
A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI 
, - ,, , 
ALLAMI FOREALISKOLA 

, 
47-IK EVI 

,_ 

ÉRTESÍTŐJE . - . 

. , " 
AZ 1921-22. 'ISKOLAI EVROL. 

SZERKESZTETTE : 

LAURINGER ERNŐ 
IOAZOATÓ. 

SOPRON, 1922. 
NYOMATOTT TÓTH. ALAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. - 1270. 



I. Iskolánk multjának rövid kivonata. 
Az 1836-ban megnyilt két osztályos evang. reáliskola és az 

1850-ben megnyilt két osztályos kath. reáliskola 1868-ban egye-· 
sült és községi reáliskolává alakult. A községi föreáliskola 1868 
október 1-én nyilt meg egyelőre 3 osztállyal, de már 1869-ben 4., 
1870-ben 5, 1871-ben 6 osztályuvá egészíttetett ki. .A V. K. M.· 
1875. évi június hó · 8-án kelt 12.383. számu rendelete a re·ál- · 
fskolákat 8 osztályuvá alakította ; ennek megfelelően a soproni 
községi főreáliskola 1875-ben 7, 1876-ban 8 osztályuvá bővült. 
Az első érettségi vi~sgálat 1877 június 25-én volt. Az iskolának 
államosítása Trefort Agoston vallás· és közoktatásügyi miniszter., 
Sopron város az időben országgyűlési képviselőjének közremű
ködése folytán történt és pedig 1876 jannár l-től kezdődőleg. 
Az ískola elhelyezését illetőleg az evang. reáliskola 1836-tól 
1849-ig az ev. lyceumban, 1849-től 1853-ig a szentgyörgy-ulcai 
Eggenberg-féle házban, 1853-tól1868-ig a szomszédos Löffelholz· 
féle házban volt elhelyezve. A kath. alreáliskola 1850-től 1856-ig 
a Városmajorban működött, 1857-től kezdve a város az iskolát 
az u. n. városi elemi iskolai épületben helyezte el, · amelyből 
később toldásokkal és1 átalakításokkal a mai főreáliskolai épület 

. :keletkezett. · Ugyanitt volt elhelyezve 1868-tól kezdve a község i 
főreáliskola is. Az épületnek Kaszinó felöli .szárnya 1872-ben 
-épült ki. Amikor az iskola 1876-ban államivá lett, csak ·a föld- . 
szint és második emelet helyiségeit fogJalhatta eJ, az egész első ' 
emelet továbbra is a kath. elemi iskoláe maradt 1891 december 
26-ig. 1892 január 1-vel az egész épület az áll. főreáliskolának 
adatott át, egyuttal az állam és város költségén átalakíttalott 
Jelen alakjában és nagyrészt beosztásában is 1893. szeptember · 
1-én készült el. 
. Az iskola nevére vonatkozólag a nm. V. K. M. 1922. évi 

május hó' 24-én kelt 64.408/V. sz. r. ekendeJte. hogy az intézet 
az 1922-23. tanévtől kezdődőleg a következőképen neveztessék 
el : ,"Soproni állami Széchenyi István frjreáliskola" ': 

~-



II. Az 1921--22. tanév története. . . ~ . . . . 
Váls~gos és következményeiben messze kiható törté_nelm·i 

ese~ényekne~ sztntere v9ll Sopron sz. ~ir. vár.6sa az 19'21-- 22. 
tanév folyamán. A várost s vele együtt iskolánkéi'f az ezer- év·es. 
~nyaor~zágtól való .elszakítás veszed~lme fenyegette, az Ausz·ti:.iá.
hoz való átcsatolás lehetősége ·már évek (>ta aggödalmas ko· 
morsággal nehezedett a váro~ niind~n magyarul éi:zp_ pőlg.áráia. 
~ jugoszlávo-k által megszállolt . Baranyávár.meg}ién~k · vi-sszá
t}dásával, valamini a magya.r és osz(rák: kormányok közf lefolyt 
t~~gyaiások -~redménytelerisége fe>lytan é) trianoni szerző<:lés ér· 
telméb~n "Nyugqbnagyarország" e1csatolása . 1921 . _augu~íhis 

. másod~k fe}é·b~n kénySZE(rŰsé9.gé ~ált. A~ á!aclás, tilelőleg atvét~l 
napjául elősz~r augusztus , ~8;a tüzefett ki. Amikor . ~ rriagY,ar 
kormány me.gpiz·~sából qr. Viszola Gyulá tanker. kir. főigaigató~ 
~ középiskola~ ijgyositály főno!ce augusztus 9-én Budapestről 
Sop.rqnpa ér~ezett, hogy a ~einzetl vagyon megmentése céUá~ól 
az· in~ézet kiü.r,itésére vena~~özó r"endeléfet sz:emélyesen köib1je,. 
egyutta! a. SZ~ksé9es u!as~fás~~~! ~eg~dj~, ~~ iz~alo~ ~ ~~~?s
b&n meg urkabb fokozoqoft Novelte az aggodalmat a:z a keíseg:. 
mi l~sz evvel a várossal, enri~~ a várósnalé m(;lgya.rságával, ha 
mjnq~n magyar int!ézményt, első sórban ai iskolákat $ azok. 
k9zött is J~g~ls.ő helyeri a mi inféietün~et, hol á J~n,úl{>kna~ 
Dl~jdném 74.0/o·a ~qpron városi, 1:8(j/o·a söproniriegyeí jflefős~9v~ 
7~·~0/0-a pedig magyar B:fiyanyeJV4nek V<){ljá magát, ÍrÍIÍ.en el.k~~
töz!etnek 1 lsm~r~e a városfiaf\ urál~öd6 fiaijgülalo't, aggo_dalm~~
ma~ közöHem ~ ~or?'án}r . rft~ó~izottjáv~t, .aJd m.~~~ is .~·~,n~ . int~~ 
zetünk egykori tanar.tt melY,en megrendülv~ adott utasilast az 
intézet ki~rítéséré. Ugy(lne~kor a . soproni ijJiánii . I.eány·gim
názium igazgatójával, Schwarz Kálriziíririal égyült . ir4sba foglalt 
felterjesztést intéztünk a ko,rmó.t:~yhoz s m~ndjárt 4t .is ádtúk 
qr. Visiota Qyula ügyő~i~ályfőnö'k úrnak, 8-~i ltéfésiinkre -~eg
igéd~, nqgy azorinal kq.iö·Ini fö{JJá. azt a Vallás· . es J(öibktirtás
iígyi Miriisitef Urrál. El)ben a j~vaslafunkJ>a·n a' fő·súljt arra 
vetettük, hogy a csalolas e·setén Soprti'nban mártidó magyarság 
érdekében a tanításhoz legszpkségesebb eszközöket: padokat, 
táblákat és kisebb értékü törékeny eszközöket visszatarthassuk. 
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.A V. K. M. távirati ~álas~a augusztus 11-én este érkeze-tt hozzán~, 
·de elu,tasító volt. -Kötele~é,gszer_qen hozzáfogtu,nk te,hát az intézet 
( elszerelésének becsomagolásához és elszáll(tásához. A gyerme
keik jövője miatt ággódó szülők ekkor táviratban for~ultak a 
miniszterhez az eredeti rendelet .módQs.~lása és enypítése végett, 
majd pedig Dr. Thurner Mi/Jály, Sopron' s.z. kir. város polgár
mestere az áltam és város közölt 1876-ban létre jött szerződésre 
hivatkozva irásban tilt~kozo1't · az ·i1t .maradÓ inagyarsá'g ~rd'e.~é, 
ben az intézet teljes kiürítése és végleges elköllöztetése ellen. 
·Ennek da·cára folytattuk a csomágolást, ma9a,m p~dig aug.uszius 
14·én Győrbe utaztam és ·Dsida Ottó _tankerületi kir. főigazgató 
úrral személyesen közöHe~ a város és szülök izgatott hang_u
la_tát, egyut~al á.tadtam a P.olgáqnester irásb~li tiltakozását, kérve 
annak a nm. Vallás- és Köio,ktatásügy.i ·Miniszteriumhoz · való el-
jultatá~át, a~it a főigazgató úr me~j"i~ igért. Augusztus 18-án a 
V. K. -t1 . .rnegbi.zásából m:egjelent PitroJf Pál központi s.zölgálatra 
beosztolt győri állalmi főreáliskolai ta.nár, egyr~szt hogy .az e.l
szállitással járó költségeket kiutalja, má~részt'pedig hogy közölje . 
a Mi_niszterium ujabb elhatározását, amely sz~rint a 'tan_ításhoz 
Qkvetle.nül szükseges padokat, ~áblákat, ldsebb ér(ékü és töré
·keny esz·közöket nem kell elszállít~n-i. A kormánynak ez az el
hatálozása bizonyos megnyugvást keltett a városban. Az i.nté.ze,t 
nagyért~kű felszerelését 6' vasuti kocsiban elhelye'lve aug~sz:tus 
18-án indítottuk e.l Gy9rbe. Az intéz.et le_gnagyobb és pótolha
tatlan értékeit: anya könyveit, jegyzők.önyveit, le'gfontosa,bb iratait, 

