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Ünnepi beszéd.
1927. október 6.

Hova tűnt 1849 tavasza? Hova lettek a diadalmas honvéd
seregek, melyek elől, mint üldözött vad, véres fejjel futott 
a vén Ausztria fehér egyenruhás, cifra hadserege ? Hova 

lettek a karcsú honvédtisztek, a piros sapkás, fehér tollas diá
kok, kiknek jöttére megnyíltak a muskátlis ablakok?

Itt vannak, visszajöttek. Csakhogy már vége a tavasznak, 
vége a nyárnak is. A tikkasztó augusztusi szél korán lehullt 
faleveleket seper maga előtt az utca porával. Az utcákon, az 
országutakon némán masíroznak a lerongyolt honvédezredek. 
Kiálló csontú lovak mögött dübörögnek az ágyúk. A huszárok 
ajkán elhalt a szilaj nóta. A hadoszlopok előtt fehér köpenye
gébe burkolózva komor arccal lovagol egy-egy tábornok. A 
város közönsége nem fogadja többé hangos újjongással bálvá
nyozott katonáit. A polgárok arcán megdöbbenés, néma részvét, 
eltitkolt fájdalom. Az üldözött oroszlán meg-megáll. titáni harag
gal, keserű nekibúsulással ront vissza üldözőire. Egy-egy véres 
összecsapás, aztán sajgó sebekkel vonul tovább. Visszavonulás, 
mindig, mindenütt csak visszavonulás. Meddig mehet ez így, 
mikor lesz vége, mi lesz a vége?

*

I. Miklós cár és Ferenc József 1849 júniusában Varsóban 
találkoztak és megbeszélték az orosz beavatkozás részleteit. 
A büszke Habsburg-ivadék, a római császárok utóda a barbár 
orosz kolosszus segítségéért könyörög egy maroknyi nép ellen, 
amely nem hagyta magát némán, baromi megadással eltiporni. 
Az ifjú császár világosan átérezte helyzete megalázó voltát. 
Tudta, hogy pirulnia kell a világ előtt, nehezen szánta el magát 
erre a lépésre. De ott állt mögötte Schwarzenberg herceg, aki 
sem most, sem később nem tudott pirulni.
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Június í7-én megindult Galíciából Paszkjevícs herceg 
198 ezer emberrel, 568 ágyúval. Galíciában maradt tartaléknak 
58 ezer ember.

Egyidejűleg kezdte meg a támadást Haynau, aki május 
30-án vette át a vezérletet Weldentől, 175 ezer emberrel, 1173 
ágyúval.

E rettenetes haderőt szaporították a horvátok, szerbek és 
oláhok hóhérlelkű szabadcsapatai is.

Csak németjeink, tótjaink és ruthénjeink maradtak hívek 
az ezeréves közös hazához. Tót és ruthén leányok azt mond
ták a kérdezősködő orosz katonáknak: „A férfiak ott vannak 
a seregnél, majd ott fogtok találkozni velük.“

A magyar seregek létszáma 158 ezer ember volt 451 tábori 
ágyúval.

Az orosz invázió élénk visszhangot keltett Angliában, 
Franciaországban és Amerikában. Most, amikor az ország a 
nemes angol lord nevétől hangos, kötelességemnek tartom a 
hála szavával megemlékezni azon angol és francia férfiakról, 
akik országaik parlamentjében felemelték szavukat a szabad
ságért élet-halál harcát vívó nép érdekében. De szavuk a kor
mányok óvatos politikájával szemben mit sem ért. Francia- 
országban a törvényhozó gyűlés III. Napoleon útját egyengette 
a császári trónra s kereste Ferenc József és a cár barátságát. 
Angliában Palmerston lord azon a véleményen volt, hogy 
Ausztriára mint nagyhatalomra az európai egyensúly szem
pontjából szükség van. Ő a békés megegyezés híve ugyan, 
de — mondta szárazon — vigyázni kell a beavatkozás mód
jának megválasztásánál. Nem akarta, hogy nemzetünk javára 
való beavatkozása Ausztria szétbomlásának siettetésével a 
keleti kérdést egész ijesztő nagyságában hozza felszínre.

íme 1849 és 1927 félelmes analógiája! 1849-ben egyes 
nagyszívű honfitársaik és széles néprétegek segíteni akarása 
fölött vállvonítva tért napirendre az említett államok diplomá
ciája. Most is tapasztaljuk egyesek jóindulatát irántunk, fára
dozásaikat igazunk érdekében. De nem lesz-e úgy, mint akkor 
volt? Míg ezek önzetlenül harcolnak az igazságért, a diplomaták 
állig begombolkozva figyelik a titkos diplomácia boszorkány- 
konyháján a pokolbéli üstök fortyogását. A mérgeket, melyek 
ott pöfögnek és sustorognak, nem nekik kell-e kiinniok, ha egy
szer szívük sugallatára, az igazság hangos szavára hallgatnak ?

*

Az orosz betörés következménye nem lehetett kétes. 
Néhány hónapi heroikus védekezés után a honvédseregek 
letették a fegyvert.

A főseregét Görgei Artur Világosnál augusztus 13-án föl
tétel nélkül. Nem tudhatta, nem is álmodhatta ekkor azt, ami 
bekövetkezett. Hogy bajtársai feddhetetlen jellemű, ritka férfias
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bátorságú hazafiak bitófára kerülnek, mint a gonosztevők, őt 
magát életben hagyják, hogy az emberi kor végső határáig 
hordja vállán az árulás szörnyű vádjának alpesét.

Ha tudta volna, irtözattal utasította volna vissza a fegyver- 
letétel gondolatát. Annyi idő távolán át nincs okunk kételkedni 
abban, hogy jót akart, hogy menteni akarta, ami még a nem
zet számára menthető. Tragédiája, hogy beteljesedett rajta is 
az a végzetszerű igazság, mely szerint azoknak, akikre a sors 
nagy dolgokat bízott, nem lehet büntetlenül még tévedniök 
sem. Tragikuma oly tökéletes, mintha nem is az élet állította 
volna elénk a maga nyers naturalizmusában, hanem a művé
szet alakította volna eszthetikája igazolásául, mintha Kemény 
Zsigmond egy zordon regényalakja lépett volna ki könyveiből, 
hogy XVI. századi vértjét ledobva, honvédtábornoki atillában 
játsza el szerepét a XIX. század modern színpadán.

Görgei Rüdiger orosz tábornokhoz írt levelében kifejezi 
bizalmát a cár nagylelkűségében, hogy a volt császári tiszteket 
nem fogja védelem nélkül kiszolgáltatni. Paszkjevics a hadi
foglyokat csakugyan kegyelmébe ajánlotta a cárnak is, a csá
szárnak is. Az orosz trónörökös közbenjárása Görgei életét 
megmentette, de bajtársaival a cár nem törődött. Ferenc József 
aug. 26-án népei iránt való szent kötelességeire hivatkozva 
megtagadta Paszkjevics kérését. Az indokolás gyűlöletesen 
hypokrita. Vájjon mikor Metternich százával akasztatta a lom
bardiai olasz hazafiakat, vagy amikor Windischgrátz a bécsieket 
állította puskacső elé, a császár mely népével szemben telje
sítette szent kötelességét? Miért nem teljesítette szent köteles
ségét a magyar király akkor, mikor a rácok és oláhok a ma
gyar anyák melléhez szegezték gyilkaikkal csecsemőiket? Miért 
nézték a császári csapatok lábhoz tett fegyverrel ez isszonya- 
tosságokat? Hogy vezethették a szent kötelességeire oly kényes 
császár tisztjei ezen anya- és csecsemőgyilkos dúvadakat?

Aki ezen dolgokra gondol, aki az aradi vértanúk tragé
diáját olvassa, annak szíve csordultig megtelik keserűséggel, 
az nem tudja megérteni, hogy voltak valaha jó magyarok, igaz 
hazafiak, akik ragaszkodni tudtak ahhoz az uralomhoz, amely 
nemzetük ezen legendás hőseire gyáva vérszomjjal lesújtoit 
akkor, mikor egy idegen hatalom segítsége kezébe adta őket, 
hogy vannak, akik állítják, hogy onnan, ahol ennyire lábbal 
taposták a nemzet legszentebb érzelmeit, valaha e nemzetre 
áldás fakadhatott.

Az évről-évre megújuló ünneplésnek megvan az a vesze
delme, hogy sablonossá válik, hogy elveszti igazi tartalmát, 
érdekét, mely hova-tovább nem tudja betölteni többé az 
ünnepi keretet.

Október hatodikéval nem így áll a dolog. Fel kell tép
nünk a sebeket, hadd vérezzenek, hadd fájjanak. Itt nem 
szabad felejtenünk.
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Magyar történetíróknak egész sora bizonyítgatja, hogy 
Ausztriával való közösségükből mennyi áldás fakadt, mennyi 
jót tettek velünk a Habsburg-házból származó királyaink, hogy 
nekik köszönhetjük a nyugati kulturközösségben való meg
maradásunkat, gazdasági fellendülésünket, a török járomból 
való felszabadulásunkat.

Ezt feleljük erre: a Báthoriak, Bethlenek, Rákóczi Erdélye 
nem tartozott-e a nyugati kulturközösséghez ? A gályarabok és 
vértanúk nem nyugatról kapták-e kultúrájukat? Igaz. hogy 
Buda és a török hódoltság felszabadítása az akkori Közép- 
Európa segítségével történt. Ezért azonban még nem jár sem 
köszönet, sem hála. Korunk egyik legkiválóbb magyar történet
tudósa állapítja meg, éppen az, akit annak idején méltatlanul 
a bécsi politika szolgálatával és hazafiatlansággal vádoltak meg, 
hogy háromszáz évig majdnem tisztán magyar vér, magyar 
pénz, tengernyi vér és fejedelmi vagyonok védték ezt a Közép- 
Európát. És cél volt-e, amit e királyaink tettek? Felejtették-e 
egy pillanatra is az egységes Habsburgi monarchia álmát, 
engedték-e kifejleszteni az utolsó pillanatig teljes állami létün
ket? Nem az ő diplomáciájuk-e az oka annak, hogy Trianonig 
nem ismertek vagy félreismertek bennünket a nyugati nemze
tek? Nem az ő gyilkos gazdasági és telepítési politikájuk rakta-e 
meg a Délvidéket, a Dunántúlt, a Nagy-Alföld szívét oláhval, 
ráccal, svábbal, tóttal, gondosan megalapozván Trianont.

*

De forduljunk el a történetírás ezen hyperloyális nyilat
kozataitól, imádkozó ajakkal lépjünk a magyar Golgothára. 
Különös megismétlődése a dolgoknak: az őskeresztyének a 
katakombákba a patkányok közé és a temetőkbe menekültek 
imádkozni. A mi nemzeti templomaink a gályák, a vérpad, a 
nicomediai és rodostói rozzant török viskók, megszámlálhatat
lan börtönök kazamatái, vársáncok árkai, bitófák alja. Itt vég
ződtek azok karriérjei, akik történetünk aranylapjait csinálták.

Csillogó orosz és osztrák tábornoki egyenruhák, császári 
paloták, külügyminisztériumok márványtermei után lépünk ide. 
És mégis mintha a fullasztóan dohos cellákat a Kárpátok 
fenyveseinek illata járná át. Férfias nvugalommal, komoly 
tűnődéssel készül utolsó útjára a nemzet tizenhárom, nagy 
nemes férfia. Gondolataik nem a maguk szörnyű jövendőjével, 
hanem feleségükkel, gyermekeikkel foglalkoznak. Hisz a holnapi 
nap nemcsak vértanúkat ad a nemzetnek, hanem özvegyeket 
és árvákat is. Haynau nem elégedett meg magyar hölgyek 
megkorbácsolásával, ártatlan úri nők lelkének meggyilkolására 
pályázott. S az árvák: fürtös fejecskéjük öntudatlanul hajlik 
játékaik fölé, a csecsemő röpdös és kacag, mikor a hóhér 
apja nyakára teszi a kötelet, a kis diák édes fontoskodással
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tanulja penzumát, teszi első bizonytalan lépéseit a jövője, a 
végzete, talán az apja sorsa felé.

A tábornokok kivégzése körül annak a nemzetnek fiai 
szorgalmaskodtak, amelynek képviselői ma telekiabálják a 
világot a magyar reakcióval és kérkednek demokráciájukkal: 
a kivégzést vezénylő őrnagy, a horvát Tichy mellett, Zdrahal 
hadnagy a kapuparancsnok, Utyka a porkoláb s a brünni 
hóhér. Mintha kiválogatták volna őket.

Ellenben a derék minorita barátok hűségesen virrasztottak 
mellettük. Mikor az őrnagy intő beszédet akar velük mondatni 
katonáihoz, nem engedelmeskednek.

Arad döbbenetes szívvel gyászol s gyászát nem titkolja. 
Boltjai egész nap zárva, mintha ünnep volna. Mintha érezték 
volna, hogy okt. 6-ika a magyar nemzet legfájóbb, legnagyobb 
ünnepe lesz. Másnap a vértanúk jeltelen sírján friss virágok 
illatoznak. Kiknek volt bátorsága feldíszíteni a sírt, nem tudta 
meg soha senki.

„Hullatja levelét az idő vén fája.“
A vastag avar alatt Szent István Magyarországának romjai 
mellett a vértanúk sírja fölött ott hever a vén, bűnös Ausztria 
és a büszke cárok birodalma. A Romanov-ház ártatlan utolsó 
ivadékainak életét éppúgy hóhérkéz oltotta ki, mint az aradi 
hősökét. Az aradi tizenhárom sírját egy nemtelen nép tapossa, 
melynek nincs múltja és nem lesz jövője, mert rothadt jelenje 
nem teremhet gyümölcsöket.

Ez legyen a mi vigasztalásunk, ez adjon erőt egy új hon
foglaláshoz, melyért némán, de szüntelenül dolgoznunk kell.

Dr. Jánossy István.
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I.

Iskolánk múltja.
A régi Pesten 1787-ben alakult evang. gyülekezet már a 

kezdet kezdetén két nagy célt tűzött maga e lé : templomépítést 
és iskolaalapítást. A hívők buzgósága, áldozatkészsége — oly 
férfiaktól irányítva, mint Liedemann Janos Sámuel és Schedius 
Lajos egyetemi tanár — meghozta mind a két terv megvaló
sítását. A gyülekezet 1811 június 2-án avatta fel Deák-téri temp
lomát, a templom mellé épült egyemeletes iskola pedig 1815 
május 15-én nyílt meg ünnepélyesen. A hamar szűknek bizo
nyult épület 1822 tavaszán második emeletet kapott.

A mai V.—VI. osztálynak megfelelő u. n. „humanitási osz
tályt“ a gyülekezet 1823. év őszén nyitotta meg s ezzel vált 
iskolánk gimnáziummá. így a fővárosban működő gimnáziumok 
közt, az alapítás sorrendjében, a budai kath. egyetemi (előbb 
jezsuita) gimnázium (1688) és a kegyesrendi, (1717) után a har
madik.

Az abszolutizmus idején négyosztályuvá hanyatlott, de Szé
kács József, Hunfalvy Pál és Fabinyi Teofil buzgólkodása 
csakhamar új virágzásnak indította, úgyhogy megfelelő új iskola- 
épületről kellett gondoskodni. A háromemeletes — akkoriban 
díszes — új iskola a Belvárosnak egyik legélénkebb helyén, 
a Sütő-utcában, 1864. szept. 15-én nyitotta meg kapuit az ifúság 
számára, mely évről-évre mindnagyobb számmal kérte felvételét. 
Az 1872—73. iskolai évben nyílt meg VIII. osztálya, ez évben 
folyt le benne az első érettségi vizsgálat.

Az 1896 óta államsegélyben részesülő intézet tanítványainak 
száma egyre növekedett, könyvtára, szertárai mindinkább gyara
podtak, úgyhogy a szó szoros értelmében kinőtt régi otthonából, 
mely az újabb pedagógiai követelményeknek többé meg nem 
felelhetett. Egyházunk elöljárósága 1900. december 17-én tartott 
ülésén elhatározta tehát, hogy a kor követeléseinek mindenben
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mefelelő, egészen új iskolaépületet emel. A városligeti tasor 
— ma Vilma királynő-út — legszebb helyén, Pecz Samu 
műépítész tervei szerint épült új intézet az 1904—1905. iskolai 
év elején kezdte meg munkáját; az 1905. év okt. 7-én tartott 
zárókőletétel és avatóünnep, valamint másnap okt. 8-án, az 
iskola mellett emelt templom ünnepélyes felavatása fejezte 
be hivatalosan a hívek buzgó álgozatkészségéből, az egyház 
és iskola barátainak adakozásából és az állam hozzájárulásával 
folyt modern építkezést.

Főgimnáziumunk 1923. június 10-én ünnepelte 100 éves 
jubileumát.

Iskolánk történetét a Millenium ünnepére 1895-ben megírta 
Batizfalvy. István, a százéves jubileum alkalmából pedig Dr. 
Hittrich Ödön. A jubileum emlékére iskolánk volt növendékei 
emlékérmeket is verettek.

II.

Iskolánk az 1927—28. iskolai évben.
A z iskolai év lefolyása. A vallás- és közoktatásügyi mi

niszter úr egészségügyi és szociális okokból a szünidőt másod
ízben is meghosszabbította szeptember 10-ig. D. Raffay Sándor 
püspök úr hasonló intézkedése folytán a tanévet mi is később 
kezdtük meg. Szeptember 10-én tartottuk meg a javító vizsgá
kat. 12. és 13-án pedig beírások, pótló vizsák voltak. A tanévet 
14-én nyitottuk meg és 15-én megkezdtük a rendes tanítást. 
Szeptember 16-a nevezetes nap egyházunk és iskolánk életé
ben, mert ezen a napon D. Raffay Sándor püspökünk két, 
egyházunk és iskolánk életére a jövőben nagyfontosságú intéz
ményt nyitott meg : nevezetesen a gimnáziumunkkal kapcsolatos 
Ev. Internátust és a Deák-téri iskolában a polgári leányiskolá
ból leánykollégiummá átalakult új intézetet. A tanítás a tanév 
végéig zavartalanul folyt. A VIII. osztályban május 18-án be
fejeztük a tanítást, a többi osztályban pedig június 12-én. Az 
évvégi összefoglalásokat június 13—19-ig tartottuk, a szóbeli 
érettségi vizsgálatokat pedig június 11—16-ig. Június 23-án 
fejeztük be az évet a záróünneppel és kiosztottuk a bizonyít
ványokat.

Változások a tanáritestületben. Iskolánkat fenntartó egy
házunk nagytiszteletű képviselőtestülete 1927. június 24-én tar
tott ülésében dr. Hittrich Ödönt az 1927-28. tanévtől kezdődő 6 
évre újból igazgatóvá választotta; Faluba György helyettes 
tanárt pedig Rátz László nyugalomba vonulásával megürese
dett matematika-fizikai tanszékre rendes tanárrá, Ghimesi Mikó
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Imrét a K. Galli Lajos halálával megüresedett állásra rendes 
testnevelési tanárrá választotta. A vallás- és közoktátásügyi 
miniszter úr dr. Serédi Lajos halála óta betöltetlen latin-görög 
tanszékre Ihász Józsefet nevezte ki rendes tanárrá. Tanári tes
tületünk ily módon három fiatal tanárral gyarapodott, akiknek 
lelkiismeretes, buzgó munkássága elé a legnagyobb remény
ségekkel nézünk. Reméljük, hogy ifjúságunk tanításában, neve
lésében és jellemfejlesztésében minden tekintetben meg fognak 
felelni., iskolánkat fenntartó egyházunk jogos várakozásának.

Örömmel említjük meg, hogy egyházi főhatóságaink Mikola 
Sándor rendes tanárt eddigi érdemei elismeréséül az igazgatói 
címmel tüntették k i; a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
pedig tanügyi és tudományos érdemei alapján az állami közép
iskolai igazgatók státusába osztotta be. Még egy kitüntetésről 
kell e helyütt megemlékeznünk: egyházi főhatóságaink dr. Szi- 
gethy Lajos nyugalmazott tanárnak az igazgatói címet adomá
nyozták. Mindkét tanférfiu kitüntetése nagy örömet szerzett 
tanári testületünknek és iskolánknak. Mindkét férfiú tudományos 
és pedagógiai képzettsége és munkássága folytán méltán meg
érdemelte a kitüntetést. Mikola Sándor érdemeit nagy mérték
ben fokozta hazánk területi integritása érdekében kifejtett mun
kásságával, dr. Szigethy Lajos pedig egyházunk életében tanú
sított lelkes tevékenységével.

Megemlitjük végre, hogy a vallás- és kőzokt. miniszter 
úr dr. Tóth Kálmán tanárt és dr. Hittrich Ödön igazgatót saját 
kérelmükre 1928 szept. 1-től kezdődőleg nyugalomba helyezte.

