülekezet ilyen iskola 
hiány"án ideiglenesen segíteni iparkodván, a saját erejéből szer
vezett ilyen irányu tanfolyamot és ezt ma is fentartja. Minthogy 
azonban ezen iskola csonka és mintegy csak toldaléka az evang. 
gymnasiumnak, illetve n6piskolának, ennélfogva csak részben képes 
megfelelni feladatának, csak félsikert mutathat fel. A convent nincs 
ab ban a helyzetben, hogy a saját erejéből egy önálló és teljes 
reáliskolát fentarthasson, azért e szavakkal fordul a váro:~ taná
csához: 

»So g lauben wir ein em grossen T heil des hiesigen Publim1ms mit 
unsercr Ritte cntgegcnzukommen, wenn wir im hohen Interesse der 
Bürgerschaft, ja selb. t des Landes, diese beide (seho n erwahnte) Anstal
ten, ne hm lich eine Realsch n le mit Gymnastischen Übungen vereinigt als 
Organ der 6500 Scelenstarken Evang. Gemeinele allhier wiinschen -
und sind bey Aussprcchung dies cs "\Vunsches iibcrzeugt (da hiebey 
kein e auf Religion Beznghabende Gegenst~incle aufstossen) - class vom 
Einen Löbl. :Niagistrat einversta.ndlich mit Einer Elu·w. Gemeinele 
sowohl eine allgemeine, für alle Rcligions-Genossen gemeinschaftliche 
Realschnie auf !{osten der Stadt-Cassa zu errichten, als auch elen zu 
körperlichen U ebnngen noth w endigen Platz mit den erforderlichen 
ReC]uisitcn zu bewilligen, die Güte haben wollte, hiedurch das geistige 
und materielle Interesse der Bürger befördert, dem Aufblüben der 
Industri e und des l-land els, mit Kurzem: - der Beförderuog des 
wahren Bürgerglückes ein neuer Impuls und Aufschwung zum Beispiele 
für alle Staelte Ungarns gegeben würde. 

U n d nach d em wir vollkomn1en ü berzengt sind, class ein Löbl. 
Th'Iagistrat und eine Ehrwürdige Gemeinele stets das Nützlieh-Gute mit 
dem Angenehmen zu paaren geneigt ist, und seit einern Jahrzehent so 
vieJ, vorziiglich für Letzteres, nehmlich für Vergnügen und Bequem
lichkeit der hiesigen Bewohner geschehen : so zweifeln wir keinen 
Augenblick an der naheren Priifung und \Vürdigung unserer Bitte, an 
der Beherzigung des hohen, darin liegenderr Zweckes und an der 
Beförderung des wahren, dadurch zu erziclenden Bürgerglüekes und 
verharren achtungsvoll E. Löbl. Magistrat und E. E. Gemeinele stb. 

A'h egyházgyülekezet, jegyzőkönyvének 23-ik pontjában indít
ványozút tehát, hogy "ezen, a városra nézve oly fontos iigynek 
megvitatása és előkészítése czél}ából egy vegyes dep~ttatio kiküldes
sék és egy tervezet kidolgozásával 1negbizassélc, mi módon lehetne 
ezen UJ. tanintézetet életbeléptetni és a kor szinvonalához mérten 
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helyesen, czélszerüen szervezni. IGemeli a convent, hogy a bizott
ság a tervezet megállapításánál tekintettel legyen a conventnek 
e téren szerzett előjogaira., melyck az intézet vezetésében és a 
tanárok alkalmazásában 111egilletlk. Különösen hangsúlyozza, hogy 
a taná?nok választásánál a paritás elve szi,qo1·uctn ctllcalma,ztassék." 

Ezen indítvány a városi tanácsnak 1843-ik évi julius A városi 
31-ikén tartott közg-yülésében került tanácskozás alá, amikor a tanács határozata. 
294 7. szán1 alatti közgyülési jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint Vegyes 
határoztatott : bizottság 

. kiküldése. 
"dass etne, besonclers für den Handels- 'llnd Gewe~bestand vor- (1843.jul. 31) 

züglich nothwendige, auf d~ie liebung der Gewerbe ttnd lndustrie den 
rrrössten Einfluss habende Realschu le, - dan n eine für die gesammte 
Einwohnerschaft dieser Stadt höchst wünschenswerthe, die Körperlichen 
Kri.ifte der Jugend attsbildende gymnastische Übungsschule aus stddti-
schem Fonde errich tet werde, weshalb zur .A.:usarbeit~ung eines Planes, 
nach welchem die Schttle eingeleitet und verwaltet werden soll. sowie 
zur Erhebung der Auslagen, welche zur mnsten Einrichtung und wei-
tcren Erhaltung derselben nothwendig sind, eine gemischte Commission 
ernnnnt ~t1id mit der Ber·ichterstattung iiber diese Frage betraut werde." 

A nyon1ban megvúlasztott vegyes-bizottság tagjai lettek: 
Joseph Patzill, polgrfrmester, Andreas Fabricius, helyettes város

biró, Peter Pfeiff'er, Johann Neumayer, Eduard Reisch, Stephan 
KrenOSi~ tanácsosok, Fe1·d1'nand Kania, népszász616 »und a.nch mehrere, 
durch den Nlagistrat und auch durch die oben tit. Herrn zu ernennende 
Gemeinde-Niitglieder sowohl, als anch andere, den Hande~- und Ge-
wcrbe ausiibendc und sich mit der Erziehung der J ugend befassende 
Inclividuen. Auch ist hierüber elem hiesjgen Evang. l~irchen-Convent 
der Auszug aus dem Gemeinde-Protokoll und der Extract dieses Pro-
tokolles hinauszugeben. << 

A vegyes 
bizottság 
tagjai. 

f 

Es Ht érkeztünk a nagy "saltus mortális"-hoz. Ariadne A községi 
fonala, Inelynek segítségével sikerült Sopron városa és a soproni re~liskola ugye 
ág. ev. hitközség archivutnainak poros actái között eddig eliga-megakadt és 
zodnorn és a hosszan vajudó reáliskolai ügyre több érdekes letünik a 
d t t f l . h . t t b l tt l . h napirendrő l. a a o· ö sZinre oznom, 1 cser en J agyo o yanyny1ra, ogy 

ettől fogva az 50-es évekig absolute semmi tájékozást, utbaiga-
zítást nem találtarn arra nézve, mily javaslatokat tett a kiküldött 
bizottság a megjndított mozgalomban s milyen határozatokat 
hozott a város közönsége az ügyre vonatkozólag. 
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Már mber Mátyás, a soproni főreáliskola érdemes nyug. tanára 
a "Szab. kir. Sopron V ár os a hitfelekezeti jelleg nélküli Reáltano
dáy'á"-nak első (1868/9.) évi Értesítőjében "Zur Geschichte der 
Oedenb~wge1· Realsch~tle" czin1 alatt közölt czikkében fölpanaszolja, 
hogy ettől kezdve sehol nem akadt az ezen ügyet tárgyaló foly
tatólagos jegyzőkönyvekre és okiratokra, a1ni azt a gondolatot 
keltette benne, hogy "1nivel a kiküldött bizottság vezetői a városnak 
idevonatkozó határozata ~ttcín 1'·övid iclőre elhaltak, a bizottság vag y 
általában ne·m foglalkozott többé ez ügygyel, avagy a }avaslat 
a tanácsnak, illetve a városi képviseletnek végleges elintéz'és végett 
soha elő nern terjesztetett. 

mber Mátyás tanárnak eme nyilatkozata csak annál inkább 
serkentett, hogy szorgahnasan kntass~k az ezen időbeli okiratok 
között, mert szinte hih(!tetlennek látszott, hogy itt egyszerre 
vége szakadjon az oly nagy buzgalommaL és lelkesedéssel fel
karolt ügynek. De kutatásaünat siker nem koronázta. A vegyes 
bizottság és a város ez irányu folytatólagos tanácskozásajnak és 
határozatainak egyik irattárban sen1 akadtam nyomára, ami 
csakugyan kétséget kizárólag azt bizonyítja, hogy a vegyes 
bizottság a kért javaslatot el nen1 készítette s így a jobb sorsra 
érdemes eszme megvalósulása ad graecas calendas elhalasztatott. 

Abban én is igazat adok Ulbe·r lJIIátyás tanártársamnak, 
hogy így is nagy dicséretére válik a soproni ev. hitközségnek 
és Sopron város tanácsának az ez irány ban tett initiativ intéz
kedése és szívesen csatlakozam az ö elismerő szavaihoz, amelyek
ben így nyilatkozik: 

»W as das Schick. al dieser comissionellen V erhandlung au ch immer 
gewesen sein mag, der obangeführte Beschluss der Ehrs. Evang. Gc
meinde und des l\1agistrates liefert an und für sich einen gHi.nzenden 
Beweis dafür, dass Oedenburgs Behörden schon viel früher, als die . 
Errichtnng der Realschulen höheren Ortes angeordnet worden ist, von 
der Noth wend.igkeit und Zweckmassigkeit dies er Anstalten durchdrun
gen und auch im Principe entschlossen gewesen 'varen, eine solebe 
Anstalt aus dem öffentlichen Fonde in dem Schosse unserer Gemeinde 
in's Leben zu rufen. « 

A vegye~ bizottság ldküldése óta letünt tehát a községi , 
reáliskola alapításának eszméje a napirendrőL U gy látszik, hogy 
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a szabadságharcz elötti 1nozgalmas évek és talán az időközben 
beálló kedvezőtlen helyi viszonyok sem kedveztek az ügy tovább- ---
fejlődésének. 

A reáliskola kérdése sen1 a város gyülésein, sem az evang. 
convont tanácskozásain többé szőnyegre · nem került s rninden 
jel odamutat, hogy nz eszme buzgó apostolai egyelőre tökéle
tesen belenyugodtak abba, hogy nemes cz.éljuk ez idó szerint 
ki vihetetlen. 

8. V árosi kath. 2 oszt. alreá liskola megalapítása 
1850/1-1867 /8-ig. 

A 1na.gyar szabadságharcz lezajlása után az absolut kor- Az absolut 

mán y erős kézzel fogott hozzá hazánk tanüg·yének rendezéséhez. Ekotrmánf Y_ 
" n wur 11-Ja. 

A reáliskolai ügynek városunkban is kedvezöbb fordulatot adott 
a középiskolák számára 1849-ben kiadott: Entwurf zur Organi

sation der Gyn~nasien und Realseintlen in Österreich, amely sok 
üdvös intézkedést tartalmaz ugyan, de melynek nagy hibájául 
nemzetellenes tendentiája róható fel, mert tudvalevő dolog, hogy 
az absolut korn1ány evvel is hajhászta politikai czéljait : a ger
manisálást és a slavisálást. 

Az Organisationsentw'ttrf vezéreszméi: a kettős középiskolai Az "Organi

rendszer és a szaktanitás. A clássicus nyelvekkel és irodalmak- satif~~s-Enét-
wur vez r-

kal egyenranguvá emeli a menynyisPgtan és termés!-ettudományok eszméL 

csoportját é~ a középiskolákat ehhez képest gymnasiumokra és 
reáliskolákra osztja. Amannak czéljául a tudományegyetemre·, 
emennek a tnüegyetemre való előkészítést jelöli ki. A közép
iskolákban általánosan a szaktanítási rendszert hozza bo a rokon 
szaktudon1~nyok lehető csoportosításávaL A kerületi főigazgatóságok 
eltörlésével a közoktatás igazgatását a katonai kerületekben a pol-
gári ügyek k~zelésével és vezetésével _rrwgbizott cs. k. n1inisteri 
biztosokra ruházza át, akik iskolai dolgokban közvetlenül a bécsi 
cs. k. vallás és közokt. ministeriumnak vannak alárendelve. 

Stephan Freihe1'''r 'V. Ba·uer, soproni kerületi biztos, 1850-ik A kerületi 
l • • l ')Ü · k l 4'"> 2 · k ' l t t · t ' l " · l- f' l 'l 't ' t biztos első ev I Januar v -1 an u :,-1 szam a a Jn ez e so IZ ven e szo 1 as átirata a 

a város tanácsához. hogy az Organisationsentwu1'( értelmé- városi ta-
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nácshoz reál- ben miclőbb gonrloskodjék egy alreáliskola folfillít:lsáról. Előre-
iskola felál- b l l • d k 1 , t l + 1 t t ' 
litása érde- o csat van az 1 n o o as , 1gy 10 y a J :l: 

kében. "Ich lade denmach den Magistrat ein, mit Rücksichtnahme a'l:tf 
(1850) die diessfalls bereits gepflogenen Ve·rhandlungen und mit möglicher 

Festhaltung der in dem Ministerial-Entwurf der Organ·isation de1· 
Gymna.sien ·und Realschalen a'l:t{gestellten und im Auszuve mitfolgenden 
Grundséitzen, mir mit thunlicher Beschleunigung einen Ant1·ag sowohl 
übcr die Art und Weise der Erricl'l:tung einer Unterrealschule, als auch 
über die diessfalls zu verwendenden Localitaten binnen 3 Wochen zu 
unterbreiten. 

A rendelet A hivatalos átirat hangs'.llyozza n1ég, hogy az alapítandó 
hideg fogad- alreáliskolának a népiskolákkal szerves kapcsolatban kell állania 

tatása. 
és n1clléklctben átküldi az Organisationsentwurf-ban előirt tan-
terrct a tanórákkal együtt. 

Azonban a kerületi D·ist1·ikts- Verwc~ltung-nnk ezen initültiv 
rendeletc hideg fogadtatásra talált nemcsak a felekezeteknéJ, hm1em 
a város tanácstermében is. A közvélemény az absolut kormány 
ezen intézkedésében is elnyomatást és erőszakot látott, azért nem 
tudott lelkesedni az "ukáz" -ért, ~\rn bár m:ískülönben · 1neg volt 
róla győződve, hogy a rendelet a tanügy rendezését és felvirág
zását czélozza,. 

Hogy a rendelet hazánkban sehol sen1 fogadtatutt nagy lel
kesedéssel, annak 'kétségtelen bizonyságát szolgáltatja az a fel
tüuő jelenség, hogy a kibocsátott "comtnandó"-ra széles e ha
zában egyedül csak Pozsonyban állíttatott fel a kivánt teljes 6 
oszt. főreáliskola; de ennek alapját 1nár az 1843-iki országgyü
]és alatt vetette meg a nernosség, n1ely önkénytes adományokból 
21,64 7 frt 55 krajczárt gyüjtött e czélra. E tőke 1850-ig · a 
karr1atok karnatjával együtt 27,4 70 fr t 53 krajczárra felszaporo
dott. E városnak tehát úgyszólván lehetetlen volt P;lzárkóznia, az 
elrendelt reáliskola felállításátóL Pozsonyban n1eg is nyilt 1850-ben 
hazánk első, felekezeti jelleg nélküli simultnn reáliskolája. 

Győr városának ügynevezett Mú- és Al-ipartanodáján és 
Sopron városának alreáliskolájan kivül, melyek a pozsonyi után 
szintén 1850-ben alapíttathLk, a többi, h~zánkban keletkezett és 
jelenleg létező al- és főreáliskolák n1ind az ujabb kor vívmá
nyai közé tartoznak. 
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Sopron városának Tanácsa eleget akarván tenni a rendelet- A város 

nek, egy bizottság gondjaira bizta az ügyet, amelynek tagjai reálisk. 
bizottságo t 

voltak : küld ki. 

Franz Sal. v. Rctch, városi apátplébános, J(arl .Aug. 
Toeple'r, Peter Hofer és Joseph J(loibe1,·~ Joseph Kár, Joseph 
Jiahnen./rarnp, Karl Steinacker, Joseph Eichberger, Franz Kurz
weil tan·ítók; végül: Joseph Tschekl és Fer· dinand Kania, városi 
tanácsosok. 

E bizottság 1850. évi február hó 14-ikén kelt javaslatában A bizottság 

cg,y 2 osztályu kath. jellegü városi a1rrálisko1ának életbeléptetését 11~~~;~;,tt4. 
sürgeti és egyebek közt indítványozza: ( ) 

2. p. Dass die Austellung der Lehrer mittelst Concurs und der 
in Oesterreich üblichen Concnrsprüfung zu geschehen hatte mit d~m 
Bemerken, dass die vVahl derseiben dem katholischen Convent zu 
iiberlassen wa.re. 

3. p. Dass der Gehalt derseiben nicht zu karg bemessen werden 
sollte, damit sich geschickte Individuen melden, von welchen auch 
tíichtige Schüler zu erwarten waren, und damit sie nicht nöthig 
ha.tten, um leben zu könn en, durch Pri vat-U nterricht, oder andere 
N ebenbeschii:ftigungen zu viol e ihrer Krafte der Anstalt zu entziehen. 

3. p. Dass das Schnlzimmer tÜL' die l-te Realclasse aus der im 
kath. Normalschulgebaude betindlichen ebenerdigen vVohnuug der 
Lehrerswitbve Kár mit dem elaran stossenden W ohnzimmer des Haus
meister~ hergestellt werden könnte und dass fi.i.r die 2. Classe das 
cntsprechende Local fiir die Zukunft auszumitteln ware. 

A városi tanács a Districts-Regieruti~-nak, . a bizottság javas
lata alapj;ín 1850-ik évi február 20-áról 7 45. szán1 alatt követ
kezőkben válaszolt : 

Hochgebornem Herrn Baron und k. k. JJ[inister,ial-CO?nmisstir 
Ste1Jhan Freihe1Y von BaMeT, Oedenbztrg. 

In Folge des von Ew. .Hochgehoren unter'm 30. Janner 1850. 
Z(ahl) 432 herabgelangten V crordnung ' '"egen Yorlegung eines Antra.ges 
sowohl iiber die Art und vY eise der Erricht.ung einer Unterrealschule, 
als auch über die eliessfaUs zn verwendenclen Localitaten; beehren wir 
uns nachstehenden V orschlag gehorsamst zu nnterbreiten: 

In An betrac h t der in dies er Stadt in Bezi eh ung der Religions
verhaltnisse o b waltenden U rnstanele seien im Sin ne der Gleichberech
tigung die zu errichtenden zwei Classen der Unterrealschule so zu 
stellen, da.ss dieselben sich auf die untern Volksschulen den beiden 

A városi 
t anács 

válasza a 
Dist ricts

Regierung
nak. 
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Religionsverwandten griinden, so dass sowohl die aus den kathol Nor
malschulen, als auch aus den evang. Bürgerschulen austretenden Schiiler in 
dicseibe übertreten können. Zu welchem Ende ausser der AufsteiJung der 
Heallehrer ohne Ansehting der Religion Fürsorge elahin zu treffen 
ware, dass der nöthige Religionsunterricht durch dazu befa.higte und 
befugte Personen, welche natiiriich die G~istlichen beider Religionerr 
wiiren, den verschiedenen Schütern nach iln·em Gianbensbekenntnisse 
ertheilt würde. 

Den Gehalt der aufzustellenden Rea.Llehrcr aus der Stadtkammer
Cassa erachtet der ergebenst Gefertigte l\1agistrat so zu bestimmen, 
dass derselbe de1' e·rforderlichen Bildungsstufe ·des Lelwers, der Sicherung 
desselben gegen Nahrungssorgen und der 'Möglichkeit für seine eigcne, 
dem Fortgang der Zeitentwickelung gleichen Schritt haltende Weifer
viZdung angemcssen sd. Die Ziffer dieses Salars könnte 700-· 800 fl. 
sein, wobei andere Emolumente z. B. Benefizien an Holz und Quartier
geld wegfaUen würden. 

Die Wahl der Lelll'er sollte aus, zu ,diesem Amte durch den 
St.aat für fahig erkHirten Miinnern, dcm Gemeinderath der Stadt über
lassen sein, die Bewerbung um die Stellung durch Concursausschreibung 
eingeleitet werden. 

Der Beginn der Schule könnte mit Anfang des künftigen Schnl
jalu·s d. i. l. Oktober 1850 festgesetzt werden, bis wohin fí.ir die 
nöthigen Localitaten der Gemeinderath zu sorgen hii.tte. Oedenburg, 
am 2. Feber 1850. Der Magistrat der königi. ~"'reistadt Oedenbm·g. 

' 
A Dist ricts- Ugy látszik, hogy a tanács késedelmeskedett az acta elkül-
V~rwalt~ng désével, vagy a határozat nen1 elégítette ki Hauer biztost, 
UJabb, sur- t v "l . G . . 1850 'k ' . ' . 14 'l , get ö átirata. mer a .n_eru etz orn~ssar~atus -1 ev1 marCZI US -1 <en 
(1850. már- No. 72/M. C. alatt kelt sürgető átiratában ujból megkeresi a 
czius 14·> városi tanácsot, hogy első felhivásának eleget tegyen. 

A rendelet előre bocsátja, hogy a vát·osi tanács az 1850-ik 
évi január hó 30-ikán 432. szám alatt kibocsátott felhivásának 
el~get nem tett, azért uj ból figyelmezteti a tanácsot, hogy a.z 
1849. évi novembor 6-ikán kelt 2663. számu rendelet 12-ik §-a 
szerint kétosztályn reáliskola csak ott nyitható meg, ahol az 
szerves kapcsolatban van a népiskolával, ahol tehát már 
szervezve van a népiskola 4-ik osztályának két tanfolyama, 
amelyekben azok a tantárgyak taníttatnak (rajz cirklivel és vonal
zóval, populare Geometrie, Stereometrie, Mechanik, Baukunst), 
amelyek a reáhskolai oktatásnak alapját vetik meg. -De tnint-
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hogy k. k. Schulinspektm· A.bt Sterne jelentéséből az tünik ki, hogy 
a kath. elen1i iskola 4-ik osztálya a két tanfolyammal együtt 
teljesen hiányzik, nzért ennek szervezéséig alreáliskola megnyitá
sáról szó sem lehet. Legyen tehát a tanácsnak gondja rá, hogy 
nemcsak a kath. népiskola, hanem az ág. evang. polgáriskola is 
a követelményekhez képest a 4-ik osztálylyal kiegészíttessék, 
ínert az alreáliskola felállítása csak akkor engedhető meg, ha a 
a város a népiskolákat a fenálló szabályzat szerint teljessé 
szervezi és az előirt egész . tanterv pontos végrehajtásáról gon-. 
doskodik. 

A városi tanács márczins 19-ikén, tehát 5 nappal a sürgető Uj bizottság 

rendelet kelte után fog1alkozván a kérdéssel, azt ja vaslattétel kiküldé se. 

végett ujból egy bizottsághoz utasította és 1152 a) alatt követ-
kezőleg határozott: 

»Zufolge dieser Verordnungen (1850 jan. 30 Z. 432 és márczius 
14. Z. 72) wird u.nter dem Vorsitz des Herrn subst. Biirgermeistet· 
Paul Sch~tltz eine Commission entsendet und beauftragt, nút Zu.ziehung 
dcs evang. Elementarschulen-Director Herrn J oh. Lagler nach Mass
gabe obiger Verordnung einen Vorschlag auszuarbeiten und einzureichen 
und ist gegenwartige Verordnung dem evang. Kirchen-Convent 1·n Ab
schrift mitzt~theilen. « 

A bizottság rövid idő alatt benyujtotta előterjesztését a . Az uj 

tanácsnak, mert a tanács 1850-ik évi április hó 20-ikán tartott .bizottság 
" Java·siata. 

gyülésének jegyzokönyvében e sorokra akadunk: A város 
» B eric/d des Rathes H . Paul Schultz, subst. Bürgenneisters und végleges 

der entseruleten C01nission iiber die Z1t{olge wegen Griindung einer határ~zat~. 
4-ten N orrnalclasse und 2-c lassigen R ealschule gepflogenen Erhepungen. « k!h~:~;:~l-

A javaslat tartalma . előtten1 nlfrőben ismeretlen, mert sem iskola 

a javaslat maga, sem a tanácsülés illető határozatának jegyző- (I:~~~boe~:~i.) 
könyve nem volt földeríthető. A tény azonban - mint a következ-
mények n1utatják - az, hogy a tanács már a bizottsági javaslat 
beterjesztése és tárgyalása napján, tehát 1850. április 20-ikán, 
valószinüleg 1511. szán1 alatt elhatározta, hogy az e!emi iskola 
4-ik osztályát szervezi s vele kapcsolatosan a két osztályn katholikus 
alreáliskolát is felállítván, annak eh;;6 évfolyamát 1850. október 
1-én, a másodikat a ·rákövetkezó évnek ugyanazon napján meg-
nyitja, ami valóban meg is történt. 
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4. Az ág. ev. kétoszt. alreáliskola megalapítása 
1853/54-1867/8-ig. 

Az ág. ev. A városi hatóság példáját csakhamar követte a soproni 
2
1 

oászli~áklyu1 evang. hitközség. Néviskoláinak korszerü átalakítása és kiegé-a re s o a 
megalapi~ szítése után 1853-ban szintén felállította az Organisationsentw·M?f-

tása nak teljesen 1uegfelelő kétosztályn evang. alreáliskoláját és annak 
(1853/4- 1867/8) t, , l L Z T,l • .c l " l ". , l . veze eseve ae tne .1.tr~gyest, a 1e so- övo1 evang. rea gymnas1um 

tanárát bizta meg, melléje Ulber Mátyást rendelvén az intézet 
tanárának. 

A k. k. Dist1·ikts-Regiet·ung által szabott kötelezettségnek 
Sopron városa tehát eleget tett a párhuzamosan és egymástól 
teljesen függetlenül n1űködő kath. és evang. alreáliskolák n1egnyitá 
sával. Azonban a várt eredményben csalódott a város polgársága. 
Mindakét intézet csonka lévén .. magasabb és teljesebb reálirányu 
kiképzésre ez iskolák egyike sem volt ~lkaln1as. Osakhan1ar kiderült, 
hogy az ifjuságra háramló haszon nincs arányban a fentartá
sukra fúrdított tetemes anyagi áldozatokkal. A tanulók csak 
hézagos, töredékes ismereteket sajátíthattak el, an1elyek nen1 
adták meg nekik a kellő alapot a technikai tanulmányok folytatására. 

Községi l~zen állapot tarthatatlansága az 50-es évek vége felé köz-
föreá.liskola b , d t ' , t J , t 1 · ' It ' k ·· .. kb ' k d . . " 1 esze argya ce p ez e n va rnagan o ro en es enne ~ ere -eszmeJe J.e-
merül (1850) n1énye gyanánt körülbelül az az általános nézet vergődött felszinre, 

hogy a reáliskola jövőj-3 és az oktatásnak jogosan várható sikere 
csak úgy biztosítható, hogyha a két alreáliskola egyesítéséből 
egy, idővel fokozatosan kiegészítendő községi főreáliskola alapja 
mielőbb letétetik. 

Laehne A kétosztályn jntézet 4 osztályuvá való kiegészités~nek szük-
Frigyes ja- séges voltát belátták a müködő tanárok is, ki vált Laehne F?~i-
vaslata az , 

evang. reál-gyes, az evang. alreáliskola igazgato-tanára, aki már akkor 
iskolának 4 kiváló paedagogus hirében állott. 1.\iielőtt még akár a város, 
:~~~:;:_ akár a hitfelekezetek a kiegészítésre vonatkozó lépéseket 
tése tá.rgyá.- tenni szándékoztak volna, Laehne Ji1·igyes már 1856-ik évi októ-
ban. <1856· ber 28-ikán hosszabb javaslatában azt az ajánlatot tette az evang. 
októb.28) l 'l' kl b' tt, k 7 " ' 'tk"lt, , 7 ·z d ' k' a rea IS o a- IZO sagna , twgy o ·ma,qa, a saJa o segen ~~aJ an (} ~~-

egészíteni a meglevő kétosztályu alreáliskolát a 3-ik és 4-ik tctn{olya1n-
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mal, ha a convent részéről kellő erkölcsi támogatásban 1,.észesül. 
Az ö előterjesztése szerint a convent, pénztárának legcsekélyebb 
megterheltetése nélkül juthat egy teljes alreáliskola birtok~ba, 

ha a most ldnálkozó kedvező alkalmat el nem szalasztja. 
Érdekes fö :terjesztésében abból indul ki javaslattevő, hogy 

itteni tanárkodása alatt előkelő és jón1ódu szülök rábizták fiaik 
ellátását és nevelését. Első ~sztendöben 4, másodikban 7, har
madikban 11 ilyen tanulója volt, 11agyobbrészt bécsi evang. 
szülők sarjai. Látván a benne összpontosul ó bizaln1at, egy ma
gánintézet, egy pensionatus alapítását határozta el, minthogy 
a reáliskolai 'tanfolyatn folytatására jelentkező 20 tanuló között 
8 van olyan, a kiknek fokozatos továbbképzése czéljából Inegfé
lelö tanerőkről őneki kell gondoskodnia. Ebből következik, hogy 
a pensionátusában alkalma~andó tanerők az evang·. reáliskola 3. 
és 4. osztályában is tanárkodhatnának és ezen tanfolyamok növen
dékei az ő 1nagántanulóival együtt hallgathatnák az előadásokat 

Azon szernrehányásra, hogy a reáliskola tanulói nen1 szapo
rodnak; azzal fl3lel, hogy ráutal a néptelenség okaira. Ezek 
egyikét abban látja, hogy a legtöbb tanuló 1.4-15 éves koráig 
népiskolában ül, mert a szülöket nmn világositják fel kellően 

arról, milyen előnyt nyujt a reálisk. oktatás az ipfLros és keres
kedő oszt::dynak. A másik, és ez a főok, hogy sokan a kétoszt. 
reáliskolát mint csonkát, nem tartják alkaln1asnak arra, hogy a 
n öv· ·ndékeknek 1negadja azt az erős és biztos alapot, an1el v ele
gendő lenne, hogy a ta.nulók technikai tanulnlányaikat sikerrel foly
tathassák. Az apák úgy nyilatkoznak, hogy kénytele .ek fiaikat elvonni 
az iskolától, n1ert itt a reálisk. tanfolyam a 2. osztálylyal tnegakad, 
idegenbe meg nem eresztik gyermekeiket. Végül pedig megmagya
rázza azt is, hogy a 4. osztályt végzett tanulók Bécsben akadály
talanul és sikerrel folytatják technikai tanulrnányaikat, a gyakorlati 
életben pedig sokféle jövedelmező pályák állanak ren9elkezésökre, 
ha a négy osztályt jó sikerrel befejezik. Tudatja egyuttal a conventtel, 
hogy ·terve a magas kormánynál helyesléssei találkozott, szintúgy 
helyeslik Sopron legelökelőbb polgárai is, akik közül sokan való
sággal ostromolják, hogy szervezze a két felsöbb osztályt, alá
irásukkal kötelezvén magokat, hogy az ö gondjaira bizzák gyerme-
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keiket. A két felső osztály tehát maga-magát fizetné ki. Hivatkozik 
arra, hogy a jövó évben egy tanítóképzővel kapcsolatos teJjes 
kath. alreáliskola nyílik meg; kell tehát az evang. felekezetnek 
is tennie valamit, annál inkább, mert ez idő szerint a két alreál
iskolának egyesítésére és teljes szervezetü közös alreáliskolává való 
átalakítására gondolni sem lehet. A tanulók által fizetendő tandíj 
elegendő lesz a felmerülő költségek fedezésére. Kéri tehát a con
ventet, hogy a 3. és 4. osztály fölött a protectorátust elvállal
ván, a cs. k. Helytartótanács jóváhagyását kérellnezze az evang. 
kétosz t. al reáliskolának 4 osztályn vá való kiegészítése ügyében. 

Erre az evang. convent 1856. évi deczember 8-iká.n tartott 
gyülésében 7/392. sz. alatt kimondotta: 

< 

A convent »minthogy a convent egy iskola fejlődésének sem állja utját, sőt 
kedvező vá- mindenkor kész áldozatokat hozni, ha a polgárság n_~üveltségének és tudo-

Iasza. mányos képzettségének emeléséről van szó, elvben elfogadja a Laehne 
tanár által az evang. iskolaszékhez benyujtott tervezetet. Minthogy azon
ban mulhatatlanul szükséges, hogy megelözőleg a convent viszonya a 
Laehne tanár által fentartandó 2 felső osztályhoz és azok tanáraihoz, 
valamint általában a kölcsönös jogok és kötelességek világosan és szigo
ruan megállapíttassanak, felhívja az isk. bizottságot, melyhez ez ec;etben 
még Dr. Palló Sándor, Bertók Sándor és Beichenhaller József gyüle
kezeti tagokat küldte ki, hogy Laehne szerződési tervezetét és feltételeit 
vizsgálja meg és a netán szükséges változtatásokról és pótlásokról további 
intézkedés végett a conventnek mielöbb előterjesztést tegyen. « 

A Soproni Laehne, a ki szívós kitartással buzgólkodott esz1néje mel-
ker. keres- lett, a "Soproni Kerületi I par- és Kereskedelmi Kamará"-nak is 
kedelmi és k"ld"tt ., l t't ' t l' ' tt 't l' · t l' 't'k Iparkamara meg u o e aJan a a par o as vege , ami e ern1e e JeS mer e -

helyesli ben sikerült, mert a Kamara 1856. évi november 5-ikén tartott 
Laehne ter-k .. -l, 'b t' l á .. t 867 Z l tt •t• 't vét. ozgyu ese en argya v n ez ugye , . . a a a propos1 10 

egész terjedelmében n1agáévá tette és megigérte, hogy azt felső 

helyen ajánlani és támogatni fogja. 
Laehne szer- Laehne idevágó szerzödése a következő lényeges pontokat 
zödése a con- tartalmazza : 

venttel. 
l. Laehne fentartja magának a jogot, hogy a 3. és 4. osztály 

részére szükséges két tanárt ő fogadhassa fel, ő fizethesse és bocsáthassa el. 
2. A convent gondoskodik a szükséges két tanteremrőL Ez esetben 

Laehne lemond term.észetbcni lakásár6l és lakbért kap. 
3. A felső két osztály tandíja Laehnét illeti. 
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4. A Laehne által beszerzett avagy gyüjtés, ajándék utján és 
készpénzzel ezentúl beszerzendö apparatusok, bútorok és minden egyéb, 
amit a 2 osztály tantermébe beszerez és csináltat, Laehne tulajdona 
marad. 

5. A két uj osztály egészen az Organisationsentwurf szcrint szer
vezendö és a tanul6k nyil ván os vizsgálatnak alávetendők. 

6. A két osztály szegénysorsu és j6 tanul6i tandíjfizetés alól rész
ben vagy egészben felmentendöle 

7. Ha az evang. con ve nt időközben ezt a 2 osztályt is a maga 
ellátásába venni kivánná, akkor Laehne jelen, illetve eddigi viszonya a 
conventtel helyreáll. 

8. Az evang. convent elvállalja a teljes alreáliskola fenállásáért a 
garantiát mindaddig, míg azt elegendő számu tanuló látogatja és Laehne 
elvállalt kötelezettségeinek pontosan eleget tenni képes. 

9. A convetnek joga van közegei által bármikor meggyőződni 

arról, hogy Laclwe csakugyan pontosan teljesíti-e l~ötelességeit s képes 
lesz-e azok teljesítésére a jövőben is. 

A java.slatát, n1elyhez a szerzödés terve van csatolva, Laehnén Laehne Fri

kivül aláírta 1nég 75 városi polgár, köztük nagy számmal a gyes javas-

l l " k l "bb ' l bb t . . k kik L h " latának pár-ege o c o es egvagyonosa pa nc1uso , a ae ne eloter- tolói. 

jesztését lelkesen pártolván, a 3. és 4. osztály megnyitását sür-
getik. l{özlöm ez érdemes férfiak neveit, mert bennök a haladás 
bajnokait látom és emléköket tisztelem. 

»In dieser Weise«~ így sz61 a beadvány záradéka »möchten wi·r 
die Hand $U einem Wet·ke bieten, dass gewiss den Oharalctet· der 
Genwinnüt~lichlceit an sich triigt und ersuchen daher diejenigen geehrten 
Glieder der evang. Gemeinde~ welche sich für das Zustandekommen 
desselben gern erkliiren, hier ih re N amensunterschrift beizufügen. « 

Oedenburg, den 22-stcn Oktober 856. Friedrich Lachne, Lehrer 
an der evang. U nterrcalschule. 

Mathias Ulber, Reallehrer. Joh. Lagler, Schuldirector. Dr. Emress. 
Samnel Leuk. Ferdinand Eckel wünscht das Zustandekommen. Johann 
Rupprecht junior. Samnel Hakstock. Ludwig Samuel Hauer. Josef 

' Rupprecht. Carl 'I'öppler. Joscf Petrik. S. G. Pfendesack. Josef 
Szigethy. Joh. von Artner. Joh. Guggenberger. Fr. Georg Szőllőssy. 
Carl HenifeL Ludwig Thirring. Dr. Töpler. August Rátz. Alexander 
Bert6k. Ludwig Proswimmer. Adolf Seyring. Rudolf Hennicke. 
Dr. Rudolf Haubncr. Gustav Zügn. Michael 'V unn. Christof P atz er sen. 
Joh. Rupprecht sen. Dr. Thomas Toperczer. Carl Schmidt. Dr. Julius 
August Carl Boor. Dr. Alexander Pallo findet die angestrebte Erwei
terung der Realschule sehr wünschenswerth, inwiefern der E. Convent 
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es angemcssen findet, <lass ihm zngcdachte Protcktomt ~n übcrnehmen. 

Christian Poszvék, ev. Pfr. ,J oh. Fricdr. \\r agncr, ev. Pfr. 1\I oritz 

l{olbenhcycr, ev. P-fr. Ludwig Bcrgmann. .Joh. Gottlieb Sto_,·c. Ji'C'rd. 

\Vrchowsky sen. A. Limbcrgcr, Sparkasscnbeamtcr. .lVIichacl Skita, 

Wirthschafts-Inspcctor. St. Friedrich. tTohann Rcnncr. Carl Szé>!Wssy. 

Carl Bcrgmaun. Franz Schneider, Stadtzimmermeister. Andreas Gcb

hardt. C. Romwalter. Adolf Turcs<ínyi, Professor. Stephan l{rcnosz, 

.lVIagistratsrath. Rudolf Odor. Samnel .lVIiinker. Stefan v. lVIcndcl, Ober

laudcsgcrichts-Rath. Adv. Carl Scybold. Gottfried Thicring. A. Jcntsch. 

Gnstav v. Schrcibcr, Lanclcsgerichts-Rath. Carl Schustcr. S. G. Gorgia.s. 

Johann Lcnk Karl FLi.rst. Dérny Pál. Euuard H.<' isch. Theodor Schiitzc, 

Sccretiir der Ocdcnbnrgcr IIanclcls- und G<'wC'rbekammcr. G u sta v 

Carstanjen. SamllCl fiauser se11. lVI. L. Pfcndcsack. Ferd. ,Jentsch. 

Joseph Gy<Sri. Leopold Rittcr. Karl Degel. Eduard ·u ugcr, Sta<lt

kiimmcrcr. tTohann Dmny. Ludwig Staillcr. 

Dass gcgcnwiirtie:e Abschl'ift von ' Vort zu \Vort mit dcm Orio·i-
..... . t:> 

nal übercinstümnt, bczcugt Occlcnbnrg, elen J 3-ten NoYbr 18GG 

Chr. Poszvék, ev. Pfr. 

A convent Ar. ev. convont iskolabizottsága 1857 január 12-iki gyiUé-

.elfogadja séhöl terjedcln1c~ és igen érdekes jegyzőkönyv i átiratot i n té~ . a 
Laehne szer- l 1 , l " , l 

zödését. p en unt Ct e, 1nelyne \: bcvcr.cto résr.e valoságos ds tanulru{l,ny a 

reáliskola n1cllett s moly oda conclud:U, "class es an der hohen 

Zeit sei, eine vollstlinlli.rJe vierklassische U,derrealsch~t7e z·u .rJriin

den... Laehne tervét és szerzödését csekély cltéréssd elfog;Ldja, 

csak azt köti ki, hogy a 3. és 4. osztály két tanárának n1eghi

vasa és elbocsátása a convont bclee2yer.ésétől é.s jóváhagyásától 

tétessék függövé s hogy a pályár.atban vil~1,gosan közzététossék 

a conventnek viszonya a n1agániskolúhoz A szerr.ódés első pontja 

pedig követkor.6 szövoggel álljon: 
»Der Oedenbtwger evnng. J( ú· chenconven t errichtet gemeinsclwftlich 

mit dem llcrrn L elvrcr F1"ied1·ich Laelmc eine vollstandige vierklassige 

Untcr_,realsch~tle untcr dcm Protcktm·ate dcs Convents wtcl urtter Lcittmg 

des H errn Lehrcrs Laehne. Diesemnach [)?.bt der Convent zttr sofortigen 

Erweitenmg der be1·eUs bestehendcn ZWf'1:classigen Realschule zu e~ner 

vollstiincligcn vierclassi,qen Unterrealschule seine Zustimrnung, iiber

nimmt iiber diese Ansialt das Protectontt wnd liisst elen elabei anye

stelllen L ehrern seinen vollen Schutz angedeihen. 

Das Instit·ut wird also eine, der evang. Sch-ulkomission 'Und durch 

d1'ese dem Löbl. Konvent 'tJtntergeordnete ..Anstalt seyn, deren Ucber

waclwng einem geistlichen wnd einem welilichen Aufscher anvert~raut 



ist, von denen der Erstere 71'~ reliyiös-sittlicher Beziehung, 1ehterer 
rücksichtlich des 1natcr·iellen Theiles der Schule z·u w·irken haben wird. 
L chrplan muss der vo'rgeschriebenc seyn. « 

Kikötötte továbbá a bizottság, hogy a convent tármikor A 3-ik és 

átvehesse az egés'lJ intézetet a n1aga vezetésébe és ellátásába és 4-ik os~~ly 

h L 7 dd ' . l , 't ~, l . t t t . l .. t l megnYitasa ogy ae,tne e rg1 ora1 ezenLLl 1s pon osan meg ar an1 \O e es. 085718_ 185819) 

· Hogy a bizottságnak e~en resolutióját és a Laehne-féie 
szerződést a plenum csakugyan elfogadta, azt - bár az illető 

jegvzőkö nyvi kivonat föl nen1 lel ho tő - kétséget kizárólag bizo-
nyitja a factum, hogy az ág evang. alreáliskola 3-ik . osztálya 
már az 1857/8-.ik tanév elcjóvol csakugyan életbelépett, . az 
1858/59-ik tan:~vvel pedig a 4-1k osztály is rnegnyittatott. 

Azonban Laehne Fr. a ki 185Z3-ban hivatott meg a tanári Laehne Fr. 

kathedrára, ezentúl folyton gyarapodó pensionátusának, . illetve lemondása 
, · t 1 t 1 k l · 1 , , d · · . 1 t 1 t h t 1 (1860. j ul. l) 1nagarun eze ene nvanvan egesz pac agog1a1 ereJe es o e se-

gét sz en telni, 1860- ik évi julius elsején bonyujtotta a convent-
nek tantri állásúról való lemond~tsát, welynek záradékaban a 
szerződésro való It i vatkozással így szól: · 

»Znglcich gibt derselbc damit, die seit 3 Jahren übernommene 
Verpflichtung der Unterhaltnng einer 3. und 4. Real-Classe in Ver ... 
bindtmg mit der Convent-Realschn le ant und bittet ::mch ferner seine 
mtter der Protection des Evang. Kirchen- Convents gcgriindcte nnd 
erweiterte Lehr- und Erziehnngs-Anstalt mit gütigem Wohlwollen zu 
bcgünstigen.« . 

Laehne t;ívozása után az evang. (~onvm1t a reáliskolának visszaeses. 

jövőjére nézve n1ajclnmu végzetes hatarozatot hozott, aTnely súnte Az evang. 
l l l b ' , a1reáliskola ellenn1ondasban van avval a lan {ac a tlan uzgosaggal, an1elyet egy ujra 2 osz-

teljes alroáliskola érdekében évek óta kifejtett s eHonkezik avval tályuvá lesz. 

az örön1n10l és áldo~atkészséggel is, melyJycl a Laehne-félo tervet <1860) 

fogadta és mcgvalósította. 
Lehet, hogy a convent anyagi viszonyai nem engedték meg, Az evang. 

hogy ujabb áldozatot hozzon c téren; avagy lehangolta az a alreálisk~la 
1 l ' l 4 t , l , l ' l l t l l • l ' néptelensege szomoru va osag, 1ogy a osz a yu rea IS {0 a an u o1na { szama 

netn felel meg a várakozásnak, n1ert hisz az 1857 /8-ik tanév
ben a 3-ik osztálynak csak 5, a következő tanévben 13, az ez 
után következóben 8, a 4-ik osztálynak pedig 1859/60-ban 
össze.~en csak 7 tanulója volt. 
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Pe bármi lett légyen is az ok! tény az, hogy a convcnt az 
iskolaszék indítványára 1860-ik évi julius hó 1.9-ikén a reálisko
lának két tanfolyamra való leszállítását kimondotta, Laehne helyét 
be nem töltötte és a két osztály tanításival Ulber Mátyás és 
Rösch Frigyes tanárokat bizta n1eg azon utasítással, hogy a 2-ik 
tanfolyamot két alcsoportra: Un ter- és Obcr-Abtheilung-ra osz
szák be és a tananyag czélszerü összevonásával az összes órá
kat lássák el. Hogy mily nehezen tudott gyökeret verni váro
sunkban a reáliskolai intézmény, mutatja az, hogy az 1860/61-ik 
tanévben a 2. osztály Unterabtheitung-jába 7: úberabtheilung
jába 2, mondcl: két tanuló iratkozott be. A rákövetkező tanévben 
úgy látszik a két alcsoport nem is jött létre, Inert erről sem az 
isk. jr.gyzőkönyvekben, sem a classificatióban nincsen szó. Az 
1862/3-ik tanévben az alsó csoportnak 1 O/ a, felsőnek 3 hallga
tója van. Ettől fogva pedig 1.868-ig, a 4 osztályn községi alreál
iskola n1egnyiltáig, a 2-ik osztály különvilásának hirét sern ta· 
Jáljuk többé és a két osztály tanulóinak szárna is 25-43 között 
ingadozik. 

A két fele- Azon különös jelenségnek, hogy az oly melegcn felkarolt 
kezeti al- reáliskolai oktatás 1nég városunkban is oly nehezen tudott hódí
reáliskola 
tanulóinak tani a köliönség soraiban, . meiy akkori időben az iparnak és ke· 

számbeli reskedelernnek Dun:t~ntúl egyik központja és virágzó telepe vala., 
aránya. kiáltó tanui azok a számok, melyek az evang. alreáliskolának 

1857/8-1868/9-ik tanévig terjedő hivatalos jegyzőkönyveiból és 
jelentéseiből oly vi!ágosan bizonyítják, hogy a közönség és 1anuló
ifjuság egyaránt nen1 tudott vagy nem akart megbarátkozni az uj 

.. iránynyaL Ugyanis a practic us életpályákra lépő növendékek beér
ték a n ;piskolában szcrzett ismeretekkel~ a tudományos pályákra 
készülő ifjuság pedig - a technikai szakot sem zárYa ki -
inkább a · teljesen szerv.ezctt és jólürü gyinnasiuinokba tódult. De 
hadd beszéljenek a szárnok. Az . evang. alreáliskola 1857/8-
1.867/8-ik tanévben künutatott. tanulóinak szárna: 
1857/8. I. o. 26. II. o. 14. III. o. 5= 45. 
1.858/9. I. o. 21. II. o. 12. III. o. 13=46. 
1859/60. I. o. 19. IL o. 16. III. o. IV. 7=50. (n1axiniális szám.) . 
1 60/l. L o. 18. ll. o. a) Untc.rabtheilung : 7. b) Obet·auth. 2= 27. 



- 37 -

1861(2. I. o. 16. ll . o. 7=23. (n1ü1imális szám.) 
1862/3. L o. 30. ll. a) Unterabtheilnng: 10. b) Oberabth. 3=43. 
1863/4. I. o. 23. IL o. 21=44. 
1864f5. I. o. 18. IL o. 11=29. 
1865/6. I. o. 14. II. o. 10= 24. 
18 6 6/7. I. o. -19. I L o. 9= 2 8. 
1867/8 . l. o. 28. Il o. 9= 37. 

Összesenll tanév alatt 396 tanuló vagyis egy tanév átlaga: 
36 tanuló. 

A k. k. Dist1·icts-C01nissctriat felhivására 1850-ik évi októ
lJer 1-én alapított kath. jellegü 2 osztályn városi alreáliskolában, 
1nelynek keletkezését fentebb vázoltam és a Inely a községi alreál
iskola felállításáig (1868/ü.) változatlanul 2 osztály u maradt, 
kedvezőbben alakultak a viszonyok, arni az intézet Iátogatottsá
g~\.t illeti. A tanulók szán1beli kimutatása ugyanis: 
1850/1. (atrt~~s~~•)etsö I. o. 26. II. o. (a következő évben nyilt csak 

meg) =26. 
1851/2. I. o. :30. IT. o. 11= 41. 
1852/3. I. o 42. II o. 18= 60. 
1853/4. I. o. 37. l I. o. 30=67. 
1854/5. l. o. 30. II. o. 20=(18. 
1855/(5. L o. 41 n. o. 35=7f>. 
1.856/7. I. o. 35. II. o. 27=62. 
1857 j8. I. o. 46. U. o. 30= 7 fL 
1858/(1 I.osztályukatalog us hiri- I 0 40 If 0 '>l 71 

v· nyába.n 11ozzoivctiíleg • • • • • t> = • 

1859/60. I. o. 36. II. o. 2fJ= 65. 
1860/61. 1. o. 38. II. o. 22= 60. 
1861/2. I. o. 30. II. o. lG=-46. 
1862/3. I. o. 32. II. o. 21= 53. 
1863/4. · I. o. 44. IL o. 17= 61. 
1864/5. J. o. 41. lL o. 37= 78. 
1865/G. I. o. 50. II. o. · 29= 79. 
1866/7. l. o. 45. JI. o. 23= 68. 
1867/8. I. o. 50. II. o. 20= 70. 

Tehát 18 tanév alatt 1127 tanuló vagyis egy tanév 
átlaga: 62 6 tanuló. 
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A tanulókat szám szerint összctttérvl': az 1 57/8-l ~67/8 -ik 

t:tnrvekben - nlindeu-ütt csak a 2 alsó osztályt véve alapul -
kiderül , hogy az ev. iskola átlagos évi 36 tanulójával szemben a 
kath jellegü városi alreáliskola 66·09 átlagot, tehát kétszeres szá
mot t.ud felmutatni. 

Az evang. Emellett a néptelenség és hanyatláR rncJlett indokoltnak kell 
~itkö~se~ tartanunk, hogy az· evang. hitközség n1eguji~ja a már 1843-ban 

UJabb mdit- j t.t "b l' · d't ' 't J ' ll 't ' t t .c l ' 1 ványa köz- c av e 1 111 1 vanya , 1ogy a 1 son es ar .so n 10 v eg re va a-
ségi reál- hára a város egy közös vitrosi teljes alreáliskolát a közpénz
isko~ab tár- tár ból. A történet fonalán fölemlítettem, hogy a város már első 

gya. an. 
ízben smu idegenkedett ettől s ugyancsak Jnég 1842-Lan egy vegyes 
bizottságat küldött ki ez ügynek előleges megvitatására és egy 
tervezet elkészítésére; megjegyeztCin azt is, hogy ez időtől fogva 
sem a bizottság, smn a városi hatóság ebbeli intézkedéseirc 
vonatkozó adatokat földeríteni képes nem voltam. 

A községi De ámbár a két felekezeti alreáliskola 1 850-től , illetve 
reáliskola 1853-tól 1868-ig szakadatlanni folytatta müködését, a mérvadó 

alapitásának k .c l ll . , · · l , , l 
ügye ujból körök sem szünte meg 10g a {OZnl egy varost Simu tan roa -
szönyegre iskola alapításának kérdésével, a melyet azután 1868-ig, az iskola 

kerül. felállításáig, le sem vettek többé a napirendrőL 

A községi felekezeti jelleg nélküli föreáliskola meg-
alapítása. 

Uj aera.. Az 1860-ik esztendő egy nagyon leverő és egy szerfölött 
A község.i örvendetes eseménynyel gyarapította hazánk ujabb történetének 
felekezeti 

jelleg nélküli óvlapjait. Az egyik a "legnagyobb magyar"-nak april 8-ikán 
" föreál.is.kola bekövetkezett titokzatos halála · a másik az O Felsége által ugyan-

(la:!~.t~~~/7) azon · esztendő október 20-ikrin kiadott ügynevezett "Októberi 
Diploma", amely az ab sol utisn1us zsarnoki uraln1ának lélekharangja 
vala. Lehullt a bilincs, szabadabban lélekz-ett föl a magyar, aki 
az Októberi Diplomában egy uj, egy szebb kor előhírnökét, 

hajnalát látta. Uj reményt ébreszt, uj bizalmat kelt ez a haza 
jövőjében és uj n1unkára serkenti a lothargiába sülyedt nen1zetct, 
mely az elnyomatás szomoru éveiben nem élt, csak tengette 
úgy - ahogy rabélctét. 
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If 

Az Októberi Djplomában O Felsége elhatározása szentesíti a Az "Októberi 

1na.9yar nyelv használettát a köziqazgatásban, tör-vénykezésben és a Diploma." 

tanügy terén. ][(Lgya1,. lesz ezentúl a:l · iskolák nyelve és ne1nzeti 
a nevelése. A n1agyarúl nern tudó tanárokat összeir:ják. hogy az 
ors,zágon kivül nuís ta1"tományokuc~ hivatalból áthelyezzék. E rész-
ben sürgős intézke<lésrc szólítja fel a Budán székelő magy. kir. 
llelytcwtótl~nács a reáliskolák fentartóit is az 1861-ik é.vi rnájus 
6-ikán tartott tanácsülé~ének határozatából. Ettől fogva pezsgóbb 
élet és nenlJ;etibb szellen1 kezd 1nut.atkozni a tanügy terén s 
flllithatoin, hogy Sopron városa ~-,őreáliskolájának alapját tuJajdon-
krpen a GO-as évek mozgalmaiban kell keresnünk. A Militcir-
JJist·ricts- Verw(~ltun.r;ok és Comiss{wiatus-ok feloszlattatnak ós a 
h az ai tanintézetek tc~nkerül e ti fÖÍlJc~zgatók és a Helytartótanács 
rendelkezése aUt kerülnek. 

A HelytartótcLnács tnár l8G2-ik évi julius hó 12-én kelt Tankerületi 

2D,94ö. sz. alat.ti leiratáuan tudtára adja a városi 'ranácsnak, hogy föigazgató-

,, Ö Felsé,f1e Dl'. lúíclas Rttdo/f-ot a csornai ]Jremont·rei kanonok-1~end ságok . , szervezése. 
kanonol~ját, r~ !J!JÖr-i tanulmányi ke?~ület föigazgatójává kinevezte s neki (1862) 

eg!)idefüleg ct lc-i-1'. ta·nácsos·i czi1net ad01nányozta; e,r;y~tttal ét;·tesUi a 
1·eáliskola igaz,r;atóját, ho.rf!J ezent-üt ne közveilenül a Helytartótanács-
hoz hane'm a tanke1·iUeti Fői!JaZ/}atósál)ho~ küldje fölterjesztéseit." 

Az Októberi . .Djplolll::t rendclkez,3se alapján ősi jogaink és Városi 

szokásaink szerint n1egválasztott uj vúrosi kl~Juiselőtestiilet nagy hkö~gyülés. 
a taroza ta1 

hévvel és lelkesedéssel kcZflte n1eg rnúködésót a beállott uj aera gr. Széchenyi 

küszöbén. Gr. Széd~enyi István, Sopronmegye nagy fia halálá- Istvánhalála 

nak és az Októhcri Diplon1a, a nemzet feltárnaclása fölötti köz- sz:C~:~yi
örömnek hatása alatt, a y(~ros képviselőtcstülete 1861-ik évi reáltanoda 

Pünkösd l1ó 14-ikén ·tartott közgyülésében B'erd. Kani~:t polgár-
8 

terve 

1nester elnöklote alatt ritka lelkesedéssel meghozta az 1656. sz. 
következő határozatot: 

1. hogy egy S.~échenyi-alapitvcíny alkottassék, 1nelyből évenként 
egy reáltanadai növendék segélyeztetnék; 

2. hogy Szécheny'i díszes arczkéJ2e il' tanácsterern részére ·meg
szerezte~sék; --- . 3. hogy egy Deák-kúttól a Széchenyi-térre készítendő vizvezetés 
által e1nitt eg y 'U[J1~óku t ;píttessék ; végre 

(l 61. má.j.14) 
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4. hogy a nagy magyar, boldog·ult Gróf Sztíchenyi István, 
emlékének dicsőítésére és Sopron városának e szorosabb köréhez 
tartozott halhatlan hazafi iránti leülönös kegyeletének örökítésére a 
tőle elnevezett téren egy 1néltó emlékszabor állíttassék ; és 1ninthogy 
a halhatlan hazafi különösen a gyakorlati államgazdászat és ipar
üzlet terén szerezte mincl 1nagasztos teremtő ereje, mind szám,talan 
áldozatok árán babérait, a közgyülés e nagy férfi~t e1nlékét úgy 
véli méltóan dicsőíthetni, ha dicsőített nevét e téren adja át a 
hálás utókornak. 

Mi végett elhatározza:· ho,qy városunkban egy úgyis oly éget ö 
szükséggé vált föreáltanoda állíttassélc föl, hol núnden valláskülö?nb
s~g nélkül képeztetnek az if:jak, 1nely tanoda " Széchenyi" nagy 
nevét viselendi. 

ASzéchenyi- A lelkesedés, úgy látszik: csak szalmaláng volt és csak
szabor ügye. hamar lélohadt. Széchenyi emlékszobrát ma is hü\,ba keresi a 

"hálás utókor" a Széchenyi-téren, pedig ez netn járt volna nehéz
ségekkel, mert Sopron a vidék egyik legvagyonosabb városa 
volt azidőben . Pénzben amúgy sem lett volna hiány, - bár azt 
adja okul egy későbbi közgyülés jegyzőkönyve, hogy a határo
zatokat végre nern hajthatja a város; - mert hiszen a szükséges 
összeget a kiegyezés szép napjaiban és korában játszva lehetet
volna összegyüjtenie. A határazatra a feledékenység fátyla borult, 
.melyet a 80-as évek derekán e sorok irója, mint a "Soproni 
Irod. és Müv. Kör"-nek akkori másodelnöke és elnökhelyettese 
lebbentett fel abbeli indítványával, hogy vegye kezébe az ügyet 
a Kör és szövetkezve a várossal, megyével és az összes városi 
és megyei közigazgatási és közmüvelődési tényezőkkel, juttassa. 
diadalra az eszn1ét s állíttassa fel a szobrot a milleniumra. Egy
idejüleg a soproni hirlapok is derekasan felkarolták az eszmét 
és sürgették a 61-iki határozat végrehajtását. Azonb~n az eszme 
csak a taval kiküldött milleniumi bizottság határozott indítvá
nyára és a kö~gyülés "esekély" többségének döntő szavazatával 
jutott el a megvalósulás első stádiumába, Sünon Ödön, a város 
és megye culturális fejlődése iránt is lelkesen érdeklődő uj 
főispánunk hivatalaskodásának küszö hén és befolyása alatt. A 
város ugyanis 10.000 ft·tot szavazott meg a szoborra, 1nelyhez 



- 41 -

a várn1r.gyc egyhangu lelkesedéssol szintén 19.000 frttal járult. 
Azóta n1egint baljóslatu c~end unlJlkodik az emlékszobor körül, 
azért egyesek már tamáskodni kezdenek abb~n, hogy a szobor 
a milleniumra csakugyan clkészüljön. Az én hitem nem rendül 
meg, Inert a szobor ügye oly férfiak kezébe van letéve, akik -
ha csak ledönthetetlen akadályok föl nem tnerülnek, - okvet
lenül düllőre viszik a rájuk bizott ügyet. 

Jobb sorsra jutott a közgyülési határozat 4-ik pontja, a A város fel

Széchenyi-főreáltanoda alapítása, mert ennek végrehajtásához tekr~.eszté ~se 
- ozs gl 

csakugyan hozzálátott a város tanácsa é.s képviselő-testülete. Az reáliskola 

első lépés - ha nem tévedünk - az '1863-ik évi april · hó alapitása 

19 'k' t t tt ' l' b "l · d l t k' E k ' d 'b ügyében. t>-1 an .. ar o tanacsü es o In u 1. nne az ügy er eme en (lss3.apr.l3) 

a Helytartótanácshoz intézett, a két felekezeti alreáliskola egyesí-
tésérc és fokozatos kiegészítésére vonatkozó 163 t~. számu fölter-
jesztése véleményadás végett a Győr-tankerületi Főigazgatóságnak 
beküldetvén, Dr. Kádas Rudolf, főigazgató 1863-ik évi május 
hó 4-ikén kelt, 339/1863. főig. sz. alatt tájékozást kér a soproni 
városi kath. alreáliskola igazgatójától : a kath. és evang. lakos-
ság szám- és vagyon-arányára, a kath. polgárság hangulatára és 
áldozatkészségére, az evang. alreáliskolát fentartó alapra és egye-
bek közt különösen arra nézve, vajjon nem volna-e kivihető, 

hogy az egyesített alreáltanoda kath. jellegét megtarthassa. 
A városi tanács [elterjesztésére. a magy. kir. Helytartóta-A Helytartó

nács válasza csak 1864-ik évi augusztus hó 22-ikén érkezett le tanács 
8
vá

4
la-

. sza. (l 6 . 
következŐ tartalOIDll1al : aug. 22) 

Magyar kir. Helytartótanács. 
49.158. sz. 

Szab. kir. Sopron V ár os a Közönségének. 

»Az ottani róm. kath. és ág. evang. alreálintézet egybeolvasztása 
tárgyában aczélból, hogy azonnal egy közös 3-ik reálosztály és később 

egy közös főreá.ltanoda fölá1líttathassék, 1863-ik ápril 13-ikár61 1633. 
sz. alatti felterjesztésére válaszoltatik, hogy a javasiatha hozott egybe
olvasztás iránt a tüzetes tárgyalások e királyi főkormányszéknél csak 
akkor lehetnek megindíthatók, ha a javaslat az evang. félnek, mint 
lényegileg érdekeltnek hozzájárulási szándékával találkozván, egyuttal 
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az eszközök és IJ?ódok, melyek szerint az egybeolvasztás létesítendő és 
az akként átalaldtandó tanoelának fcnnálhísa t eJjes mérvben biztosítandó 
lenne, ·közös megállapodás utján részletesen és jogérvénycsen mcghat:í-
rozva., föltcrjcsztetnek. · 

Amennyiben azonban a város közönségc u jdcnleg fenm\lló kath. 
két osztályn a.lreáltanoclána.k egy harmadik osztá.lylyal leendő megtoldá
sára hnjland6 lenne, ez irányban tüzetes és mindcu illető részletre kiter
jedő javaslatának felterjesztése elv~íratik. J{elt Bud<ín, a magyar kirá.lyi 
Helytartótanácstól 1864. évi Aug. hó 22-én. Péchy Ferencz, m. p. 
Sztromkovi s Káro 'y, .m. p. « 

Idöközi)en magáévá tette az ügyet a Soproni J(e1·cskedelmi 
és Iparketmara is, 1nely 1864-ik évi augusztus l·én tartott gyü
lésénck 593/HK. sz. határozata értelmében hivatalos átiratban 
kéri az evang. conve11tet, "hogy egy közös főreáliskola, esetleg 
legalább egy 4 oszt. alreáliskola alapítása ügyében f. é. augusz
tus 17 én a Kan1ara gyltléstermében tartandó értekezletre a 1naga 
kebeléból egy képviselőt és az evang. reáliskola 2 tanárát küldje 
ki." Aláirva: Der l{anuner-Prüsident: Hillebrctncl és der Kammer
Sccretü r: Schindler. 

Az evang. E tanácskozt:nány eredményét nern ismerem; de az evang. 
convent ha· conveninek a Helytartótanács leiratára hozott határozatát (1864 
tározata a t b 27 909 ) '1 ·· tt ' t . d l 'b t l'l községi sze p ,en1 cr , t> t>. sz. s1 cent egesz oqe e m 3 en meg a a -
reáliskola nom. A convent örönuncl pártolja egy városi simultán főreál

- ügyében. iskola alapítását, de saját egyházi érdekeinek 1negóvása czéljából 
(1864. szept. . , . , , , ,. .. " 
· - 27) ktvanJa, hogy alap-do olelevel szerkesztessek, [Un e ly be a kovetkezo 

pontok vétessenek föl :· 
Az evang. Ar, alapítandó főreáliskola teljesen a paritás alapján áJljon. 

con;ent .fel· Vezetését és felü.Q'ycletét sziutén ·a petritcis alapiáll összeállítánrló 
tetele1. ~ ' 

isk. bizottság vegye át, rnely n1inden idegen be.folyástól n1enten 
kezelje ar. ügyet. A korn::íny a magistnítus n1int politikai . ható
~ág utj~n gyakorolhatja a főfelügyeletet. A tanárok felerészben 
katholikusok, felerészben evangelik~;tsok legyenek, válaszsza őket a 
városi hatóság s legyenek ennek alárendelve. Az igazgatót a 
tanári karból a paritás· szigor~t megtartásával a városi hatóság 
válaszsza 3-3 évre úgy, hogy a kath. után evang. következzék 
és viszont, aki ezen triennium alatt az intézet paedagogiai és 
fegyelmi vezetését gyakorolja. Az iskolabizottságban mindig az 
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igazgató é · a paritás alapján a tanártestületből vfl.lfl, ztandó egy 
tag vegyen részt. A hitoktatás, valamint a törlénelern tanít:-'tsa 
n1inclig az illető felekezeti ta1uírokra bizassék. Az összes költsé
geket a város tartozik viselni a convont logcsekélyebb JJJegtcr
heltr:tésc nélkül. Az evang. aireidiskolán müködő és véglegesitett 
tanárok a főreáliskolához áthelyehendők. Végül ldjelenti a conven t, 
hogy ha ezen kivánságai nc1n teljesülnének, el van határozva, 
hogy n10stani alreáliskoláját változatlanút tovább frntartja. 

A városi tanács 1864-ik évi november 26-ikán . tartott gy ü- A város 

IPsében csakugyan elfogadta a feltételeket és erről . a conventet elfogadja a 

hivatalos átiratban Z. 252/gr. W. O. sz. alatt értesítvén, a~ j:~~:~:~!t 
alapltó-oklevél tervezetét 3 példányban melléldi és kéri a conventet, (1864. 

hogy nzokat elfogadása jeléül aláirvá.n, a Helytartótan;.ícshoz novemb. 26) 

leendő felterjeszté., végett Inielőbb küldje vissza. Aláirva: ](ania, 

Bürgern1eh,ter, Finck, Obernotar. A convent 1864-ik évi deczrmbcr 
1-én tartott gyülésében hely benhagyja az alapító- oklevelct, a 3 
exelllplárist aláhja és a~ összes iratokat a tanácshoz visszaküldi. 
Minthogy ezen oklevél hü kifejezője az evang. convcnt fentvázolt 
feltételeinek s minthogy a Helytartótanács azt ügyscrn hagyta 
jóvá, helykitnélés czéljából ennek közzétételétöl eltekintck. 

Ellenben egész terjedellnében közlöm a Helytartótanácsnak A Helytartó-

az alapító-oklevélre vonatkozó n1ódosításait: tanácsmódo-
sitásai (1866. 

Magy. Kir. Helytartótanács. 
96,658/865. sz. 

Sopron szab. kir. Város J(özönségének. 

>> Az ottani róm. kath. és ág. evang. alreáltaoodának egy vegyes 
valh\su főreáltanodába leendő cgyesíté::;e tárgy~íbani 1865. évi január 
5-ikén 38. sz. alatti fclterj e:-{zté~ére az 186;>. évi november 30-iluín 
15.380. sz. alatt kelt .kegye::; kir. rendelet folytán a megye ('?) közönsége 
következőkről értesíttetik: 

Az ércleld •tt két alrmlltanodának egy Yegyes vallásu s jellcgii 
f()reáltanod::ívá leeudő átalakítása ellen tervben észrevétel fen nem forog
\'<tn, a ezélzott éÍtalakításra az engedély ch·ileg megaelatik és a VéÍros 
közön ége az érintett tanoda fcl~íllítás:íra é~ fentarüísára szükségcs költ
ségek megszerzése körüli gondoskodásra utasíttatile 

márczius 29) 
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~ felterjesztett alapító-okmány 2. pontja 3-ik szakasz::íbnn a tanítók 
számát illetőleg a vallnstekintetekből kimondott egyenlőség ny, aj.ánlott 
mód szerint egész terjedelmében a tanügy érdekében alig lévén eszkö
zölhető, a pozsonyi főrcáltanodámíl a részben érvényes és ikeresnek 
mutatkozó módozatoknak elfogadása ajánltatik*); és a tanítóknak javas
latba hozott alárendelése is a városi hatóság alá csupán annyiba leszen 
életbeléptethető, amennyiben azt a kormányhatós~ígoknak f<5fclügyeleti 
jogával megyegyeztetni lehet. 

A 3. pontban az igazgató választásrira nézve kimondott elv, mely 
szerint az a vallás egyenjoguság el v éhez képest 3 évre volna választandó, 
a tanfegyelem érdekében nem helyeseltethetik, hanem ezen állomásnak 
a vaUási különbségnek tekintetbevétele nélkül állandó időre történonelő 

betöltése a kormányhatóságoknak végleges megerősítése mcllett lé zen 
eszközlendő. **) 

Az 5. pontban érintett iskolai bizottmány hatásköre nem terjedhet 
tovább, mint hogy ezen bizottmány a tanoela és a város közt közvetítő 
közeg gyanánt szalgáljon s e szerint nézeteit és kiYánalmait előterjeszt
heti ugyan, de főleg a tanulmányi ügyben utasításokat vagy parancso
kat nem adhat. 

A 6-ik pontban érintett igazgató és tanító legfölebb is csak érte
sítés végett lehet tagja a tanodni bizottm~ínynak és kivánatos, hogy a 
bizottmányban a Kereskedelmi Kamara is képviselve legyen. 

A 7-ik pontra nézve megjcgyeztetik, hogy a városi tan<tcs mint 
közigazgatási hatóság csak oly ügyekre nézve szolg~llhat a korm<tnyszék 
közegeként, melyek a város közönségét, mint az iskola p<tl'tfogóját 
érdeklik. 

A 8-ik pontra nézve, hogy a hittaná1·ok, kikre a vallásiak feletti 
felügyelet is néz, a rendes tanárok sor1:íba vétessenek 

A ü-re. A két alreáltanodánál jelenleg végleges alkalmaz:\sban 
lévő tanítóknak a főre6ltanodához javasiatha hozott á,ttétcle csak azon 
esetben juthat érvényrc, ha ezeu tanítók a főreáltanodai tauítóvi~sgának 
sikeres letétele után az elészabott képcsséget igazolni bírj<ik vagy pedig 
azt utólagosan megszerzik. 

• 

*) A pozsonyi "Stiftungbrief"-ben (1850) ez áll: IV. p. Die Lelu·er mit der oben 
bestimwten Ausnahme des Direktors erwahlt glcichfalls der Magistt·at und der Geméinde
rath aus den nach vorangelassenem Concurs nm eine Lehrstelle sich bewerbendcn und ohne 
Rücksicht auf deren Glaubensbekénntnis durch die Schuldeputa.tion bef.:'i.higt anerkannten 
Con currenten. Hie'r wird jedoclb ausdrücklich bedu,ngen, class bei der Besetzung de'r 
Lehrerstellen allen Confessionen billige Rechnung get'ragen werde. 

**) Ugyancsak ott: Den Direktor dieser Schule, der zuglelch Lchrer sein muss. 
ernennt ohne Rücksicht auf dessen Glaubensbekcnntniss, der Staat ... .. 
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V égiil a felállítandó fő reáltanoda belszervezetének egyéb minden 
pontjaira nézve a hason főreáltanodáknál fenná.ll6 intézvények · szorosan 
követendők lesznek. 

Ezek folytán a megye (?) közönsége felhivatik, hogy a fennebb . · 
kitüzött iránypontokat komoly és bchat6 tárgyalás alá vévén, az azok . 
iránti megállapodását az alapít6-okleveleknek aszerinti ujabb tervezetét 
annak idejében ide fölterjeszsze. Kelt Budán, 1866. évi márczius hó 
29-ikén. Jagasits Sándor, s. k. Fridrich György, s. k. Rónay 
Amadé, s. k. « 

A dolgok c nen1 várt fordulata nagy consternatiót szült a A convent 
jogaira és egyházi érdekeire egyaránt féltékeny evang. gyüleke-nem fogadja 
zet kebelében és annak a kijelentésére késztette a conventet (1867. ;~r:ót!:Z~ 
április 15), hogy a Helytartótanács által ki ván t módosításokat módositásait 
nem fogadja el. Minthogy pedig: időközben Ö Felsége hazánk á <;~~·5 
alkotmányát visszaállította, azt indítváuyozza : terjeszsze fel a P ) 

város az eredeti alapító-oklevelet az ujonnan kinevezett felelős 

n1agyar J\iinisteriun1hoz azon kérelern1nel, hogy ezt a jól rneg-
fontolt és a város viszonyaiban n1élyen gyökeredző oklevelet 
helybenhagyni és az anynyira szükséges és óhajtott intézet létesí-
tését rnegengedni kegyes legyen. 

Az ügy a vajudás uj stádiun1ába jutott. A városi hatóság A v~ros 

eleget akarván tenni a Helytartótanács kivánaln1ainak, 1nódosítá- a Minh. ifistedri·l um oz or u 
sokat tett az eredeti alapító-oklevélen, Inert jól tudta, hogy ez a módositott 
Helytartó tanács· jóváhagyásának sinequanon-ját képezi. . E 1nódosí- javaslatával. 
tásokat később az evang. convont is elfogadta, mert a módosított (

1867
) 

oklevélben érdekeinek elegendő biztosítását látta, csak azt kötötte 
ki, hogy az isk. bizottságban a Keresk. és Iparkainara képviselve 
ne legyen, n1ert az iskola tisztán községi intézmény lesz, amelyre 
idegen testületnek befolyást engedni nen1 szabad. 

Azonban a városi tanács ujabb fölterjesztésére huzamos Flandorffer 
ideig az illető .Ministeriumtól válasz nem érkezvén. Minhogy e kése- Ignácz és 
d .l · t · k l 't ' ' k l h l t ' ' 'l k ll. tt ' 14 polgártár-e em m1a t az 1s o a megny1 asana e a asz asato e e n1ar sának sür-
tartani : Fl'ando1··(fer Ignácz, a köz~asznu tevékenység rnezején gősségí 

már akkor is kiváló. és előkelő polgár 14 társával együtt sürgősségi ~!!~!:r;. 
indítványt . nyujtott be a már oly' régóta vajudó ügynek halad~k- iskola alapi-
talan elintézése végett. Erre a városi képviselőtéstület 1868-ik évi tása 

' · ügyében. 
aug. 5-ikrn 2 340. ·sz. alatt kirrron~lotta, hogy: 
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-Küldöttseg »tt helyben élctbcléptetendő közös főreáltanoda fuggőben levő 
menesztése ügyének elintézése a Nagymélt6s<~gu Vall~~s és l{özoktatásügyi magy. 
a Minisz
teriumhoz 

(1868. aug. 5) 

kir. lVIinisteriumnál ismételve szorgalmazand6 és az e czélb6l a főjegyző 
m· nltal szerkesztendő felterjesztés Klauzer Károly tan{tesos, lJiiillnc1· 
Mátyás és Szilvássy Márton vároRi képviselő uraknak, kik saj}ít nyi-
latkozatnk szerint e napokban Pestre indulni szándékoznak s ez alka
lommal a város közönsége részéről a megbizat~íst a legnagyobb készség
gel elfogadják, személyes átnynjbts végett jegyzőkönyvi kivonat mcl
lett oly megjegy7:ésscl :H.aclandó, hogy a mennyiben ezen íigy eddig a 
fölterjesztett a lapító-oklevélben az alkalmazandó tanerőkre nézve vallási 
tekintetben fölvett paritás elve miatt késleltetett volna, a V<Íros közön
sége a maga részéről hajland6 ezen elvtől eltérni.« 

A községi A sürgósRégi indítványnak megvolt a kivánt hatása, mert 
föreálisk~l~ a városi közgyülés 1868. évi aug. 12-íkén tartott közgyülésében 
"Szervezesl l It tl lf dt . l b' l k 'd "l b J • javaslata." va oza an e oga a az lS L Izottmanyna 1 o \:ÖZ en Jenyujtott 

és úgynevezett "szervezési javaslatát.;', Jnint n1elléklclet az aug 
5-ild közgyüléshez és azt a l\!Unisteriutnhoz haladéktalanul föl is 
t.mjesztette. E szervezési ;"avaslrt,t a soproni községi reáliskola ala
pító-oklevele egyik részének tekintendő és hangzik ekképen: 

Szab. kir. Sopron V ár os a, J(öztörvényhatósága. 

Szervezési javasZett egy községi 1·eáliskolct felállítása ügyében. 

2406/868. 

1-ször. A jövő tanév kezdetével vagyis 1868. évi október l-ével 
Sopron városában egy három osztá.Iyos önálló, mjnden egyh~1ú befolyástól 

, független, tehát nem felekezetes alreáliskola lesz életbeléptetcndő. 

· Az uj alreáltanoda a kornuíny felügyelete alatt nünden más ide-
gen befolyás kizárásával a város közönsége alatt és közvetlen az általa 
vá]asztand6 igazgatós}íg alatt áll. · , 

2-szor. Ezen ah·eáliskola által a jelenleg fenmíll6 \'árosi kath. 2 
osztályos ah·eáltanoda feleslegessé fogván y:.l.lni, az az említett naptól 
fogva megszüntettetik és az illető helyiségek, Yalamint a tanszerek az 
uj alreáltanoda számára maradnak. 

3-szor. Úgyszinte nélkiHözhctő feend a helybeli evang. eonve_..t által 
fentartott 2 oszt. alreáltanoda; ugyanazért az említett convet felsz6lí
tand6, hogy a tanodc'lt szinte a jövő tanév kezdetével megsziintcsse és 
a várost idejekorán az iránt értesítse, valjon mennyire rugtak az eddigi 
fentartási költségek, hogy azokat a házi pénztárból, a7. 1861-ben okta
tási czélokra megszavazott átalányból, a felállítandó uj alreálta.noda költ-
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ségeinek fedezésére levonni lehessen, megjegyeztetvén, hogy az általa 
alkalmazott két nlrmíltanftó a nem felekezetes tanocltín fog alkalmaz~íst 

tal<llni. 
4-szer. Ezen nj, nem felekezetes 3 osztályos alre:lltanocla életbeléptetése 

ir~nt hozott hahírozatról a nagyméltós~ígu V alhís és Közoktat:1si1gyi magy. 
kir. lYiinisteriumhÖz jóvnhagy<ís végett jelentés teendő, mely alkalommal 
a tanodai bizott1n<íny részéről kiküldött albizottság :\Ital kidolgozandó 
és a tanodai bümttmrfny által megbírálandó ~ans7.ervezési tervezet egyiele
jiileg a nagyméltóságn Niinisteriumnak előterjesztcndő. 

5-ször. A 3 oszt:-ílyos alre:r.Jtanoda fenntart:ísi költBégeinek fede
zése végett a tandíj minden tanítványért 10 frtban :íllapíttatik meg, 
mely a beirat:ís alkalmával, ameunyiben előre kivételesen el uem enged
tetett, cléh·e is a h:ízi pém~tár javára befizetendö. 

A:wnkivül tanítv~nyiJ könyvt(íri és tanszerekre az igazgatósngn~l 
8 frt fizctcndéS, mely ÖRRzeg hov:ífordíti-lsa iránt a tauodai bizottmány
nak éven ként tüzetes S7.<.1mad:fs előterjeszten elő. Ezen pontra nézve 
s.únte a nagymélt. Vall. és Közokt. m. k. lYlinisterinm helybenhagyása 
kérendő. 

A kör.gyülési ha1ározatot és a szerver.ési . javaslatot a kikül
dött hárn1as bizotts:Lg valószinüleg szcruélyesen vitte n1eg a 
lVlinisteriun1nak~ rnert a csak 2 nappal későbben keltezett leü·a
tábnn a Ininister jóváhagyja a városnak ez ügyben 1uár kétszer 
is hozzá intézett felterjesztéseit A lV[inisterjumnak ezen helyben
hagyó határozata tulajdonképeni alapító-oklevele a soproni városi 
reáliskolának, azért szószerint közlö1n: 

Vallás és Közoktatási magy. kir. Ministeriwm. 13,371. sz. 

Mult évi augns?:tns 14-ikéu 2875. és folyó évi augnstns 5-ikéu A Ministea 
2340. sz. a. tett előterjesztés folyt~ín megengedem, hogy az ottani kath. rium hely

és evang. ulre~1ltanodák egyesítése által a város költségén főr~áltanoda ble~hatgyó 
e1ra a. 

fehílllttassék, s c ezéiból már a legközelebbi tanévben a 3-ik oszt::lly (lS6s.aug,l4) 
életbe léptessék. 

E tekintetben - minthogy a fölterjesztett alapítványi okrn:fny 
tervezetc több oly részletet tartalmaz, mire nézve a törvényhozás fog.;. 
vnn intézkedni, jelenleg végmegállapod:íst eszközölni úgy sem lehet, -
egyelőre csak azon feltételeket kivántam megállapítani, melyek szüksé · 
gesek arra, hogy a tanít::1s eredménye biztosíttassék, s a yáros pártfogó 
jogának épségben tarMsa mellett, a kormányt illető felügyeleti. jognak 
kellő gyakorlása ~egóvassék. 

Ezen fentebbi engedélyhez kötött feltételek a következők: 
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1. A két alreáltanodánn.k egyesítése ~íltal felállítandó főreáltanoda, 
mint a város közjövedelmeiből fenntartott reálir}ínyn tanintézet különös 
hitfelekezeti jelleggel nem birván, a tanári állomások betöltésénél vallás
külömbség nélkül ugyan, minda7.onáltal lehető teldntettel a város külöm
böző hitfelekezeteire, a nagyobbmérvü képzettség határoz. 

2. A tanítás sikere s a fegyelem minden oldairóli fenntartása a 
középtanodák szervezeté~él fogva okvetlenül azt igényelvén, hogy az 
igazgatóság állandóan egy egyén által gyakoroltassék: az igazgatói 
állomásra vallásra való tekintet né~ül a legalkalmasabb tanár neve-
7.endő ld, a külömbö?:ő érdekek lehetőleg megóvatv:ín az :íltal, hogy e 
kinevezés egyelőre a szoká os három próbaev fenntartása mellett ideig
lenesen történik, és csak a7.utnn következik be a Yéglcgcs megerősítés, 

amidőn feladatá.nak a pártfogó város kivánalmához s a tanügy érdeké
hez képest megfelelt. 

3. A város mint pártfogó kinevezi az igazgatót és tanál'Okat és 
ezek felett ~ fegyelmi hatóságot gyakorolja, - tartozik azonban a rész
betri intézkedéseit, ·S az eszközlött kinevezéseket a felügyeleti jog kellő 
gyakorolhatása végett a vallás és közokt. ministeriumnak följelenteni, 
- s ezen intézkedések ~sak akkor vétethetnek fogauatba, ha a minis
terium által jóváhagyó tudomásul vétettek, s ellenök észrevétel fenn 
nem forog. 

4. A tanítás belkezelését illetőleg tartozik a felállítandó főreál

tanoda a hasonló áll. tanodák számára fennálló tantervhez s erre vonat
kozó szabályokhoz alkalmazkodni, a felügyeleti jogánál fogva hat~isköré
ben állván a ministeriumnak ennek pontos megtartása fel<Sl magának 
bármikor saját közegei által meggyőzőJést szerezni. 

Miről a város közönségét, fentebbi jelentése melléldeteit vissza ... 
küldvén, oly felhivással értesítem, miszerint az engedélyezett főreálta

noda osztályainak fokozatos életbeléptetésére nézve a tantermek elő

állítása s felszerelése, a taneszközök beszerzése s az igazgat6i állomás, 
s a tanszékek betöltése iránt haladék nélkiil intézkedni, s az eredményt 
annak idejében velem tudatni szíveskedjék. Budán, 1868. évi aug., hó 
14-ikén. Minister ur meghagyásáb6l az :íllamtitkár Tanárky GeJeon, s. k. 

Sopron sz. kir. vá1·os közönsé,r;ének. 
A községi A nagy örömmel fogadott, mert 1nár rég várt jóváhagyás 

föreáliskola az 1868. szept~mber. 2-iki közgyülésen közzététetvén, az iskolai 
végleges b· tt ' · l t ' · k l ' l ' k.. tk " szervezése. IZO sag Javasa ara az IS o a veg eges szervezese a ove ezo, 

(1868. szep- csak kivonatilag kózlött pontokban, foglaltatott össze (2575. sz.): 
t ember 2) 1-ször. Az 1868/9-ik tanév kezdetével megnyitandó 3 osztályos 

alreáltanoda az iskolaház 2-ik emeletén elhelyezendő. Az építészeti 
bizottság pedig · megbizatik, hogy a szükséges építkezéseket és pedig a 



vegym Cihelyt illet<'Heg Rösch Frigyes reáltanít 6 m·nak közbenjárása 
mellett eszközölje. 

2-s:r,ot·. Oktat~ísi nyelv néh~1ny tárgynál, melyeknél az oktatás az 
által hátrányt nem szcnved a mag!Jar, a többieknél pedig a német nyelv. 

3-szor. ·Aistleitner Antal, Rösch Frigyes, Stu,ppacher Lajos és 
Ulbm· Mátyás reáltanítók által kidolgozott szervezeti szabályzat és tan
terv a bizottmány módosításával jóváhagyatik és a Ministeriumhoz föl
terjesztendő. 

4-szer. Szi.innap szerda és szombat délután. A három keresztjáró 
nap, Szt. lVIárkus napja nem szünnapok, mert az iskola felekezetnélküli, 
A kath. tanítv~ínyok szent misére csak vasár- és ünnepnapokon mennek. 

5-sr.ör. A tanszerekre nézve Rösch Fr. tanár javaslata elfogadta
tik és a \regymCihely fölszerelésére - a finom l 00 frtra becsült mér
Ieg elmaradhat ván, 300 frt; annak jókarban tartására és vegyészi szerek 
beszcrzé~ére évenként számadás iránt kiszolgfíltatandó 100 frt szavaz
tatik meg a házi pénztárbóL A szerek vúsárhísát a tanodai bizottmány 
Rö ·ch Fr. tan<ÜTal együtt eszközli. · 

A természettani szereket illetőleg a convent megkeresendő, hogy 
a lelt~h· közlése mellett nyilatkozzék, vajjon a megszüntetendő alreálta
noda tau~zerejoek C'gy részét, valamint a netalán nélkülözhető iskolai 
butorokat nem volua-e hajlandó a városnak átengedni. 

A rajzminták beszerzését szintén az iskolai bizottmány eszközli 
az illető szaktamírral együtt. ... 

· G-szor. A re<lltanodai bizottmány 8, a közgyi:ilés kebeléből a leg
közelebbi tisztnjításig terjeelő id.ötartamra választandó tagból, a tanoda 
igazgatójából s a tantestületnek egy évre választandó küldöttjéből áll. 
A tárgyalá ·i és ügykezelési rendszabályok e bizottság részére egy kü
lön kiküldendő bizottmány által kido]gozandók. 

7 -szer. A 3 osztál y os alre~lltanoclán az eddigi kath. és evang. 
alre~íliskolák mliködfS tanárai alkalmaztatnak: F~uchs Púl, Rösch Fri
gyes, St~tppachcr Lajos, Ulber Mátyás és Aistleitner Antal segédtanitó. 

A kath. hitt<m oktatása a városi plébános, a többi . felekezetek 
hittanítása az illető gyülekezetek vagy a község részéről eszközlendő. 

A tanod.ai bizottmány elnöke köteles az alkalmazott tanárok minő
sítvényi ü1bh1zatát miel6bb beszerezni és bemutatni, hogy az a J\IIiniste
riumnak haladéktalanúl fölterjeszthető legyen. 

8-szor. Nem köteles tantárgyak a következők legyenek: franczia 
és angol nyelv, gyorsirászat, ének. E hí.rgyak díjazására vonatkozó javas
lat tétele a bizottmányt illeti meg. 

9-szer. Az igazgató választása a minősítvényi táblázat beérkeztéig 
elnapoltatik. . 

1 0-szer. A vizsgálati terem helyisége ki ürítendő. 
4 
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i i -sze r. intézkedés. a tanelJjak be~zedése és beszolgáltat:\ sa Ügyében. 
12-szer. A városi alreáliskolán eddig műköclő tanárok járand6sr\

gai érintetlenül hagyatnak; Rösch Frigyes és Ulber .M:ítyá.s evang. 
tam1rok részérc ugyancsak annyi utalványoztatik, vagyi::; évi 735 frt 
fizetés, 6 öl kemény hasábfa és 126 frt lakbéri p6tlók. 

V égre határoztatik, hogy ha a segédtanít.6i állom~ís meg zünnék, 
a tanárok kötelesek betenként legalább 20 tan6er(t adni külön díjazás 
nélkül. Aláirva: Kurz Endre, polgármester; Finck János, Hljegyző. 

A községi Az iskolai bizotbnánynak további indítványaira az 1868 
föreáliskola szeptember 24-ikén tartott közgyülés helybenhagyta az 1868/9-ik 

pecsétje. t ' 'l' t t' b t ' t 1 Ih t ' t h ' · ' anevre szo o .an argy eosz .as es e a aroz a, ogy a szepira-
szatra ez évben külön tanítót alkahnaz J 00 frt évi fizetéssel. 
Kimondatott továbbá, hogy a tandíj beszedésével az igazg~ tó 
bizassék meg azon kötelezcttséggel, hogy az c czimcn begyült 
összeget november 12-ikéjg a városi adóellenőrnek átszolgáltatni 
tartozik. Végül rnegállapított.ák az iskola pecsétjét következő kör
irattal: 

Szctb. kir. Sopron városa reáltanoclájának pecsé~jP. 1868. 
J(özepében : a vá1"0S czimere. 

Az ág. ev. A város tanácsa az 1868. évi augusztus 12-én tartott köz-
alreáliskola gyülésnek utasítása következtében hivatalból értesíti az ev. CO ll-
beszüntetése t t 1 • .. " t ' t " l l 1· 1 

• l · .. !> t ' 1 (lS6S) ven c , .wgy a .JOVO anev o rcz( vc egy varos1 c ·zos •> osz a yu 
alreál iskolnt fog szervezni; kéri tehát a conven tet, hogy a rnaga, 
alreá.liskoláját is szüntesse be. Egyuttal kérdést intéz a convent
hez az iskola btltorzatának, fölszerelésének, kivált tanszereinek 
átengedése iránt. Minthogy pedjg az eddigi evang. és kath. 
alreá:iskolák költségei az uj reáliskola fentartására lesznek fordí
tandók, felszólítja a conventet, hogy alreáliskolájának átlagos évi 
kiadásait n1utassa ki, hogy ezt az összeget, a város pénztárából 
~ convontnek tanügyi ·segély czimén évenkint kintalt átlagból 
l9vonhassa és az uj községi reáliskola czéljaira fordíthassa. 

A convent Erre a convent feloszlatja alreáliskoláját és értesíti a várost, 
tanügyi hogy azokat a bútorokat, felszereléseket és tanszereket, rnelyeket a 
~~:éá::! v:írosnak 1852-ben e czélra megszavazott 250 írtjából szerzett, vala

_felterjesz- rni 1~t azokat is, melyeket ajándékul kapott, az egész tanári könyv
tés~ intéz a tán·al Cf!yütt, leltár szerint - in.r;yen; azokat pedig, n1ely~ket a 

varoshoz. t . , t , , b 6 ;:> f · t , l · ' · k conven a saJa penzen eszerzett, l ·~ rtny1 oecsar Jan a varosna 
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átengedi. Ellenben az ev. alreáliskola fentartására a varosi pénz
tárból eddig húzott évi összegről nen1 hajlandó lemondani. A convent 
kimutatja ugyanis, hogy a két alreáliskolai tanár távozása után 
1nég 14 népiskolai tanítót kell _:fizetnie és hogy erre az egész 
városi 7 424 frtnyi segélyösszeg ncn1 elegendő, mert e czimen a 
kiadási összeg 8165 frtra rúg. Kéri tehát a várost, hogy köve
telésétől álljon el. Utal arra, hogy az · 1848-iki XX. törvényczikk 
kimondja a keresztény felekezetek teljes egyenjogoságát és . ennek 
alapján Sopron városának 1861. évi julius B-ikán tartott közgyü
lése 2662. sz. alatt szintón kimondotta a kath. és evang. egyház 
és felekezetek egyenjoguságát városunkban. Ennek kapcsán elpa
naszolja a convent, hogy a város előnyben részesíti a kath. 
felekezetet, n1ert kétszer akkora összeget utal ki részére éven
kint ruint az evangel ikusoh:nak. A tanács csakugyan megsziv ... 
lelte a convent indokait és Plállott a részlet-összeg követelésétől. 

Nen1 lesz talán érdektelen itt fölcn11íteni, hogy a város atyái A községi_ 

már a községi reáliskola rnegnyitásának küszöbén avval a gon- föreá.Iiskola 
, , államosítá-

elolattal foglalkoztak, nern volna-e lehetseges Sopron varasának sának esz-

egy álJami főreáliskolára szert tennie. Erre vall legalább az 1868. méje (1868. 

, . 2 5 ' t t tt l .. "J' l b b l' l t , t l 'l november 25) ev1 nov. -en ar o {O zgy u esne { a e 1 1a aroza a, ame y ne 
fogva a jegyzőkönyv szavai szerint: 

Tek. Ihász Rezső, országos képviselő ur, megkeresni határoztatik : 
»miszerint a Nagymé1t6ságn Miniszter Urnak az iránti szándokát meg
tudni igyekezzék, vajjon az állam költségén felállítandó kir. főreáltanodák 
egyikének székhelyéül Sopron városa fog-e kitüzetni. « Ugyancsak e 
közgyülésen hirdették ki, bogy az nj reáltanodit szervezetét, tantermét, 
az igazgató és tanárok megvnlas7.tását, a tandíjra és egyéb iskolai be~
i.igyekre vonatkozó intézkedéseit a miniszteriuml868. Nov. 11-ikén 17,341. 
sz. alatt helybenhagyta, végül pedig - és ezt fontosnak tartjuk -
3446. sz. határozattival kimondja a közgyíilés, hogy »a testgyakorlati 
okta,tást a 'reáltanoda kötelezett tantárgyaí közzé SO'rolja ; végül pedig 
az nj reáliskola összes felszerelésének, tanszereinek, könyvtárainak stb. 
uj leltározását rendeli el. 

A · felekezeti jelleg nélküli községi főreáliskola alapja tehát A községi 

meg volt vetve. Az uj tanintézet, mely az ifjuság reál-jrányrr föreáli~ktá.ola 
megny1 sa 

kiképzésére volt hivatva és a város közönségének egy század- 1868. okt. 

negyed óta hő óhajtását képezte, hosszu vajudás után végre l-én . 
• 4* 
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létrejött és 1868-ik évi október 1-én e,qyelö~re 3 osztálylyal 1neg 
is nyittatott. 

Egyről azonban tökéletesen megfeledkezett a város tanácsa: 
az 1861-ik évi május 14-ncén tartott közgyülés abb(lli határo
zatának végrehajtásáról, hogy az uj iskola Széchenyi-tanodának 
neveztessék, atni még az esetben sen1 menthető, ha ennek okát tisz
tán csak a feledékenység sötét méhében kell keresnünk. 

6. A községi főreáliskola fokozatos kiegészítése és 
fejlesztése. 

A községi Az uj reáliskola n1űködésénok már első évében nagy nép-
főr?álisk~la szerüségnek örvendett. A közfigyelem szakatlan módon fordult 

nepszeru- .c 1 , . J ' 'ld' l , l ' , t l l sége. Meg- 1e eJe. o pe ava maga a varos cözönsege jar e ü , n1ert tete-
nyilik a 1nes összeget: 200 0 frtot szavazott n1eg a tanszera-yüjtc1nény 

3-ik osztály 't, 1 El' • t ' d l h' k'' l~ ' c t (1868,9_ben) szapon asara. 1srneres or eme az evang. It ozseg rnar 1en 
en1lített áldüí~atkészsége is, hogy könyvtárát, fölszerelésének és 
tanszerein ek nagy részét ingyen, másik (ki. ebb) részét a ·b esz r
zési áron átengedte az uj reáliskolának. A Takarékpénztár BOO 
frtot Rzavazott Jneg szintén tanszerek és könyvek br.szerzésére rs 
egye~ jóltcvők is sürün jelentkeztek, a kik n1int a tanügy lelkes 
barátai, letették obulusaikat a nevelés szent olt:1r:1ra. 

A 4-ik osz-
tály meg
nyitása 

(1869-ben) 

De ne1n csak a jótékonyság adatai bizonyítják az uj iskola 
nópszcrü voltát és az iránta ébredező közbi1.aln1at, hanen1 a1. az 
örvendetes körülmény is, hogy ámbár az iskola felállitását és a 
2-ik os1.tály n1egnyitását csak elkésve lehetett nyilvánosságra 
ho1.ni és kihirdetui - kivülről jövő tanulókra tehát alig lehetett 
számitani. - rnégis 157 tanuló iratkozott be : oly szá1u, 1nelyet 
a n1ár abban az időben fenálló reáliskolák közül csak a pécsi és 
s1.egedi n1últ felül. 