... _ takq,rékbetétkönyveit, értékpapirjait, pli1tina tárgyait stb. f..ukS? 
józsef t~nár és Horvá~h Károly intézet,i .altiszt megb~zásomb&l 
személyesen vitték el Győrbe augusztu~ 19-én, a-zokat rés.~pen 
? tan~.erWeti ki_r. f&igazg,atósagnak, részben pedig a győ,ri álla,Qli 
főreáliskola igazgató~_ágának adJák ~t. Az els~óllítás költségei 
43,7·73 K·ra r,ugt~k. Sopron sorsát sokan ekkor inár reményte-len· 
ne~ l~tt~k, ,a biza·kodók tábora napról napra lesoryadt1 a csügge
dő!, reménytv~szt~t~ek száma p.edig _egyre .g,yarapodott. A v~re.s 
~a~afi.~san érzp kö~önség~ megh,ató ll)Ódon UQn.ep.e'lte az "UtQlsó-" 
nemzeti ünn~.pet, Sz~nt . lstvá.n napJát augu~,ztus 2Q·án. A Sze nt 
·Mihályról elnevezett róm. ·~ath. ternp,lom d. e. 9 órakor taftott 
isteniisztel.etét;t a város apraja•nagyja 'pártállás is vallás.fel~kezé~r~ 
való 1ekintet nélk;ül megjelent, ,hogy ez,zel is tdfeje~z.e a magyar 
.Qerpzethez való törheté.tlen ragaszk.odá~át. A -tet:npiom szaron
gásig in~gte,lt bivé?kkel s a ",Hál V99Y Istv.áp király?" é.s nB,ol· 
dogasszöi;ly .a.nyánk" meg·~ a tó t~rn.p)omi énekek elhan.gz~sa u:fá~l 
felc&endülő magyar nemzeti "Himnusz" dallama k9zben :kev~s 
szem .maradt száraz.on. Sokan fel~o.~.o.gtak, {l je-lenlevők mind
egyikét mé1ységes megin~vltság ·h.a1otta at. ~ temp·lomból kijöyet 
a ' nemzet_i szinü zászlókkal fellobogó,zott ~áza;k kö~~ tömött so· 
rokban indult ' meg az egyre növe~kvő menet a s~~~henyi·tér f~lé, 
_a;ho} 9- nemzeti szin9 kqkárdáva,I f~,ldiszite~t .tömeg 9jkáról újbói 
fei'hang~ott a Himnusz áh.itatos éneke. A rn~gyar haza éltetésé· 
vel a nagyszámu ·közönség lassankirt·t szétoszlott. A résztvevők 
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Il).agatartása mindvégig ünn~pélyesen , komoly volt, az egész 
jelenet a legkisebb zavaró incidens nélkül folyt le. ' 

A rendkivüli helyzetre való te.kintettel megengedtük, hogy 
azok a tanulók, akiknek szülei innen elköltözni szándékoznak, 

. vagy akiket hivatalból helyeztek át, s akiknek joguk van az 
augusztus 31·ére kitüzött javitó vizsgálati jelentkezésre, már 
~ugusztus 19-e és 27 -e köz t is vizsgálatra bocsáttassanak. Ugyan· 
.csak a tanulók érdekében történt, hogy a szeptember havára 
kitűzött javító és pótló érettségi vizsgálatok már augusztus hó 
24. és 25. napjain tartattak a győri tankerületi kir. főigazgató 
elnöklele alatt az intézetben. Legszomorubb napja ennek a vál
.ságos időnek augúsztus 27 ·e volt, amikor a magyar kormány 
utasítására a magyar nemzeti hadsereg is elhagyta a várost 
reggel T órakor. Lehorgasztott fővel, bánatos szívvel - ha nem 
is egészen reménytvesztetten -- járkált ettől az időtől kezdve a 
városban minden becsületesen érző, tiszességes ember. Ugyanaz 
nap délután, augusztus 27 -én tartottuk első alakuló értekezter 
tünket az iskolában, amelyen elhatároztuk, hogy az iskolai ével 
szokott módon megkezdjük. 

Sopron sz. kir. város Magyarországtól való elszakításának 
és Ausztriához való kapcsolásának hivatalos végrehajtását 
augusztus 29. napjának délutánjára tűzték ki. Miután a magyar 
kormány az átadásra itélt területet augusztus 27-én kiürítelte, a 
hat.almat a V .t) rosban szövetségközi (olasz, francia, angol tábor
noki bizottság vette át. Másnap, augusztus 28-án már osztrák 
megszálló csapatok átkeltek a Lajtán, hogy ezt a területet bir· 
tokukba vegyék. 

A válságosan nehéz helyzetben, miután a magyar kormány 
a törvénybe i~tatott békeszerződés értelmében nem állhatott 
ellen, néhány lelkes és bátor férfiu - Sigray Antal gróf, Nyugat
magyarország főkormánybiztosával az élükön - saját felelős
ségére önálló cselekvésre határozta el magát. Sopron és a 
nyugati részek elvesztése országszerte nagy izgalmat keltett. 
Az ország minden tájáról felkelő cBapatok érkeztek a város'ba,. 
amelyekhez a helybeli erdészeli és bányászati főiskola ifjusága 
azennal csatlakozott. Augusztus 28-án, 'vasárnap délben kitünően 
fegyelme~ett, daliá.s csendőreinek élé·n Ostenburg őrnagy vonult 
be, akit Sigray főkormánybiztos még az nap délután város-· 
paranc~nokká nevezett ki. Ostenburg már vasárnap reggel dísz
felvonulási li;trlott csapataival a Széchenyi-téren a magyar érzelqtü 
lakosság szavakkal ki sem fejezhető öröme mell~tt. Csodaszerüen 
hatott mindez, Sopron fellélekzett, mert megmeneküléséhez immár 
aJig fért kétség. ,· 

A nyugati részek kiürítése ekkor már utasításszerüen és 
fokozatosan ment végbe, de Sigray főkormánybiztos még aznap,. 
augusztus 28-án elrendelte, hogy a magyar csapatok a délben elfog:
lalt vonalon álljanak meg. Ezt a vonalat nevezték aztán B·zóná
.nak, melynek ös~zekötő pontjait a következő helységek alkották: 
Fertőmeggyes, Agfalva, Doborján, Szabadbáránd, Felsőpulya, 
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G~resdfalva, Goberling, Városszalónak, Vasjobbágy, Gyepüfüzes, . 
Pusztaszentmi·hály, Oszgödör ~s Rábakeresztur. Az ettől nyugatra 
-eső részt hivták A-zónának. A felkelők nemcsak megállították a 
benyomuló osztrákokat, hanem ki is ü zték őket. A · nyugati vége
ken állandó fegyverropogás · hallatszott. ~zeptember 7-ről 8-ára 
virradó hajnalban alig 100 főnyi felkelő Agfalván megszalasztott 
500 jól felfegyverzett osztrák csendőrt Az ágfalvi ütközetnek · 
magyar részről több sebesültje és. 3 hősi halottja is volt, utóbbiak 
névszerint: a F,elsőmagy~arországból ide menekült Szechányi 
Elemér tart. alhadnagy és a soproni származásu Mahacsek Gyula 
egyéves önkéntes őrmester, mindketten főiskolai hallgatók, to
vábbá . Pehm . Ferenc egyéves önkéntes csendőrszakaszvezető. 
Temetésük nagy pompával ment végbe szeptember ·10-én a ha
tóságok, az iskolák és a város polgárságának mélységes rész
véte melle~t. A nyugati végeken ez alatt kevés megsza~ítással 
állandó harcok folyifik ~ felkélők és betolakodni vágyó, szám
szerint · mindig nagyobb osztrák csapatok közt A magyar haza 
.nyugati határának védelmében áldozták fel ifjú életüket egy 
Szárazvárn közelében történt osztrák orvtámadás alkalmával 
október 6-án Losonczy Antal és Vámosy Tibor budapesti egye
temi hallgatók. Vitézségök, önfeláldozó hazaszeretetük megér
demli, hogy ernléküket kegyelettel őrizze meg az utókor, külö
nösen itt a hősi vérük omlásával megszentelt és felszabadított 
nyugati végeken. Az itt tartózkodó antant misszió tagjai aggo· 
dalomm~l figyelték a lefolyt események~t s amikor· a cseh-jugo
szláv korridor eszméje újból kisérteni kezdett, az olasz kormány 
közvetítési ajánlott az ellentétek áthidalására. Ennek a közvetí
tésnek lett az· er~dménye az 1921 október 13-án kötött velencei 
egyezmény, amely Sopron városára és 8 községre népsiavazást 
rendelt el a hovatartozandóságot illetőleg. A velencei egyezmény 
vegyes érzelmeket keltett a magyarság köré.ben, mert az "Nyugat~ 
magyarország" nagyobbik felének, az u. n. A-Zónának átengedését 
jelentette, Sopron és környékére vonatkozólag azonban az öröm 
és megszabadulás érzését váltotta ki. . 

Alig néhány nappal azután, hogy a velencei tárgyalások . 
~redrnényéről értesültünk, ujabb . izgalmas . eseményeknek lett 
központja a város . . Október 21-én délután az a hír terjedt el a 
városban, hogy· IV. Károly király és Zita . királyné Ófelségeik 
Súpronban tartózkodnak. A hír valónak bi.zonyult, a város lakos- · 
ságának legnagyobb része kitörő .örömmel és lelkesedéssel vett 
tudomást az újabb nagyfontosságu eseményről. A király és ki
rályné visszatérése megrázóan tragikus módon fejeződött be. 