A múlt évben dr. Remport Elek kartársunk kapott iskola- 
fenntartónktól 800 P-ős külföldi tanulmányi ösztöndíjat, az idén 
pedig Oppel Imre.

Veszteségünk. Szept. 28-án meghalt Góbi Imre, iskolánk 
nagyérdemű nyugalmazott igazgatója, kinek temetésén tanári 
testületünkkel és ifjúságunkkal együtt kivonulva adtuk meg a 
végtisztességet. A kiváló iró és tanférfiu halála alkalmából sok 
intézet és iskolánk sok volt növendéke fejezte ki őszinte, mély 
részvétét, melyért ezúton mondunk hálás köszönetét. Tanári 
testületünkkel és felsőbb osztálybeli növendékeinkkel okt. 15-én 
résztvettünk Masznyik Endre pozsonyi egyetemi tanár és jeles 
bibliaforditó temetésén. Tanulóifjúságunkat sem kímélte meg a 
halál: jan. 26-án meghalt Szüts Lajos 111. B. osztálybeli derék 
tanítványunk. A kedves tanuló elhunyta felett tanári testületünk 
mély részvéttel osztozott a szülők szomorúságában. A korán 
elhunyt kedves gyermekre mindig kegyelettel fogunk gondolni. 
A múlt tanév végén a záróünnep napján, június 25-én halt 
meg Danielisz János, iskolánk érdemes kapusa, aki lelkiisme
retességével és megbízhatóságával elöljáróinak teljes elismerését 
érdemelte ki. Temetésén a tanári testület több tagja jelent meg, 
az iskola ifjúságát képviselő cserkészekkel együtt. Az ő emlé
két is kegyelettel őrizzük.
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Hivatalos látogatás. Dr. Pintér Jenő tanker. kir. főigazgató 
úr„ mint miniszteri biztos nov. 7,8,10. és 21. napjain végezte hiva
talos látogatását s az utóbbi napon tartott értekezleten közölte 
megjegyzéseit és tapasztalatait. Br. Radvánszky Albert egyet, 
egyh. és isk. felügyelő úr, dr. Mágócsv-Dietz Sándor úr, az egyet, 
tanügyi bizottság elnöke kíséretében febr. 9 én látogatta meg 
intézetünket. Az egyetemes felügyelő urat ez alkalommal isko
lánkban D. Raffay Sándor bányakerületi püspök úr fogadta. 
Az egyemes felügyelő úr a délelőtt folyamán több osztályban 
meghallgatta a tanítást.

Ünnepek. Okt. 6-án megünnepeltük az aradi vértauk em
lékét, midőn dr. Jánossy István kartársunk tartott emlékbeszé
det, melyet ez értesítőnk elején közlünk, okt. 31-én pedig ha
gyományos módon tartottuk meg a reformáció emlékünnepét. 
Ez alkalommal Bereczky Sándor kartársunk méltatta az ünnep 
jelentőségét, tantványaink pedig szavalattal és felolvasással 
járultak hozzá az ünnepléshez. Nov. 5-én Kossuth Lajos buda
pesti szobrának leleplezése előtti napon ifjúságunkat a dísz
terembe gyűjtöttük össze, ahol a Himnusz és Szózat elének- 
lése között dr. Koch István kartársuk tartott előadást az ország 
egykori nagynevű kormányzójáról. Dec. 10-én az egyes osztá
lyokban megemlékeztünk Bem Józsefről, hamvainak Török
országból lengyel földre való átszállítása alkalmából és e na
pon egyszersmind a limanovai diadalmas csatát is ismertettük 
tanítványaink előtt. Márc. 15-én rendezett nemzeti ünnepélyün
kön Faluba Györgv kartársunk tartott emlékbeszédet.

Az egyházi főhatóságaink által elrendelt hála és emlék
ünnepet ez évben Böhm Károly emlékének szenteltük. Dr. Szi- 
gethy Lajos nyug. igazgató tanárunk lelkes tevékenysége újból 
szép emlékkel gyarapította iskolánkat. Hogy elesett hőseink 
emléktábláját az előző évben elkészíttethettük, az nagyrészt az 
ő érdeme. A Böhm Károly-emléktábla megvalósításáért is neki 
kell hálánkat és elismerésünket kifejeznünk. Ezt az emléktáblát 
is. mint a hősök emléktábláját az erre a célra kiküldött bizott
ság Lux Elek szobrászművész tanárral készíttette el, kinek al
kotását jún. 20-án megfelelő ünnepség keretében avattuk fel. 
Ez ünnepélyen D. Raffay Sándor püspök úr mondotta a meg
nyitó beszédet, az ünnepi beszéd megtartására pedig dr. Szi- 
gethy Lajost kértük fel, az emlékbeszédet pedig dr. Bartók György, 
a szegedi Ferenc József tud. egyet, professzora tartotta. A volt nö
vendékek háláját dr. Elischer Gyula, a debreceni Tisza István- 
egyetem orvoskari dékánja tolmácsolta. A Böhm-emléktábla el
készítésére befolyt 2219 P. Ez összegből az iskolafenntartó egyház
nak és a Volt Növend. Egyesülétének adománya 300—300 P. 
A leánykollégium növendékei hangversenyének jövedelme 500 P. 
Az Ev. Tanárok Egyesületének adománya Szigethy: Luther Lelke 
c. munkája első kötetének jövedelméből 300 P. Szigethy a Volt 
Növendékek Egyesülete által kiadott „Schiller“ könyvének jöve
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delme a felülfizetésekkel (a nyomdai és postaköltségek levoná
sával) 519 P.

Valláserkölcsi fegyelem és tanulmányi állapot. Tanítvá
nyaink valláséikölcsi tekintetben szokott módon haladtak. Havi 
ifjúsági istentiszteleteinken kívül buzgón vettek részt a templo
munkban minden vasárnap tartott ifjúsági istentiszteleteken. Egy
házunkhoz való ragaszkodásukat Ifjúsági Gyámintézetúnkben is 
szépen erősítették. A Gyámintézet ápr. 28-án tartott vallásos 
estéjének gazdag műsora valóban gyönyörködtette egyházunk 
megjelent tagjait, akik nagy élvezettel hallgatták dr. Remport 
Elek költeményeit és a tanuló ifjúság költői tehetségű növen
dékeinek verseit.

Május 19-én tartottuk a deprekációt, midőn tanári testü
letünk a konfirmált ifjúsággal együtt járult az Úrvacsorához. 
Más vallású tanítványaink is buzgó lelkiismeretességgel tettek 
eleget vallási kötelességeiknek.

Fegyelmi tekintetben nincs okunk nagyobb panaszra, de 
fájdalmunkra szolgál, hogy bizonyos dolgokat nem hallgatha
tunk el, nevezetesen azt, hogy némely tanitványunknak nincs 
érzéke a rend és az iskola vagyonának kímélése iránt: szándékos 
rongálások, tanulótársaknak sértegetése, más tulajdonának tisz
teletben nem tartása oly tünetek, melyeknek tapasztalása tanári 
testületünknek mély fájdalmat okoz. Az illetőket tanári testü
letünk komoly megrovásban részesítette és reméljük, hogy 
javulásuk állandó lesz.

Tanálmányi tekintetben növendékeink megfelelő módon 
gyarapodtak ismeretekben. A félévi és évvégi osztályozás meg
felelt a szokott eredményeknek. Értekezleteinken behatóan fog
lalkoztunk új rendtartásunkkal és az állami új utasításokkal. 
Mikó Imre kartársunk nov. 28-án tartott nyilvános órát test
gyakorlatból az I. B. osztállyal a tanárikar jelenlétében és az 
óra tanulságait egy értekezletünkön megbeszéltük. Szertárainkat 
bőven felhasználtuk a szemléltetéshez, amihez jelentékenyen 
hozzájárult három új epidiaszkóp vetítőgépünk használata is. 
Kirándulásokkal is törekedtünk tanítványaink ismereteit gyara
pítani és bennük az együttérzés és összetartozás tudatát növel
ni. Az idei tanévben is szerveztünk énekkart, amely Oppel Imre 
kartársunk vezetése alatt iskolai ünnepélyeinken szép sikerrel 
működött. Tanítványaink ismeretkörét az angol nyelvnek, mint 
rendkívüli tantárgynak, tanításával iparkodtunk bőviteni; erre 
vonatkozó jelentésünket az V. fejezetben közöljük.

Internátusunk iránt folyton növekszik az érdeklődés, úgy
hogy a jövő tanévben már kétszerannyi tanuló elhelyezéséről 
fogunk gondoskodni, mint a most elmúlt tanévben. Eddigi ta
pasztalataink reményt nyújtanak arra, hogy ez az intézmény 
ev. ifjúságunk nevelésében kiváló fontosságú tényezővé lesz. 
Ez új intézményünkről bővebb tájékoztatást nyújt értesítőnk 
IX. és X. fejezetében.
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Karlársaínk közül az idén csak Oppel Imre rajztanárunk 
tanított a Pesti Ev. Magyar Egyház Veres Pálné Nyilvános 
Tan- és Nevelőintézetben.

Tanítványaink testi nevelésére is a hagyományokhoz képest 
kiváló gondot fordítottunk. A disztornát jún. 16-án, d. u. 4 óra
kor tartottuk meg. Örömmel jelenthetjük, hogy tanítványaink 
az előző évek eredményéhez képest az idén is megfelelően 
vettek részt az egyes versenyekben, melyekrő a Diák-Sportkör
ről szóló jelentésünkben számolunk be.

Tanulmányi versenyek. Iskolánk eddig a dr. Pintér Jenő 
tanker. kir. főigazgató úr által kezdeményezett tanulmányi ver
senyeken örvendetes eredményt ért el.

A május 28-án tartott tanulmányi versenyen 10 tanítvá
nyunk vett részt. Közülük négyen értek el sikert.

Velvart László 11. helyen győzelmet aratott a latinból (ta
nára dr. Kliment Jenő); Laszgallner Guidó 11. helyen dicséretet 
nyert a szépirodalomból (tanára dr. Losonczi Zoltán); Leim- 
dörfer György 11. helyen dicséretet nyert a magyarból (tanára 
dr. Losonczi Zoltán); Kallina Miklós 11. helyen dicséretet nyert 
a rajzból (tanára Oppel Imre).

Az idén az első helyet, mely tavaly a mienk volt, a VI. 
kér. Andrássy-úti áll. Mária-Terézia leánylyceum nyerte 13 egy
séggel. Summis negatum stare.

Második helyen győzött a budapesti ev. gimnázium, az
V. kér. Markó-utcai áll. Bezsenyi Dániel reálgimnázium, a VI. 
kér. Munkácsy-utcai áll. Kölcsey Ferenc reálgimnázium és az
V. kér. Markó-utcai áll. Bolyai reáliskola 11 —11 egységgel.

Az eddigi országos középiskolai tanulmányi versenyeken, 
tehát az 1923—28. évi szellemi mérkőzéseken a győztes isko
láknak a kivívott egységek száma szerint való érdemsora a 
következőképen alakult k i: 1) Budapesti ev. gimnázium (62 egy
ség). 2) Budapesti áll. Verbőczy István reálgimnázium (57 egy
ség. 3) Budapesti kegyesrendi gimnázium (49 egység). Remél
jük, hogy iskolánk tanítványai a jövőben is az eddigiekhez 
hasonló buzgósággal fognak jeleskedni e nemes versenyeken.

Adományok. Iskolánkat és ifjúságunkat jótevői ebben a 
tanévben is támogatták adományaikkal. Könytárunk és szer
táraink a következőkkel gyarapodtak : dr. Zsigmondy Jenő úr : 
Szádeczky Kardos L. A Székely Nemzet Története és Alkotmánya. 
— A budapesti kereskedelmi és ipari kikötők építése és a 
soroksári Duna-ág rendezésének munkálatai. — A magyar kir. 
kormány 1912—22. évi működéséről és az ország közállapo
tairól szóló jelentés. — Statisztikai évkönyv. — Budapest szé
kesfőváros Statisztikai és Közigazgatási Évkönyve. V. K. Mi
niszter ú r : Napkelet Lexikona. Kelen Ferenc ú r : Both Péter 
Magyar Athenas. 1766. — Dió Chrysostomos: Homérosz ma
gyarázat 1539. — Ciceró: Oraciones. — P. Manucius 1563.— 
Dr. Magyary Kossá Gyula úr: 10 db arckép kiváló protestáns
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férfiakról. — Szfehló Kornél úr: 18 db ősálíaíof ábrázoló fest
mény. Dr. Burghard Bélaváry Andor ú r : Széchenyi István művei 
és Széchenyi Istvánra vonatkozó művekből 19 kötet. Glatz Ede 
ú r: Julius Caesar londoni emlékszobrának fényképe. Dr. Kéler 
Tibor ú r : 23 db torna- és vivószer. Dr. Magyary Kossá Gyula 
ú r: 1 db medvekoponya. Dr. Légrády Ottó úr : saját költségén 
kinyomatta a Tavassi-emlékfüzetet, dr. Koch István 1927. jún. 
22-én tartott felolvasását. Sax Sarolta úrnő a Sax Frigyes-ala- 
pitványt 500 P-re egészítette ki. Özv. Góbi Imréné úrnő 500 P-s 
alapítványt tett férje, Góbi Imre igazgató, emlékére. Budapest 
székesfőváros Tanácsa az Internátus felszerelésére 1000 P-t 
adományozott, a Takarékpénztárak, és Bankok Egyesülete pe
dig ugyancsak erre a célra 500 P-t. Ágoston Mihály úr a torna
szertár javára 50 P-t. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
sület a Segélyegyletnek 50 P-t, ugyanennek az egyesületnek a 
Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár 40 P-t. Dr. Gosztonyi 
László úr a Döbrentei-jutalomra 1 db 10 koronás aranyat. Dr. 
Valkó Fülöp úr két szegénysorsú tanuló jutalmazására 80 P-t. 
Dr. Renk Ernő úr kiváló latinista tanuló jutalmazására 20 ko
ronás aranyat, valláserkölcsi pályadijra pedig 10 koronás ara
nyat. Özv. Strasser Izidorné úrnő dr. Strasser Albert és György- 
emlékjutalomra 50 P-t. A Vili. osztálybeli tanulók szegénysorsú 
osztálytársuk tandijára és érettségi dijára 127 P-t gyűjtöttek. 
Dubez Károly angol nyelvtanár úr tanulók segélyezésére adott 
57'30 P-t. A fasori Ev. Luther-Szövetség karácsonykor 5 tanuló
nak egyenként 10 P-s segélyt adományozott, a Luther-Társaság 
5 db jutalomkönyvet. A Volt Növendékek Egyesülete jutalom
könyvekül Góbi Imre verseskötetéből (Csak szálljatok) 10 pél
dányt. A bányai ev. egyházkerület dr. Szigethy Lajos: Luther 
Lelke c. munkájából (1. rész) 16 példányt, 11. részből 16 pél
dányt. Dr. Szigethy Lajos igazgató úr Göthe műfordításaiból 
15 példányt, Schiller műfordításaiból 10 példányt. A német 
Presbyterium a német nyelvben kiváló tanuló jutalmazására 
20 koronás aranyat és a Steinacker Ödön jutalomra 10 koro
nás aranyat adományozott. A Kansz. adott dr. Javornitzky 
Jenő-jutalomra 40 P-t. Dr. Hazay Radó úr a Hazay-pályadijra 
12 P-t. Missura Jenő úr 40 P-t szegénysorsú jó tanuló jutalma
zására. Spitz Endre úr az iskolának egy fuvar puhafát adott. 
Az 1908-as maturánsok 20 éves találkozójuk alkalmából 800 
P-ős alapítványt tettek. Fogadják a nemes lelkű adományozók 
iskolánk háláját.

Ösztöndíjak és jutalmak. Az ösztöndíjakat és jutalmakat 
következő tanítványaink kapták: 1) A Róth—Teleki Johanna 
grófné alapította ösztöndíjakat, egyenként 10 P-t: Bőhsel Fe
renc, Glatz György, Szandtner Béla Vili. és Faragó László, 
Szolár Ferenc VII. o. tanulók.

2) Dr. Zsilinszky Tibor emlékjutalmat 50 P-t: Glatz György 
VIII. o. t.



3) Dr. Strasser Albert és György emlékére 25—25 P-őt: 
Fehér László és Kárpáti Imre VIII. o. tanulók.

4) AVolt Növendékek Egyesülete által jutalomdíjakra ado
mányozott 200 P-ből egyenként 40 P-őt kaptak: Csipkay Sán
dor VII., Faragó György V b, Pécsy Imre V a, Bohus Gábor 
IV a és Szolár Mátyás IV b o. tanulók.

5) Dr. Valkó Fülöp 80 P-s adományából egyenként 40 P-t: 
Sós Zoltán és Fekete Lajos III b o. tanulók

6) Az 1915-ös maturánsok „kallokagathia“ jutalomdíját, 
20 P-t, a legjobb tanulók közül kiváló testgyakorló részére: 
Szandtner Béla VIII. o. tanuló.

7) Az iskolafenntartó Egyház 50 P jutalomdíjátalányból 
egyenként 10 P-t: Balogh János V b, Landi János Illa, Pénzes 
Sándor III a, Rózsa László II a és Fleps Valter I b o. tanulók.

8) Az 1883. évben érettségizett ifjak alapítványt tettek, 
hogy annak jövedelme pályadíjul adassék a legtisztább magyar
sággal megírt dolgozat szerzőjének. A tanári testület e célból 
10 P-t jelölt ki az egyházi jutalomdijakból. Az idei pályatétel a 
következő volt: „A nemzeti eszme hatása nemzetiségeinkre.“ 
Beérkezett 4 dolgozat jeligés levéllel. A jutalom a záróün
nepélyen adatott ki.

9) Dr. Hazay Olivér emlékére alapított pályadíj 12 P. 
A jutalmat a XIX—XX. század magyar irodalma köréből vett 
legkiválóbbnak ítélt pályamű kapja. Az idei tétel volt: „A mai 
Erdély két nagy költője: Áprily és Reményik.“ A jutalom a 
záróünnepélyen adatott ki.

10) Dr. Renk Ernő 20 K-ás arany jutalomdíja a latin nyelv
ben legkiválóbb tanulónak: Velvart László VIII. o. t.

11) Dr. Renk Ernő valláserkölcsi jutalomdíja 10 K-ás 
arany: Krajnyák Andor III a o. t. Dicséretet nyertek : Kurucz 
Gyula IVa és Pick János III b o. tanulók.

12) Dr. Gosztonyi László Döbrentey-jutalomdíja, 1 db 10 K-ás 
arany (Onképzőköri munkásságért): Leimdörfer György VIII. o. t.

13) A Deák-téri Német Egyház Presbyteriuma a német 
nyelv tanulásában kiváló tanuló jutalmazására 20 aranykorona: 
Zimmermann Gusztáv VII. o. tanuló.

14) A Deák-téri Német Egyház Presbyteriuma a német 
nyelv tanulásában kifejtett szorgalom jutalmazására Steinacker 
Ödön emlékére 10 aranykorona: Koritsánszky Árpád V a  o. t.

15) A Lamm Dezső-emlékjutalmat, 6 P-t, kapta: Wallaszky 
Dezső V a o. tanuló.

16) A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége 
Dr. Javornitzky Jenő jutalomdíja, 40 P : Tóth Gyula II b o. tanuló.

17) A Széchenyi Curia jutalomkönyvét kapta: Berkovics 
György VIII. o. tanuló.

18) Missura Jenő 40 P-s adományát: Poklosi János II b o. t.
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19) A Sax Frigyes jutalomdíjat 20 P-t: Laszgallner Guido
VIII. o. t.

20) A Dal- és Zeneegyesület 10 aranykoronás adományát: 
Németh Zoltán VIII. o. t.

21) Az 1908-ban érettségizett ifjak alapítványából 40 P-t: 
Faragó László Vili. o. t.

22) A Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör díjai, összesen 
7 db 10 kor. arany; ebből 2 db 10 kor. arany a legjobb 
rajzolónak: Kallina Miklós Vili. o. t . ; 2 db 10 kor. arany a 
kézügyességi kiállításon kitett tárgyáért: Radnay Lóránt IVbo. t.; 
1 db 10 kor. arany ugyanezért fejenként: Csipkay Ferenc VI. o., 
Schráder Alajos IV a o. és Rózsa László II a o. tanulók.

23) Az Ifjúsági Segélyegylet jutalmai, egyenként 15 P : 
Biedermann Rezső, Czene Béla, Pildner Ottó VI. o., Bartl Ist
ván V a o., Frank Károly V b o. tanulók; egyenként 10 P-t: 
Kurucz Gyula IV a o., Pallós György IV b o., Bohár László 
Illa o., Filló Zoltán lila o., Amtmann Lajos, Csillag Albert, Mol
nár Gábor, Nagy Pál I a o. és Csonka Zoltán I b o. tanulók.