Minthogy a·t. iskola sikeres n1úködésével igazolta a beléje 
helyezett biza lma t, amit a tanulók nagyrnérvü szaporodása is bi
zonyít; minthogy továbbá a város lelki szen1ei előtt mil1dig egy 
teljes 6 osztályu főrcáliskola lebegett végezél gyanánt: a 3 osz-
túlyu intézet továbbfejlesztéséről kellett gondoskodni. Ennek követ
keztében az 1869. évi julius 7-iki közgyülés a 4-ik osztály meg-

• 
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nyitását és 2, illetve a hiányzó tanárral együtt, 3 uj taue.;:ő 

alkalmazá ·át határozta cl ~s pályázat utján Bach Nándor, J(olecs
ká1·y József' ós J{övesdy (l(üszel) l,r;nácz tanárokat váJasztotta 1neg, 
kikkel együtt a tanári testület n1ost 1nár 7 tagból állott. 

Azonban a 4. osztály n1rgnyHtával az a meglepetés érte a Az 1. osz~ 

tanári kart és a várost hogy a tanuló le száma 207-ro fölszapo. tály pár~u-
' zamasitasa 

rodvún, az első osztályba kerek l 00 tanuló iratkozott he. A (1869/70-ben) 

tanári testület kénytelen volt sürgős üttézkedésre felszólítani a 
várost rgy párhuzar~nos osztály frJ:íllítására. A párhuzamosítás 
meg is történt és az ·ügybuzgó tanárok a párhuzamos osztály-
lJan i~ tanítottak, csakhogy az iutézct. felvirágzását biztosítsák 
és népszcrii::;égét emeljélc De a párhuzamos osztálylyal együtt 
előállott egy tantermnnek és egy második rajzteremnek a 
szükségességc. UtólJIJiról a város haladéktalanul gondoskodott és 
rgészen föl is szerelte; de a várhuzamo3 osztály ré3zére szükséges 
tantcnnet hirtelen nem tudván clőterenlteni, a 4-ik osztálynak 
mint aránylag lcgnéptelcnebbnek, vándorosz!álylyá kellett lennie. 

Igen örvendetes jelenségnek 1nondható, hogy a két feleke
zeti iskolának községi iskolává való egyesítése rniatt a lakosság 
egy kis töredékében tá11utdt aggodalmaknak semmi nyoma sem volt 
tapasztalható. A különböző fcJcltezctckhcz tartozó tanulók igen 
jól nwgf•~rtck cgymás~al; általában a felekezetnélküliség a tanuló
ifj u súgnak kcllcn1ctlcn incidensekre nmu szo!gáltatott okot. 

Az 1870 71-ik tanév szintén nagy haladást jelent reáli~ko- Az 5. osztály 

lánk fpjlődésében. A Vallás és l{özokt. n1agy. kir. 1\lini~ztcrium- megnyitása 
• • l • l • l • l (1870171-ben) 

nak 18ö8-llc ev1 augusztus ho 14-Ikcn kelt, 13,371. sz. ultczkc-
désével Inognyilt az 5-ik osztály is, és a tanulók száma 256-ra 
mnelkeclctt. Az első osztályba 107-cn, a 2-ikba 84-en iratkoztak 
be. Az l . osztály természetcsen ujbó1 párhuzamosíttatott, ellenben 
a 2. oszt[Lly nöYcnclékci helyiség hi{tnyában csak a mértanban, a 
mértaui és a szabadkézi rajzban és szépirásban nyertek 2 cso-
portban oktatást; az 5-ik osztály pedig an1bulans osztálylyá lett. 

A tanulók rendkivüli szaporod~ísa a helyi égek szaporítását, Az iskola

illetöleg egy, a reáliskola czéljainak tcljc~en rnegfelelő épület eme- épül~t k ér-

lését tette clodázhatatlanná. A 1uár megelőző é~ben tervbon vett dese. 

építkezést, 1nelyre az 1870-ik évi költségvetésheu 6000 frtot 
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vett fel a város, nem foganatosították, mert behitták, hogy H t 
kisebb-nagyobb toldásokkal a bajon nem segítbetnek. A'!J iskela 
fentartája tisztában vo!t vele, hog-y a tanhelyisége·K kérdés~t vég
legesen csak úgy oldhatja meg, ha a reáliskolának a lehető 

legrövidebb idő alatt uj és ezólszerü. épületet emel. 
~ ~ormány Hogy intézetünknek hazánk nyugati véghatárán való nagy 
ev1 subven· lt t· f t ' ' '1 ' ··1 ' ' "1 1 ; · 

t .6. eu ur-nemze 1 on ossagaro es szu \Segero 1naga a {Onnan y 1s 
1 ~a. 

meg volt győződve, n1utatja azon tény, hogy reáliskolánk költ-
ségeinek fedezésérc évi 4000 frtot vett fel :t költ8égvetésbe és 
ezt az összeget az or~zágos képviselö-testülettel n1eg ís sza
vaztatta. 

Változás a A tanári testületben részint az 5. osztály felái Jit:ísa., részint 
tat~lártibtes- lemondás következtrben többrendbeli változás állott be. Fuchs 

u e en. . 
Pál, az intézet ideiglenes igazgatója és J(olecskáry József' tanár 
lemondottak állás ukról. Igazgatóvá lett mbwr Mátyás, tanárokká 
pedig: Hauser Károly szabadkézi rajzra, Dr. Wallner Jgnácz 
vegytan- és természetrajzra és Divald József a n1agyar, nérnet
nyelvre és földrajzra. 

A közs. fő- A következő tanévben (1871/2) a 6. osztály 1negnyiltával a . 
reáliskola 6 föreáliskola az akkori szervezet n1ellett teljessé vált. Az uj tanttri 
osztályuvá ' ll , k ' 1 ' . l "t t "l t T_T z 7 R l zr. lesz (l871/2- a aso ra a varos {í3pvise o es u e e : na tnen,(Jctntp ~ta o 1 ot a me ny-
ben). Uj nyiségtan és physikára és Sajóhelyi Frigyest a tertné~zetrajzl'a 

tanerők. választotta meg. Utóbbi közbejött körülmény ek nél fogva a 
választást el nern fogadhatván, helyette Udvardy Ignácz tanálje
lölt került a természetrajzi csoportra tanárnak és evvel a 
tanári testület is teljessé vált. 

Uj iskola- A város nernes közönsége most n1ár rajta volt, hogy az 
épül~t eme- intézet egyéb szükségleteit is lehetőleg kielégítse. Az 1. osztály-

lese. ot; , , 2 nak (1 2 tanulo) párhuzan1osításit ujbol elrendelte; a :,;-]k osz-
tály 72 tanulója a tavalihoz hasonló Inóclon nyert oktatást, mert 
annak különválasztására sen1 helyiség, smn tanerő nom ál lott ren
delkezésre. Hozzálátott a helyiség kérdésének végleges tnegoldásá
ho7, is a város, mert belefogott egy kéten1eletes iskolaépület építésébe, 
amely né1ni átalakításokkal n1a is e ezéinek van szentelve. De 
az épületnek csak földszintjét és 2 emeletét adta át a reálisko
lának, az egész első einelet egyelőre a katl1. ele111i iskoláé 
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n1aradt. A városi hatósúgnak ezen, illiu· csak a fegyelem szem
pontjából is szore.ncsétlen intézkedése ellen a tanári testület több 
iz ben föl i~ szólalt, ele szava eJ hangzott a pusztán és a reális
kola rnég 20 esztendő mulva scm · juthatott a czóljaira feltét. 
len ül szükséges egész épület birtokába. Végül vegytani előadó

teremnek és szertárnak czrlszerü ittalakítások után, az uj épülettel 
kapcsolatos szinházi ra.ktár-helyiséget rendezték _be, 0gyuttal a vegy
tani lalJoratorium ~zúmára egy laborans-szolgát is engedélyeztek. 

Osak nz uj épületLe való költözködés után tárult fel egész A fölszere

való i{Lban az iskola hiányos, Inondhatni szegényes fölszerelése, _relés. és ka 
sz ertara 

lllPiy a szernlélcti oktatás követelményeivel nem állt arányban. kiegészítése. 

Hogy tehát az intézet n1agasztos feladatának nlinden tekintetten 
111rgfolelhel::lsén, a város közönségc a vegytani, természettani és 
n1értani szcrek vásárlására 3.000 ft·tot szavazott n1eg é.; ulalt ki. 
amely összeget l1a hozzátesszük az építési, felszerelési és egyéb 
ki~Ldásokhoz, elmondhatjuk, hogy a város ez évben rendkivüli 
áldozatokat hozott a reáliskola érdekében. 

A most 1nár elég gondo~an és czélszerüen fölszerelt és Felnöttek 

berendezett tanintézet iránt való érdeklődés rnindinkább nagyobb tanfolyama. 

1nérveket öltött. Ebből 1uagyarázható nemcsak a tanulók számá-
nak folytonos emelkedése, lmnmn az a jelenst1g is, hogy az intézet 
hova-tovább több és több jóakaró·L, jótevőt hódít 1nagának a 
lakosság különbözö rétegeiben. Fükozta ezt ar. érdeklődést az is, 
hogy a közoktatási kormánynak 1871. évi október hó 17-ikén 
kelt 25, ll ö. sz. alatti felhívúsára a tanári testület 6 tagja örömmel 
Y:11lalkozott a téli hónapokban népszerü előadások révén a fel-
nöttek oktatására. E tanfolyamot ugyanis sokan és buzgón láto-
gatták ; oz által az iskola jó hirneve és a benne helyezett közbizalom 
111ég inkáb b te1jed. 

A rákövetkező tan'vvel (1872/3) sok te:<intetben uj aera A közokt. 

kezdődött intézetünk történetébe11. A n1ult tanévuek némely, 
erkölcsi és fegyelmi tekintetben szontorunak mondható rnozzanata, 
valamint a tanári testület harmonikus összmií.ködésének n1egzava.rt intézet 

vezetésére egyensúlya arra késztette Utbe1· JYiátyás igazgatót, hogy a város- (187213_ban) 

minister 
igazgatót 
küld az 

tól az intézet vezetrse alól való fölmentését kéroln1czze, a1ni 
tcljesülvén, Dr. Wallner Ignácz bizatott meg az igazgató~ teendők 



- 56 -

ideiglenes vezetésével. Minthogy azon h n n a v :l ros ronsolirlált álla
potokat akart teretuteni az intézetben, maga a Köztörvényhatóság 
azon kérelemmel fordult a közoktátási kornuínyhoz: jelöljön ki , 
illetőleg nevezzen ki maga; a n1inister oly erélyes és htpasztalt 
tanférfiut' az intrzet élérE\ aki a népes iskolát czéljának meg
felelően érte]mesen és tapintatosan vezesse ; a fegyelmet, ha kell, 
vaskézzel fentartsa és az intézet fejlesztésére, a tanulóifjuság 
haladására és nevelésére különös gondot forditson. A tanügyi 
konnány Sala1nin Leó-ban, a lőcsei kir. kath. főgyrnnasitu11 rendes 
tanárában vélte föltalálni azt az egyént, aki c nehéz feladat rneg
oldására képes s azért öt nevezte · ki 1872. évi szeptcmber hó 
30-ikán 24,184. sz. rendeletével az intézet igazgatójává.. aki 
ezidőtől fogva a mai napig az intézet élén állván, szellerr1i tehetsé
geinek és hivatali buzgóságának egész erejével i park od ik a rábízott 
intézetet és ifjuságot a fokozatos haladás utján vezetni. 

A tanulők A tanulók száma n1ég mindig növekedett. Az első osztályba 
sza.por?dása. 10 5-en, a másodikba 70-en vétettek fel; az összes tanu Iók száma 

A varos g " , 
2 ujabb áldo- 2 2-re emelkedett. Az elso osztályt természetesen ujbol '.J pár-

zatkészsége. huzamosra kellett választani; a második osztály ujra csak a 
rajzzal kapcsolatos tantárgyakban kapott két csoportra váltan 
oktatást. A tanszergyüjtcmények szaporítására a város ujólag 
2000 forintot adott s minthogy az intézet a bécsi világkjállitásra 
mértani és szabadkézi rajzokat küldött föl, a szükséges keretekre a 
legnagyobb készséggel 125 frtot utalványozott. Jóltevőkben ez 
idő szcrint sem szenvedett hiányt az intézet. 

Areáliskolai Ebben az évben a reáliskola kormányzásában és feJügyJle-
bizottság té ben is haladást jelentő változás· állott be. Tud valevő dolog, 
megalaku-

lása és hogy a tanári testület ismételten azt a kéreln1et intézte a városi 
müködése. tanácshoz, gondoskodjék az intézet részére egy külön reáliskolai 

bizottságró l, mert a n1ostani "Iskolai bizottn1ány" az összes 
iskolák fölterjesztéseivel foglalkozván, a reáliskolai ügyeket csak 
ké8edelmesen intézheti el. A kérele1u süket fülekre talált. A kol:
mány közbenjárására volt szükség, hogy az anynyira szükséges 
külön bizottság létrejöjjön. Midőn ugyanis a korm:-íny a reáliskola 
fokozatos kiegészítését engedélyezte és 1871-től fogya részére a 
4000 frtJ?.yi évi államsegélyt biztosította, ezen támogatását bizo-
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ny os feltételekhez kötötte. N evezetcsen elrendel te, ho~ y az intézet 
kormányzására és felügyeletérc külön bizottság alakuljon. Kinlon
dotta, hogy az intézet legfőbb tanhatósága ezentul a Vallás- és 
Közokt. magy. kir. :.Ministcrium, melyhcz az intézet jelentései 
részint szab. kir. Sopron Városa tanhatósága utján, részint köz
vetlen ül felterjesztepdők. 

I~zen intézkedésnél fogva a városi "Tanügyi Szakosztály" 

két albizottságra oszlott, amelyek egyike -- " A reál isk. bizott-
. ság" - kizárólag csak reálisk. ügyekkel foglalkozott. A reálisk. 

ai bizottság 15 tagból állott; ezek között a rrálisk. igazgatója és 
a tanári testület egy v{~lasztott képviselője foglalt helyet. Mindakét 
tan ü gyi osztálynak elnöke Dr. Palló Sándor lett, a reáli~k. 

alosztály jegyzőjévé pedig Dr. Wallner lgnácz tanár választa-
tott 1neg. 

..... 

A tanü,gyi szakosztály síkeres n1i'tködé~éröl különösen és Első lépés 

kiHön fcjczet.ekbcn szól az idevonatkozó io·azgatói jelentés. Kivült az intézet 
_ , 

0 
. államosítása. 

Dr. Palló Sándor elnöknek cs Dr. Toepler J(árolynak, a tanüg-y1 érdekében 

szakosztály jegyzőjének érdemcit emeli ki , 111elye.ket n1aguknnk a (1873. febr. 

tanári kar ujjászervezésc és az intézet administrativ kezelésére 27
-ikén) 

" vonatkozó czélszerü intézkedések végrehajtása által szereztek. Ok 
lelkök egész hevével arra használták fel tapasztalataikat, hogy a 
kö"zségi főrcáliskolát minden tekintetben az állami re.álintézetek 
n1intájára szervezzék. Vezetésöle alatt 1negtette a tanügyi bizottság 
az ebő lépést az intézet állan1osítása érctekében is. A bizottság 
indítványára Sopron városa 1873. évi február 27-ikén tartott 
közgyülése : Flanelortfer Ignácz , lJr. Schwarz Miklós és D1-. 
].Jottyoncly Ágost urakból álló küldöttséget 1nenesztett Tref'ort 

Ágost, közoktatásügyi 1ninisterhez, hogy a város rendkivül nagy 
tanügyi kiadásaira való tekintettel, a reáliskola állarnosítását 
kéreln1ezzék és sürgessék. A küldöttség május 15-ikén represen
tált a ministernól és kien1elte, hogy a város 1aniigyi kiadásai 
az összes hitfelekezetek segélyezése, a városi felső leányiskola 6s 
a főreátiskola fentartása czirnén oly rnérvben növekednek, hogy 

· a k0zség maholnap képtelen lesz azokat el viselni. A ulinister 
indokoltnak és méltányosnak találta a v:1ros abbeli kérelmót, . hogy 
legalább e,r;y áll. iskol:íja legyen ~s n1rg-igérte, l10gy az iskola 



- 58 -

állnnti srg< .. ·ly6t 4-000 Iriról SOOO-re fö:cmeli, <k lli\·;d'koz rün ttz 
orsz:lg súlyos pénzügyi helyzetére, az intézet államositását egyelőre 
kilátásba nem heJyezhotte. 

Ujabb válto- Az 1873/4-ik tanév nagy változást idézett elő a tantestület
ztás t~lttabnári brn. Bach Nándor· a nagyváradi, Divalel József a debreczoni 

es u e en. 
re:íliskolához és l(övesclv Ignácz az araeli fögyJnnasiun1hoz nevez-
totvén ki fanárnak , állásuktól rnegv:Utak. H olyeiket Slcof( Béla, 

Ká'rpáti J(ár·oly és Toppler (Ifolló) István foglalták el; Sttt1Jpacher 

Lajos, a fegyolrni uton ogy évre felfüggesztett tanár pedig ujból 
visszatért a tantestület kebelébe. 

Trefort A ·tanév egyik kimaga.sló mozzanathl, hogy Trefort Ágost, 

~gost mi- vallás és közokt. ministcr, l(árft'y Tittts és ll!lészáros Ferencz, 
mszter meg- . . t . t ' k 1 . ' t' b 181'"':'9 'k , . ] t' b h ' 2(\ 'k' látogatja az liiDIS en anacsoso nsere e en l t.> -1 ev1 o { o cr o ·· ~:J-1 en 
iskolát 1873. meglátogatván iskoJ:lnkat, a tapasztalt rend, fegyelem és haladás 
okt. 29·ikén.J""I"tt l bl l ' d' 't J" ' tk' S 'l Az állami 10 o a ognagyo ) n1cge ege ese 1eJez e 1. zet.ne yesen Jneg-
subventiót győzödvén az iskola fentartásának tete1nes költségciröl, biztosí-
8000 frtra totta a várost, hogy zentúl 8000 frtnyi áll. segélyben részesíti 

emelik. 
és k ijr lentettc, hogy Hlihelyt hazánk pénzügyi viszonyai Inegen-
gt d]k, az intézetet Mlanli krzelésbe vo. ·zi. 

A szegény F'igyelmet érdclllelnek ezen tanévnek még következő mozza
tanulókat a natai. A város a 1anszerek beszerzésérc ujra 1 OOO f'rtot úldoz. 
"Segélyzö . . . , .. . , . , . 
Egyesület" Salarntn Leo, 1ga.zgato, Csondes J. Ferencz, milgan1ntezot-tu l nJ-
megalakul don os, Ulber ll!látyás eSs J( á1'páti ]{áro ly kezdcn1ényezésére mcg-

M
(.1873'4) alakul a szegény tanuJókat segélyzö "Segélyegyesület" . Ujítás 
adszeres 

tanácskoz- szá1nlJa n1egy, hogy . a 2 felső o z tá ly növendékei megkezdik 
mányok. tanulmányi szakkirándulásaikat hogy elméleti istnereteiket a 

:;;~!~~lá~ gqdcorJat tapa~ztalatával szalu;zerüen kirgészifsék. A magas tan
va1 kapcso- ügyi korrnány 1R73. november 25-én kelt 25,235. sz. re!ldclke
. l~tos ipar- zésénél fogva ha von ként márlszeres tanácskozn~ányok t.artH t nak. 
lS ola (1874. V' "l .l. . t' t . t'.' k . d 't ' ' ' l d ' 
nov. 22-ikén). egu pef 1g az 111 eze. 1gazga O Ja na .,. 1 n L va nyara es r ez enle-

nyezésére a htnári testület 1873. évi deczember 1-én a felnöttek 
tanfolyatua helyett rendes ipariskola felállítása iránt tesz lépése
ket, bizottságot J\l.ild ki, 1nely javaslatát elké zítvén , a lVliniste
riun1hoz, a városhoz, a megyéhez, az I par és Keresk~?delmi 

Kan1arához fordul az ü;kola érdekében s addig buzgólkodik, 
1nig esz1néje mindezen factorok é::; a kizárólag e czélra ala-
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kult ".Ipartanodai egylet" erkölcsi és anyagi tánwgatnsával 
diadalt aratván, az ipariskolát 1874. évi nove1nber hó 22-ikén 

• 
ünne11élyesen 1neg is nyittaty"a. 

Az 18 7 4/5-ik tanév rncgnyiltával a tanári testület. lnegsza
porodott egy taggal, mert az 1. osztály1an a franczia nyelv 
tanításával Le-upin J ános nyelvtanító bizatott me.g. Toppler István 
h. tanár évközben n1egbetegedvén, óráinak helyettesítésére Kuszák 
József tanárjelölt hivatott meg. 

Az 1. osztályba jelentkező tanulók apadása (69) lehető.vé A tanulók 
tette az eddigi párhuzamos osztály ideiglenes megszüntetését. A apadása. A 

város ez évben is 1 OOO frtot adott tanszcrek és bútorok beszer- !~~!~;a:;;_ 
zésére. De a tanév legörvendetesebb eseményei közé ösztöndíjak szünik. ösz
alapítá8a tartozik. Egy ismeretJeriül nwrndni akaró tanügybarát tönd~{~k ala-
3000 frtnyi adománynnak karnatjaiból T1·e(ort Agost mini'='t er Pl asa. 
"Soproni 1·eáltanodai alapítvány" czimen 150 frtos ösztönd~iat 

alaJ.Jított kiznrólag Sopron városa szülöttei szán1ára. Rosenfeld 
Jakab özvrgye: J(atalin pedig, ki már férjének '-lZ aschaffenburgi 
vasuti szerencsétlr.nség alkahnával bekövetkezett halálakor a ~op-
roni reáltanuJók részére két "Rosenfeld J akab"-féle, egyenkint 
125 frtos ösztöndíjat alapított, a folyó tanévben elhalalozván, 
végrendeleti intézkedésével két uj , az ö nevé?~öl szóló, egyenkint 
ugyancsak 125 fl'·tos ösztöndíj nlapítását rendelte el. Ez időtől 

fogva tehát 5, kizárólag intézetünkhöz kötött ösztöndij áll sze-
gény tanulóink rendelkezésére. 

A t.anév tnásik örvendetes eseménye a 1~eáliskolák te(ies és A reálisko
végleges szervezése. A minister 1875. évi ju.nius 8-án kelt 12,383.lák .teljes és 

t l tt . t , , l 1: 1 l , vagleges sz. a. uc a .a az 1gazga osagga , wgy a reális1wlák 8 osztá yuakkct szervezése 
alakíttatnak át és elrend~"lte, hogy a jövő tanévben a VII-ik, a (1875-ben) 

Első érett
rákövetkező ben a V Ili-ik osztály tan nl ó i érettsr1gi vizsgálatnak alá- ségi vizs-
vettessenek. Ez intézkedéssei a tanügyi korn1ány a reáliskolákat - gálat. 
szervezet tekintetében - tehát csak forma szerint egyenranguakká 
tette a gymasiumokkál, dc abiturie~seinek nmn adta meg a jogot, 
hogy tanulnnínyaikat a tud. egyetern facultásain is folytathassák. 

Az iskola úJlarnositc\sa js n1indinkább közeledett a meg- Trefort mi

valósuláshoz. Trefort ruinister, Sopron városának ez időben ország- n:=:~e:~~!b 
s·yCtlési képviselője\ ez éYUCJ1 ·két Ízben iS . lllCgfordult Vál'OSUllk- (187~-ben) 



no -

ban. Ez alkalominal közte é.s a város tauácsa között ti1rgyalá
, sok folyi ak az áJlamosítás föltételt'Ü·e nézve, 1nelyek kedvező 

eredn1ényre vozettek, n1er·t a város a feltételeket elfogadván, az 
állan1osítás foganatosítását lehetövé tette. 

Uj tanerők. Az 187 5/6-Hc tanévben a V lJ. osztály és az uj tanterv 
élctbelépvén, egy franczia és egy természettani tanszék rendsze
rositése vnlt szükségessé. Előbbire Leupin János, utóbbira Molnár 
József Y ál asztatott n1eg; a betegsége n1iaít olbocsútott Topple1~ 

István helyébe pedig, helyettese távoztával lJ!foller Ecle tanárjelölt 
hivatott mrg a nyelvek tanítására. 

Deák-Fe- Ez évnek nevezetesebb eseményei közzé sorolhatjuk, hogy 
.. l 

;;:~-:~=~ a tanári testület Deák-Jlerencz elhunyta alkalmából egy Deák-
létesítése. - ösztöndíjalapot létesített ; hogy a város 1 OOO frtot utalványozott 
Ifju~ági ta- rendkivüli scgóly ez imon a tanároknak arányos elosztás végett; 
karekpénz- h ·.r:· , ~. t 7 'l , t , t" l 't tt k h l .. , tt , . tár. ogy "~1Jusa,rp a.tcare,cpenz ar a ap1 o .un ; ogy az e so e·re segt 

vizs.r;álat megtartatott; . s végül, hO!?'Y az intézet állarrwsításába 
vdett re1nény csakugyan n1egvalósult, tnert az országgyülés 
nehéz küzdelmn után elfogadta a ministernek ebbeli javaslatát. 

7. A községi főreáliskola államosítása 1876-ban. 

A községi A rninistet· 1875. évi rleczenlbCl' hó 20-ik:in kelt leit·idában 
főreáliskola értesit i :t várost., ho O' y az iskolát 1876. évi jantuír 1· ével állailli 
államositása , , . e , " , 
1876. január kezeles ala veszi. I~ leirat a hozzacsatolt szerzodesscl cg yütt 

l-én. képezi a Soproni áll. Főreá.liskola alapító oklevelét, azért hadd úlljon 
itt egész terjedelmébon: 

31,689. szá1n. lJ!lásolat. 

Vallás és kö.~oktatási magyar kir. Ministe!'. 

Az alapító- Az ottani, eddig a város közönsége által fönntartott reáltaoodának 
oklevél. állami kezelés alá átvétele iránt létrejött szerződés j6váhagyá~;i zára

dékkal ellátott egyik példáuyá.t oly felhivással küldöm meg a város 
közönségénck, hogy annak hiteles másolatcit ez intézet iga.zgat6já.nak 
adja ki. 

Az intézet átvételével annak igazgat6j:-.ít, Salamin Le6-t, bizom meg; 
a reáltanoda birtokáhan levő összes taneszközök- és szcrelvényekről az 
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átadáskor három leltár készítendő, mely egy-egy péld::ínyhan a városi 
és reált.anodai levéltárban megtartand6, egy példány pedig ide fölter
jesztendő. 

A tanári személyzet illetményeinek utalványozása előreláthatólag 

január ·végéig is el fog húz6dhatni; felhivom tehát a város közöoségét, 
hogy az illetményeket januát· hav:1ra előlegképen szolgá.ltassa ki s a:lok 
a város közönségének még ugyanazon h6 folytálJan visszafizettetnek 

Budapest, 1895. deczember 26-ikán 

J elen másolat hiteléül 

lJiásol at. 
Sze:rződés., 

Trefort Ágoston, s. k. 

R. Ulreich, s. k. 
h . kiadó. 

mely a soprom községi főre}\ltanodának :.íllami kezelés ahí átvétele 
iránt, egyrészről a Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium, másrészről 

Sopron szab. kir. város között, a törvényhozás jóváhagyásának fentart::ísa 
mellett, - a következő feltételek alatt köttetett meg: 

J. Sopron szab. kir. város kötelezi magát, hogy jelenleg a főreál
tanoda és főelemitanoda által elfoglalt, városi tulajdont képező 

épülrtet, a város közönsége által elfogadott és 1 t-}7 4. évi szeptember 
28-ikról 3043/456. k. szám alatt kelt felterjesztéssel átküldött terv 
szerint saját költségén átalakítva s az összes 1876. évi január l-én 
meglevő és leltárilag átadand6 bútorzattal felszerelve, a főreáltanoda és 
ezzel esetleg kapcsolatosan felállítandó szakiskola számát·a Öl'ökös ala
pítv::í.oykép átadja s az épületet állandóan jó karban tartani fogja 

Mígnem a kormány által esetleg felálütand6 szakiskola életbe lép, 
a jelenben fennálló t!\rsulati ipariskola által igénybe vett helyiségek 
további használata a korm::íny részéről engedélyeztetile 

2. Ezen épület Sopron városának tulajdonát képezi s mint ilyen, 
a telekjegyzőkönyvbe is bevezetve marad, de a magyar állam részére, 
a kérdéses. épületnek főreáltanodai helyiségekül való használati joga 
is a telekkönyvbe kebeleztetik, mely használati jog mindaddig az á1lamot 
illeti, míg ezen épületet főreáltanodai czélokra használja. 

Egyszersmind · kötelezi magát a városi közönség) hogy addig is, 
míg a fentebbi ponthun meghatá.rozott állandó öm1ll6 épiiletet ez intézet 
kizárólagos rendelkezésére bocsátaná, mire a szerzőclés jogerőre emel
kedésétől számítandó tizenöt évi (15) határidő köttetik ki, a fel(Jlítandó 
8-ik osztály számára bcrendezendő, és az iskola híttorokkal ·ellátandó 
helyiségeket átadja. 

3. A város közönsége kötelezi magát, hogy a főreáltanoda fen
tartási költségeihez) az intézetnek állami kezelés alá vételétől fogva) a 
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szerződés fenná.lltártak egész ideje alatt, éd nyolcz ezer (8000) forinttal 
fog já.rulni, s ezen összeget félévi elől eges részletekben a közoktatási 
tárcza jav~ira a kijelölendő magy. kir. állami pénztárba pontosan befi
zetendi. 

4. A főreáltanoda jelenlegi taneszközei és egyéb szerelvényei 
továbbra is az intézet tulajdona maradnak. 

5. A tanhelyiségek fütésérc sziikséges s egyeszersmindenkorra köl
csönös megegyezés útján megalapítandó jó minőségü tüzelő anyagot a 
város közönsége ingyen szolg~íltatja, s helybe szá.llíttatja. 

6. A város közönsége az általa eddig-szedett fel vételi és tandíjak
ról lemond, s azok jövőre a magyar kincstárt illetcndik 

Ezen díjak mcnuyiségére és kezelésére nézve a többi m. állami 
középtanodáknál érvényben levő szab~ílyok lesznek irányadók. 

7. A város közönségénck Qzen felsorolt hozzájárulása mellett, a 
főreáltanoda fenntartási költségcit az ál1amkincstár viseli és a vallás és 
közoktat:ísügyi m. kir. miniszter ezen tanihtézetet a többi e nemü 
tanintézetekhez hasonlóan szcrvezi. 

8. A főreáltanodai igazgatót a Vallás- és Közoktatásiigyi m. kir. 
miniszter javaslatára 6 Felsége, a tauárokat a Vallás- és K.özoktaüís
ügyi miniszter nevezi ld. 

· 9. Az intézetnél jelenleg alkalmazásban levő, a város által kine
vezett tamírokat, - a mennyiben szabályszerü képesítéssel bírnak, -
eddigi szolgálati idejöknek annr.k idejében a nyugdíjba leendő beszá
mítása mellett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ::ltveszi. 

10. Ezen szerzGdé~, ha az annak tárgynt képező :főreáltanoda 

fenntartási költségeit a törvényhozás engedélyezi, 1876. évi január hó 
l-ével lép hatályba, az intézet tehát ezen naptól fogva vétetik át 
állami kezelés alá. 

11. Ezen szerződés mindaddig érvényben áll, mig a két szerződő 
fél közös megegyezésével fel nem bontatik és a város közönségére 
hézve az aláirással, a vallás- és közoktatási miniszterre eUenben a tör
vényhozás jóváhagyásával válik kötelezővé. 

Ezen szerződésből eredhető minuen néven nevezendő perek tekin
tetében, Sopron szab. kir. város aláyeti mag~ít a közalapítványi kil'. 
ügyigazgatóság által tetszés szerint választandó b:lrmely biróságnak; 
egyuttal e szerződésből származhaM minden perekre nézve, nem tekintve 
a követelés mennyiségét, az 1868-ik évi 54. t. ez. 1!4. és következő 
§§-aiban szabályozott, vagy e helyett a törvényhozás által ezután meg
határozandó rövid úton való eljárásba ezennel belenyugszik. 

Ha pedig Sopron szab. kir. város közönsége az államkincstár ellen 
bármi cúmen ·indítana pert: keresetét csak az általános bir6i illetékes
ségi törvények megtartásáva.l, és csak azon biróságok előtt nyujthatja 



be, hol vagy a közala pítv~ínyi királyi iigyigazgat6ságnak, y agy pedig 
azon közalapítványi rendcs ügyésznek székhelye van, kinek kerületében 
Sopron szab. kir. város feksúk. Sopron szab. kir. V~1ros közönségének 
j 875., évi deczember 15-ikén tartott ülésébőL Sopron Yáro:a uevében: 
K urc7. Endre, s. k., kir. tnm1csos és polgnrmester. Ilu\ sz Rezső s. k., 
főjegyző. 

(P. H.) · 

31,689. sz. 
~ Jóváhagyom és elfogadom.« Budapest 1815. évi deczember 

26-ikán. Vallás- és közo]~tatási m. kir. minister: Trefort, s. k. 
(.p. H.) 

J elen másolat hiteléül : 
H.. Ulreich, s. k. 

h. ldadó, 

Az :ltadásnál, n1ely 187G -ik évi január hó 17 -ikén és 18-ikán Az átadás. 

történt, a várost Finck János tanácsos, Husena~te1· A._qost főmér-
nök, A1nb1·ózy István számvevő , L11./nkányi J(úroly és Dr. ]Jalló 
Sándm·, köztörv. bizotts::lgi 1ngok képvi el ték; az áJiarn részéról 
Salamin Leo, igazgató bizatott n1eg a·t. á1.vétellcl. Az átadásról, 
illetőleg átvételről szóló jegyzőkönyveket és leltárakat a bizottság .. 
csak junius hó 12-ikén hitelesítette. Az épfllet rgész első en1eletét 
és a földszint P gy tanternlét egyelőre a kath. cle1ni iskola fog· 
Jalta el. Az átvett könyv- és szertárak összes értéke 15,224 frt 
7 4 krajczárt tett ki , a1nihez még az összes tantermek és a.z igaz-
gatói iroda btí.torzata és trljrs föl szerelése járult. 

8. Soproni áll. Főreáliskola 1876/7 - 1894/5 . 

Az :íllamosítással uj korszak nyilt meg iskolánk történeté- Az intézet 

ben, nwlyuek jelletnzés~re elegendő ez egy szó: · magya1·osodás~ magy~roso-

A , t , l t l' f ti , t l' , ll . ' t t , sodasa. va ros o e J esen ügge en es e ]CS szervezetü a. . n1tezc an ar- Tannyelv. 

testületének alkalrna nyílott, hogy a tannyelv, mely kezdetben 
egészen· német, n1ajd német-magyar vala,' lassün-lassan egészen 
a magyar legyen és hogy az ifjuság hazafias szellemben neveltessék. 
Salamin Leo igazgató kinevezéséig majdnem egészen német volt 
a tannyelv, a tanulók németül társalogtak, a tanári kar gyülé-
sein javilrészben németül folyt a tanácskozás s án1bár a tanárok 
mindegyikének hazafias érzülete kétségen kivül állott, a kor és 
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városunk speciális nemzetiségi és nyelvi viszonyainál fogva az 
intézetet nétnet szellein lengte át. Az igazg;~tó és a tanári kar 
dicséretrre v:ilik, hogy az iskolában a hazai nyelvnek az őt 

megillető positi ó t biztosítani töreked tek. -Kin1ondatott ugyani~, 

hogy magyar lc~z ezentúl a tannyelv s csak az alsó két osz
tályban sz~bad kisegítő tannyelvill a nérnetet használui. A tan:\.ri 
kar néhány ta~ja rámutatott a gyermekek feJtünő magyartalan
ságának főforrásaira és a felekezeti népiskolákra, an1elyekben 
akkor a szülők panaszai szerint "1nagyarúl tudó gyennekeik tel}esen 
elfelejtik a 1nagyaT nyelvet". Ebből nagy harcz és háb(lrn kelet
kezett a conservativ netnet és a haladó tnagyar párt között. Az 
ellentábor a népiskolák megmagyarosodásáért kíizdö tann.rokat 
"Belenehtereknek" gúnyolta. Dc ánllHír e nemes küzdl·lcrn révén 
a felekezetek figyelmét, a tarthatatlan állapotokra felhívnunk sikeriilt 
az elkeseredett küzdelern egyelőre nem vezetett errdtuényrc. 

Sok érdekes adatot kellene itt felsorolnorn, ha az intózctünk 
állan1osításától kezdve rnai napig lefolyt 24 esztendő történetét 
híven leirhatnám. De arra helyem nincsen. Be kell ét·nmn tehát 
avval, hogy· csak futólagos úttekintést nyujtsak ezen időtől, mely 
teljes képpé csak a történet köve kezö fejezeteiben foglalt r.··szle
tesebb adatokiJól egészül ki. 

Dr. Nemeth Azon kezdem, hogy az áll. iskola m:ir nuísodik esztendejé
Antalföigaz- ben főigazgatót cserélt. Ugyanis Dr. J(ádas Rudolf fóigazgató 
gatóvá lesz~ 16 ' · l 'l t t' l b l ' ·· d t t (1878) evJ szo 9·a ~ a u an nyuga orr1 a vonu van, a megurese e . 

fontos állásra O Felségének 1878. évi márczius hó 6-ikán kelt 
legmagasabb elhatározásával és a tanügyi kormány 1.878-ik évi 
6217. sz. rendeletével Dr. Né1neth Antal, volt pozsonyi kir. kath. 
főgyn1n. tanár neveztetett ki, a kiben a tankerület ifjusága gondos 
novelőt és szerető jó atyát) tanártestületei pedig nagytudományu 
és szépmüveltségü tanférfiut és jóindulatu, buzgó, lelkiismeretes 
hivatal-főnököt nyertek. 

Tanárok Az államivá lett föreáliskola egyik jellemző vonása: a tan-
váltakozása. erők sürü váltakozása. Az itt megfordultak sorában helyet foglal

nak: Bayer Ferencz, Leupin János, Ujvári Béla, Gamauf György, 
Matavovszky Béla, Molnár József, Gottl Rezső, dr. Serényi Imre, 
Weinbarrlt Ferencz, Schlesinger Sa1nu, Köpe D~·zsó, Albrecht 
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János, Türr Lajos, Latkóczy Mihály, Tóth Márton) dr. Szeke~~es 
Kálmán, Koronczy I1nre, Arnhold Nándor, Paulay Odön, Kende 
Ferencz, dr. Müller Izidor, Trcszkony János tanárok, akik rövi
debb-hosszabb ideig tanítottak intézetünkben. 

Különben a tanári testület, tagjainak ezen folytonos válta-Egyes intéz
kozása daczára mindenkor és telJ. es erejéből arra törekedett, hogy kedések éks mozzanato 
az intézetet a tanügy teldntetében azon magaslatra emelje, :unelyet az iskola 
a tudományok haladása megkövetel és az előirt tauczél is életéből. 

uwgkiván. Nem kerülte lü a tanári testület figyeimét egy 
tényező sem, amely az ifjuság tudományos haladása, valláserkölcsi 
nevelése és anyagi helyzete érdekében, czélravezetőnek és az 
intézet jó hirnevének biztosításához szükségesnek látszott. Ideje-
korán meghoztuk az "iffusági kirándulásole sze1~vezésére vonatkozó 
szabályzatot", a keresle. gremium 1negbizásából átvettük az "alsó-
foku kereskedelmi iskola" vezetését; n1egalapítottuk az ének- és 
zenekört ; mog az önkópzőkört is, me ly mai napig ::;zépen megfelel 
};ú vatásának; részt vettünk és elismerést arattunk rajzainkkal a 
budapesti, székesfehérvári és párisi kiálUtásokon ; segélyegyesületet 
alapítottunk és betegszoba-alapot teremtettünk a szegény tanulók 
nyomorának enyhítésére; sőt megnyitottuk a tápintézetet is, mely 
azonban pénzerőnk elégtelensége miatt csak rövid ideig állt fen. 
A milleniutQ életre költi ezt is. Franczia társalgó kört szervez-
tünk a felső-osztályok részére. F'eleletül a reáliskolák ujjászerve- A tanári kar 
zése alkalmával tartott ministeri ankét-re, e1nlékiratot készítettünk memo-

randuma. a reáliskola abitudensei érdekében, a mely nagy port vert "fel 
aúdőben és merész támadásokra késztette az antireálisok táborát, 
mert azt kivánjuk benne, hogy a reálisk. érettségi jogai kiterjesz-
tessenek. N evezetesen kérjük : 

1. hogy a rcálisk. érettségi bizonyítványnyal jclcn~kező abiturienseink 
a mííegyetem és a többi technikai szak-akadcmiák második évfolyamúba 
léphessenek közvctlcnill reneles hallgatóknak ; 

2. hogy a tudományegyetem magyar nyelvi és természettudományi 
szakaira az 1880-iki törvényjavaslat értelmében rendes hallgatóknak 
fel vétessenek ; 

3. hogy előttük az orvos1 fakultás mint rendes hallgatók előtt 

mcgnyittassék ; 

l 

5 
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4. hogy a reálisk. érettségi bizonyítvány tekintettel a franczia 
nyelvre valamint a gymnasiumon szokásos felmentésre a görög nyelv 
alól, egyedül csak a latinból teendő p6tló érettségi vizsgálattal teljes 
gymnásium~vá kiegészíthető legyen; és végre 

5. hogy a re::íliskola az 1876-iki tanterv alapján még számos éven 
át zayartalanul folytathassa m(íködését. 

Ezen szeriotünk jogos követeléseknek az 188_3;ik: középiskolai 
törvény legalább részben tett is eleget, kinlondván azt~ hogy 
azon tanulók, akik a latin nyelvből az érettségi vizsgálatot sikerrel 
megállják, az egyeten1nek orvosi és }ogi karába ; azok pr< li g, akik 
n1indakét class. nyelvből sikerrel érettségiznek, az egyetem bánnely 
learába rendes hallgatókul fclvehctök. 

A tanulóifjuság hazafias érzületének felkeltése és megszil:ir
dítása czéljából évente kisebb-nagyobb isk. ünnepélyeket rendez
tünk rendesen az önképzö-körrel, a zene- és énekkarral együttesen. 
Majd Patzenhofer J(on'rácl, cziufalvi czukorgyáros 100 frtos ösztön
díjat alapít iskolánk szegénysorsu növendékei részére. A Deák-alap 
l OOO lrtra növekedvén, a tanári testület 50 frtos aiapítványt 
tesz oly idegenajku tanuló részére, aki a n1agyar nyelvben a 
legjobb előmenetelt képes felmutatni. Ifjuságunk kath. része egyházi 
zászlót szerez. Részt veszünk a budapesti, pozsonyi, györi és 
soproni tornaversenyeken. A latin nyel v és az egészségtan tanítása 
is megindul iskolánk falai között. Közel 18 évi várakozás után 
teljesül régi vágyunlc: végrc-valahára a magunkénak mondhaijuk 
az egész épületet is. V égre egy "tctnul1nányut- és versenyal ap" ezél
jaira gyüjtést rendezünk kecsegtetö credrnénynyel és rajta vagyunk, 
hogy ifjuságunk egy része a soproni kézügyességi iskola okta
tásában is részt vegyen. ~gy } átéletár érdekében is megtettük a 
kezdcn1ényező lépéseket. 

Időközben: 1884-bcn Ö Felsége tünteti ki legmagasabb 
látogatásával intézetünket, rnely alkalommal 100 írtnyi adoinány
ban részesíti a szegény tanulókat segélyezö egyesületet. Trefort 
.JÍ.r;oston, vall~s és közokt. mü1ister, Sopron városa országgyt.ilési 
képviselője ismételten (1876, 1878) meglátogatja iskolánkat, 
n1ely tulajdonképen az ö alkotása. Meleg érdeklődését avval 
viszonozza a tanári kar, hogy valóságos belső titkos tanácsossá 
való kincvezésekor, a Magy. Tud. Akadernia elnökévé történt 
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1negválasztásakor és sz ületésének 70-ik évfordulója al ka l m:1sal 
feliratilag üdvözli, illetve emlékalbummal kedveskedik az érdcm
dús államfériiunak. 1885-ben pedig, O Felsége látogat:.'tsának 
öl'ök mnlékcül az intézet főbejáratának falába díszes emléktáblát 
illesztünk ünnepélyes formalitások között. 

Sok viszontagság után de törhetetlen erőben eljutottunk a 
folyó tanévhez, amelynek nyári felére esik a Inillenium tnagasz
tos ünnepe s a melyről az intézet igazgatósága kCtlön szá1nol ue 
az idei értesítőheiL Tudom, hogy a történeti sonend fonalán 
c. ak vcízlatos képet rajzoltam intézetünkrőL De n1ásra nem is 
törekedtein, mert hiszen ami adat tnéltó 1nég a feljegyzésre, azt 
a többi fejczotekl'>C illesztve megtalá!ja a szives olvasó. Anynyit 
azonban e vázlatos képből is ki ol vashat mindenki, hog i a nli 
iskolánk is a fokozatos haladás tennészetes utját követi és n1éltó 
helyet foglal el társintézetei nk sorában. 

*5 



III. 

Elhelyezési viszonyok. 

1. A multban. 

Az evang. Az c\·ang. főgymnasiummnl kapc olatos re~ílcursnsok helyisége 1836-tól 
alreáliskola 1849-ig a lyccumi épület úgyne,·ezctt "donátus" -os:r,t~íly:ínnk ( l. osztál ) 
helyiségei. tanterme volt, mcl) ct csal· a rendcs tanftási ór:lkon kivül has.r.n:llhattak. 

Mikor 1849-ben Pm·czel J ános az evang. népiskola rendcs tanít6j ~ívá lett, a 
reáliskolai tanfolyam is ehhez csatoltatott és az oktat :1 a polgáriskola 4. 
osztályn tantermében folyt 1853-ig a Szent- György-Htczának a dóm-káp-

A városi trtlannal szemben trkvő akkor-i Eggenverg-féle házban*) az ömí1l6 evang. 
kath. alrcá.liskola alapításáig. Ett{)l fogva n 2. oszt:íly részérc egy termct bérelt 

alreálisk.ola ki a convent a szomszéd L öffelholz-félc ház első cmclctén. l{é. őbben a 
el~~;::e:e. 3-ik és 4-ik osztá1y számára ngyancsak ezen házban béreltek két tan
iskola-ép~let termet: L aehne Frigyes, rc~íliskolni taná.r lak:-ísát. 

ügye. Az 1850-bcu létrejött városi kath. alrctfliskola két oszMlya eleinte 
a V ár-os1nador első emeletén volt elhelyezve. ~1ikor 1856-ban egy, a katL. 
elemi iskolákkal kapcsolatos cs. k. kath. tanítóképző-intézet állíttatott 
föl, a város ezt is magánh:lzban bérelt helyiségekben volt kénytelen elhe
lyezni. Egy rendes iskola-épület emelése most m:í.r égető szükséggé vált. 

' ld{)közbcn a H elytartótanács Flandor-ffett Ignácz, t ekintélyes városi keres
kedőt és képviselőt nevezte ki "Local-Sch~tla~tfseher- " -nck, aki ez uj 
tiszteletbeli ~íllásában - mint mindenben és mindcnütt - rendkivüli 
buzgó~:lgot fejtett ki é: a helyiség-kérdés végleges mcgold~ísát síirgettc. 
Hészbcn őneki kö ·zönhctő, hogy az uj kétemeletes iskolaépület 1857-ilc 
évi október l -én beszenteltetvén és felavattatván, rendeltetésének nyom
ban át is adatott. Ez volt az úgynevezett "vár-osi elemi iskolai épület", 
amelybe 1857-ben a kath. alreáliskola is költözött, amelyből későbben a 
toldásokkal és átalakításokkal a mai főrcáliskolai épület keletkezett. A.r. 
ö p í tési összeg, a termek bercndézésén Ici vill, G l, 720 n·tra rúgott . Ezen 

*) Eggen ber g herczegné Sopronban tartózkodása. alatt evang. l cl kész t tartott a saj:ítj~ól, 
aki az ö lakásán (Szent-György-utcz:'~b::m) tartotta az evang. istentiszteletet is. E hi7.a.t 
1\ósőub a;r, evang. convcntn ck ~J:'tndékozta. :1 hcrczcgné. 
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épületbe helyezte el a ,·círos 1868-ban a maga községi felekezeti jellcg
nélkiili a~reá.liskoláját is. Dc az iskola fokozatos fejlődése ujabb toldásokat 
és átalaldt::1sokat vont maga után. Az épületnek Casino felőli szárnya 
csak 1872-bcn épült lá 15,748 frtnyi költséggel a kaszc1rny:.1ig, illetve 
a mai kath. népiskola palot~íjáig. 

A rcá.liskola csak 1876-ban, az állami elhításba történt átvételekor 
juthatott anynyira-meny.nyirc a szükséges helyiségek birtokába; dc akkor is 
az épüJetnek csak földszintjét és 2-ik emeletét foglalhatta el, míg az egész 
első emelet a kath. elemi iskolának jutott. Az átadás-~\tvétcli szerzőclés 

értelmében Sopron városa kötelezte mag::ít, hogy »az épületet a város 
közönségc által elfogadott és 187 4-ik évi szeptember 28-ikáról, 3043/456. 
közjgyz. sz. alatt kelt fölterjesztéssel átküldött terv szerint saját költségén 
:Halakítva l876. évi janu{u' hó l -én az államnak átadja és egyuttal az 
épíHetet álla11dóan jókarban tartani köteles. De sajnos, a szerzőclés egyben 
lúmondja azt is, hogy a város közönsége csak 15 év mulva, tehút 1891 
j(~nttcír 1-én köteles az egés,;; épületet a recíliskol<-inak kizárólagos rendel
kezésére bocsátani. 

Tizenöt éven ~\t kellett tehát szoronganunk nz elemi iskolával a közös Az egész 
épíllctbcn, alig talniván helyet o~ztályainknak, szerM.rainknak; '1 5 éven ~ít épület 
kellett nélkülözniiuk a tornatermct és zsellérkednünk a Torna- és T íizoltó- átadása. 

"l k"b E" 'k · .. l" l'" t< l "t"tt(1892· jan.l) egycsu et toruacsaruo a an. s m 1 or a tizenot esztene o e]ar h Va u ·o 
volua a megvált:.ís órája, a város kérelmére a magas közokt. kormány 
1887-ik évi julius 14-ikén kelt 27,206. sz. rendeletéveJ ujból megengedte, 
hogy a kath. elemi iskola osztályai 1891 . deczember 2G-ikáig megmarad-
hassanak a reálisk. épület el ső emeletéo, ami ujból egy esztendővel 

h~itravetctt bennünket. Végre 1892 január l-én magm1kénak mondhattuk , 
az egész épületet. A szilkséges átalakítások és egyéb munkálatok fogana-
tosítás~(ra haladéktalanul megtörténtek a hivatalos lépések. A váro. az 
épület átalakítására szerződésilcg kikötött 3700 fr-tot beszolgáltatta az 
ad6hivatalba, a.z áJiarn pedig a maga részéről a még szükséges bernhá-
z::lsokra ez összeget körllibeiül 9000 frtra kiegészítvén, a munkálatokat 
elrendelte. Ezen mnnkálatok közül különöscn a következőket emelem ki : 
a torna- és egyúttal diszterem helyreállítl:1s~ít, a cherniai laboratorium 
szellőztetését, a vüwczetékct, a g:Jzberendezést, az igazgatói lak~íst és az 
~\.rHyékszékeket. 1893-ban szeptcmber elsején készen állt az épület a jelen 
beo ·zMssal, amint a részletes leirássa.l kapcsolatos, idec ·atolt tervrajzokon 
látható. 

2. Mostani épületünk. 

Sopronnak bel városában, az ódon kinézésü Templom-utczában fek- Mostani 
szik az 1Ülami Főreáliskola épülete. Kétemeletes sarokházat képez ott, hol épületünk. 
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a szilk Iskola-utcza nyílil{ a Templom-utczába. Hosszabbik szárnya J 8 ablak
kal az Iskola-utczára né.r., míg rövidebb főhomlokzata ll ablakkal a Templom
utcza sorában áll; egy ablak jut az eltompított s~uokra. Szemközt áll vele 
az Iskola-utczában a Casino-épület hátsó része, elvevén iskolánkt61, külö
nösen ennek földszintjétől, a vil:{gosság nagy részét. 

A főreáliskolának két bejárata van. A Templom-utczai homlokzat 
kö.r.epén nyílik a hatalmas kapu által zárható főbejárat; az Iskola-utczában 
vnn a keskenyebb mellékbejárat, amelyen a tanuló ifjuság jár ki és be. 
A kapu fölött jó magasan kicsiny tábla hirdeti, hogy itt van az : 

»Á. ll. Föreálislcola. « 

Egyébként, ha a.z épület kiilseje kissé tataroztatnék, vihfgosabb, mele
gebb szinnel festetnék be, - elég jó benyomást tenne, habár a homlok
zat és a főszárny külsö tagozása nem eléggé nyomatékos, minek követ
keztében az épület kissé kaszárnyás kinézésü. 

Az iskola előtt nincsen tér; az iskolán belül az udvaí· kicsiny, alig 650 
négyzet-méter és ennek is egy része befásítva lévén, a tanuló ifjuság által 
nem használható. De legnagyobb hátr~ínyára van az épületnek egy levezető 
csatorna, mely a Templom-utczai részr?l rézsut hilzódik cl az udvar és épü
let alatt a Casino felé. Minthogy csak öntött vasrács zárja az udvarban 
levő nyílását, keDemetlen bti.zével néha az egész épiüetet elárasztja. Ennek 
következtében a pineze is kicsiny, csak a főhomlokzati rész alatt van és 
ez elég száraz. 

A hosszu szárnyépület közcpéből, párhuzamosan a főhomlokzattal, 

húzódik az udvaron végig 30 méter hosszuságban a tornacsarnok elősza

bával és egy kis ka1nníval. Az u d var felől van 5 magas, de nem elég 
széles ablaka, az ezekkel szemközt levő falbari 6 ilyen ablak nyílik a 
szomszédos r. kath. népiskola udvarc\ra. 
· Az épületben magában az udvar felé néző oldalon, a homlokzat és 

a szárny hossz::1ban, folyosó húzódik végig a földszinten és mindakét 
emeleten. E folyosóra mindig haragszunk. Ablak van rajta elég, dc mind 
csak egyszerii. táblás. Télen és szeles időben - ilyen pedig sok van 
nálunk - a léghuzat és a hideg nehéz feladattá teszi a folyosón való 
tartózkodást, illetve a felügyeletet. Szenvednek a tanulók, szenvcdnek a 
tanárok is. 

De lépjünk be a főkapun. 
A bejáratban balfelől csinos emléktábla hirdeti, hogy ő Felsége 

1884. me:ljus bayában legmagasabb látogatásával tüntette ki reá.liskol:ínkat. 
Tovább haladva, jobbra és balra látjuk a folyosót. A jobb oldali 

folyosón van az emeletekre vezető főlépcső, ennek lábánál a pinczebejá
rat, azután szolga- és házmester-lakás. 

A baloldali folyosón haladva, elébb az iskolaszalga szobájához, 
azután két tanteremhez érünk. Ezek utolsója sarokszoba 4 ablakkal; a 



- 71 -

kivül tompított sarok itt észre sem vehető, mert a szoba ezen felső része 
teljes félköralaiuL Az ezen szoba felett fekvő termek szintén ilyen alakot 
kaptak, minek folytán mindeuütt kis szöglet-kamra támadt, melyet a mel~ 
lette levő helyiségekhez ajtóval kapcsoltak. 

A folyosó itt jobbra fordul. Következik a tanári könyvtúr két szo
bája, melyekben kevés a vj}ágosság; azután egy lépcső, melyen a tanulók 
járnak fel az emeletekre; ennek lábánál van a mellékbejárat. Tovább 
haladva a folyosón, balra bcnyitunk a vegytani helyiségbe, mely11ck 2 
nagyobb és 2 kisebb szoba áll rendelkezésére; a legnagyobb a tanterem, 
emelkedő padsorokkal és mineralogíai gyüjteménynyel ; balra ettől van 
a tanár szobtíja és a készítmények tára, és jobbra a vegytani mlíhely. A 
folyosó végén van az ifjusági könyvtár, ebből ajtó nyílik az érem- és 
régiség-szertár szobájába. 

Szemben a vegytani tanterem ajtajával van a folyosón még a torna
csarnokba vezető ajtó. Legelőször az öltözőnek használt előszobába jutunk, 
melytől balra van a kicsike nedves szcrkamra; egyenesen szemben velünk 
van a nagy tornacsarnok, melynek földszinti niveau-ja 1 méterre] alacso
nyabb a folyosóénál, az előszobából teluít néh:íny lépcsőn jutunk le a 
terembe. A tcren1 maga nem elég magns, megv1h1gítására 10 olclalhíng és 
2 szép gáz-csillár szolgá.l, de az utóbbialwt használni nem lehet, mert 
a szergyakorlatok kivitelét akaclályozz:.ík. A tornacsarnok díszteremül 
is szolgál. 

Ha a tornateremnek az udvarra vezető ajtaján átmegyünk az 
udvarra és onnan a főbejáratnál levő lépcsőn fel az első emeletre, akkor 
ott jobbra és balra az igazgató lakását tahlljuk. Jobb oldalon a konyha, 
fürdőszoba és két nagyobb lakószoba van, mclyckböl keskeny szobácska vezet 
a folyosó baloldali folytatásában elhelyezett 3 la.kószobá.hoz. [tt a folyosó 
fallal van elválasztva az iskolához tartozó részétől; csak egy ajtó vezet 
az iskola hosszabb folyosójára, melyen keresztül menvc, bah·a látjuk a 
sarokszobát képező tamíri termet. Ennek ajtaja előtt a folyosó jobbra 
fordul. Mindjárt elöl van az igazgatósági iroda, ezután a tanul6k által 
használt lépcsőfeljárat, emellett a nagy mértani rajzterem és sorban három 
egymásután következő tanterem. 

l-Ia ujra felmegyünk a főlépcsőn a második emeletre, ott találjuk jobb
oldalt a természetrajzi tautermet a megfelelő szertárral, balra egy tantermet 
és az épület sarluíig elnyuló szabadkézi rajztcrmet. E rajzteremnek van 
hosszában öt, széltében egy ablaka. 

Itt a folyosó jobbra fordul Balra az első ajtó a természettani szru'tá.r 
két szobájához vezet. A tanulók által használt lépcsőfeljárat után követ
kezik a 4 ablakos nagy, majdnem túlságos nagy fizikai tanterem és ezután 
sorban még 3 tanterem. 
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A mellékszárny folyosóinak végén yannak mindenütt az árnyék
székek, melyek vízvezetékekkel és öblítö-készülékkel vminak cllcítva, dc 
nincsen szelelő kürtőjiik. A vízveí1eték kiUönben az egész épületet látja el 
jó ivóvízzel, a rajztermekben a fizikai, vegytani helyiségekben és a tanári 
szobában ktUön kagylók vannak bevezetve. 

Az igazgató elhat~írozta, hogy még az idén villamos órát helyez el 
az első emeleti folyosón a lépcsővel szemben, mcly óra a minclen tnn-

. terem ajtaja fölött elhelyezett villamos csengetyüket fogja mcgszóüttatni 
minden óra és a 1 O p ereznyi súinet végén, ami véget fog vetni az eddig . 
szokásban volt és a fületb~intó csöngctésnck, harangozásnak Ez utóbbi 
úgy is sok időt vett el az ezzel meghízott szolgától, akinek a megjelölt 
időt mindig meg kellett lesnie. 

A helyisé
gek méretei. 

llt1.zi telefon csak a fizikai tanteremből vezet a szomszédos fizikai 
szcrtá.rba, Cí'í is inkább cle1noustráció czéljából helyeztetett oda. 

Az esti világ.ítá.'t légszesz eszközli, a f(ítésre vaskályhák szolg~ílnak. 

A helyiségek méreteit a következő tcíbhlzatok mutatjí.l.k: 

Földszint. 

l 
Hosszu Széles Ma.gas Terület Köbtnrta-

Helyiségek 
l . m2 lom m3 

-- folyó méterekben 
-

flázmesteri lakás szobája . 7·7 3·8 4·1 29·26 119·97 
I. Sz olgalakás 2 » 9·2 4·- 4·1 36·8 150·88 

» kis » . 4·- 1·8 4·] 7·2 39·52 
II. Iskolaszolga szertára . . 7·7 4·- 4·1 30·8 126·28 
L Tanterem. . . 7·7 6·2 4•1 47·74 195·73 
2. Tanterem. . . . 7·7 8·1 4·1 62·37 255·72 
Taná~ri könyvtár l. sz oba . 7' 7 6·5 4·1 50·05 205·21 

» » '). ...... » 6·] 3·1 4·1 18·91 77 ·53 
V egytani készitmények szob:íju 7 r-l . ' 6·4 4·1 49·28 202·05 
V cgytau.· tan::írának szobája. 7·7 3·- 4·1 23·1 94·41 
Vegytani előadó terem 7·7 9·6 4·1 73·92 303·07 

» műhely. . . . 7·7 7·8 4·1 60·06 246· 25 
Ifj us ági' könyvtár . . . 7·7 5·3 4·1 40· 81 167·32 
" Erera-régiségtár . . . 7·7 3·7 4·1 28·49 116·81 

Tornaterem öltözője. . . 6·7 3·7 4·1 24·79 101·64 
» sz ertára . . . 3·7 3·7 4·1 13·69 56·13 

Tornaterem . . 23·3 10·6 5·1 246·98 L259·60 
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Első emelet. 
l l 

Hoss:w Széles Magas 11crület Köbtarta.-
Helyiségek m2 1om m3 

folyó métcrckbcn 
ll ll 

Igazgatói lalds l. szoba. . . G·ö 4· - 4·1 26·4 108·24 
» )) fülke . . 3·5 3·- 4·1 l 0·5 43·05 
>> » ") szoba . 7·- 4·- 4·1 28·- l Ht ,:..), . 
)) >J kis » 4·- 1·8 4·1 7·2 39· 52 
» » 'l u. » 4·4- 7·7 4·1 33·88 138·91 
» » 4. » lj. ·- 7·7 4·1 30·8 126·28 
» » 5. » 6·5 7·7 4·1 50·05 205·21 
» » konyha. 5·6 3· -· 4·1 l 6·8 68· 88 
>.' » fürdőszoba . . 3·- 3·- 4·1 9·- 36·9 

Tanári szoba. 8·1 7·7 4·1 62· 37 255·72 
I gazgat6i iroda . . 6·5 7·7 4·1 50· 0 5 205·21 
lVIértnni ra j zterem . . 12·2 7·7 4·1 93·94 387·15 

» szertár . . 3·1 6·1 4·1 18·91 77·53 
3. 'I'nnterem . 9·3 7·7 4·1 71·61 293·60 
4. » 8· 5 7·7 4· 1 65·45 268· 35 
5. >> . . . . . . . 9·3 7·7 l 4·1 71·6] 293·60 

Második emelet. 

l 
-~ 

Hosszu S:~,élcs Magas 'l'erület Köbtarta-
Helyiségek 

l m2 lom m3 

fol,ró méterckben 

Természetrajzi szerttír . . . I 3·8 4·- 4·1 55·2 226· 32 
» fülkéje . 3·5 <) 4·1 10·5 43·05 » . u·--

( 

55·8 228· 78 » előad6tere·m . . 9·- 6·2 4·1 
» taruíri szoba. . 3·() 2·4 4·1 8·64 35·42 
» szerhír kis szob~íja 4·-- 1·8 4: l 7·2 39· 52 

6. Tanterem. . . 9·- 7·7 4·1 69·3 28!!·13 
Szabadkézi rajzterem 16·4 7·7 4·1 126·28 517·75 
Fizikai szertár 1. szoba . 6·5 7 ·7 4·1 50·05 205·21 

» >> 2. » . 3·1 6·1 4·1 18·91 77·53 
)) előadóterem . . 12·2 7·7 4·1 93·94 387·15 

7. Tanterem . 9·3 7·7 4·1 71·61 293·60 
8. » . 8·5 7·7 4•1 

j 
65·45 268·35 1 

9. » . 9·3 77 4·] 71:61 293·60 
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J\IIindezeh:ből látnivaló, hogy intézetünk épülete nagyjában megfelel 
ugyan egy iskolaház föltételeinek, de távolról sem mérkőzhetik azon pnlo
t~O~kal, mclyekct ujabban nz állam és egyes felekezetek számos helyen 
emeltek s amelyek építésénél nemcsak a beosztás és berendezés czélszerü
ségére, nemcsak a külső és belső csínra és kényelerru·e voltak különös 
t ekintettel, hanem kivált és legelső sorban a hygienicns szükségletek teljes 
kielégítésére. 

lVIinelamellett nagyobb panaszra okunk nincsen. Ami egyik-másik 
tekintetben még kivánni valónk van, annak póthísáról lassan btír, de 
fokozatosan gondoskodni fog a felsőbb tanhatóság a legközelebbi jövőben. 
(l·~'aragó József, az áurázoló mértan tanára.) 
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IV 

Az iskola belső élete. 

Tanítás- és nevelésügy. 

N em vonom kétségbe, hogy valamely is ko hínak keletkezése, szerve- Tanitás- és 
zése és fokozatos kiegészítése, teluít nlintegy külső fejlődése magában véve nevelésügy. 

is ·nagy fontossággal bir az intézet életében. De az iskolának t ulajdon-
képeni lelke, tartalma, lényege mégis c:ak annak taníMs- és nevelésügyében 
rejlik. Az iskola csak akkor felelhet meg nemes rendeltetésének, csak 
akkor teljesítheti jga~~rn szép hivatását, ha annak ifjns~1ga a helyes tanítás 
és nevelés fonatín nemcsak tudomtínyos képzettségénck, hanem jellcm
tisztas:-\'gának alapj}ít is megvetheti annak falai között. V alamiut a szép 
ruhába öltözött szép test belső bccsre nézve nem teszi az embert töké-
letesebbé: szintúgy a gazdagon fölszerelt és pompcís palotában elhelyezett 
iskola is csak üres díszkeret mlívészi kép, . tartalmi becs nélkül, ha abban 
n. tanítás- és nevelésügy el van hanyagolva., helytelen elveken vagy csak 
éppen S7.omfényvesztéscn alapszik. Minden tanintézetnek igaú karakterét 
és belöő becs ét t ehát oktatás- és 11C\relésügyének mi volta adja és határozza 
meg, mert ez nz iskolai életnek legfontosabb tényezője, val6di laiteriuma· 
Érdekes és érdemes tch:tt ezzel bf>vebben foglalkoznom, mert biszen az 
1893-ik éd julius hó 20-ilu1n kelt 31.805. sz. minist. rendelet is ldilönösen 
kiemeli, hogy a tanintézetek szellemi állapotának feltüntetésére v<;natkor.ó 
adatok l ehetőleg behatóan t~írgyalandók és az erre vonatkozó megállapo-
dások eredeti szövegökben közzéteendők. 

1. Tantervek és módszer. 

Az ág. evang. reáliskola tanterve és módszere 
1836- 1853-ig. 

lVIinthogy iskohínk keletkezésének idejétől: 1836-tól kezdve mai napig Az ág. ev. 
a fej lődés sokféle stt1cliumán mcnt keresztül úgy felekezeti jellege és reáliskola 
belső szervezete valamint a középiskolákra vonatkozó, időközben kiadott tanterve és 
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módszere. sok reneleleti és törvényho;~,á.'i intézkedések követkc1-tébcn: természetes 
(1836 -1853) dolog, h q gy tautervej, az oktatás menete és az előadások módszcre szintén 

számos mozzaoatait tüutcti fel a%1 átalakulcisnak és fejlődésnek. 
Első I skohlnk alapvctését, mint azt a történeti fejlődés fonah-ln künutattam, 

tantárgy- 1836-ban kell keresnünk az ág. ev. népiskolákkal kapcsolatos kisegítő 
beosztás és "It f l l b l 1 l " b l l . k' (] . . é . re a an o y amo ~ an, me y c < c so sor n n a gy a w r atl, 7 1 VH t az 1pan s 

oraren d. ] l d"' "l t "l "l ] " "l " t ló l d .< .. 1 é l t · k k' lé wrcs <e 01 e c pa ya <.ra wszu o an u < tu omc:myos 7-UL<S 'g c eme - -lC -

gítésére szolgáltak. Az evang. convent ~\Ita l kiküldött bizott ág a reáliskola 
ala pi tásáról sz ó Jó javaslatá.hoz mindjárt egy temter vel., illetve röviLl tan
tárgyfelosz tc.ist is csatol, amely m-: e lső rctílinínyu tanfolyam elsű tantervének 
tekinthető. Ez a következő : 

LehrJ!lan 

. und Ejntheilnng der Lehrgegenstaade flir dic zu errichtende Re~tlschule 

allhicr, als Beilagc zu elem Protokoll dcs Deputations-Gutachtens vom 
23. November 1834. 

Da es am zweckm~issjgsten zu seyn schcint, diejenigen Stunden 
zum U ntenielit zu wahlen, dm·ch eleren Besetzung die Schüler nicht 
gchindert wcrclen, an der hicr bestehenden öffcntlichcn Zeichcnschulc 
Antheil zu nchmen: so werden die Vormtttagsstunden von 8- 1 O, und 
die Nachmittagsstunclcn von 2-4 dazu vorgeschlagen; und zwm·: 

l. Curs1.ts : l\1ontag: 8-9 Schriftlicher Gednnkenvortrag, ü- 1 O 
Mündlicher Gedanken vortrag, 2-3 Erdbeschreibn n g, 3·- 4 Rech u cn. 
Dienstag : 8-9 Schriftlicher Gedankcnvortrag, 8- ü Geschichte, 2 - 3 
Zeichncn, 3- 4 Rcchnen. JVlittwoch: 8-9 Ausbilclung der Schri-ft 
(Kalligrafic ), 9-l O Geschichte. Donnerstag und Freitag wic ·Montag 
und Dienstag; Sounabencl (Sumstag) wic :Mittwoch. 

II. Cursus: Montag: 8- 9 Naturlmncle, 9-10 Technologie, 2- S 
Geometrie, 3-4 1\!Iechanik. Dienstag : 8-9 Naturkunde, 9-10 Zeielm cn, 
2-3 Geomctric, 3- 4 Mechanik. l\1ittwoch: 8- ü Ansbildung der 
Schrift, 0-10 JVIündlicher Gedankenvortrag. Donncrstag und Freitag, 
wie Moatag und Dienstag, Sonnabcnd wic 1\1ittwoch. 1\tfittwoch und 
Samsta g N achmittag frei. 

Azonban az evang. eonvcnt tlltal összes iskolai tanterveinek és mócl
Semestrális 

cursusok. szerének revisiója végett l t536-ik évi februúr 6-ik:.ín kiküld.ött bizott-súg, 
Tantárgy- mclynek elnöke K is Júnos supcrintenclens volt, változtatott e tantervja

csoportosítás vaslaton. A bizottság ugyanis látv<ín, hogy önálló ahccílisko]át ez idő sze-
(1836) rint lehetetlen létesítenie, annak pótlására félévelere terjedő kisegítő cu1•susolcat 

hozott javaslatba olyképen, hogy minclegyik félévben 1- 1 tantárgyra 
fordítassék a fősúly s nunden tanuló csak azt a semestert használhassa 
fel, amely az ő foglalkozásának a legmegfelelőbb oktatást nyujtja. E 
javaslat szCiint: 
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» 1. Halbjahr könnte die Recltenk·unst vorherrschen unu mit ihr 
Erdbeschreibung und mündlichcr Gcdanlccnvortrag verbunden werden. 
2. Halbjahr könnte die 8chönschreibkunst vorherrschen und mit ihr die 
Me ·skunst und Geschichte verbunden wcrden. 3. I-Jalbjahr könnte der 
Styl vorhcrrscheu und mit ihm Natnrkcnntniss und Technologic ver
bunden wcr·dcn. 4. Halbjahr h:önnte wieder die Rcchcnlcunst sammt 
Erdbeschrcibung und mündlichc1n Gedankenvortrag vorhcrrschcn. Unu 
so könnte dies in einern immerwührenden l{reislauf abwechscln. 
Hiedm·ch wiirde das gcwonncn, dass jedcr Schüler aus welchcr Classe 
immer, auch Lchrjungen, elaran Antheil nchmcn und jeder Vater gcradc 
den Gcgcn. ta.nd abwarten und für seinen Sohn wiihlen könntc, in wel
ehem cr ih n noch ein cs brsondcrcn Unterrichts bcdürftig gla.ubt. « 

Anélkíll, hogy a kisegítő tanfolyam ilyen félsemesterekre Yu16 szer
vezésénck és a . tananyag ily csoportosíh1súnak bir:llatc\ba bocs<ltkoznúm, 
kimo!J.dhatom, hogy ez a ja,·aslat s7.orosan vett didactilmi S7.em pontból 
össze scm lwsonlftható az első bizotts:íg tantervé,·el, mcly 2 cur ·usra o ztja 
az oktat<í · anyagát s minden cursn.:ban teljes egészet akar nyujtani. Az 
uj tervezetben a csoportosított Mrgyak nem is rokonszaknak s általában 
nincs meg beunc a diclaetikai egység, amelyre úgy l:ltsúk, a bizottság 
nem i.· fektetett sí1lyt, mert hiszen a tanu16k kénye-kedvére bizta, hogy 
tctszésilk t;;.-;crint hallgathassák a scmesterek bármclyikét. 

Azonban a convent, bizonyosan csak jobb hiányában, elfogadta eze- Első mód
ket a semcstrú.Iis tanfolyamol\at és ezt a tantn.rgycsoportosítást, mcrt szeres uta
megbizta Pecz Lipót, akkori evang. lelkészt, hogy c tanterv alapján elol- sitás. (1836) 

gozza ki a tauanyag módszeres kezelésé·re vonatkozó utas-ításokat. A lel-
kész megfelel e mcgbizaüfsnak és 1836-ik évi augusztus h6 14-én kelt 
ebbeli munlutlatát előtcrjes.zti a conventnek jóv<íhagy<ís végett, melyet mint 
a reálirányn tanfolyam anyagrínak clőad:1s<1ra, illetőleg az oktatásra vonat-
kozó első módszeres 1.dasítúst czélszcrünek látom itt egész terjedelmében 
közöln i. 

Instruction für den L elwer der R ealschttle. 

»Um den billigen Erwartrmgcu aller derjenigen zu entsprcchen, 
·welchc eliesc Anstalt veranlasst haben, wird es am dienlichsten seyn, 
sich den Zwcck ldar zu denken, zu welchem dieseibe ins Leben gerufen 
wm·de. E· ·ollcn nahmlich Knahcn, dic sich dem Handwerks- oder 
Ka'ufrnannsstande widrnen, in der Zeit von 12-15 Jahre, wo sie sch on 
Kenntnissc im Lc·sen, Schreiben, Rechnen, und in der Religion besitzen, 
wahrend der Zeit, wo sie noch wecler die körperliche, noch die geistige 
Reife haben, um zu einern Geschaft gestellt zu werden, mit solchen 
K.enntnissen ausgestattet und in solchen Fertigkeiten geübt we1·den, 
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weleke ihnen {üt· ihr künfti,qes Geschaft tm1nittelbaren Nutzen ver
sprechen, oder sie in elen Stand setzen, alles, was sie uetreiben, mit 
mehr Geschick ttnd Einsieht anzu,gre1:{en. « 

Da nun für das erste Halbjahr hiczu Rechcnkunst, Erdbcschreibung 
und mündlicher Gedankenvortrag bestimmt ist und zwar eine wöchent
liche Zeit von 12 Stnnden: so sind: 

L Fiir's Rechnon die 6 Vormittagsstnnden anznwenden und zwar 
clarauf zu sehen, dass die l\!Iethode, wie eine A ufgabe zu lösen ist, 
dem Sch ül er mit wenigen W orten eleutlich gemach t, dan n immer
wahrendc Uebungen in solchen Bei pielcn vorgeoommcn werden, wic 
sie ün alltiiglichen Leben immer yorkommen. Die Brüche, ein-faebe und 
zusammengesetztc Rcgeld.etri, Gesellschaftsrechnnngcn, Vermischungs
·rechnnng, Interessenrechnung sind die Hauptgegcnsta.ndc. H:iebei ist 
aber clarauf zu achten, dass uicht Beispiele mit vielen Ziffern, wie sie 
seltener vorkommen, und die elem SchtHer nur eine Übung im 1\IInltipli
cireo und Diddh·en gewiihren, ciabei uber ausserordentlich viele Zeit 
wegnehmen, sondern solchc gcwahlt wm·deo, bei dercn Lösung dic 
1\IIethode siehtbar wird, dass besonders mit den Bríichen die nöthigen 
V erwandlungen schneU vorgenommen und die Schüler in der Behand
Iung der Guldenbrüche geübt werden, ferner·, class bei dce Dreisatzt·egel 
auf einen richtigcn Ansatz und alle elenkbaren V erkürznogen ·Rücksicht 
genommen werde. l{enntniss und gegenseitige Verwandlung der Niasse, 
1v'Iünzen und Gewichte wird beiHtufig bcigebracht. 

2. Zu der Erdbeschreibung ist dic Beoützung des beim Lyceum 
beiindlichen Erdglobus und eine Karte von Enropa .erforclerlich. Zu 
den 4 N achmitta.gstunclen, welebe für diese 'Vissenschaft bestimmt · 
werden, soll den Schülern erst eine Übersicht des Ganzen mitgetheilt 
und sie dann mit den notwendigsten Notizen von jedem Lanele aus
gestattet werclen, so zwa.r, class ihnen der Gebra.uch einer l{arte gelüufig 
wird und sie nebenbei Kenntnis von vorzüglichen Stadtcn joeles Landes 
und den Anstaltcn, die elaselbst bestehen, erlangen. W as sic in der 
Stundc hören, das soHten sie angehalten wm·den, zu Hause schriftlich 
zu verfasscn, wodurch sie sowohl Übung im Ausclruck erlangco, als 
auch einen Beweis ilrrer Aufmerksamkeit clarlegen. 

3. Auf elen mündlichcn Gedankenvo1'trag sind zwei Stunden zu 
verwenden. Da müssten clenn prosaische und poetische Stücke von der 
verschiedensten Art ihnen diktirt, erkHirt und vordeldamirt werden, 
clarnit sie sich eine richtige Betonung angewöhnen, und endlich so wcit 
gebracht würden, jeden Aufsatz, der ihnen vorgelegt würde, auf den 
ersten Anblick mit dem gehörigen Ausdruck vorzutrageo. Bei der 
ErkHirung der vorzntragenden Stiicke wird sich das Beclürfnis eincs 
n aberen Eingehens in die N attrr der deutschen Sprach e d ort und da 
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fühlbar machen ; passende Bcn1erknngen hicrüber werden den Geist der 
Schüler auf die Stylübungen vorbereiten. 

Im zweiten Halbjahre sollen die Schönschreibekunst, Messh:unst 
nnd Geschichte vorgetragen werden und 7-War werden: 

l. für die Schönschreibekunst 4 V ormittagsstunden hinreichen. 
In Hinsieht auf dic Methoue ist auf Ele ganz, verbunden mit. Geschwind
schreibung zu seben; was dadnrch erreicl1t werden kann, wenn die 
Schüler angeicitet wCI·den, den Buchstaben eine N eigung von 60 
Graden zu geben und elabei dm·auf zu achten, de~ vollkommensten 
Para.llelismus zu beobnchten, alle unnüt.zen Schnörh:el zu vermeiden 
und bei dem Führen der I• eder ]'reiheit und ge regelte K ra ft 
siehtbar .werden zu Iassen. Vor.r.eichnung anf die Tafel, Analysirung 
aller einzelnen Bestandtheile jedes Buchstaben, l'ichtiger Schnitt und 
Haltung der Feder, sowie des ganzen Körpers sind die Mittel, die 
dabei anzuwenden waren. Hausliche Übungen, worüber in der Scbule 
Rechenschaft abgefordert wird, müssen hinzukommen. 

2. Für die Messkunst werden ebenfalls 4 Stunden hinreichen, 
wenn claraus diejenigen Stücke vorgetragen werden, welche aligemein 
interessant nnd anwendbar sind, verbunden mit einigen Handgriften. 
\Vie weit hierein zu gehen sei, d.avon kann beiliegendes Buch einen 
Begriff geben. 

3. Für die Geschichte bleiben 4 Stunden. Der Anfang ware zu 
machen mit einer chronologischen Übersicht oder einer sogenannten 
chronologischen Tabelle, die weder zu wenig, noch zu viel euthalten 
sollte. Hieranf wíirdcn elen Schülern die bedeutcndsten Ereignisse der 
menschlichen Geséllschaft erzahlt, wie sie in Bredow's bekanntem Buch 
zum Gebrauch der Bürgerschulen zusammengestellt sind, mit einiger 
Berücksichtigung der vaterlaudischen Ereignisse. Beweise ihrcr Auf
merksamkeit haben die Schiller dadurch zu Iiefern, da.ss sic dari.i.ber, 
was sie gehört haben, schriftliche Aufsatzc machen. Auch waren 
zuweilen, um das Gecliichtnis zu scharfen, gutgeschriebene Stücke his
torischeu Inhalts von den Schülern auswendig zu lernen und mündlich 
vorzutragen. 

Das éh·itte Hal b jahr ist d em Styl, der N aturkenntniss und Tech
nologie gewi<hnet. 

1.· Dem Styl sind 6 Vormittagsstunden zu widmen und dabei die 
verschiedenartigstcn Aufsatze zu verfertigen. Eine kurze Gramroatik 
der deutschen Sprache müsste vorangehen, wo die Schiller über die 
Redetheile reflectiren lernen und sie aus einern zusammenhangenden 
Satz abzusondern und nach Olassen zu ordnen haben. Dann müssten 
kleinere Aufsiitzc gernacht werden über Gegenstande, welche die Schüler 
wohl kennen, um die Satzbildung und den Periodenbau einzuiiben. 
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Hierauf folgen miindlichc Er7.iihlnngcn des Lcln·cr , die YOn den 
Schülcrn . cluiftlich 7.U verfn seu sind. Hicrauf Bricfformularc, welebe 
ibncn vorgclcgt werden und nach welchen sie ühuliche zu verfertigen 
haben. Endlich grösserc Auf ·iit7.c, Gntarhten, Bed chte mit cincr Anicitung 
z n Dispositioncn. Um das ga n ze V erfahren bestimmtcr zu bczciclmen, 
ist hier cin "\\r crk bcigelcgt, wclches dom L elu·er als Leitfaden dienen 
kann : »Magazin von Aufgabon zu .·chriftlichen Aufsiitzen von Job. 
Gottfr. Pfanncnberg. Zwcite Ausgabc, Leipzig 1824. « I n demsclhcn Hndct 
sic h au ch eine Anweisung, cin Contobuch zu führcn, dic be. ·onders zu 
benntzen ist. li'ür dic ftihigen Schülcr wiirc ein noch um tii.ndlichcrer 
U ntcrricht dm·in \VÜnschcnswcrth: worüber sich der Leln·cr nötjgcn 
l i ali in dom W erkc: »Thcoretis IJ-practi chcs L clu·buch der Ka.nf
miinnischcn Buchhaltnngs-vVissenschaft von Franz .Petter. " Tien 1826. 
Verlag von H cnbncr«, Ausknnft crholen kann. 

2. Dic N aturlchre müsst c mit den aligemeinen Eigcnschaftcn der 
l(örper bcginnen, dann von ihren Bcstandthcilen, den cinfachon Stoffen, 
<len Eigcnschaften der Luft, der Gasc, des Schalls, dcs \V assers, des 
Lichts, der \Viirme, der Gahrung, Elcctricitat, Galva.nismns, ~Iagnetismus, 
endlich von den Lichtcrschcinnngen handcin und so viol möglich, von 
demselbcn anschaulichc l{cnntnis befördcrn. Dicsem Gcgcnstand 
müsstcn 4 Stnnden gcwiclmet und Hechcnschaft von den Schillern 
dariiber durch schriftliche Aufsatzc gegeben wcrdcn. Poppc's Physi
kali. cher Jugcndfreund könnte dnzu benützt wm·dcn, so jcdoch, class 
dic hicr ungegcbene Ordnung bcibclu.üten würde, um elem Gcd~ichtnissc 
der Jugend dm·ch natnrgcmii.ssen Gang der Darstcllung Y.u Hülfe zu 
kommcn. Dic lnstrnmente dcs Lycoums sind elabei zu bcnützen. 

3. Die Technologic htitte mit Mechanik und den ersten Gru ncl
siitzen der mcchanischcn P otenzen zu heginnen und d~mn übcrzngehen 
auf die Gewerbc und die Bcnützung der Stoffe aus elem Thierreich, 
Pflanzcnreich, 1\!finerah·cich, wo bei . soviel als möglich die Gegenstiinde 
selbst vorgczeigt werden und nach und. nach eine Sammlnng von 
Maschincnmodcllen anznlegcn w~ire. ] ür diese vVissenschaft könn cn ntu· 
2 Stunden bestim.mt wcrdcn. 

Im Ganzen muss immer das W escntlichc hervorgchoben und 
überall auf Rcsultate im Praktischcn gesehcn werden: elaher auch alle 
~Iittel anzuwenden sind, welche die Anschaulichkcit befördern, und die 
Jugcnd zu crmuntcrn ist, die vV erkstatten zu besuchen und kein c 
Gelegenheit zu versaumcn, wo sie irgend eine Kunst oder Gewetbe 
ansüten sehen kann, wie anch dic Gelegenheit, sich in der Zeichnen
schule un Zeichen zu üben, wohl Zll bcnutzen. 

V on den Fortschrittcn der Schula wii·d in zwei halbjahrigen 
Prüfungen Einsieht gcnommcn, wozu die Nachmittagsstunden von 
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F eiertagen, z. n. Niaria Lichtmess und Peter und Paul zu benlitzen 
sind, weil da die Handwerker und Kaufleute zur Bem'iheilung ohne 
Nachtheile ihrer Geschafte zugegen sein könn en.« Leopold Pecz m. p. 
Preeliger allhier. 

Ma"ga a tanterv - a csoportosítástól eltekintve - és a kor okta- A tanterv 
t~ísi rendszeréhez képest elég részletes, talpraesett és minden tárgyban az és módsze
élet gyakorlati követelményeihez simul6 módszeres utasítás azt bizonyítja, res_ utasítás 
hogy a convent a reáltanfolyamot nem tekintette a magasabb technikai blrálata. 

tudományok előkészítőjének, hanem afféle szakiskolának, mely az iparos 
és kereskedő tá:t·sadalmi osztályoknak megadja a foglalkozásukhoz rnért 
alaposabb gyakorlati ismereteket. Egyben tanuskodik arról is, hogy a 
convent az oktatás anyaga és módszere tekintetében sem ment bele készü-
letlenül a tanfolyamok megnyitásába, hanem már előzőleg határozottan 
körvonaJozván az iskola czélját, megállapította a tananyag lényeges részeit, 
melyckre a fő~úly fektetendő és a módszert, a mely folyton szoros össze-
függésben álljon az élet postulatumaival, vagyis mindig és teljes mérték-
ben practic·us legyen. 

Hogy a semestrális cursusok, az előirt tananyag és módszer egész 
1853-ig, az ömílló evang. 2 osztályn ulreáliskola létrejöttéig dívott, azt 
bizonyftják a soproni ág. ev. főgymnasiumnak ez időbeli meghivói az 
évvégi vizsgálatokra, amelyek hátsó lapján a reáliskolai tanfolyam hall
gatóinak vizsgálatára szóló meghivói is olvashatók. Pl. az 1849-ik évi 
szóról-szóra így hangzik : 

Einladung 
zur Prü.fung der Realsch ül er 

im Hörsaale des evang. Lycealgebaudes 
~ Freitag., den ~9. J"u.ni l.S49 +

V ormittags, hal b l O Uhr. 

* * * Gegenstiinde det· Prüfung: 
1. Geschichte 
2. 1VIesskunst 
3. Schriftproben. 

* * * A szabadságharcz leveretése után az absolut császári kormány sür- Az "Ent-
gős intézkedéseket tett közöktatásügyünk rendezésére. Az "Entwurf für wurf'' tan
Organisation der Gymnasien und Realschulen" már 1849-ben készült, de terve. (1850) 
Magyarországon csak 1850-ben tették minden iskolára nézve kötelezővé. 

A soproni kerületi Comissoriátus felszólítására Sopron városa is szerve-
zett kath. jellegü 2 osztá1yu alreáliskohít, melynek tanterve. természetesen 
megfelel az "Entwurf"' követelményeinek. Az evang. convent 3 évvel 
későb~en nyitotta meg a maga 2 osztályn alreáliskohíját, amelynek tanter-

6 
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yét szintén az Entwurf szelleinében kellett módosítauia. ~Iegjegyzendő, 

hogy a reáliskolák 2, 3, 4 és 6 osztálynak voltak és aszerint a tan
terv is sok tekintetben módosult. 

Az "Entwurf" a 2 oszt. alreáliskolára nézve követelte, hogy a nép
iskolákkal zerves kapcsolatban legyen és számára a következő tantcrvet 
irta elő: 

Tantárgyak : Heti óras~ám: 
I. osztály. 

1. V a ll ásta n . . . . . . . . . 2 
IL osztály. 

2 
2. Anyanyelv (nálunk: német) . 3 3 
3. ~fásodik élő nyelv (nálunk: a magyar). 3 3 
4. Földrajz és történelem . . . . . . . 2 2 
5. Mennyiségtan . . . . . . . . . . . 6 
6. Alkalmazott (talán: gyakorlati) számtan - 3 

7. Természetrajr. és természettan 4 { első félévben 4 
második » 2 

8. Technologia 5 

9. Rajz ö { első félévben 4 
második » 6 

1 O. Szépirás 2 

Összesen 33 óra 31 6 ra 

Az Entwurf Természetes dolog, hogy az alsó 2 osztályban jobbára csak az niap
tantervének ismeretcket tanították. A vallásoktatás tanterve az illető feleke;~,ctek 

g~akorlati gondját képezte. A nyelvekben fősúlyt a gondolatok szóbeli és irásbeli 
uánya. lehetfHcg gondos elé>adására fektették, tehát itt is a gyakorlati czél volt 

irányadó. A földrajzból az általános részt és kiYált Ausztria részletes 
ismertetésére fektettek nagy súlyt. A földrajz és történelem tanításáruH 
az ipari, kereskedelmi viszonyokra, az összehasonlító statistikára és az 
alkotmányos viszonyokra voltak különös tekintettel. A menynyiségtanban 
a gyakorlati életben előforduló számolási müveletckrc fordítottak különös 
gondot, szintúgy a mértanban a terület és térfogat kiszámítására. A ter
mészettanban különösen a mechanikára volt nagy gondjuk, a természet
rajzban pedig a termények szerepére az ipar és kereskedelem terén. A 
tcchnologi:\ból tanulták a különböző gépeket alkotó részeikkel, . az épülc
teket és azok szerkczetét, a víz- és utépítés alaptanait, a víz- és gázveze .. 
tékct. A szabadkézi és mértani rajzban kivált oszlopokat, gerendázatokat, 
gépeket, területrajzok at, épületterveket stb. készítettek. Szóval: minden 
tantárgynak praktikus oldalát, a közéletben való hasznát, alkalmazását 
állították előtérbe, mcrt meg akartak felelni a reálintézmény abbeli czél
jának, hogy "a classicus nyelvek tanulása nélkül általános rnüveltséget 
11yujt~on, egyuttal pedig alapos előképzettséget adjon a foldmivelö, ipat·os 
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és kereskedő p4lyákra és a 4- G osztály'u intézetekben, a technikai felső 

tanulmányokra is.~ 

A visszaállított H elytartótamícs 1861-ben azt az utasítást kapta, A Helytartó
hogy ar. eddig fenálló tanrendszer sr.emmeltartásával ugyan, de a megvál- tanács nem 
tozott viszonyoknak megfelelőleg szervezze a középiskolákat. A Helytartó- változtat az 

tanács ez időbeli intézkedései jobbadán csak a gymnasiumok tantervének t!~:::!. 
kiigazítására szorítkoztak; a reáliskolában egyelőre érintetlenül meghagy-
ták az "Entwurf' tantervét. 

A tanterv egyelőre megmaradt tehát, de módszeres eljárás tekinte- Wochen-
~ 

tében nagy lépéssei haladt előre ar. intézet. Ugyanis Laehne Frigyes, az schluss. 
intézet vezető-tanára az oktatás sikerének biztosítására, emelésére és lehető (Módszeres 

praktikassá tételére elrendelte az úgynevezett "Wochenschluss"-ok tartá- hketi t~ác)s-
á l l k "bb · l"' b · ·k l ozm"ny. Sc t, me ye {et -éso en a SaJát tan- és neve omtézeté en IS nagy SI erre 

alkalmazott. Azért hítták ezeket a eonferenth1kat Wochenschluss-oknak, 
mert minden hét szombatján tartották őket. J\llinden összejövetelen leg
alább egy tanár tartott az egész tantestület előtt tárgyának valamely 
legközelebb előforduló részéről illetve tételéről oly előadást, amelyből 

világosan kitünt eljárásának módszere és annak helyes és praktikus volta. 
Er.ek az előadások tehát valóságos módszeres előgyakorlatok, progymnas
maták voltak, amelyeknek haszna a tanítás sikerére kiszámíthatatlan lehe
tett. Valóságos gyönyörrel olvastam az ezekről szóló részletes jegyző

könyveket és szinte csodálkoztam, mily peadagogioi és didaktikai érett
s.ég, ügyesség, routin rejlik úgy ezek némelyikében, mint a tanárok azon 
kritikai megjegyzéseiben is, melyek nyomban követték az előadásokat. 

Sajmílom, hogy térsziike miatt ezek bővebb ismertetésébe nem bocsát
kozhatom. Csak anynyit emelek ki különösen, hogy az irányelvek: a 
gyakorlati élet követelményei és a szernlélet voltak. J\IIaga az iga.zgató járt 
eiül j6 példával. Senki sem tartott anynyi módszeres előgyakorlatot, 

senki nem kisérte oly gyakran kritikai megjegyzésekkel mások előadásait 

mint épen ő. Hogy mily érdekesek és tanulságok voltak ezek a mcthodi
kai progymnasmaták, egy-két vonással röviden megvílágíthatom. Az 
egyik módsz. tanáeskozmányban pl. Laehne Frigyea előadja, hogyan 
készíti elő tanítványait a »Der Dankbare« ii·ásbeli kidolgozására. Kér· 
dések révén megismerteti a dispositiónak minden lényeges részét a tanulók
kal, azután rendbeszedeti ezeket velök és egy-két tanulóval élőszóval elő

arlatja vagyis megfogalmaztatja. Egy másik alkalommal előadja, hogyan 
tárgyalja osztályában a »Lootse« költeményt és egyebek között így nyi
latkozik: 

»Der Zweek dieser Stunde w.ar gewesen, einmal den Inhalt bei 
womöglich allen . Seh ül ern zum rechten V erstiindniss zu bringen und 
dann zu bewirl{en, dass dieselben das Gedicht in derseiben Stunde frei 
wiederzugeben in Stand gesetzt wurden. Um Letzteres zu bewirken, 

6* 
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besonders aber um den Leseton zu verbessern, war besonders das Chor
sprechen zu Hilfe gerufen worden. In Betreff des Chorsprechens gaben 
sich verschiedenen lVIeinungen kund; doch endlich vereinigten sich 
dieselben dahin, dass dasselbe, besonders wenn die guten Leser es 
zuerst vorgethan hatten, gewiss recht zweckmassig sein dürfte, indcm 
die weniger guten und geübten Leser mitfortgerissen nnd angesporot 
nnd die iingstlichen mehr ermuthigt würden. « · 

A Wochen- Ezen meth. conferentiáknak a tanítás sikerére és a tanárok gyakorlati 
schluss-ok kiképzésére kézzelfogható haszna lehetett, mert az evang. convent több 
védelme. ízben indíttatva érczte magát arra, hogy értök a tanártestületnek jegyző

könyvileg kifejezze elismerését és dicséretét. 

• 

Ezen m6dszeres előadások védelmére Lachne Frigyes egyik "Jahrres
bericht"-jében szót emelvén, így nyilatkozik azok czéljáról és hasznáról: 

"Das sind keine Sentinaristen-Üb'/,tngen, derren sich de'r 1·ei{e Lehrer 
zu schamen hat, sonderrn sie sincl ebensoviel werth, als die Zusarnmen
künfte derr Land- ttnd Forstwirthe, die Versammltmgen der lndustrie
Vereine, die zeitweilige Vereintmgen einzelner Sanger-Chö·re tt. s. w. 
Der Zweck dieser Conferenzen war, das Bewusstsein eines höheren 
Strebens aufrecht Z'U halten, sich gegenseitig zu belehren, das wirlelich 
Fntchtbringende ztt verbreiten und ihrer Thtüiglceit einen neuen Impuls 
zu geben.« 

" Erdekes a m6dsz. conferentiák egyikének az a határozata, mely 
minden tanár kötelességévé teszi, hogy a leczkét mindenekelőtt a tanulókkal 
értelmesen olvastassák fel, azután magyarázzák meg a sziikséges fogalmakat, 
mire a tulajdonképeni előadás következ-ik, mely lehetőleg és javarészben 
kérdésekből és feleletekből álljon. 

Ugyancsak Laehne Fr. és a tanári testület praktikus észjtírására 
vall és szintén a szemléleti módszerhez tartozik, hogy tanítványaikkal 
évenként csoportosan meglátogatták az egyes kiválóbb ipari műhelyeket 
és gyárakat, ahol az illető szaktanárok és mesterek megmagyarázták a 
tanulóknak a kölönböző gépeket, szerszámokat, eszközöket, használatuk 
módj~ít stb. 