A velencei egyezmény alapján átengedett A-zónának az 
osztrákok által való megszállása fokozatosan ment végbe s 
december elején befejezést nyert. A soproni és sopronkörnyéki 
népszavazás ügye · ettől kezdve egyre aktuálisabbá vált, míg 
végre a szövetségkö .. zi táb·ornoki bizottság vezetése és ellen

.őrzése ·mellett Sopron városában 1921. decernber ·14-ére, Sopron 
környékén december 16-ára tüzetett ki. ·A város történetében 
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döntő- fo~~osság.u esemény ·a ~öv~tkez<? er~~ménnyel végződött: 
Sopronban a szavazásra jogosullak száma 18.994 y-olt; ebből 
Magyarország javáfa szavazott: 12;327 (72'7.0/ 0), Ausztriá javára'.: 
462Q (27:3°!0); 16~6-a~ nem szav,aztak, 351 érvénytelen ·volt. A 
s opronkörnyéki népszavazás a kövétkezőképen vég~ődött: 

Jogosult M8gyarország Ausztriára Semmis Nem 
sJ6vazó me.llett szavazott szavazott szavazat szavazott 

Bánfalva 1539 217 92~ 35 362 
Fertő·boz ... _ 349 257 74 11 7 
Balf · 668 2~9 349 17 73 
Fertőrákos 1525 525 ,-' 812 33 155 
Ágfalva 1148 148 682 18 300 
Har~a 688 55 517 9 107 
Kópháza 948 55'o 248 . ~o 120 
Nagyt;z~nk 1041 1026 5 8 2 

Összesen 7 906 1126 3007 (45•47°;'1 ) 3612 (54'53°/0 ) 161 
' ~ 

Sopronban és a 8 község ben· együttvéve szavazásra joQosult 
volt : 26.900, a leadott szavazatok száma: 24.063, érvénytelen 
volt: 502, nem szavazott:· 283 7. V égered~ényben Magyarország 
javára lead tak: 15:>34 (65~08'J/0) szavazatot, Ausztriára 8227-et 
(54'92~/0). A népszavazás örvendetes eredményeképen a már 
évek . óta györtő bizonytalanság végre megszünt, .az Ausztriához 
való átcsatolás yeszedelm·e elmult, a magyar haza földjének 
elszakítására itélt kicsi, de annál értékesebb darabja is.mét 
visszakapcsolódott 1000 esztendős anyaországunk . területéhez. 

Ez alkalomból is első· szavunk Istenhez fo.hászkodik és 
hálát mond a Mindenhatónak, hogy szívünk vágyát követhetve 
a magyar állam polgárai maradhattunk, hogy iskolánkat· s vele 
együtt magunkat is. megmentilettük a betolakodni vágyakozó 
idegenek uralm~:tó1. Hálával eltelve teljes glismeréssel adózunk 
~zoknak a kiváló' férfiaknak, akik az ·elmult esztendő augusztus 
havának válságos ór*i.b'an bátor feLLépésükkel, cselekvésre kész 
e'lszánt.ságúklé.al a kegyetlen és igaz·ságtalan trianoni béke végre· 
hajtásának · ellene siegültek s ezt a várost a magyarságnak 
megmentették. Hála és elismerés ill.eli azokat a derék felkelőket, 

· akik a hazas'zeretét nemes erzésétől áthatva, életüket kockáztatva 
a . ránk förő ell.e.nséget vfuosunk közvetlen közeléből el ű zték. 
Mélységes kegyeleltel gondólunk azokrá az ele~ett hősökre, akik 
a szenl cél érdekében ifJu élettiket a hazáért és e városért fel· 
áldozták .. Tisztelett~l é's nágyrabecsüléssel kell megemlél{eznür:tk 
Sopron sz. kir. város derék lakóir'öl, akik magyar érzésükről., 
magyar hűs~gükrő1 a né.pszavazás k.omo.ly és ü-ó·nepél~es nap· 
ján ors·zág·vibíg' előtt fényes tanub.izonys~gát szolgáltatfák. · 

Az· hitézet testületileg ve.ll r"észt a hálpp.dó istentisztelelen 
és Ünl}epéfyeken, amikor ·a szövetségközi tábornÓki bizottság 
125 n~p~ fennhatóság után Sop'roq vá:ros·ál i~mét és véglegesen 
yisszaad1a a tn agyat · állampak az 1.9-22. · eszten.dG: fel-edhetetlen 
újév napján. Résztvettünk Sb}>ro·n v-áro's hivala.los örömünnep~ri 
is,· január 10·én . . Hogy mély.eö~en belevéssükifj)Js'águnk e~l~keze: . 

·t ébe e történelmi. napok jelehtőségét, tanúlóinkat is elvitlük á 
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Széchenyi-tére lefolyt ünnepségre : a felsőbb utasításra 1921. 
augusztus 27-ének reggelén elvonuló magyar nemzeti hadsereg 
gyászfátyollal bevont lobogójával e napon, január 10-én vették 
le a szomorúság, bánat és keserűség jelvényeít a kormány kép· 
viselői nek, a város és vármegye vezető e mb ~rein ek jelenlétében, 
a magyar nemzeti hadsereg ünnepélyes felvonuiása mellett. A 
lélekemelő ünnep és vele kapcsolatos jelenetek szemmelláthatóan 
nagy hatással voltak tanulóinkra. · 

A soproni népszavazás nagyjelentőségű eredménye általá
ban véve az öröm érzését válthaHa ki minden mag,ar ember 
szívéből, de behatóbb szemmel, részletekre kiterfedő· figyelem
mel vizsgálva az elért sikert, ·komoly emlékeztelő ez reánk nézve : 
hogy el ne bizakodjunk. A 12.327 Sopron városi magyar szava· 
zat dicsősége mögé .sötét árnyként rajzolódik 4.626 honáruló 
magyarellenes szavazata. A vidéki & község megnyilatkozása 
meg egyenesen megdöbbentő. Nagy, az eddiginél is komolyabb 
munka hárul reánk a jövőben. Soproni az iskolák tették magyar 
érzésüvé, az iskolák tarthatják meg továbbra is annak. Az iskola. 
munkája.azonban csak akkor lehet eredményes, ha ebben a szülők 
és hozzátartozóik, valamint a nagyközönség hathatósan támogatják. 
Sopront ma joggal nevezheljük a magyarság n~ugati báslyájának. 
Legyünk tehát éberek és ne engedjük annak fa lnit aláaknázni, 
akár felvértezve -közeleg az ellenség, akár a barálság álarcávaL 

A kiürítés alkalmával elszállított intézeti felszere lés január 
7-én érkezett vissza GyőrbőL A tárgyak általában véve elég jó 
karban kerültek vissza, kivéve az egyik vasuti l<ocsiban elhelye
zetteket, ahol ;annak a kocsinak egy másikkal való összeüt közése 
folytán több könyvesláda széteseH, sok kép megrongálódoH, 
több képnek kerete és üvegje összetörö li. A visszaköltöztetés 
27.698 K-ba került. E helyütt is hálás köszönetet rnondok azok
nak a kartársaknal<, akik az intézeti felszerelés el· és vissza· 
szállításánál a csomagolás nehéz és türe lmet igénylő · rnunkájá
nál oly önzetlenü], kitartóan és lelkiismerelesen közreműködtek, 
köszönetemet fejezern ki az intézet altisztjeinek és azoknak a 
derék tanulóknak, akik kartársaimhoz hasonlóan a hurcolkodás 
alkalmával olyan önzetlenül és szargalmasan támogattak. 

Az 1921-22. tanév, a politikai izgalmakat nem számítva 
egyébként szabályos lefolyásu volt. A tanítást rendes időben 
kezdhettük meg, rendes időben fejezhettük be ; a tanítás folyto
nosságát egész éven át megszakítás nélkül s ikerült biztosílani. 

Az l. osztályba lépni szándékozó ta nulókfelvételi vizsgálatát 
1921. augusztus 29. és 30. napjain ta~tottulc A vizsgáló bizottság 
tagjai Lauringer Ernő igazgató elnöklele mellett Dr. Stodolni 
Gyula c. igazgató és Merényi Gábor tanár voltak. Jelentkezett 
62 tanuló. Megfelelt: 59, nem felelt meg 2 tanuló. A javító és 
pótló vizsgálatok augusztus 19- 27. és 31., a különbözeti és 
magánvizsgálatok szeptember 5- 7. napjain voltak. 

A heiralások szeptember 1., 2. és 3. napjain történtek, az 



ével megnyitó Veni Sancte szeptember 4-én volt, a rendes tanítas 
szeptember 5-én kezdődöft meg. 

Mivel az állami felső kereskedelmi isk9la az augusztus havi 
kiürités óta rninden felszerelés i1éllcül maradt, a szepternber 
elsején megnyilt intézet ettől kezdve l<arácsonyig a mi iskolánk 
épületében talált ideiglenes otthont; a tanítás ebben az inté-
zetben d. u. 2-től 7 -ig folyt. -

A népszavazásra való tekintettel a december havi javító 
érettségi vizsgálat -Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató ur elnök
lele mellett .Iecember 1-én ~olt intézetünkben. 

A tanári testület. Az 1921- 22. iskolai év folyamán a 
tanári testüle tbe n annyiban törté nt változás, hog~ Kelényi B.._ Ottó 
Sopron sz. kir. város tb. levéltárosa, old. középiskolai tanár, aki 
a tanév elejétől kezdve március hó köze péig a IV. o.-ban tör
ténelmet, az V--VIII. o.·ban latin nyelvet tanított, a székesfővá- . 
rosi könyvtárnál nyervén alkalmazást, Budapestre költözött. 
Helyette a latin nyel~et a Vili. o.•ban Dr. Garami Elek szent
benedekrendi főgimn. tanár, az V- VII. o.-ban Dr. Gábor Géza 
soproni áll. leánygimn; tanár tanította. Kelényi B. Ottó távozása 
folytán a történélern tanítását az áll. leánygirnn. VIII. o.-ban 
Lauringer Ernő igazgató vette át. Horváth józsef zombori áll. 
főgimn. menekült tanár, aki az 1920- 21. tanév folyamán a sop
roni áll. főreáliskolához helyeztetett, de a menekülés l<özben 
szerzett betegsége folytán szabadságoltatott, az 19Z1- 22. tanév 
11. felében ujból megkezdte a tanítást. 

A tanári értekezletek száma összesen 20 volt, és pedig 8 
rendes és 12 rendkivüli. 