24) A Fasori Evang. Luther-Szövetség karácsonyi segélyé
ből egyenként 10 P-ben részesültek: Schád Ottó Vili., Isteníts 
Gusztáv Vll., Csipkay Ferenc VI., Balogh János Vb, Fekete 
Lajos 111 b o. tanulók.

25) Tanári testületünk a Gretzmacher Jenő-alapítvány jöve
delméből az idén is 50 P-t juttatott korán elhunyt kartársunk 
fia, Gretzmacher Ferenc keresk. iskolai tanulónak.

26) Az ifjúsági gyámegylet segélyekre 375 P-t fordított.
27) Az 1908-as maturánsok 25 P jutalmát: Glatz György 

VIII. o. t.
28) Szolár Ferenc VII. o. t. 400 P-ős állami ösztöndíjban 

részesült.
Jutalomkönyveket kaptak: I a o. Forrai László, Salgó 

Gábor, Vágó Ferenc.
I b o. Bendl Andor, Mosonyi Imre, Vágó György.
II a o. Magyary Kossá Gyula, Zsigmondy György.
II b o. Guoth Endre, Kiss Géza, Kopp Ödön, Posch Géza.
III a o. Alberti István, Halom Tibor, Landi János, Rózsa

Béla.
III b o. Flesch Péter, Maier András, Hinkelmann Rezső.
IV a o. Elek István, Pressburger György, Rónay Nándor, 

Singer Iván.
IV b o. Kemény Péter, Németh Pál, Ovádi Gábor, Péterfi 

István. Pukánszky Béla.
V a o. Freund Alfréd, Heinrich Sándor, Pécsy Imre, Sza- 

lágyi Géza, Tóth Károly.
Vb o. Faragó György. Domán Miklós, Pál László, Spitz 

Gábor, Vadász Sándor.
VI. o. Binét Imre, Krajnyák Géza, Krasznay Iván, Kürti 

László, Makláry Tivadar, Zimmermann Frigyes.
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VII. o. Boros István, Csipkai Sándor, Faragó László, 
Glosios Tibor, Haraszti György, Molnár Aladár.

Vili. o. Gregor Aladár, Glatz György, Kallina Miklós, 
Leimdörfer György, Polgár Endre, Szandtner Béla, Velvart 
László.

Egészségi állapot. Iskolánk növendékeinek egészségi álla
pota a lefolyt iskolai évben kedvező volt. Semmiféle járványos 
betegség nem zavarta a tanítást. Fertőző betegség miatt mind
össze 12 növendékünk volt kitiltva és pedig: kanyaró miatt 3, 
bárányhimlő miatt 3, diftéria miatt 2, járványos fültőmirigy- 
gyulladás miatt 2, szamárhurut miatt 1 és skarlát miatt 
is 1 tanuló. — A családban előfordult ragályos betegség 
miatt is mindössze 1 növendékünk. Ezek az esetek is a tiz 
hónapra eloszolva mutatkoztak. Trachomában vagy más raga
dós szembajban egy tanuló sem szenvedett. Ennek megfelelően 
semmi különösebb hatósági egészségi intézkedés sem vált 
szükségessé. A himlőoltás törvényes kötelezettségének minden 
növendékünk eleget tett. Több önként jelentkező oltásra köte
lezettet az iskolaorvos oltott be március végén az iskolában. 
A felmentések szám szerint a következőképen oszlottak m eg: 
Az egész iskolaiév tartamára fel volt mentve az éneklés alól 
1, a tornázás alól pedig: teljesen 15, a tornázás egyik-másik 
része (szertornázás. futás, ugrás) alól 7, ideiglenesen az első 
félévben 4, a másodikban 5 tanuló. A felmentést mindig iskola- 
orvosi vizsgálat előzte meg s a tanulók egészségi ill. beteges 
állapota indokolta. Az iskolaépület tisztántartására, a helyiségek 
szellőztetésére, fűtésére és világítására állandóan nagy gondot 
fordítottunk.

Az egészsegtanórákon a fennálló miniszteri rendelet értel
mében szorgalmasan hospitált dr. Plenczner Sándor fővárosi 
orvos úr, aki a megtartott próbatanitás alapján egészségtan
tanári képesítést is nyert.

Sírgondozás. Újabb időben minden iskola iparkodik az 
elhunytak iránti kegyeletet ápolni. Intézetünk ebbeli kötelességé
nek az elmúlt tanévben is igyekezett eleget tenni. Gimnáziu
munk ifjúsága felkereste a legutóbbi években elhunyt érdemes 
tanárai sírját, a III b osztály pedig az osztályfőnök vezetése 
alatt vonult elhunyt kedves osztálytársuk, Szüts Lajos sírjához.

Iskolánk és volt növendékeink. Volt növendékeinknek az
1926. évi 100 éves jubileum hatása alatt alakult egyesülete 
állandó buzgósággal iparkodik az iskola és a volt tanítványok 
közti kapcsolatot fenntartani és megerősíteni. — Az egyesület 
munkájáról, szervezetéről és tagjairól Értesítőnk 15. fejezetében 
számolunk be. Volt növendékeink közül június 2-án tartották 
20 éves találkozójukat az 1908-as maturánsok. Az összejöve
telen az egykori iskolatársak kifejezték az iskola iránt érzett 
hálájukat és lerótták a kegyelet adóját hősi halált halt osztály
társaik emlékének; egyúttal 800 P-ős alapítványt is tettek, hogy



annak jövedelméből minden évben egy VII. vagy VIII. osztá
lyos szegénysorsú, jó tanuló jutalmaztassák. Baráti összejöve
telt tartottak még június 23-án az 1903-as, és június 27-én az 
1918-as maturánsok.

III.

A tanári testület működési köre.
1. HATÓSÁGOK.

Főgimnáziumunk a bányai ág. hitv. evangélikus egyház- 
kerülethez tartozik és Dr. Raffay Sándor püspök úr egyházi 
főhatósága alatt áll.

Iskolánk fenntartója a budapesti balparti magyar és német 
evangélikus gyülekezet; előbbinek hivatalos neve „Deák-téri 
ág. hitv. ev. főegyház Budapesten“, az utóbbié pedig: „Deák
téri ág. hitv. Luther-egyház Budapesten“, a két egyház együttes 
elnevezése: „A Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak Buda
pesten“. Iskolánk ügyeit a testvéregyházak által választott kép
viselőtestület és iskolabizottság intézi. A képviselőtestület egy
házi elnöke Dr. Raffay Sándor püspök, világi elnöke pedig Dr. 
Haberern J. Pál közfelügyelő, egyet. ny. rk. tanár, udv. tanácsos.

Az iskolabizottság elnöke Dr. Németh Ödön egyetemi ny. 
rk. tanár.

Az állami főfelügyeleti jog gyakorlására az elmúlt tanévre 
a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr Dr. Pintér Jenő, buda
pesti tankerületi kir. főigazgató urat küldte ki miniszteri meg
bízottul.

2. ISKOLÁNK NYUGALMAZOTT TANÁRAI.

Rátz László, főgimnáziumunk tiszteletbeli igazgatója; 
iskolánkban 1890-től 1892-ig mint helyettes tanár működött, 
1892-től 1902-ig rendes tanár volt, 1909-től 1914-ig mint igaz
gató vezette az iskolát; azután lemondván az igazgatóságról, 
1914-től 1925-ig ismét mint rendes tanár folytatta munkásságát.

Dr. Szigethy Lajos címzetes igazgató, iskolánkban 1897-től 
1926-ig működött mint rendes tanár.

Ulbrich Sándor, főgimnáziumunkban működött 1881-től 
1884-ig mint helyettes tanár, 1884-től 1918-ig mint rendes tanár, 
egyúttal állandó igazgatóhelyettes volt több éven át.
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3. TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

A tanár neve Tantárgy és osztály
Heti
ó ra 

szám
Jegyzet

Bereczky Sándor 
r. tanár Vallástan 1—Vili. 2 2

Exhortator.
Azlfj. Gyámint. elnöke.

Dr. Bogsch Sándor 
r. tanár

Földrajz IB, 1IB. IIIA. 
Természetrajz IA. IB, 

VA. VB.
Torna 111 A.

2 0
Az 1B oszt. főnöke.
A természetrajzi szer

tár őre.

Faluba György 
r. tanár

Számtan 1B, HAB, 1I1B, 
VI. 2 2

A VI. oszt. főnöke.
Az Ifjúsgi Segélyegylet 

könyvi, kezelője.

Dr. Ilittrich Ödön 
igazgató

Latin nyelv 11 A. 6

Egyházkerületi tanfel
ügyelő. Cimz. tanker, 
kir. főigazgató. A köz
ségi Vll. kér. 2. sz. 
iskolaszék elnöke.

Az Országos Cserkész- 
szöv. társelnöke.

Ihász József 
r. tanár

Magyar nyelv 11IA. 
Latin nyelv 111 A. VB. 
Görög nyelv VB.

21 Az VB oszt. főnöke.

Dr. Jánossy István 
r. tanár

Magyar nyelv IVAB. 
Latin nyelv 1A. 
Történet IVAB, VII.

19 Az IA oszt. főnöke.

Klaniczay Sándor 
r. tanár

Magyar nyelv 11B, I11B, 
VI.

Latin nyelv 111B.
17 Internátusi eforus.

Dr. Kliment Jenő 
r. tanár

Lalin nyelv 1IB, Vili. 
Görög nyelv VA, Vili. 19

A 11B oszt. főnöke.
A klassz.-filol. szertár 
és numizmatikai gyűj
temény őre.

Dr Koch István 
r. tanár

Történet II1AB, VI. 
Földrajz 1A, 11A, illB. 17

A lilB oszt. főnöke.
A tört.-földrajzi szertár 
őre.

Kovács János 
r. tanár

Magyar nyelv 1B. 
Latin nyelv IB, VA. 17 Az VA oszt. főnöke. 

Az Ifj. könyvtár őre.

Dr. Kubacska András 
r. tanár

Földrajz IVAB, 
Természétrajz HAB, IV 

AB, VI.
17 Tandijkezelő.

Dr. Loisch János 
r. tanár

Magyar nyelv VII. 
Német nyelv IAB, VB, 
VII.

Filozófia Vili.
16

A Vll. oszt. főnöke.
A modern Írod. szer

tár és az Írod. osztály
könyvtár őre.

Dr. Losonczi Zoltán 
r. tanár

Magyar nyelv Vili. 
Német nyelv IVAB, VI, 

Vili.
17 A Vili. oszt. főnöke.
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A tanár neve Tantárgy és osztály
Heti
ó ra 
szám

Jegyzet

Mikola Sándor 
tb. igazgató

Számtan IA, VAB. 
Fizika 111B.
Fizikai gyek. 111B.

17 A fizikai szertár őre

Mikó Imre 
r. tanár

Testnevelés 1AB, HAB, 
1I1B, 1VAB, VAB, VI, 
Vll, Vili.

24 A Diák-Sportkör vez. 
Tanította a vívást.

Morascher Hugó 
r. énektanár

Ének IAB, HAB, I11AB, 
1VAB. 8 —

Oppel Imre 
r. tanár

Rajz IAB, HAB, 111 AB, 
1VAB, VAB. VI. Vll. 
Vili.

2 0

A művészeti rajzszer
tár őre.

A Benczúr Gyula Kép- 
zőműv. Kör s a Dal- 
és Zeneegyes, elnöke, 
az ének- és zenekar 
vezetője.

Dr. Remport Elek 
r, tanár

Magyar nyelv IA, IVA, 
VAB.

Latin nyelv IVA.
2 0

A IVA oszt. főnöke. 
Az Arany János ön

képzőkör elnöke.

Renner János 
r. tanár

Számtan 111 A, VII. 
Fizika 1I1A. Vll. 
Fizikai gyak. Ill A. Vll.

18 A 111 A oszt. főnöke.
A mértani szertár őre.

Vitéz Dr. Réz Henrik 
r. lanár

Magyar nyelv 11 A. 
Német nyelv HAB, 111 
AB, VA.

19
A 11A oszt. főnöke.
A cserkészcsapat pa
rancsnoka.

Sulek József 
r. tanár

Számtan 1VAB, Vili. 
Fizika Vili.
Fizikai gyak. Vili.

17 —

Dr. Szolár Ferenc 
r. tanár

Latin nyelv 1VB, Vll. 
Görög nyelv Vll. 16 A 1VB oszt. főnöke.

Dr. Tóth Kálmán 
r. tanár

Latin nyelv VI. 
Görög nyelv VI. 
Történet VAB.

16
Az Ifjúsági Segélyegy

let tanárelnöke.
A gimn. tanári könyv

tár őre.

Unitárius tanulónkat hittanra Biró Lajos lelkész tanitotla, a római 
katholikusokat Serfőző József vallástanár, az izraelitákat — az órarend kere
tén belül — dr. Fényes Mór, hitoktatási felügyelő és dr. Havas Manó.

A r e n d k í v ü l i  t á r g y a k  t a n á r a i :  Művészeti rajz . Oppel Imre. 
Gyorsírás : Ihász József és dr. Remport Elek. Vívás : Mikó Imre. Egészségtan
tanár és iskolaorvos : dr. Bexheft Armin. Angol nyelv : Dubez Károly.

A l t i s z t e k  é s  s z o l g á k :  Bernáth János kapus, Andits József és 
Prepszent István.
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IV.

A tanárok irodalmi, művészeti, társadalmi 
munkássága.

BERECZKY SÁNDORTÓL
sajtó alatt van az „Egyetemes Keresztyén Egyház Tör

ténete“ a VI. osztály részére, IV. kiadásban Kókai Lajosnál.
Irt egy cikket a „Harangszó“-ba.

Dr. BEXHEFT ÁRMIN:
1. T e s t á p o l á s .  A „Magyar Népművelés Könyvei“-nek 

„Egészségi Ismeretek“ c. I. kötetében. (Kiadta Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegye közönsége.)

2. Módszeres utasítások a leányközépiskolák (leánygim
náziumok, lyceumok és kollégiumok) Egészségtani Tantervéhez. 
(A Közoktatási Tanács megbízásából.)

3. Iskolaorvosok és egészségtantanárok kiképzése. (Orvosi 
Hetilap.) (Sajtó alatt ez idő szerint.)

4. Kisebb cikkek különböző egészségügyi és egyéb, egész
ségüggyel foglalkozó folyóiratokban.

Ezeken kívül tartott különféle előadásokat.

Dr. HITTRICH ÖDÖN
sajtó alá rendezte a Római Régiségek VI. kiadását.

Dr. HITTRICH ÖDÖN és
Dr. KLIMENT JENŐ
sajtó alá rendezték latin olvasó- és gyakorlókönyvüket 

a gimnáziumok I. és II. osztálya számára.

Dr. KOCH ISTVÁN
felolvasása Dr. Tavasy Lajosról, intézetünk volt igazga

tójáról, megjelent „Tavasy Emlék“ címen.

Dr. LOISCH JÁNOS
kiadta és bevezetéssel, bibliográfiával ellátta Lindner Ernő

nek „Zépserscher Liederposchen“ című verskötetét (L. Kókai, 
Budapest, 1928), cikket írt a Protestáns Tanügyi Szemlébe és 
a Tanáregyesületi Közlönybe.
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Dr. L0S0NCZ1 ZOLTÁNTÓL
megjelent „A magyar tővéghangzók“ című munkájának 

második része (a Nyelvtudományi Közlemények XLVI. köteté
ben és külön is, Budapest 1927); „A magyar létige történeté
hez“ (Magyar Nyelv); „Egy évszázad magyar tudományossága 
és a református iskolák“, Thomsen Vilmos (Prot. Tanügyi 
Szemle); „A Szinnyei Emlékkönyv“ (Prot. Szemle).

OPPEL IMRE
cikkeket írt a „Rajzoktatás“ c. folyóiratba. Felolvasásokat 

tartott „A középiskolai képzőművészeti körök alakításáról“ és 
„A gyermek művészi neveléséről“ (megjelentek a Rajzoktatás
ban). Néhány arcképet festett. Könyvillusztrációkat rajzolt.

Dr. REMPORT ELEK.
Költeményei jelentek meg kolozsvári lapokban („Pász

tortűz“, „Magyar Nép“) s ugyancsak Kolozsvárott a Magyar 
Nép Könyvtára című sorozatban „A magyar szépirodalom 
története“ c. könyve.

Dr. SZOLÁR FERENC
megemlékezést írt Gyóni Gézáról gyóni emléktáblájának 

leleplezése alkalmából nehány fővárosi napilapba s a békés
csabai cserkészek perőcsényi táborozásáról a Békésmegyei 
Közlönybe.

V.

Tananyag és rendkívüli tantárgyak.
Az J., II., III., IV. osztályokban az 1924. évi tanterv sze

rint végeztük el a tananyagot, a többi osztályban még az 1899-i 
tantervhez alkalmazkodtunk, azzal az eltéréssel, hogy a német 
nyelvet iskolánkat fenntartó egyházunk képviselőtestületének 
határozata értelmében miniszteri jóváhagyással az 1924—25. 
tanévtől kezdve már az első osztályban is tanítjuk, mint kötelező 
rendkívüli tárgyát. Képviselőtestületünk tanári karunk javasla
tára 1927 április 13-án tartott gyűlésében elhatározta, hogy 
azok az elsőosztálybeli tanulók, akik az év végén német nyelv
ből elégtelen osztályzatot kaptak, bár a német nyelv az illető
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osztályban rendkívüli tárgy, kötelesek szeptemberben javító- 
vizsgát tenni. Ha ekkor is elégtelen osztályzatot kapnak, akkor a 
második osztályba való felvételük az igazgató belátására bizatik.

GYORSÍRÁS.
Gyorsíró tanfolyam Ihász József tanár vezetése alatt kettő 

működött heti 2—2 órában. A haladó csoportban az egységes 
gyorsírás második fokát, az i r o d a i  g y o r s í r á s t ,  a kezdő 
csoportban a f o g a l m a z á s i  g y o r s í r á s t  tanulták a külön
böző osztályok növendékei. A haladók közül Bohusch Gábor, 
Heinz Károly IV a oszt. és Szalágyi Géza V a oszt. tanulók 
elismerő oklevelet nyertek a Magyar Irásoktatók Egyes, országos 
pályázatán szép és szabatos stenogrammjukért.

ANGOL NYELV.
Tekintettel a modern nyelvek rendkívüli fontosságára, mó

dot akartunk nyújtani tanítványainknak, hogy az angol nyelv 
elemeit elsajátítsák. Dubez Károly úr, a BSzKRt ny. h. igaz
gatója vállalta el ezen fontos feladatot. — Két csoportban 21 
tanítványunk vett részt a délután tartott angol órákban és 
különösen az első csoport tanulói mutattak fel szép eredményt, 
akik a Plate—Tanger-féle tankönyvből 31 gyakorlatot végeztek 
el angolról németre és németről angolra való fordítással.

VI.

Tankönyvek az 1927—28. tanévben.
I. A. és B. osztály.

Bereczhy. Ó-szöv. élet- és jellemképek 10. kiad. Dunántúli ev. 
énekeskönyv. Klaéír Falap. Luther kis kátéja, 2. kiadás. Ú jszö 
vetség zsoltárokkal. Szárnyéi. Magyar nyelvtan, I. rész, fűzve. Hitt- 
rich Ödön. Latin nyelvtan, I. rész, fűzve. Hittrich-Kliment. Latin 
olvasó, I—II. o. sz. Kogutowitz. Földrajzi iskolai atlasz, II. kiad. 
Lakos-Németh. Földrajz, I. k. (1926. kiadás). Dr. Szilády Z. lvis 
természetrajz, I. r., 4. k., f. Thei'sz. Német nyelvkönyv I. Kovács G. 
Magyar olvasó, I. rész. Lévay-Kronberger. Mennyiségtan.

//. A. és B. osztály.
Bereczhy. Jézus élete és tanítása. Dunántúli ev. énekeskönyv.. 

Klaár Fülöp. Luther kis kátéja, 2. kiadás. Újszövetség zsoltárokkal. 
Beke. Számtan, II—III. o. Szinnyei. Magyar nyelvtan, I. rész.
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Kovács Géza. Magyar olvasókönyv, II. rész. Hittrich Ödön. Latin 
nyelvtan, I. r., 5. k., f. Hitirich-Kliment. Latin olvasó I —II. oszt. 
z. Dr. Kogutowitz. Iskolai atlasz. Lakos-Németh. Földrajz, II. kiad., 
fűzve (1926). Dr. Szilády Z. Kis természetrajz, II. rész. Szuppán- 
Szirtes. Stereometriai alakt, 5. k .,f . Tlieisz. Német nyelvkönyv, I. r.