Monat-. N em tartoznak ugyan szorosan a módszer keretébe az úgynevezett 
schluss vagy "Monatschluss"-ok, mégis kapcsolatosak vele. A tanári kar ugyanis minden 
H~~d:~~:~t. hónap végén bíráló tanácskozmányt tartott, amelyben a tanácskozás 

tárgyát az ifjuság mult havi haladt1sa és viselkedése képezte. Erről 

a tanulók külön bizonyítv:fnyokat kaptak, melyek átadása ünnepélyes formali
tások között történt. Az igazgató ugyanis az egész tantestület jelenlétében 
a tanítás és viselet eredményéhez alkalmazott beszédet intézett az összegyült 
ifjusághoz, melyben névszerint megdicsérte a szorgalmas, jeles és példás 
viselctüeket és megrovásban részesítette a hanyag, pajkos és rossz viseletü 
tauul6kat. Hogy a "lJlonatschl~tss"-ok tartásának meg volt a maga j 6 
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hatása az oktatás módszerére is, ki világlik abból, hogy a tamírok szinte 
kényszerítve voltak úgy előadás mint feleltetés alkalmával lehetőleg az 
egész osztályt foglalkor.tatni, különben képtelenek lettek volua minden 
hó végén alapos itéletet, birálatot mondani növendékeikrőL Így a leghelye
sebb módszer, melytől közbevetőleg mondva, ma is sok tanár húzódozik 
még, valóságos rendszen·é vált ·ez intézetben, melynek kétségteleni.il 
megvolt a maga jótékony hatása a tanulók haladására és 

1 
a tanítás sikerére. 

A "havi zárlat"-ra nézve egy hivatalos jegyzőkönyvben a következő A havi zár-
felvilágosítást talá.lom: lat vallásos 

"Diese Versammlung soll m-:hr einen religiösen Charakter an sich 
tragen und wesentlich Z'Ur Aufrechthaltung der Disciplin in der ganzen 
Sch,ule beitragen. Es wird mit Gesang 'und Gebet begonnen und geschlossen, 
die Monatszeugnisse werden vertheilt und Einzelne, besonders Tad~lns
werthe empfangen eine öffentliche Rüge." 

szinezete. 

A 2 oszt. ev. ah·eáliskola közölt tanterve 1858'9-ig, a 3-ik és később A 3 oszt. 
a 4-ik osztály megnyiltáig maradt érvényben. Akkor Laehne Frigyes, az alreáliskola 
intézet vezető tanára uj tantervet dolgozott ki. Ez az uj "Lehrplan" és tanterve 
a hozzá csatolt "Aufklarung" rendkivül érdekes és terjedelmes elaborá- (185819

-ben) 

turnot képez, mely nemcsak magát a tantervet és módszert, hanem az 
iskola szervezetére és belső rendjére vonatkozó intézkedéseket is tartal
mazza. Ká.r, hogy helyszüke miatt ezt, a tanítás és nevelés szempontjá
ból is tartalmas és tanulságos munkát sem ismertethetem részletesebben. 
Csak anynyit jegyzek meg róla, hogy a bécsi "Wieden"-i reáliskola tanter-
vére támaszkodik, de lényeges eltérésekkel, melyek - úgy látszik -
tanítási szempontból igen czélszerüek lehettek, mert nem egy bécsi ev. 
szülő a soproni re:Üiskolába küldi fiát, »rnivel« - saját vallomásuk sze-
rint - »Sopronban jobb a tanterv, mint Bécs ben. <' Hogy menynyire alapos 
e vélemény, magam itt eldönteni nem akarom; inkább közlöm a soprom 
és bécsi iskolák tantárgyait és óraszámait összehasonlítás végett: 

-
Sopron i Bécs lsopron Bécs Sopron Bé es l Tantárgy Jegyzet 
L o. l I. o. l IL o. II. o . . III. o. III. o. 

Vallástan 2 2 2 2 2 2 vereinigt 
···-····· ··-·· - -

Német nyelv 5 5 5 5 4 4 
. 

Számtan 4 4 3 4 3 3 

... 
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Sopron) Bécs Sopron Bécs Sopron ) Bécs 
Tantárgy 

I. o. l I. o. II. o. II. o. III. o. l III. o. 
Jegyzet 

--
Mértan és 

3 10 3 2-2 3-2 die 10 Stunden geom. 
mértani rajz -

Zeiehnen werden hicr 
ersetzt dm· ch 3 St. 

Szabadk. rajz 4 4 6 4 6 Geom. und 4. St. Prei-
- hi1n d zei chn en 

- -

l l l fSom.
1 Történelem 2 2 2. Sem. 

3 3 

f 
3 

: f 
3 --

f f f Földrajz 2 2 

Természetrajz 2 2 2 2 - ·-

Szépirás 2 2 2 2 2 2 
2-te u. 3-te Klasse 

vereinigt 

Természettan 1. Sem. 

(Physik) 2 2 2 2. Sem. - -
2-4 

Vegytan -- - - - 4 6 

" 
- - --

Epítészettan és 
- - - 4 4 építészeti rajz -

--

Magyar 3 3 3 
2-te u. 3-te Klasse 

- - - vereinigt 
--- - -

" Enek l 2 1 2 - 2 

Franczia 4 3 4 3 4 3 

Kötelező tan-
31 

l 
30 31 l 30 32 30 tárgyak órái : 

l 1 

: 
A nem kötele-l zett tantárgyak 36 

l 
35 

l 
36 

l 
35 36 

l 
35 

óráival együtt : 

A Laehne- Az igazgatónak ezen tautervre vonatkozó "Auflclantng"-ja tulajdon-
féle tanterv képen igen talpraesett megokolása annak, amiben eltérés mutatkozik a bécsi 
megokolása. tantervvel szemben. Kimondja, hogy a modern osztrák reáliskolák tan

terve nagyon is technikai izü (zu technisch ist), mintha m~ír 12-1 3 éves 
gyermekekből kész technikusokat és chemikusokat akarna nevelni. Kiemeli, 
hogy az osztrák tanterv nem fektet kellő súlyt a földrajz és történelem 
tanítására s így kiált fel: "de hol marad aldwr a jcllerulcépzés, ha elha-
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nyagoljuJr, a történelem tanitdsdt ?" Végre i az alreáliskola Hem szak-, 
hanem lcözépiskola, "sie muss den ganzen iuneren M enschen ausbilden. '1 

A természetrajz tanfMsát sem szabad elhanyagolni a physika kedvéért. 
Sokalja a bécsi reáli. kola I. aszUílyában a l1eti 10 mértani rajzón1t, melyet 
elmélet nem kisér, nem előz meg. Az ily gépies rajzolást elítéli. J{ifogá
solja a szabadkézirajz teljes mcllőzését is az I. osztályban. A magyar 
nyelvet a kötelező tantárgyak közé veszi fel ugyan, de a két felső osztályt 
összevonja. Az eltérések czélját abban foglalja össze, hogy azokkal a sop
roni alre~íliskolában "a techn. és human. szalctan~~lrnúnyok között a kellő 
hat·monidt hely'reállitja, az oktatás iránya, szelleme nem lesz egyoldaltwá 
és meg van győződve r6la, hogy tamü·társainak és neki sikerült e tan
tervvel az intézetnek megadnia azt a helyes irányt, amely legjobban meg
fclel a reálirányu oktatás feladatának. Módszer tekintetében változás nem 
történt. A rnódszeres előaddsokat természetcsen ezentúl is rendesen 
megtartotta a tanártcstiHet, amelynek egyik fiatal, kezelő tagja, Chr·istian 
Kwtcz, a tanév végén tartott tanácskozmányban nyilt őszliJtcséggel ldje
lcntcttc, hogy ő érzi, menynyirc haladt ezen m6dszeres előgyakorlatok által 
a helyes tanítás és nevelés utján az elmúlt esztendő folyamán, ar.ért saját 
tapasztalatai nyomn.n csak lelke:ed.ni tud értök és azokat tanúrképzés és 
a tanítás sike1·c szmnpontjából feltétlenül fentartandóknak véli. 

Az 1859/60-ik tanévvel megnyilt a 4-ik oc;;zte:1ly is. A most már A 4 oszt. 
teljessé lett ah'eáliskola tanterve következőleg alakult : alreáliskola 

Tantárgy : l. o. JI. o. III. o. IV. o. 

2 Vallástan 2 2 2 
Német 4+ 1 (gyak 6ra) 3+ l (gyak. óra) 
Számtan és algebra 4 4 
Mértan és mértani . 

raJZ 3 3 
~zabadkézi raJz I . és II. együtt 4 
Földrajz és történelem 4 4 
Természetrajz 2 2 
Szépirás I. és II. együtt: 2 
Physika 2 3 

5 
együtt: 4 

Algebrával együtt :· 
7 

III. és IV. együtt: 4 
III. és IV. együtt : 4 

2 

1Tegytan 4 
; 

4 
Epítészettan és épít. raj~ - 4 
Magyar nyel v . . . . . . . mind a 4 osztál y együtt : 3 óra. 

tanterve 
1859160-ban. 

A tantervekre vonatkozólag két különös jelenségről kell még meg- A tantervek 
emlékeznem. Az első: a hazai nyelv elhanyagold a. Va16ságos hamupip()ke és a magyar 

ez a többi tantárgyak sorában: hátul kullog a többieknek és mostoha nyelv. 
elbánásban részesül. l{étségtelen bizonyítéka ennek, hogy a módszeres 
előyyakorlatok a magyar nyelv tan((nyagára és módszerére soha sem tm·-
jednek ki ; pedig a tanterv és az A~r,fkldrung kötelező és rendes tantárgy-
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nak mondja a magyart; mert hiszen az ~Entu:wf szcrint a nérneten kivlil 
még egy élö nyelvet kellett rendes tantárgynak venni és ez a magyar 
volt ez idő szerint a convent hazafias határozatából. A hazai nyelv 
kicsinylésének második bizonyítéka nz volt, hogy azt majdnem állandóan 
osztályok összevonásával tanították. A fentközJött tel jes al reáliskola tan
terve szerint plane a 4 osztály együtt het-i 3 órában tanulta a magyart. 
~Iinthogy kétségtelen, hogy a 4 osztály növendékeinek magyar nyelvi 
ismeretei már ez időben is feltünőcn eltéréHe lehettek, biztosra vehetjük, 
hogy ez az együttes oktatás absolut nem vezetett a kivánt eredményre 
és hogy az igazgatóság csak port hintett vele a közönség és tanulóifjuság 
szemébe. Az iskolaszéknek nem is tetszett a dolog és kérdőre vonván az 
igazgat6ságot, felvilágosít::1st kért tőle az osztályok összevonás::1.ra nézve. 

Az igazgatóság avval takaródzott, hogy »osztályok szerint lehetetlen 
volt a magyart tanítani, 1nert az ugyanegy osztályba járó tanuJók magyar 
nyelvi ismeretei igen eitérők (hát .akkor a 4 osztályé ?) j kezdők és haladók 
csoportjára pedig nem voltak a tanulók beoszthatók azért, mert az egyik 
csoport tanórája alatt a másiknak szabadnak kellett volna lennie, arra 
pedig idő nincs (értsd: csak egy tanár, tanította a magyart) j de két tanár 
sem taníthatott volna egyszerre, mert anynyi órára sem a tanul6knak, sem 
a tanároknak ideje nincsen.« 

A convent, úgy látszik, megelégedett az igazgatóság felvilágosításával, 
mert a hazai nyelvet melcgebben felkaroló ujabb intézkedéseinek nyomát 
nem találom j pedig az igazgatóság indokolása erősen sántít és absolute 
nem állja ki a kritikát. A magyar nyelv iránti csekély rokonszenvre vall 
idő- és tanárhiánynyal megokolni a hazai nyelvvel való mostoha elbá
nást, amit nem enyhít az a körülmény sem, hogy az absolutismus idejérc 
esik ezen "tanügy'i tévedés"; mert hisz éppen az elnyomatás napjaiban 
a.zon kellett volna lennie az intézetnek, hogy az ifjuságot a nemzeti 
nyelvben és irodalomban minél jártasabbá, hazafias érzületben minél 
lelkesebbé tegye. 

A német A másik kirivó jelenség a német nyelv kiváltságos pos-itiója az okta-
nyelv tásban. Nem kifogá olom a német nyelvre fordított 9- 13 heti tan6rút, 

kiváltsagos mert hiszen az Entwurf követeléseivel nem lehetett daezolni. Nincs kifo-
positiója. gásom a német nyelv oktatásában kifejtett kivú16 buzg6ság ellen scm, 

mert el végre is ez mindcn szaktanárnak kötelessége. Dc fájdalmasan érint, 
hogy a hazai nyelv háttérbe szorításával a fősúly szinte a túlzásig a 
német nyelvre esik. Ez képezi a eonferentiákon is a tanárok főgondját 
elanynyira, hogy az igazgató még évi jelentéseiben is ismételten arról 
pana ·zkodik, hogy a német nyelvben elért eredmény nem elégíti ki, hogy 
a tanuJók nem tudják magukat folyékonyan és szépen kifejezni (pedig . 
80- 90°/0-nek német volt az anyanyelve), igen sokat használj:lk a p erfectttmot, 
pedig a német nyelv szellemének jobban megfelel az ·impcrfectum s utat-
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módot kere. , hogy a tanulók ezt a nyelvet min ~l tökéletesebben elsajátítsák. 
E ezéiból egyebek közt "Iskolai Lapoku-at rendelnek é. köröznek a 
tanu Iók között. Ki ne venné é ·zrc, hogy eme buzgó törekvés dicséretet 
érdemelne, ha ugyanabban az időben a hazai nyel v körül is hasonló bnz
gólkocl:.\. t tapaszta lnánk. D c a hazai nyelvről minél keve:cbb említést 
találhatni a jegyzőkönyvekben s a tanítás sikerének biztosítás~1ra c részben 
éppenségerei nem történik semmi. Ha tch ~1t a mérleg egyik serpenyőjébe 
a hazai nyelvet és az ir::1nta való közönyt, a másikba a uémctet és nífor
dított kiv~ll ó gondot teszszük: lehetetlen magunkba fojtanunk azt a 
kijelenté t, hogy az iskola akkori fentartója és vezetője nem tanusított 
kelléS érzéket és tiszteletet a magyar nyel v nek mint hazai nyelvnek 
fontoss~íga iránt. 

Az l )60/1-ik tanév elejével L aehnc 
sth·ól, a már 4 osztályra kiegészített iskola 
pedig a következő tanter vvel : 

Fr. lemondván tamíri ::.íllá- Laehne 
megint 2 o ztálynvá lett é lemondása. 

Az ujra 

Tantárgy : I. o. II. o. 
Vallástan . . . . . 2 2 
Német . . . . . 4 4 
~Iagyar (2 csoportban). 2 3 
Számtan . . . . 4 4 
Mértan . . . 2 2 
Földrajz és történelem . 3 3 
Rajz . . . 4 4 
Természetrajz 2 2 
P hysika . 2 3 
Szépir~í 2 2 , 
Enek. l l 

2 30 óra. 

A convent elfogadta a tamb·i karnak m llékclt »felvilágosításai« 
alapj ~1n ezt a tantcrvet u~oo . hozz ~1ach1::al, hogy a 2-ik oszt<ílybun a 
'ref'ormatió története adassék elő kiváló tek,intettel a hazai reforrnatióra é 
hogy az egyeteme. földrajz és történelem v<ízlatos t<1rgyalása mellct t nagy 
súly fektetendő a hazai geogr. és történelem tanitúsára, kivált annak uj 
és leg'ujabb korára. H elyesli továbbtí, hogy a tantestiilet a magyar nyelvben 
tehet ség és tud<1s szcrint 2 cso110rtra osztja az ifjnságot , ami. régóta kivánatos 
volt már. Végtil pedig <fltaláno sá.gban köteles ·égévé teszi a t estiUetnck, hogy 
a$ oktatásban a lcgegyszerübb és legp'raktik·usaub módszert alkalmazza. ~leg
jegyzendő tcluít, hogy ezen tanterv sze ri nt az intézet ifjusága már két 
csopo'rtuan tanulja a hazai nyelvet heti 5 6r:íban, ami nagy haladást jelent 
a Laehne-félc tantervvel szemben. Csak u;~, a baj, hogy ez múló jelenség, 
mert a következő tanévtől kezdve már megint combinálva vannak az osz-

2 osztályuvá 
lett 

reáliskola 
tan terve. 
(186011) 
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Mlyok heti 3 6r:íbnn, az 18ű5/ű- l 1:)6"7 j8-ik tanévben pedig, tehát a köz
ségi alreáliskola. felállítás~fig, heti 4 6r:.1ban foly a hazai nyelv oktat:úm. 

A városi Az 1850-ben alapított városi kath. két oszt. alreáliskolának az 
kath .. két- "Entwurf'' -on alapúl6 tanterve alig szenvedett változást l 8ü8-ig, a köz. égi 
al:~~~~!~~la alreáliskola létrejöttéig. Evvel még úgy - ahogy csak tudok beszámolni, dc a 
tanterve és tanárok módszeres clj:1rásár6l nem nyujthatok képet., mert a kath. alrcá.l
módszere. iskola conferentüllis jegyzőkönyvei után való kutat:ísom eredménytelen 

(1850) maradt. Azonban az J 859f60-ik évi értesítőben azt az érdekes közlést 
olvasom, hogy az elemi és reálisk. tamírtestiilete m:ír l 851 6ta tartott 
havonta l meth. coufcrentül.t, melyben 1-1 tanár a.z előre kitüzött tan
anyagról tartott előadá ·t Hnnak a feltüntctésére, hogyan kezeli, tanítja a 
tárgyat az iskoltíban. _Hogy mily tanuls<ígosak lehettek ezek az előad:-1·ok 

is, elgondolhatjuk, ha t ekintetbe veszszük, hogy ezekért a conf'crentiákért 
a tanári testület 2 izbcn is kapott dicsérő oklevelet (Belobungs-Dckrct) és 
pedig egyet a k. k. Ministeriwmtól! egyet pedig a le. k. Distrikts-Regie
ntng-t6l. Az értesítők egyikében megtaláltam a tantervet is, melyet egész 
terjedelmében azért teszek közzé, mert ez csekély változtat:íssal állandó 
tanmcnete lehetett ezen iskolának. Feltünő, hogy az J 850/51 - 1853,'4-ik 
tanévben a magyar nyelv egészen hiányzik a tantúrgyak soráb6l, míg az 
olasz nyelvnek kiilön rovata van, amiből valószinüséggel az következik, hogy 
a~ Entwurf:.kövcteltc másod,ilc élő nyelv-nek nem a magyart, ha~em 

az olaszt tanították. Az 1854/5-ik évi értesítőben azonban már a magyar 
nyelv szerepel az olasz rovatában. 

Az említett tanterv képe ez : 

Lehtplan der kathol. stadtischen Unter-Rr:alschule ~n Oedenburg: 

L eh r gegens t ande 

l . Die Religionslehre, Liturgie und Kirchen-
geschichte . . . . . . . . . . . 

2. Das Schönschreiben, die deutsche Kurrent-
und cnglische Kursivschrift . . . . . 

3. Die Unterrichtssprache (német;. Behandiung 
aller Redetheile, einfacher und zusammengesetzter 
Satz, die nothwendigen Geschaftsaufsatze. . 

4. Dic ungarisebe Sprache. Lesen und Ueber-
setzen nach Toepler's Lebrgang . . . 

2 

2 

5 

3 
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L c hr gege H stande 

5. Die Atithmetik, die 4 Grundopcrazioncn, die l 

hrauchharsten Rechnungsvortheilc, Thcilharkeit 
der Zahlen, das .Aufsuchen dcs grösstcu gemein
schaJtlichen Masses und des kleinsten gemein
schaftlichen Vielfachen, die 4 Grundoperazionen 
der gemeinen Brüchc, Dezimalhrüche, die V er
wandlung eines gememen Bruches 1n emen 
Dezimalhruch und umgekehrt, ahgekürzte Rcch
nungsarten mit den Dezimalhrüchcn, :roisieren, 
die wiUsche Praktik, Proporzionen, Regcldetri, 
Theih·cgel . . . . . . . . . 3 

6. Die geometr . .Anschauungslehre iu Verhindung 
mit dem geom. Zeichnen. Im ersten Semester 
hegann der Untenicht mit den ersten Elemerrten 
der Geometrie in V crhindnng mit dem Zeichnen 
geom. Forrneu in der Ebene aus freier Hand. 
Der U nterricht 1m perspektívisoherr Zeichnen 
geom. Objecte wurde im 2-ten Semester fort
gesetzt. Die Geom. bis zum Toisiren bildete 
den Schluss des Unterrichtes . . . . . 8 

7. Die Geografie und Geschichte. Die allgemeinen 
geogr. Vorbegriffe, Orientirw1g auf den l{arten, 
die ErdoberfHiche übersichtlich mit Berück
sichtigung des österreichisoben Kaiserstaates, 
eingestreute Geschichtsbilder . . . . 

8. Die Naturgeschichte. Das \Vichtigste aus der 
Zoologie und Botanik mit hesonderer Rücksicht 
auf jene N aturprodukte, wel ch e eine ansgedehntere 
Anwendung finden . . . . . . . 

9. Die FisilL Allgemeine E igenschaften der Körper, 
chemische V erbindungsgesetze, Zusammensetzen 
und Zerlegen der Kraftc, Theorie dcs Schwer
punktes und se1ne An wendun g, einfache 
Maschinen, Fali der l{örper 1m luftleeren 
Raum~, Pendel, Hydrostatik und Hydrodynamik, 
Aerostatik, 'Vii.rme . . 

3 

2 

2 30 36 
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Lehr gegc nstiindc 

J. Die Religionslehre und Kirchengeschichte . 2 
2. Das Schönschreiben. Die eleutsebe l{urrent-

und cngl. Cursi vs chritt . . . . . 2 

3. Die Unterrichts praebe (német ny.). Fortsetzung 
der 'VortlP-hre, atzglieder, Satzgefüge und 
Satzverbindung, Bcschrcibungcn, Erzahlungen 
und U eber ·etzungcn und dic noth wendigsten 
Ge chii.ftsaufsátze . . . . . . . . . . 5 

4. Dic ungariseh e •pra ch . Lesen und U ebersetzen 
der Lesestileke ~in es prach- und Lesebuches. 3 

5. Die Arithmetik. l{urzc 'Viederholung elessen, 
was In der 1-ten Kla se vorgetragen wurde. 
Begriff entgegengesetztcr Grössen, die v1er 
Operazionen mit algebr. Grössen, algebr. Bruch
rechnen, Potenzieren, \\ nr~elziehen, Auflöscn 
der Gleichungen dcs ersten Grades, l{etten-
brüchc . . . . . . . . . . . 

6. Die Geometrie. Dic wichtigstcn Lehrsatzc der 
Planimetric und Stereometrie, die FHichen- und 
l{örperberechnuug. Das geom. Zeichnen mittelst 
Zirkel und Lineal begleitetc die entwickelten 
Lebren der Geometria . . . . . 

7. Das Freihandzeichnen. Bei dem Unterrichte 
im Freihandzcichnen wurde n1it dem Kopiercn 
von der grossen Ta fel w eg begonncn. N achdem 
clie Schi.iler Fertigkeit im Nachahrnen der Strich
lagen und 'Vicdergebcn der cinzelnen Theile 
dcs mcnschlichcn Körpcrs erlangt hatten, stcllte 
ma n Bcgabteren cinfache Gipsformen von Blattern 
und Oenamentcn, und den minder Talent.irten 

3 

2 

Zeichnungsvorlagen vor . . . . . 6 

8. Dic Gcografic und Geschichte. Der Oesterrei
chi. ch e l(aiserstaat und Deutschland, eingestren te 
Geschichtsbildcr . . 3 
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Lehrgegenst~inde 

Die Naturgeschichte. Das \Viehtigste aus der ll ll ll 
Mineralogie . . . . . . . . . l 
Anmerkung. In der 2. Klasse wird dic Natur
geschichte bios im 1. Semester u. zwar wöehent-
lich 2 Stundcn vorgetragen, das macht 1m 

Durchschnitte jiihrlich 1-wöchentliche Stu nde. 
Im 2. Semester fallen diese 2 Stunden noch der 
Fisik :~.u , so dass diese daun durchschnittlich 
um eine Stunde mehr, also 3 Stunden hat. 
Fisik. Schallehrc, Magnetismus, Elektriútiit, 
Optik und die optischerr Instl'umente . 3 30 29 

De ha a tanítás m6dszerét confereutü~lis jegyzőkönyvek hiányában A városi 
közelebbről nem jellemezhetem is, a ela sificationális naplókból anynyit ~ath. alreá~
mégis constatálhatok, hogy a tamü·i testület az individualizálás helyes Iskola oszt~-

. , 1 k . l b d lyozó napl61. alapJára helyezkcdven, az egyes tanu 6 ~ mcglté ésé en nagy gon ot és 
nem közönséges ügye séget tanusított. Erről tanuskodik a semesírális osz-
Mlyoz6 naplók az a rovata, melybe a tanul6k jellemzé ére érdeke nél-
érdekesebb vonásokat és adatokat jegyeztek be az osztálytanárok Ilyenek 
például: »Hat viel Talcmt ~tnd lcönnte seine Leistungen höher stellen. 
Vagy: Zeigt viel Liebe zum Lcrnen; sein eifriges Bestrcben, die man-
cherlei Liieken in sc inem. liVissen auszu,füllen, verdient besondere Anerkennung. 
Vagy: Zeigt besondere Geschicla,lichkeit int Zeichnen wtd Schönschreiben; 
Schade, dass er ~vegen rnusikaZischen Productionen so oft zu Hause bleiben 
rnuss« stb. Ily jellemző adatok egész halmaza állott e tanárok rendelke-
zésére indi vidualizál ás czéljából. Ennek hasznát, előnyét fejtegetni 
komoly tanférfiaknak, azt hiszem, fölöslege . 

Az ] 867 i8-ilc tanévvel uj korszak köszönt be reáliskolánk fejlődésé-A felekezeti 
ben. A két felekezeti alreáliskola megsziintével és azok egyesítéséből egy jellegnélküli 
3, majd 4, 5 és 6 osztály·u, tehát teljes, felekezeti jelleg nélküLi városi községi 
reáliskola lép életbe, melynek természetesen uj tantervre is van szük- reáliskola 
sége. Minthogy az » Entwurf« tanterve még ez időben is érvényben volt, (IBGtl~:~~~;~ ) 
a tanári testiilet ennek alapján, de lényeges eltérésekkel uj tantervet g ' 

készített, mely a városhoz és a magas kormányhoz fölterjesztetvén és 
általuk helybenhagyatván, 1875-ig, a 8 osztályn reáliskola fölállításáig 
maradt érvényben. Minthogy ezen tanterv utols6 azok között, mel y ek a 
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tanári testület m6dosításain~í1 fogva jórés.r.ben eHitnek a hivatalos tanterv
től, tehát reáliskolánk mintegy önálló és sajátos tanterveinek tekinthetők, 

nem lesz érdektelen e.r.t is egész terjedelmében közzétenni e munka 
hasábjai n. 

A hat osztályn városi főreáliskola tanterve. 

Hit tan. 

a) !{atholikusok számára : 
I. osztály. Az ember czélja s halnia. A hitvallás egyes ágazatai; az 

Isten és a.r. anyaszentegyház parancsai. 
II. osztály. A szentségek. Az erény és keresztény tökélyesség. 

III. osztály. Az ó-szövetség. 
IV. osztály. Az uj-szövetség. 
V. osztály. Egyházi szertartástan. 

VI. osztály. Az egyház története. 
b) Evangeliirusok szá.mára: 

I. és II. os.r.tály. A 3. 4. 5. 6. s 7-ik parancsolat magyarázata. 
III. IV. V. osztály. Bevezető jegy7.etek. A hit fogalma. Az istet?-

rőli tan. Az Isten jelenléte s lénye, tökéle~essége, egysége, S7.ellemi ter
mészete s tulajdonai. Az Isten viszonya a világhoz s az emberekhez. Az 
ember természete s meghatározása. A halhatatlans~1g tana. 

c) Izraeliták számá.ra : 
I. II. III. osztály. Jeremiás proféta 15 fejezete ki.ilönös tekintettel 

a nyel vtaui taglahísra. 
IV. V. osztály. ~Jezaias 12 fejezete különös tekintettel az utolsó 

proféták szellemére és nyel veze tére. 

Magyar nyelv. 

I. oszü1ly. (A és B.) Előismeretek, szóclemek, szótagok, beszédrészek 
és a névragozás megismertetése. A monclattanból: főmondat, egyszerü s 
bővített mondat, melléklettel, kiegészítővel s határozóval; az összetett 
mondat megismertetése; olvasmányok, ezek megismertetése, elemzése, köl
temények szavaltatása s irásbeli dolgozatok. 

II. osztály. Az egyszerü s összetett mondatnak, nem kiilönben a 
beszédrészeknek Ctltalános ismétlése. Az igék ragozásáról általában. Olvas
mányok elemzése, szavalmányak és irásbeli dolgozatok. 

III. osztály. Az igék ragozásának ismétlése. A mondat fő- s mellék
részeinek vonzata. Az igemódok és idők viszonya. Szórend. Mondatkötés 
Önálló és összeü~tt mondat. A függő mondatok röviditése. A helyesirás 
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egyetemes szabályai. Polgári ügyiratok Olvasmányok, szavalmányok s 
irásbeli dolgozatok. -

IV. oszüíly. Jr:üytani alapszabályok s képletele l{örmondatok. Irás
m(ínemek. A költészet fogalma; a versnemek, lantos költemények, tanköl
temény s elbeszélő költemények ismertetése. A görög s r6ma.i hitregetan. 
Olvasm::ínyok s irásbeli dolgozatok. 

V. osztály. A magyar nemzeti irodalom története a kereszténység felvé
teJe előtti időtől 1772-ig, ezen időszakok alatt megjelent nevezetesebb művek 
ismertetése. A széptani főfogalmak magyarázása. Irásbeli dolgozatok. 

VI. A magyar nemzeti irodalom története 1772-től a legujabb idő

kig; irodalmi szemelvények ismertetése. A széptani fogalmakr61 általában. 
Jr:ísbeli dolgozatok. 

Német nyelv. 

I. osztály. (A és B.) Az ulal~tan. A mondattan általános megismer
tetése. A tő- és bővített s összetett mondat.. 1-lelyesirás. Olvasmányok elem
zése, válogatött darabok betanulása, irásbeli és szayalmányi gyakorlatok. 

IT. osztály. A nyelvtan ismétlése. A mondattanb6l: a főmondat az 
egyszerü bővített s összetett mondat tágasb ismertetése és a körmonda
tok. Olvasmányok, szavalmt1nyok, irásbeli dolgozatok. 

III. oszt~ily. Az alaktan s mondattan ismétlése, irás é~ pontozástaq; 
irálytan1 le_velck,- :)Olo,ár' "g.y.iratok, olvasmányok elemzése, válogatott 
darabok betanulása, szavalmányok, helyes idsi gyakorlatok s irásbeli dol
gozatok. 

IV. osztály. Az alaktan, mondattan, ü·ás-, pontozástan ismétlése; 
irálytaní gyakorlatok, levelek; irásm((nemek. A költészet fogalma, a vers
nemek és költemények ismertetése; megfelelő olvasmányok, dolgozatok és 
sza valmányok. 

V. osztály. A német irodalom története tá.rgyaltatott a 17-ik századig; 
nz irodalmi szemelvények, széptani és m'Lifaji fejtegetése volt folytono~ 

napirenelen az egyes műdarabok behat6 taglalgatásával; szavalmányok, 
ir:ísbeli <lolgozatok. 

VI. osztály. A német irodalom története a 19-ik szá.zaclban a leg
ujabb időkig; az irodalmi szemelvények széptani és m{ífaji fejtegetése 
volt folytonos napirenden az egyes míídarabok behat6 taglalgatásával; 
szava1mányok, irásbeli dolgozatok. 

Földrajz és történelem. 1 

I. osztály. (A és B.) A mennyiségtani és tet:EJ.~zetta~~!öldrajz lényegesb 
elemei. .Az egyes világrészek és Magyarország általános megismertetése. 
Alkalmilag beszőtt történelmi adatok. Térképek rajzolása. 



- 96 

II. osztály. Az osztrák-magyar birodu1om földlcirása. Ifauke Fr. 
szerint. Térképek rajzolása. 

III. oszt:lly. Niagyarorsze:íg történelme a mohácsi vészig. 
IV. osztály. Az 6-kor történelme a nyugot-római birodalom me·g

diiléséig. 
V. oszt:í.ly. A középkor történelme. 
VI. osztály. Magyarorsz:íg oknyomozó történelme. 

Számtan. 

I. oszülly. (A. és B.) A tizedcs számrendszer. A néo-y alapm(ívelet 
nevezetlen egész sz<ímokkal és tizedcs törtekkeL A legfontosabb számolási 
előnyöle Számolás egy és többnev [i egész számokkal és tizedes · törtekkeL 
A sztimok oszthatós<íga s ennek ismertető jelei. A legnagyobb közös 
mérték é. legkisebb közös többes. A közönségcs törtek és ezeknek átvál
toztatása tizedes törtekké és megfordítva különös tekintettel a szakaszos 
törtekre. A négy alaprnívclet közön:égcs törtekkeL A tizede. törtek 
rövidített szorzása és osztása. EgyszerU viszonyok és arányok; az utóbbiak 
alkalmazá a az egyszcrii há.rmas szabályban. A hrírmas szabályra vonat
kozó fcla<lványok megfejtése az ar:íny mcllőzésévcl. (Kettős tétel s:t.:.í.molása.) 

II. osztály. Az ellentett mennyiségck fogalma. Algebrai mennyiségek, 
az ezekkeli 4 m(ívelct többtagu képlctekkel, úgyszintc a törtszúmítás. 
Hatvány és gyökmennyiségek s az ezekkeli négy művelet. CsoportuJatok 
tana. Összetett viszonyok és arányok. Hrírmas, te:1rsasági-, vegyítési- s 
lánczszabály. Kamat- és _l;il!táridő-számítás. l_{arnatos kEmat. Egyenletek 
elmélete. 

III. osztály. ~1értékek, súlyok és pénznemek, az ezekre vonatkozó 
átváltoztatás, külföldicknek belföldieluc és megfordítva. A göngy, túlsúly, 
alkusz-díj, kamat) tőzsdíj, biztosítási nyereség és veszteség kiszámftása-; 

A váltó-isme· rö rid tana. V áltókémleti számohís. Az állampapirok 
és részvqnyek kiszámítása. Egyszcrü és összetett kíildelék fölvctésc. 

Kereskedelmi sz::ímlá.k. Az cgyszerü kereskedelmi és ipari könyvvitel. 

Mennyiségtan. 

IV. osztály. a) Betüszárntan. Bevezetés·iil: az egység és számképzés, 
számsor; a bet(( mint szám, mennyiségtaui alaptételek (axiome). Alap
mííveletek feltétlen egész sr.~ímokkal. A kivoná.s mlivelete által szükséges 
bövítése a számsornak Algebrai eg_é z számok s ezekkeli alapm((vcletek. 
Az egész számok oszthat6sá.ga~ Legnagyobb közös lllérték és legkisebb 
közös többes. Az osztás míivelete ~íltal szükségessé lett további bövítése 
az eredeti számsornak. A törtszám értelme:t:ése. Közönséges tizedes törtek. 
Alapműveletek törtekkeL Egyszerű és összetett viszonyok és arányok 
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<'lm ~l ete. AJ': ar:íuy alkalmaz:fsa <lJ': egyszr ríi és összetett h:írrnus sJ'::tb~tlyban. 
AJ': antnyos;,fís és láuezsznb:ily e)mélek az ar:íny segé]yé,·el. Hatv:ínyoztís 
míí\·clet e és ennek men·forclít:ísai : a gyük,·omís és lognroLís. El::;őfokn 
egyenletek egy ismeretlennel és <'zcknck gyakorlat i alkalmaz<í:-;a. 

b) ~ Bevez~t() clőismere~ck ~ Egyencs vonalak é· SJ':ÖO'ck. A 
hát·omszügck értcill~ezése és azoknak ~íltal:ínos tulajdonai. A h:írmnszögck 
egybcY:ígó:-;:íga és ennek segélyével kimutatott különös tulajdonai. A négy
szög értelmezése és :iltalános tulajdonságai. AJ': egycnközény- és ferdényről 
. zúló tételek. A sokszögck tulajdonai. A mértani viszolly é: aníny. Egyenes 
vonalak ar:1nyoss:íga (az egyenki>zii :í:ts:~. cWk :íltnl eszldizölt aránya: osztás 
alapj:ín ). A ll<fromszögck hasonl<'ís:ígn és az ebből folyó fontos t ételek. 
A sok:zögck ha :So n lós:íg<í,röl. /\r. egyenes Yonaln síláclomok t edileteinek 
üs:zehasonlít;ísa és kis:~.:ímít:ísa. A kür értelmezé~c. A pout, az egyenes 
és n :zi)~ Yonatkor.:1~sal a körre. K ét körnek cgymnshoú helyr.et e. H(n·
és érintő-soksz<>gck. 

V. osztcll y . n) Bctiiszámtan. ~ 1r.:ímol:ísi m(ívclet ck végszcrütlen 
_ sz~í:mokkal. zámol:ísi m(ívclet C'k képzcJc'ti é::; complex . z~ímokkal. A négy

zet-egyen l et ek tana. A néo·yr.ct cs eg)·euletek !PegQldása hát·omszögtani 
föo·gvényeld~el. ~Lí.-ndfokn JwUrozatlan egyenlet ek t öbb isnwretlenoel. 
Elsé) és lll:ísotlfokn hat:írnzatl:m cgvonl tek .._ Néh:íny fcls(ibb és kitev()leges 

rJC -< ( l •\c 
egyenlet. Hz:í.mtani és mt-rtani hnladv:íuyok. A mértani hnlaclv<.í.uyok alkal-
maz~ísa, kamatok kamatja és járadékok számolás~1nál. 

u) lJ[értan. A szögfüo·gvényck és azok YÍ.' :T.onylatai. A síkhárom
súig<'k níegfejtése. A háromszüg bmnak alkalmazáHa a k örre és :1 gyakorlati 
mértanra. A t ümörmértnn legfontosabb tantételei különös t ekintettel a 
t estek egybcY:ígás:íra és hasonlntos. :íg~íra. A testek fölöl etének és köb
turtalm:ínak kisz:ímítása. 

VI. o:r.t:lly . a) B etiisz(ímtan. IIelycseré1és-, kapcsol:\::;-, \·:íltoztuttístan 
l-. ezeknek alkalmaz:\. :t. Newton k éttagu tantételének bebizonyít:ísa és 
:1lkalnwr.:í. n. A vulósr.iniiségi számolás elemei. 

b J Ml~rlan . A betí1sz:ímt::mnak a mértani föladványok megfejtésérc 
való a lkaJmaz:ísa. Az el:() t-s nHí~oclfoku egyenlet ek alakíMsa. D créksz(ig ii-, 
ferde. zögíi- és HarkszcgYény-rcndf-:%Cr. A szegnSnyck :ítnla.k ít:ísa. J\ r. egye11c. 
yonnlnak elemz() :í.bnízol:í:a. Bnrkcp;yenlct a:t. rgycncs SJ'::Ím:íra. K ét és 
három egyenes yonal a síkban. A nJ<ísodrcndü vonalak elemz() nbr<í:t.ol:í.sa. 
A kör, k erülék, hajta lék s mcntclék cgyeuletei. Az ériut<>-, alériotő-, 
derékW- s alderéklőuek mcghat::íroz<Ü;a. T eriHetek kiszámíttl. a. --

Mértan és mértani rajz. 

T. osztály . (A és B.) A mértan alapvomd:. · k-apcsolatban a mértani 
nlakok raj:~.ol :ís<ÍYal, k-i-?dt·t)lltg szab.a..d_1.:é1.%d . 
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A szöglctes idomok, kör és keTüléknek tana folytonos tekintettel a 
gyakorlatra és az életben clőfordnl6 üírgyak felfog<1s:1ra és rajzol:ís}Íra. A 
bebizonyító mértan legfontosabb tautételei s azoknak bcbi:wnyíbísai. 

IL-osztály. (A és B) A síkok területénele kisz:1mftásai ; a kör és 
annnk öss~wfüggése a rendcs húr érfntő sokszöggC'l. J(úpmctszcti ~·onnlak. 
Tiitni)nnrrtan. A testek fölületének és tömörségének Jász~fmit:.ísa éR a 

hálózat szcrkcsztésc. 
Rajz. EgybcYagóság. J dmnok átv{tltoztatásn és osztása, . ·okszög;('k 

és görbevonalak szerkesztésc. 
III. osztá.ly. Építészcttan. Egy!4zcrü rpiilrtrk alkatrészeü1ck mC'gis

mcrtctésc. Uazdas:.ígi épületek. Költségvcté~. 

· JV. osztály. Ábrázoló mértt\n és rajz. Szcrkcszté::;tan. A vetülettan 
elemei. Pont, vonal és sik megha.t:.íroz~ísa. Testek sz:írmaz:ísa. 

V. osztály. Ábrázoló mértu!i. és rajz. Egy(•ncs lapok :.ilt.'ll bez<írt 
. - " 

teste~c Görbe felü let ü é:-; forg:ísi testek keletkezésének elmélete. Atlwtcís. 
" l 

Arnyéktan. · , 
VI. osqtály. Táylattan. · Az · alapszabályok rneg:íllnpít:~sa a lci rnt.i_ 

mértan scgélyéycl. . Géptan Petzvnl után. 

Term~szetraj z. 

I. osí':t:íly. (A) A természet 3 · {)rsz~íga. Az érclekesebb ~íllati Rzervek 
rövid leir:ísa. Az állatoknnk osztály9zilsa. Az osztályok jcllrmzésc 0s Ó7i 

ezekbe tartozó nC\'CZcLCSC'bb :íllato1\: lcir:üia. A növények tcrmé:-;zctrajza. 
A növények cgyszerü és összetett szen yeinek mcgi:;mcrtctrse. A nö,·ényck 
osztályoz~ísa és az egye.s osztályokban előforduló nevezetcsebb nü,·ényck 
részletes lcü·:.ísa . .Az ásv:.ínyok főbb tulajdonságai. Az érclekesebb ásyányok 
jellemzése és leil':ísa. 

I. osztály. (B) a) Állattan. Bevezetés az :íltahlnos természctraj7.ba. 
A legfontosab(,- achttok az ember boncz- és élettanábóL Az állatok osztá
lyozása és jellemzése, nem különbcn a legfontosabb és leginkább használt 
fajoknak leü·ása. 

b) Növénytan. A növények formatana, ezeknek osztályozása és jel
lemzése. A legérdekesebb éH legfontosabb fajoknak rendszeres leírása és 
jellemzése. Élő növények nlint scgé<leszközök használtatnak 

c) Ásványtan. Ásványtaní mCínyelv. A jegccztau elemei s az ásvá
nyok természettani és vegytani tulajdonai. Jellemzése és leü·ása azon 
~ísványfajoknak, a melyck }echnikai tekintetben kiilönös fontoRsággal 
birnak 

IV. osztály. Az általános természetrajz, m\:~lszer, nevezés, jellemzés 
~s leirás. Állattan: Az állatok osztályozása, az egyes osztályok és csahtdok 
részl"tes jellemr.ése s a családokban előforduló nevezetesebb ~í.llatok lcü·ása. 



V. oszblly . .Xt·>,·éuytan. A nö\'ényck cgys.í'Jerii és összetett szervci.nek 
részlet es fcjtcgeté::;e. Az egye'~ l'Cnd::;zerek ismertetése. A tcrmésze.tes 
rendszer nyom<.Ül az egyes rell(lck és csahídok, 11emkülönben · az ezekben 

clfSfordnló egyes növények jcllcmzúHe. 
VI . . \~,·:1nytnn. Bevezeté::; a tudományos ásv~1nytanba . ..: \ sványtani 

mííuyeh' a jegeeztarr szerkesztési és mennyiségtani meg:11lapítás::1.nak 
cgé~z t erjedelmé,·el. Az cgyszerü és összetett tísványok tnlajclonni. J\lfohs-

' féle rcuc18zcr, kül<inös tekintettel Zippe legujabb jellemzetére. Természct
rajzi leir:ls~ koh6tnni, t echn,ikai és földisnwi tekintetben fontos :ísváuy
fnjoknnk, k~pcsolatban yegytnni nlkntrn, hnszmllutra és tal:ilkoz:'lsi helyre 

nmatkozó adatokkal. 

Természettan. 

ll. osztály . . A terméRr.cttnn feladata. A testek közös tulajdonai. A 
testek ldil- és bcllii"lümb~égci .• \ héítan .. \ Hzil:írd, f'Reppfoly<ís és lr.gnemii 

t estek egyensúly:\ ról é.~ mm:g:ís:\ról. A '<lelcje::;ség, dörzs- é.· érintés i viila
mosság, kapcsointban a.z ide tartozó t ermészettani tünemények és m(ítani 
alkalmazások mngynr:ízaMYnl. 

' ~ 

V. oszüílX.:_A tc'rnH~Hzdtndom~ín;·ok fogalma és beoszt:ísa.. A szoro-
sn.bb értelemben vett termé~zdüm l-~ lll('IHlYiséetan közii ~·jszOil)' l'Ól. A 

l . • ' 

testeknek általcínos tnlu.jdons<ígai és külömbsége. Az erők és sebcsségek 
nemei, ezek összetétele és szétbont:ísa. A si'1lypont elméleti s gyakorlati 
meghaMroz~ísa. A gépcl.;:ru1 m ííkü<léí cr()k cgyensúly<íröl. A szabad 

csé:-; törvényei.· A kijcl<ilt p:fly<ín való mozg:íR. Az inga, a hajít:1s 
és az ütközés törvényei. A középponti mozg:ís, ki.ilö11ÖS t ekit1tettel 
K cppler törvénych'e. A mozgás akadályai. A híg testek egyensúlya. A 
csepegf5s testek mozgása. A t erjeng?s testek cgyensi'Llyai. A légnemü tes
tek mozgása. . 

lNSsúljr fektettetett a .szigmm mennyisi-gtnni m.eg(íllapíüísra. 
VI. osztály. Delejesség. A. ruozgékony delej . i f:rity:.Ú1ak meghatározá-

- sáról. A földnek hat:1sa a delcjrc. ·A delejes elhajl!lsi és l eh aj lnsi tiík , 
szei·kezctéről. A delejes habíny. A dclej~s t:ívolbat:ís türyényci. A fülel 
dclcjcsségét mcg:hat:írozö elnmckréíl. J{ercs7.t-dclejcHség (Djamagnctismus). 
I2ürr.Hvillanym;s:íg. l~rintési villanyosság. A Yillamroham hnt:-l~.;ui. A villany

<lclcjesség s ennek alkalmuz:ísa n. gyakorlati életben. A híí villanyosság. 
·A Yc~etők clle n~íllcí ·áról s az Ohm-féle törYényrGl. A villanyfi)lyam erős

ségének függése a lfínczok elemeinek s7.ám:.1t6l és nagyságától. Az itten 

uralkodó köri.llményck fcjteg<'tése menuyiségtani uton az Ohm-féle tör
vényre támaszkodva. A rohamosztás törvényeinek kisz<üníMsa s ezeknek 
alkalmazása a vezetékhoni ellenállás megbat:-ü·oz<í~áru. A lmll:ímzás törvé
nyei s ezeknek alkalmazása a hangfény és hőtanr~1. 

7* 
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Vegytan . 

. III. os~tály. Szervctlcn és .-zervcs vegytan folytonos tekintettel az 

1parra. 
l V. osxt~üy. A vegytani egyesületek törvényei. Pa;r~ínyok, törnecsck, 

hasonértékck, paránys~íg, mintakél>lct<'k; a vegyiani ' jelek s képletek 
magyar:ír.ata. N~rn-fémck s égvénycs-fémek .. 

V. oszt:lly. Egvénycs föld; - föld Qs nehéz fém ek milipari vegytan a. 
VI. osztály. Bevezetés a szén ' Tcgytan:íba. Cyan-vegyck. Egy-két 

s több par~ínyi szeszgyökük. lilatos vegyele Sr.énvj~-vcgyck, égvénydékck, 

gyánt:ík, fc~tőszeryk. 

Szabadkézraj z. 

TI. osztály. (A és B.) ~1int:ík ut~íni rajzo_l:ís, nevezetesen építmények, 

egyes alakok és ékítményck gipsz-alakok utáu. 
III. osztály. A fejek és ékitmények kürrajz:ínak folytaMsa mint:ik 

után rajz6nna1, krét:Jval, tollal és szinekkcl. 
IV. osztály. N agyo bb ékítmény ck, tannlmányfcjck, egyes testrészek, 

nevezetesen mellrészek Aöszminták után. 
V. osztály. A ·fentebbiek bcvégzésc, fösz-ékítmény fej és teljes ódon 

alakok rajzónnal és kréüíval. Ecsptclés kezdete. 
VI. osztály. Fösz-ékítmény fej és teljes ódon alakok rajzónnal és 

krétával. Mintázás. 

Szépirás .. 

I. osztály. (A és B.) lVIagyar s német fqlyóirás. 
II. osztály. (A és B.) ·Fo~ytatólagos gynkorlntok a mngyar s német .

foly6ir:1sb61. Egyszerü alakn nagybetlik irása. 
III. oszttüy. Franczia (ronuc) inís. Nagy és kisbctíik h:íl6zatn ~s · . 

ékítése. 

Tornásza t . 

Az intézet összes tannl6i három csapatba osztattak s minden csapat 
hetenkinti két órában a helybc1i torilucsarnokban gyakorolt Rösch 

tanár (n· vezetése alatt a tornászatban. A tanulók a . tornás:~.ntért külön 

fejenkinti tagdfjt is fizetnek; a v:1rosi tanács pedig cr.en oktaMsért 345 
frtnyi átalányt fizet a helybeli Tüzoltó- és torna-egy lctnek. 

Rendkivüli tantárgyak. 

Mintáz~1s. Az erre jelentkezett két felsőbb oszt<l.lynak gyakorlottabb 

' rajzol6i vettek részt. 
Franczia nyelv. A jelentkezett növendékek két szakaszban tanítattak 

hetenkinti 2- 2 6rnban. 

J 



- 102 -

külöo móuszcrcs jegyzőkönyvbe vétessék fül. V0gül az lSöö. évi m:íjus 
hó 24-ikén kelt 21,109. sz. alatti ministeri renJelet cgyszcrüsítcttc a mó<.l
özercs tmt<ícskozmányok felaclaMt és elrcudeltc az <lllwuló lwt JJW11et készí
tését.. A móuözcrcs tan:ícskuzm~fnyok S?.tíma és ideje c?.cntúl is meg tttarmlt 
ugyan, de feladutuk ma m:ír csak arra szorítkozik, hogy a szaktan:írok 
kittizzék az illet{) idő zakokban hlrgyalancló olvasmányokat a velök Ltp
csolatos tananyaggal r meg<íJlapíts:ik llz ir:í.'bdi dolgozaLuk sz:í tn<ít és iétdei t., 
bejelentsók a nctahín előforduló hátramarad:ísokat, azokat magokulj~í.k 
és pótl:lsukról goncloskocljanal.::. 

Állandó tan- .Állandó tnnmenctúnk is elkészült. Oszt:ílyok szcrint csoportosítjuk 
menct. benne didaktikai egyöégek szcrint a rokon!:!:~,nkok kclW méltaMs:t\'al a 

tananyagot az egyes részletek fcldulgm~<í~-;~íra sz;ílkséges idíínck ltoz:d
vet<íleges mcgjclülé.'évcl. l\linclcn uidakW\.ai egység ubín üsszcfogl:tM 
ismétlés következik. E tanterv a tapasztubtok alupj<í.tl m:ír t<">bb i.z.ben 
S7.cuvcdctt kiscbb-na.gyoiJb módosít:í:::;t, leg11jabban a múlt tané\·bcn, mert 
az intézetünkhö7. kerill t uj tanerők f cl tétlenül :-;zükségcHnck tadoti:ík, 
hogy egyik-máRik tant<írgy menctébcn és csoporb>~ít<íl-1<tban lényegm; vál
toz<ísokat tC'gyenek. Tanuls~ígos dolog lenne 11gya.n, dc hely sz i.ike miatt 
le kellett mondanom ez :íllandó tanmenet köz7.étételéről. 

2. Rendkivüli tantá~gyak. 

Rendkivüli Egyik-másik rcndkivllli tanbí.rgyn:lk Lu1ít:úm a :-;nprnni re<.ílintézctek
tantárgyak. hE'n lll<Íl' az 50-cs évek ' elejére V('ZethcW \·is:::;za. Az azóta fclmcl'ii.lt jlycn 

taoMrgyak küzz;é tartoúl~: az ·oüt8'z, jj~anczi"a, angol és littin nyelv, n szép
ir<ls é;; yyorsirúszat, ének, . zene, ve,r.;ytani elem.eő gyakorl(ttok, min/.Útif{Ís, 
egés.?Jsé.Qtan, ké:úigyesség, tornászat és, a vívás. 

Olasz, fran- Aíi.: olasz nyelv a kath. kétoszt<í.lyn alrctíliskohíbau m:ír a:~. 1}0-c'~"' 
czia és an- évek elején adt:ík elő mint »1násodik élő nyelvet<.: , Yal ö~:~.i n ülrg a hHz;ai 
gol nyelv. hclyrtt, mert az oszM.lyozó rovatokban u német ut:ín kü7.\·dleniil :tíl.: 

» italicni::;che Sprache« kövctkcúk, , a magyarnak pctlig rovata ni u esen. 
Ugyanabban az iclé>ben az evang. két osz;t<í.lyu all'c<íli~kol:íl.><u i is S7.erepcl 
mini rendkivüli tantcí.rgy. A két Ü;]whínak egyesítése óta ( LSüt:>) mnc~ 
nyoma annak, hogy tanít:ls:ít ujbúl megkisérlették volna. 

A franczia nyelv mint. r endkivüli tn nt<li·gy a TC<1liskohík cl::;ő tcJjr~ 
szcrvczéséig ·úgyszólv;ín <íl la.ncló kisérője n~ílu nk a rmuif;kolai ol·taM~Jiak. 
Ezt is m~ír az 50-c.' években taJ:11juk a két felekezeti alrc~llisko1:í.u mint 
»nem kötele,'2iett«, vagy »Szavad« tantárgyat. S6t Laehne Frigyes igazga

t<.ísa alatt egy francúa sz::1rmaz<tS11 nyelvmcstcr (Can·iére) ncmc~ak az 
elmélctet tanított<t, hanem a t<ír~alg:ísbau is gyakorolta a tanulókat.. A?. 
l88!J-.'5·ik tau~\-b('n pedig, mikor a franczia uyclv nuír rendcs t:írgya voJt az 

-
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oktatásnak, az 1. és II. osztály önként jelentkező tanul6i részére rend
ládili taufolyamot szarveztünk a frn:nczia nyelvből, amely azonban kellő 

rés:.wét hitíny<íbnll nuír két év mulvu meg. ·zünt. 

A.z angol .uyeln1ek, mclyet Kni1Jping IIenrik kezdett tanítani 
1873/4-ben, nem· igen volt hallgat6ju, azért két év mulva fel kellétt 
oszlat n i a cursust . 

. A latin nyel v tanítéÍSa nálunk j 6 val előbb indult meg, mintscm azt Latin nyelv. 

a l\fin1Htcrium elrendelte. Legelső nyomt1t nz 1870/1-H( tanévben 1eljl1k, 
mikor mi nt ren<lkiviili tantárgy szercpel heti két 6rú.val. Az 1883/4-ik 

t<mé,·bcll pedig Albrccht Júnos, (most pozsonyi kath. főgymn. r. tant1r), ki 
n:ílu11k mint próbaéves m(íködött, latin nyelvi cnrsust nyitott a IV-VI-ik 

oHzt:llyu tanulók részére. Rendszeres oktatása uzonban t ermészetcsen csak 
nzöta folyik, hogy a magas tanügyi konn:1ny 1887-ben 8286. sz. leu.'ata 
btpu;o:;<ín ann<tk tnníüís:ít clrenc1clvén, az clj::l.nísi szab<llyzatot is megkül-: 
düttc intézetünknek A tanfolyam szerYcr.ctét és tananyagát mindenki 
is1ucri. l tt csak anynyit jegyzek meg, hogy az ereelmény teljcsen kiclégítő. 

Tanul6ink Cí'; iüeig kc<ln!~{S eredménynyel t cttPk le a latinból az érettségi 
yjz~g~ílatot a helybeli ::;zt.-Bencdelucndi kath. és c.íg. evang. főgymua-

öiumokban. 
A régi értcsíWk szcrint » ékc:;ir~ís«-nak is elnevezett szépirás tanít~~sa Szépirás és 

<'g-yidejii r e<ll_i:;kohiuk kcletkezésé,·el és eleiute a rendcs tant<irgyak kö~ött gyorsirászat. 

foghd J1elyet heti :·z 6n1nd. Csak a 6 usztnlyu re~1li::;kola ::;zcrve~ésével 

:;zorul le a ren dk i víi li, de m~ért kötelezett tautárgyak kö%zé heti l órá,val. 
l\Ia tudvalevőleg a két alsó oszt:ílyuuk szintén kötelező hírgya heti 1-1 
/ "'b ora au . 

' 

A gyur~jr:.ü;zat 1868-bHn kezd mll11nk 1:1brakap11i és pccHg elő::;zör 

ki:drólag a német Gabel::;berge?" rendszc-re S.f.'erint. C:;ak 1t)72, :3-ban nyilt meg 
az első 1nagya1' cursus Dr. Fialozcski Lajos tanc.ír vezetése alatt. Ilogy mily 
nugy funtm;sc.1got tulajdonítottuk aty:ünk a gyoesin\s~mtnak, mutatja: városunk 
:;bbeli :íldozatkészségc, hogy Stnppacller Lajos tamírnak 50 forintot utah·á
Hyoz.oit azon czélból, hogy rész.t vehessen a Budapesten tartott gyor t;Ü·ói tanfo
lyamon. J\IIa Fleischhaclcer M. F1"'icl. tamír tau.ítja két . külön csoportban heti 
l - l órc.íban. 

A;~; énekoktat:ít-i szintén egykont _ alrműiskohlnk k eletkezésén .!!. Az Ének és 
w;zhílyuaplókbnn minclenütt szcrepcl a »Ge ·an g « rovat és a eollfcrcn- zene. 

ti<ílwn l(:) sürün foly róla :-5ZÓ. Lae!tne Fn'[Jyes vezetése alatt az evang. 
all'e:tliskolu ifjusága a havi z~írlatokat inH(val és ' énelelcel kezeli és feje:d 
be. KLilönbcn növendékcink m::ír az 1871/2-ik tanévben ének- és zenekört 
:tlakítottak, dc hogy mily sikerrel és meddig, arról nem sz~ímolnak be 
értc~íWink. 1\[a is r cntlkivüli, dc kötelező taut:írgy, mely.ért minden tanuló 
UO krajcz:írt fizet évenként. Tanulóink 2 csoportbau kapnak bcl{)le 
oktatást heti 1- 1 ór:íban. A 4 felső os:dc.1ly külön csoportot képez, mcly 
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kizárólag csak négy szólamu .férfikarokat éiH:kd. Tau~ír: \Vallucr János, 
nyng. kath. népisk tanító. 

A rcnd~zercs zeneoktatás kezdete U)73,r"4-ik tanévre esik. E.r, időben 
adta L éluir Ferencz, katonai karmester, a cs. és kir. zenekar ~ jele~ tag
jának segítségével az első rendcs okta.htst tanulóinknak a zcuéLcn, l~iv~ilt a 
hegediiben és fuvolában. Ez időtől fogva a zeneoktatás (Igyszólv;ín állandóan 
dívott intézetünknél a legujabb időkig, illetőleg tavalig. Zenetan:1r: Wallner 
Jdnos volt. A mult tanévben nem volt rendcs zenei oktat:.\ ·unk, mcrt 
tanulóink inkább magán6níkat vettek, vagy a »Soproni Zene- Egye
sü.let«-nek zeneiskolájába jártak De azért rnint isk. ze11ckar együttesen 
is gyakorolták magukat ideiglenes kanne1:;tcr vezetése alatt é1:; jskolai 
ünnepélyeink alkalmával szép sikerrel rn(íködtek közrc zenei procluctióik
kal. :Megjegyzendő, hogy ifjns:íg1mk l 87t5-ban lJfoller Ede, szép zenei 
képzettségli tanár kcr.dcményezésérc külön ének- és zenekört alakított, a 
mely a szakavatott tanár buzgó yczcté1:;c alatt jóiddg vin\gr.ott Ü;, dc 
lVIolier halál:íval: 1882-ben mcgsziint és azóta scm tud ujböl lábrakapni. 

Vegyelemző A chcm.i:ínak századunkban val ·, órüísi halad:ísa mag:ínll hozta, hogy 
gyakorla- tantervcink már a rc:lliskol:Jk keletkezése idejében é~ fejlődésök még 

tok. kezdetleges st:{diumában is Dagy súlyt fektettek a vegytan tanit:1.-ára. A 
régi re~\liskola nagy fontosságot tulajdonitott aunak iR, hogy a tanulók az 
elméleten kivül kellő gyakorlati j:írtass<ígot és készüJtHégct is . nyerjenek c 
tudomány,.zakban. Intézetünk derék chcmikusa megértette a kor intő szavát 
s m~r 187 2/ 'd . évben rcndszcrc,.ftctte az úgynevezett 'l:e!J?jelemzö gyakor
latokat, melyekct a zu kl n szakadatlanul folytatott egészen l SDO/l-ig s a melyck 
b(i összképét ím itt veszi a szives olvasó: 

Vegyelemző gyakorlatok. 
Tananyag. Kezdők: a kémszcrcknek elemekre é::~ szervctlcu vegy ületekre 

való hatása. 

'l'anév 

1 8~"12/3 

1873/4 

18741!) 

l 

Haladók: egyszcrii szcrvctlen testek minőlcges clcmzé~c. 
Tandíj : l O frt. (I{émszcrck póthisáért : l O fr t.) 

Eredmény: 

Kezdők Haladók jeles jó elég-l elég- l 
séges telen l l\ic~jegyzés 

-
l 

' 

--

--

4 (V) t~ (Vl) - 1- 3 5 - A rcáliskoht VI. oszl{tlyu. 

- - ------ -

6 (V) 4 (VJ) - 5 5 -
j-- - - - ~ -~---

l 
7 (V) ;-, (V I) 

l 
l 4 7 -

l 

Atmencti tn,ntcrv. 

l l 

/ 

l 
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Tanév Kezdők Megjegyzés Haladók ·el es ·ó lel_ ég- elég-

J _ J seges telen 

18;5/G ·=cr ----=-11--(\-=TI=) =':=-=--=4 =(\=~1-I)====ir---;---ü l 5 l lT=====--"'====---'--"-=-=-

1_ 
l 7()17 

1877t8 

1 878/~0 

1 80/1 

1881/~ 

1882t3 

-------

10 (VI) 2 (VH) 2 

----------

6 (V) l (V I) ü (V JI) 3 

-------------

6 (V) 

----

4 (V I) l (VII) 
3 (V lll) 

l (V) 4 (VIJ 4 (V l ) 4 (\'ll) 
J (Vlll) 

4 

4 (V) 2 (VI) ü (VII) 3 (VIII) 3 

11 ( \ ") 2 (\7I) :3 (VI) 1 (\'ll) 
:~: :2 (Vlll ) l 

7 (V) :3 (\'1 ) 5 (\'lJ) 2 

---- -------~~----

8 (Tj tan terv. 

--- 1------ ---- ---

10 

-1-- ----------
5 5 

7 4 

6 

!J 

l L 2 

-- - - - - - -----

1883/4 2 (VJJ 4 (VJ) 

----- ------,--

1884/G 4 (V) (j (VIt) 

188fi/ü 2 (lV) 3 (Y) 4 (VI) 

1886:~"/ 2(r) 3 (Vl ) 

1887/8 2 (V 1) 

1888/U 2 (l V) 1 (V) 2 (\' f) 

- -

-

5 

6 

•l 
·) 

5 - Atmeneti tanterv. 

5 - Új ta, n le r v. 

3 

Föig. 446. sz. rendele't.A 
l vcgygyakorl!üok htnitási díja 

fejében 10-12 frt szedhető. 

- --------~-

2 2 J 

----- - -- •· A IV. os:tbUy rantllóiLmindj"úrt 

188UI!JO 8 (l V)* 6 (V) 2 (VI) 5 

l SU0/1 ~ (V J) l - l ~ l -

kczdcLbt>n (•~ lan<líj vi;;;;zal;zolg:ílk~
- husa. Juclletl) cl keJictt hocs:ijta.nobJ, 

l mcrl CZCII koriJan ;iiJoi fiukmíl 
:L \'Cl]Yl<tui gyakorhü•>khvz szilksé-

l
ge:; e:;zbeli rejlcltsrg és komolyság 

- tcljc:>cn hiányzik. 

18Ulii-1Jcn a vegyelern~ö gyakorlatok tilmllók hiányában megszüntek. A tanuJók 
jelenleg mutatkozó részvétlcnsége azon intézkedésnek tulajdonítba.tó, hogy 
a, chemiai oktatás alsóbb oszbi.lyokba (IV-VI.) és kevesebb ódLra (7-6) 
szorittatott. (Dr. Wallner Jgnácz, a vegytan tanára.) 

/ 
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Egészségtan. Az egészségtan-tanárok és iskolaorvosok intézménye a lVIioistcriuumak 
Intézeti J 887. évi 'ípril 20-ik~ül kelt 15.621. sz. rendeletével az 1 878fU-ik tanévvel 
orvos. lépett élctbc azon iuté%ked ~f:lck szerint, mclyek a »Szabr.ilyzcd u középis

lwlrti ·iskola-01-·vosok é~ eyé:;zségtan-trtne-irok kil~épzése, lcézJes[tése és alltalma
,'!ÚSrt« czimü füzetheu össze nwnak foglalva De mü1thogy akkor v:íro
sunkbnn a ki v<ínt képesítéssel biró Ol'\'OS nem volt, az egészségtan oktatása 
nálunk csak 1 89~-ik év cl•jévcl vált 1chctsége.-sé, mikm·· J)r. Les.~nar Rezső 

orvos ~leinte iclcig lcncscn, majd a képesíté::; meg.-zcrzé::;c uüín véglegcsen 
kineveztetett az egészségtan tanádY:l. ~\z ő jelcnté:-;cibőlmcgtudjuk, hogy az 
egészségtant az első évben ü-cn, ÜlYal pedig n Vll. os%híl y l;~ tanulúja hallgatta 
kellő sikerreL A tan~ír cl vezette tanít\·:\nya.it a teljeseu fö]Hzcrclt kolcra-kór
h:ízbn,gynknw megfordu It n gyermekek n1 cgfigyolé:-;e vrgett a tantermekben 
és tornaór~íkon, végezte az ujraolt:lst, több beteg tanulót gyögykcr.clt., itikob
mubs~tókat saj:.í:t htldsukon keresett fel és viz._g<ílt meg, t öhb orvo:-;i \'Í.7.S

g:\latot tel j e~ í t ett a tonu:\szat alól való felmentéseknél ; a turrmvcr~cnyekre 

h: é.-zülő tanulókat is szigórn vi.zsg:llat al<í fogta s alkalmilag jel(•ntl-:->C'kct 
és javaslatokat tett egyes cgé. jjségiigyi kérdésekben az iga:r.g;ató:-;:.1gnak 

Mintázás. 

Kézügyes
ségi 

t;:~..nfolyam. 

Vívás. 

A~ iot~zmény czélszer(íségc és . h:vzna az intézeti ifju~:\gra l\ét l-gtelcn. 
liauser Kd·roly, a sz~badkézi rajz tamírn m:\r 1870-bcn megkezdte a 

mintr..izds taníMsá.t, melyct azonban a 8 o.-·ztályu f{)re<lliskola szervezé~c 

ntán és a siabadkézrajz-6ník lcs:dllítá~:.íval abban. kollett lw~Q'llia . 

V~írosunl<ban m:.ír egynéhány e~~teJIClcje f emíll egy » K éziiyyességi 1':;kola<< 
Schranz JYiúrton, cvHng. cl •mi iskulai tanít<) vczcté~e alatt, aid Hv -;cllwn
ban nyerte c szakbau kiképeztot0Hét. Tanulóink közül HW3/4-ik tanévben 
] t-en, taval pedig 10-cn vettek részt a karton- és f:.ullnnk<1k tanfolya
m<1ban é.· ös ·zesou 517 c1arDbot ké::;~ ítcttck. 1~ g) üjtcml'ny a tanév vég ~n 
l<i volt állítva a re:lliskola ·gyik tantcrmébcn. A üírgyak az é,· végével 
az illető készítők tulajdonába mennek }tt. Havi taudíj: l frt. A tandíj
mentes tanulók: itt sem fizctuek tandíjat, csak anyagmegtérítés czimén 
cgé::;z évre l ·-ft·tot. E nagyon kelleme~ és hasznos foglalkozást a legmele-
gebben aj:ínljuk ifjus:1gunk figyelmébe. 

Négy esztendeje, hogy Dr. JJiika lúíroly torna-tanár rcncls%erescn 
és sikerrel tanítia a kardvív~ü:;t a fels() 4 oszMly tanulóinak a tornacsar
nokbau heti 2 ór::íban . 

8. Szervezet. Rendtartási szabályzat. Fegyelem. 

a) Szervezet. 

Jskohlnk belső sr,ervczctc szorosan összefügg amwk történeti fejl(5dé
·ével. Ar, evang. és kath. alrc:\l i .. kola idf):-;zak:íból külön egy:.;éges ::;zervc
zeti $zab:ílyxa~ ll{'lll maradt f i'n1. Ami van, az csak ki egész, í t{) rél:ize · azon 
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okiratoknak é:-3 jegyzőkönyveknek, amelyek az iskolák alapítására, fentnr
tcís~í.ra, tantcrvei re é~ a tantcstii1ctckuek sz ól ó uta:-;ításaira vonatkoznak. 
J( ülö n szcn ·ezcti szab:íl y za tra tulajdonképcll Hem i :-; \'Olt akkor szük:ég, . 
mrrt a :r, e\'. alrc:ílü;kola a ;r. ev::mg. népiskohi:vaJ, a v<íru:-;i kath. a] reális
kola a kath. 11épif-ikohívnl szoro1:i ös:zcfüggé ·ben :íllv<Íll, mindkettő az 
:lltahínos iskolai Organisatió11nk volt nl:írcndclvc. Kivételt képez a Lachnc
fé l<~ h:írom- majd négyo:zt:llyu ev. nlrc:í.li:-;kola l 857/58- 1 0!1, ()l). tanév
ben, mcly a népiskoJ:íktól elv:ílt:tn míiküdött, s mclynck s;r.crvczcti 
szab:ílyait Laehnc Fdgycs igazgatö-tanár ládolg;ozván, a conventtel hely
ben is hngyatta. 

Kiilön szcrvc;r.ct.i szab:ílyzatot nz iskola tch:ít csak aldwr kapott, mikor 
18üö-bau a két l'clrk(·zcti ulrt'cllü;lwla eg,rcsítés6bő1 a községi a lrc::1liskola 

nwga]akúlt, mcly :txut:ín Jokonl~ónt G oszbílyúní rgésúilt ki. Ez a szcr
YC7.Ct az "Entwur(' utasít:.ísainak szcmmeltart:.íst1val készült és sz6 szcrint 
így haugzik: 

Organismus 
der 

·-+ konfessíonslosen Oberrealsch ula +
der 

königl. Freistadt Oedenlntrg. 

_Allgemeine Bestimmungen. 

s; 1 ';) . 
I11folge Bescldu:-;sr.s der GerwraJ-V(•L·:-;ammlung drr k. Freistadt A községi 

O cclcnbnrg vorn l :2-tc·u . .:\ug11l:i t l ~ ! iti í:. 2400 wircl nlÍt B(•willigung reáliskola 
dcí:i lt. küt t i~l. ung. 1\D.ui::;teriuntK flir Cul Lu :-; und t ntcTricht ddto 14-tcn szervezeti 
\ t 18ü,'8 r / J~')7 J :] ] v . . l l' t' l t] dszabályzata . .t1ttgus · n. u i) nun· t crellugnng t cr lH'rOrJgen .:a 1. un 

evang. U ntcrrcalsellll lcn H ll r Kosten der Stadtkonunu ne cin(' Obcn·cal- (
1868

) 

schule ohne konfc~sionell cn Ult aractct' grgriindcL uud mit Bcginn des 
18ü8fü. Sclutljahres dic ersten t1n·i K la:-;scu tl ersclbcn in:-; Leben gcrufcn. 

s 2. 
Die an den gq~t'nwiirtigcn beiden Untcrrc:~lsclllllcll detinitiv augc

stcllten Lehr<·r finelen an d<•r ;r,u erriclt tCtHll'u Obel'l'ca1schule j lu·c 

o·cc io'nCÜ' v Cl'WCIJÜltllO'. - Bei ktin [tiu·er Bcsctznng VOll L chrcrstcllcn b b M b 

soll da!.:i höhen· l\lass der Bildung; der Compctcntcu cnt:-;cbeidcn, elabei 
abcr auf dic Confe1:isioucn dirscr Sta.dt billige Rücksicht genommea 
werd en. 

§ 3. 

Ris dic yo]lstiindigcll scclts Klaf;SOll der Obcrrcalschulc cnichtet 
si n d, wird dic paNbgogiscltc lll t fl disciplin acre Leltung der ...:\..n :-;talt cin cm 
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provism·isch zu erncnn cn den Dircctor übertragcn, die definiti ve . vVahl 
ein cs Dircctors abc e erst dan n vorgenommcn werden, wcnn alle sechs 
Klassen errichtet sein wcrdcn. 

§ 4. 
Die Stadtkommune als Patron diescr Anstalt wühlt dic Lel1rer 

und cl 'n Dir·ector der ·eiben und ü bt die .bisciplinargewalt über diese; 
ist j edoeli vcrpflichtet ihrc clics fiilligcn V crfügungcn, sowie dic voll
zogcncn "y nhlc11 und Ernennnngcn zur Ausübung des oberstcn .A u f1:lichts
rcchtcs elem h. k. ung. lVIinistcrium . Hit· Cuitus und U ntcrricht an~ tizeigen 
und c: könncn diese V criiignngcn :owic dic gcschehcncn Emennungen 
n nr da nu ins L eben gcru fen werde u, w cnn ·ic scitens dcs h. 1\'linist nums 
zur gcnchmigcnden l(enntnis genommen werdcn. 

9 5. 
Bezüglich dcs Unterrichtes und der inneren Einrichtnng wird an 

dieser Lehranstalt der fíir analogo Staatsanstalten bestehendc L ehrplan 
gen au cingclwltcn und die hierauf bezügli h cn höhcrcn V crfi1gnngen 
beobachtet wcrdcn, worübcr auf Gr11ncl des ob01·sten Aufsichtsrcchte. · das 
h. k. ung. l\linistcrium Hir Caltus und Untcrricht dm·ch scine Organo 
sich die nöthige Ueberzeug11ng verscha:ffcn kann. 

~ 6 ~ . 
Die U ntcrrichtssprachc \Vird bei denjenigen Gcgeustnnden, bei 

welchen der Unterricht eladurell nicht beintriichtigt wird, die nngarische, 
bei dt> n ii.brigcn die eleutsebe Spraehc ein. - Die LcJn·er siud jedoch 
vcrpfiichtet bei allen p ntcrriehtsgegcnst~ioden der Sprachfiihigkcit ilu·cr 
Schüler R echnung zn tragen. 

Lehrplan, der mit Beginn des 1868(9. Schuljahres ins Leben treten
den vollstandigen Unterrealschule. 

§ 7. 
·uebersicht der Lehrgcgenstande und iln·cr wöchentlichcn Stundenzahl: 

[ Lehrgcgcu -t~indc l I. CJ. l II. CL 

1

ur. CL ll Zu ammen 

2 El ll Religion . . . . 2 6 
l 

Deutsch e Sprache . . . . . 3 3 3 9 
-

Ungarische Sprache . . . . l 4 3 3 10 
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L chrgegenstündc I. Cl. J l CL III. Cl. Zusammen 

- -----· - - - --- -

Geomctl·ie Geom. Z. 
l 8 4 l 12 ll. -

J' 

-- - - - - - - - - - - -

R eclmcn 4 <) 2 l 10 . . . .;) 
i' 

- --- - --- -- --

Geschichte und Gcographic . 2 () 
i) 

') 
i) 8 

-- t-·- ---- -· 

Naturgcschichtc . . . . 3 ] - 4 
- - - --- -- --

Phisik . . . . . - 3 -- 3 
- -- -- -- -- ---- -- - -- ---- ·- -- -- --

Ch cm ic . . . - - 5 5 
-- --- - -

Frcihandzeicbncn . . . . . . - 4 4 8 
-- -- --

l -
Schönschrcibcn . - - - 3 3 

- - ---

Bankunde . . . . . 2 2 4 6 

Zusammcn . . . 28 28 28 
ll 

84 

-
D er U ntcrricht in der Religion wird cin. t weilen in combinirtcn 

Stunden fi.ir dic Schiller aller drei Klassc gleichzcitig crtheilt. - Zu 
obigen Gegenstiindcn kommt noch als obiigater Gcgcnstaud das 'J'urnen 
mit wüchcntlich zwri U nterrichtstuodcn. 

N icht obligatc Gegenstüude silld: Gesang, franr.ösische Sprache und 
S teoographic nüt wöchentlich je z wei U nterrichtstuoden. 

§ 8. 

Heziiglich der Rchancllnng, Rowic des Ziclcs der Lc·ln-gegenstiindc 
werden dic Restimmungen dcs Organisations-Ent wnrfes fiir Realschulen 
§ 22--30 zu beobachten sein. Bezüglich der schriftlichen Arbeiten der 
Schüler und der Stundeneintheilung die §. 49 und 50 desseJben Organi
sations-Entwurfes. 

Schulferien. 

§ 9. 
Die D auer der gesammten F eri en wahrend ein es J a.hres betragt ac h t 

vYochen. Die zwei halben wöchentlic1\en Ferialtage werden auf Mitt woch 
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und , onnaberrel festgesctzt. Dir Bittngc unu J er l\Iarkustag gelten fiir 
diese confcssionslo ·c L ehrnnstalt nicht als Fcl'ialtngc. 

Lehrmittelsamml ungen. 

§ 1.0. 
Dic obcrstc Aufsieht iibcr alle Sammlungcn von Lchrmittcln ist dic 

dic Pflicht dcs Dircctors. 
Ucbcr solebe Snnnnlnngcn ,-on Leh_rmittcln, wclchc für einen bcstimm

ten Lchrgegcnstand gehörcn z. B. übcr da.· pl1ysicalischc Cabinet, dic 
naturhistorischc Sammlnng nnd iiblliche, hat der l>ircctor dic nmnittelbare 
Auf. ·ich t cin cm Lclu·cr dcs betrcff('IHlcn Fa ch cs zn übergcbcn. 

Dicscr ist sodanu für dic Erhnltung dcs \ T orhandcncn vcrnntwort
lich, und hat zuniichst dic crfol'<lcrlichcn Antriigc zur Erwciternngen 7.11 
stcllcn. Solcl1c Lehrmittcl dagrgen, ,,·clchc an das Localc cincr IGassc 
gcbundcn siud r,, B. \Vandkartcn, hat der Dircctor elem Klas cnlchrcr der 
bctrcffcndcn Klassc zur vcrantwortlichcn Bcnufsichtignng 7.n übcrgcbcn. 

Driugcnd nothwendjg ist a neh die Gríindung eine r Bibliothek. I n 
dersciben w arc n z wei Abtheilungcn z n un terscheiden: eine llibliothek für 
dic Lcbrcr und eine Bibliothek för dic Schiller. 

In dic Bibliothek fiir dic Lcln·cr sind Yol'llchmlich solelte Schriften 
anzuschaffen, 'vel ch c die Lclucr znm Fort. ·chrcitcn in ihren \\''isscnschnftcn 
und znm gründlichcn Bctreibcn dGS Untcrrichtcs gcbranchcn nnd wclche 
doch- dic finanúcllcn l{rüítc dcs cin7.clnen Lchrers übcr tcigcn. 

Dic Verwendung der fiit· dic Bibliothek 7.11 brstimmendcn l\Iittd 
geschicht nnf Yorschlag ü-gcncl cincs Lclucrs durch BeschlusR dcs Lchrkür
pers. Dic V erwaltnng der Bibliothek _führt entwcdcr ucr Dircctor selbst oucr 
iibcrgicbt . ·ic ausdrücklich cin cm der orelentlichen Lehrcr. 

Dic Bibliothek fi.ir dic Schiller hat dafiir zn sorgcn, dic ldassischcn 
Schriften der J\IIuttcrsprache und Schriften, wclchc anf eine elen Schiilcrn 
angemcssen e \Y cisc zur Erwcitcrnng nnd Bclcbnng dc · luhalte · der cin
zelnen Lchrgegcnstii.nde, namontlich der Geschichte, Gcogrn.phic, Natur
geschichtc, Physik diencn, den Schiiiern 7.ngiinglich zn machcn. Die 
Verwcndnng der Gcldulittcl g0schicht cbcnsn, wic bei der Bibliothek fiir 
die L ehrer; dic Verwaltung fiih_rt cin Lcl1rcr der J\IIuttcrsprachc. 

Aufnahme der Schüler. 

§ 11. 

Die rege] miis:ige A nfnahmc von Sch ül ern findet un mittelbar vo r 
dem Beginn dcs ncuen Schuljahres statt. 

Zur AufnalmJC ist crfordcrlich: 
a) da. s der nufzuncluncntle das zchnte Lebensjahr Yollcndet hat; ? 
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u) class cr sich v or Bcginn dcs Sch ul jahres beim Dircctor ~nr Auf

nabme mcldet, nncl class elabei dic Eltcrn. odor eleren Stcllvcrtreter 

persöulich odor sclu·iftlich den vVunsch a nssprcehcn, ihren Sohn in dic 

A nstalt aufg('nommen z n seben. 

c) DasR er dic nöthigc Vorbildung ausweist und ~ngleiclt namcnt

]ieh, wcnn er früher kcinc Mfcntlichc Schulc besl!cht odcr scitdc•m liingcre 

Zeit ausgc::;etzt hat, elem L chrkörpcr di r jenige Bcruhigmtg in Bctrcif sciner 

Kcnntuissc und scl.ner Sittliehkcit gibt, welebe dic .. cr nach Beschaft'cnheit 

des A nfzunclnnendcn ün Interesse der Schulc glaubt in A nspruch nehmen 
.. ~ -o í'1 

Z ll 111\IR~Cn . ';) ;);J. \ :r. 

§ 12. 

A n Wisscn und Fcrtigkciten \Vird fi.ir dic Anfnahmc in dic unter.-te 

KJassc crf ordert: in der Religion jen cs 1VIass von Kcnntnisscn, wclches 

in der Volksschnlc crtl1 rilt wircl; sodann l~ crtigkcit im Lesen und 

Sebreiben der deutschen und ungarischen Schrift; Kcnntnis der Elemeutc 

der lVInttcrsprachc, Fcrtigkcit im Analysircn cjnfachcr, crwcitcrtcr Siitze; 

Dict andoschrciben rnit V cnneidung soleher gröbercr Fehl er, welebe durch 

allgemeine Hcgcln sich bcRtimmcn lnRscn und mit der Gcwühnung, beim 

Sebreiben selbst dic I-Iauptintcrpunctationen zu sctzcn. U cbung in den 

vier Species in ganzen, unbcnanntcn, gebrochcncn und gemischtcn Zahlcn, 

und in deu ciufnchstcn Proportions-E.xcmpeln. 

D arübcr, dnss der anfzunehmendc Schiller eliese l(enntnisse und 

Fcrtigkcitcn bcsitzt, hat dcrsclbc ein .Zcngnis der Volksschulc bei~ubringcn. 

Der Realschnic stcht uber das Rccht zu, sich durch eine A ufnahms

prüfnng übcr das wirldiehc Vorha11denscin der gcfordertcn l{cuntnisse 

nnd Fcrtigkcitcn sicher zn stcllcn, und die Anfnahmc wegen mangclhafter 

V orbildnng zu vcr~ngcn . 

Dicscs Ilccht cn vüchst zu cincr Pflicht in a1len Fiillcn, wo ein 

gcgriindctcr Zwcücl iiber· den Znstand der Vorbildung dcs Anfzunchmcnden 

obwaltct § GO. G. 

§ 13. 

\V c lehe J(cnntnissc nncl Leistungen z nr A ufnalune in eine höhere 

l{lassc crfordcrlich sincl, crgibt der ::tllgcmcinc Lchrplan. Ein Schülcr, 

wel cl tcr solchc A nfnaltnw nachsucht, hat: 

1. \Y cnn er noch nicht eine üffentlicbc Realschnie bcsucht hat, cin 

Zcugnis der Volksschulc, wdches scine E lementarbildung bcwE'i. t, bcizn

bringen uucl sowohl in diesem Fallc, als anch wcnn cr den fri.iheren Besuéh 

einer öffcntlichen Roaisohule unmittclbar vor sciner Mcldung clurch Hi.ngere 

Zeit ausgesctzt hat, sich ciner A n-fnahmspri.ifung ~ur Bcstimunwg der 

Klassc,- in weleber er cintreten soll, zn unterwcrfcn. Die Aufnalunsprüfung 
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wird unter L eibmg dcs Dircktors Y O II den L chn•rn der Kb se gehaltcn, 
in welelte voraus::::iclttlic l1 der Anfr.nnchmcnclc konuncn '''ird. 

2. \Y cnn dagegen der aufznncltmeudc Sch i.iler YOn cin cr andern 
öffentlichen R calscllllle kommt, so hat cr das AbgangRí::cngois elicser 
Schulc beümbringcn. Nach diesem Zeugnissc kanu nnmittclbn.r dic Klassc, 
iu welelte er eintn·tcn soll, bcstimmt werdcn, doch blcibt cs unbcnommcn, 
dm·ch eine A11fnalum.;priifung dic ](enntnis. c dcs J.\ ufr.11nrlmwnd<•n í::U 

erforschcn und nach Bcftmd ücrsclhcn ihn :weh in eine Hic•drigcrc Klassc 
cinzurcillCn. I n kcincm Fa.llc darf ·abcr ciuc Klassc, auclt nü·ht infolgc 
einer A ufnahmspriHung, dm·ch einen Sehiilcr iibcl'spnmg;<'ll w(•rdcn. § 6 1. (~ . 

§. J 4. 

D er U eb •rtritt aus mncr R ealschulc 111 elll • andere am SchlLL . c 
des erstPn St>m rst(~rs d:nJ nicbt ohne wichtigc Gründe gcschehen und cs 
gil t dmm yon ihm das im ~· 13 i1ber die A n!'nahme :D"estgesctzte § ö 2. G. 

Schuldisciplin. 

§ J 5. 
Die aligemeinen Bcstimmnngcn über Rclmldisciplin, \rlC dieselben 

in ~ OG - 71 d<·s E ntwurfcs Iestgcstcllt sind, werden aueb. hier 7- ll Grundc 

gclcgt. 
Klassenbuch. 

§ 1 G. 

Jn jcder Klassc ist ein Klassr.nbuch zu fiihrcn ; dic.'es soll cnthalten : 
l. fiir jedc L chrst unde dic Angabe der fchlen<len odcr dm· :t:n spat 

gekommencn Schüler . 
2. Dic Angabc der übci· Schülcr der Klassc ·wii.hrcnd der L ehr

stu ndcn oclcr m1sserhalb dersciben ycehiingtcn Sc1ndstra:fcn. 
~ . Das Urthcil . übcr die allgemeine Haltung der Klassc in jed<'r 

einzel u cn L chrstnndc und dic V err. ei ch n ung be. ·on eleren L ob s o der Tudels 
ü ber einzelnc Schiller ; bcicles, von elen Lehrern der L ektionen am Schlusse 
derseiben cingcschricben. 

4. Dic orelentliebe Führung dcs Klasscnbuchcs zu beanfsichtigcu 
ist Sache dcs Klasscnlchrers. ~ 72. G. 

Versetzungs- und öffentliche Prüfung. 

§ 17. 

Am Schlnsse eines jederr Schuljahres werden aus jedcr Klasse die
jenigcn, welche die erforderlichen FortsclU'itte gernacht und d.adurch die 
Rcife für dic niichst höhere I{ lnssc gewonnen haben, in diese vcrsctr.t. 
Die G c wiihrnnu· oder V crsae:wJO' des Aufsteib<Yens in die höhere K lassc 

b '-' b 



ist ablliingig von elem Urtheilc, wolchcs im Laufe <les ganzen Schuljahres 
die s~ünmtlichen Leln·er der Klasse über den Schüler ge·wonnen haben. 

Zur Erganznng diesos Urtheils, wo in elemsciben noch iTgend eiue 
Unsicherheit geblicbcn ist, und als eine, die Ergebnissc dcs Sohuljahres 
mögliohst znsammenfasscnde Schlussleistung, wird in jcder Klasse eine 
VersetzuDgsprüfnng gehalten. 

Die Entscheidung iibcr die V crsetznng gcschieht in J er, die Klassi
fikation der Zeugnisse bestimmcnden Conferenz unmittelbar durch diese 
Klassifikntion selbst. 

Als Grundsatz fiir das Aufsteigen in die höhere Klasse ist streng 
festzuludten, class es keinem Schülcr gewiihrt werde, der auch nur in 
einem Gegenstunel fiir den Untcrricht in der höhe~·en Klusse entschieden 
unreif ist. Dic nicht Versetzten bleiben noch das folgenele Jahr in ihrer 
bisherigen Klasse. 

vVenn das Tiindcrnis der Versctzbarkeit in den ungenügenden 
Leistungen in eincm einzigen Gegenstancle liegt und 7.U hotfen steht, der 
~1angel werde sich in kurzcr Zeit durch Privatfleiss nachholen lassen, so 
steht ·es den Lehrern der Klasse, aus weleber der Schüler versetzt werden 
soll, mit Zustimmung des Dircktors, frci, dunseiben die besonclere Erlaubnis 

' zu einer am Schlusse der F erien vor E eginn des neuen Schuljahres abzu-
haltenden Priifung in diesem Gegenstande zu geben und nach günstigem 
Ausfali derseiben dic Versetzung dcs Schülers nochmals in der Conferenz 
in Frage zu steilen; doch hat hierauf, als auf eine ausnahmsweise Erlaub
nis, der Schüler niemals ei11en uusdriicklichen Anspruch. 

·Erschel.nt .eiu Schüier bei der VersetznngspriHung nicht, so ont
scheidet der Lehrkörper, ob er zur Wiederholnng der Klasse zu verhalten 
oder spater zu einer Prüfnng zuznlassen sei. § 73 G. und § 54 R. 

V on diesen V ersetzungsprüfungen sind die üblichen öffentlichen 
Prüfungen zu unterschciden, welebe nicht so wohl den Zweck des Prüfens 
haben, als vielmehr die Leistungen der Sch u le d em dab ei interessiden 
Publikum darst~llen wollen. § 73. G. 

Semestralzeugnis und Rangordnung der Schüler. 

§ 18. 
Die Restimmungen des § 76- 77. des Entwurfes können auch 

hierin als Richtschnur die n en. 

Die Leitung der Realschu.le. 

§ 19. 

Die unmittelbare L eitm1g der Realschule führt der Director, welchem 
die Lehrkonfereuz berathenel und beschliessend zur Seite steht. § 108. G. 

8 
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§~20. 

Der Dircctor, W<'lchcr cincr der orelentlichen Lchrcr der RealRchnle 
sein muRR, ist der niichste Vorge. etztc der ge.:ammten Schnle, hat fiir die 
nnmittclbarc Leituug zn sorgen, und · ist fiir ihrc GesammtwohHahrt in 
wissem~chaf-tlicher und discipliniirer Hin,.icht v·crantwortlich. Darin liegeu 
vornelnnlich folgenele V erpflichtnngen. 

l. Der Direktor hat fih dic Ansfi.lhrnng der nllgcnwinen Schul
geset.7.c nnd der besondercn, von der Schnlbchördc an ihn zu richtenden 
und von ihm im Archive aufzubcwahrcnden V erfügnngen Sorge zu tragen 
und ist fíir eleren Ausführung verantwortlich. 

Er führt das Geschiifts-Protokoll. 
2. Für dic Lehrer ist er der n~i.ch. te Vorgcsetzte, we1chcm dieselben 

bei allen aus den aligemeinen Schnlgesctzen odcT specicllen V cr0rdmmgen 
si ch ergcbcndcn, sowie bei allen zur V crwaltnng der Schulc YOlll Direktor 
selbststiinclig Hud auf eigene V orantwortung zn trcffcn<.lcn Anordnun
gen, Gehorsam schuldig sind. 

3. Der Dircctor ist Vorsitzcr der von ihm regclmiissig oder ansser
ordentlicll zu henifenelen Conferenz der Lchrcr, in welchcr der L ehrkörper 
über alle den Untcrricht und dic Zucht der Schüler bctrcffcnden alige
meinen Fragen, odcr Einrichtungen, . 0\nc über alle der Lchrerkonfcren.r. 

· zugewiescnen Gegenstandc berKtl1 und nach Stirnmenmehrheit bcschlics. t. 
4. Der Direktor hat die ~crpflichtung sich stets in genaner l{cnnt

nis über den Zustand in Unterricl1t und Disciplin der gesam.mten Schnle 
zu erhaltcn nnd ist f11r dic Miingcl dersolben in der Art Yerantwortlich, 
class er dieselben selbst zn heben, odcr dic geeignctcn Ant.riigc an dic 
Sehulcommis ion zn machon hat. Sehü]er in cliesclbc auhnnchmen (§ l 8.), 
aus dersolben .r.n entlas. cn nnd den eiben einen langeren Urlanb zu 
ertheilen, steht ihm nnr auf Bcschluss der Confere11z zu. 

5. D er Dircctor hat die Obcraufsicht über die L ehrmittelsammhmgen 
der Sclmle. 

6. Er hat dafür zu sorgcn, class der Dicner der Anstalt scine Pflicht 
pünktlich erfiille. 

7. Dem Publik·um, n amentlich den Eltcrn der Schöler gcgeuüber, ist 
er der natiirliche V ertreter der gcsan1mtcn Schnle. § J 09. G. 

Lehrerconferenz. 

§ 21. 

:Regelmtissig alle 4 'Vochen zu ciner festgcsctzten ~cit nnsserhalb 
der L ektionszeit, und aussorelem ausserordcntlich, so oft er selbst dazu 
einen dringendco Anlass finelet oder zwci orelentliebe Lchrer clarauf autra
gen, beruft der Director die Conferenz. 



- i15 -

~tÍitglicder der Conferenz sind siimmtlichc ordentli.che nnd Hilfs
leln·er der Realschnie mit A usnahmc der N cbCJ llehrer. Sic sind vcrpf:lichtet 
bei dieser Conferenz zu erscheincn ; jcdc Abwc:·cuheit eines derseJben ist 
neben iln·cr Ursachc im Protokolie zn bemcrkcn. Die Stelluug des 
Directors als V or ·itzender der Conferenz ist im § 21. bezcichnet § J 00. G. 

§ 22. 
N othwendige Gegenstiinde der Conferenz sind: 
l. Der Director theilt die für das Leln·ercollegium gebörigen V er

ord nungen der Schnlbehörde mit, so ferne nicht eleren In.halt ein 
untnittelbarcs Circnliren bei den einzelnea Lchrcrn erhcüwht hatte. 

2. Er fragt nach elem Stande des Untcrrichtes und der Zucht jeder 
IGassc sowohl im cinzelneu wic im a1lgemciuen, zn welchem Zwecke er 
anch nach Beeodigung des aligemeinen Urtheils über jeclc l(Jasse die 
Namen der Schüler dicscr Klassc vcrliest. Jc•dcr Lehrcr, vorzngsweise 
jede:mal dic in der fraglichen KJasse, tlnrch Unterricht unmittelbar 
Beschiiftigten, haben ihre Bemerkungen über dic sittliche Haltung und den 
wissen chaftlichen Fortgang smvohl der g::mze11 lGasse wie der Einzelneu 
rückhalts]os ::msznsprcchen. IWgen und Strafen über ganze Klassen, oder 
einzclne Schiller, wclchc sich bei dicser Di.·cussion als dic allgemeine 
oder übcrwicgcode Ansicl1.t der Lcln·er einer Klassc ergcben, werdeu in 
das Conferenz-Protokoll aufgenommen und au einein der folgenden 
Lectioostage vom Director elemgemass in der betre:ffenclen KJasse aus
gesprochen. 

3. Ausserdcm hat in jeder Conferenz zuerst der Direktor, dann 
auch abcr jeder Lelu·er das Recht und die Pflicht, GegenstHnde, welche 
das "r ohl der Schulc oder einzelner Schüler betreffen, in Anregung u. 
zur Discussion zu bringen. § lll. 

§ 23. 
N ot h wendig müssen in der Conferenz zur V er han dl ung kommen, ohne 

desshalb cin rcgelmiLssiger Gcgenstaud jcdcr Conferenz su sein: 
l. J odc Fra ge ü ber· den Lcktionsplan, bctl'cffe sie mm ilie A ns

fi.Uu·nng oder speciellere · Abmessung der Lchrgcgenstiinde n. dgl. innerhalb 
der durch densciben bcstimmten Grcnzen, odcr betreffc Ric der Schul 
commission zu macheude Antrage auf Andernngen nnd Niodificationen in 
dcmselben. Es i. ·t in die ·en Fallen glcichgiltig, o b der Director od cr ein 
anderer Lehrcr ilicse Gegenstiinde in Anregn n g gebracht hat. 

2. Am Ende jeden Schnljahres ·hat die Conferenz sich mit eioem, 
an dic Schulcommission abzustattenden Schulbericht über den Zustand von 
Unterricl1t und Disciplin in der Realschuic wiihrcnd des vcrflosseneu 
Jahres zu beschMtigen; in iliesem Berichte ist die · Frage ausdrücklich zu 

8* 
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beantworten, oh Ándernngen in speciellern Lehrplane gcwilnscht und weJche 
vorgeschlagen werden. (§ 112 G.) 

3. Dic aligemeinen Zengnisklasscu (§ 19), die Rungordnung, die 
V ersetzuug, die Ausschliessung eiu cs Schiilcrs und was soust in den 
Gesetzcn und Yorschriften ausdrUckiich als Gcgenstand der Conferenz 
bezeichnet ist. 

§ 24. 

Dieser Confcrenz, sowic jencr, in welcher die Semestralzeugnissc, 
die Rangordnuug und die V ersetzn n gen verhandeit werde n, sind at 1ch 
sammtliche N ebenlehrer beizuzichcn. 