A Rendtartás értelmében 1922 ·április 29-én tarlottuk isko
lánkban a második szülöi értekezletet, amelyen a tanári testület 
tagjain kívül a szülők és a nagyközönség is igen szép 'számmal 
vett részt. Az elnö~lő Merényi Gábor igazgatóhelyettes bevezető 
szavai után · Gerő Arpád tanár a tanufók szünidei foglalkozta
tásáról értekezett. Az előadást a jelenlevők nagy érdeklődéssei 
hallgatták és alap.osan megvitatták. 

Hivatalos látogatását Dsida Ottó tanker. kir. főigazgaió úr 
1922 március 2-8. napjain \'égezte. 

· A tanulók. A tanév első felében lefolyt nagy események 
és izgalmak a ianulók Jeiküleiét nem hagyhatták érintetlenül. 
A kiürítési rendelet folytán iskolai felsze·relésünket Győrbe szál· 
lítottuk ; a taneszközök hiánya észrevehetően éreztelte hatását 
tanulóinkkaL Fizikai, - biológiai gyakorlatok egyáltalában nem 
voltak megtarthatók. A hosszu háborus- és forradalmi évekből 
származó hiányok sem voltak még teljességge l pótolhatók. 
A tanulók fegyelmezett?ége ellen mindamellett nagyobb kifogás 
nem volt emelhető. · 

Vallási kötelességét minden felekezetü tanuló teljesíte tte. . 
A róm. kath. ta nulók minden vasár- és ünnepnapon szent misét 
s azonkivül vasárnap - a zord időt kivéve - szentbe~zédet is 
.hallgattak. Az iskolai év folyamán összesen négyszer, járultak a 
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. szent gyónáshoz és áldozáshoz. A nem róm. kath. vallásu tanulók 
is felekezetük lelkészének és hitoktatójának utasítása szerint jártak 
el vallási kötelességük teljesítésé be n. A tanítás a V. K. M. 1920. 
évi október 27 -én kelt 114.233/V. számu rendelete értelmé be n 
mindennap imával kezdődöft és imával fejeződött be. 

A tanitás előírt anyagát minden osztályban elvégeztük. 
A rendkivüli tárgyak közül a latin nyelvet az ·V- VIII., az 

egészségtant a VII. osztályban tanulták a tanulók. A karénekben 
részt vett 60 tanuló. A róm. kath. vallásu tanulók heti egy órá
ban az egyházi éneket gyakorolták Tormássy Artur róm. kath. 
hitoktató vezetése melle tt. A róm. kath. istentisztele t alkalmával 
az ifjuság énekét egés z éven át Scho/z Melanie uri leány kisérte 
orgonán és pedig művészi tudással, .teljesen díjtalanul, amiért 
is az igazgatóság e helyen is hálás köszönetet mond neki. Volta~ 
még vegytani gyakorlatok is . 

Az ifjusági Berzsenyi·Önképzőkör tagjai a négy felső osztály 
tanulói voltak; gyüléseiket két he tenkint tartotlák. Tanári vezetője : 
Dr. Stodolni Gyula, elnöke : Schwabbauer Richárd VIli. osztályu 
tanuló volt. 

Ai iskola épülete . és · tan termei, miután évek sora óta, 
a háboru, forradalm ak és bizo nytalan he lyze t mialt rendszeresen 
nem· tataroziattak az e lh anyagolisá_g látszatá t keltik. Az épület 
a lapos javítása égetően szükséges. 

Testi nevelés. A tes ti erő, az ügyesség és az egészség 
helyes irányban való fejlesztésé vel a köte l ező tornaórákon és 
játékdé lutánokon kívül az Ifjusági Tornakör foglalkozott, amely 
az 1921- .22. tanév folyamán re ndezeit egy dísztornaünnepélyt, 
egy mezei futóversenyt, a líce ummal együtt egy atletikai versenyi 
és végül rendezte a he lyi középiskolai labdarugó bajnoki 
mérkőzéseket. A 10 műsorszámból álló tornaünnepélyét a kör 
két IUlpon március 16-án és ·17-én tartotta meg az intézeti torna
csarnokban. Az ünnepé ly mind a két napon minden tekintetben 
jól sikerült A harmadik 2·5 km. mezei fu tóverseny május 21-én 
volt s a négy résztvevő intézet közül a líceum ö!ös csapata 
győzött. és nyerte el a Kör örökös vándordíját egy évre. Második 
a tanítóképző, harmadik az Ifj. Tornakör csapata le tt. Az lfjusági 
Tornakör mezei · futóbajnoka 1921- 22. évre cimet a zonban 
egyé ni győzelmével )a ger Gusztáv Köri tag az idén harmadszor 
nyerte el. A helyi középiskolák részére a líceummal közösen 
június 17 -én és 18-án rendezett a tlétikai versenyen, mely 11 
verse nyszámból áiU, a Kör tagjai 4 első, 4 máspdik és 2 harma- · 
dik díjat nye rtek, a súlydobás cs apatve rse·nyben a kör 10-es 
csapata második le tt. A ~KAC. május 27 -én é s 28-án B.udapesten 
megtartott országos középiskola i bajnoki versenyen )age r Gusz
táv a 200 m. síkfutóbajnokságban negyedik le tt. A szép_en ~ncg
indult soproni középiskolá k bajno_ki l abdarugómérkőzések az 
előfordult szabályta lanságok miaU sajnos nem fejezőohe ltek be. 
Ugyancsak a Kör rendezte a seirneci fői skolai halJgatók és a 
soproni kö·zépiskolák válogatott csapatai közötti két mérkőzést,. 
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melyek közül az első 4 :3, a második O : 3 arányban .a főiskolá· 
sok győzelmével végződött. 

Cserkészet. Az intézeti cserkészcsapat az 1921- . 22. tanév 
folyamán 5 kisebb kirándulást rendezett, melyek mindegyikén a 
cserkészet elméletével foglalkoztak ; gyakorolták a morse-jelzést, 
a .. térképolvasást; sporloltak és játszottak. A nyári nagy táboro
zásan 1921. al.lgusztus 4- 12-ig 31 cserkészünk vett részt. Az 
ellátásról Mráz Kálmán közjegyző gondoskodott nagy szeretettel. 
1921. augusztus 15-én tartott tapolcai cserkészve rsenyen cserké- , 
szeink a 60, 100, 1200 m. síkfutásban, 4 X100 m. s tafétafutásban 
és gereblyevetésLen első díj at nye rte k, tová bbá 2 máso'dik, 1 
harmadik és 3 negyedik díja t. A 4 X100 m. staféta csapat 
(Dahner, Richly, pál, )ager) és )ager Ouszláv egyéni győzemé
ve l az 1200 m. · futásban a Move 2 tiszteletdíját (Horthy-plakettek) 
nyerték. A csapat ö sszes tagjai a tanév folyamá n több jótékony· 
célú társadalmi és hazafias ünnep alk almával működtek közre. 

Iskolai ünnepélyek voltak szeptember 4-én, a tanév meg· 
nyitása alkalmával; október 6-án ~ nemzet vértanuinak emlékére; 
március 15-én az 1848. szabadságeszméinek emlékére ; junius 
29-én a tanév bezá rásakor. A népszavazás eredményének Sop
ron sz. kir. város f elszabadulásdnak örömére intézetünk önképző
köre január 29-én díszgyülést tartott a nagykö·tönség belevqná
sával. A róm. kath. vallásu tanulók résztvettek a xv:JBenedek 
pápa Öszentségének halála alkalmávaL január 30-án tartott ünne
pé lyes requiemen. IV. Károly király O felségének 1922. április 
1-én Funchalban, Made ira szige tén történt halála mialt a gyász 
és kegyelet jeléül április 5-én szünetelt a tanítás. A gyászeselet 
az igazgató hirdetmény alakjában közölte osztályonkint, egyuttal 
méltatta a szomoru nap jelentőségéL A tanuJók felekezetenkint 
tanáraik vezetése melle lt vettek részt az e napra rendelt hiva
talos gyászistentiszteleten. A tanári testület és ifjuság tészt vett 
még a kommunizmus áldozatainak, Szántó Róbert és Fennesz 
Rezső síravató ünnepélyén április 30-án. 

A reáliskola hagyomanyos juniálisát e hó 10-én t~rto1tuk. 
A tanulók tanáraik vezetése mellett reggel a harkai fennsik 
mellett elterülő erdőbe vonultak s az egész napot testedző ifju· 
sági játékokkal a legjob'b hangulatban töltöttek. Este az Erzsébel
ke rtben társas összejövetel volt, amelyen a szülők, az intézel 
volt tanítványai és a város polgársága is nagy számban résztvettek. 

A szertárak gyarapodása a beszerzés nehézségei és az 
uralkodó drágaság ·miatt nem lehefett valami je lentős. A tanári 
könyvtár 39 kötettel 5970 K, az ifjusági könyvtár 34 kötettel 
1818 K, a régiségtár 62 darabbal 175 K, a földrajzi szertár 962 
darabbal '19,240 K, az ének- és zene-szertár 3 da rabbal 510 K 
értékben gyarapodott. , 

Gyüjtések. A tanulók áldozatkészségéből --- a Segély
egyesüle li gyüjtést nem számítva - osztálygyiijtés címén 4646·20 K 
gyült össze jótékonycélra. Ebből és a- múlt évből maradt 458 K 
össz;egb-ől 500 K-t a soproni magyar ovada, 700 K-t a hadivakok, 
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500 K·t a Magyar )öv ó; 42'8 K·t a ·T utáni -Öiros -MiHerem, 700 K-t 
a }ózsef kir. herceg Tüdőszanatórium~ ; 700 K-t a sop:tori-i Siket
hémaintézef, · 700 K-t a ·soproni Anya~ és . Csecsem,ővédelem, 
300 K·l a keresztény szerefet Országos Oyermekvédőműve 
Esztergom javára juttattunk. Kiseb.b kiad·ásokra e lfogyoU 48"30 K. 
Maradék 527·90 K. A számadásokat az oszláiyfőnökök ·külön
kiilön,· továbbá Schügerl Mi~lós és Strauch Jenő tanárok vizsgáHák 
felül, azokat teljes rendben találták. 