III. A. és B. osztály.
Bereczky. Rövid egyháztörténet, 11. kiadás. Dunántúli ev. éne

keskönyv. Klaár Fülöp. Luther kis kátéja, 2. kiadás. Uj-szövetség 
zsoltárokkal. Beké. Számtan, II -III. o. Theisz. Német nyelvkönyv,
II. rész. Szinnyei. Rendszeres magyar nyelvtan. Góbi I. Magyar 
olvasókönyv, III. rész. Ilittrich Ödön. Latin nyelvtan, I. rész, ő. k. 
Hittrich Ödön. Latin nyelvtan, II. rész, 3. kiadás. Hittrich-Kliment. 
Latin olvasókönyv, III —IV. o. sz. Hittrich. Latin szókönvv. Mikola
5. Fizika gimn. és r.-gimn. számára. Kogutowitz. Történelmi iskolai 
atlasz, I. rész. Kogutowitz. Iskolai atlasz. Németh-Lakos. Földrajz,
III. rész, (1927. kiad.). Ember-Dékány. Magyarok története.

IV. A. és B. osztály.
Bereczky. Hit- és erkölcstan, 8. kiadás. Dunántúli ev. énekes- 

könyv. Klaár Fülöp. Luther kis kátéja. Újszövetség zsoltárokkal. 
Lévay-Krunberger-Schmiedt. Algebra. Endrei-Szele. Német nyelv
könyv, II. Pinlér-Zlinszky I. Stilisztika. Hittrich Ödön. Latin nyelv
tan, I. rész, 5. kiad. Hittrich Ödön. Latin nyelvtan, II. rész, 3. k. 
Hittrich—Kliment: Lalin olvasó- és gyakorlókönyv. I ll -IV. o., f. 
Hittrich Ödön. Latin szókönyv. Toborffy Z. Ásványtan és kémia. 
Lakos-Ncmeth. Földrajz, IV. kötet, 1927. Kogutowitz. Történelmi 
iskolai atlasz, I. r. !.évay ■Kronberger-Schmiedt. Geometria, 1. k. 
Arany-Lehr. Toldi (J. i. 11.) 14. kiadás. Ember István. Az ó-kor 
története.

V. osztály.
Bereczky. A kereszténység megalapításának története. Dunántúli 

ev. énekeskönyv. Ábel-Lévay-Polikeit. Mértan, I. rész, 6. kiadás. 
Pintér-Riedl. Retorika. Beke. Algebra, 10. kiadás, fűzve. Enclrei- 
Szele. Német tankönyv, II. rész. Hittrich. Római régiségek, 5. kiadás. 
Hittrich. Latin szókönyv. Kogutowitz. Történelmi iskolai atlasz, II. 
Maywald. Görög nyelvtan, 8. kiadás, fűzve. Maywald. Görög olv.. 
I., 7. kiadás, fűzve. Dr. Szilády Z. Állattan. Mika-Szabó. Ó-kor. 
Csengery. Szemelvények Ovidiusból. Hittrich. Görög szókönyv.

VI. osztály.
Bereczky. Keresztyén egyháztörténet, I. Újszövetség zsoltárok

kal. Dunántúli ev. énekeskönyv. Ábel-Lévay-Polikeit. Mértan, I. rész,
6. kiadás. Szigethy. Világtörténet, II. Beke. Algebra, 10. kiadás, 
fűzve. Hittrich. Római régiségek, 5. kiadás, Pintér-Riedl. Poétika. 
Hittrich. Latin szókönyv. Kogutowitz. Történeti iskolai atlasz, II. 
Livius-Kalmár. (.7. i.) 1,utter N. Szorszámi táblák, 16. kiadás.
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Maywald. Görög nyelvtan, 8. kiadás. Maywald. Görög olv., II., 5. k. 
Toborffy Zoltán. Ásványtan és kémia, ÍV. o. Vergilius Aeneiséből. 
Szemelvények (Wirtli) 4. kiadás. (J. i. 57.) Hittrich. Görög régisé
gek. HUlrich. Görög szókönyv. Schiller. Wilhelm Tell. Goethe. 
Hermann u. Dorothea.

VII. osztály.
Bereczhy. Egyet. kér. egyht. és a magyar ev. egyház története,

II. rész, 3. kiadás. Dunántúli ev. énekeskönyv. Ábel-Lévay-Polikeit. 
Mértan, II. rész, 5. kiad. Beke. Algebra, 10. kiadás. Beöthy. A ma
gyar nemzeti irodalomtörténet, I. rész, 14. kiadás. Hittrich. Római 
régiségek, 5. kiadás. Romeros Odysseiájából, Szem. (Csengery) Ko- 
gutowitz. Történeti iskolai atlasz, II. rész. Lutter. Szorszámi táblák, 
16. kiadás. Maywald. Görög nyelvtan, 8. kiadás. Miklós-Kaiblinger. 
Német nyelvk., V. r., 2. k. Sallusti Bellum Jugurthinum (Hittrich), 
3. k. (J. i. 51.) Szí jártó M. Kísérleti fizika, I. rész, 2. kiadás. Szin- 
nyei. A magyar nyelv, 9. kiadás. Vergilius Aeneiséből, Szemelvények 
(Wirth), 4. k. Geréb. Görög prózai szemelvények. Várkonyi. Sze
melvények Cicero beszédeiből. Ilittrich. Görög szókönyv. Takáts- 
Koczogh. Újkor. i

VIII. osztály.
Zsilinszky. Hit- és erkölcstan. Dunántúli ev. énekeskönyv. Ábel- 

Lévay-Polikeit. Mértan, II. rész, 5. kiad. Beke. Algebra, 10. kiadás. 
Beöthy. A magyar nemzeti irodalomtörténet, II. rész, 14. kiadás. 
Kornis. A pszichológia és logika elemei. Hittrich. Római régiségek, 
5. kiadás. Homcros I hasából szemelvények (Kempf) 2. kiadás (J. 
i. 59.) Horatiusbái Szemelv. (Wirth Gy.) 4. kiadás (J. i. 75.) Ko- 
gutowitz. Történelmi iskolai atlasz, II. rész. Lutter. Szorszámi táb
lák, 16. kiadás. Miklós-Kaiblinger. Német nyelvk., V. r., 2. kiadás. 
Tacitusból Szemelvények (Schmidt A.) 2. kiad. (.1. i. 56.) Geréb. 
Görög prózai szemelvények. Hittrich. Görög szókönyv. Kiss Lajos. 
Magyarország történelme VIII. o.

Segédkönyvek.
Protest, tanulóknak. Magyar biblia (I—VIII. o.) átdolgozott 

kiadás, kötve. Burián. Latin magyar szótár, I—VIII. oszt. 
Burián. Magyar-latin szótár I—VIII. o. EUscher .1. Home-
rosi szótár (VII—VIII. o.) 3. kiadás. Kelemen Béla. Ma
gyar- német szótár, III—V ili. oszt., 13. kiadás. Kelemen Béla. Né
met-magyar szótár, III—V ili. oszt., 13. kiadás. Mika S. Magyar 
történelmi olvasókönyv, I. r. II. rész a IV. o. számára —.—, III. 
rész az V. oszt. számára, IV. rész a VI. oszt. számára, V. rész a
VII. oszt. sz., VI. rész a VIII. oszt. számára. Rátz L. Matb. gyakorló
könyv, I., II. rész. Nagy József. A filozófia tört. (VIII. o.) 2. k. 
Dr. Wagner József. A magy diák daloskönyve. Radványi Ferenc. 
Kis német nyelvtan.
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[Szertárak.
1. TANÁRI KÖNYVTÁR.

A) Folyóiratok. 1. Budapesti Szemle. 2. Napkelet. 3. Magyar 
Nyelv. 4. Magyar Nyelvőr. 5. Irodalomtörténet. 6. Egyetemes 
Philologiai Közlöny. 7. Irodalomtörténeti közlemények. 8. Századok.
9. Magyar Pedagógia. 10. Földrajzi közlemények. 11. Athenaeum.
12. Protestáns Szemle. 13. Egészség 14. Zeitschrift für physika
lischen und chemischen Unterricht. 15. Magyar Szemle.

B) Egyéb művek vétel és ajándék útján:
1. Hahn Hermann, Physikalische Freihandversuche. 1. 2. Teil.

2. Aufl. Berlin 1912— 26. Salla.
2. Lichtmann W. dr., Methodik des mathemat. Unterrichts. 1— 3. 

Theil. 1—2. Th. II. Ausg. Leipzig, 1923— 26 Quelle és 
Meyer.

3. Szász Zsombor, Erdély Romániában, Budapest, 1927. Grill.
4. Miskolczy G., A horvát kérdés története és irományai a rendi 

állam korában, 1— 2 k. Budapest, 1927— 28. Történelmi Tár
sulat.

5. Lukinich I., Mohács. Emlékkönyv. Budapest, 1926.
6. Emlékkönyv gr. Klebelsberg kuno dr. negyedszázados működé

sének emlékére. Budapest, 1925.
7. Emlékkönyv Berzeviczy Albert félszázados írói működésének 

ünnepére. Pécs, 1925.
8. Makkay Sándor, Magyar fa sorsa. Budapest, 1927.
9. Góbi Imre, Csak szálljatok. Versek. Budapest, 1927. Légrády.

10. Petőfi Társaság 50 esztendeje. Budapest, 1926.
11. Kornis Gyula dr., A magyar művelődés eszményei 1777-1848. 

I—II. k. Budapest, 1927. Egyetemi ny.
12. Magyary Zoltán dr., A magyar tudománypolitika alapvetése. 

Budapest, 1927, Egyetemi ny.
13. Fináczi E. dr., Az újkori nevelés története. (1600 1800.)

Budapest, 1927. Egyetemi ny.
14. Ravasz László, Tudom kinek hittem. Budapest, 1927. Stádium.
15. Kallós Ede, Görög vallástörténet és mitológia. Budapest, 1927.
16. Horváth János, A magyar irodalmi népiesség Faludétól Petőfiig. 

Budapest, 1927. Akadémia.
17. Borbély István, A magyar irodalom története. 1 —2. k. Kolozs

vár, 1924— 25. Minerva.
18. Szádeczky K. Lajos. A székely nemzet története és alkotmá

nya. Budapest, 1927. Franklin.
19. Mercier Ch., Izráel prófétái. Franciából ford. Muraközy Gy. 

Budapest, 1926.
20. Szabó József, A protenstantizmus Magyarországon, Budapest, 

1928. Bethlen-szövetség.

VII.

26



21. Helder Antal, Michelangelo, Budapest. 1927. Franklin.
22. Kuhárszky I., Egyiptom. Budapest. Világirod.
23. Komis Gy. dr., Az elszakított magyarság közoktatásügye. Bu

dapest, 1927.
24. Kornis Gy. dr./ Kultúra és politika. Budapest, 1928. Franklin.
25. Bartha József dr., Két nemzedék magyar irodalma. 1875— 

1925. Budapest, 1926. Pátria.
26. Gyulai Pál, Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850— 

1904. Budapest, 1927. Akadémia.
27. Szimonidesz Lajos, A világ vallásai. 1— 2 k. Budapest, 1928. 

Dante.
28. Platon, Válogatott művei. Fordítják többen. 1—3. rész. Buda

pest, 1909 — 13. Franklin.
29. Apponyi Albert gr., Igazságot Magyarországnak. Budapest, 1928. 

Külügyi Társaság.
30. Sebesi Dénes, Gróf Bethlen István. Budapest, Egyetemi ny.
31. Gr. Széchenyi I., Beszédei. Összegyűjté Zichv Antal. Budapest, 

1887. Athenaeum.
32. Kovács Lajos, Gr. Széchenyi István közéletének 3 utolsó éve. 

Budapest, 1889. Franklin.
33. Gaal Jenő, Gróf Széchenyi I. nemzeti politikája és jövőnk. 

Budapest, 1903. Politzer.
34. Pintér Jenő, Magyar irodalomtörténet. Népes kiadás. 1— 2. k. 

Budapest. 1928. Franklin.
35. Kazinczy Ferenc levelezése. 22 kötet. Közzéteszi Harsányi István. 

Budapest, 1927. Akadémia.
36. Bőd Péter, Magyar Athenas. 1766.

A 30—33. számokat dr. Burchard-Bélaváry Andor úr, a 36. 
számot Kelen Ferenc úr ajándékozta.

A könyvtár őre: Dr. Tóth Kálmán.

2. IRODALMI OSZTÁLYKÖNYVTÁR.

Új beszerzés: Arany János: Toldi Estéje, Lehr Albert magya
rázataival 30 példányban. Ilerczeg Ferenc: Pogányok, 50 pél
dányban. A könyvtárban, az új tanterv szerint átcsoportosítva, egy
nek a kivételével átlag 50 példányban a következő művek találhatók:
V. osztály: Jókai, Az új földesúr; Arany, Toldi szerelme;
Arany, Toldi estéje: Zlinszky, Szemelvények a magyar
nemzeti lírából; Greguss—Beöthy, Magyar balladák. —
VI. osztály: Zrínyi, Szigeti veszedelem; Vörösmarty, A két szomszéd
vár; Arany, Buda halála; Eötvös, A falu jegyzője; Kemény, Zord 
idő; Herceg, Pogányok; Sophokles, Antigone; Shakespeare, Julius 
Caesar; Moliére, A tudós nők; Kisfaludy, A kérők. — VII. osztály: 
Szemelvények Balassa költeményeiből; Gyöngyösi, Murányi Vénus; 
Szemelvények Mikes Törökországi leveleiből; Szemelvények Csokonai 
költeményeiből; Szemelvények Kazinczy Pályám emlékezeté-ből:

i
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Berzsenyi költeményei; Katona, Bánk bán. — VIII. osztály: Sze
melvények Széchenyi Hitel-éből; Vörösmarty kisebb költemé
nyei; Gyulai, Vörösmarty életrajza; Gyulai emlékbeszédei; Arany 
kisebb költeményei; Arany elbeszélő költeményei; Petőfi költemé
nyei; Tompa költeményei; Madách, Az ember tragédiája. — Hasz
nálati díj az V—VII. osztályokban 3 P, a VIII. osztályban 4 P, 
szegény tanulók ingyen használták a könyveket.

A könyvtár őre: Dr. Loisch János.

3. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR.

Gyarapodás 32 mű. Vétel: 26; ajándék 7. Gál József, volt 
tanítványunktól 2, Hochsinger Pál II. b) 1 k. a IV. a) és b) oszt. 
tanulóitól 2— 2 k. A szíves adományokért ez úton is köszönetét mon
dunk. A könyvtár állománya 1540 kötet. Használta 1.50 P évi 
díjért az I—IV. o.-ból 148 tanuló, ingyen 47, összesen 195. — 
A 8 szekrénybe (I—IV. oszt.) szétosztott könyveket a magyar nyelv 
tanára vagy az osztályfőnök kezelte.

A könyvtár őre: Kovács .János.

1. FIZIKAI SZERTÁR.

Az 1927/28. tanévben a szertár gyarapodása a következő volt:
1. Vétel utján: 1 készülék a felületek elvének demonstrálására, 

a tengeralattjáró modelje, 1 készülék az akció-reakció elv demonst
rálására, 1 mérleg 500 gr. megterhelésre, 0.01 gr. érzékenységre,
1 készülék a gőzfeszültség demonstrálására léggel telt térben, 1 gőz
dugattyú, 1 forgó-állvány, í porcelláncső, 2 elektroszkóp, 1 lámpa 
a ílartl-féle optikai koronghoz, 1 ingás centrifugális készülék, 1 
iszapoló-készülék, 1 centrifugális szárító-készülék, 1 demonstrációs 
hőmérő, 1 Gaede-féla olaj légszivattyú elektromotorral, 1 vízlég- 
szívattyú visszacsapó szeleppel 1 vetítőlámpa, 1 készülék a rezgések 
csillapodásának meghatározására, 1 Volkmann-féle készülék kötél
hullámok bemutatására, 1 pár rezonáló hangvilla, 1 sztroboszkopikus 
korong, 1 háromszinű lámpakészülék, 1 Volkmann-féle precíziós 
állvány, 12 drb konzoltartó, 12 üvegcsap, 8 kifolyásos edény, 
96 acélgyűrű, 4 drb szekrénypolc, 12 Maey-féle rugósmérleg,
2 üres prizma, 12 drb skálanélküli thermometer, 10 drb cm3-ekre 
osztott cső, 6 drb mérőhenger, 12 drb lombik, 12 drb főzőpohár, 
2 drb vízvoltaméter, 8 drb galvánelem, 1 manométer, 1 drb 10 
méteres mérőszallag, 6 drb tolómérce, 6 drb mikrométer, 3 drb 
vízszínmérő, 3 drb piknométer, 36 drb emailfazék, 12 drb alumi- 
niumfazék, 12 drb nikkelezett edény, 4 tucat kötőtű, 10 drb gyertya, 
2 hőmérő, 80 drb kémcső. Ezeken kívül: fa- és fémlemezek, vas
es rézhuzalok, krómnikkeldrót, zongorahúr, selyemzsinór, gummicső, 
gombostű, golyók, papiros, csavarok, szegek, aether, petroleum, 
jég, paraffin, konyhasó, kénsav fixirnatron.
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2. Javítás: Egyfonalú elektrométer, barométercső, vízlégszí- 
vattyú. Összes kiadások: 3274.15 pengő, amely összeg a rendes 
évi dotációból, a Simonyi-alapíól kapott rendkívüli dotációból, to
vábbá a fizikai gyakorlatokban résztvett tanulók díjaiból nyert 
fedezetet.

A szertár őre: Mikola Sándor.

5. TERM ÉSZETRAJZI SZERTÁR.

A lermészetrajzi szertár fejlesztése ez évben is abban az irány
ban történt, hogy a természetrajzi tanításnak kellő szemléltető anyag 
álljon rendelkezésére.

A szemléltető oktatás célját szolgálja az újonnan beszer
zett epidiaszkóp is, amely lehetővé teszi a könyvábrák és tárgyak 
kivetítését is. Az epidiaszkóp, az elsötétítési berendezés és vetítővászon 
1700 P-be került.

Az Y. A) és V. B) osztály tanulói részére biológiai gyakor
latokat tartottunk, amelyeken alkalmuk volt megismerni a madara
kat, bogarakat, lepkéket, kagylókat stb., résztvettek állatok boncolá
sánál is és frissen levágott állatok belső szerveit, szívet, májat, 
tüdőt, lépet tanulmány ózhattak. Ezek a gyakorlatok, bár anyag és 
berendezés dolgában még sok a pótolni való, feltétlenül hasznosak, 
mert megtanítják es hozzászoktatják a tanulókat az önálló megfi
gyelésre és személyes tapasztalat alapján jobban rögződnek az isme
retek. Nagy szolgálatot teljesíteti: a gyakorlatokon a vetítőkészülé
künk is.

A szertár rendezése is állandóan folyik, főleg a gerinces ál
latokra és készítményekre került ezidén a sor, kb. 70 formalinos és 
alkoholos készítményt felújítottunk és megkezdődött a leltári tár
gyak pengőértékben való átértékelése is.

A szertár gyarapodása részint vétel, részint ajándékok útján 
történt.

A bútorzat egy üveges könyvtári szekrénytoldalékkal gyara
podott 40 P értékben.

A könyvtár vétel útján megszerezte Lambrecht K. »Az ősem
ber« és Materlinck: »A természet élete« című munkát. Nussbaum 
Egon I. B. oszt. tanuló Saffel K. BLlderatlas der Zoologie. Lóránt 
Ferenc VII. oszt. tanuló Dr. Verzál- F. Az élet, betegség és halál 
c. könyvet és számos képet. Sztehló Kornél úr 18 drb őskori állat- 
olajfestményt. Magyary Kossá úr több separatumot, Bárok Lajos 
I. A. oszt. tanuló pedig 3 kisebb könyvet ajándékozott a szertárnak.

Az ásvány-kémiai szakcsoport is bővült a következő ajándé
kokkal: Perls Tamás 1. A. nátriumot és káliumot, Bergl László
IV. B. muszkovit csillámlemezeket, Jakobovics István V. A. Mangán 
és szénféleségeket, Radvánv IV. A. pedig a Mátrából kőzeteket 
adományozott.

Az állatgyűjtemény gyarapodása: Herkules-bogár, 1 kitömött 
fácánkakas Gara Péter I. A. ajándéka; tengeri csikóhalak Freund
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Alfréd V. A. ajándéka és 2 kanári madár, Alberti István III. A. aján
déka. Szertárunk még számos bogár, lepke és kagyló-csiga objektum
mal gyarapodott, amelyekért ezúíon köszönetét mondok az adományo
zóknak.

A szertár őre: Dr. Bogs eh Sándor.

6. TÖRTÉNETI ÉS FÖLDRAJZI SZERTÁR.

A lefolyt iskolaévben a szertár gyarapodása a következő: M. 
Földr. Int.: Európa falitérképe, Afrika falitérképe, Magyarország 
hegy- és vízrajzi térképe; II. Kiepert: Imperium Roman um fali
térképe; Balatoni térkép 4 lapon (1:75.000); 12 drb Wachsmuth- 
féle falikép; dr. Fodor Ferenc: A szülőföld és honismeret könyve; 
U. az: Általános gazdasági földrajz; Dr. Prinz Gyula: Budapest 
földrajza; dr. br. Wlassics Tibor: Balatoni kalauz; Gáspár F.: 
A föld körül (I—VI.) II. a. A fehér ember útja. Dr. Lóczy Lajos: 
Balaton 1920.