I-Iilfs- und Nebenlehrer haben eine beschlicssende Stimmc n11r in 
den Fallen, wo es sich specicll um ihren Leln·gegenstand odcr nm ihre 
Schüler hanelelt; im U ebrigen haben sie, wenn sic zugegen sind, eine 
berathenele Stimme. 

Der Dircctor hat als Lchrcr bei jcder Abstimmung eine 
und wenn Stimmengleichheit cintritt, hat die l\lcinung einen 
welcher er sich angeschlossen. (§ 113 G.) 

§ 25. 

Stimmc 
Vorzuo· t;, l 

U eber dic V crhandlnngcn j eder Conferenz wird dm·ch einen der 
Lehrer ein Protokoll aufgenommen nnd von sammtlichen l\1itgliedern 
unterfertigt; der Director hat jen cs Protokoll unmittclbar dnrauf im 
Originale an die Schulcommission znr Ericdigung einzm·eichcn. Dic Proto
koile eines jedcn Schuljahrcs sind mit fortlaufenden Zablen zu bczcieh
nen. (§ 114.) 

Alle V erhandlungsgegenstiinde der Conferenz, welclw in der Form 
einer V oriage oder als Corresponde oz zu expediren sind, hat der Conferenz
notar zu eoncipiren, mnndiren und mit dem Direetor im Namen des 
Lehrkörpers zu nuterfertigen. 

Realschul-Akten. 

§ 26. 

An der Realschnie sind folgenele Aeten zu fi:i.hren : 
1. Das Geschaftsprotokoll durc h den Director (§ 20 l .) 
2. Die Geschichte der Realschnlc, enthaltend die Veranderungen 

im Lehrpersonal und andere bemerkenswerthe, den Zusta.nd und die 
vYirksamkeit der Anstalt eharaktcrisireudc Ereignisse. 

3. Das N ormalienbuch. 
4. Die Protokolie der Lehrkonferenzen (§. 25) uaeh Jahrgangen 

georduet. 
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5. Ein Hauptkatalog für jede lGasse, welche die Schüler derseiben 
in alphabetischcr Ordnung, das vollst~ncligc Nationale eines jeden, sammt 

der B emerknng, oh er das Schulgeld beJr.ahle, elavon befreit sei, endlich 
das vollst~indige Semestralzeugnis Hir jeden der beiden Jahres-semest er 
enth~lt. E s ist am Schlusse d es J ahrcs von siimmtlichen Lelu·ern der 
Klasse zu unterfcrtigen. (§ 115.) 

6. Das Klassenbuch fiir jede Klasse. f§ 16.) 
7. Vol1standi ge, stcts zu ergiinzende lnventarien ü ber die vOI·han

denen L ehrmittel. Die Einsieht in diese Akteu steht sii.mmtlichen L ehrern 

7. ll . (§ 115.) 
s '•)7 ';) ;,; . 

Am Schlussc dcs Schnljahres soll eiu Progt•amm, allenfals in F orm 
der Ei11Jadnng zur öffentlichen Prilfung herausgegeben werden, welches 
elem Publikum den ~ustand und die 'Virksamkeit der Schnle, wie sie im 
abgelaufenen Schulja.bre stattgefunden, clarstellt: dies könnte entha !ten : 

l. Den Lehrplan des abgelaufencn J ahres. 

2. Statistisebe Angaben iiber dic Schule. 
3. Die wichtigercn, von den Behördeu an die Realschnie ergangeneu 

V e rordn u n gen. 
4. Bemerkenswerthe V eriinderuugen an demselben. 
5. Die V ermelu·ung der L ehrmittel mit An gab e der (-iucllen, aus 

den en sie gefiosscn . 

Stadtische-Realschul-Commission. 

§ 28. 

Die mittelbare L eitung der Healschule wircl dm·ch die stadt , aus 
12 lVIitgliedern bestebenele Commission besorgt. Diese Commission wird 
von (len V crtret eru der Gemcinele fi.ir eine bestimmte Zeit und tn der 
Regel aus ilu·er 1\!Iitte gewühlt. (§ l 17. G.) 

~ ~o ';) ,<..)ij , 

Die mittclbarc L eitung der Healschulc wird dnrch die stádt. Schnl-
/ 

carmn ission besorgt. In elicser Commission hat auch der jeweilige Direct or 
und eiD vom Lehrh:örpcr aus setner Mitte gewahlter V ertret er Sitz 

nnd Stim me. 
§ 30. 

Dic von der General-Versammiung gewithlten Schul-Commissions
l\fitglicclcr haben das R echt zn jedcr Zeit die L ehrstunden zn besucheu, um 
fortdauernel in genaner K enntnis von elem Zust ande der R ealschnie zu 
sein, - elabei aber jede Störung des U nterrichtes a Llf das sorgfaltigst e 
zu vcrmeiden. 
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"Hat widersprochen. Hat a'ttf' offe'ner· Gasse andere in Schnee gestossen. 
lfat sich crfrecht, iH der Schttle gegcn den Vater seines Mitschülers zú 
fl'uchcn, mithin vereliont dieser Schülcr "schlecht" ún sittl-ichen B etragen. " 
Egy pár tanulót, mcrt egy kuty<ít kínoztak a Szedresben, 6 órai careerre 
és "rossz" maga vlliclcti calculusra i t él tek. 1\1a sokkal enyhébben itólnők 
meg ezeket a hibákat, scmhogy az ilyen tanulónak "rossz"at adjunk 
a viseletbőL 

I-I ogy a testi büntetés az iskolák falai között még javában eli va
to z ott, arról szintén mcggyőződheti.ink a jegyzőkönyvekből és naplókból, 
mclyck sok esetben a testi fenyítéssol való büntetést emlegetik. Így pl. 
egy tanulót hazugsúgért csapatnak meg; egy másikat, aki pénzt lopott 
a.tyj<llóJ, szintén testi f'c-nyltésben részesítenek azon hozzáadással, hogy ha 
ismételten lop, ki fog zc.1ratni az intézetbőL 

~em ki.váujnk, hogy a testi fenyítés a középiskolákba ujból beho
znssék; anynyit azonban mcgjegyczhetünk, hogy a manap dívó fegyelmi 
szabályzat mlgyon gyarló eszköz a fin dc sieele ifjuság<ínak megfékezésére 
és valóban égető szlikség van n1, hogy az mielőbb szigoríttassék. Bátran 
kimondom, hogy a mai középiskola fegyelem tekintetében mcssze elmarad 
a régitől, aminek okát a kor végletekre hajló szilajságán kivül különö.-eu 
az enyhe büntcté~i fokozatban kel] kCI'CSttünk, a mely a túlzott humauismns 
vessz{)paripáj:.í.ra helyezkedvén, inkább rombol mint javít az ifjuság 
erk ölesciben. 

A soproni áll. föreáliskola rendtartási szabályai. 

A tanulók felvétele. 

l. Az iskolai év szcptcmbcr hó l -én nyílik meg és tart junius Rendtartási 
hó 29-ikéig. szabályaink. 

2. A felvételi, javító- és pótló-vizsgálatok aug. hó 30-ikán és 31-ikén Tanulók 

t t t l felvétele. ar a na c 
3. A beiratás a következő sorrendben történik: 

JllllltLS 30-ikán d . e. 8-12-ig a . II. és V. osztályl 
" 31-ikén " " " u III. és VI. " 

julius 1- 2-ikán " " " a IV. ·és VIT. " J 
n 3- 4-ikén " " " az I. és VIII. " 

szeptember 1-3-ikc.ín " " " az összes osztályok. 
A tanév végén beirottak szeptember első 3 napján reggeli 

az illető oszt~llyfőnököknél tartoznak jelentkezni. 
4. Szeptcmbcr 4-ikén ünnepélyes "Veni Sancte''. Utánna iskolai 

törvények kihirdetése. Szeptember 5-ikén r endes tanítás. 
5 A remles bciratási határidő után jel entkező tanulókat 10 napon belül 

csak az esetheu vehet föl az igazgatósl.lg, ha késedelmöket hitelesen igazolják. 
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~lég később jelentkező tanulók felvételét az igazgatóság útj~1n benyujto.tt 
kérvény alapj~ín- 2 hónapon belül a főigazgató, - azon túl csak a Vallás- és 
Közokt. l\finisterinm engedheti meg. Azon tunulóknak, akik egy hónapi kése
delemmel lépnek be; az eddig végzett tananyagból vizsgálatot kell tenniöle 

6. Az összes növendékek fölvételét az igazgató teljesíti, de az oszM
lyokba való beíratás az illető osztályfők tiszte és feladata. 

7. A felvételre jelentkező tanuló köteles keresztlevelét, utolsó olhí
sáról szóló bizonyítvány~ít és mnlt tanévi iskolai bizonyitvány~ít bemutatni. 

8. Minden tanuló beirat~ísa alkalm~í.val 3 frt. felvételi díjat, könyvMrra, 
értesítőre és tintára 2 ft·tot, énekoktatásra pedig 60 krt tartozik fizetni. 
Az évi tandíj 24 :frt, mcly négy részletben: szept., novem b., febr. és 
aprilis 1-én is lefizethető. Oly tanuló, aki ezen határidő leteltével a fize
tés teljesítését, vagy az alól való fölmentést igazolni nem tudjn, az isko
lából kilépettnek tekintendők. 

9. Az 1883. XXX. törvényczikk l O. §-a értelmében a főreáliskola 

1. osztályába csak oly növendékek vehetők fel, kik szlileté ·i bizonyít
ványnyal igazolják, hogy életök D-ik évét már betöltötték és vagy arról, 
hogy a népiskola 4. osztályát jó sikerrel végezték, nyilv~ínos népiskolától 
nyert bizonyítványt mutatnak elő, vagy fel vételi vizsgálaton igazolj~ík, 

hogy a kellő képzettséggel birnalc Tizenkét évesnél idősebb tanuló fei
Yétele fölött a tanárÍ testület határoz. 

1 O. Ugyanazon középiskola egyik osztály::íból a következő felsőbb 

osztályba csak azon tanuló léphet, aki iskolai bizonyítványnyal igazolni 
tudja, hogy az elvégzett osztály rendes tantá.rgyaiból legalább is elégséges 
osztályzatot kapott. 

11. ~lás középiskolából jövő növendékek iskolai bizonyítványnyal 
(értesítő vel) tartoznak igazolni, hogy a fel vevő intézet megfelelő osztályá
nak rendes tantárgyait elégséges eredménynyel tanulb:lk. 

l~. Azon tanu]ók, kik népiskolai bizonyítvány nélkül jelentkeznek 
az 1. osztályba, valamint azok is, akik nyilvános gymnasiumból vagy pol
g~ü·iskolából akarnak átlépni, felvételi V?·zs,r;cilatot kötelesek tenni. E vizs
g(Ílat az elhagyott és az uj iskola tanterYei közt feJrneriilő kiUönbözetre 
terjed ki. A felvételi viz~g:Hat díja 1 O frt. 

13. Egyik intézetb(·)J a másikba való átlépés rendesen csak a tanév 
kezdetén történhetik. Évközben más intézetből jövő tanuló a tanári testület 
határozata alapj<fn vehető csak fel a változtaü1s olminak kellő igazolása 
mellett. A tagadó hatáJ·ozat ellen a J\finisteriumhoz lehet felfolyamodni. 

14. Minden tanul6nak u behatásnál átadott bizonyítványai és okie
velei az illető osztályfőnél maradnak és a tanév végén a tanulóknak 
visszaadandók. 

15. Magántanulók, kik magánuton tanultak, az igazga.tós~ígn::1l való 
előleges jelentkezés s annak Jdmutatása mellett, hogy a 'lefolyt taoé\·ct 
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mily magánintézetben, illetőleg mily tanulm~\uyokkal töltötték, magánvizs
gálatot tehetnek nz c czélra kití17.ött idéSben. Fizetendő: 24 frt. tandíj, 
3 frt. 80 kr. fel vét e li és értesít éSdíj é. 40 frt. vizsg:\lati díj. 

1ö. ~Iindcn tanuló a felvételre szcmélyescn, rcndf:)J!:crint atyja, auyja 
,·ngy gy:\mja ki ·érctében az igazgatónál és o ·züllyfőnök nél tnrtoúk jelent
kezni. Azon sziilők vagy gy<1mok, kik nem laknak az intézet helyén, gyer
mekök Yngy gyámfiuk felvétc1ére alkalmas hclyctte:t kötel . ck bemutatni, 
kire a 1u1zi felügyelet- és nevelésre vonatkozó jogaikat és kötel sség iket 
átrnhúzz~ik, hogy a gondjaira bízott tanulóra nézve az igazgatósc.1g tudósí~ 
trisait vehesse és aszerint intézkedhessék. E t ekintetb en minden változás 
bcjelentendő. Az igazgatóságnak egye: c:ctckbcn joga van megkövetelnil 
hogy a :zülők gyermekcik megbízhatóbb gondOír.ásáról gonclo:kodjanak. 

17. A tandíjmentességért való kérvény k október hó l-éig az igaz
gatóságnál benyujtandók. A tandíj fe le alól oly tanu lók menthetők fel, 
akik »jó« Yi elet mcllett minden tárgyból legalább i »jó<, o. zb1lyr.atot 
nyertek; az egész tandíj al ól pedig csak azok, akik »jó« erkölcsi viselet 
mellett minden tárgyból »jeles «, legfölebb egy »jó « o:zbilyr.atot képesek 
felmutatni. 

18. Azon izr. vallásu tanulóknak, kik szombaton és má. ünnepnapo
kon ir ni é raj zolni nem akarnak, az erre vonatkozó fölmentést a beira~:'ís 
alkalmávnl bcnyujtott kén1ény alapj::1n, az igazgató éig adja. meg. 

1ü. Vidéki tan uJók sz:ünára száll~l. · előbb nem fogadható, míg a 
szülők vagy megbizottjaik a sz:'íllá:adó 11cvét nz igazo·at 6. :ígntíl be nem 
jelentik. T ekintettel arra, hogy n. ta unlók úgy szorgalom, mint viselet 
tekintetében gyakran azért hanyatlauak, mert a ·úilők nem válasr.totMk 
meg kellő gonclclnl az ellátás helyét: kiv{lnntos, hogy a súllők esak olyan 
helyre adjc-ík fiaikat, a hol azok kellő gondoz<1sban és felügyeletben része
. ülnek. 

c) Fegyelmi szabály aink. 

l. §. Az inté7.etbc fö lvett núnden tannl6 kötel s mag~ít nz iskola Fegyelmi 
fegyelmi ·r.ab<ílyainak, valamint egyéb intézkcdé3cinek feltétlenül al<ívctni. szabályaink. 
Tanulók, akik cr.cn kövctclményekn k meg nem fe)(•Jn 'k, kih~íg<í ·nkhoz 
képe 't, javulásuk elérése cr.élj<íból, büntetés ahi vonatnak. Ifa javnlásuk 
ismét elt büntetés dac;dra ::;cm mutatkozik, ar. :i ~kohi'bó l 1áz::.lratnuk. Haüí-
rozott ellenszegülés vagy erkölctitelen ég csctén a Kö~élüi;kolai R endt artás 
18-ik §-a értelmében a kiz~1rat:1s azonnal foganatosítható. 

2. §. Az i skohíban é· azon kivt·il, a nyilvános életben a tanuJók 
mindig az illem és u cl varia :-íg szabál y ait kö\"c: ·ék. 

3. §. lVIinden tanuló vallási kötelmeinek pontosan eleget tenni 
tartozik. 
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4. §. A t a.nulók kötelessége az intézet minden tamíra iránt, bármily 
körülmények között is, kellő tiszteletet tanusítani. Ezen tiszteletének fel
tétlen engedelmesség és szerény magaviselet által tartozik bizonys:íg:1t adni. 

5. §. Társai iránt minclen tan n ló baráts:-ígos vÜ;e]etet tanu. ·ít~on é. · 
minclen megbántástól óvakodjék; ha sértés esett rajta, tartózkodjék mit1den 
visszatorlástól és közölje pana ·zát az osztályfőveL 

6. §. lVIinclen tanuló kötelessége az iskolát pontosan hítogatni. 
7. §. l{ötelezett tantárgy alól egy tanuló sem menthető fel. Kivételt 

csup:-ín a rajz, szépirás és torna képeznek, melyclu·e nézve a felmentés 
az igazgatós~íg útján kérendő. 

8. §. Betegség vagy m::1s okból eredő nlinden i kolamulaszMs az első 
24 óra alatt bejelentendő és a tanul6nak első megjelenésekor orvosi vagy 
más hitelt érdemlő bizonyítv::ínynyal igazolandó. 

9. §. Előrelátható akadály csetén a tanuló, ha az Ü;kula mulasztása. 
egy napnál továbbra nem terjed, az os.;tályfönét tartozik engedélyt kiesz
kö7.ölni; töúu, mint egy nazJra terjedő elmaradás 11<Ü az igazgató beleegy -
zése sziik éges. Ilyen engedélyek azonban csak a szülők vagy azok 
helyettcseinek ·ircísbcli kérelmére aclhatók. 

j O. §. Ha valamely tanuló igazolatlan ul, habár szakadozottan is, anynyi 
órát mulaszt, amen y nyi a heti órák sz~hna, az intézetből kilépettnek tekintendő. 

l J. S· A tantermeket a szolga az dőade:ísok kezdetc előtt 1
/ 4 órával 

nyitja ki. Ez időben tartozik minden tanuló a szükségcs tanszerekkcl 
ellátva megjelenni a tantoremben és az osztályfő számára neki kijelölt 
helyet elfoglalni. 

12. §. Oktatáshoz nem ta1ioz6 tárgyakat elhozni tilos. 
13. §. A taníte:ís folyama alatt és az egyes tanórák közötti sziine

tekben az isk épületet engedély nélkiU elhagyni tiltva va.u. 
14. §. A tiszteletnek és lriméletnek, melylycl az ifjus::1g minden iráut, 

ami erkölcsi és tudományos m((velődésérc bcfoly::íssal bir, viseltetni 
tartozik, ki kell terjeszkednie ,mage:1.ra az isk. épületre, rninden egyes 
taneszközre és bútorra. Ennélfogva tilos a falak, bCltorok, tanei:izközök 
bemocskohísa vagy megrongálása, úgyszintén 1ninden szemetelés. Az 
okozott ká.rt a t ettes, illetőleg szülei megtérítcui tartoznak; a tettes fel 
nem feclezése esetén az egész oszte:íly viseli a költséget. 

15. §. Az intézetből való kilépés bármikor történhetik, de a szülők 

vagy helyetteseik által irásban bejelentendő. 

16. §. Egyesületeket és társulatokat, még az esetben is, ha az iskola 
czéljainak előmozdítására szolgálnak, csak engedélylyel szabad alakítani. 

j 7. §. Az iskola körén kivül levő egyesületeknek és ttírsnlatoknak 
a tanulók tagjai nem lehetnek. 

18. §. Tilos a tanulólmak pén7.t vngy más . h1rg:yakat kölcsönvenni 
vagy adni, elzálogoHítani vagy eladni, kisorsolni vagy cserébe adni. Tilos 
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a pénzre való játszás j tilos tov~\bbá a pénzgyüjtés bármely czélra az 
igazgató engedélye nélkül. 

l D. §. lCorcsm:\kat és ktívéluízalmt csak kivételes csetekben a szi.Uők 
vagy helyetteseik kiséretében, kik a tanuJók illcJebnes magaviseletéről 

kezeskednek, szabad látogatni. 
20. §. Szinhtí.zba, baogverscnybe, üíncziskolába vagy m~1s mulat

ságba a tannlók csak az oszt::1lyfő, illetve igazgató engedélyével mehetnek· 
21. §. A dohányzás tilos. 
22. §. Fürödni, csónahí~mi vagy korcsoly::ízni csak oly helyeken 

szabad, me l y ek a hatóság ~\Ital c czélra kitüzetnek. 
23. §. ~inden tanuló télen este legkésőbb 8 órakor, nyáron pedig 

legkésőbb 9 órakor lakásán tartozik lenni. Alá ezen határidőn túl elmarad, 
vagy egy éjt lakáson kivül tölt és ezt kellően igazolni nem képes, szigoru 
fegyelmi biintctés alá csil<. 

24. §. Vidéki tanulóknak szt1llás előbb nem fogadható, míg a szülők 
vagy megbizottjaik az iga~gató tanács~_í,t ki 110m kértélc 

25. §. l{ivülről jövő szi.Uők vagy gyámok kötelesek a tanul6 beira
tá ·ámll soproui lako. t megnevezni, akire a h::ízi felügyeletet, nevelési 
jogaikat és kötelességeiket fitruluízztík oly 1uódon, hogy az iskoMnak 
ezekhez intézett tudósításait úgy tekintik a szülők, mintha sajt(t tudomá
sukra jöttek volna. 

26. §. Sz::fllást fogadni vagy a fogadottat elhagyni a szülők vagy hclyet
tesök beleegyezése 11élkül nem szaba(l. E rés~ben minden változás az igaz
gatónál és oszttllyfőnöknél bejclentendő. A tanári karnak szabadságában 
áll akkor, ha a fogadott sztíllás az iskola igényeinek nem felel meg, czél
szerii vt1ltoz::1st követelni. 

27. §. Ezen rcnclszab<llyok pontos megtartása a tanulóra nézve föl
vétele után nyomban kötelező. 

Büntetési fokozat. 

A tanügyi kornu-íny által az ifjuság erkölcsi és fegyelmi vétségeinek 
megbüntcté. ·érc mcgá.lla pított fenyítő sktíla a következő: 

1. fok : A tanár intése négyszemközt. 
2. fok : A tanuló hib~íjának szigon1 fcddése az OS$tályfö által négy

szemközt. 
3. fok: Az egész osztály előtt val6 szigorn dorgáh1s az osztályfő 

által. Alkalmazható a két első fok mellőzésével is az esetben, ha a tanuló 
első lcih<ígása botnínyos jcllcgü. 

4. fok : Az igazgató tHtal való dorgáh1s négyszemközt vagy az osz
tály előtt. Ez esetben az igazgató már aj~ínlhatja a szülőknek, hogy a 
tanulót vegyék ki az iutézctből. 

Büntetési 
fokozat. 
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5. fok: A tautestület előtt való megrov~1s azon figyelmeztetéssel, 

hogy a taunl6 nemjavulás esetén ki fog z:1.ratni. 

6. fok: A tanuló kiz:írása intézetünk ből, esetleg a7. össze helyi 

középiskolákbó l. 
7. Botrányos vagy megrögzött erkölcsi romlotts:íg esctén kiznn1s 

az or ·zá g összes középiskoh1iból. 

l\finden egy s biinteté ről, a 3-ik fokutól kiv~ílt, az osztály-fő értesíti 

az illető tanu16 szüleit.. A csendcs eltávolít<:ís és kizárás oka az értesítőbe, 

illetve elbocs:ító bizouyílvéínyba pontosan kiteendő. 

1\linthogy a bünteté.·i fokozat teljesen kizárja a beesukást és a testi 

fenyítéket, az i . métclt feddés, illet,·c megrovás uhín mindjárt a c ·önde 

eltávolítá ·t és kizár~íst rendeli eJ, t ermészetes, hogy a tanulóknak őrizked

niök kell a fegyelemnek ismételt., habéír csekélyebb mérvü áthágásától is, 

mert a büntetési fokozatban hamar elérhetik azt a fokot, amely az isko

lából való csöndes eltávolít~1sukat vonja maga után. Onnan van, hogy 

ma más, a feddésnél hatásosabb é.· czél. zeröbb büntető eszközök hiányá

ban, a csöndes e1távolíMs oly gyakori jelenség a középiskolák életében. 

d) Előadások, órarend, szünnapok, templomjárás, felügyelet. 

órarend. Az evang. semestnllis reálcursusokban (183ö-1850) az előadás eleinte 

a gymnasinmi tanítás rendcs órclin kivül délelőtt 11- 12-ig és délután 

4 - 5-ig tartatott, hogy a gymnasium tnnulói is részt vehessenek benne. 

D e m<Íl' a két felekezeti alreáliskolában (!850- l 868) a 1cczkercndek tanu

s~1ga .-zerint a rcndrs tanítás reggel 8-kor és délut~ín 2 órakor kezdő

dött. E taníbísi idő dívott a községi és később az állami fő L·eáliskolán 

is, azon különbséggel, . hogy a nyári időszakban már reggel 7 órakor 

kezdőclött, amint az a helyb. cíg. evang. lyceumban mai napig is 

dívik. A mi re~lliskohínkban a tanári testiiletnek határozat::íból néhány év 

óta megint a régi u ·us állt helyre úgy, hogy a rendes tantárgyak előadá. i 

ideje 8-ll vagy 12-re és délután 2- 3 és 4-re c.-ik, a rcndkiviüi tantárgyak 

oktatása pedig az esetleg szabadon maradt délelőtti utolsó vagy a déluMni 

2-ik, sőt 3-ik ór<íbnn is tört <nik. Az órarend készí té énél mmdenkor leg

első sorban a paedag. és didaktikai eh·ek és szempontok mérvadóit. 

A tanári t estület évekkel ezelőtt alapos indokolással n1egtctte a hiva

talos lépéseket a délelőtti oktat~ís behozatala inínt. A város nyilatkozatra 

szólíttatván fel a l\linistcrium által, java.-latunk ellen :foglalt á.Jlást, minél 

fogva a l\Iini terituu kérelmünket teljesíthetőnek nem találta. U jabb föl

terje.-ztésílnkre azonban meg ngcdte, hogy a délelőtti 4 óra fclha znáhís<íval 

a felső oszt~ílyokban csak 2 clélntán, az al ·óbbakban esetleg csak l dél

után lches.-en előadást tartani. ~T elen órarendei uk teh<'tt cn u ek szcmmel-
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tartás~h·al készülock és megesik, hogy némely osztályban valamelyik délutnnra 
csak 1 6rn esik, vagy éppen egészen szabadd:í lesz az o zt:üy. 

Rcáliskoláink a heti szíinctckct m~\r régóta szcrda é szombat dél
uttínjain tartották meg. A nagy . zünnapok eleinte ang.- :zcpt.. hónapokra 
estek, ezért a tanév mindig október l-én nyilt meg J 87 5/H-ig, amikor a 
Nfinisterium jul.-aug. hónapokra helyezte <lt a züniC:Wt. Azelőtt divat
ban volt még a sziireti vacatio és az orsz:\gos v:í. :1rok sziinnapjai, dc 
ezeket a magas kormány már rég eltörölte. A Rendtartá ·ban felso
rolt napokon kivül a lrgnjnb!J időben szünettel ünnepeljük még meg a 
Vallás- és Közokt. .Ministernek, a tanker. föigazgat6nnk nevenapját és 
mt1rczius 15-ikét is . 

Régi felekezeti reálintézetcink tanul6-ifjusága mindazon vall:\si kötcl
meinek tett eleget, me.Jyeket fcntm·t6 testiilete az akkori idéHc szokásn 
szerint eléje szabott. A katholikusok naponta j<:lrtak a templomba, 4-szer gyón
tak évente és részt vettek mindcn körmenetben. Imával kczdődött a taní
t:ís, imával fcjczödött be. Sőt az ev. alre:íliskola ifjusága az úgynevezett 
»1\-fonatschluss«-ok kezdetén és végén nemcsak imádkozott, hanem vallá
sos énekeket is énekelt, mert a tanári testület ezen zárlatoknak »1·eligiős « 
szinezetet ki v~ll1t adni, azért máskép A ndacld-nak is ne\'czte őket. 
A községiYé és ké öbb nllnmi\':Í lett íőrcáliskolában Yúltozott a 
r end. Az előadást . nem előzi meg, nem is zárja be imáds,\g, temp
lomba csak va. ár- és ünnepnapokon jár az ifjust1g a szent misére, hol 
eleinte német, most már magyar egyldzi dalokat énekel orgonakiséret 
mellett. A »V eni Sancte«-n és a »Tedctlm «-on kivül még Őfelségeik neve
uupj:1n és a koromízás évfordul6jétl1 járunk isteuti ztelctt·c A kath . ifju
Stíg csak az egy ín·nupi körmenetben vesz részt. Az evang. és izraelitu 
ifjak szintén kötelesek a maguk rítusa szerint eleget tenni összes vallási 
kötelmeiknek és c tekintetben szigoru ellenőrzés alatt tíllanak. 

A tanu16k úgy az iskohíban, valamint a tömeges kinmuhísn::íl a 
HyHv:ínosság előtt is szigoru fclügyelc~nek vannak alávetve. A fcliigyclctet 
a tumírok t eljesítik. A RendtarMs ebbeli ldvtl.nalmához képest az 6ra előtti 
és közötti felügyeletet az a tanát· végú, akinek órája lesz az illető osz
tályban. Az alsó osztályokban azonkivül egy-egy felvigyázó van rend 'lve, 
a ki felügyel a rendre, följegyzi a rendzavaró tanulókat é · elintézés végeit 
az osztályfőnek :ítadja. 

4. "Berzsenyi"-kör. 

Szünidő. 

Templom
járás. 

rel ügyelet. 

Intézetiink ifjusága már idejekm·~rn lépett az önmü vclés hálás tala- Az"Őnképző 
jára. A felső osztályok tanulói már 187 1/2-ik tanévben alapítottak egyesü- kör" kelet· 
l etet a v égből, hogy magukat a magyar és német ü·ályban és szóbel i c W- kezése 
adásban minél jobhun kiképezzék Ez volt az első zárnybontás; ez volt (187112) 
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n~!nnk az önképzés első csirája, mcl y ből 2 évvel későbben egy rendes 
»Ünképző-kör« sarjadt ki. Első választott elnöke ezen körnek Udvardy 
Igndcz tanár volt, kit a rákövetkező esztendőben I(övesdy Iyndcz tam'lr 
váltott fel. Ügy l:ít ·zik, hogy a tanul6k egy része nem ,~olt megelégedve 
a kör s.r.cllemével, mcrt a.r. V. oszMly még ugyanezen évben fc1sz6lította 
St·ap1Jaclwr Lajos tanárt, · hogy egy külön német önképzö-lcört alakítson és 
vezessen. Ebből azonhun semmi scm lett. Nem is lehetett, mcrt a kör 
úgyis clualistikus in'lnyu volt j6 ideig, ami ellen Toppler (IIolló) István 
tanár, a kör elnöke v:ütig küzdött is, mert. a társaságban l eleinte német 
mnnkák és szavalatok épen nem tartoztak a ritkaságok közzé. Később 

változtak a viszonyok Már J 874-ben an61 panaszkodik az intézet igazga
tója az egyik tanári értekezleten, hogy az Önképző-körbcn német munkák 
és szavalatok igen ritlník, valósúniileg m~ért, mert a vezető tan:ír nem 
tud német ül. A conferentia f1gy segít a dolgon, hogy ezentul német mun
kák és szavalatok csetén szaktawírokat rendel be a gyölésre. Hogy mikor 
lett a. kör tiszta magyarrá, 1~1cghat::íroznorn nem sikerült. 

A kör mun- Az Önképző-kör elnökeinek és tagjainak buzgóságára vall, hogy a 
~á~ságána~ könyvtárt már az időtájt alapították meg. Azonban a kör működésének 
uanyelvel. eredménye kc~detben - a 6 oszt. reá.liskola kon1ban - a tagok buzg6-

snga mellett is- csak Rzerény lchc'tett . Nagyobb lendületnek c. a.k akkor 
indulhatott a l<ör, mikor a re:-lliskol;tk 8 osztályuakká. fejlesztct,·én, érettebb, 
olvasottabb, t anul tabb ifjaink állhattak elő (VII. és VIII. oszt.), akik a 
szellemi munluísság terén magnkhoz ragadván a yezetés gyeplőit, nemes 
öntudattal és alaposabb tndással igyekeztek utat törni az önmüyelés nehéz 
ösvényén az alsóbb osztálynak előtt. 

A kör alapszabályai és munkásság~ínak szelleme, irá.nya több izben 
szenvedett alapos változást. l{czdctbeli iránya: költemények szavalásán 
ldviH prózai és verses müvek készítése és birálata, nem tarthatta magát 
sokáig. Az Önképző-kör vezető tanárai csakhamar átlátták, hogy a kör 
munkásságának régi, avult rendszerével nem felelhet meg az önképzés 
helyesen felfogott nemes czéljának. A tanártestület mcgbizásából e sorok 
irója dolgozott ki m~ír a 80-as évek elején egy ~Alap- és miíködési sza
bályzat«-ot. amelynek vczéreszméi voltak : l . gyakorlús a remekmüvek 
1niíolvasásában; 2. 'remekmüvek fejtegetése és birálata élőszóval ( előleges 
készület után); 3. szónoki és más prózai müvek szóbeli előadása; 4. költe
mények szavalása és szóbeli birálata ; 5. pályamttnkák; 6. versenyszavala
tok és 7. ünnepélyek tartása. E javaslat elfogadtatván, ez időtől fogva 
ezen el v eken alapszik a kör műköclése. 

lVIikor . Önképzőkörünk 1886-ik évi május hó 6~ikán, Berzsenyi 
Dániel bahílának évfordulója ~lJkalmából, megtartotta ii.nnepéJyét, uj alap
szabályai értelmében nem csak a 
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» Berzsenyi-kör « 

nevét vette fel, hanem elfogadta és jegy7-6könyvébe iktatta az uj működési 
szabályzatot is, amely friRsebb, pe7.sgőbb életet öntött a m:íl' lnnkadó körbe 
és fokozatos izmosodásának és vir~ígz,ís~ínak egyik f<>tényez{)jévé vált. Meg
jegyzem, hogy Önkép7.őköriink az J 87718-ik tanévben még egy vele kap
csolatos kiilön Olva. ókört is alakított, mcly azonban 2 évi fcnálhlsa után, 
az iskolai teendők nagymé1·vü növekvésével, feloszlott. 

Az 11jonnan kiszabott m(íködési irány szorosabb kapcsot teremtett 
az iskola és a kör .között; sőt mondhatni, hogy általa a kör az iskolai 
tanulmányok kiegészít{) közegévé vált, mert amit az iskola időrövidsége 

miatt nem tehetett, azt pótolta a kör remekmiivek olyasfís:í.Yal, fejtege
tésével és biráh\s}íval. Hogy menynyire gazdagodhatott és fejlődhetett a 
tagok ismeretköre és kedélyvil:í.ga, könnyen elbirálhatjuk, ha megfontoljuk, 
hogy . - csak egypárt említve - főfoglalkozásuk tárgy}1t :1lland6an oly 
remekm(ívek olvasása és behat6 tannlm:ínyoz:Jsa képezte mint: 13ánk-B(1n 
(ismételten), Ember tragoetliája, Kisfalndy ]{:ü·oly: Treue és Csalódások, 
Berzsenyi 6dái (ismételten), A ran y ballachíi (ismétel ten), Petőfi lyrai 
remekei (ismételten) stb. 

De hogy némi átnézetet nynjtsak e derék intézményüukről, egy pár A kÖr elnö· 
statistikai szakaszban közlörn az érdekesebb adutol~at. kei. 

a) A kör elnökei. 

1871/2-ben: Ud'vardy Igná ez. 
1872/3-b::m: Kövesdy lgnáco. 
1873/4-J 87~/5: Toppler (Holló) Istvá1~. 
1875(6-ban: D l'. Kárpáti JúJiroly. 
187öf7-J 881/2: Moller Ede. 
J 882/3-ban: FleischhackPr lJ!l. Fridolín. 
1883/4-ben: szi:inetelt. 
1884/5- 1887/8: Ujvári B éla. 
1888 /9-ben: szünetelt. 
1889/90- 1890/91 : ujra Ujvári Béla. 
1891/2-bell : szlinctelt. 
1892/3- 1893/4: Kende Ferenc,'"d. 
1894/5-ben: Drr. Kát·páti Kát·oly. 
1895/6-ban: Dr. Viszota Gyula. 

b) A kör legmunkásabb tagjai idör.endben. 

lGicgel J6zsef (tüzérsz~1zados), Lasz Lázár, Illés Alad:.ír (a budapesti A kör leg· 
középipariskola r. tanára), Csemm~ István, Szalay Béla (huszárkapit,íny), munkásabb 
H6dossy Elemér, Boschán Gusztáv, KolJár J án os, F01·ste1' Elek, Kere. z~ tagjai. 

tényi Béla, Dllein József (soproni műépítész), Dllein Ferencz, Semetke 
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József, K:írolyi Endre (vasn1. földbirtokos), Lasz Samn (győri <1,11. főrc:Ü

iskolai r . tun<ír és iró), Stuppacher L ajos (\~asuti féímt-rnök), L ónyai S:ín
dQr (Bereg m. f{)isp:ínja), Br. Scnnyc'i I stván ( orszaggyülési képYiscW), 
E 6ry Lajos, \Volf Ernő, i{clényi Kálm:ín (államvasnti ff)mérnök), Spitzer 
Vilmo. , Szccsődy lüllm:1n, Z:lthureczky K:llm:ín, Fialow ki Béla (orvos), 
Fial o~,·: ki . L~í:zló (:-íllam\·asuti mérnök), Nagy P<íl, Jil~k F ercncz, '.-Zalka 
Z: igmo;td (magyar-óvári gar.d . akadrmia tm1ára), Za11n tT6z.sd, Hess S:üH1or, 
_Hal ~ísz Géza, Grüsll,nCr Antal, R~tz· L<íszló (a budap. cvang.r főgy_mn. r . 
tanára); l{oppá.nyi L ajos, Némethy G ~za, fiamberger J úz ·ef (J-:őszén.b:ínya

jgazgató), Schrcibcr 1\Iihály, Scblciffcr Mór, Németh Zsigmond, Schmidt 
Oscar, Hischitz D~l\·id, .Füzy Zoltán (:\ll. crdőmcstcÍ'), Pitroff T~:1lm~ín (fő

erdész), V cl:ínrsics Jst\·:í:n, Haclakovics Ödön (bankhh·atalnok B_tÍdnpcstcn), 
Simonis F crcncz, Jankó Sándor, SuJamon Istv~íu, Szalay Gézn,(-Lindcnmeyer 
Frigyes, Sedimayer Ernő (vegyés7.), Patzenhofer IConr~\d (czttkorgyúr-tulaj
doHos), E mmel Gyula (Sopron v:ír rncgyc sz:ímvcv{)je), Schimetisch J6z:cf, 
Salamin Oscar (erdész), Stcrn (Soml6) J67.sef (mérnök), Deut~ch ~íiksn, Pött
schacher Adolf, Steiner A ndnís, Balogh J:ínos, Rnpprecht J y án, G u th y Elemér, 
Fraold József, Kirschbaum Manó, ] óth Kálmán, Szabó K:~íroly, \V ugner 
Zsigmond, Husz<ir l{álm<:1o, Schreincr Antal, Ulrich Nt:índor, Bozzay Zol
tán, Giséla Gnszt:í.v, Krausz 1\tJiL:í.ly, Marton Géza, Autheriecl Imre és 
Ernő, Bodroghi Árp:1c1, Uhl Stindor, Stocker György, Schwarcz Ernő, 
Ropstein Zsigmond, Krausz Sándor, Deutsch Géza, Frank l{á.Lm:.1n, vV n pp 
Sándor, Takács Gyula, Kopfs.tein Lipót, Gárdonyi Sándor, Bergmann Vil
mos, K erschner F crencz, .l\1cller Samu, Polhík D::í.vül, Tlwrncr l\1ihc.íly. 

Azt hiszem, megérdemlik e derék növendékeink, hogy nevöket e 
millem1ris monografiában megürökítsem. 

c) A kör ünnep ély ei. 

A kör ünne.. A kör rendesen miuden 2 hétben tart gyiilést , mcly 2- 21
/ 2 óráig 

pélyei. 1s clhíizódik. De a rendcs munk::ísságon kivi.il killön ünnepélyek tartásával 
is fokozza tagjainak érdeklődését és nnmkakeclyét. Záróüléseit régóta a 
kororuízás é\Tfordn16 napj:ín - junius 8-ikán - tartja az iskolai ünne
pélylycl kapcso1at osan. Ez a számadás napja. Ekkor sr.ámol be az elnök 
a kör m(íködésének eredményével; ekkor bontják fel a jeligés leveleket 
és beszéd kiséretében :-Hadják a nyerteseknek a jutalomdijakat. D c a kör 
nem ritkán é\'1\:özben is rendez irodalmi i.innepélyeket. l\!fár Moller Ede 
tanár-elnök iclejéb.en, (1 R7H- 1882) aki egyuttal az ének- és zenekörnek 
volt buzgó vezetője, ismét elten kitünt körünk sikerült felolvasó- és zene
estélyeivcl, mclyelwt szépszámu közönség látogatott. Akkor határozta cl a 
kör, hogy évente a Petőfi-ünnepélyt tart és szavának állt, mert több 
ilyen ünnepélyt rendezett a következő esztenelők folyamáu. 1886-ban 
m~íjus ü-ik:.1n B erzsenyi D úniel emlékének szentelt egy ünnepélyt s mint-
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hogy Berzsenyi hajdan soproni tanuló vala, a kör tagjainak lelkes hatá
rozatából körük »Berzsenyi-kör«-ré lett. Ez volt tehát a kör keresztelő 

napja. Egy pár év óta ugyancsak az iskolával kapcsolatosan énekkel, 
beszédekkel és szavalatokkal mcgüli márczius 15-ili:ét is. 1893-ban Baross
ünnepélyt rendezett, malynek tiszta jövedelmét: 60 frtot a Barcss-szobor
alapnak küldtc be. Harmadéve ugyancsak egy szép ünnepély rendezésével 
hódolt Jókai nagy szellemének (Jókai-jubil.), taval pedig Arany-ünne
pélyt rendezett szép sikerrel. A folyó tanév sem volt meddő e tekintet
ben, mcrt Gyulai P~íl megjubilálás~íra ápril 30-ikán ünnepélyes diszgyü
lést tartottunk előkelő közönség jelenlétében. 

Hogy csak némi képét is adjam ilyen irod. ünnepélyeinknek, nem 
lesz talr.n fölösleges egynek-kettőnek programmját elsorolnom: 

A) Jókai-i(mnepély (1893. november 28) 

1. ~1:egnyitó beszéd. Tartja R ende Ferencz tanár, a kör elnöke. 
2. Alkalmi beszéd. Tartja Flcischhacker 1\tL Frid. tanár. 
3. Jókai 1848-49-ben. Pályanyertes mű. Felolvassa a szerző (Giséla 

Gusztáy) VIII. o. tan. 
l 

4. ~tfonol6g Jókai »Gyujtogató« ez. elbeszélésébőL Szavalja Giséla 
Gusztáv, VIII. o. tan. 

5. Hymnus. Jókai szövegére szerzé Zsadányi Armand. Előadja: az 
ifjusági zenekar. 

6. Jókai irói működése. Pályanyertes mű. Felolvassa a szerző (Uhl 
s~índor) VII. o. tan. 

7. »A lengyelek fahér asszonya« JókaitóL Szavalja Ulrich Nándor, 
VIII. oszt. tan. 

8. »Ave venum corpus.« Mozartt6l. Je:1tszsza az ifj. zenekar. 

B) Gyulai Pál-féle díszgyűlés (1895. á.prilis 27) 
; 

l. ·»Hymnus. « Ene ld i az intézet énekkara Wallner J án os karnagy 
( 

vezetése. alatt. 
2. Elnöki bevezető. Tartja Dr. Kárpáti l{ároly, a kör elnöke. 

' _3. Gyulai Pál költészete. Irta és előadja l{rausz lVI.ihály, VIII. o. tan. 
4. »Hazám« GyulaitóL Szavalja Uhl Sándor, VID. o. tan. 
5. Balaton háborgása. Nagy ábránd ~fihály Ignácztól. Zongorán 

előadja Obstmayer János, VII. o. tan. 
G. »Pókayné« Gyulai Pt:ílt6l. Szavalja Krausz ~fihály, VIII. o. tan. 
7. lfyulai ·Pál 1nint prózaíró és műbiráló. L.·ta és előadja Uhl Sándor, 

VIII. o. tan. 
8. a) Hu~yady-induló, b) Népdalok. Játszsza az ifj. zenekar vYam

ser Miksa karnagy vezetése alatt. 
9 
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d) Pályamüvek és szavaló-versenyek. 

Pályamüvek A Berzsenyi-kör tagjainak mnnkássága a pályamii.vekben és szn,ya]ó-
és szavaló versenyekben culminál. Itt iparkodik mindenki legfényesebb bizouyitékát 
versenyek. adni szorgalmának és tehetségének. Forr~ístanul mányokon nlapuló alkotá

sok ezek uagyobbrés;r,t, melyck néha az irod. tökély magasabb niveau
ján állanak. Statistilmilag összeállítva hadd. . tanuskocljanúk- itt a szár·az 
tények ifjuságunk komoly töneln·ésé~·()l a · ·mnltba~ é·~. jelenben egyanínt, 
feltüntetvén egyben azon nemes tanügybarátok neveit is, akik ad.omáuyaik
kal hozzájárultak a p(uyá.zatok fényes sikeréhez:. 

1880/1-bcn: l. A Földkö.zi tenger 1?ncdencz<~je. Jts pedig: a meden
cze physj_lw-geografiai Yiszonyai (vizei, partja, éghajlata, flora, fauna és 
történeti á.tnézete). ElőnyÖs befolyása a civilisatio terjedésére. Értelmező 
térkép hozzá. Jutalom: l arany Sala1m·n Leo jgazgat6t6l. Nyertes: 

F 'ialowski László. 
2. l1'ene.lon Telemaque-jának J könyve (ford..) Jntalom a tanári kar 

részéről l arany. Nyertes: Schrwiber Mihály. 
3. János Vitéz, aesth. fejtegetés . .Jut: az önképző-kör pénztúriLból: t 

arany. Jutalom nem volt kiadható. Dicséretet nyert: Halász G-éza. 
4. Petőfi élete és munkái. ,Jut. az önképző-kör pén;r,Mrából 1 arany. 

:Nled.dő. Dicséretet nyert: J(nppányi Lajos és Némethy Géza. 
1882j3-ban: l. Emlékbeszéd A?~any Jánosról. J utalom a kör aj~1ndé

káb6l 1 arany. Nyertes: Nagy Pál. Dicséretben részesült: Fíizy Zoltá.n 
(Petőfi a szabadságharcz alatt) és J(okas .József (Zrínyi, a költő.) 

1884/5-ben: 1 . . Mathematikai t.étel. Jutalom: Patzenho(er Conní.dné 

úrnőtől 20 frank aranyban. Nyertes: Sedelmayer Ernő j dicsérctet 
kapott : Emmel Gyula. 

2. Chemiai tétel. Jutalom: Patzenhofer C. úrnőtől 20 frank arany
ban. Nyertes: Sedelmayer Ernő. 

3. Természetrajzi tétel. J ntalom: Patzen ho fer O. úrnőtől 20 frauk 
aranyban. Nyertes: Salamon István. . 

4. Moller Ede (elhunyt tanár) élet- és jellemrajza. Jutalom: Dr. Hé'rics-

11óth János úrtól J arany. Nyertes: E'mmel GyHla. 

5. Történelmi tétel. J utalom: vVeinhwrdt 1?. és Fleischhacker_ .M. Fr. 
tamíroktól l arany. Nyertes: Ermnel Gyula. Dicséretet nyert Lindenmeyet· 

Frigyes. 
6. A hazaszeretetről. J utalom : önképző-körtől 20 frank aranyban. 

IVI edd ő. Dicséretet kapo~t: Sch imetitsch J ó zs ef 
7. Báuk-Bán fejtegetése. Jutalma az önkép:r.ő-körtől: Babérlombak 

díszkötet (5 frt). Nyertes: Lindenmeyer Fr1:gyes. 
8. Toldi F. Kis J á nosról sz 616 beszédének szónokilag helyes elsza

valá sa. Jutalom az önképző-körtől: Költők h1gasa díszkötet. Nyertes: 
Salamon István. 
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1885/6-ban: 1. :IVIátyás király jellemzése. Jutalom az önképző-körtől: 
l arany. Nyertes : Salamon István. 

2. »Iréne« fejtegetése. .J utulom az önképző-körtől: Toldi trilogia, 
díszkiad:oís. Nyertes : Salamon István. 

3. T'etszés szelinti for<lítás német classicuso).rb61. Jutalom Latkócz y 
Mihúly tam1r ajándéka: Szúsz Kúroly kisebb költeményei dfszkiadásban. 
Nyertes: Lessing »Philotas«-ával Lindenmeyer Frigyes. 

4. !{omol y szavalat. Jutalom a körtől: )>Babérok« díszkötet. 
Nyertes : Salamon István. 

5. Humoros szavalat. J\IIeddő; azért kapta Janlr,ó János komoly 
szavalatáért a díjat: Baráth Aesthetikáját díszkötésben. 

G. A madarak vándorlása. Jut. Patzenkofer Oonrádné urnő 20 frankja 
aranyban. Nyertes: Salanwn István. 

188Gj7-ben: 1. A vulkánokróL Jutalom Patzenhofer Oonrádné urnö
töl 20 darab frank aranyban. Nyertes: Simonis Ferencr1. 

2. Az »Ember tragoediá«-jának fejtegetése. Jutalom az önképző-körtöl: 
Ember Trag. díszkötésben. Nyertes: Salamon István. 
. 3. A 1VIartinovics-féle úgynevezett összeesküvés. Jutalom a tanári 
testülettől 20 frank. Nyertes : Donwnkos Károly. 

4. Berzsenyi mint ódaköltő. Jutalom a körtől: l arany. Ismeretlen 
szerzö csak dicséretet kapott. 

188718: 1. Chemiai tétel. Jutalom a körtöl: 20 frank aranyban. A 
díj megoszlott: Stern József és Deutsch Miksa között. Dicséretet nyert 
Pöttschacher Adolf: 

2. Bánk-bán, Gertrud és Petur jellemzése. J utalom az önképzö-kör
töl : l arany. N yortes • Do-monkos Kúroly. 

3. .Az idegrendszer morphologiai és élettani tárgyalása, különös 
tekintettel a gerinczosekre. Jut. az öuképző-körtől: 20 hank aranyban 
N yortes : Salamin Oscar. 

4. »Fülemile« elszavalása. Jutalom az önképző-körtől: Petrarca 
Sonettjei díszkiadásban. Nyertes: Domonkos Kúroly. 

5. »Póka.yné« · elszavalása. Jutalom az önképzö-körtöl: Győri V. 
költeményei díszkiadás ban. Nyertes : Radakovich Ödön; Ji cséretet kapott: 
Steiner And-rás. 

1889/90-ben: 1 .. Komoly szavalat. Jutalom az önképzö-körtől: Rad6 
Magyar költők díszkötésbe n. N yortes : Stern József. 

2 ... !fum oros szavalat: J utalom az önképzö-körtől: »Vörösmarty élet
rajza« díszkötésben. Nyertes : Rupprecht iván. 

1890/~ l-ben: l. lVragyarország harczai az izlammal, különös tekintettel 
HunyadyJáuoskorára.Jntalomazöuképző-körtől:larany.Nyertes:SternJózsef. 

2. A kőszén. Jutalom az önképző-körtől: l arany. Nyeltes: Rajne·r 
Zsigmond. 

9* 
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3. Komoly szavalat. Jutalom az önképző-körtől: Toldi-trilogia dísz
kiadásban. Nyertes: Ste~·n József; dicséretet kapott: Frank~ József. 

4. Humoros szavalat. Jutalom az önképző-körtől: Vas G. »Nagy 
idők ... « díszkiadásban. Nyertes: Fóth Kálmán. 

1892/3-ban: 1. l{omoly szavalat. Jutalom nz önképző-körtől : Radó: 
»Idegen költők albuma«, dí~zkiadásban. Nyertes: Ult·ich Ná1ulor. 

2. Humoros szavalat. tintalom mint a komolynáL Nyertes : Rupp
recht Iván. 

3. Petőfi élete és m(ikődése. Jutalom az önképző-körtől: ] O koronn. 
Nyertes : Wagner Zsigmond. 

4. Művelődési viszonyok az Anjouk alatt . . Jnt.'tlom Szabó J(ároly, 
kir. tanácsos, tanfeli-igyelő ítrtól: l arany. Nyertes: Rupprecht Iván. 

Az elektromosság haszna a gyakorlati életben. Jutalom az önképző-
köt'től: 10 korona. Nyertes : Szab ó Károly. 1 

Kiváló szargalom fejében a következő tngok kaptak még díjakat: 
Szabó Károly (Eötvös : »Gondolatok« díszkiadás, az önképzé>-ködől), 

Rupprecht Iván (»A l{öltők Lngasa«, díszkiadás, az önképző-körtől) 

Ulrich Nándor (3 koronát ismeretlen jótevőtől); Giséla Gusztáv (»Római 
régiségek«, ismeretlen jótevőtől). 

1893/4-ben: 1. A magyar honfoglalás vihígtörténeti jelentősége. J utalom 
az önképző-körtől: l arany. Nyertes: Authcried Ernű. Jutalom a másik 
munkának: a majális fölöslegéből 10 korona. Nyertes: Uh l Sándor. 

2. A munka dicsőíté8e (Költemény). Jutalom az önképző-körtől: 1 
arany. Nyertes: Ulrich Nándor. 

3. Jókai 1848-49-ben. Jutalom az önképző-körtől: J arany. Nyertes: 
Giséla Gusztáv. 

4. l{omoly szavalat. Jutalom az önképző-körtől: Szász Iü\roly költe-
ményei díszkiadásban. Nyertes: Ulrich Nándo1·. · 

5. Humoros szavalat. Jutalom az önképző-körtől: Költők Lugasa 
díszkiadásban. Nyertes: Bod1·oghy Árpád. 

6. Állatvédelmi eszméket felkaroló elbeszélés vagy költemény. Juta-
" lom az Allatvédő-Egyesiilet ajándéká.ból: 5 frt. Nyertes: Ul1·ich 1-lcindor; 

dicséretet nyert : Rechnitzer Ferencz és más munk:íval njb61 Ulrich 
Nándor . 

1894/5-ben: l. l{omoly szavalat. Jut. a körtől: Endrődy Sándor : 
Magyar költők kincsesháza díszkiadásban. Nyertes: Uhl Stindm·. 

2. Humoros szavalat. Jut. a köTtől: Tóth Béla »Száj1'Ól-s.gájra« dísz
kiadásban. Nyertes: Stocker Gyö'rgy. 

3. A magyar ballada-irodalom fejlődése Aranyig. Jut. a tanári kar 
ajándékából 2 arany. Megosztva nye1·ték: U/d Sándor és Stocker György. 

4. A magyar alkotmány fokozatos fejlődése a kiegyezésig. J ut. Le nek 
Victor ur ajándékából l arany. Nyertes: Krau.sz Mihály. 
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5. A hő mint mozgás. Jut. a kör pénztárából 2 arany. Nyertes: 
Auth.er1'ed Ernő. 

Dicséretben részesültek : Petőfi egyes remekeinek talpraesett fejtege
téseiért Ií.rc~usz Mihály, Stoclcer György, Uhl Sándor. 

Föl sem kell talán említenem, hogy körölbelii.] ugyananynyi pályázat 
meddő maradt mint a mcnynyinek nyertese akadt. Ha még fölhozom, hogy 
a körnek érdemkönyve is van, melybe egyebek között Uh l N ándornalc és 
Krausz Mihálynalc Gyulai Pál költői és· prózai fiunkásságát tárgyaló 
két derék alkotása is belekerült; tov~íbbá, hogy a körnek szép könyvtára 
is van; hogy megalakulása kezdetétől mai napig különböző szépirodalmi 
folyóiratoknak előfizetője és buzgó olvasója: körülbelül felsoroltam rnind
azt, ami körünk képének jellemző vonásait tünteti fel. 

A körnek sikerdús mnltja, a tagok komoly törekvése, lankadatlan 
buzgalma és vezetőinek kitartó szorgalma biztos záloga annak, hogy a kör 
a jövőben is haladni, izmosodni, virágozni fog. 

5 . Iskolai ünnepélyeink. Látogatások. 

A szív- és jellemképzés kiváló factorai az iskolai ünnepélyek, melyek Iskolai 
emlékezetes napok, fenséges eszmék, nevezetes események dicsőítésére és ünnepé
szellemi nagyjaink érdemeinek méltatü~sára szolgálnak. A már formailag is lyeink. 
lélekemelő ünnepélyeken vajmi könnyen fogamzanak meg a szent és haza- Látogatások. 

fias érzelmek és eszmék az ifjuság zsenge és fogékony szivében, amelynek 
tennő talaj~íra hullván, magasztos eréuy~kké izmosodnak, melyek viszont a 
jövő nemzedékének küzdelmes életpályáj~ín vezérelvekül szolgá.lván, arra 
képesítik, hogy a vallásért, a hazáért, a közügyért ne csak lelkesedni, 
hanem tenni, küzdeni, áldozni is tudjon. 

Tan:lrtcstületünk, amelynek kebelében a közügynek szintén nem egy · 
buzg6 apostolára akadunk, ö.röme~t megragadott núnden alkalmat, mely 
az ifju~ág lelkére nemesítő hatást gyakorolhatott s azon meggyőződésből 

indulvcin ki, hogy az ifjuság lelkesedésének legméltóbb táplálékát a tudo
mtí.nyért, müv6szetért és hazájukért élt, ne1uzeti irányt jelölő haza
fi ak cmlékének meg-megujíMsa képezi, nem szalasztott el úgyszólván egy 
alkalmat sem, mikor s~ellemi onzloposaink érdemeinek méltatására tér 
nyílott. 

N ernzetünk egyik ősi és ki v ál 6 erénye : a trón iránti rendületlen 
hífség és ragaszkoq:.ú:;. Hogy ezt élesztgessük és ápolgassuk a ránk bizott 
csemeték ben, 

O Felsé,qeilc nevenapján, október 4-ikén és november 19-ikén 
nemcsak hálaad6 isteui tiszteletre vezetjük ifjuságunkat, hanem rendesen 
iskolai ünnepélyt is tartunk, kivált dicsőn uralkodó apostoli Királyunk 
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nevenapján. Ugyancsak évente fényes ünneppel üljük meg egy idő óta 
rendesen a Ber~seny,i-lcörrel karöltve, 

a nagynevezetességü }unius B·ikát, 
A kiegyezés a kiegyezésnek zárókövét, Ő F elségeik megl~oromíztatásának é:vfordnló 
és koroná- napját, mely hazánk történeti lapjainak egyik legnevezeteseph és leg.örven-
zás emlék- d t bb é .. "l 'd"l l tt k l · b d " 1 .. " 

ünnepe. 
e esc esem nye: oro { 1 o {re e vesze ne 11tt sza a sagnn { tLJpíszn-

letésének hajnala, me_]y uj életre, szebb jövőre Berkentette a m~1r-már 
pusztuló, haldokló nemzetet. lVIindezen ünnepélyek fény- és központj:-1t 
ama ünnepi beszédek teszik, amelyek Ő Felsége dicső uralkoch1sának és 
alkotmányunk viss:taá.llításának magasztos. tényeiről oly lelkesen, oly ihletten 
szólnak az ifjuság szivéhez, elhintve benne a haza és az uralkodóház iránti 
rendületlen szeretetnek majdan nemes gyümölcsöt termő magvait. Ez 
ünnepélyek szónokai közül mint legszorgalmasabbat és legjelesebbet Betla 
Lajost, a történelern tamfrát kell kiemelnem, a kinek lélekemel ő, lelkes 
szónoklataiból sajnos, még egy rövidke eiMtummal is alig szolg;-ílhatok, 
mert beszédei az ünnepélyes pillanatszülte ihlettség rögtönzött gyer
mekei lévén, papírra nem igen vet6dnek. K:ivüle leginkább Salamin Leo, 
az intézet igazgatója, uznbtn Moller Ede, Dr. lúírlJáti Iúitoly, Fleisch
hr~Jckc'i· Mór Fridolin stb., a hazai irodalom tanál'ai, intézuek gyakorta. 
lelkes beszédeket az ifjusághoz e nagy napokon. 

Intézetünk nevezetesebb eseményei közzé sorolom, hogy 
Trefort ..tÍgost, 

vallás- és közokt. m. k. minister 187:3. október 29-ikén, 1876. novem
ber 4-ikén és 1879. junius 25-ikén meglátogatván iskohínkat, jelen volt 
az előadásokon, egy izben az érettségi vizsg(uaton i ( 1879-ben), és tapasz
talatairól mindanynyiszor a legnagyobb megelégedését fejezte ki. Nlinda
három izben testületileg tisztelegtiink a miniszternél, aki kiváló gondot 
fordított a mi intézetiink haladására és jövőjére, . biszen tulajclonképen ő 

volt ez intézetnek a mcgalapítója. 
Iskolai ünnepélyeink sorát az 1875 deczember l4-iki 

Toldy-gyász- Toldy-gyászünnepély 
ünnepély nyítja meg, melyben elsirattuk nemzeti irodalomtörténetünk nagyérdemü 

(1875) alapvetőjének halálát. A requiem után Moller Ede tanár tartott rólu mag
vas emlékbeszédet, melyben az elhuuytuak halhatatlau érdemeit ismer
tette. Utána Ullein József VII. oszt. tanuló szavalta Dr. Kárpáti Ká1·oly 
tanárnak alkalmi clégiá.ját, mire fölhangzott a soproni Férfidalegyesületnek 
megható gyászéneke. 

Toldit egy évvel később, Deák Ferencz, a »haza bölcse«, követte a 
hideg, nyirkos sirba. Halálának hire megdöbbentette az egész nemzetet. 
A »haza megmentője« kegyeletes emlékének megörökítésére és hervadha
tatlan érdemeinek méltat~ísára a tanártestület rendkivüli tanácskozmnnyában 
elhatározta, hogy az elhunyt képét a tanácsterem számára megfestcti : 
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hogy 1000 frt erejéig Dedk-Ferencz ösztönclíj-cLlapút létesít s hogy 1876 
április 23-ikán 

Deák-gyászünnepély-t 
rend z. A határozatok meg is valósllltak. Az ünnepélyen az intézet igt~JZ· Deák-ünnep 

gatója mondott emelkedett hangu be. zédct, Utlein J ózsef VII. uRztályu <1876 ápri-
.ló l l D 7. ' ' 't' K ' l ~ l · bb lk l · l ·~· " lis 23 és 1878 

tan n c . zava ta r. · A ar pa ~ ctro y tanarn a { UJ a a ·a nu c cg1apt február 28) 

»a gyás;.;;ba borult mngym· ha:aínak bús panasztít, zokozását legönzetlenebb 
fia vesztén. « Semetkc József V li. oszt. tanuló ajkairól pedig gyászbeszéd 
hangzott cl. Mrgható 'lOlt a »Soproni Férficlalegyesület« Honfidal-a és 
Gyászéuek-e, végre az egész ifjuséíg ajkairól elsz~ílló » Szó:tat~ magasztos 

hangjai. 
K ét évye] későbben 1878 ... febr~t<Ír ~8-iluín ujra hódoltnnk Deák 

Ferencz nagy szellemének iutézetünk fa lai közt. Ugyanü..; 
Deák Fe?'encz, a meqclicsöült N agysúg halálának évfordttló-ját 

kegyeletcsen megíinncpcltül<. Ez alkalommal Ujv<-iri Béla ragyogó t olla 
jellemezte a '> nagy« D eáknak igazság- és haza zcrctetét, bölcseségét és 
páratlan önzetleuségét., ki jutalom, kincs, rang után n em vágyódván, abban 
lelte érdemei legszebb- j utalm;ít, ha majd a sirj ~1n elmondja a .nrmzet és 
a királ y, hogy ~ Deák J?ereuc.z; vecsületes ember volt.« 

Az 1870-iki esztenel éS egy igen örvendetes eseménynyel : Ő Felségcik 
ezüst lakodalmá\·:.d lepte meg a nemzetet, tehát iskolánkat is. lJJtézet i.ink 

Ö F elségeik egybekelésének :J5 é'ces jubileumú-ra 
külön örüm-iirwepélyt rcudezett, melyet hálaadó isteni tisztelet e lőzött Ö Felségeik 

meg. Ez alkalommal a tanári kar összes tagjai ahíirtúk ama remek emlék- egybekelése 

könyvnek egyik lapját, melyet Sopron városa hódoló tiszteletének jeléül 25· .~~for-
o" ]';\ l ~ ·k 1 · dulo]anak 

. ~c segc1 ne { átnytl_ltott. ünnepe 

188 1. m~íjus hó l O-ikén, Ő cs. és kir. Fensége (1879) 

Rudolf Trónörökösnek Stephania Ö Fenségével, 
a halhatatlan emlék ü J ózscf mídornak unokájával történt egybekelése napján Rudolf 

ifjus<:ígunk r észt vett a h<:Üaacló i ·teni tis_zteleten. t rónörökös 

Ax 1882-ik év f):zc, a mulandóság ez örök jelképe, ravatalon tal;ílja me~yegz~jé
" T ' t I dal l b" k é L"lté t" 1. ~ 'll ·· "k ne napJa . .n.ra11y u un os . . ro · mun { usz c: ge, w sze n n < ragyogo cs1 aga u ro (1881. má-

nyuga.lomra Jeh(t nyta f:.lradt szempillái t. A. leverő hfr mély gyászba borí- jus 10) 

totta az egész huz~lt. Intézrtüak is sictett ler6ni a kegyelet és hála 
adójá.t a l\1egdicsőü lt nagy szellemének. 1 883-ban márczins 3-ikán folyt le 

Arany-gyás$iinneplö-nk, 
melynek fonalán Veleincsies Miklós tanuló ismertette Arany János életét, :Arany- · 

Fleischhacker M . F~riclolin tam1r pedig h(í képét nyujtotta az El hnnyt gyászünne" 

ir6i p:ílyájának és clévölhct etlen érdemeinek, mclyekct magának uemz;ti p~ly ~18933) marczms 
nyelvünk és költészetönk felvirágzá.s::íban szerzctt. J ele'ntékeny sih....lerrel 
szavalta Nagy Pál tamlió a magas szárnyalásu »Rendületlenül« ódát, 
Németh Zs·igmond tanuló pedig az örökszép »1'etemrehivás«t. Még Bischitz 
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Dávid tanuló mutatta be »Buda halálá«-ról szóló tanulmáoy:ít, mirc a 
főreálisk . énekkar Hymnus-ával véget ért a szép, de a pótolhatatlnn vesz
teség fájdalmának érzetében levert hangnlatu gyászi.innepély. 

Ritka szép alkalma nyílott az intézetnek 1883-ban ana, hogy a tes
tület egy derék és köztiszteletil idősebb tagj:inak: Ulber Mátyús taru1rnak 
érdemeit méltassa és erkölcsi elismerésben, j_utalomban részcsítse. Ez volt 
a deczemher 8-ilrán tartott 

Ulber-jubilet~m, 

melyet - a jelentés szavai szerint - nem azért rendeztek tanártársai, 
hogy tüntessenek, hanem hogy a közoktat~í:sügy terén 35 éven át lelkcsen 
és lelküsmeretesen működő és küzdő bajnok homlokára cserko ·zorut tegye
nek tiszteletök jeléül és azon érdemekért,· mclyeket az ünnepelt magának 
a tudományok t erjesztésével, az ifjnsá.g nevelésével és a magyar ttírsa
dalmi élet és nemzeti művelődés emelésérc czélzó öm~etlcn, buzgó és sikc
res tevékenységével szerzett. 

Az Ünnepelt érdemeinek és iránta megnyilatkozó közbecsülés11ck 
tudható be, hogy a szerénynek rendezett ünnepély oly nagy mérvekct 
öltött, hogy cgé. z városnnk köz-örömünnepévé vált, mclycn az i:kol:ín 
kivül társadalmunk minden rétege sietett kifejezést adni ir;ínta való tjsz
teletének és szeretetének. 

Nagy örömct okozott és emelte az ünnepély jclontőségét és fényét, 
hogy beiczi Dr. Németh Antal, kir. Tanácsos, GyőrtankcriUeti Főigazgató 
személyesen megjelent az ünnepélycn, így akarváll bizonyságát adni a7. 
ifjnságnakJ a szüJőknek és a polgárságnak, hogy a tamít·i pályán becsülettel 
töltött 35 évi n1ííködés n1egérdemli az elismerés koszoruját. 

A főreáliskolai énekkar ima-előadása után Bella Lajos tan::\r lépett 
az emelvényrc, hogy a tanári kar nevében üdvözölje az Üuncpeltet. A 
meghatottság elfogódó hangján elmondott rövid, magvas, lendületes beszéd 
mély benyomást tett a közöm;égre. 

»lntézetünlcnek«, igy kezdi, »örömünnepe van 1na. A Te müködésed 
35-ile évford~tlójának ünnepe. Önzetlen; sz-ivből fakadó tiszta örömmel 
üdvözöllek kat·társaim, a Te igaz barátaid nevében ez 'Ünnepnapon. 
Harminczöt év egy csöpp az idők végtelen oczeánjában) po?"landó embe1·nek 
egész élet._ És ezt az életet Te egy fáradságos, de magasztos hivatásnak: 
az ifiuscig nevelésének szenteléd. Négy nemzedéket tanítál Klio ércz
szavára hallgatni. N égy nemzedékkel közléd az élet mesteréndc bölcs 
tanácsait. Négy nemzedék szivében gyujtád lángra az érzelmek legszen
tebbikét: a hazasze'retetet. « 

És elsoralván a Jubilánsnak a magyar szabadságharczban, a katcdn1n 
és a közligy terén szerzett holeros érdemeit, így végzi szavait: 

»És mit szóljak 1nost társaim, a Te társaid nevében, a kiknek Te 
vagy lelkes bttzdítója a nehéz munkában, akik büszkén vallanak Téged 
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És cs ,!lis e kettőnek harmonikus kiképzése adhat a társadalomnak 

valódi. becsületes emlJertársakat. 
Ilyen kertben rnunkálkvrUdl Tt>, tisztelt Bajtá~rs, bu~gón, erődhöz 

képest sikcresen, mi1tdig becsülettel és lelkú'smeretese1t ú,r;y, hogy miko1· 

oktattál, neveltél is és viszon t. 

Ezért tiszteltek, ezért becsültek Téged a szülék; ezért ragaszkodtak 

I lozzád és sze1·ettelc Tér;ecl tanítványaid; ezért leltek Benned szülói 

helyettest és igazi szeretö atyát. S éppen ez tette fontossá, magasztossá 

állásoda t. 
S minthogy hivatalodat nem napszdmnak, nem l~eresetmódnal.; 

tekintetted, milködésed meghoztr_:t számodra a köztiszteletet. S 1nert sze nt . 

fogadásodat, esküvel pecsételt szent fogadásodat, hiven teljesitetted: pdlyúd 

a becsület pcilyájcivá lett Rád nézve is J 

8 a buzgón küzdők soniúan nem babér, nem leülfény ösztönzött 

Tége'l nevelő-tanítói kötelességed teljesitésében. A Te lán,(jszerelmednelc 

heve kiolthatatlan volt minclig e három név Í'tcint: Isten, kircily, 

haza! 
Tudtad és érezted, hogy Isten áldása néllc,ül nincs és nem lelzet 

üdv e földön. Érezted és l'udtad, hogy a boszus Egek S'uhogó ostorainak 

csapásai alatt nyög a hon és omlanak össze a trónok, h(t szent kezek

ben nincs az oktatás, ha bölcs kezekben nincs a nevelés. 

$ mert ily meggyőződéssel szentelted életedet, eddigi éveidet és 

napja~·dat a hazai tanügynek: azért iidvözliink mi ma Téged Si?tÍviink 

egész mclegével; azért vagy Te kiválóla,q ma tiszteldünk tárgya s azért 

lcivánfuk egy szívvel-léleklcel, hnrJy a jó Lc;ten áldjon mer; békés, nyugal

mas évelelcel öreg napjaidban, hOJY minél tovább láthasd tanítványaidat 

mint becsületes honpolgárokat; láthasd azon tisztelőidet, alcik az érdemet 

mindenkor méltányolni tudják. Összes érzelmeinket e szóba foglalom 

össze : éljen J 
E nagyhatásu beszéd után sorban üdvözölték l{artársuokat a társ

intézetek és számos egyesületünk küldöttségei. Azuhín Németh Zsigmond 

VIII. osztályn tanulónk elszayalta Uj vár-i B éla tanárnak ez alkalomra írt 

ünnepi költeményét, melyben a tant1ri ptílya nemes hivatását így 

jellemzi : 
»Harminczöt hosszu év tanári széleben: 

Reménynek szép, valónak égi vé1·! 

Ujjászületni anynyi nemzedékben, 
Munkálni lelkesedve ezrckór' · 

' 
Fényt szórni szét az ész szövétnekével, 

Vir~1gfakasztó hőt: szív melegével; · 

Irányt jelölni, rév felé vivőt 

S küzdésre bírni fáradt csüggedőt. « 
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És a befejező vcrssznk S7.[lVRÍ szcrint: 

»Harminczöt hosszu év tanári székben J 

Harminczöt évi nemes küzdelem! 
; 

Ugy olvasom mindnyájatok szivében 
Örömmel ünnepeltek énvelem. 
l-Iát nyC1jtsuk át, régóta Yár a pálma, 
S mert úgyis ez volt mindjg lelke álma, 

~lond juk meg N éld, hogy pékhíja hat: 
Szeretjük mint Ü: a jót s igazat!« 

A főre:1lisko1a ifjusága nevében Nagy Pál VIII. oszt. tanuló szó
nokolt s az üdvözlet befejeztével eziist sedeget nyujtott át szeretett taná
r:ínak, melyet a hálás ifjus::íg e uap emlékeül _ szentelt neki. 

Az üdvözletek sorát Salamin L eo igazgató szép beszédje z<írta be, me! y
ben a .Jubilánst, mint a rc::íliskolák legrégibb bajnokainak egyikét ü u vözölte és 
igen cüsmerőleg nyilatkozott tiszta jelleméről és buzg6, sikerdús tanári 
m Cíködésér(íl. 

A sikerült jubilenmot fényes bankett követte, hol sr.<ímos felköszöntőben 
njból rnagasztalt:~k n soproniak der_ék tanárát, Rki mindny6jnnk örömére 
ma is tel jes épségben élvezi megérdemlett nyugalmának csöndes napjait. 

Emlékezetes na.pja lett intézetünk ifjus~ígának nz 1884-ik évi május 
3 1-ike, mikor ifjnságnnk 

Ü Pelségének Sopronba val ó bevonulásánál 
sorfalat képezve, szemtől-szembe hithatta dicsőségesen uralkodó apostoli Ö Felsége 
Királyát és harsogtathatta az ifjukori lelkesedésnP-k levegőt megreszkettető legmagasabb 
éljcneit. Fokozóelott az ifjuság l e l kesed~se, mjkor Ö F elsége két nappal látog~tása: 
·1 "bb 1 bb l ~ l l . l . k l l . (lSB4 JUn. 2) ' éso en egmagasn atogatásit~·a tls.zte te meg 1s ·o án mt és az Igaz-
gató lelkes üdvözlő szavai után megtekinh·én tautermcinket, szertá.rainkat 

és kiállított rajzaink at, e kitüntető nyilatkozattal távozott: 
»Mindennel, amit ez iskolálJWL láttam, 1'gen m eg vayyok elégedve. « 
Ritka szép és intézetünk annáleseiben egymagában ~1116 ünnepet ült Emléktábla 

iskolánk egy évre rá! a koronáz<fs 18-ik évfúrdulój:l.nak napján, az Ő Fel- ~elepl~zési 
sége legmagasabb látognüisát megörökítő, a főbejé1rat bnl fnlába illeszt ett ;:s~e~ely~ 

E l l 7 t ~ 1 . 7 1 l 7 l • •• 'l ét ( JUn. ) m etc au11a. c ep ezes1, 1.~nnepe y- . 
A tá.blát Hauser Károly, jeles rajztanárunk terve szerint Mechle J ózs,)( 
faragta ki a legszebb rákosi kőből. Aranybetlis szövege így hangzik: 

I. Ferencz József 
Magyarország Apostoli Királyának 

1884- Május )t-iki 

Leg:rna.gasa 'b b Lá to ga tás a 
Emléke ül 

A Soproní Áll. Föreáliskola. 
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A Honfidal elhangzása után Dr. Kdrpdti Károly tanár ünnepi beszé
dének eme passusa alatt hnllott le a lepel az emléktábláról: 

.. .. . » Mi is, tisztelt iinneplő tú1·sak., arJért gyültünk itt ma egybe, 
hogy endékét megünnepeljük azon reánk né~ve nevezetes napnak, amilco'r 
Felséges Kireílyunk legmagasabb látogatásával lcitüntette intézetünket. Azért 
gyültünk itt ma e.r;ybe, hogy ne csak (elujítsuk lellei szemeú~k előtt ama 
naJ_J magasztosságát, ltogy ne csak ujból átérezz,ük a hazafias lelkesedés 
szent tüzét, lu;,nem hogy intézetiink történetének ezen felejthetetlen napját 
kőbe vésve, megörökítve, dt is adjuk az utókornak. 

Httlljon le telzát a lepel! 
Hadrl hirdessék e néma kö arany beiüi, hogy l. F erencz J ózsef, 

JJ1agyarország apostoli királya szeretett király, hogy dicsőségének és hatal
mánalc örvend és hódol az egész nemzet s vele egyiitt n't'i 1·s, midön e 
napon a sze}·:etet és hííség vit·ágaiból font koszontt hódolatteljesen letesz
szük lábaihoz.« 

.A beszéd e rövid fohászszal végződik : 
»És te, magya'rok I stene, ki hatalmas karoddal ezer év óta épségben 

megtartád nemzetünket; ki anynyi veszély között nem hagyád elveszni Árpád 
unokáit: tedd nagygyá és hatal·massci e népet, hogy annak 

» . .••. núnden ik nyomára 
ragyogjon emberméltóság sugára ! « 

1iajd megcsendült J ankó Sándor, VII. o. tanuló ajkain Latkóczy 
M'ihály tanár lendületes ódája, mely szerint emlékünnepünk »nem a hizelgés 
titkos csalfa híme, mely bennünket e szent csarnokba vitt«, hanem az 
őszinte, hálás szivek komoly és magasztos ünneplése, mely felejthetetlen 
nyomot hagy az ifjus::íg lelkében és szarosabbra fíizi a szeretet Impcsát 
az uralkoclóházhoz. 

Az énekkar Hymnusa méltó befejezője volt a lélekemelő ünnepnek. 
lVIajd l'1•e(ort Ágost, vallás- és közokt. ministcrt, a Tud. Aka:Clemia 

elnökévé történt mcgv:.ílaszh1sa alkalm;fval, felir:1tban üdvözli a tanári 
testület. 

1887-ben 
Sinwr Júnos 

esztergomi herczegpritmís ŐEmincntüíja úldozársdgdnak 50·ik évfordulóján 
a kath. ifjus~ig jelen volt a h~llaadó isteni tiszteleten. 

~trefort Ágoston, 
vallás- és közoktatásügyi minist crnek pedig, születése 70-ik évfordu,lójcín 
a tmiári testület egy díszalbummal kedveskedett, melynek Flt~ us ct Iúí1·oly 
rajztanárunk ::lltal festett díszes cmlék-lapján tolmácsoltuk szcrencsekivá
natainkat a hazai tanügy e fáradhatatlan bajnokának, a kinek a következő 
évben, közel 16 évi ministersége uhín történt elhalálozásával elárvult a 
gondjaira bizott hazai tanügy, melyet példaszerü tevékenységével, lanka-
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datlan kitartásával rö-.;;id idő alatt ő emelt ki a sötétségből és századok 
mulasztásait pótolv:ín, a fejlődé· nem remr-It fok~h·a juttatta. A mély gyász
ban osztozik intézetiink is. Szeptember G-án részt vesziink az ifjusággal a 
plébánia-templomban tartott 

Tr e for t-requiem,-en Trefort-
ruelynek befejeztével a tantermekbe vonulnak a tanulók, ahol a tanárok requiem. 
clőad:ls alakjában ismertetik a nagy államférfiu érdemeit, kivált a 
tanügy terén. 

És ugyanazon tanévben egy megrendítő esemény hire járta be a hm~át: Gyászmise 
Rudolf trónÖ1'Ököst, · Rudolf trón-

~Iagyarország 'bii. zkeségét, jöyőnk legszebb reményét, váratlanni kiragadja örökösért. 

h l l l ~ k b "l ~ .r· · · ] " él bá -< (1888 febr. 6) a a }l az é cS~ ~orá o . .1n1 1s o ztJU ~ az orszag ro y c natu.t s meg-
gyászoljuk a korán letört vin\got, mely lehulltával sirba temeti reményeink 
javát. Leróttuk kegyeletünk ad6j~1t, mikor a szeretett Királyfi korai halálát 
február hó 6-iká.n, a Szent-1vlihály templomban tartott gyászmisén meg-
könyeztük és felejthetetlen emlékét az ifjuság szivébe Yésni iparkodtunk. 

189 l-ben febrmír 28-ik:1n njb61, tehát harmadszor lerójjuk kegye- Deák-ünne-
letünket lVIagyarország regenerátorának: pély (1891 

Deák J?erencznek febr. 28) 

porl6 ban:wai iránt, mcly alkalommal T óth JJ!lárton kartársnnk tart r6la 
megható emlékbeszédet. És két hónappal később: május 24-ikén iskolánk 
kath. ifjusága megtili 

egyházi zász lajának beszentelő és felavató iinnepélyét 
a templomban és iskolában. A boszentelést lilaráz F erencz prépost- Egyházi 
kanonok végzi és . magasan 87-árnyaló egyhá:~,j bcs7.édet mond a zászló zászló be-

J.elent6séO'érőL mint az io·az vallásossáo· eO')'Ík S)rmbolumáról Az iskolában szentelö ün-o o b o . 
pedig az igazgató és Halmossy I stván, hitoktató tartanak az ünnep jelen- ne~~ (1891. 
" é " 6 'f' á llá á · " l d"l b d k maJus 24) toség 't magyuraz , az 1 JUSc got ya c sossc.gra mto en u etes eszé c ?et. 

A z:ís7.16 diszftésére a tanári testillet selyemszalagot ajándékozott. 
1892-ben JUnms 8-ikán szokatlan örömre virrad a nemzet. Ez volt 

ugyams 

6 Felségeik, 
dicsőn uralkodó L Ferencz József és Erzsébet király

asszonyunk koronázásának 25-ik évfordulója. 

A legtisztább öröm érzete ·pezsdült fel okkor minden magyar szivé
ben. Haraugok z(lgnsa, a hálaadó Tedeumok és imák, kivilágítások, 
versenyek, alapítványok, ünnepélyek egész sorozata örökemlékezetiivé tette 
e zép napot Magyarországnak, mert valóban boldog lehet az a hon, 
melynek ily nemeslelkii Kú··ályasszonya és ily fenkölt szellemü Ki·rálya 
van. A nagy öröm kitört iskolánk tanári testliletének és ifjuságának 
kebeléből is és megnyilatkozni kivánt. Az e czélra rendezett ünnepély 

Ünnepély 
ÓFelségeik 

koronázásá
nak 25-ik 

évfordulóján 
(1892 jun. 8) 
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az ifj. énekkar Hymnusával kezdődött. 1\tiajd Dr. Kárpáti Kdroly tanár 
lépett a7. emel vényre, hogy a napnak történeti fontosságá.t, hő n S7.eretett 
K irályunk kimagasló erényeit és alkotmányos érzületét jellemezvén, 
r~í.mutnsson hazáok bámulatos haladására, fejlődésére azon századncgyedben, 
melyet alkotmányunk visszaállítása óta ÓFelsége bölcs korruányzt\sa alatt 
elért. A befejező részben ez intő szó7.attal fordul tanítványaihoz : 

»Azért áraszd el Uralkodódat te is, kedves ifjuság, ártatlan lelked
s.zived legtisztább szeretetével! Kövesd őt a jóban, széplJen és nemesven! 
Tan~tlj tőle önzetlenül és fo?YÓn szeret?ú a hazát, tisztelni a törvényt, 
szolgálni a.z igazságot, teljes'Íteni a kötelességet. Haladj az ő nyomdokain, 
ha szorgalomról, munká?·ól, kitartásról ran szó s ha a legmagasabb erények 
gyalcorldsát tüzted lci czéloclu.l. S ha mindezekben híven követed őt: kell, 
hogy a férfikor napjaiban mcylcözelítsd a.'3 emberi .iellem · ctzon tökélyét, 
mely kitünő honpolgárrá minősU; mely Isten előtt kedvessé, nemzeted és 
embertársaid előtt tiszteltté és becsültté teszen. N e feledd, hogy a jó honpol
gárnak jelszava: Isten, király, haza! Élj, s ha kell, 1.1érrcl se késs adózni 
értö le. És ezen eszmékért való kii .. zdelembcn s.zállj diadalról diadalra: Isten 
dicsőségére, hazdel javára, királ.11orl üdvére!« 

lVIajd Baloyh Júnos VIII. oszt. tanuló szónokolt u koronázás emlé
kéről, Kirschbaum Manó pedig elszavalta Latkóczy Mihály tauárnak 
»P·ro reye nostra« alkalmi ódáját, melyuek végső versszakára sziinni nem 
akaró tapsvihar keletkezett, mert benne így apostrofálja a költű a nagy 
királyt: 

»Szabad hazának gondo . .::., büszke őr e, 
Maradj sokúig köz Ui nk, nagy kit· lll y! 
Vezesd népiinket utain előre, 
Hol a kor munkúért bauért kinál: 
És a » legelső « magyar lészsz közöttiink, 
M'íg ett Dunúnál férfisz-ív douog, 
Szavad, nKtJgya1· ég domuorul fölöttiink 
És kebleinkben honfitii.z lobog. « 

A Százat megható dallamával véget ért az ünnep. 

lVIajd 
Vaszary l(olos, 

Vaszary pannonhalmi főapátnak esztergomi érsekké történt kinevezése aikálmából 
Kolos her- testületünk 8 taggal képviselteti magát abban a nagy tanári küldöttség
czegp~imás- ben, ·mely B eiczi D·r. N émeth Antal, kir. tanácsos főigazgat6 vezetése alatt 

nal. tisztelegvén az uj egyhá.znagynál, örömét és szerencsekivánatait tolmácsolta 

e magas kitüntetéséhez. 
l 

Márczius Márczius ld~tsát 
Ídusánakün- 1893-ban ültük meg legelőször iskolai ünnepélylyel, mely alkalommal 
nepe (1893) Ujvári B éla mondott gyujtó alkalmi beszédet. A rákövetkező alkalommal 
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pedig Bellr-t Lajos tartott nagyhatásu beszédet, különösen a haza iránti 
kötelességeket fejtegetvén az ifjuságnak 

Múrczius l ü-ikén megsirattuk a nagyemlékczetii 
Bm·oss Gdbor 

ministert, a »vasemuert«, a munka és kötele. ség kimagasló h()sét és egy

ben nklo7.aü1t i.. Czélja czrn ünnepélynek a7. volt, hogy fölkeltsük és 

megs7.ih1rdítsuk a7. ifjns:ígban a kötelességérzetet és n 111/tmkaszerctetet. 
lVIég ugyanazon év november 28-ildn a Berzsenyi-körrel együtt 

Jókai Mór 

Baross Gá
bor gyász

ünnepe 
(1893 már
czius 19) 

Jókai Mór 
t w gy szelJemének h6dolt inté7.etünk, megjubilt11 ván 

tollának imnu1t· félsz:ízadra szól6 remeklését. 
· 18~4-ik évi á.prilis h6 28-ikán 

az agg költő ragyogó jubiláris ün
nepe (1893 

nov. 28) 

Dr. Klam,arik János, Dr. Klama
vallás- . ·és közokt. min. tanácsosnak és a középiskolai os7.tály főnökének r ik János 

40 Ó\'C. jubileumát iskolai :zünettcl ünnepeltük meg, miután megclő7.ő1eg jubileuma 

mrgmagyur~17.tuk a tanul6 ifjuságnak e nap jclcntő:égét a középisk. tan- (1894 április 

ügyben é: kifejtettük a J ubilán: érdemcit küzépi k. oktatásunk fejlődé é- 28
) 

ben. A budapesti országos jubileumon tanártcstületiiuk négy tagja vett 

részt Salamin Leo jgazgató '>Czetése alatt. A J nbihíns tisztelői által ez 

alkalomra kiadott Emlékkönyvbe pedig Dr. Ií..:irpd.ti Kú'l"oly irt róla czik-

.l.::et »lfarcz a púnszldvolckal« czim nlatt, melybcn dr. Klarnar,ik Júnós
nak, a Bcs%tcrczebáuyáu ald~oriban c1 harapódzott panslávismus ellen foly

tatott hazafias é: sikeres küzdelméről számol be. 
Ara11y Jeinos 

emlékezetét 1894. jnnins 8-ikán ujítottnk meg a következő programrnal: 

J. »lfymnu:. « Ifj. zenekar. 2. »Fütmnak« Arauy Jánost6l. Sza

valja Ult·ich Nánclor, \III. o. tan. 3. Arany a balJadairodalomban. Trta 

és cWadja: Giséla G?tszüív, VIli. o. tan. 4. Népiink Arany költészctében. 

1rta és cWadja Uhl Sándor, VII. o. tar); .Q. l{ondorosi csárda mellett. 

Népdal Aranytól. Játszsza az ifj. zenekar. 6. Az agg költő. ITta és elő-

adja Ulrich N ánclor, V III. oszt. tan. 7. Pá:lmán lovag Aranytól. Sza-

valja G1'séla Gusztáv. 8 Önképzőköri beszámoló. Tartja Kende Ferencrt 
tanár, a kör elnöke. 9. Gavotte L. Niayeur-t6l. Játszsza az ifj. zenekar. 

Utolsó tanévünk (1894f5) bőven nyujtott alkalmat szebbnél-szebb 

iinnepléseluc. Ö FPlsége nevenapjún kivül ujból megültük 
JJ1.úrczius tizenötödikét 

énekkel, szavalatokkal és B ella Lajos kartársunk eszmékben gazdag, szivre

hat6 részekben bővelkedő beszédével. lVIajd a Berzsenyi-körrel kat§Jtye 

Arany Já-
nos emlé· 

kezete 
(1894 ju

nius 8) 

Gyulai Pál 
ki vá l 6 veteránköltőnk és legjobb prózaistáok 50 évre terjedő irói 

jának érdemeit méltattnk. A 
Koronázás évfordulóját 

Gyulai Pál 
pályá- jubileuma 

(1895 május 
29) 
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szintén a Berzsenyi-kör záróülésével kapcsoltuk össze, mcl,ycn részt vett 
bciczi Dr. Németh A.ntal, kir. tanácsos, tankerületünk főiga.r,gatója is, a ki 
mindenha nagy érdcklődést tauusít a tanulóifjns::lg nemes törekvé ci és 
sikerei iránt. Az éneken, s.r,avalatokon és zenei productiókon kivül ldv}tlt 
Dr·. Viszota Gyula tamír lelkes alkalmi beszédét kell kiemelnünk é. · Dr. 
Kárpáti Károlynak, az Önképző-kör c.r, idei vezetőjének bcszámol6ját, mcly
nek fonalán buzdító szavak kiséretében :oítadta a pá.lyanycrtcs 5 tanuló
nak a kitüzött pálya.díjakat: 5 db. aranyat és 2 díszköté ·ii könyvet. 

Tisztelgés E tanévnek két örvendetes eseményéről kell még megemlékeznem, 
Simon Ödön melyek közelebbről érdeklik tanintézetünkct. Az egyik 
főispánnál Simon Ödön aUspán-nak 

(
1895

) föispánná történt kinevezése, mcly városunk és mcgyénk nemcsak hiva
talos közcgeit, hanem egész társadalmát is örömmel töltötte el. Intézetiink 
tanári kara székfoglalója alkalmával tisztelgett az uj főispánnál Salamin 
Leo igazgató vezetése alatt, aki meleg szavakban tolmácsolta örömünket 
és szerencsekivánatainkat ezen méltán megérdemelt kineveztetéséhez. 
Mikor pedig 

Dr. Németh Dr. Németh Antalt, 
Antal, tan- tankerületünk tudós főigazgatóját, a tanügyi pályán és. a közmi.ivelődés 

ker. föigazg. terén szerzctt bolu·os érdemeiért ŐFelsége a » beiczi« előnévvel nemesi rangra, 
ünneplése emelte, testületünk ugyancsak az igazgató ajkáról tolmácsolta c fölötti 

(
1895

) osztatlan örömét és szerencseki vánatait; az összes hely b. középiskolák 
tanárai pedig a Pannania Fehértermében bankett-re gyültek össze, ahol az 
Ünnepelt tanférfin lelkes óváti6k tárgya volt. 

Azóta szab. kir. Sopron vá.rosa nemcsak főispá.nt, hanem polgár
roestert is . cserélt. A polgárság közbizalma f. évi október havában 
Gebha·rdt József-et emelte e díszes helyre. Intézetiinknek a városhoz való 
szoros viszonyából és az uj polgármester személye iránti őszinte tisztele
tünkből kifolyólag testületileg tisztelegtünk az uj polgármesterné], ki 
Salamin L. igazgató üdvözlő szavaira adott válaszában különöscn kiemelte, 
hogy hCí:en fogja ápolni a város és az intézet között eddig fenállott 
barátságos viszonyt. 

Most a millcnium előtt állunk. Nincs kétség benne, hogy intéze
t-Link, mely eddig is anynyi jeiét adta a nagy eszmék, nagy férfiak, nagy 
események iránt vnló meleg érdeklődésének, nemzetünk eme »legszebb, 
legnagyobb napját« is a hozzá méltó módon meg fogja ünnepelni. 

B. Kirándulások és tanulmány-utak. 

Kirándulá· Az elméletet a praxissal kiegészíteni; a tudományt az élettel egybe-
sok és tanul· vetni: ez volt régóta főclve, v,ezéreszméje testületünk nevelési n:ányának. 
mány-utak. A theoretikus rendcsen csak féltudós, akinek tudománya nem ritkán 
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csütörtököt mond a gyakorlati élet talaján. Tam1rtestületüuk idejekorán belá.tta,, 
hogy szabatudósokat nevelni nem a reáliskola feladata; hogy tehát a 
tanuJók nemcsak elméleti kiképzéséről, hanem arról is kell gondoskodnia, 
hogy az ifjuság a közvetlen tapá ·ztalat révén megismerje a tudományok
nak a gyakorlati életben való szerepét., nagy fontosságát, óriási hasznát. 
Evégből nundenkor nagy gondot forditott az úgynevezett szakkirándulá
sokra és tanulmányutakTa. De minthogy az ilyen excursióknál fődolog a 
rend és fegyelem, tanártestületünk már 1877/8-ban kidolgozott egy kü·án
uulási szabályzatot, mely íme így hangzik: 

Az ifjusági kirándulások szervezésére vonatkozó szabályzat. 

A kirándulások vagy szak- vagy vegyes kirándulások. 

a) A szak-kirándulcisokat: 

l. p. a szaktanárok (geogr., chemia, természetrajz, mértan stb.) tanárai 
rendezik és vezetile 

2. p. A szak-kirándulások is lehetőleg oly elvek szerint rendez:.. 
tetnek, mint a vegyes kirándulások. 

b) Vegyes kirándulásole: 

l. p. V egyes kirándulások alatt azokat a kirándulásokat értjük, melyek 
egyszerre több czélt tüznek magok elé pl. természetrajzit, geografiait, 
ethnografiait, chemiait stb. 

2. p. A vegyes kirá~dulásoh:, melyek vagy a:;: iskolai év nagyobb 
szüneteiben (husvét, pünkösd) vagy a nagy sziinidőben (julius és augusztus) 
rendeztetnek, vagy hazaiak vagy kiilfoldiek. 

3. p. Vegyes kirándulásokban részt vehet intézetünk minden oly 
tanulója, aki az iskolai év végével minden tant:ü·gyból legalább is elég
séges osztályzatot nyert, az erkölcsi magaviseletből pedig legalább · is sza
bályszerüt ; utóbbiakra nézve azonban csetről-esetre az illető osztályban 
tanító tanárok határoznak. 

4. p. V egyes kirándulásokban csak l 4 évesnél idősebb tanulók 
vehetnek részt; 14 éven alóliak csak kivételesen. 

5. p. A fönnebb említett feltételeknek megfelelő tauu16k. kötelesek 
az igazgatósághoz először: szüleik inísbcli beleegyezését, másodszor: orvosi 
bi.r.onyítványt beterjeszteni. Az e lőbbiben a szülők kötelezik magukat tanuló 
fiuk vagy fiaik költségeinek födö.r.ésére, továbbá arra, hogy a szabályok 
illető (alább következő) pontjainak megtartását a maguk részéről is min
deuképen elősegítik; az utóbbiban a tanulónak egészségi állapota consta
tálandó. 

6. p. Tekintettel arra, hogy ily kirándulások még általánosítva nin· 
cse.uek, szüleik kivánságára más iutézetek tanulói is részt vehetnek azok-

Kirándulási 
szabály· 
za tunk. 

10 



- 146-

ban, ha a szülök irásban azon nyilatkozatot teszik, hogy az illető tanulók 
minden szabálynak csak úgy alávetik magukat, mint saját növendékeink 
Az ily üjak ·szülei is az 5. pontban meghat::írozott kötelességeket v:íllalj::ík 
magukra. 

7. p. Minden kirándulás czélja előzetesen megállapítandó és a szü
lőkkel közlendő. 

8. p. Minden 7 tanulóra egy tanár esik. Ha a tanulők s?:áma négy
gye! meghaladja a megállapítottat vagy annak többszörösét, akkor egy-egy 
tanárral több vesz részt a kir~índulásban. A tnnulók közös költségeit 
(utazás, közös étkezés, lakás stb.) az összes kininduló tanulók födözik; 
ha s?:olg~ira van sziikség, annak költségcit szintén. Egy-egy taná.rnak költ
ségei egy-egy tanuló költségeivel egycn.lően számíttatnak. 

9. p. 1\!Iindcn tanuló aláveti magát a ku{IJldulás ezen áltahínos és 
különös szabályainak. Aki utazás kö?:bcn nagyobb ellenkezést tanusít, szülei 
költségén nyomban haza szállíttatik. 