Jutalmak, ösztöndíjak. A "Deák Ferenc ö. d.-alap" 100 K 
kamatját Schwabbauer Richárd VIII. o. t. kapta jutalmul. A "Hadi 
kölcsön-alap" ez évi 130 K kamatjában· Friedrich ·Károly VI. o. t. 
részesült. A magántanuJók javítóvizsgáláfa után befizetett 50 K·t 
Widder István I. A. o. t. nyerte jutalmul. A "Révész János ,ö. d.· 
alap" ez évi 300 K kamatjait a tanári testület Csizmadia Arpád 
VIII., Dahner Nándor VIII. és Ritter ·Ödön VII. o. tanulók közt 
osztotta széf. A "Rosenfeld Jakab· és Katalin ö. d." 4 darab 
250- 250 K, valamint az "Uiber Mátyás ö. d.". 150 K kanwtjai 
e z idő szerint még nem kerülte k kiosztásra ; a Rose nfeld-féle 
alapítványnál a döntés Sopron sz. kir. város tanácsát illeti, az 
lllber Máty·ás-félénél a soproni ág. h. ev. hitközséget 

"' Kirándulások. Az 1921-22. tanévben a következő kirán· 
dulások voltak: · 

I. Szaktárgyi kirándulások: ·v. ·os z tá l y. -Április 29-én a 
városi vizművek és jéggyár, május. 6-án. Nagytc&·malom ~növény
tani), május 19-,én gőztéglagyár, g.őzmalom és kap<tafag.yár:~ valö
ménnyit Gerő Arpád vezette. 

VI. os z t á l y. Dr. Winkler Elemér veze'tése meHelt deeem· 
ber 10-én a város műemlékeit tekintette meg;· március 23-án 
közettani kirándulás volt a léglagyárakban, április 28-án a .gáz· 
gyárban Német Vilmos vezetése m~llett. Május hó ,6-:án pla·nkton 
halászat volt a-T ómalomnál Gerő Arpád tanárral. 

VII. os z t á l y . . Dr. Szilvásl Oyula iskolaorvos · vejetése 
n1ellett az osztály április 12-én a tejközpontot taRúlmányozta ; 
ápr.ilis 28-án Német Vilmos a gázgyárba: május 17-én pedig a 
sörgyárba vezette a tanulókat. . 

II. Egész napi tanútmán y i kirándulások: Máju 3 hó 24-én 
I. A) és l. B) osztály Tómalom, dr. Stodolni Gyula és Strauch 
Jenő vezetése mell ett; ll. A) és II. B. osztály Fertőrákoson volt 
dr. Müller József és Balia Miksa veze1ése mellett; HI. A) és III. B) 
osztályok Oruber Gyula és dr. Winkler Elemér tanárokkal Nagy
ezenken voltak; a IV. osztály Nasch Fiilqp és Horváth Józseffe l 
Eszterházán; az V- VII. osztályok Gerő Arpád, Koller -· Gusztáv, 
Luksz József, Merényi Gábor és Néme t Vilmos ve zetése tnellelt 
Szombathelyt tekintették meg. 

Tanulmányi kirándulás volt még márciu~ hó 14·én Győrb e, 
. ezen résztvett az V. és a VI. osztály Gerő Arpád, Luksz József 
és Német Vilmos vezetése mellelt . ... 
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. . Segél:yezé·s. A ·~zegénysorsu, dant~lók anyagi . helyzetének 
. javítá.sáról, valarnint az évről-évre sulyosabban érezhető tan
könyvhiány . pótlásáról az intézet keretében fennálló Segély
egyesüLet gondoskodott. Tisztikara a következő : Elnök: Lau,rin· 
ger Ernő igazgató, étielnök: Schwarz Károly, jegyző: Dr. Ag h 
.Lajos, pénztáros : Barta Miksa, l önyvtáros: Luksz József, vá
lasztmányi tagok : Beer Ede, Oroszner Pál, Horvát Rezső, Kar
_ner Lajos,. Dr. Gallus Kálmán, Merényi Oápor, Dr. Miiller József, 
S.chaffer Antal, Seemann Kálmán, Dr. Stráner Gyula és Varga 
Ferenc. 

Az ügyek elintézése céljáb.ól az egyesület egy válaszimányi 
és egy közgyülést tartott, arnikor a pénztárvizsgálók megtették 
ama jelentésüket, hogy mindent a legnagyobb rendben találtak . 

. Ugyanekkor Barta Miksa pénztáros bemutatta számadásait és az 
1921- 22-ik évi . költségvetést; amely szerint a Segélyegyesület 

_ vagyona 97,283'28 K, a Betegszoba-alapé 17,588·99 K. A Segély
egyesiile t bevétele 1921-22-ben összesen 50,983 K 92 f, kiadás 

. 30,358 K 05 f. A törzsvagyonhoz csatolta~ott 20,625 K 87 f. 
Az 1921-22. tanév folyam;ín a következő ajándékok foly· 

lak be : Gyűjtés könyvekre 4200. A ma jálist rendező bizottság . 
ajándéka 8000 K, felvéte li díjakból való részesedés 728 K, For
galmi Bank adománya 300 K, Peischl Agost 50 K, Hommfl és 
Wollner cég 800 K, Soproni Hitelbank 150 K, Soproni Takarékpénz
tár 100 K; Deutsch Benedek 200 K. Magánvizsgálati elnöki dij 
eimén a:z iskola igazgatóságától befizetett összeg 1912. K 50 f. 
A Betegszoba-alapnak a Soproni Takarékpénztár adománya 100 K, 
a nagyczenki cukorgyár· ajándéka 5000 K. Fogadják a nagylelkü 
adakozók a Segélyegyes~ületnek. .hálás köszöne léL 

.A tanu Iók husvéti- gyűjtésének eredménye: 31,230 K ·10 f. 
A szegénysorsu tanuJók segélyére fordíttatott 10,400 K, tankönyv
vételre 17,986 K 05 f. · Anyagi segélyért 38 tanuló folyamodott, 
akik közül tizenöt 200-- 200 K·t, nyolc 250-- 250 K-t, hat 300- 300 
K·t. négy 350- 350 K-t, . három 400-400 K-t és keltő 500- 500 K 
~egélyt .kapott. A Segélyegyesület könyvtárából minden szegény
sorsu tanuló rész.esült könyvkedvezményben és pedig összesen 
1326 kötet könyvet kaptak ki a tanulók. Ismételve kérjük a szü
lőket és a tanulókat, ha·sznált könyveiket adományozzák a Segé ly
egyesület könyvtárának, hogy onnan velük a szegény tanulókat 
segélyezhessük. 

Egészségügyi állapot. A. tanulók- egészségügyi állapota 
az egész iskolai évben általában kielégítő volt. Szegénysorsu 
beteg tanulóinkat dr. Szilvási Gyula iskolai orvos díjtalanul kezelte. 
Dr. Pokorny Róbert városi tiszti orvos is megvizsgálta a tanuló· 
kat, ragályos szembaj ban szenvedőt nem találl; 68 tanulónkat 
dr. Kund Vilmos városi. tiszti orvos újraoltotta. 

SuJnálallal ke ll megemlékeznünk e helyen, hpgy .iskolánk 
egyik je les rendű, példás magaviseletű tanulója: Wagner Lászlú 
Il. B) o. tanuló 1921 szeptember 20-án vörhenyben meghalt. 



Az iskolai év bézárása. A rendes · előadások a ~VIII. ósz .. 
tályban május 6-án, az I- VII. o sztályban június 17-én fejezőrltek · 
be. Az osztályvizsgá la tok a VIII. osztályban május 9- 13., a tan 
évvégi összefoglalások I- VII. osztályban június 19. és 24-ike köz~ 
folytak. A magánvizsgálatokat június· 20- 22. napjain tartotiuk:f 
Az évzáró Te Deum június 29-én volt. · 

A . o 

Erettségi vizsgálatok. A.z érettségi irásbeli vizsgálÉl~Oka-t . 
1922 május hó 15., 16. és 17-én, a szóbeli. vizsg.álatokat ·pedig 
Dsida Ottó tanker. kir. főigazgató elnökl ~te mellett június. 1- 2-án 
tartottuk meg. Jel entkezeit 23 tanuló, 21 nyilvános, 1 magán:· és 
1 ismétlő javítóérettségire bocsátoít tanuló. Jelesen érett le tt 3, 
jól érett 7, érett 5, s.zeptemher havi javítóvizsgálatra utasíttatott 6, 
egy év mulva a te ljes viz~gálat ismétlésé re utasíttatott 2 tanuló. 
j elesen erettek: Bereze ller Arpád, Scheiber Kálmán. Schwabbaue r 
Richárd. j ól érettek : Bognár Tibor, Csizmadia Árpád, D n h ne r 
Nándor, Hacker Ferenc, Pál Sándor, Sauer Pál, Wallner Lajos. 
Érettek: Brüsztl Fe renc, Desils Bálint, Dóczy Endre, Erdei László 
és Jurek Aurél. 
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III. A tanári testület tagjai az 1921 ,22. iskolai évben. 

-~ A _tanár·Qeve ... Szak· 
tárgyai 

Hány ev óta mü· 
ködik mlnt tanár 7 Ez évben mil ta· 

niloll, me ly Oflz· 
tályokban? 