A szertár őre: Dr. Koch István.

7. MODERN IRODALMI SZERTÁR.

Űj beszerzés: Dessoir, M.: Die Philosophie in ihren Einzelge
bieten. Berlin 1925. — Grothe H.: 700 Jahre deutschen Lebens 
in der Zips. Crimmitschau, 1927. — Dessoir M..: Aesthetik und 
Kunstwissenschaft. 2 Auflage. Stuttgart 1923. — Szigethy L .: 
Luther lelke 1.—II. Budapest 1926 -27 . — Babits M.: Halálfiai. 
Budapest 1927. — Gulácsv J .: Fekete vőlegények I.— III. k. 3. 
kiadás. Budapest, 1927. — Bak J. és Dávid L.: Kincsesház. Mis
kolc 1927. Szigethy L .: Goethe. Budapest 1927. — Szigethy 
L .: Schiller. Budapest 1927 — Fausel E .: Das Zipser Deutsch
tum. Jena 1927. — Meier J .: Deutsche Volkskunde. Berlin und 
Leipzig. 1926. — Dr. l.oisch János adománya: Zépserscher Lieder- 
poschcn von Lendners Ernst von Kejsenmark. 3. Auflage. Buda
pest 1928.

A szertár őre Dr. Loisch János.

8. KLASSZIKÁI FILOLÓGIAI SZERTÁR.

Vétel: Nagy József: A filozófia története; u. a. Ethika.
Baedeker: Mittelitalien, Rom; Baedeker: Oesterreich. Nagy József: 
A psychológia főkérdései. Fügner-Heraeus: Livius I. Dekas. I, II,
III. kötet. Cauer: Ilomeros: Odysseia: Ajándék: Weissenfels:
Aristoteles Auswahl L, II., kötet; Müller M. I. Ciceronis or. sei. 
XXL pars II.; Eberhard: M. Tullii Ciceronis orat. sei. XIX. 1 
kötet, összesen 4 kötet és a magyar tanárok első római tanúlmány- 
útjának résztvevőiről fénykép. Dr Tóth Kálmán tanár úr ajándéka.

A szertár őre: Dr. Kliment Jenő.
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9. ÉREMGYÜJTEMÉNY.

Ajándék: 6 drb. római érem gipsz másolata, dr. Hittrich 
Ödön igazgató úrtól: 46 drb római érem és egy fibula-töredék 
Nevelős Ágoston úrtól, volt tanítványunktól (1926.)

A szertár őre: Dr. Kliment Jenő.

10. MÉRTANI SZERTÁR.

Gyarapodás e tanévben nem volt.
A szertár őre: Renner János.

11. MŰVÉSZETI RAJZSZERTÁR.

Új beszerzések: Wells: A művészetek fejlődése, Stimakovics: 
Bevezetés a művészetek történetébe. 21 drb majolikaedény a hód
mezővásárhelyi telepről. (Lásd még a »Benczúr Gyula képzőmű
vészeti kör« c. rovatot is!)

Az Orsz. magy. Képzőművészeti és a magyar iparművészeti 
Társulatnak rendes tagja gyanánt szerepelünk.

A szertár őre: Oppel Imre.

12. EGÉSZSÉGTANI SZERTÁR.

A mentőszekrény kötözőszerkészletének folytatólagos kiegészí
tésén kívül nem gyarapodott.

A szertár őre: Dr. Bexheft Ármin.

13. TORNASZERTÁR.

Élj beszerzések: 2 pár sí (felszereléssel); 10 pár futócipő: 
6 rend jéghoky felszerelés (nadrág, sípcsontvédő, mellény); Niels 
Ruth: Gimnasztika képekben (összeállította: Király Dezső); Jakus 
Király: Téli tréning és svédtorna; Csorba: Zenés szabadgyakorlatok; 
1 drb 3 kg.-os súlygolyó; 10 drb kézilabda; 4 drb vívókabát; Ács: 
A tenniszjáték ismerete.

A szertár őre: Mikó Imre<

V i l i .

Ifjúsági egyesületek.
1. ARANY JÁNOS-KÖR.

A kör Dr. Remport Elek tanárelnök vezetésével ebben a tan
évben is a régi keretek közt folytatta működését. Tisztviselői a
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következők voltak: I. titkár: Laszgallner Guído V ili. II. titkár: 
Leimdörfer György Vili. I li. titkár: Boross István VII. Főpénz
táros: Forbáth László VII. Főkönyvtárosok: Polgár Endre és
Velvart László VII. Főelienőr: Glatz György Vili. Pénztárosok: 
Aczél György Vll. és Vide Tibor VI. Ellenőrök: Haraszti György
VII. és Mendelsohn György VI. Könyvtárosok: Bein Károly V ili., 
Gyuricza Béla V ili., Gsipkay Sándor VII., Hager Jenő VI., Scholtz 
László VII., Sehne Sándor VII., Laszgallner Iván VI. osztályú ta
nulók.

A körnek 92 rendes és 52 olvasótagja volt,’ még pedig a VIII. 
osztályból 27, a Vll-ből 25, a Vl-ból 40, az V. a)-ból 24 olvasó 
és az V. b)-ből 28 olvasótag.

Az alakuló- és zárógyűlésen kívül 19 rendes ülést tartott, 
melynek tárgyát szabadelőadások, szavalatok, felolvasások, költemény- 
és novellabemutatások tették. Napirendre került és bírálatban része
sült összesen 6 tanulmány, 8 szabadelőadás, 26 vers, 16 műfor
dítás, 3 novella és 28 szavalat. A munkakedv fokozására a kör 
szavalóversenyt és pályázatot rendezett. A szavalóversenyen Laszgall
ner Guidó VIII. o. t. nyerte az első díjat, míg Scholtz László VII. 
o. t. és Szegő György VI. o. tanuló második-második díjat kapott. 
Az évvégi pályázaton a következők nyertek jutalmat: Leimdörfer
György Vili. o. t. versével, Scholtz László Vll. o. t. műfordításával 
és Molnár Aladár Vll. o. tanuló novellájával. Dicséretben részesült 
Scholtz László V ll. o. t. verse, Boros István VII. o. t. műfordí
tása és Leimdörfer Györgv VIII. o. b. novellája.

A Döbrentei aranyat Leimdörfer György Vili. o. t. kapta a 
körben kifejtett buzgó munkájáért. A könyvtár ajándékozás útján 
26 művel és vétel útján 31 művel gyarapodott; köteteinek száma 
0000. A kör a Napkelet, Pásziortüz és Magyar Nyelv c. folyóiratokat 
járatta.

2. DAL- ÉS ZENEEGYESÜLET.

Tanárelnöke: Oppel Imre. Ifj. elnök Pfeifer Ede. Főjegyző: 
Dombi József, főpénztáros: Berkovics György, főkönyvtáros:
Gyuricza Béla, főgondnok: Németh Zoltán, ellenőr: Tenk Oszkár 
V ili. o. t.-k.; aljegyző: Kolhenheyer Zoltán, aIkönyvtáros: Glosios 
Tibor, alpénztáros: Hager Jenő, algondnok: Polgár Ferenc VII. 
o. t.-ók. A fenntartó egyház bölcs gondoskodása folytán a meg
szavazott évi általány teljesen függetlenített bennünket az anyagi 
gondoktól.

Dec. 17-én a Dr. Böhm Károly emléktábla javára rendez
tük első hangversenyünket a következő műsorral: 1. Dürrner Gyula: 
Viharban. Előadja az énekkar Oppel Imre tanár vezetésével. 2. a) 
Hubay: Szóló a Cremonai hegedűsből, b) Brahms Joachim: V. 
Magyar tánc. Hegedűn előadja Győri Andor VII. o. t. Zongorán 
kiséri Faragó László VII. o. t. 3. a) Schubert: .Moment Musical, 
b) Chopin: Grande Valsc as-dur. Zongorán előadja Hercz Imre 
VITT. o. t. 4. a) Schuinann: Träumerei, b) Tschaikovszky: Bar-
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Carola, c) Bach—Gounod: Meditation. Előadja a zenekar Oppel 
Imre tanár vezetésével. 5. Mozart: Szöktetés a Serailból. Nyitány. 
Előadja a zenekar Oppel Imre tanár vezetésével. 6. Mendelssohn: 
Hegedűverseny. I. tétel. Hegedűn előadja Pfeifer Ede VIII. o. t., 
a Dal- és Zeneegyesület ifjúsági elnöke. Zongorán kíséri Farkas 
László, iskolánk volt növendéke. 7. a) Haydn: Variációk f-moll. 
b) Mendelssohn: Scherzo. Zongorán előadja Fehér György V. o. t.
8. Mozart: Zongoraquartelt g-moll 1. tétel. Előadják: Hercz Imre
VIII. o. t. (zongora), Győri Andor VII. o. t. (hegedű), Polgár 
Ferenc VII. o. t. (brácsa). 9. Weber: Cigánykar a Preciosá-ból. 
Előadja az énekkar Oppel Imre tanár vezetésével.

Anyagilag is jól sikerült a hangverseny, úgyhogy 300 pengőt 
adhattunk az emléktábla javára.

Felülfizettek: Knuth Károly 30 P, Dr. Murányi Ernő és Szabó 
Imre 20 P, Dr. Böhm Dezső, Dr. Elischer Vilmos, Hirsch Imre, 
Tomcsányi Móric és Zorkóczy Samu 10 P, Dr. Neumann Károly 
és Dr. Zimmermann Károly 6 P, Lonkai Zsigmond és Rátz 
László 5 P, Lantossy Gábor 4 P, Benes Imre és Glatz Ede 3 P, 
Hámos Róbert, Huszka Gyula,, vitéz Jármay Pál, Dr. Keményffy 
Béla, Laurentzy Vilmos, N. N., Székely György, Dr. Vázsonyi 
János 2 P, T. T. és X. Y 1 P. Fogadják nemeslelkű adományaikért 
hálás köszönetünket.

Második, talán még az elsőnél is jobban sikerült hangversenyün
ket március hó 29-én rendeztük a következő műsorral:
1. Händel: Orgonaverseny Nr. 2. Előadja a zenekar Oppel Imre 
tanár vezetésével. Az orgonaszólamot harmóniumon játssza: Fehér 
György V. o. t. 2. Schuhmann: Faschingsschank Op. 26. Zongo
rán előadja: Kerekes János V. o. t. 3. a) Schubert: A hárs. b) Svéd 
négyes. Zenei tréfa. Előadja a vegyeskar Oppel Imre tanár vezetésé
vel. 4. Dankla: Trois petites Symphonies. Nr. 3. Előadják: Kürti 
László (I. hegedű), Ágoston Imre (II. hegedű). Mendelssohn György 
(zongora) VI. o. tanulók. 5. Demény Dezső: Szerenád. Előadja a 
vegyeskar Oppel Imre tanár vezetésével. 6. Volkmann: 
Serenade F.-dur. Előadja a zenekar Oppel Imre tanár vezetésével.
7. a) Manen: Chanson, b) Cartier: La Chasse (caprice), c) Hubay: 
Zephir. Előadja: Pfeiffer Ede VIII. o. t., a Dal - és Zene-egyesület 
ifjúsági elnöke. Zongorán kíséri: Fehér György V. o. t. 8. Liszt: 
XIII. Magyar rapszódia. Zongorán előadja: Faragó György V. o. t.
9. Beliczay Gyula: Hymnus. Előadja a férfikar Oppel Imre ta
nár vezetésével. 10. a) Schubert: fi-moll Symphonia I. tétel, b) 
Mozart: Gärtnerin aus Liebe. Zongorán négy kézre előadják: Árvái 
Béla és Láng György VII. o tanulók. 11. Meyerbeer: Koronázó in
duló a »Próféta« című operából. Előadja a zenekar Oppel Imre tanár 
vezetésével.

Felülfizettek: Báró Kornfeld Mór 20 pengő, Kovács
Ferencné 20 pengő, Baumgarten Nándorné 11 pengő, Fellner 
Pál, Halom Imréné, dr. Krepuska Géza, Neugebauer Vilmos és 
báró Radvánszky Albert 10 P, Hirsch Ferenc 7 P, Baldauf Má-
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ly ás 6 P, Glosíos Dániel, Lukács Antal, Meckleí Oszkár, «ír. Zsig
mondy Jenő 5 P, Glatz Ede 3 P, Farkasdy Zoltán, Szendrő Tibor, 
X. Y. 2 P, Alberti István 1 P.

Hálásan köszönjük a jóleső adományokat. Nagy szükségünk 
volt rá, mivel nagy beruházásokat eszközöltünk: két új nagybőgőt 
és egy teljes felszerelésű nagydobkészletet vettünk, a nagy díszhar- 
moniumot átalakítottuk elektromos hajtásra, beszereztük az összes 
szólamokkal — a »Mittelschulen Streichorchester« c. gyűjtemény 
5 kötetét.

A két hangversenyen kívül a következő alkalmakkor szerepel
tünk: a tanévmegnyítón, ez okt. 6-iki Aradi vértanuk emlékünne
pén, az okt. 3 1-iki .Reformáció emlékünnepén, nov. 16-án dr. Hitt- 
rich Ödön igazgató névnapja alkalmával, nov. 28-án a Szepesi 
Egyesület Budapesten által rendezett ünnepségen, mikor is előadtuk 
ének- és zenekarral Méhul: Ünnepi köszöntőjét és zenekarral Schu
mann: Träumerei és Brahms: Magyar táncok c. darabokat, már
cius 15-iki nemzeti ünnepélyen, a június 20-iki dr. Böhm Károly 
emléktábla leleplezési ünnepélyen (Beethoven: Isten dicsősége és 
Papp-Yáry—Szabados: Hiszekegy darabokat, mindkettőt vegyeskar
ral) és az Évzáró ünnepélyen.

Az egyesület legbuzgóbb, legtevékenyebb tagja részére meg
szavazott 10 koronás aranyat a tanárelnök Németh Zoltán VIII. o. 
t. főgondnoknak Ítélte oda.

Állandó énekkarunk 150 tagból áll, a vonószenekarunk pedig 
28 tagból.

Az egyesület tulajdona az 500 kötetből álló zenekönyvtár, két 
nagybőgő, tokkal, két cselló tokkal, négy brácsa, nyolc teljesen 
felszerelt hegedű — tokok nélkül, egy teljesen felszerelt nagydob
készlet, egy fuvola, egy számykürt, egy kis harmonium és 30 
zenekari hangjegyáilvány, 4 nagy könyvtárszekrény.

3. IFJÚSÁGI SEGÉLYEGYLET.

Tauárelnök: Dr. Tóth Kálmán. Bevételek: 1. Tagdíjak a folyó 
iskolai évről: 1718.05 pengő. 2. Tagdíjak a múlt iskolai évről: 
226.59 pengő. 3. Adományok: a) A Nagytiszteletű Egyházi Kép
viselőtestület adománya könyvtári beszerzésekre 600 pengő, b) Renk 
Ernő úr adománya 30 P. c) A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület adománya 50 P, d) A Magyar Országos Központi Ta
karékpénztár adománya 40 P, e) Dubez Károly úr ajándéka 41.30  
pengő. Összesen: 761.30 pengő.

4. Takarékpénztári kamat 1927 dec. 31-ig 170.08 P. 5. 
Vegyesek: 30.44 P. Összeg: 2906,46 pengő.

Kiadások: 1. Könyvekre és írószerekre 1332.94 pengő.
2. Beírási díjra, tandíjra, vizsgadíjra és vegyesekre 435.06 pengő.
3. Ösztöndíjakra 380 pengő. Összes kiadás: 2148 pengő. Maradvány 
758.46 pengő, mely a múlt évek maradványával együtt takarék- 
pénztárban van elhelyezve. A megtakarított összeg: 4808.33 pengő.
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A s'cgéíycgycsüíelí könyvtár kezelésének fáradságos munká
ját Faluba György végezte. Az 1927/28. tanévben a Segélyegyesület 
215 tanulónak mintegy 2000 kötet könyvet kölcsönzött ki. 35 
szegénysorsú tanuló ingyen kapott könyvet, a többiek használati 
díjat fizettek, amelyből 158G P folyt be. Az elengedett használati 
díj 500 pengőt tesz ki. Hátralék mintegy 100 P. A nagytiszteletű 
Egyházi képviselőtestület szegénysorsú tanulóknak könyvekkel való 
ellátására ebben az iskolai évben 600 pengőt utalványozott és se
gítségét a jövőben is kilátásba helyezte. Fogadják egyesületünk 
pártfogói hálás köszönetünket.

4. A FÖGIMNÁZilMI IFJÚSÁGI GYÁMEGYLET.

A Főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet működése 30. évében 
is Bereczky Sándor vallástanár vezetése mellett munkálkodott. A 
tanév elején tartott választmányi ülés titkárnak Glatz György VIII. 
oszt. tanulót, pénztárosnak Makláry Tivadar VI. o. tanulót, ellen
őrnek Szandtncr Béla V ili. o. tanulót választotta meg. Osztály
pénztárosok és ellenőreik a következők voltak: IÁ Szepesi János 
és Valatin János. IB Hosztják Albert, Bókay János. IIA. Lau- 
rentzy Vilmos, Rózsa László. IIB Posch Géza, Knuth Ernő. IIIA 
Landi János, Pénzes Sándor. IIIB Knuth Béla, Maier Endre. 
IVA Bohus Gábor, Lehr József. IVB Filló József, Ovády Gábor. VA 
Tóth Károly, Wallaszky Dezső. VB Freund György, Forgács Ta
más. VI. Makláry Tivadar, Kovács Jenő. VII. Csipkay Sándor, 
Hager Jenő. VIII. Glatz György, Szandtner Béla. Egyes osztályokban 
következő összegeket ajánlottak fel: IA 54 P 50 fill., IB 58 
P. IIA 62 P. IIB 27 P. ÍI1A 42 P. 60 fill. HIß. 52 P 40 fi«!. 
IVA 40 P 50 fill. IVB. 28 P 50 fill. VA 78 P 80 fill. VB 35 
P 50 fill. VI. 47 P 50  fill. VII. 49 P 10 fill. VIII. 77 P. 
Összesen: 653 P 40 fillér.

Április 28-án vallásos estét rendeztünk, melyen Bereczky Sán
dor arról beszélt, hogy mit köszön a keresztyénség a magyar nem
zetnek, dr. Rcmport Elek tanár költeményeket adott elő. A tanulók 
közül Glatz György VIII. o. t. dolgozatot olvasott fel a következő 
címmel: Mit köszön a magyar nemzet a kérésztyénségnek? Költe
ményeiket adták elő: Leimdörfer György VIII. o. t., Boros Ist
ván VII. o. I. és Scholz László VII. o. t. Szavaltak: Laszgallner 
Guido VIII. o. t., Nagy Mihály V. o. t., Bohár László III. o. t. 
Zeneszámmal szerepeltek: Kürti László VI. o. t., Mendelssohn 
György VI. o. t., Faragó György V. o. t. A vallásos est tiszta be
vétele: 166 P 30 fill. volt. Az egész évi jövedelem kitett 783 
P 20 fillért. Ennek egynegyedét 195 P 80 fillért a Gyámegylet 
az Egyetemes gyámintézet javára ennek pénztárába fizette be. A 
szabad rendelkezésre maradt 587 P 40 fill.-bői adott a buda
pesti prot. árvaháznak 30 P-t, a soproni Theol. Otthonnak 
30 P-t, a kelenföldi ev. templomalapra 30 P-t, az an
gyalföldi ev. templomra 30 P-t, a kőbányai ev. templomra
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30 P-őt, a Luther-Szővetségnek 30 P-őt. Tanulók segélyezésére ki
osztott 375 P-őt. A maradékot a tőkéhez csatoljuk.

5. BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI SPORTKÖR 1927—28. TANÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL.

A budapesti Ág. hitv. ev. gimnázium DSK sportköre a Kisosz 
budapesti kerületének északi csoportjába tartozik. 1913 szept.-ben 
alakult, s a Kisosz 160 szám alatt igazolta.

A sportkör tiszteletbeli elnöke dr. Hittrich Ödön igazgató, 
vezetőtanára ghimesi Mikó Imre (lakik: Budapest, VII, Damja
nich-u. 26/b) testnevelési tanár.

Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 580.
A magántanulók, illetve magánvizsgázók száma: 10.
A testgyakorlás alól felmentettek száma összesen 24.
A testnevelési alap fizetése alól felmentettek száma: 138.
A testnevelési alapra fizető tanulók száma összesen: 442.
A sportkörben működő tagok száma korosztályonként:
I. korosztály (10— 12 évesek): 66. II. korosztály (12— 14 

évesek): 49. III. korosztály (1 4 — 16 évesek): 73. IV. korosztály 
(16 éven felül): 56. Összesen: 244.