10. p. A kirándul~1sok különös szabál y ait esetről-esetre az intézeti 
igazgató elnökletc alatt a kirándulást rendező szaktanárok dolgoz7.ák ki. 

ll. p. A kirándulás megállapított összege a kiráudulás pénzkezelő · 
tanárának (vagy az intézeti igazgatónak) adandó át, még pedig az cgés7. 
összeg előlegeseLL Ha a szülők ezen felül még zsebpénzt is adnak fiaiknak, 
ez is az illető tanárnak kézbesítendő. Az esetleges bevásárlásokra szánt 
összeg szintén a tanármíl deponálandó. 

12. p. Tanulóná.l, a zsebpénznek a pém:kezclő tanár által naponkint 
vagy esetről-esetre kiadott részietén felül, pénznek lennie nem S?>;abad. 

13. p. Utazás közben a tanulók egymástól pénzt nem kölcsönözhet
nek. A kölcsönadó pénzére igényt nem tarthat, mert az jótékonyczélra fog 
fordíttatni. !viás tárgyakat scm csereberélhetnek a tanulók. 

14. p. A rendező-bizottságok hat~írozz~ík meg esetről-esetre, hogy u 
kiránduló tanulők milyen és menynyi ruhával és mi módon jelenjenek meg. 

15. p. Minden kiránduló tanuló köteles egy tornisztert vinni ma.g~1-
val; ezenfölül a közös podgyász befogadására egy vagy több közös nagy 
láda szolgál. A toraiszterek és a kir~índnlásokhoz szolg:iló egyéb szerek 
»az utazáshoz sziikséges eszközök beszerzésére fordítandó dij «-ból födöz
tetnek E díj kivétel nélkül minden kiránduláson 3 frt. 

16. p. Fegyvenel, különösen lőfegyverrel a tanítványnak jönnie nem 
szabad. 

17. p. A kirándulások alkalmával a szerek és gyüjtött tárgyak lehe
tőleg egyenlően oszt~tnak ki a tamtlók között hordozás végett. 

18. p. Utazásáról minden tanuló naplójcgyzeteket vezet. Ezeket visz
szaérkezése után kidolgozza és dolgozatát a naplóval együtt e lőbb a szak
tanárnak, azután osztálya magyar nyelvi tanárának mutatja be. 

* * * 
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Kirándulásainkban meg kell különböztetnünk t ehát a helyi és a távo- Helyi ki
labbi excursusokat. A helyiele a vá.ros területére szorítkoznak, a távolabbiak rándulások. 
annak hatcírán túl t erjednek. A már más helyen (>> Testi nevelés~ rovatá-
ban) tárgyalt testedző tornászati kirándulásokon kivül első sorban a helyiek 
érdemelnek említést. Ezek közzé soroljuk: a terrnészetrajz·i (zoologiai, bota-
uikai és geoJogiai), eherniai, fizikai és geografiai excursi6kat; ezekhez csat-
lakoznak a mértaniak is. Ut6bbiaknak kivált az elhúnyt Sleoff B éla 
tanár volt nagy kedvelője s volt idő, mikor a város határának nagy részét 
fölmérette tanítványaival. llyen helyi kirándulások intézetünk 20 éves 
ptílyája alatt (1874/75-1894/5) igen sürün fordultak elő. Kivált Salamin 
L eo, Dr. Fialowski Lajos, Dr. Mika Károly, ·Dr. Wallner Ignáez, B ella 
Lajos és Dr. Kárpáti Károly voltak ezeknek buzg6 rendezői és vezetői. 
Tanul6ink ismételten megtekintették a gáz-, a keményítő- és szappan-, a 
kandü-ezulcor-, a pótkávé-, a borkő- és a Beltenkofer-féle harangöntö és 
tüzfeeskendő-gyárakat, a rnalátakészítést, a vízvezetéket, a vasuti gép-
rnühelyt, a Flandorffer-féle borpinezét és a nyomdaműhelyeket. 

~ 

Vidéki kirándulásokban scm volt hiány. A tornajátékokkal, szavala- Vidéki ki-
tokkal, versenyekkel egybekapcsolt, tisztán sz6rakoztat6 tavaszi kirándulá- rá.ndulá.sok. 
sokon (majálisokou) kivül tanul6ink tanulmányutakat is tettek: a Hirm-i-
Bük-i és Cinfalva-i czukorgyárakba, hol nemcsak a czukorgyártás, hanem 
a czukorfino~ítás egész procedurájával is megismerkedtek. Megtekintették 
az egész fölszerelést, a gyárral kapcsolatos borszesz- és gázkészítést, a 
gép-osztályt, a gőzfürészmalmot és a mintagazdas::ígot. N em kerülte el figyel-
münket a Brennúerg-i lcőszén- Altenberg-i vasbánya, a Sehlögemühl-i áll. 
papirgyár, és a Nagy-Ozenk-i se'rf'őző sem. Többször megfordultunk Esz-
terházán, F raknón és R ozálián, Kisrna'rtonban, a herezeg Eszterházy· 
család cultur-történeti kincsekben bővelkedő kastélyaiban és váraiban. Ismé-
t elten elzarándokoltunk !fagy-Ozenkre, ct »legnagyobb magyar((.-nalc itt 
nyugvó hamvaihoz. Megtekintettük a Hanságot, az azt átszelő óriási töl-
tést, a m.ost épülő nagy csatornát. Több izben megfordultunk az ásvány- . 
vizéről és regényes vidékéről nevezetes Balfon és Savanyukuton. A mar-
gittai (herezegi) és 'rákosi (püspöki) kőfejtők sem kerülték ki figyelmünket. 
B ella Lajos, kivál6 régészünk süTün viszi tanít\ ányait városunk és megyénk 
olyan helyeire, a hol cultur-historiai jelentőséggel bir6 tárgyakat mutat-
hat be és magyarázhat meg nekik, valamint archaeologiai ásatásokhoz is, 
melycknél néha éppen tanul6ink segédkeznek neki. Ifjaink egy része kétízben 
lerándult Budapestre tanulmányutra, meg föl B éesbe a világkiállításra és 
az erdészeti és gazdasági ki::íllítás megtekil1tésére. Gyakori kirándulásaink 
azonban az Alpok gyönyörü vidékének sz6ltak. Tanulóink ismételten meg-
fordultak Paye'rbaehban, Kaiserbnmn-ban, Semmeringen, Mürzzusehlagban, 
Olarn vára romjainál, az Atlitz-árokban stb. és kivált N euperg-ben, a 

híres vashámorban, a hol a vas kohászatát és a Bessemer-aczél készítését 
10* 
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iátták és tanulmányozták Dr. Wallner Ignácz vegyész vezetése alatt. A tavali 
esztendő a két tornaverseny miatt kirándulás tekintetében meddő maradt. 

V éleményem különben az, hogy az oly hasznos kirándulá uk és 

tanulmány-utak nálunk csak most fognak igazá:n erősen hlbrakapni a lVIini.tc
riurunak 1892-ben kiadott rendelete ntán, amely a költségek fedezésének 
módját állapítja meg. 11-cményem annál alaposabb, mert ind.ítvt1nyomra 

és a Ministerium helybenhagyfisával sikerült tavul egy »Verseny-és 1'anul
rnányut-alap«-ot tercmt cnünk, mely a tanulók' önkénytes adakozásából egy 
év alatt 130 frtra növekedett. Mert a kiníndnlá. okhoz sem kell egyéb csak: 
pénz, pénz és megint - pénz. 

7. A főreáliskol ával kapcsolatos szakiskolák. 

Ipar- és kereskedelmi szakiskola. 

Aföreálisko- Salamin L eo, kir. igazgató kinevezésével (1872.) uj aera kezdödött 
lával kap- föreáliskolfínk történetében. Az iskola szellemének fokozatos magyaroso

csalatos dását másutt már említettem. l\riost röviden zámot kell még adnom arról, 
szakiskolák. mikép éreztette intézetünk az ö igazgatása alatt mindinluíbb befolyását 

városunk közművelödésében. 

El nem vitathatja senki, hogy Salamin igazgató városunkban nemcsak 
megpendítette több igen fontos culturintézméuynek eszméjét, hanem egyuttal 
azok realizálásában, megalapításában és fentartfisában nagy fáradságot és 
buzgalmat is fejtett ki. Jórészt neki köszönhető, hogy városunkban már 

oly időben létesült egy iparos és kereskedelmi szakiskola, amikor a fővároson 
kivül hazánkban még alig találjuk nyomá.t az ily rendszeresített inté
zeteknek. 

A föreális- Salamin igazgató, kinevezése után alig egy évre, az 1873-ik évi 
kolával kap- decz. 1-én:tartott tanári tanácskozmánybanfelveti azt az életrevaló eszmét, hogy 
csolatosipar- a felnöttek oktatása helyett - mely a hallgatók folyton apadó számánál 
isko.la. fel- fogva czélszerünek úgy scm bizonyult - a förcáliskolával kapc alatosan 

álhtasa. egy r endes ipariskola állíttassék föl . Indítváuya egyhangu helyeslés

sei találkozván, Rösch Frigyes, Stttppacher L ajos, mber Mátyás 
és Dr. Wallner Ignúcz tamírokból álló bizott ·ág küldetett ki egy 

javaslat kidolgozása és előterjesztése végett. A javaslat elkészülvén, 
annak egy-egy példánya Sopron városa és vármegye Köztörvény hatósági 
Bizottságának, a Soproni l{ er. I{ereskedelmi és Iparkamarának, a Vallás-

' és Közoktatásügyi és a K ereskedelemügyi Niinist eriumnak küldetett fel. Az 
az összes számbavehető factorok örömmel fogadták az eszmét s az intézet 
létrejöttéhez és fentartásához erkölcsi és anyagi támogatásukat kilátásba 

helyezték. Az igazgató és kerületi Kereskedelmi és Iparkamara buzgólko

dására csakhamar megalakult egy ·»Ipartanodai ~yyesiilet« is, amely a 



149 -

kebeléből válas~tott » Ipartanadai bizottsággal« egyiitt kezébe vevén az 
ügyet., rövid idő alatt diadalr:a juttatta a nemes eszmét. A vallás- és köz
oktauí ·ilgyi ministcr 200, a kereskedelemügyi minister 500 frtnyi évi 
segélyt boc <Ítottak n~ egyesület rendelkezésére. Sopronmegye 50, majd 
l 00 és megint J 50 frtot aj~ín lott fel e czélra. Az Iparkamara 50, 
ké öbb l 00 frttal járult az iskola fentartásához. Maga az »Ipartanodai 
Egyesület (~ 200 frtot fordított évente az iskolára; herezeg Eszterházy Pát, 
városunk f'őispcinja, szintén 200 frtot adományozott. Sopron városa eleinte 
csak helyiségeket, f((té .. t, világítást adott és a tanszerek használatát engedte 
meg. Későbben, az iskola fokozatos fejlődésével 378, majd 700 frtot 
ntalvcínyozott évenként ipariskolai czélokra. 

Az anynyira óhajtott ipariskolát 1874-ik évi november 22-én, Ballagi Az iparisk. 
J(á,roly, kir. tanácso· tanfelügyelőnek, Sopron városának és megyéjének, megnyitása. 
az Ipar és Kereskedelmi Kamarának stb. képviselői jelenlétében, Gonzalles <1874 

l ·.r , l r. .t a· . E · .. z t t "7 .. él · · nov. 22) ~w·o y, az ».1.par ano a~ gyesu e « e nott:e unncp yesen meg IS nyitotta, 
kezdetben csak l előkészítő és 1 m(íszaki tanfolyammaL Idővel fej lődés-

nek indult az életrevaló intézet . .A közokt. J\1inisteriumnak 188~-ik évi 
au gu zt us hó 16-án kelt 23,439. s;" . rendeletével uj és teljes szervezetet 
nyert 4 tanfolyammal : l előkészítő és 3 n1Císzaki osztcílylyal; megalakult 
egyutt::tl az 1partanodai Bizottság is, mely kivált az iskola anyagi ügyei-
nek gondozá~ával bizatott meg. Ez iskola kel etkezésétől fogva mai napig 
Salamin L eo, kir. igar.gató vezetése alatt áll. Tamírai kezdetben kizárólag 
reáliskolai tanárok voltak. Idővel az osztályok folytonos szaporodása szük-
sége. sé tette, hogy a soproni evang. és kath. elemi iskolák egyes tanítói 
is nlkalmaztassanak tanerőki.il, kivált az előkészítő osztályokban. 

J\1ikor az 1884-iki idevágó törvény kötelességévé tette a köztörvény
hat6sá.goknak, hogy községi alapból fentartandó községi ipariskolákat szer
vezzenek és állít. ·anak fel, akkor városunk már régóta virágzó ipariskolával 
dicsekedhetett. A városi ellátásba vett ipariskola a szervezeti szabályzat 
értelmében 4 előkészítő, 3 első m(iszaki ptírhuzamos, l második m(íszaki 
és l harmadik m(íszaki, ~ehá~ összesen: 8 osztá.lyból áll. Az előkészítő és 
első műszaki osztályokban a tanulók előismeretek, és anyanyelvök szerint 
vannak csoporto. ítva. .Az iskola fentart6ja a v<:í ros, állami felügyelője 

Szabó J{ciroly, kir. tanácsos, Sopronvár~cgyc tanfelügyelője ; ügyeinek 
vezetője és gondozója az Ipartanadai B 'izottság. Az előadások a főreál

iskola tantermeiben folynak télen 5-7 -ig, nyáron 6-8-1g este. Rajzokta
tás : vasárnap délelőtt és délután. A tanulók. száma megközelíti a 700-at. 

A közönségnck az az őszinte bizalma és elismerése, mely a főreál- Alsófoku 
iskola és vele kapcso1atos ipariskola sikeres mCiködését kisérte és folyton kereske
erősbödött, feltünő módon megnyilatkozott az 1887/8-ik tanév elején. delmi iskola 

Ugyanis a »Sop1eoni J(ereskedel?ni Testület « (gremium) ez időben ujjászer- \~:;~). 
vezvén az }Ütala fentartott kereskedelmi vasárnapi, tehát alsófolett szak-

1 
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iskoláját, egyhangnlag elhatározta, hogy az intézetet a főreáliskolához 
kapcsolja, igazgatój(mak vezetése alá helyezi és a tanít~íssal a főreáliskola 
tanárait bizza meg. A tanártestület, bár némely tagj~ínak szinte már nehe
zére esett, hogy ujabb megbizatást vállaljon, nem utasította vissza a biza
lom ezen uj nyil vánulását és elfogadta az aj<:1nlatot. Az iskola 3 tanfo
lyamra volt szervezve. A tanítás kezdetben csak vasárnap déleWtt és 
délután folyt, későbben szerda délutánján is. Az intézet tizenegy évig 
(1878/9-1889/90) állott a főreáli:kolui tamü·testület vezetése alatt. Az 
1889/90-ik tanév elején az állann kereskedelmi középiskolál1oz csatoltatott, 
mely kivált Szabó Károly, ügybuzgó tan felügyelőnk kezdeményezésére és 
lankadatlan buzgolkádására már az 1884/5-ik tanév elején nyittatott meg. 

Bizonyára nem fogja szerénytelenségnck venni senki, ha főreáliskolánk 
érdeméül tudom be, hogy ne1n csak létrehozta városunkban ezt a két igen 
fontos és szükséges cultur-intézményt, hanem hogy egyuttal azok fentar
tásában és fejlesztésében évtizedeken át az önfel:íldoz~1sig menő buzgóságot 
is tanusított. Hiszen voltak évek, mikor a tanárok a jutalomra való min
den kilátás nélkül, mégis lelküsmeretesen végezték kötelességüket a1: ipar
iskolában, csakhogy ezen, a város poJg:ü-ság:ü1ak anynyira sú1kséges, 
mondhatnám nélkülözhetetlen tanülté1:etet fentartsák és jövőjét biztosítsák. 
Csak az álszerénység szokott minden érdemet elhárítani magától. 

8. Testi nevelés. 

Tornászat és vívás. 

Sopron geografiai fekvésének és a nyugoti áll_amokkal való könnyebb 
és sürübb érintkezésének tudható be, hogy hazánkban a tuzoltós~\g és 
testgyakorlat terén az uttörés pálmáját neki kell odaitélnünk. A régi isko
lák tanárai közül sokan Ausztria és Németország szülöttci voltak.. A Laobne
intézet tanárai, kik egyideig az evang. alreáliskolámíl is mlíködtek, jobbára 
a szomszéd német tartom~ínyokb6l toborz6cltak. .N em csoda telu1t, ha 
egyesek a saját hazájuk p6ldtíj~ín felbuzdulvnn, vrírosunkban is utat törni 
iparkodtak a nálunk akkor még t eljesen elhanyagolt testgyakorlatnak is. 

A tornászat A testi nevelés csirái városunkban nuír 1843-ban kezdenek feltüne-
kezdete dezni, mikor az evang. convent avval a kéréssel forelul a városi tanácshoz, 

Sopronban. hogy az ev. gyülekezetnél kicsiben már femílló alreáliskolát községi pénztárból 
(1863) felekezeti jelleg nélküli reá.liskolává alakítsa át és :<> a testedzés szempont

jából vele egy turnászati gyakorló iskolát szervezzen. « ~· .A város helyt ad 
a kérelemnek és a tornát már »eine lür die gesammte E-inwohnerschaft 
dieser Stadt höchst wünschenswerthe, die körperlichen Krafte der Jugend 
ausbildende gymnash'sche Üb~tngss9h~tle ~-nek mondja a tanács egyik jegy
zőkönyvében. De egyelőre sem a községi iskola, sem a tornatanfolyam 
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nem jött létre és valószrnü, hogy ifjuságunk 63-ig nem részesült rendes 
tornaoktat<1 ·ban, mert a megelőző évek osztálynaplóiban a t estgyakorlatra 
sehol rovatot nem ta lálok. 

A rcutlingcni (\Vürtenbcrg) súi.lctésii Rösch F1'igyes, most már nyu
galmar.ott r cálislwlai tmuíré az érdem) hogy a 60-as évek elején megyctette 
városunkban u torna- és tözoltóögynek az alapját. Az ő kezdeményezé
sének és fárador.~í:áoak _sikerftlt 18G3-ban egy torna-egyesiiletet alapítania 
és a tornaoktatást máj us havában megkezdenic. Dicsérctére legyen mond va, 
ingyen tanította a jelentkezőket, csakhogy a nemes ügynek minél több 
hivct toboror.ha on. A tanítás eleinte a Király-vendéglő k~rtjében, majd 
az evang. templom épités.eeti csrtrnokába,n, a téli hónapokban pedig a 
Szécheuyi-téri Lenlc-hciz helyi::;égeiben folyt meglehetősen nagy számu tanít-
ványnyaL H.ösch tO\·~ibbi buzgólkod:ísának sikerült állandó tornacsarnokot 
is em d ui a már nép ·zcrüvé vált tcstechésnck 1867-ben a Papréten, a 
váro nak l OOO négysr.ögölnyi t clkén, melyct az l ezüst frtnyi örökbér-
~1rért nagylc'lkü<'ll ::itcngedctt a részvénytársulatnak e czélra. E z volt 
1J1.ctgya·ro'rszá.r;ncdc az első állandó és az i.r;ényeknek teljt?sen megfelelő torna-
csarnoh-rt, mcly ugyallazon évi :z('ptcmber 22-én u agy iinnepsógckkel meg 
is nyittatott. Élénk és pez:gfJ \'Olt itt azontúl. az élet. Ettől fogva nem 
csak az egyesület tagjai és tornászai látogatták nagy számban a testgya-
kor lá: ez uj c arnokát, hanem az i:kohik tauuló ifjusága. i , amely tehát 
ez időt(Sl fogva mai napig rendcs tornaoktut:h;ban része ül. A oproni 
tanintézetek akkor 7 csoportban tornr\sztak nuír j köztük mindkét alt·eál-
iskola ifjusciga is, számra nézve 80- 90-cn; sőt egy D főből ~fll6 bátrabb 
leánycsapat sem röstellt nuír akkor heti 2 ónít szeutcini az egészséges 
tested7.ósnck. 

Állandó 
tornacsar
nok. (1867 
szept. 22) 

I g_v ment a elolog 1869-ig, mikor hazánkban is jobb napokra virrad A tornászat 
a lcuézctt, az cl lmnyagolt testgyakorlás jobb s.or. ra méltó ügye. A tör- kötelező 
vényhor.<ÍS ugyani: l BD-ben kimondja a tornatanítás kötelező voltát. E volta (1869) 
határozat Y<Ít·oHunkat, intézetcinket ll('m találja készületlenül, mcrt ifjusá-
gunk akkor már (j éve r ésL',;c. ült a tc tgyakorlat áldrísaiban. A város most 
véglcgc~cn rendszerc~íti a tornaoktatást; vezcté ével Rösch Frigyest, később 
Göhring T heophilt, a »Soproni Torna- és Tüzoltó-Egyesrület« költ égén a 
külfölclöu diplomát szcn~ett jeles egyesületi tOJ nutanítót bízza meg és ·zcr-
ződé~t köt az egyesülettel, hogy a tornaterem é· szerek haszmílat::íért évi 
345 frtnyi átalányt fir.ct, mcly ké:őbb at államosítás után 240, sőt 180 frtra 
is le Z}1llíttatott. 

Az iskola ::lllamosításának beköszöntével, 1. 876 január l -én a magas Rendes ta
kormány abból ar. elvből indulván ki, hogy a fegyelem fentartása szem- nárok alkal
poutj<:1b61 ezélszedi a tornaoktatá -t az intézet rendcs tanárainak kezébe össz- mazása a 

~ · 1 á 1 D 77 , 't · 77 , l t é R .. 7 F . t tornaokta-ponto Itam, a tornaodat ssa r. n.arpa t ..u..aro y s osc ~ ~ngyes tásban(l876) 
bizta meg. Utóbbinak nyugdijaztatása után 1884/5-ben Bella L ajos, 



Intézeti 
tornacsar
nok (1894) 
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ennek lemondásával 1887/8-ban pedig Dr. JYiika Kd.'roly vette át a torna

t anítást. 
A tornaoktatás az 1893/4-ik tau év kezdetéig a Torna· és 1'üzoltó · 

Egyesületnek, az :iskohítól 10 peTcznyirc fekvő tornac ·arnokában folyt tcluít., 

a hová az illető osztc'ílyok rendekb~n vagy kettősrendekben vonultak ki 
az illető tornatanár ellenőrzése alatt. Azonban ez év nyarán az cgé. z épü

l~t a főreáJi kola birtokába kcr[llvéu, ht1tulsó l~crcsztépületc toJ·nacsar

nokká alakittatott á.t és szcptember hó 15-:ikén rell(leltetésének <tt is ada
tott. Azóta télen az intézeti csarnokban, npíron kedvező időjárás esctén a 

csarnok előtti udvaron tornásznak az ifjak. 

Tornajáték . Tornászati kirándulások. J áték- és versenytér . 
........ . 

Tornaját é- Tudvalevő dolog, hogy a magas tanügyi kormány néhány év óta 
kok és tor- tornaoktatásunk eddigi r endszerének megváltoztatás::.1ra törekszik olyfor
~ászat~ ki- mán, hogy a tornászati kirándulásokra é~ tornaj:Hékokra, melyek közzé a 

randulasok. l bd 'á ék k · 1· l l · < · f" ú l " h l · E ., l a aJ, t To at IS soro )ll(' nYM1Ja a os 1 yt ,.at e yezn1. .:~z liJltásna ( 
tornatanáraink eleget is tesznek részint úgy, hogy a tauuló-ifjuságot inté

zetünknek különbcn e czélra nem igen alkalmas, mcrt nem elég híg udYa. 

rán játszatjá.k, részint ped:ig alkalmilag a torná.szati kirándulá okkal kapc. o

latosan a szabad természetben rendezett j ti tékokkaL Az állam gondoskodott ru <l r 
arról, hogy mindkét tornatanár e7: irtínyban kiegészíthesse szakismeretcit, 

azért a mult tanévben D'r. Kán)(ít-i Kci,roly az azt megelőzőben Dr. JJ!lika 
Károly tornatanárokat Budapestre r endelte, hogy a j<Ltéktanfolyamban részt 

vegyenek. s~~jná.lattal kell azonban mcgjegyeznem, hogy tanulóink nagy 

elfoglaltsága, valamint városunk :aj~lts:ígos klimatikus y iszÖnyainál fogva 
a rendelkezé re <:ílló hómqwkb:Ht alig lehet itt-ott egy-egy délutá nt tal 61 ui, 

amely a tanulók cgészségé!1ck veszélycztcté:c nélkül t01·ná. zat.i kin-lndulá
sokra és tornajátékok gyakorhís<1ra felhasználható. Baj az is, hogy ez idő 

szerint a szükséges já.tékszcrek hit:íval vagyunk még, 1uert az évi ~(tal ány nem 

bir meg anynyiféle kiad,1st, a szülők áldozatkész. ·égéhcz pedig nem ildomos 
oly gyakran folyamodui~ az intézetnek. Kiilönben a. tornat::nuírolmak 

siker ült már részint gyüjtés, · részint adakoú\s utj::ín legalább a legsr- íi ksé
gesebb labdákat és játékszereket bcszerezHiök. 

Játélr- és Dc já.tszani rendszer esen és szabályosan nem lehet b::ü·hoJ. Az i:ko-
versenytér. Iának súiksége van állandó és reudcs játs7:ótérre, mely adott alJú11ommal 

, verscuypé.1Jy<:ínak is has7:n:-'i lh~tó legy.en, ha majd Sopron városára kerül a 

, kerületi versenyek sora, melycket a közoktatási korrn:.'iny 1891/2. tanév 
folyamán rend~:leresitctt. Hogy j áts~óter~ink mai nnpig nincsen, a7.ért a 

mulasztás vádja scn1 a helybeli tornatan:1rokat és igazgatókat, scm magát 
a várost nem t erhcl:i. Három eszteudő röpült cl már fejünk felett, 

h ogy a soproni középiskohík igazgatói és tornatanárai közös tanács-
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kozmánynkból kifolyólág egy j<íb;zótér érdekében fölemelték kérő sza
vukat a vá.ros tanácsán~íl, de a j ~ít szótér még mindig csak »jámbor 
óhajtás.<< Dr. P1·intz Fe~rencz, v<írosi tanácsos, J( ellner György, v Lír . 

. erelőmester és JJ!Juck Ferencz, Yár. erelész buzgólkod{tsnnak sikerült mégis 
anynyira vinni a dolgot, h ogy a kiküldött bizottság megállapodott a »Llt'tlb

leichten<-~ (Potschy-crdő) 5 holdnyi teríiletébcn, ahol tornaversenyeken 
esetleg 2000 tanulónak is volna helye. A hivatalos lépések a t erületnek 
ily czélra, való ~ítengedése iránt meg is történtek, de az ügy valahol és 
valahogyan anynyira megfeneklett, hogy a níros mai nap sem kapta meg 
a játszótér kihasíüís<ira vonatkozó engedélyt. J~ítszóteriink tehát ma még 
a »jövő titkát« képezi. D e még sem. Ép c sorok corrigálása közben értesíti 
Sopron yáros polg<írme.'tere 1895-ik évi szeptember 30-ikán kelt hivatalos 
átiratában az iga~gató~:ígot, hogy a m. le Földmfvelési 1\~lini. tcrium f. 
éd 27,871 sz. leirattal megengedte, hogy a Potschy (Bocskay) erdőből az 
összes soproni középi kolák tanulói részére 5 kata~zt.r. holdnyi terület játék
t érnek kihasíttas:ék. Ez. örvendetes híne ujabb tanác. kozmányrn. O'ytiltek 
össze a helyb. középiskohík igazgatói és t ornatanárai, hogy a szükséges 
teendőket megbeszéljék. Az iigy haülrozottan a kedvező megold::1s 
stádium~1ba jutott. A v6ros még a tél folyamán kivágutja a fákat és az 
egé!:;z teriilet et 2 ki:cbb és 1 nagyobb játéldérre osztja be. Tanlszszal hozz~í
foghatnnk a t erület planírozásához s vnn rcményünk, hogy a játékteret 

a jövő tanév elejével átaelhatjuk r endeltetésének. 

Torna versenyek. 

A soproni »Torna- és Tüzoltó E,r;yesillct« iclőközi egyesületi tornász- Helyi torna
versenyei már korán fölébresztették v::íro:unkban az iskolai tornaversenyek versenyek. 
eszméjét is. Elvétvc tartottunk teh:H, rendesen a tornavizsgálattal kapcso- B~.dapesti 
l t k . " 61 "l' l l r l é é 'l l t .l l elso tornaa osan, 7 1zar ag rca Hi .;:. tanu 0 111 ~ r "SZ re 1 yen versenye <C ·, me y e { 

verseny 
azonban eleinte csak az egyes tomá zuk ügyességének é erejének fokmérői ns9l) 
yalának. Nagy örömct okozott tanulóink körében a közokt. kormánynak az 
189 l-bcn kiadott azon r endelet e, melylyel a középiskolai tanul6k torna
ver senyeit rendszercsíti. lVIindamellett az 189 1. évi m:-íjus hó 17-ikén és 
1 8-ik~ín Budapcsten tartott orsz~fgos versenyben a tetemes költség miatt 
felső osztályainknak csak 17 tanul6ja vehet ett részt. E verseny tanulóinkra 
né:r,vc különbeu i~ meddő maradt. R észint a rossz iclőjánís, az idő rövid-
sége, a tanulók óriá i száma, r észint p edig az akkor még érthető t éve-

dé ek a r endezésben lehetetlenné tették, hogy mindcn megjelent inté-
zet bevonassék a vcrs~ny körébe. I~y történt, hogy intézetünk csapata 
c ak a. fel vonulásbau és összgyakorlntokban vehetett l'é.':tt, a többi proclüc-
tiókból teljesen kiszorult. Az iutézet különbcn mint résztvevő elismerő 

oklevelct kapott. 
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A. koronázn 25-Hc évfordulóját (l8!J2) v~1rosunk nagy ünnepélyes
ségek cgé z sor<Ínll illtc meg, ('O'yebek között h elyi tornaversenynyel is, 
amelyben ró;zt vettek az ö·. ;r,c: helybeli középiskolák. Ez alkalommal 

versenye. l l (1892) ös:;r,csen 14 tanu ón\: kapo.tt clüsmcrő oklcvclct és különböző jutalomclíjat. 
A kitüntettek közíil kapott: 

a) TávolugnísLan: Fdbe·r Seindor · (Vf. o.) a 2-ik, Unger Búndor 
(V. o.) a 3-ik díjat. 

b) :1\{aga:ugn\sban: Br. Putcan-i Istvún (VJJI. o.) az 1., lloffmann 
FYigyes (VIII. o.) a 4-ik díjat. 

c) Nyujt6n: Fciber Júnus (VI. o.) a 2 el ső díjat. 
d) Lovon: rluszd1· Kúlmún (VII. o., az J., Balogh János (VIli. o.) 

a 4-ik díjat. 
Pozsonyi A íj 18!!4,'5-ik tanévben 2 tornaversenyben is vettílnk részt és pedig 

máju · BO-<ín GyiJt·ött. kerületi 1 04. éYi sz ptember 27-én Pozso11yban és lS. 5. 
torna ver- Els{) hel y cn 4 1, m~ísodikon 55 torná:::;zszal. 
seny. (1894 P b " l .~· l 1 " b '· ·· ·· b d szept. 27) oz on y an rfJszt vett csnpat11n \:: a J c vonn a..; nn , a Jiozo · sza a -

gyakorlatokban, a katonai reudgyakorlatokban, a kötélhú:r.á ·ban, a kötél
má ·z:--1sban, a. :zel'torná. :r.atban. A:r. egye ek YerseiJyeiben nyertek: 

Krausz Sándo1· (VIII. o.) ezü. t ér-met gátversenyben, oklcvelet 
maga.· ugrásban ; 

Stocker György (VJIL o.) er.íi.st érmet magas ugn1sban; · 
GciTdonyi Sándor (V riT. o.) oki·evclet korláton; 
Schmidt BúZa (VJ. o.) ok levelet kor1:1ton; 
K'rausz Súndo1~ (VI. o.) oldeYelet kötélmászásban ; 
Pollak Dál.iid (V. o.) oklevclet nyujtón és kötélmászásban; 
ATthof'er József' (l V. o.) okle\·elet kötélmásr-ásban; 
Krakovics F efencz (l V. o.) oklevelet nynjtón. 
Az intézet elismer{) oldcvclct kapott 4atonai rendgyakorlatokért és 

a két tornatanár külön elismerő oklevclet kitünő vcr.ctésért. 
Györi kerü- A győri tornaYen;enycn c· apatunk r é. zt Y ett: a fel vonu lá. ban, az 
leti torna- ös:íjgyorlatokban, a katonai rendg:ynkorlatokban, a Jiiger-féle botgyakorla
verseny. 

(1895 
május 30) 

tokban, a füles labclaj;.ítókLan ó: az egye:ek ver senyében. 
N[i.nt o·yőzte:ek eP;ü.st érmet kaptak: 
Kni/USZ Slindor (VIII. o.) : ík- é::; gátverseuybcn, 2 érmet; 
Ferber Andor (VIII. o.) magas ugní ·ban; 
Zöhls Ernő (VI. o.) magas ugrá:ban. 
Bt·onz érmet: 
Polónyi Lajos (VII. o.) sík-versenyben; 
Schmidt B éla (VI. o.) sík-versenyben. 
Oklevelet: 
Hellebron th Béla (VII. o.) r(Id-ugnísban; 
Polónyi Lajos (VII. o.) magas ugrásban; 
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Schmidt Béla (VI. o.) korláton; 
Pollak Dáv-id (V. o.) nyujt6n ; 
Renczes J ózsef' (III. · o.) nyujt6n. 
A két tornatam1r. emlékérmet kapott. 

* * * A testgyakorlat kiegészítő ré. zét a kardvívás ].; épezi. Tauítja: Dr. Vivás. 

lllika Károly a 4 felső osztá.ly önként j elentkező tanulóinak heti 2 ón1ban. 

9 . Tankönyvek időrendi jegyzéke. 

a) A városi kath. alteáliskoláuan. 

(1850-1868) 

• 

Tankönyvek 

l . Vernaleken: Deutsche Gramroatik 2. l'orpler : L elwgang der ung. Városi kath. 
Sprache. 3. JJiocnik F'.: Rechenlehrc. 4. Heiszig : Varschnic zum perspcc- alreálisko-

tivischen Zeichrren etc. (Geom.) 5. B ell1'ngers: Leitfaden zur Gcogr. und lában. 

Geschichte és Wa-rlzanek: Östcrrcichi. che Vaterlandskunde. (5. Zippes : (1850
-

1868
) 

Lehrbuch der N atm·gcschichte. 7. Behabus · Ph i ·.ik. 

b) Az ág. evang. elreáliskolában. 

(1853- 1868) 

l. Schinagel : Deutsche Grammatik és Weber: Literatmgeschichte; Ág. ev. 

Mozart : Lesebuch. 2. Turcsányi Lajos: Gyakorlati magyar nyelvtan alreálisko-

Ollendorf szerio t és lJ,fatich J . Ol va.-6könyve. ;L Hornycinski : Leitfaden lá ban. 

zur vaterlaudischen Geschichte és B cck: Világtörténelem. 4. B elli11rJC'r: (
1853

-
1868

) 

Geographie és Elauke-Környei: l.J'ölclrajz. 6. Schmidt: Gnmdzüge der 
Geografie. 6. Carl Schwa-rtz : Sanpnlungen geschichtlichcr Bildcr. l . Nico-
la~ts Fiallcowslci: Lcln·buch der Geomctric H nel dcs Zeichnens. 8. N age l: 
Geometrie. 9. Hinterberger: Chcmic. 10. Hornig: Chemic. StYehl: Rcchen
buch. ll . Thieme : Natnrgeschichtc. 12. Schillú~gs: N atnrgcschichtc. J 3. 
Fellöcker : Grunclrif:is der l\fineralogic. 14. Mocnik: Rcchenbu h uo d 
Anschauuogslehre. J 5. Behabus: Leitfaden der PhiRik. 

c) A lcöz~égi f'elelcezeti jetleg nélkiil'i foreúliskvldball. 

(1868/9-1875/6) 

1. Vernaleken: Deutsche Sprachlehre. 2. Gredi: Deutschc Dicht- Közs. feleke
kunst. 3. Szemák: Német irodalomtörténet. 4. .Alois Egget : Dcutsches zeti jelleg 

L esebnch. 5. Szvorényi : :Magyar s~ótan, mondattan, ol vasóköllyvek. 6. 
Laky Kristóf : Jrá.ly- és költé zcttan. 8. Névy Lds.gló : ln1sn'líívck elmélete. 
8. Toldy F.: Magyar irodalomtörténet és Olvasókönyv. 9. Sch~~bert: 

Grundzüge der Geographie. (~I agy. ford. Kauffmann.) l O. llauke és 

nélküli 
föreálisko

lában. 
(1868/9-

1875/6) 
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Haulce-l(ö'rnyei: Földraj7J. ll. Somhegyi: Világtörténelem. 12. Horváth 

111ihály után Vaszary !(o{os: Magyaror z:\g története. 13. Ribciry Ferencz: 
Világtiirténct. 14. Riúáry F.: :Magyarország története. 15. Mocnik Ferencz : 

SzG1mtan. l G Mocnili,-Dr. Kla1narik: 1\{ennyiségtan. ·17. Heiszer: Vorschule 
zum geom. Zeichnen és 18. Lesebuch der Geometrie. 19. Schnedar: Leirat~ 

mértan. 20. Pisko-Aujedsky : Physika, ford. Kuhn. 22. P'isko-Salarnin: 
Természettan. 23. Schnedar: Baukunde. 24. Dr. Rothe-Say: Vegytan. 2:l. 
(Juadrat-Bedel: Chemie 26. 1-linterberger-Say: Vegytan. 27. Roscoye
ungyel: Szerves vegytan. 28. Petzval: Kis géptan. 29. Pokorny: Ter
mé ·zetrajz. 30. Fellöclcer : lVIineralogie. 

d) A magy. lcir. állami f'öreáliskolában. 

( 1876/7- 1 893/4) 

Soproni m. 1. liiagyar nyelt' és 1'rodalom. Szvorény'i: Nyelvtan és Olvasoköny
kir. állami vek. Iluisz Gáúor: Nyelvtan. Bodnár Zsigmond: Olvasókönyvek. Simanyi 
föreálisko- zs,i,qmond: Nyelvtan. J(cinndn 1J1ór: Olva. ókönyvek. Tomor- Váradi: 

l ában. 
(187617_ Olvasókönyvek. ]{évy L.: Ir:ílytan, Szcrkezettan, Szónoldattan, Irásm(Lvek 

1894/5) elmélete és hozzá Olvasókönyv. Bodnúr Zsignwnd: In11ytan és szerkezet- . 
tan. Dr. D engi János: "tilistika, V erstan és Olva 6könyv. L ehr Albert: 

Arany Toldija. Toldi F.: frodalomtörténet. Dr. Erödi B éla: !{ölté zet
tan, Irodalomtörténet és Ol va ókönyv. Beőthy Zsolt: Irodalomtörténet é. 
Olvasókönyvek. 

2. Német nyelv és irodalom. $chwicker: Deut ebe Gramroatik é 
Stylbuch . . Flcischacker-Dr. Kárpáti: Német nyelvtan és Olvasókönyvek 
I - IV. kötet. Alois Eyger: Deutsche Lesebücher fiir untere und uhcre 
Klassen. F elsmann J.: Lescbuch I - IV. kötet. F elsmann J.: Német tan
és Olvasókönyvek a felső osztályok ·zám~\ra. l?clsmann J.: Német rhyt
mika alapvonalai. Dr. J[einrich Gusztáv: Deutschcs Lehr- nnd Lcsebuch 
fiir höhere Lehranstaltcn I - IV. kötet. Iványi I st,ván : Leitfaden der 
deutschen Literaturgeschichtc. 

3. F 'ranczia nyelv és ú·oclalom. Ollendorf-Salamin: Franczia nyelv
tan és Gyakorlókönyv. Salamin-Leupin: Olvasókönyv. Hofer-Mager: A 
franczia nyelv rendszeres tankönyve. BonneaH : Abrégé ele la grammau·e 
fran9aise. Britannicus Gérttzez, La1"ive és Flewry: 2-me aunée de grammaire. 
Franczia remekirók egyes művei. 

4. Földrajz : Dr. Citerven Flón's: l\fagyarország é a Földközi tenger 
medenczéje. Dr. Hunfalvy Jcino.s: Földrajzai. Hauke-Környei : Földrajz. 
[{auke-Környei-Kuttner: Összehasonlító földrajz. Mihúly{lt: l\fagyarorsz}Íg 
és Ausztria. Visontay: Általános összehasonlító földrajz. Requínyi Géza : 

Európa politikai földraj za. Roth : Összehasonlító földrajz. Salami n-L1'nkes : 
Csillagászati földrajz elemei. Cherven-Schneidcr: Egyetemes földirati tan-



- 157-

könyv. Dr. Schmidt .Ágost: Physikai földrajz. Oherven: Osztrák-magyar 
monarchia földrajza. 

5. Történelem: Tankó János: 1\Jagyarország története és Világtörté
nelem. Bibáry Ferencz: l\1agynrország oknyomozó története és ·világtörté
nelem. Ribáry: A legujabb kor története. 1-Iorváth Mihúly: Magyarorsz~1g 
törtéi\ete. Rivdry-lUaugold: :.Magyarország története: Gaúl Mózes és H el
má1· .Ágost: lVIagyarország története . 

. 6. Számtan és mértan: Mocnik-Szav6ky : Számtan. Mocnik.-Dr. 
J(lamarik: Mennyiségtan. Császár Kcí:roly: Szá.mtan. Mocnik-Klamarik
Wagner; - A_Igebra és geometria. l(riesz F. : Szemléleti mértan. I-Ieiszig
Szabóky: Vezérfonal a mértanhoz. Osás;.;ár Károly: Geom. alaktan. Kis 
János : Constructi v planimetria. Snppan Vilmos: Ábrázoló geometria. K1"s 
János: Gyakori. ábrá.zÓló geometria. 

7. i ermészettan: Pisko-Salamin: Physika. Pisk,J-A~tjeclsky: Physika. 
Fehér Ipoly: Kisérleti természettan. 

8. Természe rajz: Poko r ny-Dékány természetrajzi tankönyvei. Linkess: 
. Növénytan. j[;riesch : Álattan, növénytan, :ísv~ínytan és földisme és Kriesch
Simlcovic:-> természetrajza. Dt. Roth Samu: As ván y-, kőzet-, földtan- és 
növénytan. Oserey Adolf: Növényhatározó. Thomé-Paszlavszky: Az ember. 
Báthory Núndor: Állat- és növénytan. Balló Mátyás: Ásványtan. 

9. Vegytan: Balló Mátyás: V egytan és ásványtan. Szerves Vegytan. 
Bierbazwr-Lohrscheid: Vegytan. Hankó-Szterényi: A ebernia elemei. Beichen
haller Kálmán: .Által. anorg. és org. chemja. 

10. Bölcselet: Dr. Klamw-ik-Lindner : Bölcselettan. Dr. Pauer Imre: 
Philosophiai Propedeutika. 

ll. Latin nyelv : Sclwltz Dúvid : Latin Nyelvtan és gyakorló könyv. 
Pirchala Imre: Latin nyelvtan és monclnttan. Dávid-Pozder: Anthologia 
latina. Köpesd y Sán-dor: Cicero válogatott levelei. Szemelvények latin 
remekirókbóL 

e) A m·ult tanévben használt uj kéz'i könyvek: 

Dr. Beke Manó : Számtan. Fleischacke'f·-Dr._ Kárpáti: Német Olvasó
könyv III. és IV. kötet. Dr. Roth Samu: Az állattan alapvonalai. 
B ·tachet: Grammaire :franyaise. 



v. 

Tanulóink. 
Tanulóink. l{ét nagyobb városa van ha7.áoknak, melyck védő bástyái nemzeti-

ségünknek nyngat felé: Pozsony és Sopron. JVIindkettőnek nagy cultnr
missiója van. J\1indkcttőnek a7- a hivat~ísa, hogy az iclegcnajku növendé
keket nyelvben és szívben megmagyarosítsa és a nemzeti m(ivelődésuek 

megnyerje. Sopron v~írosa összes iskohíina.k és kivált középiskoláinak az 
egyik közös hazafias feladata. De minthogy a gymnasinmok növendékei 
inkább az intelligensebb és mindencsetre magyarabb szellemü társadalmi osz
tályok fiaiból kerülnek ki: az áll. főreáliskolára hál'ul leginkább az ·a nehéz 
feladat, hogy a kisiparos és kereskedő osztály némct-ajku csemetéiből 

- hisz ezek képezik növendékcink zömét - jó magyarérzelmü honpol
gárokat neveljen. 

A mi iskolánk népét illeti, azon közel hatvan esztendőről (1836-1895), 
melyet immár megfutottuok, kevés szóval számolhatok be, mert hiszen a 
mellékelt 5 tabella számbeli kimutatása szinte fölöslegessé teszi a commen
tá.rt. Csak rövid képét adom tehát iskolánk népének, ulidön a következő 

szakaszokban azok össz-számár61, anyanyelv, vallás- és illetőség, előmene

tel és erkölcsi viselet szerint való csoportosításáról számolole be, mint 
ol.yan adatokról, amelyek az ifjuságot tekintve az intézet életében igen 
fontos szerepet játszanak. 

1. Tanulóink szám szerint. 

Lásd: az I. és II. ta b ellát. 

Tanulóink Az evang. népiskolával 1836- 1853-ig kapcsolatos reálc,ursusok 
számszerint tanulóinak sz<ímáról nem szólhatok be, mcrt ezen időből csak egy néhány 
(I. és IL ta- vizsgálati meg hi v 6 áll rendelkez~semre. Azonban ezek névsorából nagy 

bella) val6sziniiséggel azt következtethetem, hogy ezen cursusoknak általában 
kevés hallgatójuk lehetett, mert pl. az 1849-ik évről szólóban csak 21 
tanuló nevét olvasom. 

Tanulóink számát és ennek időközi hullámzását a városi alreáliskola 
(1850) és az ev. alreáliskola (1853) alapításától mai napig ( 18~4/5) az I. 
alatti tabella és II. alatti grafikai kimutatás tünteti fel. 
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E számbeli kimutatás bizonyítja, hogy az önálló felekezeti alretíliskolcík 
egyike sem Yolt képes számbavehető hódft:íst tenni a kö7.önség körében. A 
tanu16k . záma csak az egye ·íté től , illetve a köz:égi rcáli. kola alapítá ~ítól 
(l · /9) fogvakezelfokozatosan cmclkedni elanynyira, hogy 5 év alatt 107-ről 
292-re szökik. A hat-o ·zbtlyu rc:rli kola ugyanis a maga tagadhatutlan elő
nyeivel nagy vonzó erőt gyakorolt az ifjn: c1gra. ~Iihclyt azonban a 8 os7.
üílylyal bekö zönt az érettségi viz gálat is, egyszerre bcéíll a különben clőrc
J:ított apachís úgy zólv:ln kivétel nélktU mindcn rcáliskolában. Ezt a. reactiót 
megérezte intézetünk is, mert J 875/6-18 2/3-ik tanév alatt növendékcink 
száma 192-rc, az eddigelé minimális sz~ímra ap.adt le. Innen kezdve, kiv<ílt a 
latin nyelv behozatala é. az érettségi jogainak kiterje zté ·c óta ujból foko
zatosan emelkedik tanulóink sz<tma rgész a multtanévig, amilwr csak 3 tanul6-
val volt ke vc ebb, mint az 1 i 2 B-ik tanévben cduig elért maximális szám: 289. 

R északarva vetem fel itt azt a kérdé1:>t, mi annak az oka, hogy az 
ily par excellence ipariiző é kcrc8kedő Y<Írosban mint 'opron, cduig még 
300-ra scm birt emclk:eüni a mrc~.ílisk. tanulök sz~íma. Föl vetem a kér
dést azért, hogy closzla sam a néha és néhol felmerülő azt a buh·élcményt, 
mintlw jskolánk az itt uralkodó ·z1goruság miatt volna nép zerütlen. Ez 
m:ír azért scm lehet igaz, mmt f l kell tételeznünk minden egyes hír in
téY-ctről, hogy ·zint -;n az igaz :ígo: szigor állú pontjára helyezkedik, nlint 
a mcly n ~Ikül haladás sem a t udományban, sem az erkölcsben nem kép
zelhető . . A jelenség magyarázata igen egy zerü és ebben foglalható össze: 
nemcsak a vidéken vagyunk közép- és polgáriskolákkal süriin körülvéve, 
hanem intézetünkön kivül magában Sopronban még má 4 középiskola is 
<ül fen, amelyek mind a közös területb<H toborozz~'ik tnnítványaikat. hzck 
pedig : aSzt -B enedekrendi kath. f'őgymnasium és a Dunántúl egyedüli evang. 
főgymnasiuma, kedvelt felekezeti i~tézetck, melyek nagy kere letnek örven
dcnek; tovább~í a mindink<1bb izmo. odó Laehne-f'éle gynmasiu.m és az áll. 
keresk. középiskola. Ehhez sztímítható még a Csöndes-féle rnagánintézet, rncly 
csak néhány esztendeje zünt nlCg. Ha tehát meggondoljuk, hogy pl. Pécsett 
és Győrött csak 1- 1 főgymna ium áll fen a főreáliskola mellctt, nincH mit 
csodálkoznunk azon, hogy ott a rcáli k. tanulók száma immár meghaladja a 
40 -at, hi. zen e helyeken az összes középiskolai tannl6-ifju. ág csak két 
l<özépjskola }<()zött oszlik meg, míg Y:'irosunkban 5 középiskola ifjm><Ígéí:t 
szolg:.\llatju az ar<:inylag ·6gysem nagy terület. 

2. Tanulóink anyanyelv, vallás és illetőség szerint. 

Lá d a III. tabellát. 

E tabellához meg kell jcgyeznem, hogy a kimntatást csak az J 875/6-ik Tanulóink 
tanévtől kezdve lehetett összeállítanom, tehát összes 20 esztendőről és anyanyelv, 
pedig csak azon tanulókról, akik letették a vizsgálatot. vallás és 
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szerint 
(IlL tabe11a) 
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A kimutatás nem szl)rul uu:tgyaní:r.atra. Kiemelem mégis belőle, hogy 
ez idő alatt öss:r.esen 2222 és pedig 2141 német- és ~l m6s, kivá]t horvát
ajku tanulót iparkodtunk r:l.tanítani az éclcs hazai szóra és megnyerni a 
magyar eszméuek, a magyar :ülam híi és lelkes fiainak, ami bizonyám itt 
Ausztria hat:ínín, Bécs közelében, nem volt csekély és könnyü feladat. 

Érdekes képet nyujt a '1/allás szerinti osztályoz<ís képe, mely a kuth. 
és ev. tanulóknak itt-ott csekély ldilönbözett el való arányos hull:ímz:1sát., a:r. 
izraelita növendékeknek pedig folytonos nöcekvését mutatja úgy, hogy ez a 
mult tanévben körülbelül már elé1·te az ösz-szúm hannadút : a 93-at. Azt 
bizonyítja e jelenség, hogy az izr. '7.i:il<5k nem igen rolwn ~zen\'eznek a fele
k e7.cti intézetekkel és inkább hajlanak az ő gyakorlati fogla1ko7.:\s ttknak 
jobban megfelelő reáliskolai oktaüls felé. 

Illetőségre uézve természetes, hogy a tanulók zömét a v~ít·os lakos
sága szolgáltatja ( 1733), azutáLl Sopronmegye (1 141); a szomszéd megyék 
köziil pedig kivá.lt Vas, Zala, Mosony és Győr. l\1.ás meg) ékből csak 
sporadikusarr jelentkeznek nö\·endékek, de Ausztriából és a külföld,ről nem 
éppen ritkán, mint azt az elég magas szám (189) bir.ooyítja. 

2. A tanulók előmenetele és magaviselete. 

Lásd: a IV. tabellá.t. 

Tanulóink A tanulók előmenetelének és magaviseletének statisztikáját szintén 
előmenetel csak az 187 5/6-ik tanévtől kezdődőleg tehetem közzé és pedig a tanulás 
és magavi- eredményét nem tant:frgyanként, hanem csup~ín a haladás általános osztály-

selet szerint. zata szerint. l{ét évtit.ednek eme sta ti ztiluíja azt mutatja, hogy a »jeles«-ek 
(IV. tabella) · ·· l "'d k · é ·· kb l é .1 l k 7 'lt l ' nem 1gen rop w ne ~ mt zetun en, mert tan vre cLt agosan csa »a a a-

nosan jeles osztályzat« esik; ellenben a tanulóknak majdnem egyharmada 
az »elégtelenek« közé kerül. lVIegjegyzendő azonban, hogy ezek fele 
körülbelül csak l tárgyból bukván meg, pótló vizsgálat nt~ín tovább halad
hat. Ezeket és legajaban a 2 tárgyból bukott tanulók egy kis százalékát 
is leszámítva (mert ezek némelyike is javíthat), átlagosan körülbelül 12-13 
0

/ 0-ra tehetem azon tanulók számát, akik véglegesen elbukván, osztályis
métlésre utasíttatnak. 

A tannlók erkölcsi viselete áltahíban »Szabályszerii«-nek mondható. 
A csöndes eltávolítás és kizá.ratás nem síirü vendég nálunk. De nem 
hallgathatom el azt a szomorn valót sem, hogy voltak éveink, mikor a 
testületünk kénytelen volt a legnagyobb szigorral eljárni azokkal szemben, 
akik nagyot vétettek az iskolai törvények ellen. ·A kimutatás szerint a 

»kevésbbé szabályszerü« és »rossz« calcnlusok nem éppen ritkák m1lunk; 
de ez abból is magyarázható meg, hogy a taná.rtestület érzékenyebb és 
czélszerübb büntetési eszköz hiányában sokszor éppen ehhez kénytelen 

folyamodni, hogy a tanulót eszére térítse. Egyébiránt, ha valahol, úgy itt 
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van helyén a nagyobb szigor, mert addig kell hajlítani a vesszőt, míg 
fiatal. 

,. 
4. Erettségi vizsgálat. 

Lásd : az V . tabell át. 

Az első reáliskolai érettségi vizsgálat egész hazánkban, tehát Sop
:ronban is, 1876-ban tartatott meg. Mai napig volt nálunk 20 rendes és 
egy pótérettségi, összesen 21. A . matur~1nsok számá.t s az eredményt a 
többi érdekesebb tudnivalókkal egyiitt az V. tabella tünteti fel. 

·Érettségi vizsgálataink irásbeli tételei a következök: 

A) A ma_qyar nyelvuől: 

187G: A szomorujáték és vígjáték jellemző különbségei. 
1877 : lVIátyás király (jellemzés). 
1878 : Az 1825-iki országgyiilés hatása nemzeti és irodalmi viszo

nyainkra. 
1879: Mily intézkedésekre birták lVI. Teréziát az 1866-ik évi ország-

gyülésnP-k határozatai'? 
1880 : Irodalmi mozgalmak M. Terézia uralkodása végén. 
1881: Kisfaludy K. jelentősége a magyar költészetben. 
1882 : A magyar történelem mint a nemzeti költészet forrása. 
!883: A magyar nemzeti költészet fejlőd.ése és hatása a k~zviszo

nyokra l 820- 1848-ig. 
1884: a) A gőz alkalmazása és hnüísa az emberiség mű~·elődésére; 

b) Az Anjouk uralkodása történeti és ro ű velődéstörténeti 

szempontból, tekintettel irodalmunk akkori állapotaira; 
c) Arany ~J:-ínos költészete (jell.). 

1885: a) Gr. Széchenyi Istv~1n élete és hat~ísa; 

b) Mily eszmék vezérelték br. Eötvös Józsefet mint állam
férfi ut és költöt egyaránt ? 

c) Aristoteles négy elemet ismert: tüzet, levegőt, vizet és 
földet. Megfelel-e ezen felfogás a manap uralkodó fogal
maknak? 

J 886: a) A levegő (physilio-chemiai tanulmány); 
b) II. Rákóczy Fer. felkelésének okai és lefolyása; 
c) B~ínk bán (ismertetés); 
d) Vörösmarty és kortársainak befolyása a nemzeti szellemre. 

J 887 : a) lVIit tett Széchenyi Magyarországért ( 
b) A testi és lelki élet közti összefüggés ; 
c) Költészetünk jellemzése 1820-tól mai napig. 

ll 

Érettségi 
vizsgálat. 

(V. tabella) 

Irásbeli 
tételek a 

magyar 
nyelvből. 



A német 
nyelvből. 

1888: a) A magyar nemz. költészet polit. és cultur-eszmék szolgá
gálatában; 

b) A viz szerepe a természet háztartás ában. 
l 889: a) A magyar nemz. művelődés szünetelésének okai e század 

első negyedében és gyors felvirágzásának tényezői a szá
zad második negyedében ; 

b) A tííz az ember szolgálatában. 
1890: a) A tííz az ember szolgálatában; 

b) Szt.-István intézményei. 
1891: a) A legnevezetesebb légköri tünemények okai és jelentősége 

a természet háztartásában. 
b) Megérdemli-e J. Lajos, magyar király, hogy »nagy«-nak 

mondjuk? 
c) Berzsenyi mint ódaköltő. 

1892 : a) Széchenyi reformtörekvései és hatásuk a magyar iroda
dalomra és társadalomra; 

b) A viz forgása a természetben. 
1893: a) II. J6zsef rendeleteinek hatása a nemzeti öntudat ébresz

tésére. 
b) ~{ily szerepet játszott költészetünk a jelen sz~ümd reform

mozgalmaiban. 
1894: a) A bécsi magyar testőrgá.rda érdemei .közéletünk és irodal

munk föllendülésében; 
lJ) A magyar alkotm::íny fejlődése főbb vonásokban. 

1895 : a) Bánk bán mint tragikus hős; 
b) A külső természet hatása az emberre; 
c) A XIX. század magyar költőinek befolyása a politikai életre. 

B) N érne t nyelvből : 
1876: Solon és Croesus (ford.) 
1877: Tatá.rjárás (ford.) 
1878: Természettani szemle a szobában (ford.) 
1879: »Szeresd a hazát! « {részlet Kölcseyből, ford.) 
1880: Hazafias érzés a kunyh6ban (ford.) 
1881 : -
1882: A »Tiszár6l« (ford.) 
1883: Részlet Deák Ferencz: húsvéti czikk-éből (ford.) 
1884 : a) A becsületesség (ford.) 

b) Goeth es Zusammenwirken mit Schiller (szabad dolg.) 
1885: a) Deák Ferencz levele (ford.); 

b) Der Edle lebt auch nach deru Tode fort und ist so wirk
sam, als w enn er leb te (főig. által kitüzött szabad dolgozat); 
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c) Schillers Leben und Wirken (szab. dolg.). 
1886: a) Három barát (ford.); 

b) Föltalálás és fölfedezés (ford.) ; 
c) Iphigenie auf Tauris v. Goethe (szab. dolg.); 
d) Das Nibelungerrlied (szab. dolg.). 

1887: a) Három barát (ford.); 
b) Histor. Grancllage und V orfabel des Lustspieles Minna 

v. Barnheim oder das Soldatenglück von Lessing (szab. 
dolg.). 

] 888: a) Lessings Verdienste um die deut!;che Litteratur (szab. dolg.); 

b) A t(ízokádó hegyek (ford.). 
1889: a) A világosság hatásáról (ford.); 

b) Die Zunge, das wohlthatigste und verderblichste Glied des 
Menschen (szab. dolg.). 

1890: a) Mátyás király (ford.) j 
b) Goethes Leben und Wirken (szab. dolg.). 

1891 : a) Az erény utja (ford.) j 
b) Armutb und Reichthum nach ihrem Eintlusse auf die Sitt

lichkeit. (szab. dolg.). 
1892 : Schnle und Leben (szab. dolg.). 
1893: a) Erwartung und Erfüllung. Jn den Ocean schifft mit tau

send ~'lasten der Jüngling, still anf gerettetem .Boot treibt 
in den Hafcn der Greis (s7.ab. dolg.); 

b) A beszéd jellemzi u z embert (ford.). 
1894: a) Mátyás király ndvar:ínak tudom. miiveltségc (főig. tétel, ford.); 

b) Über den Nutzen der Natm·\ issenschaften für das geistige 
Leben der Menschen (szab. dolg.). 

1895: Egmont (ford.). 

C) Franczia nyelvből: 

1879: A jó szomszédok (ford.) 
1880: --
1881: A kőszénről (ford.) 
1882: 
1883:-
!884 : N agy Károly (ford.) 
1885: A régi görögök és rómaiak istenségei (ford.) 
1886 : a) XII. l{ároly, svéd király (ford.) 

b) A patkó (ford.) 
c) Racine (ford.) 
d) Forrnation du pluriel dans les noms, y compris les noms 

composés (szab. dolg.) 

A franczia 
nyelvből. 

ll* 



A menynyi
ségtanból. 
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1887 : Kicsínyét röpülni tanító fecske (ford.) 
1888 : Hamilear álma (ford.) 
1889: A becses növény (ford.) 
1890: A fiui szeretet (ford.) 
1891 : Jean Racine (ford.) 
1892 : Lamenais (ford.) 
1893: A régiek hálátlanságáról (ford.) 
1884: a) A vörösbegy (ford.) 

b) Moliére, F>a vie et ses oeuyres (szab. doJg.) 
1895: MarseiJJc alapítása (ford.) 

D) Menynyiségtcmból : 

1876: a) Valamely tőke 1 évi karnatjával együtt 4 725 ft-tot tesz. 
Ha a tőke 500 frttal és a százalék száma egygyel nagyobb 
volna, 5300 frtot tenne. lVIekkora a tőke és hány száza
lél-:Ta volt kiadva ? 

b) l\1ikép fejezi ki az elemző mértan, hogy: 
l) 3 pont egy egye_nesben fekszik? 
2) 3 egyenes egy ponton megy keresztül? 
r.) határoztassanak meg x 3 +a= o egyenletnek gyökei. 

1877: a) Soroltassanak fel és bizonyíttassanak be azon tétele~, 

melyek ferdeszögü síkháromszögek feloldására sz o Igálnak ; 
b) 8x+y+z = 5 

5 x + 3 y = 23 egyenlet oldass ék meg positi v egész szá
mokban; 

c) Származta. sék le a kör sarkegyenlete. 
1878: a) Hány ~0 -ra kell 16,000 ú·tot a takarékpénztárba tenni, 

hogy 11 év alatt kamatos kamattal anynyi legyen belőle 
mint 24,000 frtból 4% kamatos kamattal 6 év alatt ? 

b) Bizonyos körnek 5 méternyi rádiusa van; számíttassék ki 
az abba i_rt szabályos ötszög területe. 

l 879: a) Bizonyos függélyes hasábnak alaplapja szabályos ötszög, 
melynek oldala a méretszámmal bir; a hasáb magasságá
nak méretszáma : m. 
l) mekkora a hasáb T felülete ? 
2) mekkora annak K köbtartalma? 
3) mi lesz azon köb élének méretszáma, melynek köbtar· 
talma a hasábéval egyenlő ? 
4) mi lesz a felelet az a) b) c) alatti kérdésekre, ha 
a = 10, m = 100? 

b) Vizsg.áltassék meg x 2 +, A x + B = O egyenlet együttha
t6inak a gyökökkel való összefüggése. 
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c) Származtassék .le a hajtalék csúcsponti egyenlete. 

1880: a) x 5 + y 3 a 3 +b 3 l 
x - y - a - b J egyenletek rendszere megoldandó. 
x+y = a+b 

b) Csonka kúp köbtartalma K szlÍm alatt vap. meghatározva; 
magasság::ínak méretszáma m, az alsó alapkör sugaráé R. 
Mekkora a felső alap sugara r 

1881 : a) Valaki 2 éves fiának 25 éves korában 4000 frtot akar bizto
sítani kamatos kamat mellett és pedig előleges betétteL 
l{érdés: menynyit kell évenként fizetnie, 5%-ot számítva, 
hogy a föntebbi összeget a kitüzött időben föl vehesse? 

b) Valamely égi test tömege A, egy m<:ísiké B, távolságuk 
egymástól d. Kérdés: közzépponti távoluk mely pontjában 
fog egy harmadik test mindkettő áJtal egyenlő erővel 

vonzatni? 
1882 : a) 2 x 3 = 54 egyenletet teljesen meg kell oldanunk ; 

b) Szerkeszszük azon derékszögii háromszöget, melyben az 
átfogóra való magasság és a befogók összege = s. 

1883: a) Csonka, függélyes körkúpnak 17 és 3dh,b sugarai vannak, 
az oldal 45° alatt hajlik az alaphoz; mekkora ezen kúp 
felülete és köbtartalma ? 

b) 300 két részre bontandó, melyck elseje 1-gyel · kisebbítve 
9-czel, másika 7-tel nagyobbítva 11.-gyel osztható. 

1884: a) r sugárral biró kör olykép osztandó 2 részre concentrikus 
kör segélyével, hogy a belső kör mértani középarányasa 
legyen a másik két síkalaknak j 

b) Két szám külömbsége 11; a 11a.gyobbik 13-mal osztható, a 
kisebbik 3-mal; mely számok ezek~ 

1885: a) Egy ásványdarab, melynek törnöttsége 3, parafára van 
ragasztva. A parafa tömöttsége 0·24 j az egész összetett 
testnek tömöttsége akkora mint a vizé, súlya pedig 115 kg. 
l\IIenynyit nyom az ásványdarab ( 

b) Valamely gömbsegmenturu magassága 4·5 m, alapjának 
sugara 6·1 m; mekkora a felszin e és köbtartalma ? 

1886: a) Ezüst forintosunk finomsága 0·9. Mekkora annak fajsúlya, 
ha az esüsté 10.474, a vörös rézé pedig 8. 758? 

b) x- = a2- b2 _!_ _ _!_ = (b - 1) 
Y (a+ 1)(a-1), x y (a-l) (b- 1) egyenle-

tekből határoztassék meg x és y. 
c) Valaki kölcsön vett bizonyos összeget 10 évre 4°/o-os 

kamatos kamatra. A kapott pénzt azonban másnak szolgál
tatta át 5°/0-os kamatos kamatra . .A 10 év leteltévil vissz~-
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, fizette tartozását l OOO frt nyereséggel. Mekkora volt az 
eredeti kölcsön, ha a kamatozás évenkint történt ? 

d) Egy rhombus teriilete 8·976 cm 2 ; egyik szöge • 85o 44'. 
Mekkora a rhomhus oldala, másik szöge és 2 átlója ? 

e) Egy ferde parallelepipedon egyik szögletében a= 4, b =5, 
c = 9 élek találkoznak. Az élek szögei a következők : 
(ab)=35° 40'; (ac)==-= 42° 15' és (bc)=51 ° 16'. Mekkora a 
térfogat? 

{) A. 9. x 2 -100 y 2 = görbének micsoda pontjához tartoz6 
érintő hajlik az abscissatengelyhez 60°-nyi szög alatt? 

1887: a) lVIely reális szám bir azon tnlajdonsággal, hogy ötszöröse 
megszorozva a _közte és 5 közt levő külömbség négyzetével 
250-nel többet ad mint ama szám köbe? 

b) Keressük az y 2= 8 x - 1
/,1 x2 görbe M (25.6, 6·4) s 

M:~ (20.48, - 7·68) pontjaihoz tartozó érintök átmetszé_si 
pontjainak távolságát ama két ponton átvonul6 egye
nestől. 

1888: a) Valamely aránylatban a külső tagok összege= 24, a belső 
tagok összege = 16, valamely tag négyzeteinek összege = 

580. Állítsuk fel az aránylatot. 
b) Adva van egy görbe vonal, egyenlete y 2= 5 x- 1/ 4 x 2, és 

egy egyenes egyenlete: 27= 7 x - 120; kerestetik a 2 
vonal átmetszési pontjaiban a görbéhez húzott érintök egy
máshoz való hajlása. 

1889 : a) Valamely geom. haladvány hetedik tagja egyenlő a hánya-

dossal; második és negyedik tagjának összege = :~; 
kerestetik a haladvány ~lső tagja és hányadosa; 

b) Keressi.i.k az y 2 = 24 x + x 2 görbe M1 (-25,+ 5) és 
M2 ( + 8, + 16) pontjaihoz tar'tozó érintök és a két adott 
ponton keresztülmenő ·egyenes által bezárt háromszög terü
letét. 

1890: a) lVIily három különnevezetü törtet, melyeknek nevezői relativ-

primszámok, kell összeadnun.k, hogy ~~: öt kapjunk -? 

b) Az a élü szabályos tetraedron köré irt kúpot alapjával pár
huzamos sík által csonka ·kúppá alakítottuk, melynek pa
lástja a tetraedron felszinével egyenlő. Mi a metszési idom 
területe? 

1891: a) Négy szám arithmetikai haladványt képez; négyzeteiknek 
összege 334, az első és harmadik szám sorozata = 40. 
Határozzuk meg e számokat. 
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b) Valamely r = 15·8 cm. sugaru és m = 12 cm. vastag
ság\! körlemez ugyanoly vastagságu üres gömbbé alakíttatik 
~t. Mi lesz a külső és belső gömbfelület sugara? 

1892 : a} Három szám folytonos aránylatot képez; a három szám 
összege 49, négyzeteiknek összege 931. Melyek a -számok? 

b) ValamP-ly egyenes csonka körkúp köbtartalma J 670·48 m 3, 

magassága 12 m. Mekkora a két alapkör sugara, ha azok 
területeinek összege 304·58 m2, 1t = 3·14. 

1893: a) Két, egy irányban halad6 rugalmatlan goly6, összeütközés 
után 40 m. sebességgel halad tovább. ~!ekkora volt össze~ 
ütközéslik előtt sebességök, ha tömegük 25, illetőleg 36 kgr. ? 

b) Valamely 37 cm. sugaru gömböt csonka kúppá kell átala
kítanunk; mi lesz a kúp két alapkörének sugara, ha magas-
sága 25 cm. és a két alapkör területének összege a gömb 
felületével egyenlő '? 

1894: a) Sopronnak ez évben fölépítendő városháza 360.000 frtba 
kerül. H a a város az építési költségek fedezésére oly köl
csönt köt, hogy azt 50 év alatt 61/4 °/0 -os törlesztéssei 
visszafizeti ; hány százalékkal kell 57 °/ 0-os beladóját fölemelni, 
ha beladója fejében 161·600 frtot szed be ? 

b) Az egyenes csonka kúp két körlapjának területe együtt 100 
dm., e két körlap teriileteinek aránya 4:3, az oldalél a 
nagyobbik alaphoz 68 ° 15' 13" szöglet alatt hajlik. 1\IIi a 
köbtartalom és a felület ? 

1895 : a) 1200 :frt. évjáradék 12 évig minden év végén esedékes. 
Átalakítand6 oly já.radékká, mely ,15 évig minden félév 
:végén fizetendő. lVIenynyi lesz az uj járadék 4°/0 -át véve? 

b) Valamely egyenes kúp tengelymetszetében a csúcsszög 
70° 40', az alapkör kerülete 84·9 m. lVIily nagy a felület 
és köbtartalom? 
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I. tabella. 

A beiratkozott tanulók száma 1850/1- 1894/5. 

Tanév 

1850-51 
1851-52 
1852-53 
1853-54 
1854-55 
1855- 56 
1856- 57 
1857-58 
1858-59 
1859-60 
1860-61 
1861-62 
1862-6~ 
1863- 64 
1864- 65 
1865- 66 
1866-67 
1867-68 
1868- 69 
1869-70 
1870-71 
1871-72 
1872-73 
1873-74 
1874-75 
1875-76 
1876- 77 
1877- 78 
1878- 79 
1879-80 
1880-81 
1881-82 
1882-83 
1883-84 
1884-85 
1885-86 
1886-87 
1887-88 

~ ~ l o s z t á. l y o :n. k é :n. t 

.!:dM . l l l cn~ l 
·~C) I. A.II. B.II.A.II.B. III. l IV. V. VI. VII. VIIJ.

1

1 

~ .,..... ~ , l l l l 

26 - - 1 - - - - -·/ - -1 
~ 29 - 14 - - - - - - - , 

~~ 41 - 18 - - - , _ l - 1 - - , 
~ > 37 37' 30[ 7! - - - - -- -
~~ 39 301 251 10 - , - - - - - : 
- 41 28 35 12 _ , - - - - -
-~cxi 35 27 27 14 - - - - _- '1 
< = 46 26 30 14 51 - - - -

l ~ ~ 45 22 27 12 13 - - - - - , 

~ ~ 36 19 29 16 8 7 - - - =-J. 
~ ~ 38 t R 22 9 2 - - - -
~ ::-' 30 j 6 16 7 - - - - -- -"' -~ 
:i ~ 29 29 2 J l 13 - - -- _ l - -

~ ~ l 44 241 171 20 - - - - - - , 
e~ 42 18 361 lJ - - - -- - -~ 
'"' 
> ~ 50 14 29 11 =l - - - - -

J 
o 45 20 23 9 - - - - -

50 28 20 91 - - - - - -
l ~ ~ 83 - 59 l J 5

1 

- - - 1 - -
~ -~ 49 52 58 - 36 12 - - -· -1 
:~~ l: 47 56 84 - 39 30 H - - -

1 
-

t ~ ~ . 43 62 7 4 - 38 36 22 3 - ' -

r ~ ~ : 53 52 70 - 48 37' 20 12 - -
l ~~ l 71 - 06 - 50 30 20 J 5 - -
l --: ~ l 69 - 491 - 46 44 25 19 - -
J ~ ~ 63 - 53 - 30 17 33 32 14 -
l 42 38 441 - 34 25 14 29 17 7 

58 - 31 32 32 30 lk 9 13 12 
~ 37 - 50 - 50 26 23 16 7 l 1j 
i l 50 - 35 - 36 35 18 19 10 61 
~ 58 - 35 - 23 24 25 15 14. 9 
iE 61 - 39 - 27 22 6 19 9 14 

~ ~ l 52 - 52 - 22 20 17 4 16 9 
~ . 70 - 1 36 - 36 20 12 16 4 L6 ..; 

:i: 851 - fil - 26 20 t4 11 17 3, 
~ 38 38 58 - 34 17 10 11 14 8 

ll 60 - 57 - 36 21 11 12 J 2 l 3 

c 
Q) 
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d) 
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104 
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278 
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252 
252 
242 
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235 
220 
209 
203 
197 
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210 
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l ~ 36 35 47 - 38 28 12 8 1 l ll 
--------~~-+--~~--~~--~~--~~--~~~----· 

Atvitel 1 2517 j 1673 724 501, 308, 2501 157, 119
1 

225 

6 249 



- 169 

~ osztályonkén~ d .......... <l) 

o óJJ Q;) 

I. A.II. B. II.A.II.B. nr. l IV. V. VI. VII. lVIII. 
cn 

Tanév ...tá <l) Q;) 

• ~ :::4 N cn 
~ <l) 00 

~·r-. o 
, 

l l (573 l 7241 501 308 250 157 119/ 6 249 Athozat 2517 
1888-89 

l 
..!:!! 381 3~ 43 - 32 25 17 6 5 10 213 " o 

291 1889-90 -"' l 29, 59 33 30 14 J 3 4 5 216 .!!2 ' -
~ 

301 1890-91 ~ ' 31 47 - 42 27 16 12 10 4 219 ' 0 

1891-92 
'+-

43 37 34 19 10 9 / J o 232 

I 
.E l 70 - -

101 1892-93 ..!:!! l 64 50 37 29 18 17 g 234 ~ - -
1893-94: .... 

l 40 41 54 - 45 36 23 19 15 91 282 3i: 

161 1894-U5 :E 43 44 58 - 35 40 22 17 14 289 l -
Összesen: ! 3013 202 7 985 7221 4371 344 223 183~ 7 934: 

• 
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III. tabella. 

A vizsgálatot tett tanulók statisztikája 1875/6- 1894/5-ben 
szám, vallás, anyanyelv é.; illetőség szerint. 

- vallásra nézve Yolt anyanyelvre nézve volt iUetöségre nézve volt ..... 
<ll ~ ....., 8 
~ ·d bo E 

::::; ..... ·-O N ..c ~ 
p. :.=:1 Ci) --< ...... 

.... <ll ;... <l) 

Tanév ~ ~ c :... ~ ....... ce ...... ........ 
"' ;;a~ r.<:! .2 

..... <l) <l) <l) ..o oo.s::> ........ 
,!<:l ~ ........ p.. s p.. ..o <l) • <:d Q) i.8 bD' O ·p. 

<l) 
Q) bO c t>. p.. SbiJ .~~ <l) :... :... ~ dl • Q) - b () 8 :o :... 

~ rn Q) ::::; ;:._g b u E> b l) N s -~ ~ 
<l) <l) ,.!<: ·o ...... s 8 < :... -ce <l) El 

1875- 76 222 117 55 3 l l 461 109 113 - 60 73 73 J 6 
1876-77 225 129 47 2 - 47 ] 07 .1 10 8 63 74 7 B 15 
1877-78 213 118 5 J 2 - 42 J OJ "1 07 5 7 J 67 63 12 
1878-79 209 1"J8 53 2 2 441 93 110 6 7 J 69 60 9 
1879-80 197 108 46 3 "l 391 97 95 5 59 77 45 16 
1880-81 191 102 46 l l 411 92 94 5 64 63 55 9 
1881-82 186 11 '3 42 - J 311 87 94 5 67 63 42 14 
1882- 83 .1 80 94 46 l l 381 83 92 5 68 57 48 7 
1883-84 188 95 39 l - 53 87 98 3 75 60 45 8 
1884- 85 208 99 41 1 1 66 99 103 6 78 69 53 8 
1885- 86 208 100 42 - - 66 98 105 5 89 5 J 60 8 
1886- 87 202 98 48 3 -- 53 96 103 3 87 42 ö O 13 
1887-88 208 99 i 9 5 - 55 87 117 4 85 52 64 7 
1888-89 201 93 52 3 - 53 89 107 5 76 48 68 9 
1889-90 192 82 50 5 - 55 96 94 2 105 42 40 5 
1890-91 207 106 50 2 - 49 86 117 4 112 40 50 5 
1891-92 213 113 44 2 - 54 93 117 3 95 44 64 10 
1892-93 226 128 39 3 - 56 112 112 2 103 51 65 7 
1893-94 260 126 47 3 =l 841 142 117 l 11 150 391 63 8 
1894- 95 ll 262 1181 48 3 93 J 221 ] 36 4 155 60 j 44 3 

Összesen: 419 8 2145 935 42 8 1065 1976 2141 81 1733 1141 1135 189 
. 



IV. tabella. 

A tanulóki elömenetele és magaviselete 1875/6- 1894/5 . 

.... 
E l őmenetelre nézve volt Magaviseletre nézve volt .. d 

$a . -.... . .,. - ·o - rn 
·Q) ·e ·~ ON >O :g·.-, •O bll ........ = - = s:: l - "' ..s::; ,.o~ t;> o 

T a n é v d >O Q) >O Q) ;o~ b,~ ..s::; ~ IlO ...... 
=o; .!>t S:: rn s:: ..O s:: Q) ,.oC) ,.o ....... ,.o !;l N 0-5 
t>ll' O Q) <l> ~~ Q) .O :sJ:! .,Q <l> ·o ·ce ""' cnl>o cn 

"'" r-o- "Ö~ 6'ób'.o ..o ..... "/j <l) cn s ~ ...... b.CI :o,~ 
.,..., •Q) ....,. o .::: l'l = ·~ s::- "" t'l > '"' ·- ~ s:: ...... ~~ Q) • Q) t'l cn Q) .o ;.... 

... d 

~ 
....... Cll 

~~ 8 ~ 
Q) ..... 

-<!j .... ~Q) ::8a'f Q) rn ,..!::&~~ z :ce - "' ...... 

1875-76*) 222 141 38 1111 16 151 281 199 18 31- 2 
1876-77 225 9 4'1 83 35 11 46 158 49 - 15 3 
1877-78 213 9 42 113 26 7 16 165 47 - l -
1878-79 209 6 33 107 34 4 25 186 23 - - -
1879-80 197 4 22 116 34 2 19 160 34 - 2 l 
1880-81 191 2 27 98 35 12 17 146 42 - - 3 
1881-82 186 3 28 110 22 10 13 l 33 51 - - 2 
1882-83 180 l 27 1 r t 17 (5 18 105 66 9 - -
1883-84 188 4 24 105 23 15 17 100 76 9 - 3 
1884- 85 20 b 3 27 91 30 12 45 100 88 19 - l 
1885-86 208 6 26 104 33 10 29 103 86 13 2 4 
1886--87 202 10 29 116 23 6 18 Ll O 81 8 - 3 
1887-88 208 10 19 109 33 5 32 123 76 8 - · l 
1888--89 201 9 23 98 28 ] l 32 104 79 10 - 8 
1889-90 192 11 17 103 35 5 21 99 72 7 - 14 
1890-91 207 7 15 119 34 14 18 124 62 - 6 - 15 
1891-92 213 9 22 119 36 6 21 133 60 5 - 15 
1892-93 226 9 25 133 34 12 lB 155 60 - - ll 
1893-94 260" "ll 

!~ i 123 371 20 27 122 115 5 - 18 
1894-95 262 9 L 28 381 17 2111 176 69 3 - 14 

Összesen: 4198 146 576 2197 603 200 476 2 701 1254 1051 20 118 

l ma.gá.n-
t.a.nulók 

*) 1875/6-ik tanévben ügy előmenetel mint viselet tekintetében 6 calcuius lévén, a 
kitiinöt és Jelest "j elesnek", a1. elégtelen t és rosszat "elégt~lennek'', a vi~eletben a példást, 
dieséretest és jót "jó"-nak vettem. 
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V. tabella. 

Az érettségi vizsgalatok eredménye 1876-1895. 

'Erettneknyil- d 
o :::l l 

~ 
~ ...... ~ ~ -+" vánfttatott ~~~ Q) Q) Q) ~..., 

~ -+" -+" ~ oc;--" Vizsgálati Kormány-Q) 

s:: :~ 
t>.O.S N~ 

~ ~ Ul d 
.... _ 

M ik o r ,.!:<l ·- ..... N +-t >w ... ....... ....... Q) ........ l-. .... ... 
~~ ~ 

Q) Q) >- elnök biztos ~ ~ 
UJ ' 0 Q) "' Q) ~ ·~ Éi \~~ ... -....... UJ ' 0 ...>~ '"' d 

Q) -~ 
C1) • S.t: ~ . ...., ~ '6= -t-;) ~ 00 ~ ~~ Cl) -.. 

l l l 1876. jun.l7-18. ll 9 9 ,-'- 7 l J Dr. Kádas Rudolf Horváth Ignácz 
1877. jun. 25. 7 7 5 2-13 » . Szily Kálmán 
1878. 

. 
27. 9 9 8 --7 l Dr. Németh Antal Horváth Ignácz JUTI. 

1879. jun. 19-20. 10 10 10 3 - 5 2 » ~ 

1880. jun. 25. 5 5 3 - - Q . - - ~ > t.) 

1881. jun. 20. 7 7 7 ]- 5 1-
" 

Dr. Nagy Dezső 
1882. j un. 22-2~. l 31 13 12 4 - 7 1- » -
1 88~. jun. 18. 9 9 9 - - 8 1- » K. J onás Ödön 
1884.jun.13- 14. 16 16 16 l 5 5 5- ~ -
1885. jun. 22. 3 3 3 - 2 1 - - » K. J on ás Ödön 
1886. jurí. 24. 8 8 ' 7 - 3 4 - - » -
1887. j un. 24. 11 11 ll l 4 ·5 1- » Dr. Asb6th Emil 
1887. szept. 9. 1 :J 1 - - l -· - '> -
1888. jun.10-11. 10 10 9 3 1 5 - - » -
1889. jun. 2ö. 10 10 l ú - 3 4 3 - '> Dr. Hunyady J e nő 
1890. )U ll. 12. 5 5 5 2 2 l - - » Dr.M ed veczky Fr. 
1891. jun. ·26. 4 4 4 ] 1 2 - - » -

1892. jun. 20-21. 9 9 9 2 4 2 1 - » -
1893. jun. 19. 10 10 10 3 4 2 1 - '> -
1894. jun. 4-5. 8 8 1~1 1 i 2 3 - » -
1895. jtm.l4-15. 16 16 7 5 3 - » -l 

-
Összesen : 11 18211 18011171jj24,38184jj24J111 ~ ' ' 



VI. 

Szertáraink. 

Szertáraink alapítása egyidőre esik a két felekezeti alreáliskola keletke- Szertáraink. 
zésével, tehát 1850-től, illetőleg 1853-tól sz~ímítható. Az ezeket m~gelőző 
evang. reál-cursusnak nem volt külön felszerelése és szertára, mert a 
convent jegyzőkönyvei ismételten is arról tesznek említést, hogy a cursus 
tanára az evang. főgymnasium szertárait használja az oktatásnáL 

Az ·t 850-ben és 1853-ba.n keletkezett városi kath. és ág. evang. A két fele
ah·eáliskohíkat a sziikséges bútorzattal és tanszerekkel a fentart6 város, kezetialreál
illetőleg az evang. convent pénztára látta el. De már ez időbtn is sürün iskolaszer
találkozunk egyes jótevők neveivel, akik kisebb-nagyobb adományokkal, tárai (1850, 
sőt az oktatáshoz sziikséges kész tárgyakkal és késztilékekkel is gyarapítot- 1853- 1868) 
ták az akkor természetesen még nagyon szegény felszerelést. A két isko-
hlnak ez időbeli bútorzatára vonatkozó adataim nincsenek; de úgyis elkép-
zelhetjük, hogy az kezdetben csak a legégetőbb szükségletnek megfelelő 

lehetett. A két párhuzamos alreáliskola tanszergyüjteményére vonatkozólag 
megbizható adataim lévén, czélszerünek tartom azok közlését már csak 
azért is, mert mindkét alreáliskola gyüjteménye, az egyesítésökből 1868-ban 
keletkezett községi felekez. jelleg nélküli főreáliskola tulajdonába menvén 
át, mai gyüjteményeinknek mintegy alapját képezi. Az evang. alreáliskola 
felszerelése részben ingyen, részben a beszerzési áron került a városi isko-
lába. A kath. alreáliskola fölszerelése úgyis a város közpénztárából sze-
reztetvén be, eleitől fogva a község tulajdonát képezte. A hivatalos kimu-
tatás szerint 1868 őszén a már községi felek. jelleg nélk.üli reáliskola által 
átvétetett : 

l . Az ág. evang. alreáliskolától: 
Természettani sz ertárból: 46 db. érték kitéve 

. .. 
nincsen 

Vegytani » 13 )) '» » ~ 

Természetrajzi » l )) » ~ . » 

Szabadkézl·ajzi » 325 » rajzminta » :1> ~ 

' Összesen 385 db. 
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2. A városi kath. alreáliskolától: 
Természettani 
Vegytani 
Jrermtszetrajzi 
Mértani és mért. 

szertárból 79 db. érték kitéve nincsen 

raJZI 
Építészeti és géptani 
Szabadkézirajzi 

» 91 » » » » 

» 181 » » » » 

>> 69 » » )) d 

» 3 » » » » 

» o 2 9 » raJzmin ta » » » 

Összesen 1052 db. 
vagyis az előbbi összeget hozzáadva, az egész gyüjtemény (minden egyes 
rajzmintát külön R?:ámítva) 1437 dbot foglalt magában. · 

A községi A kezdet biztató volt tehát. A községi reáliskola keletkezésével és 
föreáliskola fokozatos fej lődésével természete. en lépést kellett tartania a tanszergyüj
sz~rtára.i é~ temény gyarapodásának is. És e tekintetben - dicséretére legyen mondva 
konyvtaral · ( _, 1 "11 bl" " 1" á l b"l .. 'á l (1868_ 1876) - a Vhros epen nem vo t sz u i: {e u, sot va os gga o G~zuen J.: rt e . 

Hogy csak egy pár adatot említsek, 1871/2-ben. 3000, 1872/3-ban 2000, 
1873/4-ben 1000 forintot adott a tanszerek beszerzésére. Amellett sokat 
költött a szükséges bútorok és más fölszerelési szükségletek kielégítésére. 
A beiratási dijat szintén e czélra engedte át, de évenként külön is utal
ványozott kisebb-nagyobb összegeket a szükségletek fedezésére. 

Sopron városának nemes áldozatkészségét tahln a Jegjobban illustrálja 
az a leltár, mely az iskolának államosításakor, 1876 január 17-ikén és 
18-ikán vétetett fel. A város az iskola átadására Finclc János tanácsos 
elnökletc alatt Lunkányi Károly és Dr. Palló Sánclor, köztörv. bizotts. 
tagokat, Hasenauer Ágost várm. főmérnököt és Ambrózy István várm. 
s~ám vevőt küldte ki; az állam részéről Salamin Leo igazgató bizatott 
meg az átvételleL Az általa átvett tanszergyüjtemény leltári kimutatása 
az eszközökkel és bútorzattal együtt : 

I . Természettani szertá1·: 348 db. 3939·70 frt. értékPen. 
II. Vegytani " 2062 db. 3138·05 " " 

III. Természetrajzi • 60 L 8 db. 14 70·80 " " 
IV. Mértani " 652 db. 1494·52 " ,. 
V. Szabadkézrajzi " 892 db. 1076·80 " ,. 

VI. Földrajz-történeti " 35 db. 316·51 " " 

Összesen : 10,007 db. 11,436·38 frt . értékben. 
Ehhez járul: 

VII. Tanári könyvtár 1280 kötet 166 füzet 3878·58 frt. értékben. 
VIII. Ifj. könyvtár 5~2 " " 573·39 " ., 

Összesen : 1862 k ötet, 166 füzet : 4451·97 frt. értékben. 
Ide tartozik még az összes tanhelyiségek, a conferentiális terem és 

az igazgatói ir?da _teljes bútorzata és fölszerelése, ami szintén tetemes 
összeget képvisel. E számok fényes bizonyítékai annak az áldoza~készség-
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nek, l!lelylyel v~rosunk közönsége a fören.liskola igényeit kielégíteni t<~re

kedett, hogy azt mns hasonló j6hirü tanintézetek magaslatára emelje. 
Sziikségtclen talán mondanom, hogy az ~i:llamosítást61 mai napig, 

tehát imnu1ron 20 én·e terjcclt> icWszakbun az t'lllam scm kimélt pénzbeli 
~tldozatokat (éycnte 900, majd l l 00 frtnyi által~í:ny), hogy intér.etiinkct a 
kor szinvoualára emelje és versenyképessé tegye, a mirGl az illető szak
tau~l.rok, illetőleg s7.ertá.rörök :i:ltal összeállított alábbi kimutatások világosau 
tauuskodnak. 

Szartáraink leltári kimutatása. 

A) Allamosításkor. 

(187(5. január 1) 

1. Termés.~-ettrmi szertár. 

a) ]{echanikai eszközök: 78 db. 724·86 

b) !Jang tan i " 
20 

" 
~54·50 

c) Fénytani 
" 

42 
" 

748·80 

d) Hőtani 
" 

14 
" 

446·85 

e) Mágnességtani " 6 
" 

59·00 
f) E lektromosscigtani lll 

" 
1246·95 

g) Vegytani 
" 

53 
" 

38·44 
h) Bútorok 

" 
24 

" 
420·30 

frt. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Összesen : 348 db. 3939·70 frt. 

értékben. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

értékben. 
(Dr. Szekeres Kálmán, a természettani szertár őre). 

2. Vegytrtni szc'rtár. 

a) Készülékek . . 175 db. 1293·91 frt. értékben. 
b) ~Pali táblák . 
c) Állvány . 
d) Üvegárn 
e) Kaucsuk és para fa, 3 H 14\1 é~ 
t ) Különfélék . 
g) Porczeltán és üvegnemüelc 
h) Készitmrnyek : 

a) szervetlen . 
b) szerves 

i) B1ítorok 

Összesen: 

24 " 97·58 " 

71 " 
1286 " 

40 " 
75 ., 
64 

" 

] 71 " 
103 ,, 

53 ,, 

66·71 
271·35 

37·86 
138·44 

24·65 

218·1~ 

127·32 
862·10 

" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

,, 

" 
" 

" 
" 
" 

2062 db. 3138·05 kr. értékben. 
(Dr. \Vall ner Ignácz, a yegytaui szertár őre ). 

Szertáraink 
leltári kimu

tatása. 

Természet-
tan i szertár. 

12 



Természet
rajzi szertá.r. 

Mértani 
szertár. 
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. 
Állattan : 

3. Természetrajzi szertár : 

I. Gerinczesek : 
a) Emlősöle . . . . . . 44 db. 244·25 frt. értékben . 
b) Mada1·ak . . . . . 304 db. 6 0·35 ,, 

" 
c) Hüllőlc és kétéltüelc • . 17 db. 34·00 . " 

" 
d) Halak . . . . . . 16 db. 13·00 ll " 
ll. Puhányok_. . 156 faj 900 db. 50· 0 0 

" " 
III. Izláb~talc: 

a) Rovarok . . 393 faj 490 db . 20·00 
' " 

b) P ankányok . 8 faj 8 db. O·OO 
" " 

c) Héjanczok . 22 faj 36 db. 4·00 
" " 

IV. Férgek . . . 3 db. 1·00 
" " 

V. Tüslcebőrüek . . . . 20 db. 6·80 
" 

,, 
VI. Ürbélüek . . . ll db. 8·30 l! " 

Összesen: 1849 db. 1061·70 frt. értékben. 

Növénytan : 

I. Szdritott növényele: 1040 faj 1500 db. 18·00 frt. értékben. 
II. Egyéb növényrészek . . . 7 J db. 5·20 " " 

Összesen : 1571 db. 23·20 frt. ér tékben. 

Ásványtan : 

Ásványok, lcristályminták és közetek 
Geologia: 

7 48 db. 260·7 5 frt. értél, ben. 

A bécsi medencze puhány-
leövületei 96 faj 

Eszközök . . . . . . 
Bútorok . . . . . . . 

1800 db. 
10 db. 
40 db. 

l 0·00 frt. értékben. 

5·20 " " 
370·70 l) " 

Föösszeg : 6018 db. 1731·55 frt. ér tékben. 
(Dr. l\1ika J{ároly él:> dr. \Yallncr Ignácz, a termés7.etrajzi szertá.r őrei.) 

a) Eszköz . . . . 

4. ~értani szertár. 

453 db. 
b) Bútor: 

cc) mértani szertár 7 db. 

~) kis mért. rajzterem 81 " 
"() nagy mért. rajzterem lll " 

Összesen: 652 db. 
(1\tially Nándor, a mértani szertár őre.) 

816·62 frt . ·értékben. 

18·10 " 
304·90 " 
354·90 " 

" 

" 
1494·52 frt. értékb. 
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r. S. b rl1 ' · · s t ' Szabadkézi .>. zrc a 1tr'Z't 'rrt;z . zer U/ra~ 
a) Gipszalakok 152 db. 288·70 frt értékben. rajzszertára. 

b) Minták . . . . . 5l7 " 142·30 " " 
c) BlÍtorok . . . . . 2 23 " ö45·80 " " 

Összesen: 892 db. 1076 80 frt. értékben. 
(Hauser Károly, a szabadkézi rajz szcrüirának öre.) 

G. Földrajztörténeti szertdr. 

r. Görnbök . . . . 5 db. 128·79 fr t. értékben . 

II. A z egés~ föld leképezésr 4 ,, . . 17 ·uo » » 

III. Térkép gyiijternények 4 )) 16·30 
" " 

(atlaszok) 
IV. Egyes 'l.'ilágrészek . 11 

" 
8!1·80 

" " 
V. Egyes oTszágok r-s· vidékf'k 11 

" 
()4·02 

1: " 
Összesen : 35 db. 316· 51 frt. értékben. 

(Dr. 1\!film Károly, a földr-. történeti szerMr őre.) 

Szartárak állapota 

B) 1894. deczember 31-én. 

1. Természettani szertár. 

Földrajz 
történeti 
szertár. 

Természet-

a) ]{echanikai es~közök 150 db. ., ;302·€>7 fr t. értékben. tani szertá.r. 

b) Ilangtani 
" 

17 
" 

287·90 ,. ,. 
c) Fénytan·i ll 102 " 

1045·40 
" " 

d) Hőtani 
" 

49 ·" 787· LO 11 " 
e) Mágnességtani 

" 
8 n 60· LO 

" " 
f) Elektt·omossá_qt. " 196 

" 
2441·09 

" " 
g) Vegytani 

" 
76 ll L23·00 !' " 

h) Bú.tm·ok )) 24 ' 
" 

49!J·B5 
" 

,. 
i) Kr~z i cszkö.~ölv 

" 
l !J H 

" 
90·50 

" " 
Összesen: 779 db. 6634·16 frt. értékben. 

(Dr. Szekeres Kálmán, a természettani szcrtár {)re.) 

2. Vrjgytani szeríúr. Vegytani 

a) Készülékek 192 db. 2153·57 fr t . értékben. szertár. 

b) Fali tábla 24 
" 

ö9·00 
" " 

c) Allvány . . . . 54 
" 

75·89 
" )l 

ü) Üvegáru . . . . . . . . 1335 " 
339·37 

" " 
e) Kaucsuk 2 kgr. 44 

" 
40·26 

" " 
12* 
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f) Kiilönfélék: . . . . . . 129 db. 
g) " fogas vasb611894.má~~z. 2 " 
h) " egérfogó l 894. sz~~)t. 1 " 
i) Po1·czellán stb. . . . . . ö3 ", 
j) K észítmények: 

k) Bútor . . 

a) szervetlen 
~) szerves , 

178 
147 

89 

" 
" 
" 

28 1·52 
- ·48 
- ·12 
25·09 

228·()6 
202·09 

1007·00 

frt. érték be~) 
,, ~ 

n " J 

" " 
.: " 

Összesen : 2258 db. 4423·06 frt. értékben. 
(Dr. \Vallner Ignácz, a chemiai szertár őre.) 