Egyéb Iskolai 
e lfoglallsóga · ~ és minősége -:z: cn 

~ .................. . 
10 ··· iilrvilfiözie( szabadké zi 

r. tanár rajz ···························· ................ . 
Ko ll er Gan th tört.·földr . 

r. tanár 
11 

........................ --············-··· 
Luksz Jótset math.-ftz. 

r. taná r 
A. VIli. o. főnöke 12 

13 
··ltieúill"fiib.or ... 

r. taná r 
malh.·ábr. 

... ~~~-~: ...... 
10 10 10 math. VI., fibr. geom. 

VI. VIII . 
9 A VI. o. ftniike. l1azgaló 

_h~_lyett_~~- .~!.'.~~~~!.e_f_i jegyz_~ 
o ..... . ........... . . .. .... . 

Dc. Miillar József 
r. tanár 

14 magy.·ném. 21 19 19 magy. ll . 13. lll. A., ném. 19 
Il . B. Ill. A. IV. 

A 11. B. o. föniike. A ll. o. 
. ..... !!!:.~~~-~y_t~~-~-~~-- --· ·· ' 

······· .................. ........ ....................... ................ .......... . 

16 

t i 

Hémet VIlmos 
r. tanár 

Dr. Pahak Mim 
izr. h itoktaló 

term.·vcgy· i8 18 17 term. ti. 8., földr. l. A. l. 8., 14 
....... t_a_~ ............. ..!....... ....... ~egy_l_~~--~!: .. ~!!:: .~~-~~!:~_s __ l_~ -~.: .. ..... . 

izr. hitlan 28 28 28 Izr. hittan V- VIII. 4 
................ ............. . ... .................... _.... . ..... ······· ..... . 

A vegytani szerlar óra 

Rabbi 

18 Pötschather (S{V~D ág. h. ev. 6 G 3 ág. h . ev. és re t. hithm 8 Ág. h. ev. lelkész 
tig. h. ev. hi\okl. hitlan ............ :.!.-... v ... ~.~~: .............. . 

-~-~- · .. Scb'üüérTM~f~i~s ... - - ~~~-~---~~;~:--· -~-~ -, - ---~" ··--; · malh. r. A. r. B. ll. B. 17 --~- ~·;;:·~:·~-.--~~~~-~-~--· 
r. tanar lll. A., fíz . lll. A. 

2 o 1e8-áii'iió. Ki iiiiiii.. -;;-~t,~-cik:~~~- --~; --~ --;;·. --;·;-- . --~-;~b~ dk~--~~j-;_ .. i'ii: .. 8·.·:.. -~-~ .. i .. ~~-~'b-~·4·k-~~-i--;~ j-~~-

--~.}~~~i_s_~:-~~~~-~~~~- ....... ~~!~....... ...... ....... ....... . ......... J~:=Y.Il~ ·...... . .. ... . . ..... ~-~-~-~~~~ .. ?.r~ ....... . 
21 Slauer Jz.íi izr. hillan 12 3 3 

izr. hitoktaló 
Izr. hlllan I - IV. 2 Izr. e lemi iskolai 

fan il ó 
....... .... ............................... ................................. ....... ......... ........ ---········------- ····--------···--· 
22 Or. Slldolni fiyula magy.·né m. 21 21 21 magy. l. A. VII., ném . 15 A lll. A. o. fónöke . Az 

-~:-~~~-~~!~~:.!!~~~~!~.. ..................... ...... ....... ....... .. ......... ~ .... ~: .. ~!-~!:........... . ~~~~!?~~~~-~-~~~~!~}.~ 
Sirauth JeiD magy.·ném. 20 20 20 magy. I. .B. V

1
. VBI. VIII., 19 Az l. B. o. fönöke 

r. tanár n em. . . ................... ..... .......... ........... ............. - ..... .. . .......... ...... ........................................... . ..................................... . 
23 

24 Dr. SLildsi Gyula egészséglan 10 6 6 egészségtan VII. 2 Iskolaorvos 
eg~~~-~~-~-':. !.~.~-~-~ ........... _........ ...... ........ ....... ............................ ............. . ....... ........... ................ . 

25 Torm6ssy Arlar rk. htltan 12 10 4'/2 rk. )tiltan I - VIII. 18 Római kath. hit· 
rk. hitoktaló egyházi éne k szónok 

····· ···-·· ········-----':--· ··-·············--·· .. ............ ... ................ .. .. .. ......................... . ····· ···----------····················· 

26 Ur,'Winkler ~lem ·r tört. -földr. 3•1• 3•14 3•14 tö:1.lii.A. IIl. B. IV .• földr.ll. R. 20 A lll. B. o. fönöke. A 111. o. ifj . 
r. tana r lll. A. lit. B. IV .• közgnd. VIli. könvvt .. törl.·földr. szert. öre 

A. •-gal jelöllek meneküll tanárok. 
Altisztek: 1 Kerlész józsef r . altiszt. Szolgálalalnak éve 23. 2 Horváth Károly r. altiszt. 

Saolgálatalnak éve 10. 3, Óvári Oyulo r . oltlsd. SJolgálalalnak éve 3. 



IV. A soproni m. kir .. áll. főreáliskola tanulói az 
1921--22. tanévben. 

l. A.) osztály. Osztályfő: Dr. Stodolni Gyula. . . . 

jeles rendű: )ager Olivér és Widder István. jó rendű : 
Jaeger Ernő, Kálmán Győző mgt., Kántor. László, Metykó Lász1ó, 
·rhirring János, Trettler Károly. Elégséges rendű: Bognár Ervin, 
Bokor Miklós mgt., Drescher Károly, Fischer Nándor, Gaiatik 
Quidó, Graf László, Hacker Hugó, Mattesz Béla, Mollay János, 
Neubauer János, Nika Ernő, SchimetisGh Gyula, Soós Béla, 
Trittremmel Oszkár, Wh1dholz Ernő ism., Zsigmqnd Ödön . . · Egy 
tárgyból elégtelen: Last Vilmos (math.). Két tárgyból elégtelen: 
Tschik Lqjos (magyar, földrajz). Több tárgyból elégtelen : Harrnuth 
J.~Jiő, ~ichly Rezső, Steiner Jenó, Tremmel Lajos és Wejch 
O dön. Kimaradt: Jákim István, Löwenstein György. 

I. B) osztály. Osztályfő: Strauch Jenő. ' 

jeles t endű : Sch~ffer Károly. jó r~ndű: ~auer Károly, p~ach 
Alfonz, ~émeth Kálmán, Németh Miklós 1119~., Rymy Arp~d, 
Schrein er Fer en c, Wetzler Oávip. Elégséges rendű: Boiernéln 
tibor (magaviselet türhető), Bruckbauer· Jenő, Donáth Andor, 

\ . . ' 

Dravarils János, Guhr Zoltán, Heitler Emil, Horváth Henrik. 
Horváth Jenő mgt., Höttinger Mihály, )ager Ödön, Kremser Adolf, 
Kutro~atz István i~métlő, St9s~el Ignác, l on~s Ede. Egy tárgy
~ól elégtelen: .Fleischma11n Ist': án . (terll}é~zetiajz~, S~u.kits ~él !i 
(math.). _Két tárgyb~l Négtelen : ~J~psz Frigye~ (földrajz, ~ath.), 
Több tárgyból elégtr/en: Beilschi11~dt Q qttfiied ; {t~rhet9, mqg~v.), 
B!rribauin ' Ernő, ~ichly Sándor, ~c~evelik 'József (türhető qt(lgav.), 
Tasch Ottó. Kimaradt: Marek Róbert. · 

II. ~) o~~t~ly. Oszlályfő : Dr. Ágh Lajos. 

jeles rendű: - jó rendű: E;greS?Y [pjos mgt., ,Kárpáti Zoltán, 
Sqhiller lrue, ~c}:lwárz Aladár, Tor~os József. Etdgség 'e,s rendű: 
.Artner Ferenc, Bakonyi Károly, ·Bettelhehn Oszkár, Bondár Kálmán, 
Boka Károly, Deutsch Miklós mgt., Egresils Sánd'or, Fischer 
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Ödön, Fücsök István, Harírnann János, Kovarzik Ferenc, Kraxner 
Alajos ism., Lehner Ferenc, M'arkus Hugó, Németh István, ,;Sass. 
Lajos, Szekeres Miklós mgt., Vajdils Béla ism., Wiener Odön 
ism., Striczl József. Egy tárgyból elégtelen: Hirschter Rezső 
(magyar), Gabnai Ferenc (rajz. geometria). Két tárgyból elégtelen ~· 
Blum István (német, földrajz), Schwartz Zoltán (német, rajz. 
geometria). Több tárgyból elégtelen: Benkő Oéza, Halmos László, 
Hollósy József. Kimaradt: Blickle Frigyes mgt., Farkas László, 
Földes István, Franek Kálmán, Kirchknopf János. 

II. B) os~tály. Osztályfő : Dr. Müller József. 

jeles rendű: Braun László, Neuwirth János és Gross Miklós. 
jó rendű: Buxbaum Jenő, Kucharszky Tibor, Mátrai László, Sc~rei
ner Kálmán, Spitzer Sándor, Szabados · Béla. Elégséges rend ü : 
Freiberger József, Fuchs József, Funk Mihály, Grieszler Antal, 

· H.allemann Rudolf, Hobler Pál, Horváth Jenő mgt., Hübner Mik· 
lós, )ager Gyula, Kemenes István, Klein .Endre, Koppel Sándor, · 
Kovárzik László, Tittl Herbert, Wetzler Benő. Egy tárgyból elég
telen: Friedrich István (földrajz), Gruber Oltó .mgt. (magypr), 
Hetyés Elemér (math.), Prikarszky Jenő (földröjz), Röschl Gusz
táv (math_), Sáric Mirkó (math.), Steiner Vilmos (math.), Szlávik 
Sándor (földrajz). Több tárgyból elégtelen: Pöttschacher Rudolf,. 
Püspök Károly, Haupt (Schmiöt) Sándor. A1eghalt.: Wagner László. 