A sportköri foglalkozás heli óraszáma összesen 6.
A sportkörben a következő szakosztályok működnek: labdarúgó, 

füleslabda, kosárlabda, tennisz, torna, atlétika, úszás, vívás, sí, kor
csolya, jéghoki, céllövészet és turisztika.

Az intézetnek 200 m- alapterületű, fűrészporos padozatú torna
terme van. Udvara játékra alkalmas, alapterülete 2800 m2. Külön 
játszóterme és úszodája nincs. A tagok a MAG margitszigeti sport
telepén gyakorolnak, hetenként kétszer.

Az iskolai év alatt 28 tanuló tanúit meg úszni, összesen 369  
tanuló tud úszni.

A sportkör tagjainak van módjuk télisportok űzésére.
Háziversenyt a következő szakosztályok rendeztek: füleslabda 

labdarúgó, kosárlabda, tennisz, vívó és atlétikai.
Országos középiskolai versenyt a vívócsapat és a tenniszcsapat 

vándordíjaiért rendezett a sportkör.
A Kisosz által rendezett budapesti kerületi versenyeken a követ

kezők vettek részt: 1927 okt. 13-án és 17-én az atlétikai verse
nyen 22 tanuló; 1928 januárban a jéghoki versenyen 8 tanuló; 
1928 február 4-én a gyorskorcsolyaversenyen 6 tanuló; 1928 már
cius 12— 17-ig rendezett vívóversenyen 16 tanuló; 1928 májusban 
tenniszversenyen 4 tanuló és 1928 június 23-án és 24-én az atlé
tikai versenyen kb. 25 tanuló.

Az 1928 január 21-én és 22-én rendezett országos síversenyen 
5 tanuló indult. Az 1928 március 31-én rendezett országos mezei 
futóbajnokságon 1U tanulónk, 1928 ápr. 14., 15-én az országos 
középiskolai vívóversenyen 8 tanuló indúlt sportkörünk tagjai közül.

A budapesti kerületi atlétikai versenyen (1927 okt. 13., 17.) 
Kereszti Géza V. o. t. a II. korosztály triatlon versenyében tizedik
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lett. A kerületi gyorskorcsolyázó versenyen Berényi György VI. o. t. a
III. korosztály 1000 m.-es, gyorskorcsolyával futott versenyén ötö
dik, a III. korosztály 500 m.-es rövidkorcsolyával futott verseny
számában Petrovics Gábor V. o. t. nyolcadik, Spielberger Endre
V. o. t. kilencedik, a IV. korosztály 500 m.-es rövidkorcsolya- 
verscnyén Grüszner Endre VIII. o. t. kilencedik, Kelen András 
V ili. o. t. tizedik lett.

Tőrcsapatunk a kerületi bajnokságot megnyerte; a csapattag
jai: Kelen VIII., Árvái VII., Háger VI. o. t. voltak. Láng György 
VII. o. t. az egyéni lőrversenyben nyolcadik helyre jutott. Kardcsa
patunk a kerületi versenyen második lett, Grüszner VIII., Okány- 
Schwartz VIII., Sebő VIII. és Pálfi Vll. o. t. vívása révén. Egyéni 
kardversenyben Grüszner Endre VIII. o. t. az előkelő második 
helyre küzdötte fel magát.

Az országos síbajnokság III. korosztályú futóversenyén Nőtel 
Rudolf VI. o. t. hatodik, a III. korosztály lesiklóversenyén Nőtel 
ötödik, Vajda Péter V. o. t. tizenegyedik, a III. korosztály műver
senyén Nőtel hatodik, Vajda nyolcadik lett.

Az országos középiskolai mezei futóbajnokságon csapatunk 
ötödik lett; a csapatból Németh VIII. mint 16., Kovács VI. mint 32., 
Isteníts VII. mint 35., Németh VII. mint 40. és Göllner V. o. t. 
mint 80-ik futott a célba.

Az országos középiskolai vívóversenyen kardcsapatunk harma
dik helyre került; a csajtatban Grüszner VIII., Sebő VIII., Szandt- 
ner VIII. és Pálfi VII. o. t. vívtak. Grüszner Endre Vili. o. t. az 
egyéni kardvívásban negyedik lett. Tőrcsapatunk a II. kerületi áll. 
Toldi Ferenc reáliskola csapatától vereséget szenvedett, s a döntő- 
mérkőzésből kiesett.

Atlétáink szép esélyekkel indulnak a Budapest-kerületi atlétikai 
versenyen, 1928 június 28-án és 24-én.

A múlt iskolai évben, a szünidőre társadalmi egyesületeknek 
kiadott sportköri tagok száma 8.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa: 366 P 22 fill.
A jelen tanévben testnevelési járulékból befolyt 40o/o ré

szesedés: 368 P 64 fill.
A jelen tanévben befolyt egyéb bevételek összege: 523 P 62 f.
A sportkör jelen tanévi összes kiadása: 1,100 P 93 fill.
Maradvány: 157 P 55 fill.
1927 október és november havában rendezte a sportkör labda

rugó szakosztálya háziversenyét, melyet a VII. osztály együttese 
nyert meg. Második a V ili. osztály csapata lett.

A vívószakosztály 1928 február 23-án rendezte házi tőr
bajnokságát alsó osztályú tanulók részére, melyet Kelen Tamás
IV. o. t. veretlenül nyert meg. Második Goldmann Ferenc III. o. 
t. volt, ki csak a bajnoktól szenvedett vereséget. Harmadik Apor 
Oszkár II. o. t. lett.

A felsőosztályos tőrbajnokságot (1928 márc. 25) Árvái Béla 
VII. o. t. nyugodt, szép vívással nyerte meg. Második Kelen Vnd-
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rás V ili. o. t., harmadik TTáger Jenő VII. o. t., negyedik Láng 
György VII. o. t. volt.

Házi kardvívóbajnok Grüszner Endre VIII. o. t. lett, ki egy 
ellenfelétől sem szenvedett vereséget. Második Árvái Béla VII. o. t., 
harmadik Sebő Ervin VIII. o. t., negyedik Pálfi Mihály VII. o. 
t. volt. 4.

A füleslabda-szakosztály március és áprilisban rendezte házi
versenyét, melyet a VIII. osztály nagyon jó együttese nyert meg. 
Második a VII. osztály csapata lett.

Május és június hónapban rendezte a kosárlabda-szakosztály 
háziversenyét, mit az V. osztály csapata nyert meg; második a VI. 
osztály csapata lett.

Az atlétikai szakosztály június hó 19-én rendezte házi bajnok
ságát, melyen a szakosztály szorgalmas atlétái szép eredményeket 
értek el.

Június hó 17— 23-ig rendezte a sportkör a jubiláns tenisz
csapat vándordíj-versenyt, mely még ezideig nem nyert befejezést.

6. CSERKÉSZET.

A cserkészet és vele együtt az egyes csapatok is állandóan fej
lődnek. A mozgalom növekedésével, örvendetes terjeszkedésével újabb 
és újabb problémák kerülnek előtérbe; így az elmúlt tanévben a 
Cserkészszövetséget meg az egyes csapatokat is különösen az öreg
cserkészek és a cserkészetre való előkészítés, a farkaskölykök (kis
cserkészek, cserkészapródok) ügyének kiépítése foglalkoztatta. Mind
kettővel mi is próbálkozunk. A csapattagok korhatárát túllépett 
cserkészek (öregcserkészek) ügye rendkívül fontos, mert ha ez 
megoldatlan marad, akkor az a látszat, hogy jó cserkészgyerekeink 
vannak, de 18 éves korukban szétszélednek és hiába volt az egész 
munka. A mi öregeink egyenlőre baráti alapon szervezkedtek és 
havonként egyszer jönnek össze, amikor valaki közülük rövid elő
adást tart. A fő, hogy valahogy együtt maradnak; idővel aztán 
esetleg bele lehet őket vonni a csapatmunkába.

Cserkészeink kiképzése a központ támogatása folytán mind
inkább tökéletesbedik, úgyhogy a fiúk átlagos tudása folytonosan 
javul. A próbák színvonala a rendelkezésre álló könyvecskék segít
ségével emelkedik, viszont a fiúk könnyebben sajátítják el azokat; 
a gyakorlati részét a csapat hagyománya biztosítja.

A szokásos vasár- és ünnepnapi kirándulásokat az idén is meg
tartottuk. Itt csak az ünnepélyes kivonulásokat és a táborokat em
lítjük meg. A csapat testületileg kivonult:

1927 szept. 2't- 25. A budapesti csapatok hadijátékára.
Október 7. Volt igazgatónk Góbi Imre temetésére a farkas

réti temetőbe.
1928 május 0. Az országos cserkésznapra az FTC Üllői-úti pá

lyájára, Sir R. Baden-Powel angol tábornok, a cserkészet meg
alapítójának és jelenleg a világ főcserkészének tiszteletére.
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Május 20. A bpesti evang. cserkészcsapatok kelenföldi temp
lomépítési alap javára rendezett ünnepélyre.

Ezeknél fontosabbak a kimondott munkanapok, a táborok, 
ahol a fiúk fegyelme és felkészültsége nélkül eredményeket nem lehet 
elérni; ez az az idő, amikor minden más külső behatástól menten 
teljesen cserkészvezetőié és cserkésztársaié a fiú; nevelő értéke jó 
kezekben megbecsülhetetlen. Táboraink:

/ 927 június h— 6. Mozgótábor a Gerecsébe, 30 résztvevővel. 
I tközben június 4-én a honalapító győzelmes csatának emlékénél, 
a bánhidai turulnál emlékeztünk meg Trianonról.

Július h—26. Nagytábor Yigardó község határában (Sáros
patak mellett). A Bodrog-közben. holt ágaktól határolt igen alkal
mas táborhelyen, töltöttük azt a kellemes háromhetet. Közben 10 
fiú, 3 napos kirándulás keretében felkereste az 1924. évi alsó-ké
ked i táborhelyet.

Szept. 10— 13. Vízitábor a Velencei-tavon.
1928. április 15. Mozgótábor Visegrád érintésével.
Pünkösdkor mozgótábor a Vértesbe.
Az idei nyárra a rendes nagytáboron kívül mozgótábort akar

tunk rendezni a Magas-Tátrába, de ez a Felvidéken előfordult kelle
metlenkedések miatt elmarad.

Nagyobb ünnepélyünk kettő volt, a tábori beszámoló és a 16 
éves emlékünnepély; de ide kell számítanunk az 1927 június 16-i 
ünnepélyes fogadalomtételt, szülők és vendégek jelenlétében; a jú 
nius 19-i csapatfényképezést; a sikerült képen az igazgató urat és 
a volt vezetőket a jelenlegi vezetőkkel és 70 fiúval együtt látjuk; s 
a dec. 27-t karácsonyestét is.

1927. dec. 11. Tábori beszámoló-ünnepély; a közönség ér
deklődését és jóakaratát a zsúfolásig megtelt díszterem mutatta.

1928. április 22. A csapat 16 éves fennállásának emlék
ünnepe, mellyel kapcsolatban a csapatvezetőség a csapat történetét 
összeállította és emlékfüzetben kiadta. A 16 év eredményes küz
delme szolgáljon bíztató például az utánunk következőknek! Ezzel 
kapcsolatban röviden néhány adatról, eseményről akarunk megemlé
kezni a csapattörténetből-

a) Az első összejövetelek és kirándulások 1912. év áprilisá
ban voltak, úgyhogy tudíunkkal csak négy csapat régibb mint a 
miénk.

b) Csapatlétszám: 1912-ben 6 --2 0  között volt, jelenleg 90 
cserkész, 13 öregcserkész és 13 farkaskölyök.

c) Táboraival a csapat bejárta az országot Kolozsvártól— 
Sopronig és a Magas-Tátrálól a Mecsekig : kevés pénzzel, sok tapasz
talattal. Volt összesen 13 álló, 15 mozgó, 3 vízi, 1 téli és 4 Ichthys- 
táborunk. A legnagyobb táborozási létszám 67 volt.

d) Osztályonkénti megoszlásunk nem egyenletes; míg a VI. és
III. B. o-ban 1 4 - 1 4 ,  a ATI. és V. A o.-ban 11— 11, addig a 
III. A o.-ban csak 2 cserkészünk van.

e) Konyhafölszerelésünk is állandóan javult; míg eleinte nyílt
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tűzhelyen bográcsban fő/lünk, addig most már évek óta három teljes 
takaréktűzhelyünk van, szép aluminium edényekkel.

f) Sátrainkat eleinte a Cserkészszövetségtől kölcsön kaptuk, de 
két évvel ezelőtt bevonták és ígv kénytelenek voltunk a dolgot vala
hogy megoldani; mert sátor nélkül nincs tábor és tábor nélkül 
nincsen gyakorlati előpróbája az évi munkának. Az iskolánkat 
fenntartó egyház nagyobb, kamatmentes kölcsöne lehetővé tette, 
hogy a csapattagok kölcsönével együtt a legszükségesebb sátrakat 
beszerezhettük. (1450 pengőért.) Fogadja az egyház ezúton is leg
nagyobb hálánkat.

Jubileumi ünnepünkön az újoncok fogadalmat, a farkasköly
kök (nálunk először) ígéretet tettek. Ugyanakkor kiadtuk a csapat 
legjobb őrsének a Nádasdy-zászlót; az elmúlt félévben a III. őrs 
(őrsv. Csipkay Sándor VII. o. t.) kapta, most a XI. őrs (őrsv. 
Szandtner Egon VII. o. t.) nyerte el; utóbbi annál örvendetesebb, 
mert kis újoncok vitték el az öregek elől megérdemelten a kitünte
tést.

A. csapat vezetősége a régi, jól bevált tisztekből és segédtisztek
ből áll, akik ha néha nehezen is, de mindig találnak elég időt és 
alkalmat, hogy a fiúkat, minden ellenszolgáltatás nélkül, a cserkészet 
nemes céljainak megnyeri ék és megtartsák. A csapat parancsnoka 
vitéz dr. Réz Henrik tanár, cs. tiszt, az Orsz. Közp. Fegyclmibíró- 
ság, az Orsz. Int. Bizottság és az I. (Bp.) cserkészkerület tiszti 
vizsgáztató bizottságának tagja.

7. »BENCZÚR GYULA« KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR.

A folyó iskolai évben már megkezdte buzgó tevékenységét, 
hogy némileg pótolja azokat az ismerethiányokat, amiket a mai 
tanterv a középiskolában még nem adhat meg.

Legelső tevékenységünk az volt, hogy az alapítótagok által 
befizetett alapítótagsági díjak összegéből egy 2000 gyertyafény- 
erősségű epidiascop vetítőgépet vásároltunk. Ennek a kitűnő gépnek a 
segítségével a tanév folyamán 6 vetítettképes előadást rendeztünk 
és pedig a következő műsorokkal:

I. 192 . okt. 29-én. 1. Megnyitó: Tartja Oppel Imre tanár
elnök. 2. Az epidiascop vetítőgépet ismerteti Stux László VII. o. t. 
3. Benczúr Gyula művészeiét ismerteti Laszgallner Guido VIII. o. 
t. ifjúsági elnök. 4. Zárószó tartja dr. Hittrich Ödön igazgató.

II. 1927. nov. 2íi-án 1. A díszítő szobrászatról felolvas Sas- 
váry György VI. o .t. 2. A főgimnázium »Hősök emléktáblája« 
alkotójának, Lux Elek szobrászművésznek művészetét ismerteti Kürti 
László VI. o. t. internátusi növendék.

III. 1927. dec. 10-én. 1. Az építészet fejlődése az őskortól 
a csúcsíves stílusig: Laszgallner Iván VI. o. t. 2. A gótikus épí
tészet és Pccz Samu művészete: Boross István VII. o. t.

IV. 1928. jan. 20-án. 1. Üdvözlő: tartja Laszgallner Guidó 
ifj. elnök. 2. Munkácsy Mihály és művészete: Polgár Endre VIII.
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V. 1928. febr. LS-án. 1. A gyermek művészi neveléséről szól 
Oppel Imre tanáreinök. 2. Fadrusz János és művészete: Ivánka Andor 
VII. o. t.

VI. 1928. márc. 17-én. 1. A tájképfestésről szól Révész 
György V ili. o. t. 2. Szinyei-Merse Pál és művészete: Stux László
VII. o. t.

Az előadások iránt mindig nagy volt az érdeklődés úgy a 
tanítványok, mint a szülők, az iskola elöljárói és jóbarátai körében. 
Az előadások hatása alatt egymás után történtek belépések a kör 
alapítótagjainak sorába. Alapítótag jetink, akik minimum 50— 50 pen
gővel járultak hozzá a kör céljainak eléréséhez, a következők:

1. Werkner Lajos gyárigazgató, 2. Knuth Károly gyáros, 3. 
Glück Frigyes szállodatulajdonos, 4. Hirsch Sándor bankigazgató,
5. Dr. Schreyer Endre vezérigazgató, 6. báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő, 7. Hirsch Imre földbirtokos, 8. dr. Zsigmondy 
Jenő kér. felügyelő, 9. Fellner György gyáros, 10. Leipziger 
Vilmos szeszgyár*, 11. Fellner Pál gyárigazgató, 12. Bokor Mihály 
igazgató, 13. Stux Sándor vezérigazgató, 14. Wambera Henrik 
nyug. ezredes, 15. Halom Imre bankigazgató, 16. dr. Heckenast 
Gusztáv orvos, 17. Schubert Lajos igazgató, 18. Tószeghy Emil gyá
ros, 19. Mauthner Alfréd gyáros, 20. Perl György földbirtokos, 
21. Baldauf Mátyás vendéglős, 22. Erdélyi Emil festékkereskedő, 
23. Apor Oszkár vegyészmérnök, 24. dr. Haberern J. Pál udv. taná
csos, egyet, tanár, 25. Lénáid Andor igazgató, 26. br. Ohrenstein 
György földbirtokos, 27. Breuer Imre nagykereskedő,

A gimnázium tanúlói közül a kör rendes tagja volt 235 tanúló.
A hat vetített képes előadáson kívül a kör tagjai közül sokan 

szorgalmasan látogatták a délutáni rajztanfolyamot. Szorgalmasan 
látogattuk a Szépművészeti Muzeum, a Műcsarnok, az Ernszt Mu
zeum és a Nemzeti Szalon képkiállításait, megnéztük Edvi-Illés 
Aladár műteremkiállítását, a Feszty Árpád körképét: A magyarok 
bejövetelét. Rendeztünk ismételten festő-, rajzoló- és fényképező
kirándulásokat a környékre.

A műtörténeti ismeretek szerzésére és tanulmányozásra a tagok 
rendelkezésére bocsátottuk az olvasó délutánokon a művészeti rajz
szertár és a kör egyesített művészeti könyvtárát, amely jelenleg még 
rendezés alatt körülbelül 300 kötetből áll.

Június 3-7-ig terjedő időben rendeztük a «Kézügyességi kiállí
tás»-unkát.

Sokan vannak a rendes tagok közül, akik búzgóságukkal külö
nösen kitűntek. Ezek közül, mint a gimnázium legjobb rajzolóját 
Kallina Miklós VIII. o. t.-ót és a kör agilis ifj. elnökét Laszgallner 
Guidó VILI. o. t.-ót egy-egy 10 koronás arany jutalomdíjban ré
szesítettük.

Előfizettünk a «Magyar Művészet» és «Képzőművészet» c. 
művészeti folyóiratokra, beszereztük az előadásokhoz szükséges mű
veket és illusztrációkat, képeket.
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Hálásan köszönetét mondunk az azóta az élők sorából már 
szintén elköltözött özv. Benczúr Gyulánénak, hogy nagy mesterünk
nek, Benczúr Gyulának a Florenci Pitti múzeumban levő önarc
képe lev. lap másolatának 45 példányát, ellátva mindegyiket a mes
ter születési és halálozási dátumával, kiosztás céljából nekünk ado
mányozta. Legszorgalmasabb rendes tagjaink között osztottuk szét 
őket.

Felkeresett bennünket nagy arcképfestőnk, László E. Fülöp 
is, Párisból írt levelével is kilátásba helyezte, hogy legjobb műveinek 
reprodukcióit rendelkezésünkre fogja bocsátani. Végtelen nagy örö
met szerzett s búzdítólag hatolt értékes levele. Melegen köszönjük.

Bárcsak minél többen ismernék föl működésünk kulturális 
nagy fontosságát.

A kör vezetősége a következő»kből áll: Tanárelnök: Oppel 
Imre. Ifjúsági elnök: Laszgalíner Guidó VIII. o. t. Ivánka Andor 
VII. o. t. alelnök, Polgár Endre VIII. o. t. főjegyző, Nőtel Rudolf
VI. o. t. főpénztáros, Domby József VIII. o. t. főkönyvtáros, Stux 
László VII. o. t. ellenőr.
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A gimnáziummal kapcsolatos 
Evangélikus Internátus.