8. Természetrajzi szertár. 
Állattan. 

I. Gm·inczesek; 
a) Emlősök 47 db. ] 44·00 frt. értékben. 
b) Madarak . . 373 

" 
552·30 ,, 

" 
c) Hűllők . 9 )) 20· 50 

l' " 
d) Halak 35 

" 
61 ·60 ,, 

" 
li. Puhatestűek 179 

" 
62·20 ,, ,. 

II I. Izeltlábuak 941 ,. 90·50 ,, 
" 

IV. Férgek . . 3 
" 

1·70 )) " v . Tüskebőrüek 22 ll 1·70 
" " vr. T ömlősök 18 

" 
12·80 

" " 
Összesen: 1627 db. 947·30 frt. értékben. 

Növénytan. 

SzárUott növény. 252 db. 45·70 frt értékben. 

Ásványtan. 

a) Ásvány- és közettani gyiijtemény l 0 84 ,: 
b) Geologiai té1·képek 1894. sze p t. l. 17 " 
c) Sopron talajvize J 894 apr. 20. (térkép) l " 

Összesen : 1102 db. 

Paleontologiai szak . . . 1800 db. 
Fali ábrák és mikroskopiai 

eszközök 
B1Uorok . . 

" 
" 

436·22 
3·40 
2·50 

,, 

" 

" 

" 

442·12 frt. értékben. 

16·00 frt értékben. 

40ö·72 
ö2J.-60 

" 
" 

" 
" 

Föösszeg: 4979 db. 2433·74 frt értékben. 
,Dr. Mika Károly és Dr. \\ aliner Iguficz, a természetrajzi szerhír őrei.) 
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4. Mértani szertár. 

a) Eszlcö2 . . . . . . 200 db. 

8 " 
8 L " 

111 ,, 

t)38·95 frt. 
18·10 ,, 

304·90 " 
354·90 ., 

értékben. 
b) Bútor a) mértani szertár " 

b) kis mért. rajzterem . 
c) nagy mért. rajzterem . 

" 
Összesen : 400 db. 1516·85 frt. értékben. 

(Ma ll y N án dor, a mért. szertár őre.) 

5. Szabadlcézi rajz szertd1·a. 

a) Lapmintákban . 
b) Gipszmintákban . . . 
c) Bútorokban . . . . . 

834 db. 

l90 " 
23 1 

" 

351·23 
285· 30 
776·80 

frt. értékben. 

" " 
" ll 

Összesen : 1255 db. 1413·33 frt. értékben. 
(Hauser K:ü·oly, a szabadkér-i rajz szert~1r őre.) 

(j, Földntjz-történeti szertcir. 

a) JJ[athematikai szerek ll db. ~)7·00 frt. értékben. 

b) A z egész föld ~·ép e (i " 3 9· 5 O " " 
c) Atlaszok. . . . 2J 58·00 ,, " 
d) VilágYészek . . 2 1 " 168·30 " " 
e) .!!)gyes országok . 35 2 1 0·64 ,. " 
f) Vegyesek. . 2 " J 8·00 " ,, 
g) Tomsich-féle gyüjtemény 895 " 289·50 " " 

Összesen : 991 db. 870· 94 frt. értékben. 
(Dr. l\Hka l{ ároly, a földrajz-tört. szertár őre.) 

7. Régiségtár. 

T ekintve a leletek sokaságát, melyekkel mind Sopron városa) mind 

a megye határa bővelkedik, az iskola régiségtára szegénynek mondható. 
Ennek uka egyfelől az, hogy mindkét tör vényható:ágnak megvan a maga 

külön gyUjteménye és a közönség rég megszokta, hogy az előkerült lele

teket azokba sz~1Uít8a ; másfelől maga az isk. gyüjteméuy őre sem tartja 
ezélszerüuek, hogy a leletek iskolai gyüjternényben elhelyeztetvén a nagy 

közönségre nézve többé-kevésbbé hozzáférhetetlenekké váljanak. A nyilvá
nos gyüjtemények bármikor nyitva vannak az ifjuság előtt is. Azoknak 

látogatása sokknl tanulságosabb, mint a csekély anyagi eszközök fölött 

rendelkező és egy kis szobácskába zorult iskolai gyüjtemény megtekintése. 
Ezen irányelvnél fogva az iskolai gyüjtemény csaknem kizárólag a 

tanuJók ajándékából alakult meg; vétel útján csak egyik-másik érdekesebb 
érmet szereztünk be. 

Mértani 
szertár. 

Szabadkézi 
rajz szertára. 

Földrajz-tör
téneti szar

tár. 

Régiségtár. 
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A tárgyak minőségénél fogva gyüjteményünk két főcsoportra: az 
érmek és egyéb régiségek csoportjá.ra oszlik. Ezekről a következő kimu
tatás nyujt áttekintést: 

I. Éremtár. 

a) Emlékérnwk : 
~ 

Számuk: öo darab. Ertéki1k ;:o frtra tehető. Kiemelendő közülök az 
' 

J 879-iki székesfehérvári országos kiállítás nagy ezüstérme : a reáliskola 
kiállított rajzainak jutalomdíja és az 1885-iki országos általános ki,íllítás 
Slcoff' Béla tanár nevére szóló elismerő bronzérme. 

b) Ókori érmek: 

l db. ezüst kelta érem. 
12 

" " 
római 

" 
30 

" 
bronz .. }' 

91 
" 

réz 
" " 

Összesen : 13 4 db. érem. 

c) Ujabb érmek : 

a) ~Iagyar ezüst érem 44 db. rézérem 55 db. 
b) Angol " 2" " 4" 
c) Ausztriai " 80 " " 194 " 
d) Belga nikel3 " " " l " 
e) Dán ezüst ér.em 1 " ,, 
f) Egyházi állami " 

" " 
g) Franczia ru·any" l db., ezüst 2 " 

4 " 
3 " 
8 " 
2 " 
l 

h) Görög 
" 

í) Lengyel ezüst érem 
" " j) Mexikói 

" " k) Német 
" 

9 " 
1 " 

54 " n 73 " nikel ére1n 4 db. 
l) Olasz 
m) Orosz 
n) Romániai 
o) Szerb 
p) V el enezei 

" 
" 

7 " 
2 " 
2 " 

r) Török aranyérem l db., ezüst 7 

Összesen : 2 db. arany, 211 db. 
Főösszeg: Arany érem 

Ez ft st 
" 

Bronz 
" 

" 

., 

" 
" 

ezüst· 
' 

48 ll 

18 " 
3 " 
8 " 
5 " 

427 db. réz és 7 
2 db. 

. 227 " 

. 30 " 

db. nikel. 
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N ik el 
" 

7 db. 

Réz " . . . . , 518 " 
vagyis összesen : 774 db. közel 130 frt. értékben. 

d) Bankjegyek. Bankjegyek. 

E7.ekből ö::;szesen 20 db. van gyüjteményünkbeu; · még pedig 2 db. 
l frtos 1800-ból; l db. 2 frtocs 1800-ból ; 1 db. 1 frtos 1811-ből; 10 db. 
Ko suth-bankó és 6 db. ujatb papirjegy. 

Il. Egyé b régiségek. 

Ezen c::;oportba tartoznak a külömbözö korokból való kő-,agyag-, bronz-, 
vu::;-, c::;out- és üvegtárgyak A darabok száma összesen: 187. Legtöbbje 
a római korból való. 

Van egy kis oklevélgyiijteményüuk is, amely 10 darabból :ül. l(öz
tük 4 db. a mohácsi vész előtti időből, ö db. pedig I. F erdinánd ide

jéből való. 
L egujabban egy kis képgyüjteményt is rendeztünk be, mely jelesebb 

férfiaink arczképeit foglalja magában. ,Jelenleg már 15 ilyen képünk van. 
V égíH fölemlítendő körülbel ül 80 db. müvelődés-történeti faliábra. (Bella 

Lajos, a régtségtár őre.) 

8. Tornatermünk f ölszerelése. 

.A) Szabad gyakorlatokhoz. 

a) Botúllvduy . . . . . . . . . 2 db. 
b) Fabot tölgyf'dból 1 00 cm. hosszu . . . 40 " 
c) Esztergályozott vasbot 100 cm. . . . . 50 " 
d) Esztergályozott vas'rúd 1250 X57 mm. l " 
e) Súlyzókörte kovácsolt 1iasból (ogantyuval l " 
f) Öntött vassúlyzó dbja 2 kgr. 30 " 
y} ,1 ,, " l · 5 kg r . 3 O " 
h) " ,, " 1 kg r . 4 O " 
·i) Rúdugrúshoz hegyezett farúd . 1 O " 
j) A fwr,udak állványa 11 horoggal 1 " 

9 
16 

13H 
7 
5 
7 
5 
5 

J 4 
7 

fr t. - értékben. 

" '' 
ll " ,, 80 

" 
" " 
n 80 ll 

" 
20 " 

ll 59 ,. 
!l ll 

ll " 
~--------------------------------Összesen : 205 db. 215 frt. 39 kr. értékb. 

B) Szergyakorlatokhoz. 

a) Lengőkötél kötélugráshoz, karabinerrel é. 

ka.riká val . . . . . . . . . . . 
b) Ugrómércze fogazva 2 nádbottal . . . . 
r.) Ugródeszka . . . . . . . . . . . . . 
d) Ugrószőnyeg kókuszdióhéjból (120/150 cm.) 

l db. 
4 

" 3 ,.. 
4 

" 

4·52 frt. értékben 
17·00 

" " 
12·00 

" " 
100·00 

" " 

Egyéb régi
ségek. 

Torna teli-
münk fölsze-

relése. 
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c) Gyiirühinta hevedercsattal . . 
f) Thonetkarika gyürühintához . 
g) Lebegő nyujtó heveder nélkül 
h) Tornászlétra 4-·70 m. hosszu, vasalással 
i) Vizirányos létretartó keményfa, vasalással 
j) 8 db. 1._1 alaku vasrud a létrákhoz (falba 

erősítve). . . . . . . . . . . . . . 
k) l\IJászó-póznák csoportosan, forgathat6k . 
l) l\1~szókötél puhafonásu karikáYal 
m) Amerikai nyujtó-állvány . . . . . . . 
n) Bessemer-vasnyujtórúd csayarral . . . 
o) Kígyós horog a hintákhoz és kötelekhez 
p) TornaJó, bőrözve, rúgós emelésü 2 pár kápa 

· r) Rúgós emelhető keményfa korlát . . 
s) Rohamdeszka 3 m. hosszu emelhető ::111-

ványnyal . . . . . . . . . . . . 
sz) Lebegő gerenda zsámolyou, hordozható . 
t) Horog az eszközök felakasztásához. . . . 
u) Szíjak : mászó kötélhez, létrához és roham

deszkához . . . . . . . . . 
v) Ugrószekrény bőrözve . . . . . . 
w) Haníntgerenda '2°/22 befalazva . . 

Összesen . 

C) Játékokhoz. 

n) Nagyobb bőrlabda 2 db. 
b) Kisebb bőrlabda 2 

" 
c) Füles labda 25 cm. N o. 2 l " 
d) Filles labda 1.8 cm. No. 5 L ,, 
e) Vá:zonlabda 22 1/'t cm. No. 6 2 

" 
() Ü tőlabda gummi betéttel J 

" 
g) Üres labda (fussball) . . . 1 

" h) Ütőlabda. (feldball) . 2 )) 

i) Ütőlabda kisebb (Kaiserball) l n 

Összesen: 13 db. 

6 db. 
6 n 

j '- " 

2 
" 

2 J) 

8 
" 

4 
" 

2 
" 

l 
" 

2 
" 

8 
" 

l 
" 

J 
" 

" 
" 

l l 
" 

4 )) 

3 " 
l 

" 

24·00 frt. értékben 

6·00 " 
2·80 " 

42·00 " 
40·00 " 

10·40 ,, 
28·00 ·~ 
17·00 " 
40·00 " 
24·00 " 
20·00 " 
76·00 ll 

45·00 " 

'27·00 
" 

15·00 " 
1·98 " 

3·20 
" 

30·00 " 
14•00 " 

" 
" 
" 

,. 

" 
,, 

" 
l) 

" 
,, 

,, 

" 
" 

" ,, 
)) 

77 db. 599·90 frt ér tékben 

3·00 fr t értékben. I ~ 
2·00 ,, ., d 

7·00 'ae 

" ,, '2 
5·00 ., 

" l1 7·20 
" ll 

1·00 
" " ~ ;..;:. 

6·00 ll ,, 
3·00 

" " 
t·30 

" " 
35·50 frt. értékben. 

D) Segédeszközök és bútorok. 

n) Labdaütőfa . . . 2 db. 4 frt. - értékben 
b) Cricket-iitő, angol . 2" 7" ll 

c) Rézből szivattyu . 1 "3" - " 



- 185 

d) 2 Cricket-kapu 
e) Fakalapács . · . 
f) Földfúr6 . . . 
g) Villásrúd a szerek felakasztá ·,íhoz . 
h) Dob verővel és hevedeneJ, l'ézböl . 
i) Pnritz-félc fali <1bník előtorná~r.ok számára 
j ) Csengetyü (falbu illesztve) . . . . . 
k) IGs csöbör fürészpor nedvesítésérc. 
l) Torm1szczipő-szekrény 
m) Ruhafogasok 
1t) Asztal. 

8 db. 2 frt. 
l 

" " 
l )J " 
l 

" 
2 

" 
l 

" 
25 

" 
18 

" 
3 

" 
l ll 14 

" ,, ,, 
2 " 24 " 
4 2 

" 
J ,, 8 " 

50 értékben 
60 

" 
55 

" 
20 

" 
" 

70 
50 

" 
50 n 

" 
" 
,, 

Összesen: 4 4 db. ~7 frt. 55 kr. " 
Az egész fölszerelés áll: 339 d bból 948 frt. 34 kr. értékben. 
(Dr. l\lika Károly, a tornászati szertár 6re.) 

Jegyzet . .A laútlúk és játékszerek úeszeru ;séhe:.; D1· . .ll-ika Ká1·uly tanár 18 frtnyi, 
és JJ[ally Nánclo1· taná.r U frt. 15 krnyi adománynyal i<irult. 

A szertárak jótevői. 

A szertárak gyarapítás[thoz legelső sorban az intézet tanttlói és ta
ná,rai járultak. A következőkben iparkocltam összeáHítani azon lelkes tan
ügybarátok né\'F;orit, akik nagyobb vagy ismételt adomúnyaikkal szaporí
tották tanszergyüjteményciuk valamelyikét: 

Lenck Sámuel 50 frt, Bergmann Lajos, Thirring Lajos (krystallok), 
Bieringer N án dor, l?icdler (80 db. <üw~1ny), 'Vagner op tik ns, " agner F. 
ev. lelkész, " rrchowski N~1ndor, Rupprecht József, J. G. Stoye, chuster 
K ároly, Polóni kapitány, A sop'toni Takarékpénztár részvényesei időnként: 
300,150,400, 200 és 100 =összesen 1150 n:ttal, Kliegl J6zief, L enk Lajos, 
Éder Nándor, gr. Cl:láky lVIarró (1Hagyarhon szinezett dombormüve), Seiten
hofer E';rigyes, Olie i n J\fátyfis, , ,y crrin Rudolf és Plato w (N aturhistoriker), 
I-Iartig fiai (30\) frt s;r,ekrényekre), Kövcsdi, Bach, Hauser tanárok, Tata
rek Károly (bakonyi erdő fáiból gyüjtemény), dr. Ktt nil t Mauó orvos 
(Sopron flórájából 300 species), dr. Wrtllner Igndcz tanár (Sopron fl6-
rájáb61 700 species), Arnes József tnnuló (l 00 db. tengeri kagyl6), Flan
clorff'er Ignúcz lovag (162 dbból ítlló indiai madárgyüjtemény), GsMteles 
Ferencz (állatok és 700 növény), TitÜLs Pius gyüjtéséből, Hakneukamp, 
Rezső, Salamin Leo, clr. Fialowski Lajos (állatok és 320 db. gomba, 
moszat, zuzmó, moh, haraszt), Démy Sándor, Dr. CavaHar Vilmos, Sko{f 
Béla, Há.b~'Ín Nándor, Hasenaner Agost, Degel Ferencz ('LJ db. ásvány) 
gr. Széchenyi Gábor, gr. Széchenyi György, Mukk erdész, lovag Ca·rstanjen 
Gusztáv (913 db. lepke üveges ajtóval ellátott 243 fiókus szekrényben), Paur 
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Iván, Jelentsik Vincze, Győr-Sopron-Ebenfurti vaspálya fö(elügyelöséye és 
Markócz i Imre (16 db. régiség), Bella Lajos, W achtel Frigyes, dr. Boor 
Gy., Patzenhofer Konrád, Szalay kapitány, Sírnonis Sándor és Ferencz, 
Baján Lajos, Kocs?~S Gyula, Szigethy Béla, dr . Mika Károly, Pliverits 
Ottó, Graf Adolf, Vttcskics János~ dr. Lagler Aladár, Kim Béln, 
Wieland Andt·ás (39 db. ásvány Szovinikából), Sontagh Vilmos (13 db. 
ásvány Dobsináról), Magy. kir. földtani ú~tézet (kőzetfaj-gyüjtemény l ö H 
meghat. db.), Rupprech t l{ ál mán, dr. Démy Lajos, Hc~Jmuerger J ó zs e( (44 
kövületfaj), Salamin Oszkár, Huszthy Ödön, Hainczmann János (62 db 
érem), Iferczegh Antal (pontos mérésekre való sextans) és Tomsich Ber
talan, aki öcscsének hagyatékából b95 db. térképet ajándékoz;ott a föld
rajzi szertárnak a következő indokolással : 

»Öcsém óhajtásának megfelelőleg a soproni m. kir. főreáltanodának 
adom által a térképgyüjteményt. Ezen elhatározásomnál három indok 
vezérelt: 

1-ör: mert a kir. főreáltanodán a geographia tudománya oly kifejlett 
mértékben oktattatik, hogy ott a térképgyüjtemény nem képezend holt 
tőkét, de sőt a tanári karnak, nézetem szerint, hasznos segédeszközül 
szolgáland. 

2-or: a soproni főreáltanodáuak azért, mert én is Sopronban tartván 
lakásomat, kedves kötelességemnek ismerem, hogy ezen város iskolájának 
tegyek gyenge tehetségem szerint némi szalgálatot és 

3-or : mcrt örömömre szo]gálna, ha a gyüjteménynek az irattárbani 
lajstromozása és elhelyezése által szeretett öcsémnek neve kegyeletes em
lékben tartatnék meg itt Sopronban, mely várost ő kiválóan szerette és 
a hova őt oly · édes baráti kötelékek is füzték volt. 

1\IIidőn tehát ezen örök időre szóló átadó levelem kiséretében a kér
déses gyi.i.jteményt, összesen 895 dbot a tekint. soproni kir. Reáltauod<:ínak 
általküldöm és teljes tulajdonul átengedem, felkérem a tekint. igazgatósá
got, hogy azt az említett feltételek mellett szívesen elfogadni és erről 

engem családunk körében megőrzendő vtílaszszal értesíteni méltóztassék. « 

A nagylelkü adományozó akaratához képest ezen nagybecsli gyiij
temény 

»T ontsich Ist,ván földrajzi térkép·gyiijteménye« czim alatt van a 
földr. szertárban ki.i.lön elhelyezve. 



VII. 

Könyvtáraink. 

1. T anári k ö nyvtár. 

' A taná.ri könyvtár alapítása a két felekezeti alreáliskola keletkezé
sének és fenállásának idejére, tehát még az 50-es évekre vezethető vissza. 
Ez iskolák tanszergyiijteményeivel együtt a könyvtárak i. az 1868-ban 
alapított »községi f'öreálisk&la« tulajdonába mentek át, mei·t az erre 
vonatkozó jelentés szerint »die Bibliotlzek dieser Anstalt ist theils durch 
die, von der früher bestandenen kath. und evang. Unterrealsch·ule über
gebenr:n, theils du·rch geschenkte und angekaufte Werke gegründet worden. « 

Nyomban pedig fel vauuak sorolva a kath. és evang. alr,eáliskolák részéről 
átadott könyvtárak müvei. Amaz 19, mondd: tizenkilencz kötet könyvet 
adott át, nagyrészt tankönyveket, emez 150 dbot. Azonban e szám részint 
a tanárok, részin t egyesek ajándékából és vétel utján még ugyanazon esz
tendőben körülbel ül 300 kötet're emelkedett : innen kezd ve pedig circa 
40°/0 -nyi ajándékozással és c. 60°/0-nyi vétel útján az államosításig vagyis 
7 év 1378 kötetre szaporodott fel, mint az dt·. Bd:umel Ede tanárnak, 
a könyvbír kezelőjének alábbi kimutatásából látható. 

A) A tanári könyvtár állapota államos-itáskor 
1876. január hó 1-én. 

Az 1?:>75-iki beosztás szerint : 
A. Szótárak . 75 köt. B39 frt. 14 kr. ért. 
Ba. Német nyelv és irodalom . 150 

" 
358 

" 
45 ,, 

Bb. Német classicusok . . . 97 
" 

77 
" 

51 
" c. Magyar nyelv és irodalom 146 

" 
207 

" 
52 

" 
D. Földrajz 86 

" 
184 

" 
73 

" E. Történ.ele1n . 133 
" 

220 
" 

2~ 
" F. Menynyiségtan 110 " 

187 
" 

65 
" 

G. Természetrajz 87 
" 

306 
" 

65 
" 

H. Természettan . 70 
" 

243 
" 

34 
" I . Vegytan . . 108 

" 
472 

" 
47 

" 

Tanári 
könyvtár 
alapítása. 

A tanári 
könyvtár 

állapota álla-
mosításkor 

(1876 ja-
nuár l) 



A tanári 
könyvtár 
állapota 
1894 de-
czember 

31-én. 

188 

K. Épitész~ttun . . . . 24 köt. 135 frt. ö7 l<r. ért . 

L. Nevelészeti (olyóú·atok és 1nunkdk 104 
" 

477 ,. Ol ., 
l\ I. Egyveleges tartalnut köny1:ek 88 ., 78 l) J 4 
N. Géptan 25 

" 
125 ,. H 2 

" o. L eirati mértan 34 
" 

132 •: 75 
P. Bölcsészet 14 

" 
29 . ,, 45 

" 
(i. Franczia nyelv és irodldv1n 27 

" 
~ ~ 

" 
Ol ,, 

Összesen: 1378 köt. 3660 frt. 53 kr. 
Ehhez járult még: be nem fejezett nHmkák és folyóinttok: 68 füzet 

'77 frt. 55 lu. 
Az államu.-.ított fől'e~íli~lwla J n éYrc terje(W iclé>~zaluíban a tanári 

köny,·tár állom::1nya r end ki dH nö,·ckedett: 8120 kötetlel szaporodott úgy, 
hogy ma: 4~5 kötetet tartalmaz. A könyvt;1rnak aj~1ndék é: vétel utján 

yaló átlagos évi szaporod.L·a. 1U4 kötet. 

A könyvt:1r jelen citlománytil a könyvtáros alábbi kimutntása tiln

teti fel : 

B) A ta ná r i lt·jjny l} tá J"' citlapola 
1894. deczemver 81-én. 

J elen beosztcis sze ri 11 t : 
A. zótárak . ~3 111 (í 229 kötetben 7 43 frt. ,8 •) kr. 
Ba. Német nyel v és irudalom . 167 ,. 259 

" 
602 ,, ~o 

" 
Bb. Német remekirók 2 U 

" 
lU 3 

" 
8\) ., EU ,. 

C. l\Iagyar nyelv és irodalom 334 .. 517 ,, Hl 5 ,, 75 ,. 

D. Földrajz . 83 , . 124 ., :~2() .. 07 
~' 

E. Történelem. 223 
" 

4g' . l ,. 0 70 n 61 ., 
F. l\Ienynyiségtan J2n 1()4 

" 
481 " 50 

" 
G. Természetrajz . 128 ,. 181 )) 818 " 

53 ., 
H. T ermészettan . 112 ., 1~8 " 

514 
" 

58 
" I. Vegytan lll 147 795 9 U 

" " " " 
Ka. Folyóiratok (nevelés és álta-

hín os) 3 U ,.. 221 007 ., 70 
" 

Kb. F ulyóiratok (nye h· és irodalom) 17 ,. 211 f'. 807 ., ö 9 )) 

Ke. ... , )) (történelem-földrajz) 10 145 D 26 07 
" n : l ., 

Kd. Fol y6iratok (mennyiségtan-
tenné. zettudomán y ok).· i)f} 

" 475 ,. 275f} n 44 
" 

L. Paedagogia. 41 
" 

47 
" 

77 
" 19 

~la. V alh1stan . 10 ll 12 r 9 
" 

81 
" 

lVIb. 'lass. philologia 50 
" 

uo 
" 143 

" 
ö ö 

" 
1\tic. Vegyes . 90 

" 
J~l 

" 
126 

" 
66 

" Na. Technikai tud. (mét·nök-épí-
tészet) . . . . 19 

" 
27 n 82 

" 
83 

" 
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Nb. Technikai tud. (gépészet). . 1 2 míí 22 kötetben 12G fl't. 82 in. 
O. Ábrázoló és rajzoló geometria 52 80 

" 
187 11 

" 
P. Bölcsészet . . . . . . . . l 02 128 M 138 

" 
99 

" 
Q. Franczia nyelv és irodalom . J 85 

" 
26() 

" 
364 

" 
88 

" 
Összesen : 2023 mü 4258 köt. 12,809 frt. 04 kr. 

Ehhez járulnak még : be nem f~jezctt mHnkák és (olyó1:ratok 
159 frt 29 lu. 

(Dr. Baumel Ede, a taná.ri könyvtár őre.) 

* * * 
A hála késztet rá, hogy e történet kapc. án röviden elősoroljam az~k 

neveit, akik nagyobbmérvü ajándékaikkal derekasan hozz~íjárnltak a tamh·i 
könyvtár gya.rapítás}1hoz. E ls() sorban u z iutézet i fjusdgút és a tan~1ri testü

letet kell felemlítenem, akik dédelgetvén a maguk intézetét, évente több
rendbeli ajándék-könyvekkel gazdagították a tan. künyvüírt. A Y- egyes is
kolán kh·ül álló jótevők közül hadd rílljanak itt u következők nevei: 
Hahn V1'lmos hannoveri, Hölcler bécsi, Stolp bécsi, Sallmeyer bécsi, Hec/.·e
nast G., Lampel Robert., Rdth M., F:ranklin-társulat,1'ettey N., Athenaeum, 
Zilahy S., Eggenbergett, Lauffer V., ]}Jehner V., Aigner L ajos, Pallas 
részvényt::írsasú.g, mincl budapesti könydeiadó czégek, JJI[anititts F. és Seyrin,g 
A. soproni könyvkereskedők, Vall~s és közokt. m. kir. ~Jiuisterium, Orsz. 
statiszt. hivatal, M:agy. Tud. Akademia, !\fagy. földtani :intézet, Kais. 
Almdemie der Wissenschaften in \Vien, Kliec;el József' mérnök, Wallner 
J. Sándor, Kú·dly Púl, Szombathy· ignác~, Ih ász Rezső, Becsik Adelheid 
k. a., Lörinczy Ferenc"', SzalJó Ferencz nén1~t-eleméri plébános és m~ü;ok. 

2. Ifjusági könyvtár. 

Ifjnsági könyvtárunk szintén régibb keletii. Alapját a községi fűreál
iskola első esztendejében: 18G8j9-ben annak fentartója, Sopron városa 
rakta le azon 89 kötet ifj. könyvvel, melyet e czélra a saját költségén 
besr,erzett. A könyvtár gyarapításáról az intézet ifjusága silrü ajándékokkal 
gondoskodott, a tanári testiilet pedig a ta.nszer-általányból é\'enként bizonyos 
összeget szakitott ki e czélra úgy, hogy 2 évvel későbben e könyvtárnak 
mtü· 120 kötet magyar és 193 kötet német könyve volt. A könyvtárt már 
ez időben is csak azon tanulók használhatták, akik különben megfeleltek 
az iskola rendes követelményeinek. Ar, 187'1/2-ik tanévben már ~30 kötet 
magyar és 243 kötet német könyvet találunk a könyvtárban, amely feltünő 
arány abban leli magyarázatát, hogy a ta.nul6k 3/ 4 részben német anya
nyelvüek, hogy a tannyelv és tankönyvek is jórészt németek voltak és 
hogy a tanulók rendszerint német könyveket aj~:1ndékoztak a köny\'tárnak. 

A tanári 
könyvtár 
jótevői. 

Ifj us ági 
könyvtár. 



Ifjusági 
könyvtá

runk rend
szabályai. 
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A könyvtár ma két részre oszlik. Az egyik része az alsó 4 osz
tálynak sz6l és kezelője Fleischhaclcer M. F ridolin tanár; a másik a 4 felső 
osztálynak van sz:-ínva és Horváth Rezsű tanár gondozza. A könyvtár 
használata a következő szigorn rendszabályokhoz van kötve: 

A soproni áll. föreáliskola ifjusági könyvtárának rend
szabályai. 

1. §. ~Iinden tanul6nak; a ki a~ ifjns::ígi könyvtá.r részére járó l 
frtnyi díjat a beiratásmll lefizette, joga van a köny,•tárt igénybe venni, 
azokat kivéve, a kiket az igazgató, az osztálytauár, vagy a tanári értekezet 
nyomós okoknál fogva a könyvtl-ír haszn:1.latát6l ideiglenesen vagy egész 
tanévre eltilt. 

2. §. Az. ifjnsági könyvtár két részre oszlik. Az egyik részét, melynek 
őre jelenleg Fleischhackcr lVL Fridolin tanár, c. ·ak az alsó négy, a másikat, 
melyet Horváth Rezső tanár gondoz, c. ak a felső négy o ·ztály haszmílhatja. 

B. §. A könyvtár-őrök kéthetenké1~t egyszer adnak ki könyveket 
azon tanulóknak, a kik a könyvtá.ri 6r_áhan személycsen megjelennek s a 
leltá.rból kikeresett könyv jelzetét, S?:ámát, szerzőjét és czimét tartalmaz6 
papiros-jegyzetet adnak át az illető könyvtárnokoknak Ebből következik, 
hogy azon tannl6knak, akik személyesen meg nem jelennek, könyv ki nem 
adható. 

4. §. A tanul6 által kivett könyvnek jelzete és száma a tanul6 neve 
mellé feljcgyezendő. Ezen percztől fogva a könyvért való felelősség egészen 
a tanulóra háramlik. Azért a könyvekkel való csereberélés nem ajánlatos, 
sőt határozottau km·ülendő. 

5. §. Minden tanul6 köteles a kivett könyvet vagy könyveket két 
hét mulva visszahozni. A ki ezt nem teszi, annak nincs joga, hogy uj 
könyvnek kiadását követelje; de az előbbiek beadási határidejét ujabb két 
hétre meghosszabbíthatja. Aki a kivett könyveket a harmadik hat~ridőre sem 
hozza vissza, az köteles a könyv árát megtéríteni. Kivételt ez al6l csak 
az úgyneve?:ett »házi magánolvasmány«-ra szolgál6 remekmíívek képeznek. 

6. §. Csak teljesen j 6 karban · lcv(S könyvek adatnak ki. Azon tanuló 
tehát, ki a könyveket befirkálja, elpiszkítja, vagy bármiként megrongálja, 
köteles az általa okozott kárt a könyvtár-őröknek megtéríteni. 

7. §. Az als6 4 osztály tanulói legfeljebb 2 könyvet vehetnek ki 
egy-egy határidőre (.2 hét.). A felső oszt~W.yok tanulóinál a kiszolgáltatandó 
könyvek számát szorosan meghatározni nem lehet; de megjegyezzök itt, 
hogy e tekintetben a leggondosabb ellenőrzést fogjuk gyakorolni, hogy a 
felületes és mohó olvasási dühnek határt szabj unk. 

8. §. A tanulók nemcsak a két könyvtárőrnek, kik egyúttal a tanári 
testület tagjai, kntelesek feltétlenül engedelmeskedni, hanem az ezek által 
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könyvtárnokokul alkalmazott tanulóknak is. Ezek viszont kötelezik magukat, 
hogy a rájok c. ő könyvtári munkát pontosan és lelkiismeretesen elvégzik. 

9. § ]\finclen tanulónak joga van arravaló könyveket, a menynyiben 
a:~.ok a könyvMrban meg nem volnának, megvételre ajánlani; de beszer
zésök csak akkor válik lehct:égcs:é, ha azok ellen a könyvMr-é5röknek 
semmi kifogásnk nincsen. 

l O. § A könyvtárnoknak súgoruan tiltva van u reneles könyvtári 
órákon ki v ül uj könyveket kiadni vagy régieket átvenni. E:~. oko~má a 
legnagyobb zürzavart. A kön)TCk kiszolg~1ltatása é. átvétele tehát csak a 
hivatalos 6rában történhetik meg. 

J 1. S· A ki a tannló-ifjus~1gnak rendelkezésére álló leltá.rakat bepisz
ldtja, eh·ontja vagy elszakítja, köteleB azokat nemcsak njra leirni vagy lei
ratni, hanem az ezzel járó költségeket is vi. elni. 

l t. Az utolsó könyvtár-óra mindig május 2. felében tartandó. Ekkor 
minden tanuló kötele: az összes még nála levő könyveket vi:szaszolgáltatni, 
illetve az elveRzettekért neme. ak a leltárban feljegyzett ~írt, hanem a 
könyvtárőr nltal követelendő bekötési költséget i. mcgtérítcni. 

1 B. §. Aki a könyvtári Óré1ban magaviselet t ekintetében kifogásra ad 
okot, az (Izen intézet fegyelmi szabályai szerint bünhőclik. 

Jegyzet. Jelen szabályok miheztartás végett minden osztályban ki vannak függes7.t\e. 

* * * 
E szabál y z nt vezérel \ 'C kettős és pedig : l) hogy az ol vasmányoka.t 

~ ellően ellenőrizhesslik és 2) hogy határt szabjunk a ma már nem ritka 
olvasási dühnek, mely inkább rombol mint épít. 

A könyvtári szíik. églct beszerzésénél kellő gondot fordítunk arra, 
hogy az öss7.es tudományszakokba vágó jelesebb ifj. termékeket beszerezzük. 
Ezért min<lcn egyes szaktam1r é\'enként külön-kiUön ajánl a maga szak
jából anavaló könyveket megvételrc. Emellett nézUnk arra is, hogy 
s:dv- és jellemképző és a nemzeti hziiletet ébTesztő és erősítő művek 

nagy számban foglaljanak hely('t könyvtárunk polczain. A ?Wlgyar fiukat 
buzd1tjuk, hogy német könyveket i s olvassanak, a németa.fkuakat pedig 
ki nílt a magyar m (ívek oh·asásc\ra biztatj uk. Ezt az el vet követvén, rendes 
dolog nálunk, hogy a tanulók vegyeseu vesznek ki könyveket: magyar 
mellé németet és viszont. Igy törekszünk áthidaini azt az óriási ürt, amely 
mioálnnk a tanulók anyanyelve és általában nyelvi ismeretei között tátong 
s oly nagy nehézségeket okoz a nyelvek tanításában. 

A könyvtár sok tanár kezén ment már keresztül. Moller Ede halála után 
1882-ben c sorok irója rendezte és 9 évi könyvtárnokoskodása végén másod
izben i leltnrozta egészen uj beosztással. Ez alkalommal nyerte a könyvtár 
mai szervezetét, amelyben a fősúly az ·úgynevezett »kézi könyvtár «-ra esik. 
Ez tulajdonképen a nyelvi és irodalmi oktatás kincsesbányája és mindazon 
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pr6zai. és köítM rn(ívekct tnrtalmaí:r.a, amelYek háú magcínolvnsm:-ütyok 
gyanánt az iskolni oktatás anyagának mintegy kiegészítésére és gyakorlati 
szem l éltetésérc szolg:ílnak. Itt foglalnak tch~ít helyct_a:t, egyes osztályok számára 
kötelez{) ol\'aSm<ínynl eMirt mlfvek és :1ltalclbc.1.n a költői és prózai 'renwkek. 

A köuyytár-{-írök alábbi statistikája kellő világításba hclycú ifj. 
könyvhú·unk szaporod~'isát: 

I. 

Azifj.könyv- Az ifjusági könyvtár állapota államosításkor (1876 jan. l) 
tár állapota 
államosítás
kor (1876"jan. 
(S 1894 decr.. 

31) 

"' 

1. Ma,qyar könyv 231 míí 260 kütet 26·7·88 fr t. értékben. 
2. Német könyv . . 330 )) 320 

" 
no5·54 

" ll 

Összesen: 561 " mu 592 kötet 573·42 frt. értékben. 

TI. 

Az ifjusági könyvtár állapota 1894. évi decz. 31-ikén. 

A) Az alsó négy osztály csoportj a : 

l. G-szak: Ma.rJyar rlbe.c;zéW müvek 44-7 köt. 383 fr t. 07 kr. 

2. H-szak: Német elbeszélő miívek 50 ü ,, ~4 L l) 47 
" 

'3. K-szak: Folyóiratok 45 
" 

l ö 7 )) 20 
" 

Összesen: 1001 kötet, 881 fr t. 74 kr. 

B) A fels ö négy osztály csoportj a : 

]. A-szak: Classicus miívek . . 1458 kötet 1849·82 frt. értékben 

2. B-szak: Szépirodalom . . 395 
" 

549·35 }) " 
3. C-szak : Történelem-földrajz 236 

" 
439·10 

" " 4. D-szak: Mathem.-természet-
t~udományok . . . . ,, l56·45 n " 5. E-szak: Tankönyvele ·. . . . 

75 
45 

" 65·05 " ". 
6. F-szak: Folyóit·atok és pen:s. 

dik~ts művek . . . 72 
" 288·90 " " 

Összesen : 2281 kötet 3348·67 frt. értékben. 
7. Btítor (közös) : 2 ajt6s szekrény 4 db. 270·00 frt 

asztal . 2 " 12·00 " 
korlát . l " 18·00 " 
létra . . . . 2 " 20·00 ,. 

Összesen: 9 db. 320·00 frt. 
(Fleischhacker M . .Frid. és Horváth Rezső, az ifj. könyvtár őrei .) 
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2. A Berzsenyi-kör könyvtára. 

A községi re~üiskolának 6 osztálynv~ történt kiegészítésével egyide
jilleg fölmerült az önképző-kör és evvel kapcsolatos önképzőkör·i könyvtár 
alapításának eszméje is. A lelke. ifjuság bur.g6n látott hozz:l. mindkettő
nek létesítéséhez, ami az 1871/2-ik tanévbon sikerült Í.'. Az önképzőköri 
könyvtár alapját. az ifjuság részint könyv-, részint pénzbeli adomá
nyaival vetette meg. Rnszonhárom esztendő mult el azóta; o]y idő, mely 
bizonyára elég arra, hogy a könyvtárnak állománya kedvező viszonyok 
között teteme. en megnövekedjék. Berzsonyi-körünk könyvtára e hosszu 
év. orozat dacz~ra az 1894j5-ik tanév végén 1négis csak 

G1fJ kötetet és 2G füzetet 
tud felmutatni, körülbelül 783 frt. 86 lunyi értékben. És pedig van: 
magya·r könyv 514, német l 00 és f'ranr:zia l kötet. A folyóiratok köztil 
ott találjuk: A Magyarorsz. és a Nagyvilág, Országvilág, a IGsfalndy 
Tár. aság l~vlapjai, a Budapesti Szomle, a I-Iavi Szemle, l{oszorn, Magyar 
Szemle, Vast1rnapi U jság, FigyeW, Otthou, Magyar Genins, Természet
tudományi l{özlöny, Uj Idők egyes évfolyamait. lVIagában véve így is 
o inos ]ds könyvtár, amely csupa java- és remekmüvekből állván, _nlegbe
csülhotetlen anyagot rejt magában az önképz. tagok müvelődéséhez. Hogy 
e köuyvtár jobban nem szaporodott, annak oka nemcsak abban i·ejlÜ{, 
hogy felső osztályaink nem igen népesek és hogy a tags~ígi díj · cseitély 
évi l frt, hanem abban is, hogy a kör jövedelmének nagyobb részét 
pályatlíjakra, ünnepélyek tart::l. ·ára é3 . zépirodalmi folyóiratok járatására 
fordítja. A körnek pl. a tavali e. ztondőbcu ( l 94/5) 130 {rt 24 kr. be
vétele volt, melyből könyvtá1~i bernhá.zásra csak 22 {1·t 70 krt. fordíthatott, 
a jövő évre pedig csak 39 {rt 29 krajczát·t vitt át pénztári készletül. 
Ebből hítható, h1gy egyéb kiadá. ai 7 {'rt 25 k'rra rúgtak. Lehetetlen 
itt fel uem cmlítonem, hogy At6theried lJJtre, intézetünk VIII. o ztályának 
kitünő növendéke, 1893-ban történt gyászo. elhunyta alkalmával 84 db. 
nagyobbrészt díszkötésli könyvből álló könyvt:írát végrendeletileg a Ber
zsenyi körnek hagyományozta. Az ifju e nemes tette nem szorul dicséretre. 

A Berzsenyi
kör könyv

tára. 

13 
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Jótékonys·ág. Segélyezés. 
Jótékonyság. Sopron társadalmának intézetünk ir{lllt gyakorolt jótékonys~ígát és 
Segélyezés. áldozatkészségét bizonyítja már tanügybarátaink azon hosszn ormmta, 

Ösztöndijak. 

melyet a »Szertárak és könyvtárak jótevői« ez. szakaszban nagyjában 
ismertettem. Jelen rovat alatt szot'osan véve t ehát csak arról a jótékony
ságról szólok, amely kizárólag a tanulók segélyezésére vorratkoúk é. 
egyes szegény és tehetséges tanulóknak l ehetőYé te ?:i, hogy magnkat a 
tudományos pályák valamelyikére előkészíthessék. Dc minthogy a tanuló
ifjuságot nemcsak arra kell S?:oktatni, hogy a jótékonyság áldásaiban 
részesüljön, hanem arra is, hogy azokat ő maga is éreztesse másokkal, per 
tangentem érinteni fogom a?: ifjn~~ígnnk ~í1tal aJkalmilag gyakorolt j6té
konysági cselekedeteket is. 

1. Ösztöndíjak. 

Több izben emeltem már ki, hogy Sopron városa nagy áldozatokat 
hozott az ő 1·eáliskolájáél't, melyet nemcsak teljeesú fejleszteni, hanem t eljes 
erejéből a kor szinvonalára emelni is törekedett. Mikor a város Képviselő
testülete 1861. évi Pünkösd-hó 14-én tartott közgyülésébcn nagy lelkese
déssel egyebek között elhatározta, hogy ar. elhunyt nagy gr. Széchenyi 
István emlékének méltó megörökítésére egy az {5 nevéről elnevezendő 

főreáliskolát alapít, kimondotta cgynttal azt is, hogy »gr. Széchenyi
alapítványt alkot, melyből évenként egy reáltanoda i növendék segélyeztessék. « 

Világos, hogy a vá1·os l{özönsége már akkor, t ehát a.~ iskola alapítását 
megelőzőleg gondoskodni kivánt oly ösztöndíjr6l, amely egyes tehetséges, 
de szegény tanulóknak Inegadná a m6dját, hogy tudományos pálytíra 
léphessenek. Hogy ez a lelkes határozat a többivel egyiitt csak »Írott 
malaszt« maradt és soha meg nem való. ·ul t, azt már más helyen szomoruan 
elreferáltam. Pedig hogy menynyire czélszerí.i és sr.ükséges lett volna 
idejekorán gondoskodni segély-forrásokról, arról az iskola évi értesítőiben 

felhangzó azon panaszok győznek meg, hogy az intézet növendékeit az 
állam nem részesíti stipcndiumokban, a még fiatal iskolának pedig nin-
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csenek ala.pítváuyai, ösztöndíjai, mel y ek c czélra volnának fordíthatók. 
I ly viszonyok között a jelentés szm'int: »a tanulók számát ritkította az 
inség és szegény ég i., mert három . zéptehetségü és szorgalmas ifju azon 
oknál fogva, mi vel nem szerezhcté meg magának a mindennapi kenyeret 
s nem katathatott ki oly helyet, hol fáradt t estét a mindennapi munka 
uüín pihenésre hajthassa, kénytelen volt az intézetet elhagyni s oly fog
lalkozást keresni, meiy ntán táplálékot és ha,jlékot nyer.« Egy másik 
passns pedig egyenesen rántal az alapítványok szükséges voltára e sza
vakkal : » Vv enn ma n berücksichtigt, wel ch er Segen durch die U nter
stützung tüchtiger Taiente, welchen die 1\1ittel zu ihrer Ausbildung fehlen, 
erúelt werden kan n, ·o ist wohl dm· vV uusch vollberechtigt, dass unse're 
jnnge Anstalt sich uald attch solche Gönnet· erwerbe, die der Stipendicn
Stiftw~g ihre Att{merksamlceit schenken. « 

A soproni áll. föreáliskolához kötött alapítványok. 
a) Rosenfeld J akab-alapítvány. 

Úgy lcítszik, a siirii11 ismétlődő panaszok és egy véletlen szerencsét- Rosenfeld 
lenség : .. Ros en feld Jakab, városunk köztiszteletü, derék izraelita polgárának. Jl akiatb:féle 

"" a ap vany. 
] 871-ben l -{1·ohnlzo{en mellett (Bajorország ban, Aschaffenburg közelében) 
történt vasuti katasztrófám11 bekövetkezett gy~1szos halá.la arra indította 
az elhnnyt nemesgondolkoz~ísu és széplelkü özvegyét : Rosenfeld Katalin, 
szül. Eidlitz asszonyt, hogy férj ének jótékonyság révén emeljen maradandó 
cmléket Sopron lakóinak szivében. ] 873. évi jamuír 10-i.kén kelt elhatá-
rozás~hral szab. kir. Sopron v~reo . a H5re:-ili~ kolájának tehetséges, szorgalmas 
és jóviseletü tanulói részérc 5000 fdnyi tökének {)~~-os kamatjaiból két, 

egyenként 125 f'rtos ö ztöndíjat alapított azon kiköté:sel, hogy azok egyikét 
izrael. yallásu, másikát felekezett·e vala tekintet nélkül más arra méltó 
tanulónak adja ki évente a város tanácsa. 

Az ösztöndíjak a1apít6 levele így hangzik : 

Másol cd. 
~Jacob Rosenfeld'sche Stipcndien Stift~mg. 

Schenkungs- U1·k~mde 

ediegcnel au der Magistratual-Depositencassa sub 2. 253. gem~iss Raths
Beschlusscs vom 15. Febr. 1873 Z. 427. 

Um das Anderrken meine · in F olge der bei elem am 20-ten August 
l 871 bei Frohnhofen in Bayern stattgefundenen Eisenbahnunfallc el'littenen 
Verletzungen am 29. August 187 1 zu Asschaffenburg vcrstorbenen 
Get?als, des H errn Jacob Rosenfeld, búrgerlichen Handelsmannes in 
Oedenburg in würdiger, seiner bürgcrlichen Stellnng entsprechender W eise 

" zu ehren und zu verewigen, habe ich, dessen \Vitwe Oatharina Rosen-
13* 
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feld, geborene Eidlitz, eingedenk der mir am Sterbebette kundgegebeneT 
Absichten, nlich freiwillig entschlossen, zur Verwirklichung der unter 
naher erörterten vV oh1thatigkeitszwecken ein Capital von Zwanzigtansend 

· Guiden Oesterr. vV~ihrnng zu widmen, heziiglich dessen Verwendung und 
Sicherstell ung folgenele Restimmungen zu gelten haben : 

l. In Anbetracht, dass die in steter Zunahme begriffene Oeden
bnrger israelitisebe Cnltns-Gemeinde eines eigenen Hauses zur Unter
bringung ihrer Schulen und eines Chortempels zur V eerichtung des Gottes
dienstes eliingend nothwendig bcdarf; welchem aligemein anerkannten 
Bediirfnisse, bei dem 1\tfangel eines eigcncn Gemeindevermögens nnr 
durch die werkthatige Betheiligung sKmmtlichcr hiesiger israelitischcn 
Gemeineleglieder abgeholfen werelen kann, so bestimme nnd schenke ich 
der Oedenburger israelitischen Cultusgemcinde von den obged.achtcn 
gewidmeten Zwanzigtausend Guiden Ö. ~r. die Summe you Fünfr.ehn
tansenel Guiden in Oesterr. Wahrung mit der Widmnng : class hievon 
Zehntausend Guiden in Ö. W. zum Ankanf des in Oedenburg, in der 
inneren Stadt sub Nr. C 31/7 gelegerren Hauses, und Filnftausend Gulden 
in Ö. ,V. zu elem auf diesem Platze herzustellcnden Baue cines Schul
hanses und eines im Sinne und unter ]~ esthaltm1g der Restimmungen 
des Protocolles der israel. Cnltns-Gemeinde Oedenburg vom 22. Octob. 
J 87"1 zu errichtenclen Chortempels filr dic Oedenbtuger Israeliten yer
wenclet werden sollen. 

A n diese Stiftung knüpfe ich die einzel ne Bedingnng, class in d em 
zu erbaneuelen Chm·tempel ein, den Namen des Herrn .Jacob Roscnfe]cl 
und die Hinnweisung auf diese Stiftung enthaltendc Gedenktafel gesetzt 
und in elem. elben ftir ihn, an . ·ein em Sterbetage, das ist am 20-ten Elul 
jeden Jahres ein Kadisch gesagt, und seiner an jenen Feiertagen, an 
welchen die Gedachtnissfeier für die V erstorbeneu stattfindet (Maskir 
Neschameti) namentlich erwahnt werde. 

2. Die von elem 'Vidmw1gs-Capitale per 20.000 fl. Ö. "T· noch 
erübrigenden 5000 fl. Ö. W., das ist: Fünftausencl Gulden in Ö. \V. 
bestimmc ich zur Unterstütznng zweie\~ an der Oedenbnrger stadtischcn 
Oberrealschnle studierenden armen braven l{naben dergestallt, class 
diesen die fünfprozentigen Interessen dieses unter dem Titel )> Jacob 
Rosenfeld'sche Stiftung« bei der Oedenburger israel. Cultnsgemeind.e zu 
clocirenden, oh elem zu erbaneuden Schulhause und Chartempel pfand
rechtlich sicherzustellenden und bei derselben, solange Letztere diesem 
Zwecke dienen, unanfkünclbar zn verbieibenden Capital, zu gleichen 
Theilen zugewendet werden. 

Sollte sich hinsiehtlich des für Israeliten vorbehaJtenen Stipendiums 
qualificationsfahige Bewerber aus meines seligen Gemahles oder meiner 
V erwandtschaft melden, so haben jene vm· diesen, in beiden Fallen nach 
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elem Grade der Verwandtschaft und bei gleichem Grade, die Befabigteren 
den Vorzug. 

Da es meine Absicht ist, nur wirklich -befiihigten, armen Studierenden 
clm·ch V erleihung clieser Stipendien die J\IIöglichkeit zur Erwerbung der 
fiir ihr l!"'ortkommen nothwendigen Kennt1lisse zu verschaffen, so wünsche 
ich, class beide StiftungspHitze in jedern Jahre vor Eeginn des jewelligen 
Schuljahres vergeben werden; woraus folgt "class solche Studierende. die 
eines dieser Stipendien bezogen haben, nur dann in qem Genusse des
seiben belasserr werden können, wenn sie sich dieser Gqnst dm·ch erprob
tes sittliches Betrageu, Fleiss und gute ]'ortgangsklasse wiirdig zeigen." 

Die Ocdenburger israel. Cultusgemeinde ist verpflichtet, die Zinsen 
des Stiftnngs-Capitales halbjahrig und z war am 1. October und l. A pril 
jeden Jahres bei der Oedcnbnrgcr stadtischen Kammer-Cassa zu bezahlen. 

Das oberste Aufsichtsrecht über diese Stiftung und das Entschei
dungsrecht iu allen streitigen Frageu steht elem Oedenbm·ger stiidtischen 
lVIagistrate zu, an den ich die Bitte richte, diese meine Stiftung in Schutz 
zu nehmen und im Sinnc der hier ausgesprochenen Absichten durch
zuführen. 

Dnrch diese Schenkung ho ff e ich die stets Hir das öfl'entliche W o hl 
begeisterten A bsichten meines seligeu Gatten verwirklichet und seinem 
Auclenken ein Denkma.l gesetzt zu haben, welches in den Herzen seiner 
1\!Iitbiirger fortleben wircl. 

Zur Bekdiftigung dieses meines \Villem; habe ich diese Sehenkungs
nrkunde nach Einvernehmung de!; Te~taments-Executorö HelTil Dr. Nic. 
Sch wárz i u G egen w art der mituutcrfertigten Zeugcn in vier gleichlautenden 
Exemplarcu ausgefertiget, wovon das Erste elem hohen königl. ungarischen 
1\tiinbterium des Innern, das zjweite elem löbl. OeJenburger stadtischeu 
~Iagistratc zuL' Anfbewahruug im st~idtischen Archive, das Dritte dem 
Vorstande der Oedenburgcr israel. Cultusgemeincle, das Vierte aber iu 
meincr Familie zu verbleibcn hat. 

So gescheheu in Ocdenburg am 10. Jatmer 1873. 
(L. S.) Catharina Ro::;enfcld m. p. (L. S.) Dr. Nicolaus Schwarz m. p., als 
Jacob RosenfelcFscher Tcstameut-Executor. Franz Ganzer m. p., Zeuge. 

Gustav Stach m. p., als Zeuge. 
Diese Stiftung wurcle mit Erlass des ung. Cultus- und Unterricht:;

ministcrinms cltto l. Miirz 18 7 3 Z. 44 71 genehmigt und ü·itt mit 
l. Oktober 1872 in's Leben. 

~fit Raths-Bcschlnss vo1n 9. September 1873 Z. 2449 wm·de die 
Buchhaltung und Kamrnerarot beauftragt, in Evidenz zu halten, class 
künftighin die halbjahrigen Zinsen in die Stadtkammer-Cassa einbezahlt 
werden; ·- ferner wegen Concurs-Ausschreibung vor Ablauf des Schul
jahres die Anzeige zu erstatten. 
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b) Rosenfeld Katalin-alapítvány. 

Rosenfeld A nemeskebll-i özv. Rosenfeld Katalin első alapítványával majdnem 
Katalin-féle egyidejüleg: 1872. évi február hó 1R-án kelt végrendeletének 2. pontbeli 
alapitvány. intézkedésével ugyancsak két, egyenként 125 frtos ösztöndíjat alapított saj::ít 

neve alatt a főre::íliskola tanul6i részére ugyanazon rendelkezéssei és felté
telekkel) mclyeket a férje nevéről szóló alapító oklevélből már ismerünk. 
Ennek a két Rosenfeld Katalin-féle ösztöndijnak külön alapító oklevelc 
nincs; ítgy látszik a végrendelet kivánsága dacz~h·a ily alapftó oklevél 
soha ki nem állíttatott, mert sehol nem található. A város alapítványi 
könyvébe szintén csak a végrendelet idevonatkozó helyei vannak máso
latban bejegyezve, amelyek e szerint alapító levélnek tekintendők. A vég-
ren~elet c passusai így hangzanak: · 

Másolat. 
Katharina Rosenfeld'sche StifZung. 

Testament. 

Errichtet am 18. Februar 1872, publicirt am 1 O. Februar 1K75 Z. l OöO. 
2. Ptmkt. Bestimme ich ein Capital von 5000 fl. Ö. \V., das ist 

Fünftausend· Guiden in Österr. Walu·ung zur Unterstützung zweier, an 
der Oedenburger sHidt.. Oberrealschnle studirenden armen, braven l{naben 
dergestallt, class diesen die fünfperzentigen lnteres~en dieses nnter dem 
Titel "Katharina Rosenfeld'sche Stiftung(' bei der Oedeubnrgcr israeL 
Cultusgemcinde (Punkt 2 lat. cl} zu elocirenden, ob deren Schulhause 
und Chortempe] pfaudrecht!ich ·icherzustellenden und bei dcrselben, o 
lange Letzterc diescm Zwecke dienen, unaufkündbar zu verbleibenden 
Capitals, zu gleicheu Theilen zngewendet ,yer·den. 

Das Besetzungsrecht dieser zwei Stiftplatze steht elem Oedenburger 
stadt. J\IIagistrate auf Grund de · Vorsch1ages der stadt. Schulkommission 
nnd zwar dergestallt zu, class Einer derseiben an einen Israc]iten (fal]s 
qualificationsfahige concurrircn), der Andere ohne L nterschied der Con
fession und zwar in beiden Fallen nnr an arme, mit gutcr Fortgang ·
ela. ·se versehene Studi rende, bei gleicher Dii.rftigkeit an den V orzüg
licheren vergeben werden. 

SoHten sich hinsiehtlich des fiir Israeliten vorbehaltenen Stipendimns 
c1nalificatiousfahigc Bewm·ber aus meines ·eligen Gemahis oder meiner 
Verwandtschaft melden, so haben jene vor cliescn, in beiden Fallen nach 
elem Grade der Verwa.ndtschaft., und bei gleicbem Grade, der Befa.higterc 
den Vorzug. 

Da e meinc Ab. icht ist, um· wil:klieh bef~ihigten, armen Sütdierenden 
dnrch Verleihung dicser Stipendien die Möglichkejt zur Er\vetbung . der 
für ihr Fortkommen nothwendigen Kcnntnisse zu verschaffen, so wünsche 
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ich, da ss beide StiftungspHitze in jedem Jahre vo r Eeginn des je weiligen 
Schuljahres vergebeu werden, wm·aus folgt, dass solche Studierende, die 
eines dieser Stipendien bezogen haben, nur dann in dem Genusse des
seiben belassen werden können, wenn sie sich dieser Gunst dm;ch 
erprobtes, sittliches Betragen, FlQiss und gute Fortgangsklassen wiirdig . 
ze~gen. 

Die Oedenburger israel. Cultusgemeinde ist verpflichtet, die· Zim;en 
des Stiftungs-Capitals halhjabrig u. zw. am 1. October und l. April 
j eden Jahres bei der Oedenburger stadt. Kan1mercassa zu bezahlen. 

Das oberste Aufsichtsrecht über diese Stiftung und daö Entscheidnngs
recht in allen streitigen FiUlen steht dem Oedenbnrger stiidt. Magistrate zu· 

Der betreffeude Stiftbrief wird von. meinem Testaments-Executor 
ausgefertigt werden. 

Mit dem sub. 1\riagistr. Z. 733/1875 mitgetheiJten Te~tamenté 

extractíve gleichlautend. Oedenburg, 13. lVlarz 1875. 

Következik a sopron1 
» bekeblezési engedély.« 

Végül pedig : 
13.434 . 

sz. 
1875 

lZl'. 

Kopeszlcy, 
stadt. Buchhalter. 

hitközség által kiállított »adóslevél \'< és 

A zálogjog 5000 frt o. é. tőkére ·5 % kamattal adós Soproni izrael. 
hitközségnek a Soproni 102. tjkben felvett, a Fegyvertárutczában fekvő 
7. nj számu házára és 122/b számu házhelyre C 14 alatt fő- és a 
Soproni 4566 tjkbeu felvett, a Fegyvertá.rutczában fekv() 5. nj számu 
házra C 4 alatt mellékjelzálogjogilag Roserrfeld Katalin alapítváuya javára 
bekebeleztetett. A kir. törvényszék telekkönyvi osztálya. Kelt Sopronban, 
187 5. évi üct6ber 20-áu. Metzel Vincze s. k., telekkv. vezető. 

-(P. H.) 

Hel y esen bevezettetett 
Kopeszky, 

v. számvevő. 

c) Soproni f'őt·eálislcolai Trefort ösztöndl,j-alapUvány: 

Egy jótevő hazafi és emberbarát 187 4-ben 300 0 frtot küldött Tref'ort 
Ágost, vallás és közokt. ministernek azon utasít::íssal, hogy ezt az ösz
szeget a minister saját belátása szerint valami iskolai czélra fordítsa. 
A minister, aki ez időben Sopron városának országgyülési képviselője és 
Sopron városa főreáliskolájának nagylelldi. pártfog6ja volt, és akit külön
ben a vonzalom egyéb kötelékei is flízték városunkoz, ezen 3000 frtnyi 
alapítvány kamataiból 150 frtos . ösztöndíjat alapított kizárólag Sopron 
vdros-i születésü, kifog~ístalan viseletil és kitünő előmenetelü tanulók ré-

Trefort
ösztöndij

alap. 
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szére és pedig »Sopron város·i főrel-íltanodai ösztöndíj-alapítvány« czimen, 
mélynek alapító levéle így sz6l : 

Másolat. .AJapítványok nyilvántarrtási főkőnyve. 

Oedenburger stiidt. Oberrealschul » Stipendien-Stiftung. « 

Ministeri 7457 ex 1874. . . 

Alapító-levél. 

A magy. kir. Vallás- és Közoktatási Minister tekintve, hogy egy 
magát · ine'gnevezni nem akaró hazafi és emberbarát hozzá 300 0 o. é. ·fo
rintot, tetszés szerinti iskolai czélokra fordítás végett küldött be, ·a kö
vetkező alapító levelet állítja ki: 

1-ször. Jelen alapítvány a "Sopron városi föreáltanodai ösztöndíj
alapítvány" czim~t viselendi. 

2-szor. Az alapítvány czélja, egy a Sopron városi főreáltanodába 
járó, ugyancsak Sopron városi sziiletésü szegény, de kitünö, minda.záltnl 
valláskülönbség nélküli növendéknek rendes ösztöndíj általi seg.élyezése. 

3-szor. Ezen alapítvány törzsvagyana jelenleg 3000, ázaz három
ezer o .. é. frt készpénzben, mely a magy. kir. Központi Állampénztármíl 
kezelte tik. 

4-szer. Az alapítványi töke kamataiból egy ösztöndíj 150 o. é. 
frttal alakíttatik ; az ezen felüli kamatmara9.vány pedig mindaddig a 
tökéhez csatoltatik, míg az egy · másik ösztöndíj alakítására · elégséges 
tőkét nem tömörít. 

5-ször. Ezen ösztöndíj elnyerésére képesítvék a Sopron városi főreál
iskolában tanuló, 'Sopron városi származásu, szegénysorsu, de szorgalmas 
és jó erkölcsü, valláskülönbség nélküli oly ifjak, kik a magyar nyelvet birják. 

6-szor. Az alapítvány-ösztöndijra a hármas kijelölés a Soproni fö
reáliskolai tanártestületet és a Sopron városi főpolgármestert együttesen, 
a kinevezés pedig az időszerinti Vallás- és l{özoktatási Ministert illeti. 

; 

7 -szer . Az alapítványi tőkét a m. kir. Központi Aliarnpénztár gon-
dozza, a 3000 o. é. frt. készpénzen magy. Földtehermentesítési kötvénye
ket vásárol, azokat a fent jelzett ösztöndíj-alapítvány részére leköti, a ta
nulmányi alap naplójába bevezeti és elki.i.lönzött rov.atban kezeli, az évi 
kamatjáradékból a jövedelmi adót és a kezelési költséget levonja, valamint 
a 4. pontban körülirt és megállapított ösztöndijat a járadék-jogosítottnak 
a tanulmányi-alap rovására, a soproni főreált.anodai igazgató által láttamo
zott nyugtatványra a félévi tanszak végén, 2 részletben kiszolgáltatja. 

· 8-szor. Ugyancsak az Állampénztár minden tanév végén, az ez ala
pítványra vonatkozó számadását a ·bevételi ellennyugtatványole és a ki
adási nyugtatványokkal támogatva, átvizsgálás végett a Vallás- és Közok
tatási Ministerium számvevőségéhez átteszi, az pedig a számadásokat rög-
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tőn elbirálva, jóYáhagyás miatt (~) a Vallás és Közokt. :Ministerhez 
fölterjeszti. 

1\finek hiteléül jelen alapító-Jeyél 3 példányban kiállíttatván, az 
egyik a Vallás- és l(özokt. l\1inisterium, a második a soproni főreáltanoda 
és a harmadik a soproni polgármesteri hivatal levéltárában · megőri
zendő leszen. 

Budapest, 1874. l\l[árczins hó 23-án. 
A vallás- és közoktatási magy. kir. minister: 

(L. S.) Trefort Ágoston, s. k. 
J elen m:ísolat a v~írosi irattárban őrzött eredeti alapítványi oklevél-· 

lel összehasonlíttatv~ín, mindcnben összehangz6nak talá1tatott. 
Sopron, junius hó 7-én 1874. 

Kopeszky Ferencz, 
városi számvcvÖ-. 

d) Patzenhof'er J(onnid-f'éle alapitvdny. 
A szülők háh1ja ar. iskolá.k in\nt ritk:\n szokott oly nemesen és bőkezüen Patzenhofer 

megnyilatkozni, mint ahogy mc<Ynyilatkozott ve:\rmegyénk egyik tekintélyes Konrád-féle 
csahídjának elismerése J 884- ben azért, mert a család két tagja: Pat zen- alapitvány. 
hofer Rezső és .Alfréd, a mi jntézctiinkben nyerte középiskolai kiképezte-
tését és érettségi bizonyítv~~nyát. A család feje: Putzenhofer J(onrád, cin-
falvai czukorgyáros ugyanis értesíti a vá.ros tanácsát, hogy a magyar ke-
1·eskcdelcm és ipar emelése érdekében 2000 frtos alapítványt tesz, melynek 
5% -os kamataiból 100 frtos ösdöndíj létesítendő Sopron városa főreál-
tanodájáuak szorgalmas és szegény tanul6i részére; egyuttal kéri a taná-
csot, hogy ennek az alapftv~\nynak a kezelésót vállalja el. A tanács elfo-
gadván a nagylellü'i adományt, az alapító megbízásából mcgszerkesztette 
az alapító levelet, mcly a hozzátartozó jegyzőkönyvi kivonattal együtt 
itt következik: 

JYicisolat. Patzenhof'er J(on'rád-f'éle atapítvciny. 
Ad 801 igt. szám. 

388 T. 
Jegyzűkönyvi kivonat. 

Patzeuhofcr Konníd, ~iegcndorfi gyá.ros beadv~\nya, melyben 2000 
fitos ösztöndíj-alapítv~ínyt tesz szegény tanulók segélyezé~ére s kéri, hogy 
a tanác~ ennek kczclését elvállalja. 

A nernc~keblü alapit ó feltételei felol va~tatván, abból kitüuik, hogy 
Patzcnhofcr l(onníd a magyar kereskedelem és ipar emelése czéljából 2 
darab a l OOO ú ·tos 5 :7, magyar papirjnradék kölcsönérték-papirt Lit. C 
No. 9258 és 9257 számmal és 1884. évi Junius hó l-étől járó kamat-· 
szelvénynyel te\'én le a házi pénztárba, azt óhajtja, hogy kizárólag a tanács 
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ezen alapítvány kezelését átvevén, annak esedékes kamatait 1885-ik 
iskolaévtől kezdve, félévenkint fizetendő részletekben, saját belátása sze
rint,, de oly szorgalmas, szegény tanulónak adományozza, ki vallásfeleke
zeti különbség nélki.ü magyar nemzetiségü, és a soproni magy. kir. főreál
tanadát látogatj a. 

Ezen nagylelkü alapítvány kezelését a tanács elfogadja, az alapítvány
levél kiállításával Dr. Printz Ferencz tanácsos m.egbizatik és a házi pénz
tár utasíttatik, hogy az általa átvett két drb 1000 frtos értékpapirt a le
téti biztosoknak átadja s hogy addig is, míg ezen papirok Patzen
hofer Konrád ösztöndíj-alapítványa nevére leköttetnének, azokat a tanács 
letéti pénztárába helyezzék el. Az alapítóhoz addig is, míg az alapító le
vél elkészül, a hazai érdekek emelése körül tett fáradozásai miatt köszönö 
levél intézendő s a tanács határozata vele közlendő. 

4Miről a számvevőség és házi pénztár, a közös letéti biztosok és Dr. 
Printz ~erencz tanácsos, kezeihez küldendő külön jegyzőkönyvi kivonattal 
értesítendők. · 

Sopron, 188i Január hó 10-én tartott tanácsülésbőL 
Beichenhaller Béla, m. p. 

Másolat. 801/1027. 
II. aljegyző. 

Alapító-levél. 

Sopron szab. kir. Város tanácsa tanusítja, hogy Patzenhofer Konrád 
úr, czinfalvi czukorgyáros a magyar kereskedelem és ipar emelése érde
kében két dnrab ~t 1000 frtos 5~~ magyar pa.pit·járadék-kötvényt Lit. C 92~ 7 
és 9258 és 1884._évi Junius l-étől járó kamatszelvénynyel együtt oly ezéiból 
tett le a házi pénztáeba, hogy a tanács ezen alapítvány kezelését átvevér~, 
annak esedékes kamatait az 1884/5-ik évi iskolai .évtől kezdve, féléven
ként fizetendő részletekben, saját belátása szerint, oly szegény, szorgalmas 
tanulónak adományozza ki vallásfelekezeti különbség nélkül, ki magyar 
honos és a soproni magy. k~r. főreáltanodát látogatja. 

Továbbá tanusítja a városi tanács, hogy ezen nagylelkü alapítvány 
tárgyát képező értékpapírokat felvette s az alapítvány kezelését elvállal
ván, az alapító úr akaratához képest a következőket állapítja meg : 

J. Jelen alapítvány a 'j) Pc~tzenhofer l(onrúd-féle ösztöndíj-alapítvány« 
czímet viselendi. 

2 . .Az alapítvány czé1ja a kir. főreáltanodába jár6 ugyancsak magyar 
honos, szegény, de szo~·galmas növendéknek, valláskiilönbség nélkül, ren
dcs ösztöndíj általi segélyezése._ 

3. Ezen alapítvány törzsvagyana álL két darab 1000 · frtos 5% ma
gyar papii·járadék-kötvényből Lit. C. 9257 és 9258 számmal és 1884. évi 
Junius hó l-étől jár6 kamatszelvénynyel, mely a vá.rosi házi pénztáruál ke
zeltetik. 
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4 . .Az alapítvány-töke kamataiból egy ösztöndíj 100 frtta.l o. é. ala· 
kíttatik; ha a töke-alap üresedések, avagy idöközi kamatok (Intercalares) 
folytán felszaporodik, a mutatkoza~dó összeg-többlet a soproni takarék
pénztárnál lészen gyümölcsözőleg elhelyezendő mindaddig, míg az egy 
ujabbi hasonértékü ösztöndíj alakítására elégséges tökét nem ad. 

5. Ezen ösztöndíj elnyerésére képesítvék a Sopron Városi magy. kir. 
Főreáltanodában tanuló magyar honos, szegény sorsu, de szorgalmas és jó
erkölcsü ifjak valláskülönbség nélkül. 

6. Az alapítvtínyi ösztöndíjra a hcírmm; kijelölés a soproni főreál

tanadai tanártestiiletct, a kinevezés pedig kizárólagosan Sopron szab. kir. 
Város tanácsát illeti meg. 

7. Az alapítványi tőkét a városi kamarai pénztár gondozza, a 3-ik 
pontban érintett értékpapírokat a fenn jelzett ösztöndíj-alapítvány nevére 
leköti, a főkönyvbe bevezeti és elkülönzött rovatban kezeli, az évi kamat
jríraclékból a jöyeclelmi adó és kezelési költséget levonja, valamint a meg
állapított ösztöndíjat a járadék jogosítottnak a soproni főreáltanoda igaz
gatója á.ltal láttamozott nyugtatványra a fél-, illetőleg egész évi tanszak 
végén két részletben kiszolgáltatja. 

8. Az ösztöndíj él vezetében levő tanuló tartozik az iskolaév végén 
iskolai bizonyítványai felmutatása mellett előmenetelét a városi tanács előtt 

igazolni és csak azon esetben élvezheti ezen ösztöndíjat tovc\hbá is, ha az 
~lapítólevél feltételeinek minden tekintetben teljesen megfelel. 

D. Ha az idők folyamán a St,pron városi magy. kir. Föreáltanoda 
beszüntettetnék, u tőkealap karuatni u v~írosi tanács belátásához képest a 
Sopron városi ipar-rajziskolának egy vagy több látünő nÖYcndékei segé
lyére fordítandók. 

lVIinek hiteléül jelen alapít6 levél négy példányban, az egyik a Nagy
méltóságu m. kir. Vallás- és Közokt. .lVIinisterium, a m:ísik Patzenhofer 
I{onrád úr mint alapító, a harmadik a soproni m. kir. Főreáltanoda és a 
negyedik Sopron szab. kir. Város levéltára számára kiállíttatott. 

Kelt Sopronball, 188t ~fártius hó 22-én. Finck János s. k. polgár
mester. Ihász Rezső s. k. főjegyző (p. h.) 

210.25. sz. J6\·:íhagyom. Budapesten, 1884. Junius hó ll-ikén, Trefort 
s. k. minister (p. h.) 

* * * 

e) Deák l!'erencz-alapítvány. 

2614:. ikt. sz. 

2005. T. 1882/4. 

lVIikor a :;> haza bölcse « a ravatalon feküdt, hazafiui emlékének meg
örökítésére tanártestiiletünk, az igazgató indítvány~fra egyebek között azt 
is határozta, hogy egy Deák ] .-ösztöndíj-alapot teremt, mely addig is, míg 

• 

De ak 
Ferencz

alapítvány. 
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1000 frtra megnövekszik, a soproni Takarékpénztárban lesz kamatozás végett 
elhelyezendő. Ezen, az isk. tanártestület által kezelendő alap kamatai a reál
iskola oly idegenajku tanulójának fognak majd évenként adományoztatni, aki 
a magyar nyelvben és irodalomban aránylag legjobb előmenetelt tesz. Hogy a 
l1atározat ne maradjon üres szóbeszéd, a tanári kar egyes tagjai nyomban letették 
a nemes ügy oltárára a maguk obulusait és pedig: Salamin Leo igazg. 20, 
Hahnenkamp Rezső, Lcupin J án os, MolJer Ede, l\1olnár János, Rösch Frigyes, 
Sk off Béla, Ul ber Mátyás és Bella Lajos egyenként l 0-1 O; Kriegler 
:Mihály, Dr. Wallner Ignácz, Dr. :B'ialovszld Lajos egyenként 5-5 és 
Dr Kárpáti l{ároly, Stuppacher Lajos egyenként 3- 3 forintot, összesen 
tehá.t: ll H fl-tot. A tanári testület ezen alapítv::ínya az időközi kamatok
kal és az ifjuság adományaival együtt körülbelül 12 év alatt 1000 frtra 
emelkedvén, a tanári testület 1889-ben a következő ala]Jító-le·velet állította 
ki annak czéljáról és kezelése módjáról: 

Deák !Jerencz-ösztöndú alapUá levele. 
· A soproni magy. kir. állami főreáliskol::t igazgatójának, Salamin Leo

nak indítványára a nevezett intézet tanári kara, a nagyérdemü nagy hazafi: 
Deák Ferencz nevének megörökítése czéljából elhatározta, hogy Sopron 
városában, a megyében, az ifjuság közt, valamint saját körében, gyüjtés 
útján, ösztöndíj-alapot szerez, mely addig, míg 1000 (ezer) fl·tra nem nő, 
"De~ík Ferencz soproni reáliskolai ösztöndíj-alap" néven a tanári testület 
által kezel tessék. lVIinthogy Isten segélyével ezen czél immár eléretett, ameny
nyiben mai nap a mondott alap l OOO (ezer) frtra nőtt, elhatározta a ta
nári kar, hogy az alapot az 1889j90-iki tanévtől kezdve czéljainak meg
felelően felhasználja, és ennélfogva a következő alapító levelet állítja ki: 

l. Az alapít,~ány "Deák Ferencz-ösztöndíj alapítv<1ny" c'zímet viseli. 
2. Az alapítvány czélja egy, a soproni főreáliskolába járó szegény, 

de jó viseletü, oly nem magyar tanulónak rendes ösztöndíjjal való segé~ 

lyezése, ki a magyar nyelvben a legjobb haJadást tette. 
3. Ezen alapítvány törzsvagyorra áll: l darab 1000 (ezer) fl-tos 5% 

magyar papirjáradék-kötvényből, Lit. C. ö3.704. szám, f. é. jun.ins else
jétől járó karnat~zel vényekkel, mely a soproni állami főre::Üiskola tanári 
testülete által kezeltetile 

4. Az alapítvány-tőke kamataiból egy ö::;ztöndfj 50 frttal alapíttati.k; 
ha a tőke-alap üresedések, vagy időkö ú kamatok ( intercalares) folytán 
felszaporodik, akkor a többlet mindaddig a tőkéhez csatoltatik, míg az 
egy ujabbi ösztöndíj alapíMs:oíra elégséges tőkét nem tömörít. 

5. Ezen ösztöndíj elnyerésére képesítettek a soproni m. kir. főreál

Ü;kohíban tanuló, nem magyarajku, de magyar honoss::(gu, szegény sorsu, 
szorgalmas és jóerkölcsü ifjak, vallá.slrülönbség nélkül. 

6. Az ösztöndíj kiadására nézve a szaktanárok meghallgatása után 
a soproni főreáliskola tanári testiilete szótöbbséggel határoz. 
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7. Az alapítványi-tőkét a soproni főreáliskolai tan:h·i te ·tület gon
dozza, a 3. pontban érintett értékpapirt a fenn jelzett ösztöndíj-alapítvány 
nevére leköti, az e czélra készült főkönyybe bevezeti és elkülönített rovat
ban kezeli, az évi kamatjáradékokból a 4. pontban körülirt é. megállapí
tott ös;"töndíjt, melynek kiadá. a iránt e etről-esetre mindig az évvégi ellcn
ör;"() conferenti{tn határoz, a soproni főreáliskolai iga;"gat6 által láttamozott 
nyngtatványra a jogosítottnak az évzár6 ünnepélyen kiadja. 

8. Ugyancsak a soproni főreáliskola igazgat6ja minden tanév végén 
az ezen alapítv~ínyra vonatkoz6 szám adá. ·okat a bevételi és kiadá. i nyugtat
ványokkal támogatva, a tanári te.tiiletnck val6 bemutatá után, átviz gálás 
végett a vall. és közokt. ministeri sz:ímvevő. éghez fölterjeszti. 

9. Ha az idők folyam~in n :oproni m. kir. főreáliskola mint ilyen, 
netalán rncg zünnék é: helyette más, hnsonl6 tcrmészcti.i középiskola állít
tatnék föl, ugyanitt a tőkealap ugyanezen intézet ösztöndíj-alapjául lesz 
felhasználand6. Beáll6 változás, vagy az intézetnek teljes beszüntetése cse
tén a tantestület indítványa értelmében a nagymélt. vall. és közokt. 
ministerium rendelkezik az alappal. 

~1inek hiteléiil jelen alapít6 levél három példányban ldállíttatván, 
az egyik a vall. és közokt. ministeriumban, a második a soproni főre~íl

iskola irattárában és n harmadik a soproni polgármesteri hivatal lC'vél
tár:íban meg()rizendő lészen. 

Sopron, l )9. Junins h6 J2-ikén. 
Salamin L eo, R. k. 

kir. igazgatá. 

.. 

U}vcíri B élet, s. k. 
értk. jegyző. 

2. Osztöndijas tanulóink. 
Ösztöndijas 

A főreá.liskolához kötött G rendbeli alapítványon kivül tanulóink tanulóink. 
egyike-má ika néha-néha más természetil pl. családi, állami és egyéb jel-
legü ö.·ztöndíjat is élvezett. A híbbi : tatistikai kimutatásban iparkodtam 
összeállítani azon tanul6k névRorát, akik 1872/3-tól kezd \'e, (itt kezdődik 
a stipcndiRta-korszak) a mnlt tanév lejártáig va]~mely ösztöndíj részesei 
voltak. 

Ösztöndíjasok statistikai kimutatása. 

1. A főreáliskoláho~ kötött ösztöndíjak. 

('J.) A Rosenfeld Jakab- és Katalin-féle négy, egyenként 125 frtos ösztön
díj részesei : 

A tanuló ne·ve 
l. Buxbaum Zsigmond 
2. Scheiber J 6zsef 

i elő 

l 872/3-1873/4 
J 872j3- 1873j4 

összeg 

125 
125 



3. 'J;akács Lajos 
4. Lasz L::ízá1· 

5. Fischer Dáv1cl 
6. Schlauf Ede 
7. Hess Sándor 
8. Kadnár I{ároly 
9. Rechnitz Niór 

l O. Han u sch Ferencz 
ll. lufelder Henrik 
12. Raidl Antal 
13. Rözsényi I ván 
14. Scheiber Nlihály 
15. Bischitz .l\1ór 
16. Pitroff Kálmán 
1 7. Jermann József 
18. W ciss Lipót 
lD. Stefan Kálmán 
20. Deutsch Miksa 
i31. Stern József 
22. Szabó l{ároh· 
23. Balogh Jáno· 
24. Kransz l\Tihály 
25. Kollin Mór 
26. Giséla Gusztáv 
27. Tóth István 
28. Thier Ferencz 
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1873/4-1876;7 
l 874f5-ben 
187 5/6-brul 
1875/6-ban 
1875/6-1880/1 
1876;7-ben 
1876j7-ben 
1877/8-ban 
1877f8- 1883j4 
1877/8- 1883/4 
1879/80-1881/2 
1881/2-ben 
1882/3-ban 
1882/3-ban 
l S83/4-1886/7 
1883/4--1885/6 
1884j5- l887i8 
J 884/5-1889/90 
J 886j7-1890j1 
1887j8- l801j2 
1888/9- 1891/2 
1890/1- 1894, 5 
1891/2-1894;5 
1892/3-ban 
J 893j4- 1894j5 
1894/5-ben 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
12:5 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
'125 
125 

~) A "Soproni föreálislzolai 150 fr tos ösztöndíj" részesei: 
A tanuló neve 

1. Trogma.yer Kár o l y 
2. Stuppacher Lajos 
3. Jielek Ferencz 
4. Stiegler Lajos 
5. Wagner Zsigmond 
6. Takács Ferencz 
Jegyzet. l 884j5-ben és 

nem adatott ld. 

i elő 

1874/5-ben 
187 5/6- 1878/9 
1879/80- 1882;'3 
1883/4-bcn 
1886/7-1892/3 
1893/4--1894/5 

1885/6-ban képesített 

üsszeg 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

pályázó hiányában 

1) Patzenkofer Konrád-féle 100 frtos ösztöndú részesei: 
A tan~tló neve 

l. Hasenauer Emil 
2. Károlyi Sándor 

idő 

1884/5-.1888/9 
1889í90-ben 

összeg 
100 
100 



3. Huszár Kálmán 
4. Thier Ferenc7. 
5. Pitroff AJad<-1r 
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1890/ l - 1892/3 
1893/4-ben 
1894/5-ben 

100 
100 
100 

o) Delile Ferencz alapítuinyi :>O (illetve 42 frtos) jutalo·mdíj r·észesei: 
A tam.dú ne·ce 

l. Giséla Gnsztá v 

2. Uh l Sándor 

idő 

1891/2-ben és 189i~/4-ben 

J 892/3-ban és 1894/5-ben 

összeg 

50 
50 

A tanuló ·neve 
]. Bárdossy .Jenő 

c) Egyéb ösztöndíjak részesei: 

1872(3- J 894/5. 
idő milyen ösztöndij? összeg 

1872/3-1 ~7 il/4 Benők-féle 120 frt 
2. Brzobohaty Vilmos 187 2/3-1873/4 Drasebe-féle 150 " 
3. Csupor I stván 
4. l\t[ei . l György 
5. Eeelline Lajos 
6. Jalm J6?:sef 
7. Knrucz P:1l 
8. Smrokovski J á nos 
9. Deák Péter 

10. F ialowski Béla 
ll. Ruttrich Richárd 
·12. N agy ,J á nos 
13. Fialowski Ln:zl() 
14. l{nn Lajos 
15. Domonkos K:íroly 
16. Ivanei~ Frigye.s 
17. Uhl Sándor 
18. 'Vapp Sándor 
19. W ap p Sándor 
20. Horváth Ernő 

1872j3-ban Csupor 1\f.-félc csahídi 400 " 
1872/3-1873/4 J ettim-féle 50 " 
1873/4-1874/5 gr. Széchenyi János-féle 100 " 
1873/4--1878/9 V áczi :Mária Th.-féle 120 " 
J 873/4-ben gr. Széchenyi János-féle 100 " 
1873/4-ben cs. k. katona-nevelési 150 " 
1874/5- 1879/80 Deák F erencz-fc\le 2 J O 
1874/5-1878/9 pénzügyőrségi JOO ., 
1874/5-1878/9 Svoboda-féle 50 ,, 
J 874/5-ben gr.Festetich Taszilo-féle 150 " 
187 ri j7 --188J /2 pénzi.igy6rségi 1 00 " 
1882, 3- -l c 84/5 J\!Iegyeri-féle 270 " 
1886/7- 1887/8 Hamazetter-féle 100 " 
1887/8- 1890/1 horvát-sz1avonorsz:..ígi 200 " 
1890/ 1- J 894/5 Pater Leyrer-féle 66· 1 O 
1891/2-bcn " " n 40 frt 
189213-ban Halmássy-féle 40 ,~ 

189. i2- 1894j5 Lippay,győri piispök-féle ] 20 " 

2. Segélyegyesület. 
Szegény tanul6kat segélyző egyesületünket, mint talán mindenütt., 

nálunk is a szükség hozta létre. Niagvát Ulber Mátyás, ideiglenes igaz
gató, vetette el már az 1870/1-ik tanévi értesítőben, mikor elpanaszolja, 
hogy a legszorgalmasabb és legtehetségesebb tanul6k kénytelenek abba
hagyni tanulmányaikat, mert segélyforrások hiányában nem tudnak megélni. 
Hivatkozik a soproni lyceum virágzó alumneumára, mely már az időtájt 

182 tannl6t részesített ingyen, illetőleg mérsékelt-á.ru ellátásban és számos 
alapítványi jutalom- és ösztöndíjban. Eikesereg azon is, hogy a ministerinm 

A Segély
egyesület 

alap
szabályai. 
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az ösztöndíjak adományozásáná] következetesen mellőzi a mi tanulóinkat 
úgy, hogy már a legjelesebb sem akar folyamodni. ·végül pedig oda con
cludál, hogy ezen valóban lesujtó tudat arra a lépésre fogja késztetni a 
tanári testületet, hogy kiindulván azon közbeszéd nagy igazs::ígából : "Segíts 
magadon és megsegít az Isten ", - oly segéiyző egylet megalakitcis ához 
fogjon, melynek jövedelméből, hab:-lr kisebb mérvben iR, szegénysor n tanu
Jók sanyaru helyzetén segíthessen. Adja az ég, hogy ezen megpenditett 
eszme testté alakuljon!" 

A7.onban _a segélyegyesiUet eszméje a tamíri testületben akkortájt 
hiányzó egyetértésnél fogva egyelőre mco· nem valósulhatott. lVIicl(5n két 
évre r~í Salamin Leo igazgató vette át az intézet yczetését, főgondját 

haladéktala1ml arra fordította, hogy a m::ír megpendített egyesület mielőbb 

létre is jöjjön. J ndítványa közhelyesléssei találkozván, a taml.ri kar még 
az 1872/3-ik tanévben megszerkesztette az egyes í.llet alapszabályait, 
melyek a m. kir. belügyminiszteriumtól jóváhagyatván, a segélyegyesület 
l 87 4-ik évi május hó 20-ikán következőleg· meg is alakult: 

Elnök: Salamin L eo, igazgató; m<Í!3odelnök: Csöndes J. Ferencz, 
mag~ínintézet-tulajclonos; jegyző : dr. Kárpáty Károly; pénztárnok : Vani~s 

Lajos. V álasztnuínyi tagole Villecz Antal, ~{üller Paulin, Töppler Károly, 
Fiizy Károly, Zalka Mihály, Holzmann Gyö~·gy, Eidlitz Mór, Laclme ]'"'ri
gyes, Horváth Károly, Krausz Károly; a tanári karb61: Rösch Frigyes, 
Ulber Mátyás és Dr. " ' allner Ignác z. Számvizsg:-1l6k: Töpplrr Károly, 
Regenhard tT. L . és Zalka lVI. 

A soproni föreáliskola "Segélyzö-egyletének" alapszabályai. 

I. 
Az egylet czélja, jövedelme, forrásai és vagyona. 

1.. §. Az egylet czélja a soproni főreáltanoda lbármely osztályába 
nyilván járó szegény sorsn, de úgy tudományos törekvés, mint erkölcsi 
példás magaviselet filtal a segélyre valóban érdemes ifjakat, vallás és 
születéshely különbsége nélkü] élelmezés, rnházat, tankönyv, vagy pénzbeli 
segélylyel támogatni. 

2. §. Az egylet jövedelmét képezik a tagok és egyéb jóltev ők pénz
vagy természetbeli kegyadományai; c czélra rendezett tánczmulatságok, 

, hangversenyek, szavalati és zene estélyek, szini előadások stb. tiszta 
jövedelme. 

Az összes, az alapító tagok által befizetett alapító díjak, úgy a 
~öbbi jövedelem két harn1ada egy tápintézeti tőke alapítására, egy har
mada pedig készpénzbeli segélyezésre fog fordíttatni. 

Míg a tápintézeti tőke oly összegre nem emelkedik, hogy annak ka
matai külön felállítaud6 tápintézetben nyujtható élelmezésre nem elegen-
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<lők, a karnatok az említett an1.nyban ólclwczési segély fejében ki fog
uak adatni. 

II. 

Az egylet tagjai. 

3. §. Az egylet alapító, rendes, p::1rtoló és tiszteletbeli tagokból n.ll. 
a) Alapító tag, ki egyszer mindenkorra lcgal<'ibb 30 frtnyi alapít

ványi ös. zeget tesz ~le, vagy ki há.rom éven át évenkint 1 O frt, és az 
alapítványi tőkehátralék 6% kamatjának lefizetésére kötelezi magát; ezen 
kötelezettség az alapító halála esetében örököseire átsz~íll. 

b) Rendcs tag, ki évenku1t 3 évi kötelezettséggel legalább 2 fr·tot 
fi7:et. Halál vagy elszegényedés esetében minden további kötelezettség 
megszünik. 

c) P:ü·toló tag, ki bármely összeggel j~frul mindcn hosszabb időre 

való kötelezettség nélkül. 
d) Tiszteletbeli tagoklní a kö7:gyülés <:Ütal azok V<1lasztatnak, kik az 

egylet czéljait l;;:ülönösen előmozdítják . 

4. ~· Az alapító, rendes és tiszteletbeli tagok a Yálasztmányi és 
közgyülósekeu szavazati és vá.lasztá.si joggal bil·nak, mely jog azonban a 
tanoda növendékei által nem gyakorolható. 

5. §. A tagok kötelessége egyrészt a felajánlott összegeknek szep
tem ber ha v ában val 6 pontos lefizetése, másrészt uj tagoknak szerzése. 

III. 

Az egylet igazgatása. 

G. ';j· Az egylet összes ügyeit a v:-llasztmány vezeti a közgyüléseken 
nyert utasítások szerint. 

Az igazgató választmány áll: elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok, 
főreáltanodai igazgató és a tanárok által a tantiri karból választott 3 tagon 
kivül még 10 tagból. 

7. §. Az egylet tisztviselői és a többi 1 O választmányi tag a köz
gyülé: ~íltal szavazattöbbséggel három évre választatnak meg. 

8. §. Az egyletet törvényes hatóságok és mag~ínszcmélyek előtt az 
elnök, ennek megakadályozása Yagy megbizása es etén az alelnök képviseli; 
ő elnököl a meghivása következtében tartandó köz- vagy választm{lnyi 
gyüléseken, főgondnoka a pénzügylctnek, minden egyloti okmányt aláit· . 
a választmány által engedélyezett kiadásokat utalványoz7.a.. 

Sürgős esetekben az utalványozást l O frt erejéig maga is eszközölheti. 
Kivételes esetekben rendkivüli közgyülést egybehív. 
9. §. Az egylet jegyzője vezeti a jegyzőkönyveket és levelezéseket, 

szerkeszti a leltárt és egyébb egyleti irományokat - a pénztárnokéit 
14, 
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kivéve, úgy a közgyülés elé terjesztendő évi tudósítványt is. Az egylet 
levéltárát rendben tartja. 

10. §. A pénztárnok bevételbe teszi nyugtatvány mellett a felaján
lott járulékot, ő teljesíti utalványozás mellett a kiadásokat a köz- és 
v:ílasztmányi gyiUés utasít:ísa szerint; azokról pénztári naplót és főkönyvet 
yezct, minden nagyobb összeget késedelmezés · nélkül karnatozás végett 
biztosan kamatozó takarékpénztárba helyez el; minden tanév végén utal
ványokkal és nyugtatványokkal hitelesített számad::1st terjeszt megvizsgálás 
végett a közgyülés elé. " 

L l. §. A választmányi és közgyiilési jegyzőkönyvek hitelesítése leg
később 14 nap alatt, az illető ülésekből e czélra kiküldött 2 tag által 
történik. 

IV. 
Közgyülés. 

12. §. Minden év oct6ber hó elején tartandó közgyülés tárgyai : 
a) az elnöki jelentés a lefolyt tanévről; 
b) a közgyül és által választott 3 tagból álló szá.m vizsgáló bizottság 

1l:ltal helybenhagyott számadások felülvizsgálása; 
c) a következő év ügykezelési módjának meghatá:rozása; 
d) szükség. ~etében az alapszabályoknak megváltoztatása; 
e) az egylet feloszlása felett határozni, mely esetben netaláni pénz

alapja a soproni főreáltanodához kötött valamely ösztöndíj vagy segélyző 
alaphoz csatolandó. - Az ntolsó közgyülés feladata a végleges intéz
kedésről gondoskodni. 

13. §. lVIillden határozat hozatala a j elenleyők feltétlen szótöbbsége 
á.ltal történik; azonban oly határozatok, melyek az alapszabályok megvál
toztatását, az egylet feloszlását s ez esetben vagyonának hová-fordítását 
czélozzák, csakis a jelenlevő tagok kétharmadának beleegyezésével hoz
hatók és mielőtt foganatosíttatnának, a m. kir. Belügyministerinmhoz 
fel ter j esztendők. 

J 4. §. Az egylet ügyrendjének részletes kidolgozása s megalapítása 

az első alakuló közgyülés teendője. 
So p r o n, 1873. évi májns hó 17-én. 

Dr. Kárpáti Károly, s. k. 
föreáliskolai r. tanár 

mint ideiglenes jegyző. 

39.452 szám. 

(P. H.) 

Látta a magyar királyi Belügyminister. 
Budapesten, 1873. évi szeptembcr h6 17-én 

(P. H.) * * * 

Salamin Leo, s. le 
föreáliskolai igazgató , 

mint ideiglenes elnök. 

a minister megbizás~1b61 
Groisz G~6sztáv, 
ministeri tanácsos. 
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Sl1gélyegyesületün k választm[Ínyának, min t az alap:7.ab:ílyokból is 
hítha.tó, féSchél gyanánt folytou az lebegett szemei előtt, hogy minél előbb 
akkora tőkét gyüjtsön, mely a tápintézet fentnrtás~ít lehetövé tegye. Az 
alumneum az 1879/80-ik tanév elejével meg is nyittatott 13 résztvevővel. 

De mii1thogy két évre rá: az 1881/82-ik tanév elején csak egyetlenegy tanuló 
jelentkezett, a tápintézetet be kellett szüntetnün.k. Oka ennek főleg az volt, 
hogy a jel entkező tannlók Ílgyszólván mind ingyenes vagy féldíjas ellá
tfísra tartottak sz<ímot, az egyesület pedig vagyoni helyzeténél fogva ezen 
kivánságokat teljesíteni képtelen vala. A szülők, úgylátszik, jobbnak látták 
tehát fiaik számára ] 0- 12 frtos ellátási helyekről gondoskodni, mintsem 
őket a tápintézetbe j::íratni. A választm~íny ene elhatározta, hogy ezentúl 
mindcn erejét a tőke gyarapítására forditja, hogy azután alkalmas időben 
véglegesen felállíthassa a tá.pintézetct. Addig is egyes tanulóknak a hely
beli népkonyhában való ellátásáról gondoskodott. 

Egyesületünk tőkéje, kivált a tanulók szüleinck nemes és folytonos 
adalwzásából anynyira fölszaporodott, hogy a m1tlt tanév végével már 
8500 frtra rúgott. Igy teh~ít mindinkább közeledünk abbeli reményünk 
megvalósulásához, hogy az óhajtott tápintézet mielőbb és véglegesen 
létesülni fog, hihetőleg már a millenium esztendejében. Az egyesiHet jó
tcvőinck teljes névsorát lehetetlen itt közzétcnnem; be kell érnem azzal, 
hogy csak az alapítók és azok neveit sorolom elő, akik nagyobb adomá
nyokkal járultak hozzá alaptőkénk gyarapításához. Alap~ító tagjaink 
(30 frtnyi tagsági díjjal): l. Ő cs. és kir. Apostoli Felsége I. Ferencz József 
(100 frt.) 2. Bozzay Imre 3. Agfalva községc 4. Manitius Lajos 
5. Müller Ede (32 frt.) ö. Eőrsy László 7. Bauer Antal 8. Dvorzsák 
János 9. gróf Festetich György 10. Nocdl Károlj" ll. Csöndes Ferencz 
12. Herczeg Eszterházy Pál 13. Laehne Frigyes 1 4. Müller Paulin 
15. Salamin Leo 16. Carstanjen Agost 17. Patzenhofer Konrád (60 frt.) 
18. Eidlitz l\Iór 19. Töppler lüíroly, 20 Dr. )\!layer Gyula 21. Solymossy 
László (50 frt.) 22. Deák Lajos (50 frt.) 2B. Zalka János, győregyház
megyei püspök 24. Soproni Takarékpénztár 25. a Kaposvári Takarék
pénztár 26. Dr. Hérics-Tóth János 27. Patzenhofer l{onrádné úrnő 

(60 frt.) 28. Lenck Samu 29. Graf Adolf 30. Virtsolegi Rupprecht 
Kálmán (40 frt.) 31. J ekelfalussy Pál 32. Lenck Gyula 33. Sopronmegye 
(a nemesi pénztártól 50 frt.) 