. . 

III. A) osztály. Osztályfő: Schügerl Miklós. 

jeles rendű: Berecz Zoltán. Jó rendű: )ager .Ernő és .Kövess 
Ferenc. Elégsége$ rendű: Autherid Kamillo, Dapsy Béla, Fodor 
Imre ism., Friedrich Rezső, Illmann Ernő, Kimár János, Kirn· 
bauer István, Klein László, Kluger György, Luria Dezső, Neufeld 
László, Nitsch Rezső, Preiss Ottó, Radó Imre, Roth Gyula, 
Szosztarits Rezső, Tauber Arnold, Török Endre, Weisz István. 
Egy tárgyból elégte_len :. Conrád Pál (math.), Fodor Dániel (math.), 
Gruber Endre (földrajz), Pfneisl János (földrajz), Schlepp József 
(math.) Sororner Mihály ism. (szabadkézi rajz), Spitzer Pál ism. 
(szabadkézi rajz). 

III. B) osztály. Osztályfő: Dr. Winkler; Elemér. 

jeles rendű: Schwabbauer Herbert. jó rendű: Gallus László, 
Lern er Oszkár, Schöberl Frigyes, Schwarcz Ferenc. Elégséges
rendű: Benedek Lajos, aognár . Miklós, Gruber József ism., 
Orünbaum László, Hauer Lajos, Hengl József, Horv6-lh Jenő 
György (math.), )akobovics Ráfael, Kiss József, Kund Vilmos 
ism., Lackner István, Ribaries József, · Spuller Ferenc, Tauber 
Samu, Trogmayer Alfréd, Michiics Antal. Egy tárgyból elégtelen: 
Conrad Béla (rajz. geom.), Fekete László (német), Réichl Frigyes 
(rajz. geom.), Salzer Frigyes (szabad~ézi rajz), Schlesinger Béla 
(magyar). Két tárgyból elégtelen: Rátz Agost (math. és rajz. geom.)_ 
Több tárgyból elégtelen:· Linczbauer Antal, Purth Kálmán. Ki
maradt: Kovács Endre. 
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IV. osztály. Osztály[ ő: Barta Miksa. 

jeles rendű: - jó rendű: Barta Ferenc, Deutsch Mór, Gallus 
Sándor, Kheim Sánqor, Krétai József, Lantos Béla, Spitzer György, 
Winkler Miklós. Elégséges rendű: Bakonyi Aridor rngt., Bau ne· 
mann János, Bauer Márkus, Bokor Imre, Engler-Kocsis Károly, 
Gombos Ferenc, Oonda Álmos, Götz Rezső, Herr Győző, Hobler 
Rezső, Horváth Jenő· rngt., Karner Júzsef, Kheirn Nándor, Klein 
Sándor, Klausz Jenő, Makrai' István, Morvay Sándor, Mühlgassner 
Pál, Nussbaurn Dezső, Pál József, Peck Ferenc, Piri Kálmán, 
Püller Gyula (tűrhető magav.), Rosenberg Andor, Saric; Miklós, 
Schwarz István, Siklósi Andor, Stiaszny József, Stodolni József, 
Stöger József, Szukits Ede, Tritrernrnel Ferenc, Vukovics István. 
Egy tárgyból elégtelen: Grünsfeld Oszkár (magyar), Schwarz 
Zoltán -(szabadkézi r.), Sirnon István (rajz. geom.), Wecska János 
(rajz. geom.) Két tárgyból elégtelen: - Több tárgyból elégtelen: 
F ei g l Ernő. Kimaradt: Hasenöhrl György, Schewelik F ere ne, 
Schiller Ernő, Unger Ottó. 

V. osztály. Osztály fő : · Fuchs Rezső. 

. jeles rendű: - jó rendű: Hoffmann Frigyes, Kövesi Pál, __ .. 
Rosenthal Imre, Schwabbauer Oszkár, Schwarz Rezső, Winkler 
Oszkár. Elégséges rendű: Ágh Dezső, Dra ch László, Gyulay 
István, Heitler Tivadar, Horváth József, Kosina Hermann, Márkus 
Aurél, Max Oszkár, Neuberger Ernő, Obstmayer József, Rosen
stingl Frigyes, Schwabbauer Alfréd, Sebesta Ferenc, Stiaszny 

. :Rézső, Stodolni Antal, Szávits Tódor ism. mgt., Széki János, 
Walter József, Worschitz Oszkár. Egy tárgyból elégtelen: Hasse 
Hugó (vegytan), Schwarz Sándor (történelem). Két tárgyból elég
telen: Grünfeld Ernő (történelem, vegytan), Schiff Jakab. Több· 
tárgyból elégtelen: Jobb Dezső . ism. Kimaradt: Lányi Gusztáv, 
Rauchbauer Józse( 

VI. osztály. Osztályfő : Merényi Gábor. 
_,,/ 

jeles rendű : - jó rendű: pomokos Sándor, Friedrich, Ká
roly, Greilinger Rezső, Karner Odön, Schlesinger PáL Elégséges 
rend ü: Bruc~bauer Rudolf, Drucker József, Erdei Fe rene (türh. 
magav.), Friedrnann Ernő, Hauser Béla, Jungreisz Fülöp, Karner 
Kálmán, Kremser Rudolf, Németh Gábor, RosensUngi Antal, 
Roisz Vilmos, Skublics Sándor, Spitzer Lipót, Stadler György, 
Wallner Imre, Wölfl Alajos. Egy tárgyból elégtelen: Gesellmann 
István (math .. ), Nitsch Ernő (math.), Oberlohr Károly (rnath.), 
Sántha Ferenc (ábr. geom.). Két tárgyból e, légtelen: Brüsztl Jenő 
(math., ábr. georn.), Tichler Jenő (rnath., ábr. geom.), Wagner 
Hermann (ma:th., ábr. geom.). 
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VII. osztály. Osztályfő: Faragó József. 

jeles rendű: - jó rendű: Helyes Jstvái:l, Hoffmann Oyula, 
JSánai Sándor, Kheim Tófor, Kugler Mátyás, Lantos Tivadar, Ritter 
O dön, Worsitz Frigyes, Zierr,nann József. Elégséges rendű: B~uer 
Jenő, ism., .Bogn~r Károly, Eördögh Vilmos, OreHinger Oyőz.ő, 
Orosz .Ernő, Hasse István, )ager Ouszt<}v, Kiss Imre, Mandl 
Zoltán, Me~yhárd Pál, Petz Ouszt~v, R~j~ai Pál, ·Schaub Károly, 
Schönfeld Endre, Schwarcz Márton, Schwarz Miklós, · Seb~sz.ta 
Qttokár, Ste;iner Kár.o.ly, Stodolni Gyula, .. t<>:pler Ervin, Trog•nayer 
Ernő. Egy tárgyból elégtelen: Hegedüs Odön (ábr. geom). Beteg
ség nziatt nem osztályoztatott: Kovács pysztáv. 

VIII. osztály. Osztályfő : Luksz József. 

jeles rendű: BerszeHer Árpád mgt., Schwabbauer Richárd. 
jó rendű: Csizmadia Arpád, Dahner Nándor, Jurek Aurél, Pál 
Sándor, Scheiber Kálmán. Elégséges rendü: Bermann Tihamér 
ism., Bognár Tibor, Boros László, Desils Bálint, Dóczy Imre, 
Erdei László, Hacker Ferenc, Hegedüs Gyula, Richly Nándor, 
Sántha Gyula,· Sau er Pál, Sch.lesinger Endre, Sta ár Ferenc ism., 
Szabó Gábor, Wallner Lajos. Kimaradt: Kohn Leo. 
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V. A tanulők statisztikája az 1921/22. iskolai évben. 
. •. . . .. 

f. A ta'nul'ók ~zámának ~ -:.~ 
alakulásá a~ iskolai ....... 

, év folyahtán· 

. ~ . " .. . ... ' 

o 0 o ci o: ö o 

00 < co < co o o o 

~~ ::: = a a ~ > S: 
F.eivett nyilvános tanuJók 
~áma ...... . 

1 Felvett magántanuJók 
: s'z"ama . • . . . . . 
· Kini'atadt nyilvános tanu-

2 

34129 29[ 43 3112913212213481 .- l 

2 - l 2 2 ·- - l 14 - l 

lők s-záma . . . 2 l 5 1- l 4 2- - l U) -
' Kilépett magántanulők 

száma. . . . . -. . -
· Osztll1y.ozott nyilvános 

tanuifik száma . . . . 
1 Osztalyozott magántanu

Jók száma ·. . . .. . . 
1 
Osztályozott nyilváno~ és 

, magántanulők száma . 