Az evangélikus nevelés terén és iskolánk életében fontos 
szerepre hivatott új intézménynek élete hivatalosan 1927. szept. 
16-án kezdődött. A nagytiszteletű egyházi tanács, a tanári tes

IX.

tület s a növendékek jelenlétében ezen a napon avatta fel s 
adta át rendeltetésének dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök 
űr. Az ő magasszárnyalású avató beszédén kívül dr. Németh 
Ödön, iskolafelügyelő úr, dr. Hittrich Ödön, gimn. igazgató úr 
s az intézeti eforus beszédei egészítették ki az avató ünnepség 
műsorát. Közreműködött az ünnepségen a Dal- és Zeneegye
sület énekkara is Oppel Imre tanár vezetésével.

Az internátus fennállásának első évében 21 gimnáziumi 
tanuló számára nyújthatott otthont. Felvétetett: július havában 
17. Ezek közül 2 a nyár folyamán anyagi okokból visszalépett.
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Augusztus végén felvétetett 6. A tanév elején 1 tanuló a meg
tartott orvosi vizsgálat alapján visszautasittatott. Évközben csa
ládi okokból kilépett: 1. Évközben felvétetett: 1. Évvégi lét
szám: 20. Volt még 4 félbenlakó növendék. Vallás szerint: 
ev. 15, ref. 3, r. k. 1, izr. 1. A szülők lakóhelye szerint: hely
beli 3, pestmegyei 4, más megyebeli 10, megszállott területről
3. A szülők foglalkozása szerint: földbirtokos 2, iparos 1. ke
reskedő 2, banktisztviselő 1, lelkész 2, tanító 1, ügyvéd 2, or
vos 1, gyógyszerész 1. mérnök 4, jegyző 3. Osztály szerint:
I. oszt. 5, 11. oszt. 4, 111. oszt. 3, IV. oszt. 2, V. oszt. 3, VI. oszt. 
1, Vll. oszt. 1, Vili. oszt. 1.

A növendékek egészségi állapota a tanév folyamán kitűnő 
volt. Pár napos, téli meghűléses megbetegedésen kívül súlyos 
vagy fertőző betegség nem fordult elő. Köszönhető ez bizo
nyára annak, hogy az intézet higiénikus berendezésével minden 
egyes növendék számára mind a lakó-, mind a hálószobákban 
tágas teret biztosított s hogy az intézeti szabályzatban meg
állapított életrend következetesen keresztülvitetett. A minden
napi élet higiénéjén s a tisztaság megkövetelésén kívül emli- 
tésreméltó dolgok voltak e tekintetben: valahányszor a növen
dékek az iskolából, villamoson való utazásról, színházból haza
tértek, a köteles kézmosáson kivül szájukat 3%-os hydrogén 
hyperoxidos oldattal öblítették. A szigorú téli hónapokat kivéve 
lehetőleg nyitott ablak mellett aludtak. A gyöngébbek a téli 
hónapokban csukamájolajat szedtek. Az összes növendékek 
fogai rendbehozattak. A mindennapi játékórán k ivül az őszi 
és tavaszi hónapokban minden növendék tenniszezett, novem
ber 15-től március 15-ig a városligeti nagy műjégpályán kor

csolyázott, Hálás köszönetét kell itt mondanunk Zsigmondy 
Géza, min. tanácsos úrnak, ki ifjúságunk iránti szeretetből 5 
tiszteletjegyet eszközölt ki számunkra. Táplálkozás tekintetében 
arra törekedett az intézet, hogy az összes számbajöhető tápláló
anyagokból kellő mennyiséget kapjon mindennap minden nö
vendék. Kenyérből, főzelék- és tésztafélékből, porcukorból a 
tésztákhoz tetszésszerinti mennyiség állott a növendékek ren
delkezésére. Testsúlyuk állandó ellenőrzés alatt állott. Jellem
zésükre legyen itt két ad a t: az egyik okt. 3-ról, a másik ápr. 
30-ról osztályok szerint: I. oszt. 36'5—40'3 (az első szám az 
okt. 3-i, a másik ápr. 30-i súlyt jelenti kg-ban), 3T5—33'2, 
38—41 '6, 29‘5-—31 '8, 32'5—35‘6, II. oszt.: 2 9 -3 2 ‘5, 35 5 -3 8 6 , 
3 5 7 -4  P2, 54—61 ’5. III. oszt.: 55 -6 1 7 , 47-48, 40 2 -4 1  2,
IV. oszt.: 44'2—48'9. 43 5—44'3. V. oszt.: 55-63, 42 8—48. 
46'5—51'3, VI. oszt. 63'6—68'3, VII. oszt. 54 -585 , Vili. oszt: 
59—64‘2. Ellenőrzés alatt állott növésük és mellkasuk fejlő
dése is.

Az intézet egészségügyi felügyeletét dr. Hajnos Gyula, 
egészségügyi tanácsos, gyermekorvos, a fogorvosi teendőket 
pedig dr. Binder Dezső, fogorvos látta el lekötelező szivesség-
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gel és áldozatkészséggel. A konyha felügyeletét özv. Tilf Imré- 
né, úrnő.

A szellemi nevelés terén bőségesen felhasználtuk azt az 
alkalmat, amit az iskola nevelő és tanító munkájának támo
gatására és elmélyítésére egyedül a főváros nyújthat. Az őszi 
hónapokban megismerték úgyszólván az egész fővárost. Meg
ismerték a Városligetet összes nevezetességeivel, az Állatkertet, 
a Szabadságteret és a Parlament környékét, a Duna két part
ját, a Margitszigetet, jártak a Várban, a Gellérthegyen, a József- 
és Ferencvárosban, stb. Télen a múzeumokat látogatták. Ismé
telten megfordultak a Nemzeti s a Szépművészeti múzeumban, 
voltak a Fővárosi, Mezőgazdasági, Iparművészeti múzeumban, 
megnézték a Történelmi arcképcsarnokot, az Akadémia dísz
termét, elnöki termét, üléstermét, a nyomdatörténeti, zoológiái 
kiállítást, stb. Tavasszal a főváros környékét ismergették egész 
napos kirándulásokon. Hűvösvölgy, Zugliget, Farkasrét, Makkos 
Mária, Svábhegy, Jánoshegy, Hárshegy, Hármashatárhegy, 
Aquincum voltak a kirándulások nevezetesebb pontjai.

Az iskolai tanítást kiegészítette a növendékeknek a zené
ben s idegen nyelvekben való oktatása. A 20 növendék közül 
zongorázott 5, hegedült 3, csellózott 1. A német nyelvi minden
napi társalgásban minden növendék résztvett. Német nyelvi is
mereteiket nagyon gyarapította az a kiterjedt levelezés, melyet 
a Der Gute Kamerad c. német ifjúsági lap útján, Kalavszky 
István nevelőtanár vezetésével, külföldi német diákokkal foly
tattak. A növendékeknek barátai vannak a következő helyeken : 
Bad Ischl, Liebenau bei Graz, Kremnica (Csehország), Leipzig, 
Stuttgart, Königsberg, Dortmund, Kaiserlautern (Pfalz), Hilchen
bach (Westfalen), Reinfelden (Baden), Marienburg (West- 
preussen), Riga, Temuco (Chile), stb. A levelezést főképen arra 
használták, hogy a maguk részéről is oszlassák azt a rettene
tes tudatlanságot, melyben külföldi barátjaik is szenvednek 
hazánk múltja, jelene és közállapotai felől és izgassanak a 
bennünket ért igazságtalanságok jóvátétele érdekében. Négy 
növendék az angol nyelvet is tanulta.

Járattuk a növendékek számára az Örömhír, Az Erő, Ifjú
ság és Elet, Vasárnapi köny, Juventus, Der Gute Kamerad c. 
ifjúsági lapokat.

A legtöbb gondot a növendékeknek az iskolai munka 
terén való ellenőrzése és támogatása okozott. A vidéki isko
lákból s a falusi, sőt pusztai elemi iskolákból jött növendékek 
eleinte nagy nehézségekkel küzdöttek iskolánkban. Hogy közü
lük mégis 7 lett jeles-és jórendű, az elsősorban a gimn. igazgató 
úrnak és a tanári testület tagjainak köszönhető, kik a tanári 
értekezleteken és egyébként is állandó figyelmeztetéseikkel és 
tanácsaikkal hathatósan közreműködtek növendékeink haladá
sának irányításában. Magában az intézetben a tanulmányi fel
ügyeletet szives áldozatkészségei Faluba György, gimn. r. tanár
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és Kalavszky István nevelőtanár látta el. Zenetanárok voltak : 
dr. Baumann Gyula és dr. Gaál Endre. A vívást 4 növendék
nek Gimesi Mikó Imre, testnevelőtanár tanította.

Az erkölcsi nevelés terén először is hálás köszönetét kell 
mondanunk Kemény Lajos, igazgató-lelkész úrnak, ki minden
napi életünk alkalmaira szép és költői imákat írt. A vasárnapi 
istentiszteleteken kívül résztvettünk azokon a nagybőjti előadá
sokon, amelyeket ő és Gaudy László, hitoktatási igazgató ren
dezett a fasori templomban. A két 14 éves növendék mind
nyájunk jelenlétében járult először áldozócsütörtökön az Úrva
csorához. Megnéztük a Royal Appollóban a Királyok királya c. 
filmet. Hazafias érzésük mélyítésére és nemzeti öntudatuk ki
fejlődésére az iskolai ünnepségeken kívül minden alkalmat 
felhasználtunk. Okt. 6-án az iskolai ünnepség után a délelőttöt 
az irredenta-szobroknál és a Batthyány-örökmécsesnél töltötték, 
este A Híd előadását nézték meg a Nemzetiben. Halottak nap
ján, délután a kerepesi-temetőben nagyjaink sírjánál jártak. 
Márc. 15-én a délelőttöt a Kossuth-szobornál töltötték, délután 
az Elnémult harangok előadását látták a Városi Színházban. 
A színházakban általában csak olyan darabokat néztünk meg, 
melyek magyaros jellemük kialakulására hatással lehetnek. 
Ilyenek voltak pl.: Te csak pipálj, Ladányi, A zenélő óra, 
Liliomfi, Noszty fiú esete a Tóth Marival, János vitéz, stb. 
Kedélyük táplálékot nyert azokon a hangversenyeken, amiken 
résztvettek (hegedű-, zongora-, orgonahangverseny a Zeneaka
démián, Balázs Árpád nótaestje) s az intézetben rendezett 
családi estéken (ismerkedés, Mikulás, névnap, búcsú, stb.). 
Ezeknek műsorán zene, ének, szavalat, tréfás jelenetek, bűvész- 
mutatványok szerepeltek.

A növendékek fegyelme általában kifogástalan volt. Na
gyobb panaszok az iskolából sem érkeztek ellenük. A fiatalos 
jókedv s gyerekes meggondolatlanság túlzásait atyai jóindulattal 
igazítottuk helyre. Három növendéket mégis négyszem közt, 
egyet a növendékek előtt feddett meg az eforus. A rend és 
fegyelem fenntartásában dicséretes ügybuzgósággal járt el a 
növendékek tisztikara: Diener Pál főszénior, Vajda Ákos és 
Kürti László, főszénior helyettesek s Henczély László, Szepessy 
Gyula széniorok. Azt a díjat (értékes könyvjutalmat), amelyet 
az eforus annak a növendéknek számára tűzött ki, aki az 
intézetben jó modorával, szolgálatkészségével, baráti érzületé
vel leginkább megnyerte növendéktársainak és tanárainak sze- 
retetét és becsülését, maguk a növendékek Kürti László, VI. o. 
tanulónak ítélték oda. Az eforus örömmel hagyta helyben e 
választást.

Fiatal intézetünknek kialakuló életét érdeklődéssel kísér
ték és megtisztelő látogatásukkal intézetünket kitüntették: báró 
Radvánszky Albert, egyetemes egyházi felügyelő úr, dr. Raffav 
Sándor, püspök úr, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, egyet, tanár úr,
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az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, dr. Haberern i. Pál 
udv. tan., közfelügyelő úr, dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. fő
igazgató úr, dr. Kirchknopf Gusztáv püspöki másodlelkész úr 
kíséretében dr. Ludwig Ihmels, a szászországi országos egyház 
első püspöke, John A. Morehead, az amerikai National Lutheran 
Council ügyvezető igazgatója, dr. Alfred Th. Jörgensen, egyet. m. 
tanár, a Lutheránus Világkonvent végrehajtóbizottságának tagjai, 
dr. Szigethy Lajos, tb. igazgató úr, Fáik Henrik, bonyhádi, 
Hollós János, soproni, dr. Rell Lajos, békéscsabai ev. gimn. 
igazgató urak, Szluika Ella úrnő, az ev. leánykollégiumi inter- 
nátus igazgatónője, Lövik Kálmán (Bonyhád), dr. Bogsch Sán
dor, dr. Jánossy István, Mikola Sándor, Oppel Imre, tanár urak. 
Állandóan érdeklődéssel kisérték az intézeti életet és ellenőriz
ték azt dr. Németh Ödön, egészégügyi főtanácsos, egyet. rk. 
tanár, iskolafelügyelő úr és dr. Hittrich Ödön, c. tanker, kir. 
főigazgató, gimn. igazgató úr.

Adományaikkal az intézet életét és berendezését gazda
gították: Budapest székesfőváros Tanácsa 1000 P, a Bankok 
és Takarékpénztárak Egyesülete 500 P., Dr. Hittrich Ödön, gimn. 
igazgató úr Luther rézmetszetű arcképét, Kókai Lajos, könyv- 
kereskedő úr Magyarország legújabb térképét, 1 ceruzahegyező
gépet s 3 könyvet ajándékozott az intézetnek, Vass Ferenc úr 
pedig egy fölszerelt tető-antennát. Természetbeni adományok: 
dr. Bajusz Gábor úr, Solt (gyümölcs, hús), Fényi Géza úr, 
Mátraszele (vadhús), Kocziszky Mihály úr, Fábián (feldolgozott, 
hízott sertés), Kontra Imre úr, Tahitótfalu (gyümölcs). Kovács 
Ferencné úrnő, Budapest (cukrászsütemény). Fogadják adomá
nyaikért ezúton is hálás köszönetünket.

Az intézet fejlődésére vonatkozólag az újabb lakásrende
let megadta ugyan az egyházaknak a jogot, hogy saját cél
jaikra igénybevehessék épületeiket, mivel azonban a rendelet 
érvényesítése nehézségekbe ütközik, a nagytiszteletű képviselő- 
testület május 18-án tartott ülésén azt a határozatot hozta, hogy 
az intézeti épületből a jövő tanévre legalább annyi területet 
szerez meg, hogy az intézetben ne 21, hanem legalább 40 nö
vendék számára legyen hely. Ez a szám korántsem meríti ki 
a gimnáziumunkba járó vagy abba járni óhajtó ifjúság szük
ségletét, de legalább megnyitja a fejlődés útját s az intézet 
legsürgősebb szükségletén segít. Felhívjuk erre a körülményre 
azoknak a fővárosi és vidéki szülőknek figyelmét, kik gyerme
keiket a fővárosban s a mi internátusunkban óhajtják nevel
tetni. A felvételre vonatkozó részletes tudnivalókat a mellékelt 
intézeti Tájékoztató tartalmazza.
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Tájékoztató az Evangélikus Internátusról.
i.

AZ INTERNÁTUS SZERVEZETE.
1. §. Az internátust dr. Raffay Sándor, bányakerületi ev. 

püspök kezdeményezésére a gimnáziumot fenntartó Deák-téri 
ág. hitv. evang. magyar-német testvéregyházak alapították. Az 
internátus a fenntartó egyházak képviselőtestületének felügyelete 
alatt áll. Egyházi elnök: dr. Raffay Sándor, bányakerületi ev. 
püspök, világi elnöke: dr. Haberern J. Pál, udvari tanácsos, 
egyet, nyilv. rk. tanár, közfelügyelő. A képviselőtestület felügyeleti 
jogát a kiküldött internátusi bizottság útján gyakorolja. Ennek el
nöke: dr. Németh Ödön, egészségügyi főtanácsos, egyet, nyilv. rk. 
tanár, iskolai első felügyelő. Az internátus a gimnáziummal kap
csolatos intézmény. Növendékei felett az iskolai rendtartásban 
megállapított jogok és kötelességek az internátusbán éppúgy 
gyakoroltatnak, mint a gimnáziumban. A gimnázium igazgatója: 
dr. Hittrich Ödön, c. tanker, kir. főigazgató. Mindazonáltal az 
internátus önálló intézetnek tekintetik, melynek élén az eforus 
áll. Eforus: Klaniczay Sándor, gimnáziumi rendes tanár.

X.

II.

AZ INTERNÁTUS CÉLJA.
2. §. Az internátus célja, hogy a gimnázium növendé

keinek teljes ellátással egybekötött, családias jellegű olthont 
nyújtson és gondoskodjék összes testi, szellemi és erkölcsi 
szükségleteik korszerű kielégítéséről. Az internátusnak célja 
megvalósításában rendelkezésére áll a gimnázium tőszomszéd
ságában lévő, Damjanich-u. 28/b számú háromemeletes bér
palota, melyet a fenntartó egyházak az internátus számára 
vásároltak meg. Az internátusi épület s a gimnázium területe 
egymással érintkezik. A növendékek itt kényelmes, tágas, mo
dernül berendezett lakó-, tanuló- és hálószobákban laknak s 
állandó tanári felügyelet alatt élnek.

III.
A NÖVENDÉKEK FELVÉTELE.

3. §. Az internátusba a gimnáziumnak elsősorban ág. 
hitv. ev., azután, ha hely van, elsősorban protestáns s végül 
más vallású rendes tanulói vétetnek fel. A felvételt kérő kér
vényeket az internátusi bizottsághoz címezve július hó 1-ig kell 
az internátus eforusánál (Bpest, VII., Damjanich-u. 28/b) be
nyújtani. Később érkező folyamodványok csak üres hely esetén
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vételnek figyelembe. A kérvényhez melléklendők: í. születési 
bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány, 3. újraoltási bizonyítvány,
4. hatósági orvosi bizonyítvány a növendékek testi épségéről 
és egészségéről, 5. két tanútól láttamozott kötelezvény, hogy 
a szülő v. gyám a jelen intézeti Tájékoztatóban megállapított 
kötelezettségeinek minden tekintetben megfelel.

4. §. A felvétel felett az internátusi bizottság dönt. A fel
vételről a folyamodók július 15-ig értesítést kapnak. A felvétel 
érvényessé csak akkor válik, ha a szülő v. gyám a gimná
ziumba való beiratást elvégezte s ha a felvételről szóló értesí
téstől számítva 14 napon belül az internátusi ellátási díjnak 
első részletét mintegy foglalóul beküldi. Érvényét veszti viszont 
a felvétel akkor, ha az intézet orvosa a tanév elején a tanulón 
olyan testi vagy szellemi fogyatkozást állapít meg, mely őt az 
intézeti életre alkalmatlanná teszi. A kérvény alapján kiutalt 
helynek el nem foglalása a szülőt v. gyámot kötelezettségeinek 
teljesítése alól nem mentesíti. A befizetett díj visszatérítésének 
helye nincs.

5. §. Az egyszer felvett növendékek minden folyamodás 
nélkül az internátus növendékei maradnak mindaddig, míg 
önként ki nem lépnek vagy el nem tanácsoltatnak. A szülők 
azonban kötelesek július 1-ig írásban bejelenteni, hogy gyer
meküket a következő tanévben az intézetben óhajtják-e hagyni. 
A  kilépés rendesen csak az év végén történhetik. Ha valamely 
növendék évközben fontos okból, szüleinek vagy gyámjának 
írásbeli bejelentése alapján kilép vagy rossz magaviselet, javít
hatatlan hanyagság miatt eltanácsoltatik, érte a kilépés vagy 
kizárás idejére eső ellátási díj megfizetendő, illetőleg a befize
tett díj vissza nem téríttetik.

6. §. Az intézetbe való beköltözés csak a tanév-megnyitó 
ünnepet megelőző két napon történhetik. A növendékek ható
sági orvosi bizonyítványt tartoznak ekkor hozni, hogy család
jukban az utolsó hat héten belül fertőző betegség nem fordult 
elő. Ugyanilyen bizonyítványt tartoznak hozni a hivatalos szün
idők (karácsony és husvét) után. Ezeket a tanulók csak indo
kolt esetben tölthetik az intézetben. A szülők kötelesek gyer
mekeiket az intézetben átvenni.

7. §. Az internátus a  növendékek sorába felvesz olyan, 
gimnáziumunkba járó budapesti vagy környékbeli tanulókat is, 
kik lakóhelyük távolsága miatt egész napjukat az iskolában 
szokták tölteni. Ezeknek az internátus napközi otthonul szolgál. 
Ugyanolyan ellátásban és elbánásban van részük, mint az 
egész bennlakóknak, azzal a különbséggel, hogy csak az 
iskolai előadások végeztével jönnek az intézetbe s este el
távoznak. A felvétel módja rájuk nézve ugyanaz, mint az 
egész bennlakókra.
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IV.
A NÖVENDÉKEK ELLÁTÁSA.