Az alapító tagokon kivüllegnagyobb jótevői segélyegyesületünknek: 
A Soproni Takarékpénztár (évi 25 frt.) Soproni Takarék- és kölcsönegylet, 
Soproni magyar Társaskör, maga a tanulóifjusúg (egyik maj;-üisának 81 frt 
30 lunyi tiszta jövedelmével), Drasebe Hem·ik lovag, Jielek :F erencz, 
Kroyherr Kristóf pék (az általa elárusított áruk %-ával), Sopron Városa 
(tüzelőfa az alumnenmnak) és egyesek városunk polgárai közül mint: lovag 
Flanelorifer Ignácz és Pál, Lenck Viktor stb. 

14* 
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Az egyesület választmánya a két éven át fentartott alumneumra és 
a népkonyhai hárezák beszerzésérc fordított kiadáson kivül leginkább 
készpénzben iparkodott segélyt nyujtani a szegénységgel küzdő növen
dékeknek kivá.lt azon czélból, hogy tandíjnkat megfizethessék, esetleg 
könyveiket, tanszereiket és 1·nházatukat beszcrczhcssék. Egy ki.· statis
tikával kimutatható, hogy az egyesület fcná.llása óta kiadott: 

l. Tápintézet-re . 305 frt 83 krt. 
2. N ép konyhai étkezési bárczákra 94 " 38 " 
3. Budapesti és poPJsonyi tornaversenyekre 1 30 " 50 " 
4. Készpénzbeli segélyek cPJimén 144 tanulónak 1502 " 38 " 

Tehát összesen . 2033 f'rt 09 krt. 
A 144 segélyezett növendék kt)zül volt 68 keresztény 847 frt 58 kruyi, 

és 7(] izraelita 654 frt 8!3 lunyi scgélylycl, amiből következik, hogy izrae
lita polgártá.rsaink adakozá.·a és az izr. tannl6k segélyezése között nincs 
meg az egészséges arány, ami pedig szerfölött kivánatos volna. Úgy hall
juk, hogy izr. polgárt~írsaink legnjabban egy lüllön izr. segélyegyesü
lctct szándékoznak alapítani hitsorsosaik gyermekei számára. Bizony~1ra 
oly neme buzgalom, mcly feltétlen dicséretet érdemel, kivált ha annak 
vezetői nem feledkeznek meg arról, mivel tartozik már eddig i. városunk 
és megyénk izr. polgársága a két évtizeden túl fenálló főreáliskolai segély
egyesületnek, melynek fel ,·irágzásában ktHönös<'n Salamin Leo elnöknek és 
LTlbcr Mátyás péuzMrnoknak yannak bokros érdemei. E sorok irója meg
alapításától mai napig jcgyzője e hnmf\nus intézménynek. 

4. Betegszoba-alap. 

Uj kc1etii, 1t:;93-b6l val6 j6tékony alapítvány ez, melynek czélja 
akkora tőkét gyüjteni, hogy annak kamatjaib6l valamely helyb. kórházban 
egy vagy két szobát, ápoln.st és gyógyítást lehessen biztosítani szcgény
sor.·n beteg tanulóink ré. zérc. Indít,•ányozója ennek is maga az igazgató 
mint a segélyegyesület elnöke, pénztárosa ugyancsak Ulbcr lVIátyás, nyng. 
tanártársu nk, jegyzője c sorok ir6ja. Az 1894-ik ~s J 895· ik é\' tavaszán 
kibocsátott felhivásunk elég kedvez() eredményre vezetett, mert eddig 
1.1/31 {rt 91 kr. gyült össze e czélra. Fclhiv(tsunkkal természetesen leg
inkább volt tanítványaink jótékonysági érzületéhez fordultunk, akik közül 
számosan s.zerte a hazában, Ausztriában és a leülföldön nemcsak előkelő 
és jövedelmező állást foglalnak el, hanem vagyonilag is j6 módban vannak. 
Nagy örömömre szolgál kijelenthetnem, hogy nem csalódtunk bennök. 
Sokan megértették és meghallgatták esdő szavtmkat és adományaikkal, 
gyüjtéseikkel igyekeztek leróni hálájokat intézetünk iránt. És én e helyütt 
is czélszeriinek tartom njolng azon kh·é~ sf'l f'ordulni c~ tanügy lelkes bard-
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taihoz, a t. sziilökhöz, de különösen a:wn volt tctnUványaútkhoz, akik 
felhivásunkra még nem válaszoltak, hogy úgy a sajcit adományaik, 
vala·mint esetleg gyiijtéseik beltiUdésével e nem,es czélra szánt alapot gyara
pítani sziveskecljenek, mert a gyüjtést folytatnunk kell mincladdig, míg 
képes lesz reneleltetésének meg~elelni. 

Helysz(íke miatt csak azok neveit közölhetem, akik nagyobb ado- Az adakozók. 
m:;\nyaikkal ez_ alapítvány alapvetőinek tekinthetők. És pedig adott: . 

egyenként 100 frtot: Stuppacher Lajos, egy névtelen csahtd, Sopron
megye l(özönsége; 

egyenként 50 f1·tot: gr. Széchenyi 1\lan6, br. Augul:iztinecz Antal, 
.T ck cJfaluss y P ~11 ; 

C,r]y::nként 30 frtot : A. fűre:.llisk. ifjusága egy tavaszi mulatság tiszta 
jövedelméből, Rátz Lászl 6 budapesti taná.r ; 

egyenként :J5 frtot: \\T ulf Ernő, Patzenhofer l(onrád, Soproni Taka
rékpénztár (kétszer), .N agy-czenki cznkorgyár-részvénytá.rsaság, Soproni fran
czia-angol club, az ifjuság tavaszi mulatstíg}ümk tiszta maradéka ; 

.20 f'rtot: Schneider l\1ártoa építész. 
15 frtot: Patzenhofer Rezső. 
Azontúl pedig hosszu sora k;h,etkezik a 10 és 5 fl·tos adományoknak .' 

l-Iő óhajunk, hogy a kitíizöit czt>lt mihamarább elérhessiik. 

5. Egyéb alapok. 

a) Verseny- és tanulnulnyt~t~i segétyalap. 

Csak a mult tanévben jött létre clr. Kúrpát~i Károly tanár indít
ványára és a magas tani.igyi kormány jóváhagyásával. Czélját világosan 
mutatja a neve. A tanuló-ifjn i:i<tguak havi 5- 10 krajczá.ros adom<ínyaiból 
jött létre s a tanév végén 182 f?"t 09 krra, növekedett. Segélyt mát· ala
píüís~:1nak első évében nyujtott 40 frt erejéig azon szegény tanul6knak, 
akik az ez idei győri tornaversenyben részt vettek. .Jelen pénztári álhisa: 
!J2 (rt 39 kr. Az alap kezelője: JJ!Ially .Nándor tanár. 

b) intézeti zászló-alap. 

A. róm. kath. ifjuságnak llalmossy I stván kath. hittamír buzgól
kodásából templomi zászlója van nuír, anliről más helyen történt említés. 
Szüksége volna intézetiinknek még egy díszesebb inté;~;eti zászl6ra. E czélra 
gyüjt alapot az ifjus<:íg. Eddig csak 45 frt 12 krajczárt tesz ki 'ez alap. 
Nem csoda., mert az ii]uság és a t. szülők sok oldah·61 vannak igénybe 
véve a jótékonyság terén. ·De a milleninmra remélhetőleg ifjuságunknak 
intézeti "tricol or {( -ja i::; meglesz. 

Verseny- és 
tanulmány
uti segély

alap. 

Intézeti · 
zászló-alap. 



Ifj us ági 
takarék
pénztár. 

Deák F . 
ösztöndij

alap. 

Az intézet 
jótevői. 
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c) lf}'uság·i takarékpénztá·r. 

Salamin L. igazgat6 kezdeményezésére 1875/6-ban itjusági takarék
pénztárt indítottunk meg, amely kezdetben igen szép eredményeket tudott 
felmutatni Rösch Frigyes pénztáros vezetése és kezelése alatt. ~1ár első 

évben 163 fr t 7 5 k1-t tett ki a megtakarított összeg; de 1 O évi. fenáll á. a 
után kellő számu résztvevő hiányában sajm.llattal be kellett szüntetnüok. 

d) Deák Ferrencz ösztönd·í,y'-ala2J. 

A Deák F cre11cz-féle alap a szük égelt J OOO frton felill szaporodvá.n 
fel , a fölösleg külön betéti köuyvec ·kébeu van clhelye;~,ye. Ez a mnlt tané\' 
végével 21 O frt 50 krnyi összeget mutatott fel, amelyből Uhl Sándor 
VIII. oszt. tanuló jutalomdíj<:ít levonv~ín, maradt további kezelés alatt 
168 frt 50 kr. Kezelője : Mally Nándor tanár. 

* * * 
lVIindezen emberbaráti alapítv~ínyokon és intézményeken kivül van

nak ami ifjuságunknak - eltekint\·e az eddig már fölemlítettektf51 - még 
szá1nos jótevői, akik hol pénzzel, hol meg rruís titon-módon· elfímüí~dítani 
iparkodtak tanul6-ifjuságunk javát. Legnagyobb j6te\'őnk maga: 

a nutgyar úllam, 
intézetünk fentart6ja, a tand:íjmeutesség és ösztöndíjak adom:ínyozója. 
lVléltó helyen álJ mellette: 

Szab. kir. Sopron városának Közönsége, 
mely a díszes épületen, annak jókarban tartásán és az egés7. fűtőanyagon 
kivül évente még 800 0 frtot szalgáltat be az állam pénztárába az intézet 
fentartásának költsége:U:e és jelenleg éppen egy ifjusági »)Giiúlc- és verseny
tér« létrehozásán f~íradozik. És a többi jótevőink sorbau: 

Sopronmegye Közönsége, a Györ-Sop1·on-Euen(wrti, a Déli Vaspálya
társaság, a Sopronmegyei czukorgyár·ak t~;~lajdonosai és 1'észvényesei, ct 
Részvény-uszoda- és Korcsolyázó egyesület, a fiirschler-féle uszoda, a To?·na
és 1'ü.zoltú egyesület választmánya és egyeseknek nagy sora, akiknek 
nevei az éYi értesítők lapjain olvashatók. 

N ek em, aki nem minden meghatottstíg nélkül irtam és állítottarn 
össze e jótékonysági fejezetet, örömmel fel kell haszmüuom a kedvező 
alkalmat, hogy ezredéves életünk lcüszöuén ruJ intézet, a tc~núrtestület és az 
ifjuság őszinte húlújút tolmácsoljam összes jótevőinknek s egy~tttal arra 
kérrjem öket, hogy intézetünket a jövőben is részesítsék leegyes pá?-tfogás~tk

ban. Hiszen az ifjus;;1g okulván, nemesedvén jótevőinek szép péld::ij~tn, 

alkalomadtán viszonozni iparkodik a maga gyönge erejéből a vett jót és 
maga is gyakorolja a jótékonyság fájdalom-enyhítő erényét mint azt az 
alábbi kimutatás bizonyítja. 
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Intézetünk jótékonysága. 

Eltekintve attól, hogy legtöbb alapítványunk legelső sorban növen
dékeínk, illetőleg a t. szülők adakozásának köszönheti létét és gyarapodá
sát, intézetünk tanártestületc az ifjusággal karöltve egyébként is rendezett 
gyüjtéseket jótékony czélokra: 

l . A balatonfüredi szeretetházuak 
· 2. A budapesti áryjzkárosultaknak 

3. A szegedi árvízkárosultaknak 
4. A zágrábi földrengés által sujtottaknak . 
5. Aranv-emlékszoborra . . . . 

" 
6. Eperjesi tíízkárosultaknak . . . . 
7. Egyházi zász]óra a róm. k. ifjuság 
8. Az árvamegyei inségeseknek . . . 
9. A Berzsenyi-kör a Baross-szobÓrnak. 

10. A »Betegszoba«-alapnak . . . . . 
ll. A sopronmegyei tűzkárosultaknak. 

1871-ben 70 ú·tot 

187 5 " 
1879 " 
1881 " 
1883 tl 

1887 " 
1891 " 
1892 " 
1893 " 
1893 ,, 
1893 l) 

85 frt 40 kr. 
113 
43 
46 
78 
49 
52 
60 
30 
30 

" 92 " 
" 64 " 

30 " " 
)) 27 

" 
l) " 
" 

85 
" 

" " 
n " 
" l) 

Összesen : 659 frt 38 kr. 
N em nagy összeg ez, de kiáltó tanuja annak, hogy a vezetésiinkre 

bizott ifjuság zsenge szivébcn ébl'esztgettük, keltegettük a szerencsétlenek 
és szii.kölködők iránt való őszinte részvét érzületét és fej lesztettük a jóté
konyság gyakorlására való hajlamot mint a szív- és jellemképzés hatal
mas rngóit. 

Intézetünk 
jótékony

sága. 



Az intézet 
vagyoni lel

tara. 
Vagyon. 

Jövedelem. 

IX 

Az intézet vagyoni leltára 
az 1894-95. tanév végén. 

I. 
Vagyoni állapot. 

1. Az intézeti épület becsértéke . . . . . . . 53,200 frt. 
2. Az intézet saj~ít ösztöndíj-alapjai, tőkepénzci, 

értékpapírjainak becsértéke . . . . . . . . l 7,000 " 
3. A segélyalap tőkepénzének és értékpapírjainak 

becsértéke . . . . . . . . . . . . . . . 8,427 " 
4. Az intézeti felszerelések (bntorok, szertc1ri 

eszközök stb.) becsértéke . . . . . . . . . 
5. Egyéb vagyon : névszerint »Betegszoba-alap« 
6. Verseny- és tanulmányuti r:;egélyalap 
7. Intézeti zászló-alap . . . . . . . . 
s·. Deák Ferencz-alap fölöslege . . . . 

31,225 " 
1,331 " 

92 " 
45 " 

168 " 

Összes vagyo9- : 111,488 frt. 
J 

II. 
Jövedelem. 

J. Az intézet épületének béregyénértéke 3000 frt, 
igazgatói lakbér 420 frt. . . . . 

2. Az állampénztárból. . . . . . . . . . 
3. a vá.ros és segélye a) készpénzben . . . 

b) fűtőanyag, tatarozás 
4. Bejáró hitoktatók intézeti jövedelme (tandíjak) 

" 5. Enek- é· gyorsirászat tanáJ.·ainak jövedelme. 
6. Tandíj . . . . . . 
7. Felvételi díjak . . . . 
8. Ifjusági könyvtá.rra . . . . . 
9. Értesítő díjai . . . . . 

10. Betegszobára mult tanévben befolyt . 

3,420 frt. 
19,110 ,, 
8,000 " 
1,000 " 

375 " 
199 " 

5,895 " 
867 " 
289 " 
231 " 
525 ll 
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ll. Verseny és tanulmány-uti alapra befolyt . 
12. Intézeti zászlóalap évi kamatja . . . . . 
13. Deák F. fölöslegének kamatja . . . . 
14. Ösztöndíjalapok tőkepéuzeinek, értékpapírjainak 

évi jövedelme . . . . . . . . . . . . . . 
16. A segélyalap tőkepénzének, értékpapírjainak évi 

jövedelme . . . . . . . . . . . . 
lö. M}ísucmii idegen ösztöudijakból 
17. Tanulmányi alapokból . . . . . 

A jövedelem összege : 

III. 

J(iadások. 

a) Személy i illetmény ek. 

92 frt. 

2 " 
7 " 

792 " 

705 ,, 

216 " 
300 " 

42,025 frt. 

L Igazgatói és rendes tamírok Hletményei . 2 J ,507 frt. 
7~. J{ét helyettes, 1 rendkivüli és l helyettesitett 

tanár évi elijai . . 
3. l{ét tornatanár~ak . . . . 
4. Kath. hitoktatónak . . . . 
5. Bcj:író evang. hitoktatónak 96 frt, izr. hitokta

tónak 279 frt . . . . . . . 
ú. Ének- és gyorsirás7-at tanítójának . 
7. Szolgáknak . . . . . . . . . . 

-~b) Dologi szükségletekre. 

3,200 " 
710 .. 

300 " 

97-
•) D " 

198 " 
840 

" 

l. Fíít~s, világítás, tisztogatás . . . . . . 500 " 
2. Taneszközökre, szertári sziU\:ségletekre és köny\'-

t.-írra . . . . . . . . . . . . . . . 1, l 00 " 
3. Irodai és osztálybeli apróbb dolgokra (értesítő, 

díjnok 90 frt) . . . . . . . . . . . . . . 1,420 " 
4. Az intézeti helyiségek házbéregyenértéke . . . 3,000 " 
5. A tandíjból és fel vételi díjakból beszállíttatott 

a soproni kir. adóhivatal pénztárába . . . . 6,535 " 

c) Át-J.neneti kiadások: 

l. Segélyegyesületi tőkesítés . . . . . . . . . 538 " 
2. Betegszoba-alap, verseny- és tanulm~ínyuti-alap, 

intézeti zászló-alap és Deák Fm·.-alap fölöslegé-
hez csatolt tőkebefektetés . . ,/ . . . . . . 626 " 

Kiadások. 
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d) Ösztöndíjak és segélyezések: 

1. Az intézeti ösztöndíj-alapból . . . . 
2. Másnemü idegen ösztöndíjak . . . . 
~. A saját segélyegyesületlink alapjából. 

A kiadások összege: 

Sopron, 1895 junius 30-ikán. 

e 

792 frt. 

216 " 
167 " 

42,025 frt. 

Salam1·n Leo, 
kir. igazgató. 



x 

Személyi ügyek. 

1. Felügyelet. 

Az evang. polgáriskolával 1836-1853-ig kapcsolatos reál-cursus-na~ 
és 1853-tól kezdve, az önálló evang. alredliskolának fentartója és ellen
őrző főközege terillészetesen maga az evang. convent és a kebeléből vá
lasáottt iskolai uiz.ottscíu volt, melynek elnökét bizták meg rendesen a 
a felügyelet gyakorlásával. 1840-től 

Christián Poszvék (recte: Poswick), 
soproni evang. lelkész viselte a » Sch1dinspektor « c.iimét és tisztét egés7. 
1853-ig, az önálló evang. reáliskola felállításá.ig. 

Az 50-es években az absolut kormány tankerületekre osztván az 
országot) Sopronnak is juttatott egy ily hatóságot » Oedenburger k. k. 
Distrilcts-Schulbehörde« czimen és e kerület iskolafelügyelőjévé 

Ste'n~e Ferdinánd (1850/1-1854/5) 
apátot és kanonokot nevezte ki, akit négy évvel későbben 

Dr. Greschne,r Nepomnk János (1854/5-1860/1) 
váltott fel. Elődje Sterue F. volt az, akinek feliigyelősége alatt megalakult 
a két soproni felekezeti alreáliskola azon feltétel alatt, hogy úgy a város 
mint az evang. convent előzőleg teljessé szervezik az általuk fentartott 
elemi, illetve polgári iskolákat, hogy létesüljön a szerves kapocs ezek és a 
két-tanfolyamo reáliskolák között. 

A városi (kath.) iskolák 1856-ban ugynevezett »Lokal-Schulaufseher«-t 
is kaptak, akinek az volt a feladata, hogy az iskolák anyagi és fölszerelési 
ügyeit gondozza. A k. k. Stattkalter ei-Abtheiltmg akkor 

lovag Flandorffer Ignácz, 
tekintélyes kereskedőt szemelte ki e tiszteletbeli állásra., aki 1858-ban ez 
állásá.ról leköszönvén, helyét 

Kaspar Bosch, 
köztiszteletben á.lló városi köztörv. bizottsági tag foglalta el. 

Személyi 
ügyek. 

Felügyelet. 
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Az 1861; 2-től kezdve az iskolák legfőbb áll. felügyeleti közege 
a magy . . kir. Helytartótanács lett, 

a kiegyezés után pedig maga a 
Vallás- és Közokt. magy. k·ir. Ministeriwn. 

2. Főigazgatók. 

1861/2-től fogva a leír. 1-Ielytartóiandcs vezetése alá kerülnek az 
iskolák és ezek ellenőrzésére, illetve a feliigyelet gyakorlására tankeri.ileti 
főigazgatóságok szervcztctnek. .A. győri tankerület élére Ő Felsége 1862. évi 
aug. hó J l-én kelt legmagasabb elhatározásával 

Dr. Kárlas Rudolfot ( 186 1t2- 1877j8) 
a csornai premontrei rend kanonokját nevezte ki, egyben a kir. tanácsosi 
czimct is adományozván neki. Dr. Kádas R. tizenhat évi szolgálat után 
187~-ban nyugalomba vonult.. Helyérc Ő Felsége 1878-ik évi márczius 
6-ikán kelt 6 217. sz. leiratt'Íval 

llciczi Dr. Németh Antal-t, 
a pozsonyi kir. kath. főgynw. volt rendcs taná.nít, majd Esztergom,_Konuírom 
és Győrmcgyék tanfelügyelőjét nevezte ki tankerliletünk főigazgatójává, 

aki hivatahit ugyanazon évi április l-én fogla lta el. Az ő immár 16 évre 
terjedő szakavatott és ügybuzgó vezetése alatt reáliskolá.ink erős és mély 
gyökeret vertek vidékilo k tanügyének talajában és nagymérvü fejlődésnek 

indultak úgy a tanít.ás ntint a nevelés terén, mely utóbbira főigazgatónk 

kiváló súlyt fektet szív- és jellemképzés czéljából. 

3. Igazgatók. 

A városi (kath.) elemi és nlreáliskolák és ·később (1856-ban) a cs. k. 
tanítóképz()-intézet kezdetben egy közös igazgató - ugynevezett » Lolcal
Schuldirektor« - alatt állottak, a: kit a városi tanács ajánlatára az 
~ Ocdenb. Distrikts- VerwaUung « nevezett ki. Első ilyen Lokal-Schuldirektor, 
aki már az alreáliskola ügyeit is vezette: 

FrwuJ Sal. l'auueT (1850- 1855) 
apát.:}.{anonok volt. Ez J 855-ben leköszönvén, ntódjáv~í ideiglenesen 

Frnnz Sal. Rdch ( 1_855-1858) 
apát-kanonok, városi pléb~1nos lett, akit J 858-ban ugyancsak ideiglenesen 
egy évre 

Jt'1·anz Gartner (J 858- 1859) 
váltott fel igazgatói székében, mert a Dist·rikts- Verwalt·ung '1859-ben 

J?ranz Hodich ( 1859- 1867) 
ká.ptalani ·kanonokot nevezte ki véglegesen a városi elemi iskolák, az 
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alreálintézct és az ezekkel kapcsolato::; cs. k. tauÍlóképző-iotézet igazgató- . 
jává, a kitől később 

Geronnay-Kossow Albert (1867- 1868) 
~·ette át az igazgatói teendőket. 

Az ág. ev. polgári iskolával kapcsolatos reálcursusnak természetesen 
nem volt szüksége külön igazgatóra. Az igazgatói teendőket maga a cur
sus tanára végezte, a felügyeletet pemg a convent-v::.ílasztotta Schul
inspector , gyakorolta. lVIikor azonban a convent ] 853-ban fehíllította a 
polgári iskoláyal összekapcsolt önálló alreáliskoláj át~ 

Lcígler Jánost (1853J4- 185úf7) 
bizta meg az intézet vezetésével. Ettől 1857-ben 

Laehne Frigyes (1857f8-18ü0;1) 
tanár Yette át a yezcté t, aki a jegyzőkönyvekben következetcsen igaz
gatónak irja magát, de tényleg csak vezető tanára ( dirigiren<lel' Lehrcr) 
volt az intézetnek 1860-ig, amikor l<::mondv~ín tanári állásáról, az akkor 
már 4 oszt. reáliskola vezetését is a convent kezébe tette le. 

Utánna az evang. con\·cnt által ujolag 2 osztályunr,k szerve.r,ett 
evang. alreáliskola yezetésével ujra 

Lágler János (1860/1-J 867/8) 
bizatott meg, aki a két mW.rödő ta11árral : együtt a conven t isk. bizott
ságának felügyelete és· ellenőrzé:e alatt állott 1867/8-ig. 

A közséyi alTeál·islcola felügyelete. A községi és 
A két felekezeti alreáliskola egyesítéséből 18fi8-ban községi, feleke- áll. reál

zeti jelleg nélküli reáliskola keletkezett. Ezen iskola legfelsőbb felügyeleti iskola fel-
fóruma a saját közegei utján Ügyelete és 

a Vallcis és Közokt. magy. kir. Múúster·ium igazgatói. 

lett és maga 
a Szab. Kir. Sop1ton városúnak J(ö/~törv. Bizottsága 

a kebeléből választott városi iskolai, majd 187 2-től kizárólag 
reáliskolai bizottsággal, 

mely csakis a reáliskola ügyei\·cl foglalkozott s melynek eluöke az álla
mosításig 

Dr. Palló Súndor, kiJ.'. tanácsos 
volt. E bizottság 15 tagból állott, ezek között a reáliskola igazgatója és 
a tanári-testület á.ltal választott képviselő is foglalt helyet. Ezen intézet 
.<> Szervezeti szabúlyzat«-~inak 3. §-a kimondja, hogy az iskola közvetlen 
vezetése és felügyeletc az igazgatót illeti meg, de mindaddig, míg az iskola 
6 osztályuvá, tehát teljessé nem lesz, csak ide·iglenes igazgató alka.lmazand6. 
Első i lyen ideiglenes igazgatója 

Fuchs Pál ( 1868[9-ben) 
rendes tanár lett. Tőle 

U/ber Mátyás (1869j70- !87 1/2) 
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vette át az intézet vezetését. 1872-ben a város azon kéréssel fordult a 
ministerhez, hogy állítson a reáliskola élére erélyes igazgatót. A minis
terimn megfelelt a ki vá.nalomnak, mert ugyanazori évi szept. 30-ik án kelt 
24,184. sz. rendeletével 

Salamin Leo-t (1872/3-) 
a lőcsei kir. kath. főgymnasium rendes tanárát nevezte ki a soproni köz
ségi reáliskola igazgatójává, aki az 1876-ban államosított főreáliskola igaz
gatójának is meghagyatván, törhetetlen kitartással vezeti mai napig a 
rábízott intézet ügyeit. 

4. Tanárok. 

összes A két felekezeti alreáliskola, a Sopron városi községi reáliskola és 
tanárai. a soproni magy. kir. áll. főreáliskola tanárait és itt-mlíköué ök idejét a 

(1836--1895/6) következő tabella tünteti fel: 
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A soproni reáliskola tanárai 1836- 1895/96-ig . 
• 

Jl tanár 
Tanárkodásá- Melyik reál-

neve nak ideje Tantárgyai i kolánál Jegyzet 
tanárkodott? 

összesen 3 tantárgy l !SiO· ben 
l Poswick KPresztély 1836-1833/40 eursus szerint ág ev. rcal-cursm lelkészsí'.é Je• t 

-
össr.esen 3 tantárgy 

2 Perczel János: 1840/1-1852/3 cursus szerint ág. ev. reál-eursus 

1 
l 

m::~gyar n émet tört. 

l 1853!4- 1807/8 földrajz cíg. ev. alre.Uisk. 
-

3( 1868,9-1875,6 tört. földtajr. német 188!. aug hav. 
Ul ber Mátyás: 

I 
1871:,7-1 883/4 tÖTt föld raj?. néwet So J.! r. rá t·. före;Ll isk. nyugdíjba. ment l 1870,1-1871!2 

J - ideig l. igaz ga tó tört. fö ldrajz, német Sopr. ;11 1. főr1-álisk. 

Laehne l!1 rigyes N~m ma.them. köuyvvitcl , 18GO-ba.n öná.lló 
phys. szab. rajz, mérta.n, 

ág. er. alre;í,lisk. 
~nagá.n tu.n- és ne-

4 igazgató-tamk 1853,4-J 8 9tG0 g eo gr., tört., kali i gr. velő int. ato.pítot1 
tcrmészetr, ll hys. , gcom. , 

5 Kunz Kere~ztély 1b57,S- 1859160 
építészet és épít. rajz, 

ág. ev. alreálisk. chemia., szal!· kézi rajz 
- --

1~57/8-ban 
6 Beeker Lajos szept.- október geogr. tört. ág. ev. a.lt·<'á,lisk. 

7 Ca.rriére Alfréd 1857,8-ban franczia ág. ev. alreá.lisk. 
-

8 Ga ff ron 1858/)-ben franczia 
l 

alreálisk. ag. ev. . 

9 Dr. Schul~ 1857/8-1858/9 
ehemia., math., német, 
építész., geom. szépir. ág. ev. al reál isk. 

-
185wuo 

10 Sehlieben :bJn·in (első semeste r) tört., geogr., némnt á O' 
t:l' ev. alreálisk. 

-
chemia., természetr., 

ll Hn.rdtmann Vilmos 1859,60-ban geometria ág. ev. alreálisk. 
-

J 2 A ltdörtTer Keresztély 1~53,4-1868/9 ének 
l ev. alreá lis k. ag. --

Poswiek Keresztélyl ~ 13 185314-1867.8 ev. hittan ág. c v. alreálisk.l 
-

1868t9-1870/l ev. hittan 
l ev. alreálisk. felváltva. ag. 

14 Kolbenbeyer Móricz I ~ 1872/3-ban is ev. hittan ág. ev. alreálisk.J tanítottak 
ct>-
00 
N 

15 Wagner ~1erencz ~ 1853/4- 1867/8 ev. bittan ag. ev. alreálisk. 
- ma tb. könyvv., geom. cb em. 

1859;60-1807181 
mért. és szab.ra.jz. éprtészet, 

ág. ev. alreálisk.l természetr. , franczia, torna 

161 számtan, mért., mér t. So~ron városi l 1884. aug. bo.v. 

l Rösch Frigyes 1868/9- 18'"/516 ( rajz, sr.épirás, torna f reáliskola I nyugdíjba. ment 

1876/1-1883/4 1 
számtan, mért., mért. Soproni }Íllam i 

J rajz, szépirás, torna fő reáliskola 
1-

11_ Polster Samu t860/1- 1e6718 szépirás ág. ev. alreálisk. 

' kath. községi meghalt 
18 Maschek János 1185011-1859/60 összes alreá1iskola 1857-ben 

) . 
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Tanárkodásá-
llak ideje 

185112 -1seo11 

Tantárgyai 

l geom. és geom. rn,jz, 
sz:tbadkézi rajz termé

szetmjz 

J\!Jelyik reál
iskolánál 

taná.rkodott? 

kath . községi 
alnáliskola. 

kath. k<nségi 

Jegyzet l 

_2_0_
1
j
1 
__ S __ t_re_h_l e_ J_án_o_s __ 

11
_18_5_2_13 __ 1_85_(5_· 1_7 _

1 
_ _ k_a_tb_._b_i_to_k_ta_t_ó _

1 
__ a_l_re_.{Liisko l a, 1 

meghalt 
1857-ben 

21 Aistleitner Antal 1853/4-1867/8 

22 Patsch Fülöp 
1-------~---11--------

1856t7-ben 

23 Groszmann L ipót 185718-ban 

geogr. törtenelem, 
magyar, német 

kath. hitoktató 

kath. hitoktató 

német, számtan, 
24 Gartner Ferenez 1857/8-1-/59/SO geom. szépints 

1----------1 

kath. községi 
a.lreáliskola 

kath. liöl.ségi 
al reáliskola 

. - - 1-- -----1 
kath. községi 

alreálishola 

kath: községi 
a.lreáliskola 

kath. Mzségi 
25 Glitvanich Gás~ ár 1858/9-ben kath. bitokta-tó alreáliskola 

- 1- -----___:_- -11------- -- ------ ------ --- -- ------
-~c, matiL physika, ter- kath. l\özség~ 

28 Bar€'07 Ernő 1858;9-ben mészetr., szépü·ás alreáhskola 
l------=------ll------- -=;.1.1 \ ; -.)-- kath. községi 

27 Eicbbergcr József 1858!9-ben 
1----~-------11------~----

28 FröhUeh Józst'f 1859160 -1862t3 
1----------11--- -- - ---

29 Pfneisl Konst.tntin 

? alreáliskola 

kath. l1 itoktató 

? 

kath. községi 
alreáliskola 

kath. községi 
alreáliskola 

német nyelv, geogr. kath. községi 
1859160-ban történelem, st.épirás alreáliskola -30 Piaichinger János 

Realsehul
AdJunkt 

l l kath. köz;sé0.7i l némrt sz im t., természetr. 
_3_1_

11 
__ S_tu-=-p-=-p_a_eh_e_r_L--=aj_o_s_: _ .1863/4-1867/81 sz,n,b. raJz, geum. s7.~pirás alreáliskola 1~-----

} nemet, geom., szarut., Sopron v{Lrosi ~ meghalt 
' 

J 
1868/9-187516 l ,szépirás, steno~r. föreárskoh1 ( 1894 jul. 2 

J 
nemet. geom., szamt.. Sopron állami JI 

18i6/7-189314 szépirás, stenogr. föret~liskola 
- 1--------------!..1 f-------1 ) phys., geom. és rajz. .kath. l~özségi ) 
_3_2 

1 
_ __ F_u_cb_s_ P_á_l _: _·~ l 18()314-18ü7/81 építészet és ép,it. r~jz alreáliskola l r-----

~ ~ phys., geom, es rap;, Soproni városi ~ 
ideiglenes igazgató ( 1868;9-1869;70 ( epítészet és épít. rajz lÖreáliskol:t ! 

J J
I p hys., ge om. és rajz, - S-op_I_.o_n_ n_'Lr-o-si- Ji r------

1870;1-1871;2 epítészet és épit. rajz féireáliskola 
- 1--------- --'- __;:·- 1-~--------'-if-------

Jm,tb. község i 
P récs Mihály 1863/4-ben kath. hitoktató alreáliskola 

-1--- ------=-----11-------- ------------------j-----
33 

Tauber Sal. Feren•.-z kath. kö,;ségi 
34 igazgató 1850/1-1854/ö 

-
Raeh Sal. Fercnez 

35 igazgató 1~55/6-1858/9 
,_ 

Rodich Ferenez 
36 igazgató 1859;60-1867/8, 

37 Eli:ís Miksa 1815819-1875/6 

? 

? 

? 

izr. bitoktató 

al reáliskola 

kath. községi 
alreáliskola 

kath. községi 
al reáliskob 

Sopron városi 
föreálislwl:t 
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l] Tan~frkodásá- M el yik reál- l A tanár neve nak ideje Tantárgyai iskolánál Jegyzet 
~ o tanárkodott? Ul 

ll 
Eliás Miksa 1876J7 -1893/4 izr. hitoktató So pr. áll föreálisk. 

1-

38 Geronnal-Kossow Béla J 868/ü -1872/3 franczia nyelv So pr. v. föreál isk. 
-

39 Macban Antal 186819-ben kath. hitoktató So pr. v. főreálisk. 
- mértan és mert. mjz. épít. 

40 Bach Nú,ndor 1869!70-187213 
és épit. rajz, ibnizoló mért. 

Sopr. v. föreállsk. és szépirás 
-· 

l 

41 Kolecskáry József 1862170-ben term., számt., vegytan Sopr. v. főreálisk. 
-

42 Kurcsy J<:l.nos 1869!70-1870/1 kath. hitoktató Sopr. v. főreálisk. 

43 Kövesdi (KÚszel) Ignác1. 1869170-1872,3 magy. és német ny. Sopr. v. főreálisk. : 
-

44 Dimld József 177011- 1872/3 ném. magy. földrajz Sopr. v. főreálisk. 
-

45 lheytag Győző 187~/'í"-187112 {~g. ev. hitoktató Sopr. v. főreálisk. 

M> l 
. 

J 1870/1-1815,61 1 Soproni állami} 
J [a,nscr Kiroly: szabadkézi rajz 

1895 nyarin 

~ 
főreáliskola ~ nyugdíjl)a mcnt 

-l l 187617-189415 J szabadkézi rajz J Sopr. v. főreálisk.J 

\ 

J 

-

47 Dr. Wallner Ignáez: f 1870/1-1875/61 vegytan, terffiésLelr.l 
Sopron városi fő-) 

~ -- i 
reáliskola l 

187617 -18H 5JG J 
Soproni áll. fő-J 

vegytan, természetr.J reáliskola 

f Jl712-187516 l . ' t ' t 1 Sopron városi fő-) 1886. a. sopr. áll . 
keresk.akad.igazg. 

48 Habnenkamp Rezső: menny1seg ., mer an~ reáliskola never.tetett ki. 
-

Soproni áll. fő·l 
l1876;7 -1884/5 J mennyiségt., mértan J reáliskola 

-
Soproni Voss-féle 

Kricgler Mih{dy: 1&71!2-187516 
Sopron városi fő-) [~rvabáz 

49 kath. hitoktató reáliskola }Jrcfektusa. 
-

Soproni áll. 1Ö-l 
187Gt7-1888/9 - lmtl1. b it oktató reáliskola - . 

u1agy. természetr. 
50 Udvardy Jgná.cz 187lt2-ben szépircís Sopr. v. főreálisk . 

-
Sn.1a.min Leó: ' 

- 51 igazgató 187213- 187JtG physika, mathem. So pr. v. föreálisk. 

1876/7- 1895/6 
physih:a, mathem. 

Sopr. ál l. föreiUisk. és francz ia 

f 187213- 1875tG l földrajz l Sopron városi fö-) 188 k a. bpesti V. 

52 Dr. Fialowski IJajos természetr., 
ker . k:l.tb . t'ögymn. 

reáliskola } helyeztetett át 

11876/7-1883/4 J földrajzJ 
Soproni áll. fö-J ' 

természetr., reáliskola --

5:3 Gő lu in O' Tófor e 1772/3-1875/6 tornászat Sopr. v. föreálisk. 
15 
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54 Gombócz Miklós 1873/4-1876}7 ev. hitoktató Sopr. v. f~reálisk. - ! 187314-1875/G l ' t l Sopron városi fő·) 
55 Dr. Kárpáti Ktíroly : magy., neme ~ reáliskola l 

Soproni áll. fő-f l 1776;7-1895/6 J magy., német, torna) retíliskola 

J 
s ' . ~ll l Meghalt 1891 

i 
op ron V<trost ·o-

56 Sf.off Béla : 1873/4-1875!6 számtan, áb1·. mért.. reáliskola deczember 20 1-

l Soproni áll. fő-j 
187617-1890/1 számtan, ábr. mértan reáliskola 

571 
J elenleg :i ll-

Holló (Toppler) r st ván So pr. v. főre<Ílisk. 
rögymn. r. t:J.nár 

1873/4-1874/fí magyar, bölcselet Szolnokon .-, 
58 1 Knipping Henrik 1873/4-bcn angol n ·. Sopr. v. fóreálisk, _, -

59 Wallner Jiínos : 
( 

1873/4-1875!6 ének 
) Sopron vtírosi fő-) 

r { 
reáliskob 

..... - J Sopmni :\11. - fő-J l 187617 - 1895/G ének . reálislwla 
- -- .Telenleg tili. 

60 l Kuszá.k József f'ör..:i.lisk r . tanár 
kisegítő tanár 1874,5-ben magyar, német Sopr. v. főrc.Uisk. Győrölt - -- --

(>l l __ Leupin János 1875 6- J 87G·7 franczia ny. Sopr. v. főreálisk. 
-

( l Sopro~ yárosi fö-1 meghalt 1882 
62 l\loller Edr: 

~ 
187fí/()-ban magy., német ny. t rea.llsko]a _ ápril. 12 

_l -
J Sopron <í.l lam i fő-J l 187617-J 88112 ma/!y., német ny. reáliskola 

- ~ -
J elenleg áll. 

f 1875'6-ban ) 
1 Sopron városi fő-1 föreálisk . r . tanár 

. 63 Molnár József: mathem., phys. reáliskol ll Győrött 
--1 

l ,1876,7- 1879,80 j f Soproni ií.ll. fő-J l _ mathem. , phyP. reá.liskoln. 
' l ....,. --- Jelenleg a debre-

l 
czeuikeresk. ~kad 

~~ 64 Dr. B-l.)Cl' Fcrencz 187öJ7= 187819 magyar, német Sopr. áll. főreáli sk. igazgn tó jn. ----. 
65 Bella. Lajos 1b7617-18Hf>/6 tört., földr., torna SO}JI'. :ill. főreálislc - - -- -

66 Brunner J:ínos 1876!7-1880/1 á~. ev. hitoktató ~ ' ll f" T l "'opr. n . . oreft IS <. 
l - --
i J 89+. a bpps ti II. 

67 Ujvári Béla So ]J r. áll. főreálisk. 
ker. áll . főreálisk. 

187718- 1893/4 fra n ez i a, ma gy ar helyeztetett" át. ·- ~ 

68 Grünwald Manó 1878/ 1- 1881,2 izr. hitoktató So pr. áll. föreálisk. - - - .Telen! ' g Bereg• Matavo~slci Béb. megye tanf'el-
69 próba.éves tnnár J878,!J-ben tö1iúnet föld1 aj ;r. Sopr. áll. föreálisk. ügyeliíje, - - -- - -- -

l Gamauf C: yörgy 
; 70 póttanár 1878/9-ben ma.gy., tört., földr. So ]J r. áll. före:il isk ; -
l 

... m('gh . B.-Bány:in 

Gottl Rezső 
mint k. kath fő-

71 188011-1890'1 mathem., physika Sopr. áll. föreálisk. gymu. r. tan,1895 
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Tamírkodásá- 1 
nak ideje r 

Tantárgyai 
j Melyik reál

iskolánál 
tanárkodott ? 

J egyzet l 
Jelenleg áll. 

72 Dr. Sorényi Imre 188112- 1883/4 f . ~-· ld S , ll .r• ,1. k főreálisk. r. tanár · ranczta, 10 r. , magy. opr. a . 10rea ts . Győrött 

7411 

7
_, 
:) 

-----
w cinh:ndt Peren ez l 

18tH/2-l·en } m:ttll ., physika 

1884/5-1887/8 J matb., physika 

Schlesinger lVI<tllÓ l 
próbaéves tanár 1r8li2-b~· földr., természotr. 

, . iogymn. t' tanfl-r l Soproni áll. fö-' ... J elenleg :ill . . 

realtskola Szolnokon 

J Soproni áll. fö-J 
reáliskola 

Sopr. :Ul. föreálisk. 

So pr. ;íll. főreálisk. 

-------· 

1------
Stioglcr Gnsztáv 11881,2- 189516 ' ág. ev. hitoktató 

76 Fleiscbhacker l\1. Ji'rid. 1 1882!3-1805/6 l német, magyar ny. Sopr. :Hl. föreálisk. 
-- ---- - ---:----:-7'-

- Albrecht János l 
_7_7 ----=p_r_ó_ba_é_v_e_s ____ ~83/4-~~ német, latin, görög 

J elenleg a kir . 
"' , ll f" ,1. k kath. fögymn. r . 
::;O)J I'. a. . orea IS . tan. Pozs?.Onyba.n 
--·- -- ·- 1- -----'--

78 

79 

80 

Köpe Dezső 
próba.éves 

Dr. Mika Károly 

1883,4-1884,5 
megbalt 

természetr., vegytan Sopr. áll. föreálisk. 1885-ben 

természctr., vegytan, 
1884!5-180516 földr., bölcselet, toma Sovr. {til. föreálisk. 

-----u-~~~~~• 
Jelenleg {lll. 

188415 -18 88,9 l földr., történ. :-. ' ll f" , li l föreálisk. r . t:lnár. t:iopr. a . orea s L Nagyváradon 

81 1 Z:Umík Dénes 
-~ --J·-;'l-t-ko-, 0-Z)-

7 
-lv.-1--ih-ál_y _ _ , 

1S84J5-1895te l t\g. ev. bitoktató 1Sopr. áll. förecílisk. 
l Jelenleg állami 

82 próbaéves tan. 

l 
1885/6-ba.n l mflgy., latin, görög !Sopr. áll. főreális k . 'őg)ro~~n~~o~~nár 

J--------11------1 

83 

84 

Dr. BiLumcl Rde 

'l'ót.h l\lár ton 
ron dir. tan. 

Dr. Szekeres Kálmán -;1 
1- 1--- ----- - - -

l 
l 

1886/7-1894/5 
-------

l 
l 

mathem., physilm 

1887/8-1890/1 l!'l.tin, görög 
---- -=----=---

1888j9-1894/5 l physika, mathem. 

86 [ oronc?.y Imre 1889 90-1890!1 magyar, bölcselet 
1--- 1--------~------

87 Dr. Mersich Já.nos 

ll ~op_::jll. föreálisk. 1---:~-:----:-:-:--l 
Jelenleg áll. 

1S 'll f " ,1. k főgymn r . tanár 
1 opr. a . orea JS . Lngoslln. 

1 1895- ben átbely. a 
's ' ll f'' ,1. k bpesti VI. ker. 

l
'_opr.u. . oreats ~. főreálisk . 

Jelenleg ál l. 
l ' l l f" , 1. k l'őrcál isk. r. tanár l Opi'. lL · Ol'ea JS · Székesfehérvárott. 

1888/D-ben kath . bitoktató !sopr. :Hl. föreálisk. 
------------------~!---- i -----------1 

l l . 
Ha.lmosy Istvetn 1889/90- 18D4/G 1 kath . hitoktató Sopr. áll. főreálisk. 

1---::-:----~-
88 

Arnhold Nándor szaba.clk. rajz és ábr. .. J~l~nteg áll .• 

89 ko 't ' t 18no l b rne' t·tan s ' ll f" ' l ' k foreahsk. r . tanar . rsegr 1.1 n. n. v t - en o pr. a. . orea IS . Pécsett - _____ _:: ______ ------- - - --·----
Odörffer Kristóf Jelenleg kir. kath. 

90 ko 'tö t 1890t1-ben l o .. .. s , ll fő' ' ] ' k fögymn. r . tanár rseg1 an. atm, go~·og opr. a . rea IS . Pozsonyban - ------''------- - --------'-~·---- -
Betegsége miatt 

állását nem fog-
91 Steuer János 1800t1-uen philologia Sopr. {d l. föreálisk. tatta c>l 

--- ---------- -- ---=------=-- -1 
Dr. Bogne:í.r 'f.heophil ~ tanította. Soproni Szt. 

92 k. ' " 1890 ll ] · l , ro , . Benedekr. kn.th. 
, ___ ____ ·t_se-=g'-It_o_t_a_n_. ----1 - J_:_n ___ n._ a_t_m_-_n.:,_y_e_v_et __ Sopr.ttl~eahsk. fögymn. r . ta.nára. 

llollósy Rupert t::.mította a latin Soproni Szt.-

k. ' " ' 8 '0 t , l S ' ll t" , 1. k Benedekr. katb. rseguo t.mar ~ l ~, 11-Mn nye vet OQr.a. . lorea t~ t<\~m"i\. . ·c u:~-1.. 93 
l 5* 
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l~ Tanárk odásá- Melyik reál-
A tanár neve nak ideje Tantárgyai iskolánál Jegyzet 

~ o tanárkodott? w. 
l J.Junc~ Alajos tanította a mathem. Soptoni Szt.-

Benedckr. kath. 
D 4 kisegítő tanár J890,1-ben physikát Sopr. {dl. főreáiisk. fógymn. r . ta.n. -

Laehne Vilmos tanította a latin A. Laehne-
95 kisegítő tanár 1890/1-ben nyeh·et Sopr. áll. före:ílisk. intézet igazg. - Soproni ált. Mn.tavovski B. Antal tanította a mathcm. kcresk. :tka.d r. 
96 kisegítő tanár 1890!1-ben : physik:ít Sopt·. áll. föreálisk. tanúm 

-

Sopt·. :\11. fórcálisk.l 
.Jelenleg :UL Rende Ferencr. lfögymn. r. tan;ír 

97 rendk. tanár 1992,3-1893!4 latin, görög ZomlJorban -
Dr. IJeszner Rezső 

98 intézeti orvos 1892/3- 1895,6 egészségtan Sopr. áll. före:í.lisk. 
-

99 Mally N{mdor 1892,3-1805,6 ábrt'Lz. mért. , s7.:ímtan So pr. :í ll. fóreálisk. 
J elenleg áll. 

P<tulay Ödön Ropr. áll . főreálisk. 
före<'disk. r. tan. 

100 1892!:1-ban magyar, német Pécsett. 
- -Schneider lhiO'yes - -

101 kisegítő t~nZr 1892,3-ban tornász at So pr. ;Lll. főre;í.lisk 
- .Telcnl<'g á ll. 

Dr. Müiler Izidor ft·a.nczia, német, angol Sopr. :í ll. főre;í . l isk. 
keresk ;~kad. r . 

; 102 180_3,4-ben tan;Ír Fiu méltan 
·-

; 103 Dr. Viszota. Gyula 1893,4-1895:() magya,J', német Sopr. áll. főreiiiisk 
-- --- -

104 
1-

Faragó J ózscf 1894,5-
mathem. physika 
:íbrt~zoló mértnn Sopr. {dl. förCiÍ li sk. 

i 105 J rorváth Rezső 1894,5- német, franczia Sopr. {dl. főre;ílisk. 
---- -

: lOG D1·. Pollak Miksa 18H4/5- izr. hitoktató So pr. áll. for e í li sk 
,-
j Treszkony Já.nos ' 
: 107 ren dk. tan<1 r 18941!5-ben latin, görög, tört. Sopr. áll. főreálisk 
·-
l 
i 

~ 108 Yendl Aladftr 1995/6- franczia maO'yar 
' e 

So pr. áll. föreálisk. 

. 109 B citi K:í ro ly 1895,6- kath. hitoldató Sopr. áJI. före<ilisk. . ' -
szabadkézi és mártani 

110 Seemann Kálmán 189fí/6- rajz Sopr. áll. főreálisk. 
1-

' 

lll 
1-

Török .MiMiy 189!>/6- p hys., mathematika Sopr. :111. főreálisk. 

Fejér Lajos ' 

112 kisegitő tanár 189G/6-ban latin nyelv Sopr. ál l. föreálisk. 
-

113 
Király Béla 

kisegítő tanár 1895,6-ba.n latin nyelv Sopr. áll. föreálisk. 
-

l 
j 

l l l 

-l 

' l ~ 

l . 
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Tanszolgák. 
(1868/9-1895!6) 

BaTing József' (szolga és házmester) 18öS/9- 1B73;4). 
Wabl Pál, vegytani laboraus é~ szolga 1871 /:2- mai napig. 
Friihwirth J á nos 18 7 3/ 4-b eu. 
Uhlram LilJÓt 1874/5-1875/6. 
Bchrant~ János 1876/7-beu. 
lVeiszbeck György 1876/7-mai napig. 

5. Tanárok fizetése. 

1 . ..dz dg. evang. alredl·islcvláncíl: 

1853/4-1857/B-ig: Reudes tanár 500 frt., term. lakás, 6 öl keméHy hasábfa. 
Segédtanár 300 frt., 6 öl kemény hasábfa. 

1857/8-1868/9-ig: Rendes tauár 600 frt., term. lakás, 6 öl keméuy hasábfa. 
Segédtanár 400 frt., 6 öl keméuy hasábfa. 

2. A vcirosi leatiL alreáliskol(i·w.il: 

l H50fl - 1B53/4-ig: fiz. 400 frt, lakpénz ~O frt. ( esetJeg term. lalu~s), 

6 öl keméuy hasábfa. 
1 ~53/4~1857/8-ig: fiz. 400 frt, 25% drág. pótlék=JOO frt, lakpénz 

HO frt, 6 öl kemény hasábfa. 
IH57;B- 18ö8j9-ig: fiz. 700 frt, lakbér 120 frt, G öl keméuy hasábfa. 

Segédtam~r 500 frt, lakbér l ~O frt. 

3. A lcüzségi f'őredz.islcolánál: 

(Straner Antal, v~írosi fősz~Ílnvevő hivatalos kimut:;ltc.ísa). 

186B/9- 1872f3-ig: Rendes tam1r 735 frt, 15% drág. pótlék= 110 frt 
25 kr., lakpénz 126 forint, G öl kemény has~íbfa 

a. 15 frt= 90 n-t. 
J gazgat6 kiHön tisztelet-dija: 100 frt. 
Helyettes tan::ír: 700 frt. 
Scgédtamír: 600 :frt és drág. pótlék 90 frt. 
Órahelyettesítésért egyenként 50 frt. 
I-Iitoktat6 : 150 frt. 
Tornatanár: 358 frt 50 krajczár. 

Sopron v~íro ·a Közönsége 187 3-ik évi márczius h 6 G-~in kelt ü 13. l:iZ. 

határozat~íval 11jból rendezte a főreáliskolai tanárok fizetését. Ezen ren
dezési szabályzat szerint a rendes tanárok két fizetési csoportba sorol
tattak. Az első, idősebb fele 1100" a másik fiatalabb fele .900 frtnyi 
rendcs fizetést kapott; lllindkét osztály lakbér-illetmény czimen egyformán 
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a fizetés 10% -át. Az igazgat6, ki mindig az első osztályba tartozik, 
igazgatói tiszteletdíj fejében évente 300 forintot lrúz. Az. igazgató és a 
rendcs t.amírok 5 ízben l 00- 100 frtnyi ötödéves pótlékban részesülnek. 
A helyettes ta.mír fi.zctése 800 frt. Az ideiglene~en álkalmazott scgéd
tamírok fizetése és j:1randósága csetről-esetre állapítandó meg (rendesen 
800 :frt volt.). De minthogy Kövesdy lgnácz és Ulber Mátyás, akik a 
rendes tanárok 2. osztályába kerültek és Hauser l{ároly, Dr. \Vallner 
Ign~,cz és Hahncnkamp Rezső helyettes tam1rok, eddigi rendes fizetésök 
és egyéb járandóságaik czimén Östizesen 1061 frt 25 luajczárt élveztek, 
az uj szabályzat szerint csak 900, illetve 800 frtban részesi.ilnének, 
személyi pótlék czimen egyenkint 220 frtot kapnak azon megjcgyzé sel, 
hogy ha utóbbi h~rom az év .lcforg~ísa alatt tanképesítő oklcvclct nem szcrez, 
fizetésök helyettes tamü·i illetményre : 800 frtra fog vissza. ·zállíttatni. 

Ezen eléggé sz({kmarku uj :fizetési szabályzat nagy elégületlenségre 
adott okot és minthogy id6közben a kormány is rendezte az állami tanárok 
fizetését, a tan~ri testület 1873. évi augusztus hó 4-ikén tartott rend· 
kivilli tanácskozmányából kérvényt intézett a tanügyi lSzakosztályhoz, 
iJletve a Köztörvényhatósági Bizottsághoz, hogy az ügy njból vétessék 
tárgyah1s alá és a tanárok fizetése minden tekintetben az ~íll. tanárok 
fizetésével egyenlővé tétessék. Hivatkozik e fölterjesztés arra, hogy a 
városi l{épviselőtestület 1873. évi márczius 6-iktín 613. sz. alatt elfogadott 
fizetési szabályzatának I. 3. pontjában kimondotta, hogy a »helybeli fő

'reáliskolai tanárok az áll. taná-rokkal egyenlő rangba és fizetésbc helyez
tetnelc. « De minthogy a maga· kormány 1873. évi május 6-án11,911. sz. 
alatt kelt intézkedésével valmnenynyi :ül. középiskolai tanárnak fizetését 
az ötödéves pótlékon kivi.U 1200, lakbérilletményét 200, illetve az jgaz
gatóét 300 :&·tra emelte és a szokásban volt rangkülönbséget a tanárok 
között eltöröl vén, a képesítetteket mü1dcn külömbség nélld11 egyenlő 

fizetési fokozatha léptette elő : a méltányosság és igazság úgy hozza magá
val, hogy a fentemUtett uj fizetési szabályzat e szerint módosítütssék, ille
tőleg az dlla11úval teljesen egyenlővé tétessék. IGvánja Cí~t ar- intér-et 
érdeke is, mert a tanárok keresettségénél fogva csak egyenlő fizetés 
mellett számíthat a Vcíros Közönsége :l.llandó tanerőkre. · 

Azonban a város KépviselőtestiHete nem sietett kimondott elvének 
érvényesítésével, mert a tanári testület 1B74. évi január 5-ikén tartott 
gyüléséből a város l{özönségéhez a létesítendő nyugdíj-alapra vonatkozó 
felterjesztésének zéradékában ügyet vetvén a még mindig vajudó fizetés
rendezésre, e szavakkal fordul a bizottsághoz: 

»Zum Schlnsse erkiart der Gefertigte Lehrkörper, class er, auf die 
so oft gemachtcn. Versprechungen heziiglich der Glcichstellung der 
sUidtischen Rcalschullchrer mit jcncn das Staatcs hinweiscnd, kein anderes 
Normalc als wic das an Staatsanstaltcn übliche annchmc, und dass dessen 
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lVlitglieder, im ]/'alte des Vet·weigerns seiner vollbere9ht-igten Forderung 
nwralisch gezwungen ::;ein werden, S'ÍCh je ehet·, je lieber eúter so tmbilligen 
JJchandlung m~ entziehen und nach Anstalten ztt gravit,iren, wo sie eine, 
íhrer gesellschaftl-ichen B tellung entsprechende B ehandlung finden. « 

A fenyeg 'tésnek nem lett foganatja. A taniigyi szakosztály derék 
elnöke: Dr. Palló Sándor néhányadmagával minclent elkövetett ugyan, 
hogy a városi reáltanárok fir,etése az ::íllami taná.rok fizetési szab~ílyzahí
nak értelmében mielőbb é~ véglegesen rendsr.cresíttessék, de ámb~ír a 
n1ros l;:iv::ilt a tanárok fizetésének emelésére kérte és kapta a kormánytól 
ar. eddigi 4000 frtnyi áll. subvcntiónak 8000 b-tra való fölemelését, a 
pénziigyi sznkoszblly szótöbbséggel mégis a fizetés rendezésének cln~polása 

mcllett foglalt <ílhíst, azt hozv~fn fel ürilgyiH, hogy be akarja v::1rni, hova 
dől cl az isko1a államosításának ügye. Ilyen hamis takaróba burkolódzott 
a sz((kkeblii bizottság, mikor a tamírok fizetésérc kellett volna fordítallia 
az <111. subventióuak egy részét. Történt ez pedig azután, hogy a v<1ros 
]{ép viselőtestülete előző év október 7 -ikén tartott közgyíHésében kimon
dotta, hogy » CL tanúrokuak fizetésöle ·rendezése tekintetében beny1,tjtott kérel
mét nentcsak méttdnyosnak, ha·nem ~~ helyi viszonyok által parancsoltnak 
tartja és életbeléptetését csak attút tesz·i {'iiggövé, hogy a kormány az dllami 
se9élyt tetemesen fOlemelj e. « Ez 1neg is történt, a fizetés mégi!; --· a 
régi maradt. Ez a méltánytalan eljárás nagy elkeseredést szült a tamírok
míl clunynyira, hogy ha az államosítás csakhamar létre nem jő, tömeges 
lemondással f;zá.ndékoztak tüntetni ez ellen a szlikkeblüség ellen, ami akkor 
a nagy tanárhiánymll fogva könnyen be is állhatott volna. 

~Iiuthogy azonban az il:;kola államosítása nuír biztosítottnak látszott 
ét::> a vc.iros - ut ali<J_nid fecisse vicleatur - a valh1s- és közokt. ministcr 
::í ltal az 1875-ik évre engedélyezett 2000 frtnyi rendkivtili segélyből a 
tanárok rét::izére rendk. segély cziméu 1000 frtot kiutalvc.ínyozott: a kedé
lyek úgy-ahogy lecsillapultak 6s v::írva-vái'ták az cíllamosíMs tényét, amely 
1~7ö-ik évi janm1r h6 1-éu bcköszöntvéu, vele együtt a fizetés ·kérdése 
is düllőre jutott és véglegcsen megoldatott. 

1\liuthogy a középiskolai tanárok ezen fizetési szabályzata, valarnint 
az 1892-iki clltah1uos fizetes-rendezél:ii törvéuy mindenki előtt ismeretes, 
e helyiitt tahíu elég anynyit mcgjegyeznem, hogy náhu.tk a mult tanévben 
a fizetési fokozatuk következőleg alakultak: 

Az igazgató van a VII. fh;. fokozat harmadik, 3 tam\r VIII. fiz. 
fokozat harmadik, 6 tamír a IX. I-iz. fokozat ·elsö és l tanár a IX. fiz. 
fqkozat másodüc csoportjába11, két tanár a helyettes, egy a rendkivüli 
tam1rok fizetését kapja. Egy tanerő pedig hiányzott. 
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Tanáraink társadalmi szerepe. 

Mikor néhány évvel ezelőtt az áll. tisztviselők fizetésének rende
zését czélz6 javaslatok a nyilvánosság elé kerülvén, országszerte .nagy 
elégületlenséget és forrongást sziHtek, a középiskolai tanárok is fel jajdultak 
az ellen a mostoha bánásm6d ellen, a melylyel az állam az ő fizetésöket 
elrendezni szándékozott. A tanárság őszinte nyiltsággal lobbantotta szemére 
az államnak, hogy sem a tanári állás és hi va tás fontosságát, sem a közé p
isk. tanárságnak a közmüvelődés terén szerzett érdemeit és culturalis köz
ezélokért hozott áldozatait nem részesíti a keJlő méltánylásban. Sz6val és 
tollal hirdette akkoron a tanárság jogos önérzettel, hogy nemzeti köz
müvelődésünk fellendülésében és rohamos emelkedésében övé az oroszhín
rész, mert nemcsak az iskola falain belül hirdeti a tudomány igéit, hauem 
- extra muros - a közélet terén is fennen lobogtatv}Ü1 a tudorotíny és 
müvelődés fáklyáját, lázas tevékenységet fejt ki cuituralis közintézmé
nyeink alapítása, fentartása és felvirágzása érdekében. És e téren ma m~ir 
oly nélküiözhetetlen . tényezővé vált a középiskolai tanárság önzetlen és 
lelkes, mondhatni ideális munkássága, hogy nélküle hanyatlana, clsatnyulna, 
tálán romba is előloe nem egy cultunílis intézményünk, a mclyre a nem
zeti n1üvelődés terjesztése és megszílárditása czéljáb61 oly nagy szüksége 
van ami soknyelvü, soknemzetiségi-i hazánknak. N01n akarunk megsérteni 
senkit, nem akarunk másnak érdemeiből levonni ogy betlit scm, dc ki 
merjük monclani, hogy puszta idealismusb61, tiszhín hazafias bnzgalomb61, 
az erkölcsi és auyagi elismerésre való mindcn kilátás nélkül, nemzetünk 
egy t::írsaclalmi oszttílya sem dolgozik aránylag anynyit haz::1nk cultnnllis 
haladása érdekében, mint éppen az országszerte szétsz6rt középiskolai tamü·ság. 
Tudta és elismerte ezt minden elfogulatlan ha.zafi a fizetés rendezésekor; 
a sajt6 rjtka egyetértéssei hangoztatta, hirdette és szinte követelte, hogy 
a tanárság ezen érdemei latba vettessenek anyagi helyzetök javítás~ímll, 
nehogy a részéről beállható reacti6t és elkedvetlenedést megtalálja 
sinleni a jövő nemzedéke és cuituralis közintézményeink sokas::ígu, 
amelyekben a szellemi munka oroszlánrésze a középisk. tanárság vtÜ
lain n y u gs zik. 
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Azt mondják, az öndicsekvés rút egy lelki folt. Azt hiszszük, csak 
akkor, amikor. Végre is a körülmények határoznak. Joggal lehetne, sőt 
kellene álszerénységgel vádol ni a tanárságot, ha a milleniumra irt mono
grafiából kifelejtené avagy kihagyná azt a szarfölött érdekes és tanul
ságos részt, mely a tanárok társadalmi, culturalis és szarosan vett irodalmi 
tevékenységéről szól; ha rá nem mutatna hazafias lelkesültségökre, sok
oldalu, önzetlen és sikeres munkásságukra és áldozatkészségökre, nehéz 
küzdelmeikre és számott,evő sikereilue, rnelyeket aközmüvelődés terén képe
sek felmutatni. Ha az iró nem részrehajló egyéni véleményt koczkáztat, 
hanem a nemzet köztudatában élő meggyőződés tiszta forrásából merít; 
ha távol áll tőle az öndicsekYés és tolla c ·ak a tiszta igazság szal
gálatában áll: akkor csak kötelességét teljesíti és joggal el várhatja, 
hogy sorait ne a hiuság viszketegének, hanem az igazság hű tükrének 
tekintsék, amelynek az a feladata, hogy fogyatkozásainkkal együtt szép, 
nemes vonásainkat is a maguk ,~alójában és híien visszatükröztesse. Azért 
én csak helyeselni tudom, hogy kart~\rsaim súlyt fektettek monografiá
ikban a közmüvelődésben kifejtett 1nlíködésünk ismertetésére; mert botor
ság lenne, csupa ~llszerénységből ép n milleninmkor véka a l :í rejtenünk 
nemes buzgalmunk és szorgalmunk gyömölcseit. Elismeré. rőJ (1gy nincs 
szó. Hisz köztudomásu dolog, hogy mfg anyagi halaelásunk terén némi 
szalgálatokat tett polgártársaink mellén nem ritkán p<írj<:í:val csillog
nak a kitüntető renelek érmei, addig a szellemi mii.velődés .és a tanügy 
küzdelmes porondján megrokkant, örök szegénységre kárhoztatott baj
nokaink, · apostolaink százával vonulnak a nyomornságas nyngalomba 
a Jegcsekélyebb elismerés nélkül és valóeli ritkaság, ha egy-egy 
néptauító, -félsz}ízadra terjedő buzgó szolg<ílata jntalmául egy ezüst érdem
keresztecskében részesül. De azért a tanárokat, az önzetlen munkássá.g e 
lütartó bajuokait, nem kedvetleníti el az irántuk nyilvánuló közöny és az 
elismerés hi:ínya; me rt tetteikben nem a hiuság, a csillogni-vágyás, hanem · 
n tnclom;.\ny szeretete, a halad::1s szelleme és a m(ivelődés iránt szenvedélylyé 
fokozódó hajlam vezeti, ösztönzi' és lelkesíti őket. 

Sopron összes középiskoláinak tamírai, ki vétel nélkül derekasan ki vették 
a közezélokért való közelelmekben a maguk részét. 

Intézetünk tam1ri kara - nagyítás nélkül mondhatom - a ha.I'CZ

vonal élén lobogtatt a híien a nemzeti közmíivelődés zászlaját. Tagjainak 
m (iködésc c részben igen sokoldal u. :Már magában az intézetben mint 
más nemzetiségi vidékeken a szorosau vett tanít::1.si kötelességökön 
kivül nagy súlyt kell fektetniöle az ifj~tságnak hazafias szellemben való 
ncvclésé1·e. A magyar vidékek készen kapj~ík e tekintetben az anyagot, 
a nemzetiségi vidékeken még a magyar gyülölőt is át kell gyúrni jó 
hazafiv<i. A mi intézctii.nk t eh<ít nemcsak tudományos hivatásának ipar
kodik megfelelni, hanem mint 1lta!JfFt-rositó iskola valósligos cultwr-missiút 
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is teUcsft. A taníte:1s, nen·l(>~ nemzetis-égi Yidékekcn 6rh1si nehéz ·égekkcl 
jár. N ek ünk ncm~sak a tudomány igéit és a jellem tiszta~:ígát kell hir

detn ünk, hanem valós~iggal hazafias lao-aktercket formálnunk növendéke
inkből. 

N em szabad ugyan kicsinylenlink v<:írosuuk fokozatos és sz:.ímottcvö 
halad::1s:1t a magyarosadás terén, :;őt c] kell ismernünk, hogy c t ekintct

ben haüü·ozott sikereket mutathat fel ami derék polgárságunk; dc azért 
egyben őszintén megvallhatjuk azt is, hogy még minclig c;·ak féJ utou 
vagyunk s hogy nagyon sok még a tenniYal6. rTól mondta Gel.Jlwrdt 
J ózsef, városunknak a polgárság ritka közbizalnníból cgyhangulag és 
11agy lelkesedéssel mcgvála .. ztott uj polg:,írmcstere nagyhat:ísn székfoglaló 
beszédében, hogy ;~ városunk intézményeinek nemzeti szellemben és irúny
ban való fejlesztése ki,nilci vondjút fogj c,~ k(~)(:;.;ni. e A f)oproni polg:-1r
ság hazafias érzületét és· a magyaruHudásra való lwj lam:ít ma már :;~ilk i' 

sem Yunja l{ -: tségbc; a llliben még ntUnak hibák, a%uk a hazafiság IÍ1eg

nyiJatkoz~ís:1nak külső furm;G, amelyuk ez idő s;r,eriut vagy éppen nem, 
Yagy csak félig nemzctick Ezért és csakis ezért russzabb Sopron hire a/ 
fővá.rosban és orszcígs;~,crte, miut ahogy n1szolgált. V égre Ü;, hazafias érzü
letünket nem :;zabacl véka alá rejtcni.ink, ellenkezőleg mindeu alkalommal 
nemzeti külső égek kiséretében manifestcHnunk kell, hogy a mi sz(dink 

csakúgy dobog, csakúgy érez haz::lnkért, mint az Alföld napbaruított-arczu 
tősgyökeres magyarjainak a szíYe. Az iskolának feladata tehát, hogy necsnk 

becsöpögtes.'e az ifjuság szi v ébe a hazaszeretetet, hanem cgyuttnl níta
nítsa arrn. is, mikép kelljen adott aJkalmakkor külsőleg is kifejezést 
adnia ezen szent érzelemnek. Hogy c kettős czélját elérhcsse, tan:írtestü

letünk a nevelésnek nunclen nemes é!::i sikerrel biztató eszközét iparkodik 
felhasználni és alkalmazni. Azért rendezünk oly sürün iskolai ünncpé
lyeket, hogy megkedveltessük növendékeinkkel a hazai nyelvet és iroclal
·mat, hogy belecsöpögtessük zsenge szi v eikbe az önzetlen hazaszeretetet 
és felkeltsük bennök a n emz. míívelődés iránt való érdeldődést és haj
lamot. Azért tartjuk fen az Önképzőkört, hogy megszerettessük velök 

a nemzeti i.J:odalom remekeit és tiszteletet ébreszszünk beuni)k irodalmunk 
oszloposai iránt . .Azért engedjük érettebb tanulóinknak a '> Soproni irud. 
és 1nűv. kör« estélyeinek látogatását, hogy lásst1k, mikép kelljen a 

nemzeti szellemet ~isztán hazafiságból és önzetlenül terjeszteni és 
/ 

fejleszteni. Es á.ltalában, részben ezért fejtenek ki buzgó tevékenységet 
tanártestületiink egyes tagjai a nemzeti cultura terén, hogy jó példát adja
nak az ifjus::1gnak, nilkép kelljen Inajel önzctlenLÜ szalgálnia a nemzeti 
közmíivelődés szent ügyét, mcrt az igazi hazaszeretetnek tettekben kell 

/ 

nyilvánulnia. Es törekvésünk nem lllarad siker nélkül. Buzgalmunk leg-
szebb jutalmának tekinthetjük, hogy iskoh1nk szelleme immár jó ideje 
teljesen magyarr::í lett s hogy uövendékeinkből ezrivel :;ikerült nemcsak 
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becsilletes munkásokat, hanern buzafias gondolkoz<l::m és érzésü honpol
gárokat is nevelnünk a magy. államnak. A legtisztább önérzettel és szerény
telenség nélkül elmondhatjuk tehát egy kis változtat~1ssal a magunk inté
zetéről, amit egy jeles publicistáok annak idején egy felvidéki magyarosító 
gymnasiumról mondott, azt ugyanis : hogy iskolánk olyan nagy gép, amely
nek egyik végébe szúzával ?'akják "bele a német gyerekeket, ctkilv a másik 
t·égén mint lelkes magya'r i!)cd~ kerülnek ki és u kö.d;letben nagy buzgalom
mal vesznek rés.zt hazufias ezélokért való nehéz küzdelmeinkben. 

Azonban tum1raink közhasznu tevékenysége messzire kiterjed az 
intézet falain kiYi.il a hazai tanügy, tudom<1nyo::iság, irodalom és közm(í
velődés sokféle 6g<1I·a is. l\Iiut már nu1s helyen emlftettcm, tamü·i testü
letlink alapította meg a 

»Soproni ipariskold << -t 
és vele egyidejülcg a~ >> Iparos oktat<.ést terjesztő egyesület«-et, amely körül
belül egy évtizeden tít egész a végleges rendezésig nagy áldozatok árán 
fentartotta az ipariskolát, mely különbcn mint v<1rotii intézet ma is a 
fő~·eáliskolai igazgató és tamirok vezetése alatt tlll. '1\nu1rtestületünk hat 
tagja annak idején 

a » J/elnőttek oktatása« 
körül is nagy buzgalmat fejtett ki. 

Az »Alsófoku kereskedelmi iskola« 
ugyancsak a főreáliskoh1hoz csatoltan vagy 10 éven át folytatta míikö
dését és úttö1:őjévé Yált a később alapított .Ali. Keresk. Akadémiának, 
illetve ma m~ú· Középiskolának, melyet Szabó Károly, kir_ tanácsos, tan
felügyelő ritka buzgós6gának és befo] y<'lsának köszönhet v~írosunk polgár
sága. Az első soproni magyar egyesí:i.letnek, 

a » JJ!lagyar Td·rsaskör·«-nek 
szintén az álL főreáliskola tanárai voltak igen buzgó tagjai. Ez a kör volt 
a 70-es években a soproni magyar~ág egyedüli gyülőhelye és tanyája. Itt 
ismerkedtünk ,meg a jó öreg F'rank-nburg Adolf-fal. Itt tanakodtunk vele 
gyakorta, hogyfln lehetne Sopron magyarosoclásán lendíteni. A magyaro
sító mozgalom innen iodnlt meg tulajdonképpen hódító utjára. Itt szüle
tett meg és öltött testet a már 18 éve fenálló 

» Sf)p1•oni I·rodr6lrni és Mttv. J[ör«, 

amelynek megalapításában és fentartásában a főreáliskola tanférfiai közill: 
Sala111in Leo igrr.zgatónak, Bella Lajos~ Dr_ Fialowski Lajos, Latleó ez y 
Mihály, Mnller Ede, Dr. l'Vallner Ignúc :·, Wallner Júnos, Dr. Milca K., 
Ujvári Béla és Dr. Kárpáti Károly tanároknak vannak kisebb
nagyobb érQ.emeik. Kárpáti 16 éven át volt e körnek főtitk::'lra, majd másod
elnöke és elnöke. Ez egyesület alapítása uj korszakot nyit városunk 
míívelődésénck történetében. Ettől fogva v~.l.rosunk közszellemében 1nind 
uagyobb szerepet kezel játszani a nemzeti iráuy. Ez az egyesület hozta 
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legelsőben ös: ze Sopron Y~1ru~a és ·a megye iutelligens hi rsadalilli osz
tályait. Ez lett első ápol6jávt1, terjesztőjévé a mi városunkban a hazai 

nyelvnek él:> irodalomnak, a nemzeti m(ívelődésnek s a magyar társasélet
nek. Ez lőn gyülekező helyévé v::lrosunk és megyénk mlíérW é::; hazafia: 
értelmiségének s a míiveltek oly központjává, mely sz:;ím(ízte magától a 
politikát, a felekezetiséget, a nemzetiségi torzsalkodást, a sovinizmust és az 

erőszakot, mely ucm épít, hane1n rombol, s mcly m!nt Frankenbwrg Adolf~ 
a kör első elnöke, mondá: »az íroelalom és müvészet béke-pálnwágával 
hódítja meg a sziveket és a nemzet tárházába malasztos kincset gyüjt, 
amely önmagcít éltetve, haladtában nő mint az örölp- idő és géniusa által 
megsokszoros#ja értékét annak, amit Isten .keqyelme az ember H ek adott. « 
E körnek műh:ödésc igen sokoldalu. Könyvtárt alapított, pályadíjaka~ 

tüzött ki, jutalomkönyveket osztogatott, ingyenes magyar nyelvi tanfo
lyamot szervc-~zctt, segélyezte a soproni magyar dalkört és a népkönyvtárt. 
Hol erkölcsi, hol anyagi támogatúj;;1ní lőn a helybeli magyar közmiívelő
dési egyesületek majdnem mindegyikének. Helöle mint anyatörzsből sar
jadzott ki idő haladtával nem egy ujabb helybeli egyesület, mely a nem
zeti eultura 'szolg~'tlaüíban ~'l ll. A tanu16ifjus(tgra gyakorolt hat}tSa pedig 
ki:zámíthatatlan, mert immár J 8 év óta tizennyolcz generati6t tanított 
arra, mikép kell önmcgtagachíssal, . önzetlenül szolgálui a nemzeti mlíve
lődés eszméjét. Nem csckélylcndő úzon érdeme ~em, hogy a legtöbb ma 

fc u álló vidéki i·roclalmi kör keletkezésének főd1gójává lőn, mert ~a mi 
körlink szép példáján buzdult neki nem egy intelligens vidéki város-t:.fr- . 
sadalma, hogy t-letrc kelt:e a hazai nyeh'ct és müvelőtlését tei-jc:ztö 
egyesülctét. A kör ezelőtt~ 3 évvel nagy ilnncpéJylycl iiltc meg 15 éves 
fem11lás::üwk emlékét, amikor Dr. Kárpciti Károly ·tan<ír, a kör akkori 
vezetője, ismertette a kör életét, jellemezte munloísság:ít és méltatta 
számottevő érdemeit. E beHzécl egész tcrjedelmében ol vasható az akkor 
kiadott »Emlékkönyv« ha <íbjaiu. ~Iajd a 

»Magyar dalegyesülct·:< 
megalapít::is~h·a került a ~or. Ebben az elismerés pálmája szint.éu a före::1l

iskola nehétuy tamír<ít: Dr. Fütlowski Lajost, Skoff Bélcit él:i Bella L~t,jost 
illeti meg. Ezen egyesület mííködét;énck l:iZép éf:l luíhís terc nyilott az »~ftrod. 
és JJ1.iiv. J(ür « cstólyeiu, amelyek programm ja rendcsen irodalmi és miivészi 
prodnctiókból volt összcv~ílogatva. Mikor pedig az Irod. és Miiv. Kür 
mgycnc · 

»magyar nyel·vi tanfolyam«-ot 
nyitott felnőttek sz:ímára, ugyane. ak ami sorainkból is akadt lelkes férfiu, 
aki tanításra v~:tllalkozott. Sa j nos, hogy a tanfolyam néluíny évi fen
állása után részvétlenség rniatt megsúi.ut. 

Az Irod. é~ l\Iüv. Kör alapításával és virágzás~(yal terjedő hazafias 
szellem csakhamar ujabb és ujabb eulturális intézmények életbeléptetését 
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tette lehetségessé. Amire néhány év\'Cl azelőtt senki még gondolni sem 
mert volna, megalaku l t a 

»lJ/agyar Kereslceilelmi Kön< 
melynek tagjai, 1ninthogy a kereskedő-ezégek köziil senki sem akart annak 
élére Líllani, Erdzay K. budapesti nagykereskedő tamícsnrn, Bella Lajos 
tanártárstmku~ emelték az elnöki székbe, akinek buzgó és ~ikerdús veze
tése alatt a kör anynyira izmosodott és fel virtígzott, hogy a vele 
párhuzamosan fen:ílló német kereskedelmi kör csakhamar feloszhlsuak 
iu<lnlt. E körben, mely nagy mérvben hozzájárult keresked. osztályunk 
megmagyaro ·ításához, Bella Lajos elnökön kivül, testületünk több tagja 
vett te,Tékcny részt alkalmi szakfelolvasásokkal és előadá oldcaL 

Következett a szinügy. Ez városunk nyelvi Yiszonyainál fogva egé
szen német volt a 80-as évek elejéig. A magyar Thalia évenkint csak 
húsvét után hítogatott el hozzánk néhány hétre s nehezen küzködött a 
nyíló tavasz csábjaival a miudennapi kenyérért. Körülbelül 12 esztendeje, 
hogy a város Köztörvényhatóságának hazafias hatál'ozatából a hat hóna pra 
terj edő téli sziné\'ad fele a magyar szinészetnek jutott. E · határozat nagy 
örömet keltett a polgárs~íg nagy részében, de akadtak elkeseredett cllen
ségei is, akik nyiltan elitélték a sovinizmust ( :) és fenyegető, visszatorló 
á.lhlst foglaltak ellene. :N cm ijedtünk meg ugyan ez ellens7.envtő1, rnely
nek há.1terét jól ismertük, mégjs elhatároztuk, hogy gondoskodunk a ma
gyar szinészct anyagi biztosításá.ról. E~t csak egy szinpártoló-egyesiHet 
alapításával remélhettük. Felvetettük tehát az eszmét s amily lelkesedéssel 
Jogtunk hozzá, ·hamarosan meg is val6sítottnk. B erec& A.vel ügyvéd, Dr. 
Ká'rpáti -J(d?·oly és UJvári Béla tanártársaink h:czdeménye7.ésérc két 
heti szakadatlan lcilincselés után sikerült megalakítanunk a 

»Soproni s&inpci?·~to ló-egyesület«-et, 

melynek azt t(ízti1k ·ki czélj~íúl, hogy biztosítsa az itt m(iködő szint:írsula
tok existentü\ját s lehetövé tegye a magyar szinévad }í,llanclósítas:-ít. E7.t 
elér11Ün~ t eljes mártékben sikerl1lt. Ellenségcink csakhamar megbékültek a.r. 
uj vis7.onyokkal s közülök neni egy nemcsak szorgalmas látogatój~ívá vált 
a magyar előadásoknak, hanem a ~zinpártoló-egyesiilet tagjáv}í is lett. E;r, 
egyesület fcntal'Msa körül a már említetteken kivlll kivált lJ!lollcr Eile, 
Skoff Béla tuM(rok szcre;r,tek maguknak érdemeket. 

A Szinp:írtoló-cgycsiH~t megalakíü1s}1val immár négy egyesilletiink 
volt, amelyek úgy sz6lvnn vetélkedtek egymással a hazai nyelv és nem
z~ti szellem terjesztésében. l{ésőbb meghozta az idő az ötödik, a legfiata
labb egyesületet, a 

Magyar kisdedóvó és gyermekmenhelyet 
is, amely Drucker, Jó&sef, városunk volt polgármesterének és mélt. Jekcl
falussy Sándorné úrnőnek köszönheti létrejöttét, létét, _dc amelynek i"11eg.: 
alapításában intézetünk igazgatój:-ínak is van kiváló és elviüízhu.tatlan ér-
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eleme, mert Druckcr József polgé.1rmcstcr __ :Mvoz<Ísakm·· ődbir.tn. ar. íigyek 
ideiglenes vezetését. Ugyancsak Salamin Leo kezdemén y er. és e és bnzgól
kod:-ísa :r.ülte a 

Ftt·a.?~czia és angol tátt·salgó-kö,-t, 
melynek ő az elnöke s melynck férfi- és nő-tagjai intér.etiink egyik helyi
ségében tartj::1k hetenkinti összejövetelöket. 

De még czzef sincs kimerítve taná1·üírsaink t:1rsnclalmi szerepe. A 
classisus r.enét és éneket mívclő 

» Zenccgyesiilet« 
njjászületésében és virágz~1M~ban kétségtelenül nagy éeclemci vannak Dr. 
Wallner Ignácz collegánlmak, aki mint az egyestHet másodelnöke, néh~íuy 
hét óta elnöke, annak egyik főtámasr.a. V ele egyiitt testv:írbntyja: liVaU
ner Jdnos, intézetiink énektanára, válik ld a sorból c téreu kifejtett sok
oldalu és lelkes m Ctködésé,rcl. A 

r 

» Sopronmegyei Régészeti Tdrsulat«-ban 
tevékeny részt yesz Bella Lajos kartársunk mint annak főtitk:1ra s régi
ség-gyüjteményének f5re. 

A tornászatnak, a torna- és tCízoltó-ügy re-ndezésének és ~z~·vezésé

nek terén ki,·áló elismerést Rösch Frigyes és Ul ber -JJiátyás, ~yngalm. 
főreálisk. tanárok érdemelnek. Előbbi alapította meg a 60-as években a 

»Torna- és Tüzoltó-egyesület«-ct 
s mai napig, tehát már 3 évtizeden át., lankadatlan buzgalommal szolgálja 
e nemes ügyet mint az egyesület főparancsnoka. U l ber Mátyás tanár 
szintén vagy 20 esztendőn át - 10 évig elnöke volt az egyesületnek -
buzgólkodott e téren. Rajtuk kivül Bella Lajos-t kell kiemelnünk, aki 
mint segédtiszt és a tornászak elnöke nem· csekély szalgálatokat teljesít 
az egyesület fentartása érdekében. 

Soká folytathatná.m még ezen úgyis már hosszura nyult ismertetést, 
ha csak adatszerü rövidséggel fel akarnám sorolni, mily számos, nagy 
és fontos positiót foglaltak és foglalnak el kartársaink Sopron közhaszna 
intézményeinek sorában. De nem akarok hosszadalmas lenni, azért czélsze
rünek tartom ezen adatok egy részét a szarosan vett életrajzi kimutatá
sokban közzétenni. Itt áltah1nosságban csak anynyit emelek ki, hogy váro
sunk közhaszon társadalmi tényer.őink majdnem mindegyikében ott látjuk 
a küzdö-porondon tanárkarunk egyik-másik avagy annak több ütgját is, 
amint szivvel-lélekkel és anyagi áldozatokkal vívják a nehéz tusát nemzeti 
közmüvelődésünk terjesztése és fejlesztése érdekében a régi avult viszo
nyokkal és állapotokkal, hogy utat törjenek a nemzeti génius teljes 
diadalának. 

Ámde tanáraink közhaszn u szerepe korántsem kizárólag locális természetii 
Tagjai ők nagy számmal a fővárosban székelő, tehát országos tudományos 
és közmüv. társulatok nagy részPnek is. Így: az Országos Középisk. 
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Tanáregycstllctnek, a 1\!Iagyar Philologiai ·Ttírsastígnak, a Földrajzi és 
Tört. Társnlatoknak, a Termés:1.ettud. ~Iath. és PhyRikai egyesü.Ieteknek, 
az Archaeol. T:-írsnlatnak, sőt a Dunántúli l{özmüv. Egyesiiletnek is. 

Ha a szives olvasó nem röstelli e töredékes adatokat a.r, »Életrajz« 
roYatában tahílható p6tl<1sokkul kiegé. ·zíteni, akkor alkothat mag~ínak 

fogalmat azola·ól az időt-rabló, ideg-bontó szellemi és a fhet.é~ünk höz 
ar~inyítva óri:ísi anyagi nldozatainkról, melyeket mi a köz jó és · a nemzeti 
halachi:s oltá.rá.n szentelünk a hazai nyelv és tndom:ínyoss~íg, a hazai tan
és közmü\Telődési.igy nemes eszméjének Öllzetlenül, tisztán forr6 hazaszere
tetiin k sugallat}íból. 

Tanáraink életrajza . 

Úgy érzem, hogy e soroh:ban legelsőben nzon kartársaimról illik 
megem lékeznem, akiknek hann·ai fölött _immáron sirok domborulnak a 

-holtak c ·endes birodalmában. És itt egy szépteuetségü, nagyratörő és 
kristálytisr.ta jellemlí társamnak: 

Moller Edé-nek 
a neve jő toliam aLt Az iskolának tartozom vele, hogy e munka hasábjain 
fel ujítsam emlékét. 

Nagyszombatban sziiletett 1853-ban február 12-ikén. A gymnasiumot 
Pozsonyban és N agysz01nbatban végezte; utóbbi helyen tette az érett 
ségit. Tanulmányait folytatta a budapesti egyetem bölcseleti karán, ahol 
csakhamar látünt tehetségével és ritka sr.orgalmával. Kedvelt tárgya 
Yolt: a magyar és német nyelv, ü·odalom, bölcs. és aesthetika. Itt irta 
első irodalmi kisérletét: Körnq'r-ről szóló tanulm~1nyát. Az egyetemi tan
folyam -befejeztével a budapesti VI. ker. főreáliskolához került ideiglenes 
tamírnak. 1875-ben meghi\·atott a soproni városi reáliskolához helyettes 
nek 187{}-ban tette le a tan~íri · vizsgálatot és 1877 febrnár havában 
kinc\Teztetett a soproni á.ll. főreáliskola rendes tanár6\'á. 

A fiatal, ügybuzgó és munkaszerető tanár nemcsak a kathedrán fej
tett ki eli merést érdemlő tevékenységet, hanem egyuttaL vezetőjévé lőn 

ar. ifjusági önképző-körnek, ének- és zene-egyesületnek. Emellett dereka
san küzdött tollal és tettel a város magyarosító mozgalmaiban is. 
Egy ideig Rzerkesztette a »Sopron « ez. lapot, majd egy ujat indított 
meg » Sop·ronmegyei f.:apolc « czim alatt. Szárnos és rnindig érdekes fel
olvasásokat tartott az Irod. és miivészeti kör-ben, melynek utóbb m::ísod
clnökéYé is lőn. A Frankenbu1·g-jub·ileum alkalmával ő intézett ünnepi 
beszédet· a jnbilánshoz. Azután sorban megírta Ilosvay Toldi-járól, A.rany 
TetenwehivcisáYól szóló tanulmányait, meg a Magyar Kalliopét is, mely 
h:írom kiváló é poszunk: a Zrinyiász, Zalcin {1.dása és a Kiowi csata 
aesth. méltaMsát tartalmazza. Nem egy aesth. tanulmánya jelent meg 
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elszórtan lávt~lt a Fővárosi Lapok és a~ Ellenőr ha. ~1bjain. Ujvári 
Bélá-val együtt 2 éven át szerkesztette a » Kiilföld « czimii havi fol y 6-
iratot, mely hézagpótlónak volt monclható. K ell-e latin és görög nyelv a 
gymnúsiwnban? c~. röpiratában sürgeti a nemzeti középiskolát, melyben 
a latin és görög nyelv meg.-zorít:ísával, sőt a görögnek eltörlésével fősulyt 
a modern nyelvekre és irodalmakra kiván fektetni. Ez a röpirat nagy 
port vert fel akkor és hosszu polerniának lett forrá.stívá. Végill pedig 
sa.jtó alá reudezte tauulm!ínyait, melyeh:et hahlia után bará,tja Dr. J(árpdti 
Ká1·oly adott kl » Összegyűjtött tanul11~ányok « ez. al:.Ítt. 

A szépképzettségü és mnnlmszerető tanár, aki biionyára még számos; 
kivnló termékkel gazdagította yoloa aesth. iro<.lalmunkat, 1882-ik évi april . 
1.2-én halt meg 29 éves korábm1. 

Második halottunk : 
Skoff B éla, 

aki 1845-ben súlletett Esztergomban. Az alsó reáliskolát szülőnírosában 

végezte, a felsőt a budapesti bclY:1rosiban . Tehetsége, hajlamai a míí
egyetemre vontálc J\Icgszcrezte a rnérnöki diplom~ít és mag:1n-munldt 
vállalt a Kis-Kárpátok vidékén. Egészségi. tekintetből csakhamar lemon
dott mérnöki foglalkozás~ü·6l és a tanári pály~1ra lépett. 187 3-ban · a 
soproni városi főreáliskolához vnlasztatott meg helycttcsnck, maj<.l n 

tanári oklevél megszerzése után 1876-bnn az időközben ~1llamivtí lett 
intézethez. az ábrázoló mértan és menynyiségtan 1·endcs . tanúnívú lett s 
mint ilyen halt is meg tanárkodásának 18-ik évében, 180 l dccz. 20-iluin. 

Skoff Béla ki váló erő volt 1nint tanár és u ev elő cgyar~;fnt. Ahol 
csak kiálirtotta tanítványainak rajzait, mindcnütt elismerést aratott velök : 
1879-ben ·a székesfehérvá'ri kiállitáson nagy · e:iist érmet nyert; az 1885-iki 
budapesti &rs~. 'rajzkiállításon kitünő vezetésért oklevéllel és éremmel tisz
telte meg a bíráló bif!ottság; az 1879-iki párisi világkiállításon scm 
kerülték ki a szaktudósok figyclmét intézetünk mértani 1·ajzai és súntén 
el,ismerőleg nyilatkoztak róluk. Így Bechtel A. következőleg nyilatkozik 
a »Zeitschrifl fiir das Realschulwesen«: ez. lap IV. évfolyamában: 
»An Schiilerlcist~ungen ung. Realschttlen lagen vor: a) königl. Realsch~de 
in Ödenburg: VoUstündiger Stttfengang im geom. Zeielmen in 8 Jahr
güngen; die Zeichnungen alle 1nit de1~ Reissfeder schwcttz ausgefiihrt, zeigen 
von rationeller, fachmüssiget· Anleitung und von Bcgabung dc'r Schüler für 
dieses Fach. « 

Sleoff Béla kiváló egyéniség volt a közhasznu tevékenység terén is. 
6 is egyike volt a nemzeti cultura bátor előharczosainak Yárosnnkban. 
Ő is lelkesült és lelkesített s bőkezii volt, ha anyagi áldozatokat kellett 
hoznia valamely magyar culturális intézményért. Szegény tanár létérc pl. 
alapító tagja lett a magyar szinpártoló egyesületnek 120 frttal. Az 5 
magyar egyesület megalapítá ·ában neki is van nagy része és elévülhetet-
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Jen érdeme. Általában, ahol hazafias m~élokról volt szó, ott semmi áldo
·~mtot nem tartott nagynak s utolsó fillérét is szivesen feláldozta a nem
zeti m1ivclődésért. Pedig szcrény fizetésébé5l nemcsak magát tartotta fen, 
hanem egyik elhalt testvérbátyjának nyomorban sfnylődő családját is 
derekasan segítette halála napjáig. Hahíla után három évvel követte 
a sú·ba 

Stuppacher Lajos, 
tanártestiiletünk nestora, aki 1-2 évet leszámítva, egész tanári pályáját 
a mi intézetiinknél töltötte: 1830-ban született deczember 6-án Szent- · 
Györgyön, Sopronmcgyében. Reáliskolát végzett Bécsöen és ott tett érett
ségit is. Felső tanulmányait szintén Bécsben végezte a rnűegyetemen, hol 
kivált a physilcát, menynyiségtant és mechanikát hallgatta. Alrcáliskolai 
tanképesítést 1859-ben nyert Bécsbcn, főreáliskolait pedig 1873-ban 
Budapesten: a mértanból, rnenyny·iségtanból, a német nyelv- és irodalomból. 
1857-1859-ig tanárjelölt volt a Schottenfeleli főreáliskolánál Bécsben. Mint 
helyettes tanár a bécsi lip6tvá.rosi reáliskolánál működött 1859 okt.-tól 
1860 aprilisig; mint rendes tanár 1860 május l-étől 1861 február hó 
végéig Győrött; 1861 márcúustól kezdve pedig Sopronban haláJa 
napjnig: 1894 julius 2-áig. 

Lelkiismeretes és bnzg6 tanár volt minclvégig és szinte tüntetni 
szerotett munkabirásával. Különösen nevelni szeretett. E tekintetben neve, 
egyénisége bizalmat keltett sok szülőbcn, akik az ő gondjaira bizták fiai
kat. A közm(ivelődés terén számottevő tényező volt ő is; kiilönösen 
szerette a zenéf, amelyben ő maga is j~írtas volt. Amellett önzetlen szi
\'ességc, példaszerü előzékenysége számos tisztelő barátot szerzett neki 
nemcsak a \Tárosban, hanem szerte a -megyében is. Halála széles körökben 
keltett őszinte fájdalmat és részvétet. 

* * 
* 

J~mlékezzilnk meg most azon hű bajtársainlu61, akik befejezvén 
hosszura nyult tanári pá.lyájukat, a nyugalom ölén élvezik immár szor
galmuk, munkásságuk méltá.n megérdemelt édes gyümölcseit. A derék 
pályatá.rsak elseje 

Rösah Frigyes, 
kinek neve nemcsak várostmk és megyénk határain belül hanem 
országszerte is ismeretes mint olyan egyéniségé, aki hervadhatatlan babért 
szerzett magának a torna- és tűzoltóügynek hazánkban való meghonosítá
sával és fejlesztésével. 
" Született 183 2-ben január 8-án Reutlingenben, 'Vürttemberg király
ságban. A főreáliskolát szülővárosában végezte; tanulmányait folytatta a 
Stuttgart-i 1~űegyetemen, hogy magát reáliskolai tanárnak kiképezze. Első 
államvizsgálatát 1851-ben . tette le és a Neuffen-i, Nürtingen-i és Esslingen-i 
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reáliskolán nyert alkalmazást. 1853-ban Felső-Lövői-e jött tanárnak. 1857-ben 
letette Bécsben főreáliskolákra sz6l6 tanképcsítő vizsgálatát a ?nenynyiség
tanból és physikából. 1859-ben meghivatott a soproni evang. alreáliskolá
hoz. Ez időtől fogva míiködött Sopronban egész nyugdíjaztatásáig: 1884-ik 
évi augusztus haváig. Szolg~llati ideje kiterjed tehát 31 esztendőre. 

Eltekintve ama kiváló buzgóságt61 és ritka ügyszerctettől, melylyP-1 
hosszu tanári pályáján kötelességeit 1nindenkor lelkiismeretcsen teljesíteni 
iparkodott: nagy nevet szerzett ő magának sokoldalu közhaszn u tevékeny
ségével is. A tornatanítás meghonos-ítása, tiízoltóegyesiiletek alapítása által 
úttörőjévé vált eme két fontos intézmény elterjedésé1!ck éR virágz~ísának 

hazánkban. 1863-ban saját neve és vezetése alatt ingyenes to'rnaiskoltit 
nyitott városunkban az ifjuság Rzámára. 1866-ban megalapította a soproni 
1'orna- és Tűzoltóegyesületet és részvényeki·e zép tornacsarnokot emelt, 
mely 18ü7-ben szeptember 22-én ünnepélyesen meg is nyittatott. Az 
iskolai tornászaton kivül ápolta az egyesületi tornaoktatást is, melyben 
felnőttek vettek részt. Hosszabb jdeig ennek is {) volt vezető tanára. 
1871-ben a tornászati osztály dísz-szónokává, illetve elnökévé lett és az 
maradt 1891-ig, amikor a Tornaegyesület tiszteletbeli elnökévé vála ·ztatván 
meg, erről díszolelevelet is kapott. 