29 28 30 33 29 28 44 28 28 31 2-l 329 -

21 2 21 2 -1 l 2 2 """"71 - 11 14 -

' 
l 

~ 

31 1 30 321 35 291 .:~ . 46 3~ . 2~131 22,343 . ~-
------------------~----------~--------------- 1 2. Az osztály-'>Zott ta
nulók megoszlása fe
gyelmi és tanulmányi 

· tekintetben 

Dicsereres osztályzatot 
· ~apott a magav.iseletböl 
M,el;rfe1el6 osztá~yza\ot 

26 23 13 24 23 25 42 22 24 31 16 269 78 

k~po1~ . a mag~~tsetbtb~l 2 
'f.arhet6 l)szt"t~lyzatot kg. 

l 
2 17 7 6 3 1 5 3 - 4 50 14 5 

3 - 2-- l 1- l 10 2·9 l pbtt' a mag11viseletból_ . l 
' R.oss~ ?SZ!ályzatot kapott 
1 

a: rrlagavJséletb'ől . . . - - - - _ _ _ _ 
l ·J~les' rend ü volt . . . 2 l - 3 l l - - - - - 8 2·3 

., 

~6 rendű volt . . . . 6 6 5 6 2 4 8 5 5 9 7 63 ~'8·4 
~ Elégségésrendüvott .. 17 1519 t5 1917 321515 21 1520058·3 , 
Egy tárgyból elégtelen - 2 3 8 7 4 5 7 5 1 - 42 12·2 
Két tárgyból elégtelen . l l 2 - - l - 2 3 - - 10 2·9 
Az osztályt ismetelni tar-
tozik . . . • . . 

Az osztályt nerrt ismé-
telheti . . . . . . 

A bukott tanuJók száma 
Osszesen . . . . . 

3. Az osztélyozott tanuló~ 
msgoszlasa lllstöség, vanas, 
BDJiiOJBIV BS OJBIVISmBrBt 

· szerlnt 

Soproni illetöségü . . 
Sop'r~nvármegyei illető- ~ 
segu . . . . . . . 

Magyarországi illet6ségü 
Osztrák megszállott te
rületról • . . . • . 

Más megizállottterületröl 
Külföldi honos . • . . 

6 g 8 11 7 

23 23118 

4 5 3 
-- 5 

19123 

2 l 
6 2 

7 6 10 8 l - 72 21 

18132 22 23124 151240 71 

1 3 2 - ~ . - · 23 6•6 
3 2 • 2 l 3 27 7·2 
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3. Az oszt6Jyozott tanuJób 
megosztasa llletösBg, vanas. 
anyanyelv és nyelvismerst 

. . o ó 
ö o o o o o . o--

szerlnt 
< ~ < ~ < ~ o o ~ ~ = ~ ~ ~ 
- ~ . = = = = ~ > > > > l l 

· Róm. kath. . . 131. 10 ll 20 8 14 24 14
1 

10 
Gör. kath. . . . . . . - -
Református . . . . : - - 2 

] Ág. h. ev. . . • . . . 15 14 10 
Izraelita . . . . . . 3 6 ~ 

·Magyar anyanyelv ü , . 22 18 25 
Ném et " . . 9 12 6 
Horvát " . . - - l 
Más " .. -

--- - 1-
22--2-

~ 15 g .~ ~1 9 
25 23 16 33 23 23 
10 6 13 10 7 5 
-- - 3-

.: ~11441141 :9 
2 l 12 3·4 

14 5 98 28·6 
6 5 8926·1 

~3 20 251 73·2 
8 2 88 2•6 

- 4 1•1 

Csak magyarul beszél . 9 7 16 3 ll 9 11 7 13 14 81108·31·5 
Németül is beszél . . . 22 ll 8 22 ll 20 21 16 10 17 ll 169!49·3 
Horvátul is beszél . 2 - 1 1 - -- 2 l - - - 7 2·04 
Más hazai nyelven. is 
·beszél . . . . . .. 

------------------~----------------------------------1 
4. Egyéb statisztika l 

l 3 5 12 3·5 Latin nyelvet tanult . . - - - - - - - 3 
Vegytani gyakorlaton 
vett részt . . . . . - - - - - - - 22 13j 7 -- 42

1
12·2

1 . Egy órát liem mulasztott - 2 2 l l l 5 3 5 51 - 25· 7·3 
Csak igazoltan mulasLtott 29 25 28 ~O 28 26

1 
38 24 22 26 20,296

1
86 3 

lgazolatlanut rnulasztott . - l - 2 - · ~~ 5 5 2 - l 17 4·9 
Az egész tandíjat meg-
fizette. • . . .• 18 12 23 21 22 19

1 
30 17 22J t8 1321 5 63 

Eg~ sz tandíjmentes volt 5 3 6 6 4 6! 8 8 6 10 5 67 19 . 
Reszben tandíjmentes 

' . volt . . • . . . • . 8 15 J 8 3I 4I 8 5 - 3 4 61 18 
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VI. Tudnivalók a jövő iskolai évre. 
1. Az 1922-23. tanévre az I. osztályba való előzetes beírás július 1- 7. 

·és a·ugusztus 25- 26. napjain eiélelőtt 1·0 és 12 óra között történik az igazgatói 
irodában. Az előzelesen felvett tanuJók véglegesítése és az I. osztályba lépni 
akaró többi tanulónak felvétele szeptember 1-én délelőtt 9 és 12 óra közt lesz. 
A magasabb osztályokba (Il-VIII. o ) való felvételre a tanuJók szeptember 
2-án és 4-én d. e. 9 és 12 óra közt jelentkezhetnek.· Minden tanuló a fel· 
~ételkor a megelőző osztályról szóló bizonyítványát, illetőleg Tanulmányi 
Ertesítőjét, születési és ujraoltási bizonyíiványál köteles bemutatni. Az I. osz
tályba csak olyan tanuJók vehetők fel, akik 9. életévüket már betöltötték, az 
elemi iskola IV. osztályáról bizonyítványt mutatnak fel és a tanker. kir. főigaz
gatóságtól ki11evezett bizottság előtt augusztus hó végén a felvételi vizsgálatot" 
sikerrel teszik le. A felvételi vizsgálat tár9yai: egy magyar nyelvü olvasmány 
szövegének leírása tollbamondás után. egy magyar nyelvü ohasmány tartal· 
mának előadása. a '" legegyszerübb nyelvtani jelenségek felismerése, a négy . 
számtani alapművelet egész számokkal 1000-ig, az egyszeregy biztos tudása 
·és a fejsz~molásban való jártaság. A felvételi vizsgálat dija 40 K. A felvételi 
vizsga irásbeli része· augusztus 28-án d. e. ' órakor, szóbeli "része augusztus 
29-én d. e. 9 órakor lesz. A felvételi vizsgálatra jelenlkeL:Ő tanuJók kötelesek 
egy ív fehér papirost ·és i rószert magukkal hozni. 

2. A javító, pótló és különbözeti vizsgálatok augusztus hó 31-én d. e. 
9 órakor lesznek. A magánvizsgálatokat szeptember hó 5- 7. napjain tartjuk. 
A magántanuJók vizsgálati dija tárgyanként 150 K, javító vizsgálati díja 50 K. 
Magántanulók ezenkívül 150 K-t kötelesek fizetni elnöki díj fejében, mely 
·Összeg, ha nem a tanker. kir. főigazgató vagy annak helyettese elnököl épúgy, 
mint a magántanuJók javítóvizsgálati dija, valamely iskolai jótékon~célra for
dítandó. Kezelési díj eimén minden magántanulótól még 40 K szedendő, mely
nek egyik fele ·a főigazgalósági, másik fele az intézeli irodai átalány javára 
fordítandó. A rendes tanuJók javító vizsgálata díjtalan. A különbözeti vizsgálat 
díja tárgyankint 60 K. Ha valamely rendés tanuló az évvégi összefoglalások· 
ról fontos oknál fogva egé.szben vagy részben elmaradt,. akkor, ha e.lmara· 
dás~t . hiteles bizonyítvánnyal igazolni tudja, főigazgatói engedély alapján 
augusztus 30-án pótlóvi~sgálatra jelentkezhelik. Egyébként a pótlóviz~g.álalnak 
magánvizsgálali jellege van. 

3. A felvételi díj 50 K; az egész és félíandíjmentesek e díjnak csak 
felét fizetik. Ifjúsági díj eimén minden beirt tanuló utján 70 K fizetendő. Az 
l. osztáJyba lépő~ valamint a polgári· vagy gimnáziumból áll~pő tanuJók Tanul· 
mányi Ertesítő fejében 45 K:t kötelesek fizetni. A tandíj összege rendes 
tanulóknál 400 ·K, magántanulóké 520 K. Tandíjmentességért a folyamodvá· 
nyokat az iskolai év' megkezdése után szeptember hó 15-ig kett ai igazgató
ságnál benyújtani. A tandíjfizetés határideje október 1, január 1, március 1 
és május 1. A folyamodványhoz a szülők vagyoni állapotát és a kiskoru 
testvérek számát feltüntető községi (szegénységi, vagyontalansági) bizonyít· 
ványt kell csatolni. Az érettségi vizsgálat díja rendes timulóknál 300 K, 
magántanulóknál 600' K. A javító érettségi vizsgálati díj rendes tanulóknál 
150 K, magántanulóknál 300 K. 

4. Az Igazgatóság hoz, F őigazgatósághoz, valamint a Minisztériumhoz 
'intézett bead~ányokat - kivéve a szegénységi bizonyítvánnyal felszerelteket 
- A.O K-ás okmánybélyeggel kell ellátni. Bizonyítványmásodtatok (másolafok) 
díja 40 K, érettségi bizonyítván"y másolala 80 K, ugyanennek latin nyelvü 
kiállítási díja 100 K. Bizonyítvány és m~solat okmány illeféke 1'50 K, érettségi 
bizonyítványé 5 K. Másolati ürlap (blanketta) ára 5 K. 

5. Azok a tanulók, akik könyvsegélyben óhajtanak részesülni, írják fel 
a kivánt könyvek címét egy fél ívre és nyújtsák be az igazgatósághoz cím· 

· zetl bélyegtelen iolyamodványukat az igazgatói irodában legkésőbb szeptem· 
ber hó 3-án. . 

6. A fegyelmi szabályole minden tanulóra nézve a szünidöben is 
·kötelezök. 
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· A Soproni M. Kir. Alla~i Főreáli~kola Igazgatósága . 
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