A tornászattai egyidejüteg s vele . kapcsolatosan a tiízoltó-ügynek is 
szentelte erejét, idejét Rösch Frigyes. A soproni t(ízolt6k 1866-ban tar
tott~ílc ~első nyilvános diszgyakorlatukat az ő vezeté e alatt. Az 6 ta, tehát 
30 éve szakadatlanul és rendkivüli ·odaadással szolgálja c nemes intéz
ményt mint annak főpa'rancsnoka. Az m·szágos tií~oltó-szövetség 1870-ben 
Budapesten tartott alakuló gyölésének elnökévé lőn. Az6ta pedig folyton 
tagja az orsságos bizottságnak s mint ilyen az összes eddig megtartott, 
számra nézve 12 tűzolt6-ünnepélyen vett 1 é zt. Ő volt indítványoz6ja és 
megteremtője 1886-ban a Sopronmegyei tiizoltó-szövetségnck, melynek azóta 
buzg6, tevékeny elnöke. Az általa magyar és német nyelven irt és kiadott 
szakbeli műveket: A tüzoltóság kézi könyve (186. ) és »A tiízoltóság kis 
városokban és községelcben <' czimückct (1878) a magy. kir. Belílgymiuisterinm 
megvételre ajánlotta az illető köröknek és pnrancsnokságoknak. 1887-ben 
ŐFelsége a t((zolt6-ügy terén szerzett bokros érdemei elismeréseül a koronás 
arany érdemkereszttel tüntett e ki. Egyéb ki.tüotetései : A gyö1·i tíizoltó 
egyesület tiszteletbeli főparancsnoka, a kismartoni, kópházi, nagymartoni, 
temesvári és leobschitzi (Sziléziában) tű.4Zoltó egyesületeknek, a soproni 
»Liederkranz«, » Férfidalkör« és a Hadastyánole egyesületének tisztelet
beli tagja. Közhasznu tevékenys(~ge nemcsak a torna- és t(ízolt6-ügyre 
terjed ki. 1873-ban a Takarék- és kölcsönegyesület igazgató tanácsának 
tagjává lőn s azóta miot a könyvellenőrzö bizottság jegyzöje sok elismerésben 
részesült e téren is. Az evang. conventnek régóta p'resbyte'r}e, 1891 6ta a 

Sopron-városi Köztörvényhatósági bizottságnak váJasztott tagja s mint ilyen 
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kiterjes7.ti lankadatlan tevékenységét városunk majdnem Összes közügyeire. 
1888 óta a soproni Magán-ápolda igazgatója, az első soproni Népkonyha
egyesület jegyzöje és pénztári ellenőre, a Bortermelöle szövetkezetének aligaz
gatója, a Szépítö egyesület és a Lőver-bizottság biz. tagja: mind oly állások, 
melyekben az ö komoly és lelkes munká.ssága a közügy felvirágzásának 
előmozdítására szolgál. És ami Iegbámulatosabb, az a szivósság és kitartás, 
mely jellemzi ma., ·életének 63-ik évében épúgy, mint élte tavaszán és 
delén. Ma is minden idejét, erejét a közjónak szenteli, annak él, azért lel
kesül és 9-olgozik körömszakadtáig. ~em csoda, hogy polgártársai őszinte 
tisztelete, szeretete és elismerése kiséri áldásos m(lködését. 

l\tléltó társa a tanügy és a közhasznu munkásság mezején 
Ulber Mátyás 

tisztelt collegánk, aki ö vele egyidejilleg vonult nyugalomba. 
Sopronban született 1823-ik évi junius ho 2-án. A soproni evang. 

lyceumban végezte a gymnasium:i, a bölcselet-, jog- és hittani tanfolyamot 
és Kis Jdnos, akkori superintendes előtt ]etette külön az úgynevezett 
candidatHsi m:zsgálatot. Az 1844/5 és 1845/6-iki tanéveket a tübingai 
és jenai egyetemeken töltötte, hol bölcselettel, neveléstannal és hittudo
mányokkal foglalkozott leginkább és 1846-ban letette a hittani zárvizs
gálatot az egyh,izkerületi közgyülés által kinevezett vizsgáló bizottság 
előtt. Azután egy darab ideig nevelősködött egy soproni kereskedő házá
nál. 184 7 szeptember baYában a soproni ev. lycenmhoz hivatott meg a 
szónoklat-költészeti osztály helyettes tanárává, amely intézetben "l 84 7 j 8-ik 
tanév végéig m1íködött. Ekkor - mint számos kartársa - indíttatva az 
édes hazánkat fenyegető veszélytől , otthagyta kathedráját és eleinte a 
soproni önkéntes és rnozgó gdrdánál, később pedig a Zrínyi-nevü 35. hon
védzászlóaljnál - mindkét csapatná.l mint hadnagy, az utóbbinál 1nint 
segédtiszt i.s - igyekezett a haza szent ügyének szentelni erejét. A világosi 
napok beálltával őt is ama szomoru sors érte, hogy a rendes cs. k. lcatona
sdghoz soroztatott be, ahol l évig, 9 hónapig és 15 napig szolgált s e szol
gálatából csak az 500 frtnyi váltságdíj lefizetése után mentetett fel. 

Kiszabadulván a katonaságtól, állás, foglalkozás után lá.tott. Már az 
1802/3-ik isk. évben a soproni lyceum szókötési osztályának reniles taná
rává választatott meg; az 1853'4-ik tanév elején pedig a soproni ev. 
gyülekezet által alapítot~ alreáliskolához helyeztetett át kedvezöbb 
feltételek mellett. Ez iskolában annak megRzüntéig: 1867/8-ig míiködött; 
innen kezdve Sopron városa főreáliskolájának és 1876-tól az állami 
főreáliskolának volt rendes tanára: A hitfelekezetnél hittani olelevele alapján 
tanárkodott. Tanári oklevelet csak 1872-ben szerzett Budapesten: a törté
nelemből és földrajzból. A Sopron városi főreáliskolának 1870/1-ik és 
1871/2-ik tanévben igaz_qatója volt, mely állásáról azonban a második 
tanév végé•;el önként lemondott. Ez állásában való sikeres működéseért a 
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város Közönsége elism,eréssel ad6zott neki. Tanári mílködésében hivatali 
kötelességeinek pontos, ügybuzgó és szorgalmas teljesítése által a város 
Kö~önségének teljes megelégedését vivta ki magának. 

A reáliskolákkan töltött miiködésének egész ideje alatt: 1853-töl 
nyugalmaztatásaig ( 1884), tehát 30 éven á~ a háromíokozatn rc:ll
iskolában (felekezeti, v~1rosi, állami) szakadatlanul könyvtárőre volt a tanári 
könyvtárnak, ami szintén ritkaság számba mcgy. l{ilencz évig volt az 
intézet tandíjszedője; 2 évig a tápintézet gondnoka; 12 év 6ta a főreál
iskolával kapcsolatos Segélyegyesület buzgó pénztárasa és a Betegszoba-alap 
kezelője. E mellékfoglalkozások, melyekkel fizetés nem j~tr, csak nngy 
mnnka és 6riási felelősség, fényes bizonyftékai annak, hogy Ulbcr .lVL birta 
kartársai osztatlan bizalmát és szeretetét. De bizonyítja ezt azon fényes 
.it~bilewn is, melyet szolgálatának 35-ik évtordul6ja alkalmával J 884-ben ren
dezett tiszteletére a tanártestület s 1nelyr~l más helyen az »isk. ünnepélyek« 
rovatában számoltam be részletescn. 

A közhasznu t~vékenység terén Ulbcr val6s~1ggal vetekedett colle
gájával : Rösch FrigyesseL A soproni evang. gyii.l6kezetnek :1852--1872-ig, 
tehát 20 esztendeig hitközségi főjegyzője volt. Ez időt<Sl kezdve pedig 
_tag,ja a gyiilekezet conventjének, presbyteriumának ós m'piskolai bizottsá
gának. A Torna- és tűzoltó egyesiiletnek eleiute 't endes és bizottscigi tagja; 
1876-t61 kezdve pénzügyi bit:wttságának elnöke, 1883-t6l 1892-ig az egye
sület alelnöke és elnöke, mely állásáról azonban hajlott kora miatt önként 
lemondott. Ekkor tiszteletbeli tctggrí 'l'(Üasztatott és nagy ováti6kban része
sült. Pénztárasa volt ezcnkivnl 15 éven :1t az Irod. és 1m'iv. kör-nek s 
érdemei révén enuek is tiszteletbeli tagjává lőn. Szintén J;) éve tagja a 
.soproni Takarék- és kölcsön egyesület igazgató tandcsának ; egyik megala
_pit6ja a soproni »Ipar- és kereskedelmi szövetkezet«-nek, melynck 4 éven 
át felügyelő biz .. tagja is volt. Tagja azonkivül a soproni Szépitö egyesület 
választmányának, a Lőver-bizottságnak és a Sopronmegyei 1'égészeti bizott
ság-nak is megalakulásától mai napig. Ime: dióhéj ba S7.orí.tva 72 évnek 
nemes tettekben gazdag, sikerekben dús története, mely tanubizonysága 
Ulbcr NI. nemes jellemének, mnnknszerctetének, a közügyért való lelkese
désének és önfeláldoz() tevékenységének, amelynek híí kisór6je: példaszcril 
önzetlensége és szerénységc soha egy pillanatra scm hagyta el a köztisz
teletben áll6 férfiut sokoldalu munkásságában és az ebből foly6 kitüntcté-
sek alkalmával. 

* * * 
Azon kartársaink köziil, akik huzamosabb ideig működtek intézeti1nk

nél, de időközben máshová helyeztettek át, csak 
Ujvári . Béla 

életrajzát adom nemcsak azért, mert ő másfél tizednél hosszabb időt töl
tött 11álunk és csak a mult évben helyeztetett át Budapestre, e sorok 
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irása közben tehát még a mienknek mondható, hanem kivált azért is, mert 
mint Sopron magyar társadalmának egyik oszlopos tagja és kimagasló 
alakja· városunk nemzeti haladásában 6s fejlődésében rendkivöli érdemeket 
sz;erzett mag~:'lnak. 

Szi.iletett J 852-ben ::íprilis lö-ikán Érseknjvárott. A gymmí:-;iunwt 
sziilővárosában, Pozsonyban és Budapesten végezte. Utóbbi helyen tett 
érettségi vizsg~'ílatot a piarisMkmíl. :Majd a budapesti egyetemen jogra 
iratkozott be s egyidejilleg a »Hon « és »Üstökös ,'< szerkesztőségébe lépett; 
az előbbi lapba Ufvári néveu irván, családi nevét (Moravitz) később írói 
nevével cserélte föl. Az Üstökös-be Vipera álnév alatt irt szatirikus költe
ményekct. J 873-b:_m a :>Képes Kidllitás'i Lapok« segédszerkesztője Bécs
ben 6s a »lion« bécsi levelezője. Ekkor a bécsi bölcs. fakulMsan foly
tatja nyelvészeti tanulnuínyait. ~lint a »ilon« - levelezője 1874 őszén 

Párisba megy ki, hol franczia nyelvi tanulmcínyokat tesz a So'rbonne-on. 
1H75-ben visszatérvén, helyettes tanárnak megy Székely-Udvarhely-re a 
re::íliskolához; 187ü m::íjus havábau leteszi Budapesten a tanári vizsgála
latot a {rancáa és 1}wgyar nyel-vből és 'irodalomból s kinevezik 'rendes 
tancirrci. 1877-ben Őözszel áthelyezik Sopronba, hol 1879-ben végleg 
megerősítik álh1sában. 

Sopronban élénk irod. és üi.rsadalmi m(í.ködést fejt ki. 
Itt irja » Farleasok közt« ez. társadalmi szinmiivét, »Két apa« ez. 

vigjc1t6k:1t, melylyel 1881-ben n:1egnyeri n 100 aranyas Teleki-dijat. Fel
olvas:ü;okat tart az Irod. és müv. kü1'·-ben, melynek n1inclvégig igazg. ta
n<kstagja. 1881 őszén szabadsággal Púrisba megy, hol a Sorbonne-on, 
mint az »École 1Wactú1·uc dcs hautes étHde:;« (a legmagasabb nyelvészeti 
taufolyam) hallgatója Par·is Gastont, Dalrmestete~rt és m::ís nyelvészeket 
hallgat. 18~8 őszén tér vissza ismét Sopronba. 1885-ben megalakítja 
Dr. Ktirpáti Kd1·oly collegáj~íval és Berecz Ábel ügyvéddel a Szinpdrtoló 
egyesület-et, melynek titkára J tsH L -ig. 18U4-ben áthelyezik Budapestre a 
II. kerületi föreáliskolához, ahol jelenleg Ü:i m(iködik. 

Irodalmi munkásságát (1872-- 1894-ig) nagyjából a következőkben 

állí tom össze : 
Lindau: lJ!Iol·icre-jének ismertetéöe a ., Ilon« t~:írczarovtLtában (1872) 

Ttirczacziklcclc ( essay-k) a moderu franczia irodalom köréből (Ellenőr, 187 5) 
A franczia nyelv reáliskoláinkban (1877-ben a székely-udvarhelyi főreál
iskola érte:ítőjében éB külön kiad<:ís Budapest, l{ókainál). A franczia 
?:omantici~Jn-us (1877, Hon-hun). »lJ!lérimAe«, »A két Dumas«, »Madanze 
de Sevigné«, »Balzac« stb. Franczia irodalomtörténeti czikkek a Fővár·osi 
Lapok-ban. A XIX. század lranczia költészetének alapvetői (Lamartine, 
Victor Hugo) a soproni főrcáliskola értesítőjében ·és külön kiadás (Sop
ronban). »Esther,« Racine tragédiájának fordítása, nagy dicsérettel el-

~ 

fogadta a Kis f. T::1rsaság (Lásd Kisf. Társ. Ev lapjai 1882). ~Két apa«, 
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Teleki-dijat nyert vígjáték (1881.) -;Külföld« tudom. folyóirat 1879-ben. 
Szerkesztette Mollet· Ede tanártársávaL Ebben számos franczia irod. czikk 
jelent meg Molü~re-ről, Thiet·s-rői, Jt~les Simon-r6l stb. ~ Farkasok közt« 
szinmű 5 felvonásban. Budapest, Grimm 1882. >> Lego~wé emlélJ;eiböl « 
11 Legouvé és Liszt« a Főv. Lapok-ban (1893). A (ran9zia nö a XVIII-ik 
században« (4 közlemény); Legouvé: »Sm:xante ans de ma vie (2 közl.) 
a Nemzet-ben. Oa·useries frangaises, Budapest, Dobrowski és Frank e (1891 ). 
] 881- 2-ber>: mint a Nemzet párisi levelezője számos irodalmi tanulmányt 
hözölt az említett lap tárczarovatában Sardou-r6l, Claret-ie-ről, Dumas-r6l 
stb. Fordítások: Victor Ht~go, Theuriet, Andran költeményeiből Jókai , 
»Eletképek<-: -jében, >> Főv. Lapok«-ban és a »Nemzet«-ben. Mt~sset: »Pat·-
tia« a Nemzet-ben (1891) Ezenkivül számos társadalmi vezérczikk a 
Fővárosi Lapok-ban, számos eredeti vers ugyanott, a Vasá.rnapi Ujsá.g
ban, Életképek-ben s más lapokban. Novellák Magyarország-ban, Főv. 
Lapok-ban, Ellenzék-ben és Ellenőr-ben. Számos franczia és magyar irod. 
felolvasás a soproni Irod. és miiv. kör-ben; itt »Péntek J eremiás « ez. 
humoreszkjével pályadíjat is nyert. »Század vége«. Szatirák 1894-ben, 
Budapest, Hornyánszkynál. Ezek egyike a pozsonyi Toldy-Kö1'ben 200 
korona pályadíjat [nyert. E mű második kiadása megjelent 1895-ben. 
Franczia nyelv- és ol,vasólcönyv I . r. (1895). Ebből még 2 kötet sajt6 
alatt. Irta Mébold Frigyes-sel együtt. (Lampel R. és fiainál.) Ujabbarr szá
mos novella a Főv. Lapok-ban, Magyarország-ban, Hazánk-ban és kritikai 
czikkek a Poli t. Heti Szemlé-b en. Legujabban mint a » Nem.eeti Iskolában « 
olvassuk, a tanügyi kormány Ujvári Bélát nevezte ki a >>.Néptanítók 
Lapja« hivatalos tanügyi folyóirat főszerkesztőjének. Nem kétlünk benne, 
hogy ügyes tollát jelesül fogja forgatni itt is a népnevelés czéljai erdekében. 

* * * 
Az intézetünknél jelenleg működő tanárok biografiáinak sorát 

Salamin L eó 
kir. igazgatóéval nyitom meg, aki 1872-től, tehát majdnem negyed
század óta :Hl intézetünk élén mint annak lelkes, buzgó vezetője. 

Szi.üetett 1832-ben jun. 17-ikén a svá,iczi Vallis cantonbeli Sierre
Ohippis-ben franczia szülőktől. 1840- 1846-ig a budapesti piarista gym
nasiumnak volt tanítv::í.nya. A következő tanévet a budap. egyetem bölcs. 
fakultásán töltötte; majd meg a mérnöki tanfolyamot hallgatta ugyancsak 
Budapesten. 1..:. 49-ben a honvédek közzé állt; mint volt honvédet l 850-
ben besorozták a rendes hadseregbe, hol 2 évet töltött. 1852/3-ban a 
József-műipartanodának volt növendéke. 1853/4-1860-ig nevelősködött. 
1854-ben megszerezte a franczia nyelvből a tanképesítést és a kassai fő
gymnasiumnál kapott rendl'i.vüli tanári állást. 1860/ l-ben reáliskolai tanár
jelölt volt Budán. A rákövetkező esztendőben tanképesítést szerzett 3 oszt. 
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alreáliskolákra a chemiríból, 1nathematikából, physikából és magyar nyelvből; 
majd meg 1862-ben a gyorsirászatból. 1863-ban letette a budap. egyete
men a phys. és mathe,mat-ikdból a tanképesítő vizsgálatot algymnasiumokra, 
melyet 1867-ben kiegészített f'ögymnasú6mira. Közben 1861-72-ben helyet
tes, majd rendes tanára volt a lőcsei kir. lvath. főgymnasiumnak. l872-ben 
igazgatónak neveztetett ki az akkori városi főreáliskolá.hoz Sopronba, 
mely állásában megmaradt az intézetnek államosításakor is 1876-ban: 
Végleges igazgatóvá 1875-ben neveztetett ki Ő Felsége által. E szerint 
23 éves igazgató, tehát egyike a legidősebb középiskolai igazgatóknak. 

Hogy milyen változáson men~ át intézetünk azóta, hogy ő vette 
kezébe a vezetés gyeplőit; hogyan éreztette hatását reáliskolánk az ő 

igazgatása alatt városunk közmüvelődési viszonyaira: . azt más fejezetek
ben az ügy fontosságához képest elég bőven tárgyaltam már. Itt röviden 
csak anynyit említek, hogy igazgatónk kiváló rokonszenvvel és lelkesült
séggel karolt fel minden eszmét, amelynek culttuális és nemzeti fontos
ságától át volt hatva, meg volt győzödve. I-Iol vezét·, hol meg közkatona 
gyanánt, de mindig buzgón és szivós kitartással küzdött és hozott áldo
zatokat nemzet-i ideálokért, mclyek. 1negvalósításában is tevékeny részt 
vett. ~Iár mint szepesi tanár ephorusa volt az ottani segélyegyesiiletnek, 
és a Csáky Albin gróf, főispán elnöklete alatt á.lló népnevelési egyesületnek 
és népoktatási tanácsnak pedig főt,itkára. Alighogy Sopronba költözik, a tamír
testülettél karöltve megalapítja az Ipartanodai egyesületet és az Iparislcolát, 
melynek mai napig igazgatója éö tanára. Később reorganizálja az c~lsófolct~ 

Kereskedelmi iskolút, melynek vezetését szintén ő veszi át, amellett tanár
kodik is e szakiskol án. J 6 ideig felügyelő igazgatója a Csöndes-féle magcin
nevelőintézetnek és ideiglenes igazgatója és tanára az áll Kereskedelrni 
Akadémiánalc. Dr. Kárpáty K. tanárral egyetemben megalapítja a szegény 
tanulók »Segélyegyesület«-ét, melynek immár 20 éve buzgó elnöke. Indít
ványozója és a tanártestülettel egyetemben megalapítója a Deák Fer-encz-féle 
ösztöndíj-(tlapnak és a Beteg,szoba-alapnak. Élénk tevékenységet fejtett ki a 
soproni Irod. és müv. kör megalapíttí~sában s általában buzgón f~íra.dozott 

mind az öt magyar egyesület létrejöttén és felvirágzásán. Kivált a Magyar 
Gyermekke,rt és a Franczia-angol klub megalapításában, melynek ő az elnöke, 
vannak nagy és elévülhetetlen érdemei. Azonkivül tagja számos országos 
és helybeli egyesületnek, melyekben mint választmányi tag is szerepel. 

Salamin igazgató sikerrel mííködött a tankönyvirás terén is. Itt részben 
úttörőnek mondhatjuk Dltmkásságát, Inert oly időben forgatta már tollá.t e 
téren, amikor még alig volt tankönyv-irodalmunk. - Önálló müvei: 

Salamin-Linkesch: Math. phys. földrajz. - Franczia Olvasókönyv. 
- Ollendorf nyelvtanának forditása (3 kiad.). - Franczia olvasmányok 
(2 kiad.). - Ploetz: Elemi franczia nyelvtan. - Ploetz: Rendsz. fr. 
nyelvtan. - Pisko-Salamin: Physilca gymnasiumok számára. 
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Salamin 35 évre terjedő tanári pályája gazdag tehát sikerekben nem
csak a szorosan vett tanítás körében, hauem az iskola falain kivill: a 
közélct, a társadalom, a ucrnz. mtltura küzdő porondján is, mert lc1ngoló 
szeretettel felkarolt, ápolt mindent, amit nemes eszköz gyanánt a nemz. 
génius diadalának biztosításához alkalmasnak és czélszerünek tartott. 

Dt·. Bau,mel Ede 
Sziiletett: 1858-ban j unius 8-án Buda pesten. Tanulmányai: budapesti 

ll. ker. áll. főreáHskola 1867-73-ig; b udap. m. kir. József-m(íegyetem 
egyetemes osztá.lya 1873!4-1874/5-ig; budap. m. kir. «l(özéptanodai 
TanárképZŐ '» ter1nészetta.ni csoportjának rendes tanfolyama l875f6- 1876·f7. 
Tanári képesítést nyert a budap. orsz. középiskolai tanárvi7.sgáló bizott
ságtól 1877 máj. 30-ikán a természettanból és mathematikából magyar és 
német tannyelvü középiskolákra Bölcsészett·udor·i oklevelet ugyancsak a 
budap. tudományegyetemen nyert 1882 máj. hó 27-ikén mathematikából 
mint fő-, physika- és chemiából mint melléktárgyakból. 

Szolgálata1 : 1877 szept. 15- 1 888. április 12-ikéig a budapesti m. 
kir. József-miíegyetemen a kisérleti természettan tanát·segéclje (1877 
decz. 14., 31,979. min. sz.). 1878 ápril 13-ikától helyettes tanár a 
zombori áll. főgymnasiumná.l (1878 ápril 7., 8388. sz.); 1878 jul. 30-án 
kelt 18,995. sz. kinevezéssel reneles tanárrá lett a zombori áll. főgymna
siumnál; 1886. okt. 27-én 39,102. sz. alatt saját kérelmére áthelyeztetett 
a soproni áll. főreáliskolához. Áthelyezése óta szakadatlanul osztályfő és a 
tanári könyvtár őre 1894-ig. 

Tagja : az Országos l{özépisk. taná.regyesületnek, a Természettudo
mányi társulatnak, a soproni Irod. és müv. körnek és Zeneegyesületnek; 
a soproni magyar Férfidalkörnek pedig 1násodelnöke és egyik lelkes vezére. 
Irod. működéséből kiemeljük, hogy több szaktucl. czikke a » Müegyetemi 
Lapok«-ban jelent meg. Önálló mnnkája : Hatványsm·ok bynomiális 
együtthatókkal. Budapest, Atheneum 1882. 

A keresk. m kir. minister 1~92 ápril 22-ikén kelt 26,676111. sz. 
rendeletével kinevezte a soproni gőzgépkezelők és kazánilltök vizsgáló 
bizottságának rendes tagjává. 

Beitel Károly, 
a ~ tanártestületnek a folyó tanév elején kinevezett, teh~ít egyik legfiatalabb 
tagja. Született 187l-ben február hó 18-án l{is-Czellben. Iskoláit Győrött 
és Sopronban végezte. li gymn. 7 -ik és 8-ik osztályát mint növendékpap 
Győrött látogatta; ott tette le az érettségit is. J 890-1894-ig a győri 
nagyszeminarinmban elvégezte a theologia 4 évi tanfolyamát és 1894 jul. 
6-ikán szenteltetett áldozárrá. 1894 aug. l-étől 1895 aug. elejéig Rajkán 
(~Iosony m.) mCíködött mint segédlelkész, amikor Sopronba helyezték át 
káptalani karkáplánná azon megbizatással, hogy intézetünkön a kath. 
hitoktatást vezesse. 
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Bella Lajos 
Sziiletett Pozsonyban 1850 decz. 20-ikén. Itt végezte a kir. kath. főgym
nasinmot s 1870-bcn a budapesti tud. egyetemre került, honnan a bölcs. 
taofolyam végeztével nevelőnek ment. 1R7ü január l-étől jnnius 30-ildig 
a pozsonyi kir. kath. főgymnasiummú mint próbaéves tanúr nyert a.lkul
mazást. Ekkor választatottmeg a Pozsony v:1rosi főreáliskoh1hoz helyettes. tanár
nal.;. De c .r. rill::ís:1ról csakhnmar le köszöut., mert időközben a soproni 
állami főre~üiskoMhoz neyezték ]<i helyettes tanárnak. Rend('s tanÚ/rr<i 
1877 január lO-ikén lett. Tanári oklevelet .1876-ban szcrzett a buda
pesti egyetemen a földrajzból és történelemből és pedig magyar és 
ném,et tannyelvü iskolákra. Ipariskolai tnnár, az ipariskolai bizottság 
jegyző je. 

Bella egyike azon tao:írtá.rsainknak, akik a hetvenes évek második 
felében ·egész szi.vvel és lélekkel hozzáhíttak a magyar ~z ell em, nyel v és 
általában a nemzeti cultnra terjesztéséhez ,·~1rosunkban. l(emény harczot 
kellett a lelkesült csapatnak \-i vnia, mert Sopron Jaküssága akkoniban 
csaknem kizárólag német nyelvü volt, intelligens elemei is nagyobbár& 
Bécsben nyertek képeztetést · és fagyos szívvcl nézvén a magyar cultura 
törekvéseit, fogalomzavarból sovinismusnak tartották a legnemesebb inten
tiójn és legjogosultabb magyar cnlturális intézményeink alapítását és 
térfoglalását. 

Bella első sorban az intelligens fiatalságot gyüjtötte össze egy 
athletikcbi klttbba., melynek éveken :ít elnöke vala. Tevékeny részt vett a 
soproni Irod. és müv. kör megalapításában, melynek hosszabb ideig szin
tén másod- majd főtitkára volt. Hasonl6k6pen buzgólkodott a soproni 
Férfi-dalkör megmngyarosfMs~ín. Nagy érdemeket szerzett a soproni magy. 
Kereskedelmi kö1· megálla.píü1sa és felvirágzt1sa körül, melynek 1 O éven át 
volt buzgó elnöke. Kés6bb a termiszok elnök3égét vá.llalván magára, a 
magyar tormír:;z-cgyesületek orsztígos szövetségének igazgató tagjává lett. 
Érdeklődött a tűzoltóság ügye iránt is és ma az önkéntes tűzoltó-egyesü
let seyédtisztje. Hosszn é''eken út másodelnöke Yolt a kath. olvasólcörnelc, 
hol szintén a magyar szellem te1 j esztése volt egyik főczélja. 

Sokoldalu tcYékenységének elismerése fejében megválasztották pol
gártársai a kath convent és ·iskolaszék, végre a városi Köztörv. bizottsúg 
tagjává. Katonai kötelességének is buzgó mödon tett eleget, amenynyiben 
az 1872/3-ik évet kizárólag katonáskodásnak szentelvén, hadnagyi rangot 
szerzett. Részt vett az 1 87~-iki oecnpátióban, hol hadi érmet nyert. A 
honvédséghez áttétetvén, 18S2-ben a főhadnagy?·, 1889-ben a századosi 
rangot nyerte és majgian megmaradt a katonas~1g kötelékében. 

Belláuak már gyermekkora óta 11agy hajlama volt a régészethez, 
mely valóságos szenyedélylyé fokozódott nála. Tanártása: Ujvári Béla jól 
jellemezte, mikor rásütötte, hogy: 
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V alahol egy k'utat císnalc 
Bella ered lwtatásnak. 

régészet terén Yalóban nagy és si~eres tevékenységet fejtett ki. 
Szerenesés fölfedezései vel oly nevet szerzett magának, melyet a külföldi 
szakirodalomban is ismernek. Irod. működése e téi·en kisebb-nagyobb 
czikkekből áll, melyek ~z >> .A'rchcwologia·i Ériesítő « -ben, a » Mittheilungen der 
Wiener antlw. Gesellscha{t« és a mi1ncheni »P-raehistor,ische Blatter« ez. 
[olyóiratban jelentek meg. A bécsi anthrop. üirsttlat megválasztotta tudó
sítójának lVIint ilyen több izben tartott már felolvasást Bécsben a 
» Wissenscha{tl1'chet· Cl'Ubb « felolvasó termében. Estei F erencz Ferdinand, 
kir. herezeg Ő csász. és kir. Fensége is kitüntette Bellát egy brilliáns 
tíinek kegyes adományozásávaL Legujabbarr Sopron vá.rosa monografiájának 
megirásával bizta meg a váro~ Köztörvényhatósági bizottsága. 

Bella sokat dolgozik a soproni lapokba is. Megü-ta B. Pau-r Iván, 
a hires arcbeolog és bibliograf életrajzát; továbbá ő irta meg az » Osztrák 
Magyar Monarchia -in.isban és képben« ez. irodalmi V<Ülalatba a Sopron
'!;ármegyére vonatkozó részt. Végül kiemelendő, hogy Bella sürün intézett 
lelkes beszédeket az ifjusághoz különböző ünnepi alkalmakkor. 

Ő a 7 O-es évek óta a nemzeti culturáért küzdő magyar gá.rda egyik 
tiszteletre legméltóbb alakja. 

Faragó J ó zs ef, 
egyike a legfiatalabb tanerőknek Született 1866-ban april 2-ikán Közé
pesen, Biharmegyébcn. Lugosorr végezte a 8 gymn. osztályt s ugyanott 
tett érettségit is 1885-ben. Azután 2 évet töltött a bécsi m(iegyetemen 
és egy félévet a budap. műegyetem él)Ítészeti osztályán. 1887/8-ban önkén
tes volt Bécsben. Azután Lugosorr nevelősködött egy darab ideig. Felső 
tanulmányait 2 éven át folytatta a kolozsvári tudom. egyetemen és pedig 
mint a math.- természettud. szak rendes hallgatója Itt tett alapvizsg-álatot 
a menynyiségtan-, természettan- és ábrázoló mértanból. 1891/2-ben a bécsi 
egyetemnek volt rendkivtili hallgatója. Tanári oklevelét a kolozsvári 
egyetemen nyerte 1895-bcn a menynyiségtan-, természettan- és áb1·ázoló 
mértanból. 1\Iinthogy azonban megelőzőleg tanári álláshoz nem jutott, másfél 
évig egy bécsi nagy gy::írban talált alkalmaz:;íst. 1894 aug. 24-ikén kelt 
rendelettel a soproni állami főreá.liskolához jött helyettes tanárnak. 
Ugyanekkor átvette a városi ipariskolában a szabadkézi- és a szakrajz 
tanítását is. Egyéb foglalkozása: oszM~lyfő és az igazgató segédje. A Szin
pártoló egyesület tagja. 1\1lifordításokat irt. Petőfi, Reviczky b m~1sok 

egyes költeményeit fordította németre, melyek azut~in a kiiJönböző német 
szép:i.rodalmi lapokban elszórtan meg is jelentek. 

Fleischhacker Mór Fridolin, 
született 1856-ban fcbruar 27 -ikén .Ágfa1 ván, Sopronmegyében. Elemi iskolát 
nem látogatottj első oktatását édes atyjától nyerte. Középiskolai tanul-
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mányait a soproni ev. lyceumban végezte 1867-1875-ig. Ugyanitt tette a 
maturát is. Azután a budapesti egyetem bölc~. fakultásán hallgatta a 
mode·rn philologidt, philosophiát és pacrlagogiát. 1878-79-ben Púrisban 
tartózkodott és szorgalmasan hallgatta u Sorbonne-on Paris Gastont és 
Darmestetert, a hires román philologusokat. A Coliége de J?rance-on pedig 
ifju Guizot-t. Az 1878-iki párisi világkiállítást 6 héten át tanulmányozta, 
kivált az európai közoktatásügynek szentelt nagy időt. Azután hosszabb 
ideig tartózkodott Svajczban, Stuttga'rtban, JJ![ünchenben. 1878-ban okleve
let szerzett a Gabelsberger :Niarkovics-féle gyorsirászatból; két évvel később 
pedig a budap. egyetemen a nén'tet és magyar nyelvből és irodalomból 
tette le a tanári vizsgá.latot. 

1879 tavaszán a Laehne-féle reálgymnasiurnban nyert alkalmazást. 
l 879-1882-ig rendes tandra a csurgói reform. gymnasiumnak, ahol meg
alapította a Csokonai-kört, melynek első elnökévé lőn. 1 B82-ben helyettes 
tanárrá nevezték ki a soproni állami főreáliskolához, majd egy évvel 
később rendes tandrrá lett ugyanitt. Egyéb foglalkozása: a gyorsirás tanára, 
az Hj. könyvtár őre, a soproni felső evang. egyházmegye világi jegyzöje 
s tanügyi elöadója. Számos soproni közmiiv. egyesiilet rendes tagja, szintúgy 
az orsz. Phil. társulatnak is tagja. Emellett állandó munkása a helyi hirlapiro
dalom nak s jó ideig belmunkatársa is volt a »Soproni Ujság«-nak. 

Önálló müvei: A gyorsirászat története (Gy_őr) és ugyanilyen czimen 
hosszabb dolgozat a Figyelö-ben (1877). Továbbá: Dr. Kárpáti K . tanár
társával együtt: Deutsche Sprachlehre, Német Nyelvtan és Német Olvasókönyv 
1-1 V. köt., a magas tanügy i kormány 1:\ltal egytől-egyig approbált tanköny.vek. 

Halmosy István, 
született a sopronmegyei Kéthely községben 1862-ben aug. 7-én. Az algym
nasiumot Kőszeghen, a főgymnasiumot Győrött végezte, ahol érettségizett 
is. Innét a bécsi Pazmaneumba küldte püspöke. Itt végezte theol. tanul
mányait a bécsi egyetemen mint a Pazmaneum növendéke ; itt tette le 
J 887-ben a keleti nyelvekből és az öss.zes szentirásmagyarázatokból a szi
gorlatot. 1887-ben Bánfaluba került (Apetlon, Mosonym.) segédlelkésznek 
Egy évvel később Kismartouba ment ká.plánnak, ahol mint az elemi és 
polgári iskola hitoktatója míiködött és az Eisenstddter Zeitung-nak volt 
munkatársa. 1890-beu Sopronba keri.llt a káptalan - templomhoz karkáplán
nak és magá.ra vállalta a hitoktatást a főreáliskolában. 1891-ben szer
zett egyházi zászlót szeretett ifjuság~ínak, melynek megszcntelése alkal
mával szép beszédet intézett az ifjusághoz. l\1:űködött még mint az 
Oltáregyesület titkárja s mint ilyen uj életet öntött a pangó egyesületbe és 
gyönyörü kiállításokat rendezett ismételten. A kath. Legényegyesületnek 
másodelnöke volt s mint ilyen sok előadást tartott. A Szt.-István-társulat 
t'iszteletbeli tagja és soproni körének ügynöke; egyuttal pedig a Sopron
megyei kath. népnevelő egyesületnek pénztárosa. 1895 jul. 31-ikén :Niosony 
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városába helyezte ~lt püspöke, hogy rövid idő alatt önálló plébániára 
küldjc. 1\lég 1803-ban a középiskolai röm. kath. ifjuság sz;ínu1ra »A sziv 
szózata« czimmel imcícls;.1gol; és énekes könyvet szcrkesztett. ln1nyczikkc
kct közölt a liiagyar .Állam, Sopron, Oedenburger Zeituny, Köszcv és 
és Vidéke, l+ünse1~ Zeitung és az Oedenuttrger Volksblatt ez. lapokban és 
munkatnrsa a vVestungarischc~ Voll~sblattuak ma. lS, mely süriin közöl 
vezérczikkekct tőle. 

llcwser Károly 
Született Sopronban 184.1-ben nov. 5-ikén. Növendéke \'Olt a soproni 

v~1rosi re~üi:kohínak, ahol már akkor feltfmést keltett a rajzban való tehetségé
vel és ügyesség~Yel. Ez irányu tanulm~1nyait a soproni Yárosi rujziskoH
ban folytatta. 1\Iajd Bécsbe kertilt a mii-ipariskolúba és csakhamar alkal
mazást kapott Schönthnler ~Fercncz udvari szabrásznál és l~'erstl f(5-
~pítészeti ta:mícsosnál. A. 70-e::; években a Laelme és Csöndes-féle magán-
1ntézetekben és a yárusi felső-leúnyiskolúúan mlíködött mint rajztaoár. 
Ugyancsak 1870-ben választatott meg a \'::\rosi reálü;kohíhoz a szabadkézi 
1·ajz 'rendes tanárának. Tanképesítését a budapesti középiskulai tanár
vizsgáló bizottságtól nyerte 187 3-ban. Kiilönös elismerést arattak : ékit
niény i, mértani, át·ny- és távlattaní rajzai, olajfestm,ényei, dí3zirási mintái 
s miivésziesen készült tollrajzai. 

1\'Iár rnint a bécsi Kunstgewerue-schule-nak növendéke 100 ft-tos c1ijat 
nyert egy salonuutor-minüiért a Nieclerösterreichische Gewerbeve1'eintől. 

Tanítványainak rajzai mindenkor elismerésben részesültek. Az 1879-ilü 
székesf'ehérvár'i ntjzkiállitáson elisme1·ő oklevelet, az 1885-iki budapesti 
o·rsz. kiállitdson ezüst énnet nyert a kiá.llított s:r,abadkézi rajzokért. E 
tekintetben cliesérő sorokat olvashatni a Magycw Twnügy V. és' VI-ik 
fü.zetében, ahol egyebek köz<)tt úgy uyilatkoúk a rajzkiállít~ís szigont 
biTál6ja, hogy » C~ soproni áll. főredliskola szab. 'rajzai nemcsak ki·vételt 
képéznek a d-ilettantismus alól, hanem a 1·ajztanltás vctlódi mintaképénel~J 

tekinthető, amely móclszeressége, gyakorlati jó példái, tiszta és exakt rc~jza i 

és az alkalmazott czélszerü, izléses Sliinek által minden más intézet fölé 
helyezhető. « 

Az Országos Középisk. taná1·egyesii leti Kö:blöny XX-ik éyfo]y. VI. 
füzetében a rajzkiállítás credménytelenségc fölött kcsergő binlló Iciemeli, 
menynyire j6] esik neki, hogy szebb jövőt igérő jelekkel is tal.~lkozik. 

»Méltóan megét·demti 1-fauset· Kd7"oly, ft sop1·oni lill. főreálisk. tanára, 
hogy az első helyen e·mlítsük nevét. Tanít-ványainak dolgozatai módszeres
sér;ök, tiszta és pontos kivitelök által titnnek ki. Mú~denben és különösen a, 
tömegtunUásra szerkesztett {'ali tábláival mutatja ltZ ét·demdús tanú1·, hogy 
minden tanttás eredwénye a tanár szakképzettségétől és iigyszm··etétől függ. « 
Ugyane Közlöny XVIII. évfolyam X. fiizetébeu is találunk hasonló · 
nyilatkozatot, ahol különösen ki vannak emelve a taneszközök között Hauser 
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Kátt·oly rajztanár systematikus, izléses és igen ügyes ké.r.zel rajzolt fali 

táblái. 
Hauser rendkivüli rajz- és festőtehetségét nagy szorgalommal élTé

nycsítcttc a taníbison kivül is. A tanári terem számára életnagyságban 

megrajzolta Deúk Ferencz és Jókai Mór képcit és mövésú kézzel meg
fc -tette oly sok iidvö:dő felirat és album diszlapjait, hogy azok mindegyikét 
csak · felsorolnom is tiltja a hely sz(lk volta.. A legfontosabbak közzé 

tartoznak : 
~t1·e(m·t Ágost, közokt. ministernek különböző alkalmakkor 3 felirati 

disztábla (testület részéről); Rudolf trónörökös és Stefánia főhcrczegnő 

egybekelésekor 2 db (a v:\ros és mcgye részéről); Ö Fel.ségének soproni 
időzése alkalm~íval 1884-ben (vé1ros); LiiJÓt herezeg és Gú:ella hcrczegnő 

egybekelésérc (a. oproni katonatiszti le~\nynevelő-intézet); Ö Felsége egybe_ 
kelésének 26 éyfm·d. alkaJm~\\·al (Y:\ros); SimM· herczegprímás arany
mi:éjc alkalmával (Sopron m.); F1·igyes kir. lterczcguck n soproni had
gyakorlatok alkalnuíval; herezeg Eszie'r/u.izy Pálnak, y:\ rosunk di .. z:polgár:í
nak (váro~); J ó kai ll[ór és Weke?"le Sándor diszpolgároknak (v:-íros); 
Ü Felsége koronnz~\ .. ~1nnk 25-ik évfordulójakor (\·áro:); vr. Séchenyi Bélának 

(n v~rro~ Rzabaclelvü polgárai); br. Kemény Gúbor földm. ministernek 
(Sopron m. gaz:d. egyesiilct); és még vagy 4 O m~rs, nagyobbrészt egyesületi 
és mag~1Iwzélra, különbőz{j jubileumok, rendkivüli ünnepélyek alkalmával: 
mind rencliüvill i.r.léses és disz es ki vitelii a quarellek és dísz-festmények, 
mclyck köz:i.il uem egy közszemlére yo]t kiállítva Bécsben és Bndapes· 

teu, és nemcsak a laikus közönség hanem a szakmüvészek osztatlan elis
merését is kiv i vta. 

l\Iüvész-collrgánk ;25 évi szolgálata után az 1894/5-ik tanév végével 
saját kérelmére nyugdíjaztatott. 

I-To'rváth Rc~sö 
Születctt: 1H57-ben nov. 25-0n Cz:m·ny Dunajecz-en, Ualic.r.iában. ·y égzett 
tanulmányai: az algymnasiumot Tr:-;ztcnán, a felső osztályokat Eperjesen 
\Tégcr.tc, hol 1878-ben éret~ségit is tett. li első tanulmányait a budapesti 
cgyct<'m bölc.-. fakultás<tn végezte J 879-1883-ban. .Hallgatott magyar, 
uémet és franc,.~ia ?tyPlvi és ú· od. valamint aesth. és míUört. előadásokat 

i~. Tamíri vizsgálatot tatt a bndap. tanári vizsg. bizottság előtt 1883-ba.n 
a nP.met és franczia nyelv és irodalomból. ~!agyar . honosságát 1885-ben 

szerezte 35,203/IV. b. sr.. belügymin. rendelettel. Eleinte mint gyakorló 
tanár működött a bpesti tanárképző intézet gyakorló főgymnasiumá.ban az 

1883,'4 és 1884/5-ik tanévben. Első alkalmazást 1885-ben nyert a siimegi 
alreáliskoh1nál j onnét 1891-ben Tendes tanán·á neyezték ki a kecskeméti 

nll. főrcá.liskolához. 1894-ben pedig a mi intézetünkhöz helyezték át. 

Irodalmi működése: Lessing i{jukm·i dt·únuli (Bpest, 1885); Plautus 

und Moliere; A csodálatos rt drámában; Goethe : Hermann és Dorotheájá-
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nak fornísai. Számos vez~rczikk és tárcza vidéki lapokban és a Tandr
egyesületi Közlöny-ben. 

Tagja: az Országos Tauáregyesületnek, a kecskeméti Katona-körnek 
és a soproni Irod. és mü v. körnek. 

D1·. Kárpáti Kát·oly, 
egyike intézetünk legidősebb mlíködő tanárainak, mert 23 éve szolgál egy
folytában a soproni áll. főreáliskolánál. 

Született Beszterczebányán (Zólyom m.) 1851-ben szcpt€mb. 8-ikán. A 
kir. kath. főgymnasiumot szülővárosában végezte megszakítás nélkül és 
1869-ben tett ugyanott érettségit. Egy évig nevelősködött Vörösmarty 
1\!Iihály legfiatalabb öcscsének, Hálnak fiai mellett, aki gr. Károlyi Alajos 
tótmegyeri uradalmában volt gazdatiszt. Egyidejüleg jogásznak iratkozott 
be a pozsonyi jogakadémiRra s magánuton tanulta a jogot. I{ésőbb meg
változtatta szándékát és a bécsi egyetem philos. fakultásán töltött másfél _ 
esztendőt. A bölcs. tanfolyam másik felét a budapesti egyetemen végezte 
Kedvelt tárgyai voltak: a magyar, német, s.~láv, tatin nyelv és ir;·odalo1n, 
a bölcselet, nevelés tud., aesthet., müvészettan, müvelödéstörténet és egyetemes 
történelem. 1876-ban letette a budap. egyetemen a magyar és német nyelv
ből és irodalomból a tanképesítő vizsgálatot magyar és német tannyelvíi 
középiskolákra; lb80-ban pedig ugyanott tudo·r-i oklevelet szerzett a ma
gyar és né1net ú·odalomból, az aestket. és müvészettanból. Időközben torna
tanári diplomára is tett szert, mely 1377-ből való. 

Hetyettes tanárrá 1876-ban lett őszszel a soproni városi főreáliskolá
nál. 1876 máj. 31-ikén az időközben államivá lett intézethez 1·endes ta
nárnak nevezték ki s mint ilyen véglegesíttetett 1879-ben. 

Mjnt tanár pályája kezdetétől fogva buzgón fáradozik az ifjuság 
megmagyarosításán. Az önképzőkörnek ismételten volt elnöke, 2 izben 
rendezte az ifjusági könyvtárt, melynek 9 éven át volt őre. Huszonkétszer 
volt osztályfőnök és éveken át a tanári tanácskozmányok állandó jegyzője. 
1876 óta az intézet tornatanára. Részt vett számos isk. ünnepély és ki
rándulás rendezésében és sokszor intézett alkalmi beszédeket és felol va
sásokat az ifjusághoz. Az igazgatóval egyetemben megállapította a Segély
egyesületet, melynek keletkezése óta jegyzője . Az alsó l{eresk." iskolának 
10 éven át volt tanára, az Ipariskola egyik alapítója és keletkezése óta 
tanára. V olt idő, mikor ingyenes magyar nyelvi tanfolyamot _tartott a 
felső osztályok német ajku tanulóinak. 

Kárpáti nagy tevékenységet fejtett ki a közélet, a közügy terén is 
mindvégig hazafias, nemzeti irányban. 6 is a 70-es évek ama gárdájának 
egyik tagja, mely a nemz. nyelv és .müveltség terjesztését tűzte zásídajára . .Nlint 
a Magyar l'ársas Kör híve, egyik megalapítójává lőn az Irod. és müv. kör
nek, melynek kezdetben működő biz. tagja, majd alig fél év mulva fő

titkára, később másodelnöke és végül elnöke lőn. Ez állásában számos 
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nagyszahásu irod. Ünnepélyt rendezett, melyek közül csak a Franlcenlntrg
jubileurnot, a kör 15 éves jubileumát és Széchenyi 1stván szii.letésének 10 0-ik 
évfordulójának nagy ünnepét emelem ki. Tizenhat évre terjedő ebbeli lan
kadatlan mííködésével válságos, nehéz időkben ismételten sikerült meg
mentenie a szétzülléstől ezt a kört, mely városunk magyarosadásának ki
való tényezője. A kör jegyzőkönyvbe iktatta ebbeli érdemeit és nem egy 
iz ben dicsérő sorai val tüntette ki m (iködésének sikereit. Érdemei révén 
ma a körn12k tiszteletbeli és iga~gató tanácsának örökös tagja. A 
magyar Szinpcirtoló egycS'i~let eszméjét ]{árpáti vetette fel s Berecz Ábel 
ügyvédelel s Ujvári B éla tanárt~l:rsával egyetemben ő volt annak á meg
alapítója. Ez egyesületnek keletkezése óta választmányi tagja s mint ilyen 
hosszabb ideig volt a városi szinügyi bizottságnak is tagja. A nutgyar 
Ker esk. kör fentartásában neki is van része; itt több iz ben tartott felolva
sásokat kivált irodalmunk nagyjairóL Részt vett a 1nagyar Férjidalkörnek 
keresztelőjén, mely szintén biz. tagjává választotta. Tagja azonkivül a magyar 
Gyennekkert és mcnház egyesületnek, a sopro11i Casinónak, a JYiagán-beteg·
ápoldának stb. I-Josszabb ideig mint önkéntes tlí7.oltó is szolgálta a város 
érdekeit s tagja ma is a Torna- és tíizoltó egyesületnrdc. Részt vett a 
Dunántúli Közntűv. Egyesület 1negalakításában, mely őt az irodalmi bizott
ság tagjává is választotta. Rendes tagja továbbá az Ország. Középisk. 
tanáregyesületnek és a Philologiai társaságnak is. A soproni szabadelvü 
pnrt bizottsági tagja és jegyzője. Részt vett a budapesti második játék
tanfolyamon és elismerő oklevelet nyert a pozsonyi tornaversenyen. 

l{árpáti neve az irodalom terén sem ismeretlen. A sok felolvasásan 
kivül, melyeket kivált a magy. K eresle. és az Irod. és müv. körben tartott, 
kiemelendő, hogy 23 év óta szorgalmas munkatársa az összes eddig ala
pított helyi magyar lapoknak, melyekben tollával igyekezett szolgálni a 
nemzeti cultura ügyét. Az Irod. kör 15 évi fenállásának jubileumára meg
irta a kör történetét. Tudom. czikkei elsz6rtan jelentek meg a Nyelvör, 
Figyelő, Fővárosi Lapok és a »l(ülföld» hasábjain. Frankenbm,·g Adolf 
50 éve$ iröi jubileumára megírta az érdemdús férfiu életrajzát. Önálló 
tanulmánya: A Mtt'rányi Vén us a magyar költészetben (Sopron, 1880). 
Fleischhacker lJ{. Frid. tanártársával 6 kötet tankönyvet irt és pedig: 
Deutsche SpTachleh1·e (német szöveggel) - Német Nyelvtan (magyar 
szöv.) - Német Olvásókönyv I - IV. kötet szótárral a középiskolák s 
hasonnemü intézetek számára. Mind engedélyezett tankönyvek ; k\1ztük a 
N énzet Nyelvtan a magas tanügyi kormány által ajánlott tankönyv. E 
napokban pedig kikerül a sajtó alól : A soproni áll. főreáliskola mono
grafiája (Sopron, 1896). Kárpáti irói és társadalmi működé~ét elismerőleg 
méltatta a Pallas N agy Lexikonának legujabb kötete is. 

Dr. Leszner Rezső, 
született 1839-ben Tapolczán, Zalamegyében. A gymnasiumot Keszthelyen 
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és Sopronban végezte, az egyetem orvosi fakultását Bécsbcn, ahol dok
torrá promoveáltatott. A 70-es évek elején Kismartonbau folytatott orvosi 
praxisának idejében figyelmessé lett Pettcnhofer, müncheni tanárnak kor
szakot alkotó egészségtaní kutatásaiTa. Azóta ő is behatóbban foglalkozott 
az egészségtannaL Irt czikkcket a Sopron-ba, Ellenőr-be, Természettwlományi 
Közlöny-be, Egészség-be stb; németül a lipcsei GesHndheit-ba, Neue Ft·eie 
l?resse-be ' stb. Összcgyüjtött összetartozó értekezéseit és tanulmányait 
Élet és Egészség c.úm al~tt adta ki. J 893 óta a soproni ~öl. tőrcáliskola 
iskola-orvosa és az egészségtan tanára. Az Irod.· és miiv. körbe·n söriin tart 
egészségtaní felol vasásokat. · 

Mally Nándor, 
szülctctt 1855-ben október 7-én, Nagy-Szebenben. Algymnasiumot és fő

re:üiskohít végzett szül(í\·:íros:\ban. l{ét évet töltött a bécsj, egyet a buda
pesti egyetemen. Tamiri képesítést Bnelapesten nyert 1878-ban a menynyiség
tanból és ábrázoló geomet'n·á~ól. 1877- 1879-ig próbaéves és helyettes tanár 
a nagy-szebeni áll. f6gymuasinmn:íl. AznM.n tan~\rlwclik a brnssói róm. 
kath. gymnasiumnál, áll. polgáriskolánál, ~í.ll. középkercskcdelmi és faipari 
iskolánáL Innen a trencsényi áll. felsőbb lcányiskoln.hoz kerül, majd a 
nagykállói :ül. rc~íliskolán m(íködik. Innen pedig a soproni ~111. főreá1is

koláho7. helyezik át J 892-ben. A.z ábrázoló mértani szertt'ír őre, a Deák-alap, a 
verseny- és tanulmányút-alap ke7.elője. Tagja több rendbeli helyi egyesület
nek a tt·encsényi terrnészettud. társulatnak és tiszt. tagja a brassói magy. dal
körnek. Értesítökbe és szaklapokba irt mathem. és paedag. cúkkeket. Já.rtas a 
zenébeu. Tagja sok egyesületnek, melyek az irodalmat és a művés7.etet ápolják. 

Dr. Milca Kdroly, . 
született 185·5-ben február hó 23-án Brassóban, hol elemi oktatásban 
részesült. A gymnasium 1-6 osztályait a csík-somlyói, a 7-8-ik osz
tályt pedig a brassói r. k. főgymnasiumban végezte. Az 1873j4. tanévben 
a budapesti József-műegyetemnek volt hallgatója, 187 4/5-ben a kolozsvári 
tud. egyetem menynyiségtau-tcrmészettudományi karán{tl természetrajz
és vegytanra iratkozott be s 1875/6 tanév elején mint a tanárképző

intézet rendes tagja, 300 frt ösztöndíjat nyert. 187G tavaszán növénytani 
ismeretei gyarapítása czéljából a tübingeni egyetemen I-Iof1neister labora
toriumában kezdett dolgozni, honnan Rofmeisternek hirtelen bekövetke
zett hahíJa miatt az erlangcni egyetemre ment s itt folytatta őszig tanul
mányait. 1876 őszén a kolozsvári tud. egyetem menynyiségtan-termé~zet 
tudományi kara által kürt pályakérdést: . » Kivántatile a Herperidin 
tüzetes alaktani jellemzése, leülönös telcintettel Pfetfer vizsgálataira~, jutalma 
100 frt, sikeresen megoldotta s ugyancsak ezen év október havában 
a kolozsvári egyetem termétSzettudományi kar·a dr. Kánitz Ágost, a növény
tan tanára mellé tanár;,egéddé választotta; mint ilyen 5 évig volt a 
kolozsvári egyetem kötelékében. Ez idő alatt 1877/8-ban szolgálta le az --
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egyévi ünkéntcsségét a cs. és k. 51-ik ezrednél s 1878 deczember 20-áu 
tartalékos tisztté neveztetett ki. 1~78 őszén nyerte el a tudori olelevelet; 
főtá.rgy: növénytan; melléktárgyak : állattan és ásványtan. Tudori é.rteke
zé ének czimc : »A sphaerok?·istaUokról, növénytani tanulmány egy rajz
lappal. A tanári vizsgálatot - főtá.rgy: természet'i·ajz, mellékt::lrgy : vegy
Übn - 187~ decz. 23 ... án tette le. 1~81-ben, augusztus hóban a pancsovai 
rmílgymnasiumhoz helyettes, deczemberben pedig rendes tanárnak· nevez
tctett ki, honuan J ~84 augusztusban a magas kormány a soproni áll. 
Jőre{tliskohíhoz helyezte á.t. 

I'i·oclalmi munkássúga: Adatok a Herpericlin alaktanához és micro
chcmiai felismeréséhez. Stephcu Hales életrajza. Luerssen Chr. : Grund
züge der Botmük, köuyvismertctés . .Beitr~i,ge zur Entwickelqngsgeschi.chte 
der Flechten von E. Stahl, könyvismertetés. A Capsella bursa pastoris 
luímjtíban előjövő sphaerokrystallokról. Über deu Soorpilz vou lVl. Heess, 
köuyvismertetés. Encyclopaedic der Natunvisseuschaften. Handbuch der 
.Botanik, köuyvünuel'tetés. Untcrsuchungen über die Proteinkrystalloide 
Jer Pf:lanzcn vou \V. Schimper, könyvismertetés. Pringsheiw: » Über 
Lichtwirkung unu Uhlorophyll-li'unction in der Pfianze, könyvismertetés. 
Dic Poeken dcs Weinstockes von :D'. v. Thürues, könyvismertetés. Adalék 
a Herkulesfürdő hévvizeiben előjövő vegetatio isme1·etéhez. A Peronospora 
viticola Erdél y b eu. A Pistillaria p usilla v ege ta ti v sarjadzásához. 1\:lind a 
J.llc11yyar .N övén y tan i Lapok hasábjain. 

Egy uj szőlőbetegség Kolozsvár és Torda környékén. .iVIycologiai 
közlemények: Erdélyi Gazdában. A természetrajzi oktat;;ís értéke és 
módszere középiskoláinkbau. l~özépisk. Szemle. Virágmesék a »Pan
csovai Hiradó« tárcza rovatában. Az elevem·e lőtt szalonka. Tárcza. 
A borzeb nevelé:Je hajtásra, rókaugatásra és a véres csapá.ra. Napló
töredék. Téli vad~íszkép: mind a Vadásztapbau. A vizsla parforce 
idonút;;ísa. .Budapest, 1884 Atb.enaeum ki.ad::\sa több c.íb1·ával, 170 
old. Az ebek bőrbetegségeirőL Szalonka les. '1\ircza. A tacskó miut 
véreb. A vizshík fajtajellegei ábr·ákkal. A Kipodka ur mcdvéje. Őzcser
készeten. Vadászati apróságok. A Kipotlii:a ür vizslája. A \.Yi.tzleben-féle 
hosszú lőveték simacsövü puskákhoz. A vizslafajták lnitikai méltatása. 
Dögvadá::-Jzat. :1\-lég egyszer a vVitzlcben-félc lövetékrőL .N cmzetközi eb kiál 
lítás Bécsben; miud a Vad~iszlap hasábjain. Az Irodalmi- és müvészet 
körben tartott felol vasásainak czimei: l. A hangyák rabszolgatartása és 
haclviselésc. 2. A 1·agályos és járványos betegségekről. 3. Vadászati 
apróságok. 

Dr . .1\tlika l{. intézetünknek tornatanára és vivómestere is. Választ-· 
múnyi 1tagja a soproni Korcsolya-egyesületnek, továbbá a soproni 
h·odaüni és müvészeti körneli.; titkúra a soproni Torna- és tüzoltó egyesület-

nek is. Részt vett az 1893. október hó elején Budapesten tartott játék-
1'7 



- ~os -

tanfolyamon; elismerő oklevclct uyert az !894 6széu Pozsouyban tartott 
kt;L'. tornaverseuycn. 

Dr. Pollak Miksa, 
a soproni izr. anyahitközség rabbija, súlletett 1868 m~írcz. 8-ik<ín Bcledcn, 
~opronmegyében. Gimnásinmi tanulmáuyainak végeztével nz orsz. rabbi
képző intézetben a theologi<ínak, a budapesti tudomány-egyetemen pedig 
a philoBophiána.k és nyelvészeti tannlmányoknak szentette ma.g<ít. lVIajd a 
bcrliui egyetemet, úgyszintén a berlini » llvchsch~~le für jüclische ~Vissenschaft« 
ucvü főiskolát hítogatta tanulmá.nyaiaak kib<Svité ·c czélj~:iból. J l)~) 2 szept. 
~4-én a budapesti tudomány egyetemen szerzett bölcsészrt-btdűl-i oklc
velet, 1894 február 24-én pedig a budapesti Ol';:)Z. rabbi képző intézetcll 
bitszónoki é~ rabbi-képesítő okleveleket. intézetünknél 1Bt.J4 ,évi ~zept. 

ltavtítól kezdve wCíköilik miut izr. hitoktató. lelejének é.· erejének java
részét községc cultus- és cultur-ügyeiuek, külünöscn pedig megmngya.1·o
: ításának szcntcli. 

lroclatmi m·unkássáyc~ a következő: Önálló miivrk: A. zsidók ]Jécsuj
/wlyc-n. Tanulmány a zsidók történetéhez Ah;ó-Ausztri<iban és .Magynror
sz~ígon. Öt fényképpel és U okirati melléklcttcl. A zsidók története Svpt·onban 

1024-1&95-iy. Le\'éltári kutat.ísok alapján 85 okirati mclléklettcl. Kiadja 
a ll.Iagyar Izr. Irod. Tá.r:sulat. 

·Értekezések: K eleti motiv-umok eyy 'nyuyoN meséúen, az »Ethuog
raphüt« ez. folyóiratban. A zsidó jet türthtC' c JJiagyaro·rsztiyou, az Jzr. 
li·od. 'l'<.l.rs. ·.Évkönyvében. 

Czikkek: Néplt~tmor és szat·ira a R~1baközben, a »lVlagyar Szal6n«
ban. Gyennekjátékok, a » ~lagym· Nyelvőrben« . A TalmudróL ·vcílasz 
\VoJaffka debreczeni püspöknek a P esti Napl6ban. Adatok a zsidók tür

ténetéhez Nagy-Szombatban, a » ~!agyar Zsidó Szemlé«-bcn. l!.:skü hajadon 

j 'ővel és egyéb czikkek, a »~l agyar J. Szem le«. Jüdische l~'wnüienpapiere 
és egyéb czikkek az »Egyenlőségben« . Der alte )'üdisclte .Friedho(in Prag. Az 
» Ocsteneichische \V ochenschrift« ez. lapbaLL z~~r Eimvanclentng ~myarischer 
JudeJL A »I\lonats.cluift für jüdische \Vis.-cnschaft« ez. folyóiratban. 

Seemamt Kátmún, 
szíi1etett 1859 deczemb. 27-il'-éH a zemplénmcgyci Bodrog-Kisfalwlon. 
Ka~sán j:i.rta végig a főre<:iliskohí.t. Tanári okle\'clet J l) t) 3 j unius 25· ikén 
uyel't a mérta-n.úót és c~ s'"'auadkézi-'rajzuót. A nagyvá.radi cíll. főreálisko

híhoz 1885-ben küld.etett ltelytjttes tanárnak, ahol 2 évig ma1·ad.t. 1B8i-ben 
ugyanily minőségbcn a kecskeméti állami főreáliskolfi.hoz kel'ült, de 
még ugyanazon évi augusztu. havában rende.c; tanúrnak nevezték ki. 
J ~90-ben véglcgesítést uycrt és 1~~5-bcn <bzl::>zel a. mi intézetünkhöz 
helyeztetett át. 

St-ieyler Gusztáv, 

intézetünk ág. evang. tanul6i.mk egyik hitoktatója, Pozsonybau szi.iletett 1~50 



novembor 25-én. Az ov. lyceumot és theologiát szülőve:irosábau végezte 
és 187 3-ban letette u hitjelölti vizsgálatot. Tanulmányai kiegészítése végett 
u berlini és prágai egyetemeket látogatta, ahol a szorosan vett theol. tár
gyak mellett c~ bölcs. és tört. etőadásolcat is hallg~tta. l{özben. nagyobb uta- _ 
z:-fsokat tett hires egyetemek és tanintézetek látogatása czéljából. 187 4 
őszén segédlelkészill hivatott meg a mezőberényi ev. lelkész meilé, mi vég
ből Pozsonyban letev én a lelkészi vizsgálatot, pappá avattatott fel. 187 5-
ben az aradi, 1881-ben a .soproni ev. gyülekezet megválasztotta lelkészének 
Aradi lelkészkedése első évétől fogva szakadatlanul működik mint látok
tutá kölönböző áll. intézetekben. 

1876-ban megjelent tőle »Vezérfonal a confirmat'iói hitoktatáshoz« 
ez. vallási tankönyve, mely 2 kiadáBt ért; azonkivül több német nyelven 
tartott alkalmi egyhá.zi beszéde. Jelenleg lelkészi és hitoktatói hivatala 
mellctt viseli a soproni ev. árvahá.z elnöki, a soproni felső ev. · esp~resség
nek, a dunántuli ev. egyházkerület gyámol6 intézetének pénztárnoki tisz
teit, tagja az egy házkerületi isk. nagy és kis bizottságnak stb. 

Dr. Szekeres Kálmán 
Biharországban, Nagyváradon született 1859 szept. 27-ikén. A gymna~ 

siumot Debreczenben, Teme8várott és Rozsny6n :végezte; a 4 évi bölcs. 
.. · tanfolyamot a budap. tud. egyetemen és egy évet a budap. kir. műegye

temen hallgatta. Tamíri vizsgálatot 188.0-ban és 81-ben tett a nzathematiká
~ól és physi/cából. Ugyancsak 1881-ben megszerezte a tudori oktevelet 
is. Öt évig Rozsny6n szolgált a gym:násiumnál mint helyettes taná·r. 
1887-ben a szolnoki állami főgymnasiumhoz került helyettesnek, majd 
1888-·1895-ig a soproni állami főreáliskolánál működött 1nint rendes 
tanár, honnan Budapestre helyeztetett át a V l. ker. főreáliskolához a 
folyó tanév elején. 

Értekezései : A. kúpszeletbe irt háromszöyről, A. görögök menynyl:ség
tána . .iJ;lódszertani értekezései és könyvis·mertetési virálata/i a l{özépiskolai 
Tanáregyesület Közlönyében jelentek meg. 

Dr. Szekeres Kálmán szerepet játszott a soproni magyar társadalom
ban is. Tagja volt számos hazafias ü·á11yu egyesületnek. A Szinpártol6 
egyesi.Uet, a városi Sziuügyi bizottság vá.la.sztm. tagja, a magyar Gyermek
kert házgondnoka stb. 

1 7reszkony JúnÓs . 
Trencsén megyében, Nagy-Bittsén született l869 jw1. 5-ikén. J~özépisko

láit Bittsén, Zsolnán, Nyitrán, Esztergomban, Győrött és Pannonhalmán 
elvégezvén, a szt. Benedek-rendbe vétetett föl, hol 5 esztendeig maradt. 
Majd megvtí:lván a rendtől, két esztendeig tanult a budapesti egyetem 
bölcs. karán. Tanári vizsgálatát 1895-ben tette le a labin és görög nyel-vuőt 
és történelernből. Niegelőzőleg másfél esztendeig a Sátoralja-ujhelyi piarista 

l 

gymnasiuninál volt alkalmazva ; onnan 1894-ben a soproni főreálisko-

17* 
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l}íhoz neveztetett ki a latin nyelv ?·endlcivüli tanáni nak, honnaJt 1Rü.5-bcn 
helyettesi m-inöséguen a kaposvári ~111. főgymnasiumhoz került. 

11Ö'rölc M ihály, 
szilletett Baján, B~\c. -Rodrogmegyében 1853 szeptember 26-án. A gymn. 
tanfolyamot Baján végezte, ng)~anott tett érettségit is 1872-bcn. Egye
t emi tanulmanyait a budapesti egyetem bölcsészeti karám\! Yégezte. 
Mint tiszthelyettes részt vett a boszniai occnpatióban. Tanképesítő ok
levelet l 883-ban nyert a budapesti egyetemen a menynyiség~anból és physiká
uól ; tornatanítói oklevelc 1 ~82-ből való ; gyorsiníszatra képesí tő bizonyít
ványát pedig már 1H77-ben S:Zerezte meg. 1888-t61 a folyó tanévig a 
siklósi községi polgá.ri i: kohim\l miut rendcs tamu· volt alkalmazva. 
1895 szeptcmber l ~-~ín a soproni :íll. főre~íliskolá.hoz rendcs tanární 
IIC'veztetett ki és :Hhls:-\t szeptcmbcr 30-án foglalta cl. 

Dr. Wallner l gnácz 
lntézetilnk ez idő szerint legidősebb tun~íra, sziilctett 18+7 aprilis 6-tiu, 
Kő:zeghcn Vasmegyében. A kőszeghi kisgymnasinmot 1857/g-J860fl híto
gatta; a felsőbb osztályokat mint 1nag:Jntanul6 végezte. Jt rettségi dzs
gálatot t ett a pozsonyi evang. lycenmban ( 1870. l. 31.) A tudomány
egyetemct Bécsben 18ö7f'cl - J 8ö~f70 végezte és ugyanott látogatta a m(íegye
temet is. Azután az iunsbrucki egyetem physiol. é. pat hoL chcmia tan
széke mellé ( 1870 október 2-~u ) assi. tensnek nevezték ki, mely ri lhís~1t 
azouban cl sem foglalta, mert időközben Sopron sz. kir. \' ~\rosa tan~ír
nak választotta meg a főreáli. kohíhoz. 

Felső tanulmánytti : a bécsi tudomány-egyetemen: általános és kiilön
leges anorganikus é._ organikus chemia, chemiai analysis, ~ísvtínytan , 
krystallogratia, állattan, álla.tboncztan, növénytan, .növény-anatomia és 
physiologia, <iru isme, zenetörténet, a]gebrai analysis. A bécsi mííegyetenu'n : 
áltahínos chemia, a középiskolai mathematika m6dszeres tanítása. · 

J(illön tanulmúnyok: Philo:ophia, paedagogia, magyar-, német- és 
franczia irodalom, zene, olasz nyelv. 

J{épesitései : Tanári: Gráczban 187ö mnrczins 20-<1n ; főüírgy : ehemia, 
mellékMrgy: 'természetrajz. Az olde\·él száma 77 4j]-L P. C. G. Doctoratus ~ 
Bécsheu 1 ~70 julius hó 27-én a chemüíból és természetrajzbóL ~Jagi. ter 
Pharmaciac Bécsben 1 gö~ julius hó 15-én - Szolg:ílt a, Sopron 
városi f'öreúliskolúnúl: 300ö. sz. 1870 november 2-~ín mint a ehe1nia és 
természettndom:í:nyok tamíra. 191W. sz. 1872 szeptember 25-én Sopron 
városának közgyülése a soproni közRégi főreáliskola ideiglenes igazgatásá
val bízta meg. J 873 augusztus ha\·ában tatu1ri állásáról lemondott, de 
2375. sz. 1873 szeptember B-án a ld>zgyiilé. felkéri működésének folyta
t ására, míg a város nj tanerőt kap. A polgá.nnestcr a közgyülés megbí
zásából és Trefort Agost mini~tcr szóbeli felkérése maradásra birják. 
314~ . sz. l H 73 no\·ember 19-én a közgyűlés megválasztja helyettes tanáru ak 
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rendes tamü·i fizetéssel. A Soproni rillwn-i /(jre(ilislwld,,riz (18'7(} janwir 

l -én történt ~1tvétel utnn) 10. sz. "1 876 január 30-án kelt rendelettel helyettes 

tan~1rrá lesz; 74 16. sz. 187ö aprilis 7-én rendes tam1rní; 14.00n. !:iZ. L879 
nHljus 28-án végleges megerősítést nyer; 176/ lt-19~ . sz. 1 8~J3 . máju· '21-én a. 
IX. fiz. oszt. l. fokozaü1ba; 620 68/ [8 fl 3. sz. lS Wt. jan un r l-én VIII. fi z. 

oszt. 3. fokozatába keriil. .lHellékfoglalkozása: osztályfő, a chemiai és ásníny

tani szert:-ír őre, időnkint jegyző. A következő egyesületek tagja és tü:;ztvisc

lője: A 'rermészettndom. társulat, a sopr. kath. Olvasó egyesület, a kath. 

Testvéreg-~resület, a ~opr. Szépítő egyesület, a !:>Opr. Magán-betegápo1da, 
a soproni Ieodalmi és m{ív. kör, a sopr. Casino-egyesiilet, a Vörös

kereszt fiók-egyesület, a sopr. h ene-egye!:iiilet, a Hop r. Népkonyha, a soproni 

nitalános Kórház-egyesiHet, a supr. magyar Gyermek-menhely- és óvoda

egyesületnek tagja. A sopr. Zene-egyesület elnöke, a sopr. Irodalmi és 
m(ívészeti kör volt alelnöke, a sopr. lVIag~1n-betegápolda. bizottságának 
tagja, a sopr. kath. Convent és a kath. Í!:ikolaszék, a sopr. városi Köztör

vényhatósági bizottság, a sopr. városi Vízvezeték részvénytársas:íg igaz
gat6 tanácsának tagja. Utazott: .1\'Iagyar-, N"émet-, Olasz-, Görög-, Török

országban és Ausztriában. 

Szaktudományos működése a sopr. áll. föreáliskolában 1870 novemb. 
hó 2-töl 1894 julius végéig. 

A) Ohemia és ásványtan. 

--

l .b:gésr.ség- A kir. 

'l'echnikoi l Kut•izek 
l 'l ~ 

ügyi, a büntetőtör- Pa tb o- Q) 
, Ás\-ányok 1 Ul 

Ev rendőrség- > ényszék chemikus Q) 

elemzés~ 1 
~ 

től kö,etelt től követelt clcm;"ések elemzése elem?.é!:ck Ul 
Ul 

elemzések elemr.ések 
l 

:o 

l 
l 

1870- 1874/5 17 49 ll ')8 ~H· 6 371 - ~ ,., t) 
- -- - - - ------ - - ----

l ' 

L 87 5/6 J l ~ 21 3 lD l 58 114 l 
-- - --- -- - --· -- - ----

1~76/7 7 - l fl 9 8 37 73 "' ,_ --·- - ----

1877/8 12 37 l 7 57 - -

1878/9 (J - 38 5 7 - 56 ----, l ---- ---

' 1879/80 8 4 95 l 7 4 21 139 
----1---·- -

1 880/ l ll 145 ll l 25 5 l 2 l - 188 l 
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Egészség- A kir. s:l 
ügyi, a büntetőtör- Patho-

Ásványok 
<1) 

Technikai Kutvizek rn 
E v d" , vényf:;zék chemikus <1) ren orseg-

elemzése I'SI 
től követelt től követelt elemzések elemzése e1emzéflek rn 

rn 
elemzések elemzések :o 

1881/2 9 -· 32 6 2 - 49 
----

1882/3 3 6 2~ 4 5 35 75 
- --- ----

1883/4 l 5 2 8 - - - 15 
- - - -

1884/5 7 9 21 - - - 37 
---- ---- - -- --- -

1885/6 - - 48 6 - - 54 
l ----t----

1886/7 l l 70 18 - 45 1R5 
--- ----

1887t8 - - 99 23 1 - 123 
---- --------

1888/9 - 1 128 21 - - 150 - --- ----

18899/0 - 184 23 1 12 220 - -

1890/1 3 1 17 32 J - 54 
----- --- ----

1891/2 - 4 22 22 - 7 55 

1892/3 - - 23 \ 14 - - 37 
--· l . 

1893!4 - l - - l 3 - - 3 

Összesen = :234 + 41 + 958 + 206 + · 95 + 471 - 200 5 

Megjegyzés : 1R70-tól 18711/7 végéig m ind en nwnk<tt - kivéve 5 esetet - ingyen, lR77-töL 
kezdve az elemzések nagyobb felét a legmérsékeltebb díjak mellett, kisebh fe lét 

l és valamon n i ásv<tn -elem1.ést ed iO' in en vé zett. y y y p b gy g 

B) Allattan. Sopron vidékének bogárfaunájáb6l körülbelül 1711 fajt 
gyüjtött és a~ öss~es rovarfaunáb6l a circa 500 :fajb6l áll6 systematikus 
gyüjteményt az intézetnek ajándékozta. A madárfaunM tanulmányozta. 

C) Növénytan. Sopron vidékének phanerogam-Horájáb6l 1590 fajt 
határozott meg termőhelyeik feltiintetésével, és a körülbelíH 560 fajból 
áll6 gyüjteményt az intézetnek ajándékozta. 

Dr. V\T aliner Ignácz kartársunk tanári és köziigyi tevékenysége nem 
szorul külön dicséretre. Egy s~ázadnegyed 6ta a becsületes munka bajnoka 
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ő, a ki sokoldalu és hasznos tevékenységével javára vált nem csak inté
zetünknek, hanem Yárosnnk társadalmának is. Huszonöt évi ta.nárkod::1sá
nak évfordulóján az intézet ifjusága és tanártestillete cRöndben de őszinte 
t;zeretettel üdvözölte a derfk tanférfiut pályájának eme szakában. 

Wallner J einos Bándúr 
Chemikusnnk tPsh ·érbátyja., intézetünk ének- és ?;enetanára J 84 O-ben 

sziiletctt Kőszcgh-en, hol a benczés gymnasiumot Yégezte. Azntán segécl
tanítói álhlst v~íllalt szülővárosa elemi iskolájánáJ. Ez időben az ének- és 
zenet:muh1fmak l:izentelte l;zabad idejét és tanítványa volt Strauss J úzse(
nek, n híres zeneszerzőnek a. zenetanban és orgonajátékban. 1856-ban é:-; 
57-ben elvégezta a bécsi » Szt. Anndhoz czimzelt paedagogiwnot<s és e].;:ő

rendlí főtanítói oklcvelet nyert. Bécsi tartózkodása alatt tanítványa volt 
a » Verein für Verbreitunq echtet Iütchenmusik« ez. egyesületnel{, hol 
alapoktatást nyert az ének- és zencmüvészet sok <ígában és az ének és 
zenetanból elismerő oklevelet is kapott. Innc11 Rzomba.thelyre került altanító
nnk, ~ hol a kath. főgymnasinm és pavneYelő intézet énektanít6jává lőn. 
1 862-ben Sopronba neyezték ki főtanít6v~í a, kath. elemi iskoláho~, ahol 
3 J évre terjed() sikeres m(iködése után J HfJ2-ben Raját kérelmére nynga
lomba helyezték. J\IIajd zenetanári állást Yállalt a soproni l<ath. tanít6-
képzőintézetben s 9zen feladatának oly sikerrel felelt meg, hogy úgy 
Dr. Zalka János, győregyházmegyei püspök Ö Nagymélt6sága, valamint 
a püspöki biztos részéről ismételten kapott elismerő nyilatkozatokat és okira
tokat. 

] 875-ben a sopt·oni »FérfidaJegyesiilet« karmesterévé válnsztatott s 
ezen minőségben l 0 éven át t eljesített lankadatlan munkásságá,·al drág
z:lsnak indította. c dal kört, am .iről az általa rendezett szám os sikcrü l t . hang
verseny tannskodik. Alakított egy női dalos kaet is, amelynek szintén több 
éYen ::lt \'Olt vezetője is oktat6ja. A 1ni intézetünkün m~ír 20 éve mlíködik 
mint énektanít6 és 6 év óta vezeti a soproni Z eneegyesület zeneiskoláját 
kiváló sikerrel, amiről több oklevél elismerő szavai tesznek tanubizony ·~ígot. 

Wallner J ános társadalmi m(íköclésc a dal- és zeneirodalmi ogyesii
letek fejle. ·ztésére ini ny ult. Fáradhatatlan volt egyesületi é!:! jótékonysági 
hang,·ersenyek é.· estélyek rendezésében. Sok megtiszteltetés érte c téren. 
A kőszeghi Zencegyeslilct tiszteletbeli, a soproni Férfi dalkör és a soproni 
Ifjusági henetársaság d'ÍS$tagjávú v~llas,.;totta. Az Irod. és müv. kör érde- _ 
kében kifejtett zenei m-tíködéseért, illetve érdemeinek elismeréseül szintén 
tiszteletbeli taggcí választatott. 

N ev e a zeneszerzés terén is ismeretes. Szerzcményci köz ül :fölentl [
tendők: férfi-négyesei (néh~íny zongora kísérettel), alka.l'l'ni énekek és dalok 
és végi.il az egyházi zene terén: mise, tant~m c1·go stb. 

Vendel Aladár, . 
l:lzület ett Szokola.-Hután, I-Iont megyében 1860 april 3-án. Tanulmányai: 
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Középiskolai tanulmányainak befejezése után az 1878 19-1881 '2-ik isk. 
években a budapesti tnd. egyetem bölcseleti szakának rendes hallgatója 
volt. Ugyancsak Bndapesten J R84 decz. 13-án szercztc meg középi.
kol ai tanári képesítés0t a magyar és franczia nyel v és irodalomb6l. Fran
c?:ia nyelvi ismereteinek gyarapítása végett 1881 tavaszán Párisba ment, 
hol az 1884)5:ik isk. év második szakában a Sorbonne nyelv- és irodalmi 
előadásait hallgatta. 

Allcalmazá.c;t nyert: 1885 okt. 27-én a gyergyó-ditrói polg. fiu-ís.ko
lában mint igazgató-tanító. Innen 1895 junius 16-án a soproni áll. fő

reáliskolához nevezték ki végleges rendes t:mári minőségben. Osztályfő 

és a tanári könyvtár őre. l{atonai kötelezettségének az 1880/ l-ik évben 
tett eleget s 38-ik gyalogezredben s tartalékos hadnagygyá lett; jelenleg 
tart. hadnagy a m. k. 24. honvédgyalogezredbelL 

Irodalmi miíkörlése: A ditrói po lg. iskolának 6rtesftőit szerkesztette 
az 1885/6- 1894/5 isk. évekről. A1- J 887/8-ik évi értesítőben »A gyer
mekele szépérzékének fejlesztése a tankötelezettséqet mr.qelöz6 időszalcban« 

czím alatt értekezést irt. Az 1894/n-ik évi értesítőben a ditrói polg. fiu
iskola ~zennyolcz éves történetét tette közzé. Énekhangra és zongorára l{ét 
eredeti népdalt adott ki, melyeknek szövegét is ö irta. l{ülönben irt lapok
ban költeményeket, tanügyi és társadalmi czikkeket. · 

Dr. Viszota Gyula, 
született 1871 február 5-én Ercsin, Fehérmegyében. Gimnásiumi tanul
·mányait a budapesti ll. keriileti királyi katholikus egyetemi fögimnásinmban 
végeztes ugyanott tett 1888-ban érett. égi vizsgálatot. Az l888f9- l891/2-iki 
tanévekben a budapesti egyetem bölcsészeti szakán tanári pály1~ra készült, 
s ugyanezen években volt a budapesti tanárképző intézetnek is tagja. 

A magyar és né111et nyelv és irodalomból képesítést nyert 18H5. febr. 
21-én Budapesten; ezenkivül doktorátnst tett a mug:·ar irodalomból mint 
főtárgyból s a magyar nyelvészetböl, német irodalomból mint melléktár
gyakból 1892 jnnius 1l-én a budapesti tudomány egyetemen. A mnlt ~zün
napokban megszerezte a középiskolákra sz616 tornatnnképesítő oklm·elet is 
Budapesten. 18~3-ik évi !=\zeptember hav~1ban a soproni állami főreálisko

lához helyettes tanárrel nC"vezték ki. Ezenkivtil uz J H84/5-iki tanév el ejétől 

Sopron szab. kir. vá.ros ipariskolájában is tanít. 
Katonai kötelezettségének az 1892/3-iki évben tett eleget mint 

egyéves önkéntes a 68-ik számu gyalogezredben, a mely ezredhez 1893 
deczember havában tartalékos hadnagygyá neveztetett ki. 

Önállóan megjelent irodalmi tanulmányának czimc: »Széchy Má1·ia 
a drámai költészetben« Budapest, ·1892-ben. 

Zábrák Dénes, 
az ág. ev. vallástan tanára, született 1 852 april. 6-án Mencshclyen, V esz
prémmegyében. ~Iár az elemi iskolában mntatkoz6 szellemi tehetsége a 
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f:lzegénysorsu, de gyermekeik nevelését szivilkön hordozó sziilőkct nna 
birta, hogy a közeli Kőv~~gó-E6rsön akkor még fenilllott csperességi -
két osztályu - algymnasiumba adjnk. l Höö őszén a soproni evang. lyceum 
nö\·endékei. közé iratkozott be, nhol elvégezhette a gymnasiumi R os:l.tályt. 
Az érettségi vizsg~ílatot 1872-ben tette le és a soproni · evang. theologiai 
intézet növendékei közzé lépett. H;1rom theol. évfolyamot Sopronban, a 
4-iket a bécsi ev. theol. fakultáson végezte 1875/6-ik évben, hol egyszers
mind mint egyéves önkéntes is ténylegesen szolgált a 76-ik gyalogezred
ben. Utóbb, 1879-ben tábori lelkészszé ne,·eztetett ki. 1876 október 26-án 
tette le a papi vizsgálatot Sopronban s ugyanakkor lelkészszé szentel
tetett. Egyelőre Solymossy László ur gyermekei mellé ment nevelő

nek Eszterházára. Onnét' már 1877 ·tavaszán a szombathelyi evang. gyiile
kezet lelkészévé hivatott meg s az év máj. ] O-én el is foglalta hivatalát. 
E meghi.vás miatt félbenhagyta a tanári pályára való készülését; pedig az 
irásbeli dolgozatokkal már végzett is. (Történelem és latin nyelv lettek 
volna szaktárgya'i.) 

A szombathelyi kis gyülekezet meleg ragaszkodással csüngött rajta. 
Ő pedig szép eredménynyel fogott hozzá a kis egyesült prot. gyülekezet ügye
inek rendezéséhez. A hittant a községi és polgári iskolákban ő tanította, 
l 878 őszén azonban már is bucsuznia kellett a kedves Szombathelytől, 

hogy a német'-szent-mihályi német nyelvü anyaegyház egyhangu bizalmá
nak engedve - nagyobb körben értékesítse a rábízott talentomokat. 

Tősgyökeres magyar szülőktől sz~1rmazott, de mint theologus, ma
gán szorgalmáb6l anynyira elsajátította a német nyelvet is, hogy német 
nyeh·ü mííködésével is a legnagyobb mértékben kivivta nj hiveinek szere
tetéL Nt.-Szt.-JV[ihályon pomp~\s gyilmölcsöse volt, s mint pouologus az 
1883. okt. 11- 14-ki szombathelyi (vasmegyei) gazdasági ldállításon a 2-ik 
díjat (kis ezü5;t érmet) nyerte - oklevélleL Hat boldog éYet töltött Nt.
Szt.-l\1ihályon, midőn 1884 aug 3-án a tekintélyes soproni ev. gyüle
kezet őt hívta meg az elhunyt l(olbenheyer .lVI6r helyébe lelkésznek. Azóta 
itt terjeszti icitenor zágát s l<itogatott, kedvelt egyházi. beszédei\Te] ~ípolja 

hiveiben a hitbuzg6s~1got, crkölcsiséget, szabad szellemet, felekezeti türel
mességet és hazaszeretetet. 

SokoldaJn clfoglalts~1ga mellett nem feledkezik meg nemzeti nyel
vünknek a gyülekezet kebelében való mind hathatósabb ápoh1sáról s ter
jesztéséről sem. 

Tagja az egyluizkeriHeti iskolai nagybizotts~ígnak; elnöke a soproni 
ev. gyámintézetnek 

Már mint tauul6 lelke ii.lt a magyar irodalomért s az ev. lyceumban 
akkor megjelent »Bimbó-füzér« cziD?ii ifjtts~l.gi szépirodalmi lapnak 7 éven 
át volt termékeny dolgozó társa, majd segédszerkesztője, utóbb főszer

kesztője. 
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Sopronba jövén, itt szintén szolgálja az irodalmat is. Az itt meg
jelenő »Evang. népiskold«-nak majd minden száma közöl tőle ,~allásos 
irányu költeményeket. Egyházi folyóiratokban több munkája látott nap
világot. Az J 893. évi K6cz~ín-fé1e történelmi ~ziumü pályázaton ~> Sala·mon« 
czimü verses tragédiájával dicsérő elismerést nyert; e tragédia Sopron
ban a müvelt közönség nagy tetszése mellett elő is adatott. 1894 őszén 
megindította magyar egyházi beszédeinek kiadását. Az I. kötet már meg 
is jelent »Krisztus az én.. életem.« czim alatt s ezt az egyházi lapokban 
megjelent bir~1latok - mind a benne rejlő eszmegazdagság, mind pedig 
választékos, szép nyeh-ezete miatt a prot. egyházi beszédirodalom terén 
eseményszámba menő műnek tartjálL A II. kötetet szerző most rendezi 
sajt6 alá. 

A rluná.ntuli egyházkerület uj énekes könyvének szerkesztésévcl 
Sántha Károly és Payr Stíndor lelkészek mellett . szintén Zábrák Déne~t 
bizta meg. ~Iint ev. hitoktató miiködik: a helybeli főreáliskola. V-VIII. 
osztályaiban 1884 6ta, a Laehne-féle tanintézetben 6 év 6ta, és a Keres 
kedelmi Akaelemiában 2-dik esztendeje. 
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Programm -értekezés ek 
, 
es egyéb közlemények. 

Tanév Az ir 6 A munka 
A lUUlllHt 

neve cz1me 
terjedelme • 

-:~::r ~~~r·l•h•'" wege geliiifell- Wi r fi;,o·unsei:O 
Wirtschaften zu dem relatív hilli{!sten nnd hes-

Knnr. Keresr.tély ten Dünt!rmtterial in ~rn\igenrl er ME>ng-e? 17 olelal 

~ 
--- - -- ---

La.el.me r'rigycs Űhrr trnsere piidagog-ischen Woehcnschlüsse zur " 
J 859/60-han (ev. alreális k.) l~1ördcrnng der M:ethodc nnd Disciplin. 10 ol<ia.l -- --- --

Baron Ernest Geschichte dPs Eleet.rom n._gnetiF:mnR 11nd die 
1859,60-ban (kath. alreálisk.) WichtigkPit der eleetromagnetischcn Ströme 

l Adalék ar. e1·őm~ltani munka és a hő ~ö~;rokon-
2 oldal 

1868,9-ben Fnchs Pál ság tanához (Eröműtani böelmélet). 37 oldal ---- -

1869,70 ben Fuchs Pál 
Hogyan lehet t'öldtckénk középsü és tetszPs szerin t válasz-

Ada.lék a. menynyiségta.ni tcrmés1.cttanh -:n. . 
l tott mindegyik :pontja. tömegének sürüs<'gé t ruPgha.tá,rozni? · 

27 oldal 

1870/l-ben Ulber l\HtyáR , Értekezés helyett: Adatok ar. iskol~ történetéhez. ,. 6 oldal 

l 

J 87 L,2-ben, 1 Ulber Mátyás l f]rtekezés helyett : Ad•tok _'IZ iskola fö1'ténetéhez. 1 5 oldal 
!------ -

l 
A .,Potcntiál" fogalmának és Jegfontosabb tu l aj-

187213-ban Halmenkamp Rf.'zF:Ő __ _ donainak magyarázata. _ ll 33 oldal_ 
l 
l A paránysúlyok meghatáror.ására sr.olgáló mód-

l 873/4-hen Dr. Wallner lgnác1. sr.erekről. 22 oldal --- --------- -
l 

Kisfaludy K. "h·ene" tragédiájának széptanj 
l i 187415-ben 'L'o!Jpler lstv(m méltatása. J 1:3 oldal -- --- r----
' l 

1 Emlékbeszéd 'foldy ~1erencz1 ől és a 'L'oldy-gyász-
J 875,6-ban .Moller .h:dc l ünnepély 8 oldal 

l 

187W7-bon Molnát· Jór.sef 'J'ermészettan az ókorvan l 9 oldal 

Ujvári Béla DE>ák ~'erencz ernlékiJzcfc l 5 oldal 
J 877/8-ban Moller Ede Tlusvay Péter és Arany János 2 ü oldal 

1878AJ-bcn Salamin .Leo l Értek. helyett : Adatok az iskola történetéhez 4 oldal 
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l A munka. 
l terjedelme 

Az ir6 neYc 
[ 

A munka czime . , 

i l 
·-----~l-----~----~...:.r-~~3'1!:--~-·:=..-.•".~-~~~=-,_",...~ ~~= -~~~-=--~!-,--.....--- -- -~ 

l\Ioller Ede 
~------------

A tanártestület 
(Dr. l!.,ia.lowski Lajos) 

Dr. K;trpáti Károly 

Dr. Kárpáti Károly 

l Sí'.écbenyi ü:trá.n emlékezete ' 12 oldal 

TÍrlek. h•lyclt: vé~'elt tan•n:a~~ - -
A ministerhez feltetjesztett memorandum a ,----

reálilikolák ügyében 12 oldal 

Í<lrtek. helyett: végzett tanan~·ag-

r----
--

Ulber Máty~~s ta.nár jub:lcuma ji J O oldal 

_______ N_e_k-ro-lo-.g--: ~K-ö-.. ,-o _D_e_z~ső--t.l_n_á_n_·ó-l ----~~~~ldal 
Emléktábla leleplező ünnepe ti oldal 

,[ Bá,ró .Brudcrn József és a műegye..o...te_m __ l_e_ge-.1-sö-~·----
·---L_at_k_óc_z..:....y_l\_l_ih_á...:.ly__ csirái Magyarországon ~oldal 

,j 

11 
A latin nyelv a reá,liskolába.n (szabályzat) 

----------------- , Ta~ a-n-ya-?:--- --'--~ 
6 oldal 

2 olda l Tóth Márton Jelentés a latin nyelv I. tanfolyamáról 
--:----· 

l 

1 Sop!·on szab. kir. \:kosa kutvizcinek összetétele .j 
Dr Wallner Jgnácz (egészségügyi tanulmány) 5 oldal 

-------=----'1-- - --- - -- --· l 

Ujrári Béla 

Tóth Márton 

A XIX. század francúa költés1.etének alatwefői 
(La.martin e. Victor Hugo stb.) 

Em !ékezés De}í k Fercnl'!7.re 

38 oldal 

l' 

R oldal 
1------------------ -----------------------------~·-

l j Ünnepi bet;zéd Üfelségeik lwroniÍ7.~Ísá.nak 25-ik ' 
Dr. l\árpáti Károl_y_~·--- __ évfordulóján h_ S~ld~ 

Dr. K<írpáti Károly l ~ Nel<rolog Skoti Béla tanárról 4 oldal 
Bella Lajos J SoprClni régiségek 

1 
9 oldal 

1----~~------__:__--~,-- - -- ·- - -----,r---

i A kö,épiskot\k önképzií-köreiröl i ll oldal 11--,-----t . - - - -
lj393t4-ben Bella J;ajos Sopron város földr. fekvése és neve z5 oldal 

,1,----

1
11--·- -----,,....----
1.1 ] 1Jcisehbacker M. Jhid. Nekrológ Stuppacher Lajos htn<Írról 
l.J - Végzett tananyag 

18~415-ben J.,,1-----:------l _____ -=c_ __ ...::........:=-------,f,----l 

.[gazgató n Adatok a tanoda történetéhez 11 8 oldal 

3 oldal 



Befejezésül. 

Midé)n a millem1ris év beköszöntével utra bocsátom a Soproui áll. 
:B'őreáliskola történetét, nem követelek sz~'lm~íra elsőséget a középiskohlk 
monografi~ünak nemes versenyében. Hogy is mérkő7.hetnék a mi inté7.etünk 
egypár évti?.edrc terjedő, megl~hetősen. egyöntetil élete az autonom iskohl.k 
sz~izadokra szóló, érdekes mozzaoatokban és v1íltm;~isokban bővelkeuő mult
jával? A reáliskolák miut SZ}Ízadnnk fiatal hajtélsai nem nyujthatnak oly 
gazdag .és érdekes anyagot feldolgoz~í. ra, mint sok tcstvérinté?.ctlinknek a 
reforrnátióig vissz~·myúló, rendkivül tanulságos élettörténete. Dc anyagi 
erőnk sem 1lllja ki a versenyt az autonom testületek c czélra hozott áldo
zataival. N<1lnnk - mint állami ügyekben mindeniitt · - a takarélwssúg 
a jelszó. Ehhez kellett szabnunk munkásságunkat, ehhez monografhínk ter
jedelmét, kiállíüísát is. Nem a versenyzés gondolata buzdított tehát mun
kámban, hanem csak a magam elé t ilzött az a czél, hogy az adott viszo
llyokhoz képest csak fővonásokban ngynn, mégis leltétiHeg hü lei'rását odjam 
iskaláink kiilső és belső fejlődésének a millen'iurnig. Ha ezt elérneJu sike
ri.ilt, fáradozásom nem veszett lnírba. 

Utolsó tollvonásom e mCLben a magas tantigyi kormánynak sz61 és 
őszinte luílúmat tolmácsol ja a N agyméltóság~~ Vctllús és Közolct. Minister 
wrnak azért, hogy engern bizott meg a 'lnonogr·afla megirásával. Örömmel 
kntattam intézetünk annáleseiben és poros achíi között; örömmel dolgoz
tam iróasztalomn~il azon tndatban, hogy mtmb\,mmal nem csak a saját 
iskolámnak tehetek ked yes szolgálatot, hanem a nemzeti ne\telésügynck is 
hozhatok némi hazafias áldozatot az nj ezred é\' beköszöntével. N ek em e 
munka tehát élvezet volt, nem teher. 

Forró óhajtásom, hogy: 

a Soproni cíll. Főreáliskola 1Jirá,qozzék soká! 

Sopron, 1896-ban, Ujév napján. 

Dr. Kárpáti Károly. 
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