8. §. Az internátusi ellátás díja egész évre: 1500 pengő. 
A félbennlakó növendéké: évi 750 pengő. Lelkészek, tanárok, 
tanítók, közalkalmazottak gyermekei indokolt esetben kedvez
ményben részesülnek. Az ellátási díj fejében lakás, élelmezés, 
fűtés, világítás, mosás, fürdés, kiszolgálás és orvosi kezelés jár. 
Az iskolai kiadásokat (tandíj, könyv- és írószerek, stb.), továbbá 
a növendékek személyi kiadásait, az orvosszereket a szülők 
külön fizetik. A z iskolai kiadásokat az internátus csak akkor 
fedezi, ha költségeit a szülők előlegezik.

9. §. A z ellátási díjat előre, négy részletben kell befizetni. 
Mégpedig az első részletet a felvételkor (július havában), a 
másodikat november 15-ig, a harmadikat február 1-ig, a negye
diket április 15-ig. Lelkészek, tanárok, tanítók, közalkalmazottak 
az ellátási díjat havonként is fizethetik. Ez esetben ők a fel
vételkor foglalónak tekintendő első részletül csak egy havi el
látási díjat tartoznak fizetni.

10. §. Az ellátási díjon kívül, a szülők tartoznak az ellátási 
díjjal egyidejűleg július, november, február és április havában 
50—50 pengőt az eforusnál letétbe helyezni gyermekeik szemé
lyes kiadásainak (zsebpénz, toillette- és orvosszerek, cipő- és 
ruhajavítások, stb.) fedezésére. Ez összegekről az eforus szám
lák melléklésével félévenként számol el s az esetleg meg
maradó összeget visszatéríti.

11. §. Az élelmezés a következő: R e g g e l i :  tej v. kávé 
süteménnyel. T í z ó r á s i :  túrós, vajas, lekváros v. pástétomos 
kenyér; szalonna, felvágott; sajt, gyümölcs, stb. E b é d :  3 fogás: 
leves, főzelék feltéttel v. sült körítéssel, tészta v. gyümölcs, sajt. 
O z s o n n a :  tej v. kávé süteménnyel. V a c s o r a :  2 fogás: 
leves híján úgy, mint délben. — Kenyér tetszés szerinti mennyi
ségben.

V.
A NÖVENDÉKEK FELSZERELÉSE, RUHÁZAT.

12. §. Belépéskor minden növendék tartozik a következő 
ruházati és felszerelési tárgyakat magával hozni és az intézet
ben 2 leltár mellett a szülő jelenlétében átadni. Az egyik lel
tár az intézeti bélyegzővel ellátva a szülőnek visszaadatik, a 
másik a tanuló ruhásszekrényébe függesztetik. A leltár gondosan 
megőrzendő, mert esetleges igények az év végén csak ennek 
alapján érvényesíthetők. A ruha- és ágynemű egyes darabjaiba 
a felvételről szóló értesítéssel egyidejűleg megállapított intézeti 
szám jól mosható piros pamuttal bevarrandó, egyéb felszere
lési tárgyakba bevésendő vagy vegytintával beírandó. Az úti
kosár, láda szintén a növendék számával látandó el. Számmal 
el nem látott ruházati és felszerelési tárgyak semmiképpen sem 
fogadtatnak el.
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13. §. A felszerelés a következő: 1. Ágynemű: 1 bordó 
glott paplan gombokkal. 1 nagy és 1 kis vánkos, 3 ágylepedő, 
3 paplanlepedő gomblyukakkal, 3—3 vánkoshuzat, 1 gyapot
takaró v. pokróc (az egyöntetűség kedvéért ezt jutányos áron 
az intézet szerzi be), 3 fürdőlepedő. — 2. Fehérnemű : 6 nappali 
ing, 3 hálóing, 6 alsónadrág, 18 zsebkendő, 12 pár harisnya, 
6 törülköző, 1 (60X40 cm) szennyes zsák. — 3. Felsőruha: 
2 őszi-tavaszi öltözet, 2 melegebb öltözet, egyik sötétkékszínű 
ünnepi öltözet, 2 pár egészen jó cipő, 1 pár házicipő, 1 felöltő, 
1 télikabát, kalap, sapka. — 4. Egyéb felszerelés: 1 csukható 
doboz (necessaire) s benne fésű, haj-, ruha-, fogkefe, mosdó
szappan, fogkrém, körömolló; 1 esernyő. Tornaing, cipő, nadrág 
a gimnázium előírása szerint. A z előírt felszerelés a minimális 
szükségletet jelenti. Tisztaság, rend s a felszerelés kímélése 
végett célszerű különösen fehérneműekben az előírtak kétszerese.

14. §. Felszerelési tárgyait, ruha- és fehérneműit minden 
növendék maga gondozza a számára kijelölt csukható szek
rényben, könyv- és írószereit pedig tanulóasztalának fiókjában. 
Mindenki felelős saját felszereléséért; széthagyott s e miatt el
veszett holmikért, valamint a  felszerelés kisebb, nehezen ellen
őrizhető tárgyaiért (zsebkendő, gallér, kézelő) a kárt az internátus 
nem téríti meg.

VI.
AZ 1NTERNÁTUSI NEVELÉS.

15. §. Az internátus nagy gondot fordít a test ápolására 
és edzésére s arra, hogy a növendékek a higiénikus élet sza
bályait megszokják. Állandó orvosi és fogorvosi ellenőrzés 
alatt állanak. Hetenként kétszer váltanak fehérneműt és fürde- 
nek. Kötelesek reggel és este derékig mosakodni, étkezés előtt 
és után szájat és kezet mosni. Könnyebb megbetegedés ese
tén külön szobában gondos orvosi kezelésben részesülnek. 
Súlyosabb vagy fertőző betegség esetében a szülők tartoznak 
gyermekeiknek fővárosi kórházakban való elhelyezéséről azon
nal gondoskodni. Amennyiben a gondoskodás nem történnék 
meg, az elhelyezést a szülők terhére az internátus eszközli.

16. §. Szellemi tekintetben az internátus támogatja az is
kola nevelő és tanító munkáját. A növendékeket kötelességeik 
teljesítésében és tanulmányaik elvégzésében ellenőrzi és szük
ség szerint támogatja. Elősegíti és támogatja növendékeit tehet
ségeiknek és hajlandóságaiknak kifejlesztésében. E célból al
kalmat ad, hogy idegen nyelveket és zenét tanulhassanak. 
Ezeknek diját a szülők külön fizetik. Kötelező azonban minden 
növendék számára a német társalgási órákon való részvétel. 
Végül gondoskodik arról, hogy a gimnázium életének, ifjúsági 
egyesületeinek, ünnepségeinek keretén belül képességeik és 
tudásuk bemutatásával kellő gyakorláshoz jussanak.
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17. §. Erkölcsi téren elmélyíti az iskola valláserkölcsi és 
hazafias nevelő munkáját, hogy az ifjúság vallásos és hazafias 
érzése öntudatossá s bensőségessé legyen. E célból a növen
dékek testületileg résztvesznek a vasárnapi ifjúsági istentiszte
leten, reggel és este, valamint a két főétkezés előtt és után 
imádkoznak. Köteleztetnek arra, hogy teendőikben pontosak 
és lelkiismeretesek, elöljáróikkal szemben nyíltak és őszinték 
legyenek, egymással pedig szolgálatkész, testvéri barátságban 
éljenek. Minden cselekedetükben szem előtt kell tartaniok az 
intézet becsületét, melynek szerető gondjaira bízták szüleik.

VII.
AZ 1NTERNÁTUSI HÁZIREND.

18. §. Fegyelem tekintetében az internátus növendékei 
az iskolán kívül elsősorban az eforus alá tartoznak. A gim
názium összes tanulóit kötelező szabályokon kívül rájuk még 
a következők a kötelezők:

1. A növendékek az intézet eforusával. annak családjával, 
az intézet tanáraival szemben tisztelettel és engedelmességgel 
tartoznak.

2. A személyzetet kötelességeinek teljesítésében gátolniok 
nem szabad és személyes szolgálatra csak az eforus engedé
lyével használhatják fel.

3. Minden növendék tartozik az intézet helyiségeit, felsze
reléseit, bútorait kímélni és az okozott károkat megtériteni.

4 A hálószobákban hangosan beszélgetni tilos. Úgyszin
tén tilos a tanulószobákban a tanulás ideje alatt beszélgetni, 
mással, mint tanulással foglalkozni, olvasni, levelet Írni, stb. 
Tilos az internátus helyiségeiben lármázni, szaladgálni vagy 
bármi módon zavarni a csendet.

5. Az eforus tudta és beleegyezése nélkül a növendékek
nél pénz nem lehet. E célból a szülők nem küldhetnek fiaik 
címére pénzt, éppen igy sem személyesen, sem postán nem fo
gadhatnak el a növendékek élelmiszereket tartalmazó csoma
gokat. Az esetleg mégis érkező csomagok az eforus jelenlété
ben felbontatnak s tartalmuk alkalmas időben a növendékek 
közt szétosztatik.

6. A takarékosság és önálló gazdálkodásra való szokta
tás céljából minden növendék a szülőknek a személyes kiadá
sok fedezésére szolgáló letétjéből zsebpénzt kap. Ez a zseb
pénz az alsóosztályosok számára heti 50 fillér, felsőosztályosok 
számara heti 1 pengő. A szülők külön óhajtására az eforus 
összeg tekintetében kivételt tehet. A növendékek a zsebpénzről 
és hováforditásáról jegyzéket tartoznak vezetni, melyet időnkén, 
az eforusnak bemutatnak.

7. A növendékek engedély nélkül nem hagyhatják el az 
internátust. Iskolába is csak akkor mehetnek, ha ott dolguk
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van. A rendes iskolai előadásokra párosával, egyszerre tartoz
nak menni.

8. Ha valamelyik ismerős v. rokon egyik-másik növen
déket az intézetből ki akarja vinni, azt az eforus engedélyével 
a szülők felhatalmazásának bemutatása mellett vasár- és ünnep
napokon az istentisztelet után, d. e. 11—1 óra vagy d. u. 2—3 
óra között megteheti, köteles azonban a növendéket legkésőbb 
este 7 órára az intézetbe visszakisérni. Látogatásokat is csak 
vasár- és ünnepnap az istentisztelet után és d. u. 2—3 óra 
között fogadhatnak a növendékek. Vidéki szülő hétköznap 
délután is meglátogathatja gyermekét, de a tanulási idő meg
zavarása nélkül. Minden látogatás az eforusnak bejelentendő.

9. Színházba, hangversenyre, mozgószinházba és más
tanulónak illő helyre a növendékek csak csoportosan, kellő 
felügyelet mellett mehetnek. •

10. Az internátusba a növendékek részére szeszes italt 
behozni nem szabad. A dohányzás tilos.

11. Ha valamelyik növendéknek társa ellen panasza lenne, 
maga nem vehet elégtételt, hanem köteles panaszával az efo- 
rushoz fordulni. Aki bármilyen erkölcsbe ütköző vagy az egész
ségre káros és veszedelmes cselekvésről tudomást szerez, köteles 
arról azonnal jelentést tenni.

19. §. A növendékek napi elfoglaltságát, az étkezés, pihenés, 
tanulás és szórakozás idejét a következő napirend állapítja m eg:

hétköznapokon:
6—727. Fölkelés, mosdás, öltözködés.

Va7—728. A leckék ismétlése; tanulás.
728— 8. Ima, reggeli; iskolába menés.

8— 1. Iskolai előadások.
1— 2. Ebédidő.
2— 3. Idegen nyelvi társalgás.
3— 725. Szabad idő ; játék a szabadban.

725— 5. Ozsonna.
5—728. Tanulás.

1 /28— 8 . Vacsora.
8— 9. Szabad idő ; játék, olvasás.

9. Ima, lefekvés.

Vs8—
8 -

Vasár- és ünnepnapokon:
7—728. Fölkelés, mosdás, öltözködés.

8. Ima, reggeli.
10. Csendes foglalkozás: kötelező levélírás, stb.

10— 11. Istentisztelet.
11— 1. Szabad idő; látogatók fogadása.

1— 2. Ebéd idő.
2— 3. Szabad idő ; látogatók fogadása.
3— 7a8. Kirándulás, séta; színház, stb.

728— 9. Mint hétköznap.
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20. §. Ha valamely növendék kötelességét elmulasztja, az 
intézet szabályai és házirendje ellen vét, vagy az eforus rendel
kezéseit megszegi, megfelelő büntetésben részesül. Ezek a kö
vetkezők :

1. Megfeddés a eforus által négyszem közt.
2. Nyilvános megfeddés a növendékek előtt.
3. Zsebpénz és egyéb kedvezmények megvonása.
4. Dorgálás a gimn. igazgatójától négyszem közt.
5. Nyilvános dorgálás a növendékek előtt.
6. Csendes eltanácsolás.
7. Az internátusból való kizárás.
A súlyosabb büntetésekről a vétség megnevezésével a 

szülők értesittetnek. Ha a növendék ellen semmi kifogás nem 
merül »fel, az eforus akkor is negyedévenként kimerítően érte
síti a szülőket gyermekeik egészségi állapotáról, tanulmányi 
előrehaladásáról és erkölcsi magaviseletéről.

21. §. Az eforusnak jogában áll, hogy a gimn. igazgató 
s az internátusi bizottság elnökével egyetértőleg azonnal eltá
volítsa azt a növendéket, aki oly erkölcsi botlást követ el, hogy 
jelenléte a többi növendék testi-lelki épségére veszedelmes lehet.

TUDNIVALÓK:
Cím : Evangélikus Internátus, Budapest, VII., Damjanich- 

utca 28b. Telefon: József, 455—69.
Folyószámla: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Lövölde

téri Fiókjánál. Postatakarékp. befizetési lapjának száma : 28645. 
Az Értesítő Lap felett a jelzés : Intern. Befizetések ide kéretnek.
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XI.

A gimnáziumi tanulók névsora*
I. A osztály.

1 Amtmann Lajos, 1917 Bp., cv.
Bárok Lajos; Í917 Bp., ev.
Barsi Lajos, Bp., 1917 rk.
Baumgarten Albert, 1917 Bp., 

izr.
5 Beck András, 1918 Bp., izr.

Braun Frigyes, 1917 Bp., ev.
Chován Ottó, 1916 Alsógöd, 

ev.
Csillag Albert, 1917 Bp., izr. 

k.
Eisner Tamás, 1917 Bp., izr.

10 Engel Tibor, 1917 Bp., ref.
Forrai László, 1917 Bp., ref.
Friedrich Péter, 1917 Bp., ev.
Gara Péter, 1917 Bp.. izr.
Henscb Árpád, 1918 Bp., ev.

15 Horváth Mihály, 1916 Sopron, 
ev. tm.

Honig László, 1917 Bp, ev.
Kovács László, 1917 Temesvár, 

ev.
Kulyka János, 1917 Alsógöd, 

ev.
László János, 1917 Bp., izr.

20 Lehr György, 1917 Ungvár, 
ev.

Lénárd Emil, 1917 Bp., ref.
Lénárd György, 1917 Bp., rk.

Löw Pál, 1918 Beregszász, 
izr.

Marek Tivadar, 1917 Bp., rk.
25 Mészöly Géza, 1917 Bp., ref.

Mihályi Pál, ism. 1915 Bp., ev.
Molnár Gábor, 1915 Alsóság, 

tm.
Mosberger Bálint, 1915 Szi- 

lasbalhás, ev.

Nagy István Pál, 1917 Újpest, 
ev.

30 Papp Lajos, 1917 Bp., ref. 
Paulovits Ferenc, 1917 Bp., ev. 
Perls Tamás, 1917 Pécs, izr. 
Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, 

ev.
Pintér Pál, 1917 Győr, izr. 

35 Bépa Pál, 1917 Bp., ev. 
Salgó Gábor, 1917 Bp., ev. 
Szakács Béla, 1917 Bp., ev. 

tm.
Szeder József, 1917 Bp., ev. 
Szemere Aladár, 1917 Bp., rk. 

40 Szepesi János, 1917 Bp., ref. 
Vágó Ferenc, 1917 Bp., izr. 
Valatin János, 1918 Bp., ref. 
Wechsler Endre, 1918 Bp., 

izr.
Magántanuló:

Kiss Gyula, 1916 Bp., ev.

Évközben kimaradt:
45 Csikós Gyula, 1915 Surd, ev. 

Liszkay Miklós, 1917 ev. Czeg- 
léd

Réti Tivadar, 1917 Bp., rk. 
Ruttkay Zoltán, 1917 Zu-

rány, ev.
Sigmond Olivér, 1917 Bp., ref. 

50 Sztruhár László, 1916 Bp., ev. 
Vécsei Pál, 1917 Bp., izr.

/. B osztály.
1. Alexa István, 1917 Bp., ev. 

tm.
Apor György, 1917 Bp., izr. 
Bajusz Gyula, 1916 Bp., ref. 

i. II.

* Rövidítések: ev. ág. hitv. evangélikus; ref. =  református; unit. 
unitárius; anglik. =  anglikán; rk. =  római katholikus; izr. — izraelita; tm. = 
tandíjmentes; k. =  kedvezményes; ism. =  ismétlő; önk. ism. = önkéntes is
métlő ; i. n. internátusi növendék ; Bpest, Bp. Budapest.
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Bauer György, 1918 Bp., izr.
5 Bendl Andor, 1917 Bp., ev.

Beretzky Tibor, 1917 Bp., ref. 
i. n.

Bókay János, 1917 Bp., ev.
Braun Tibor, 1917 Bp., izr.
Csipkay Károly, 1917 Bp., ev.

10 Csonka Zoltán, 1917 Bp., rk. 
km.

Deutsch János, 1917 Bp., ev.
Fischer Endre, 1918 Bp., izr.
Fleps Valter, 1917 Bp., ev.
Gerő István, 1917 Bp., izr.

15 Gömöry Arnold, ism. 1915 
Szatmár, ev.

Heimann Pál, 1917 Bp., izr.
Hosztják Albert, 1917 Ormós

puszta, (Borsod) ev. i. n.
Kaczián Sándor, 1917 Pest

újhely, ev.
Kemény György, 1917 Bp., 

izr.
20 Kocziszky Mihály, 1917 Bé

késcsaba, ev. i. n.
Láng József, 1917 Bp., ev.
Levitzky Károly, 1917 Bp., ev.
Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs, 

ev. i. n.
Manger Artur, 1917 Bp., rk.

25 Morvái József, 1917 Bp.. ev.
Mosonvi Imre, 1917 Bp., izr.
Nagy László, 1916 Bp., ev.
Nussbaum Egon, 1917 Bp., ev.
Ondrisek Ferenc, 1916 Bp., ev.

30 Peresztegi József, 1915 Bp., ev.
Petz Oszkár, 1917 Kevevára 

(Temesmegve) rk. k.
Porubszky Gyula, 1917 Po

zsony, ev. k.
Prenker Lajos, ism. 1916 Bp., 

ev.
Both Gusztáv, 1917 Bp., izr.

35 Sachse Károly, 1917 Bp., ev.
Somlyó Géza, 1917 Bp., ev.
Szendrő Tibor önk., ism. 1916  

Bp., ev.
Szigeti József, 1918 Bp., rk.
Szűcs Ferenc, 1917 Bp., ref.

40 Teasdale Bobért, 1918 Bp., ev.
Vágó György, 1917 Bp., izr.
Zempliner György, 1917 Deb

recen, izr.
Zsíros Ferenc, 1917 Bp., ref.

Magántanuló:
Salgó Elemér, 1917 Bp., izr. 

Évközben kimaradtak:
45 Faragó János, 1917 Bp., rk.

Pataky Gedeon, 1917 Bp., ref.
Petrik László, 1917 Bp., ev.
Szántó Ödön, 1916 Győr, ev.
Schiesser Kázmér 19Í6  Bp., 

rk.
50 Vinc.ze Béla, 1917 Bp., ref.

II. A osztály.
1 Aknási Andor, 1916 Bp., ev.

Auf riebt György, 1916 Deb
recen, izr.

Balló Kálmán, 1916 Bp., ev.
Braxatoris Dénes, 1916 Mára- 

marossziget, ev.
5 Csuka Pál, 1916 Bp., ev.

Fazekas János, 1916 Bp., ref.
Fördős István, ism. 1915 Bp., 

ref.
Gabányi György, 1916 Bp., ev.
Grotta György, 1916 Bp., izr.

10 Halmi Béla, 1916 Somorja, 
ev. i. n.

Karbiner Eír vili, 1916 Bp., ev.
Kontra lmre ism. 1914 Tahi-

tótfalú, ref. i. n.
Kuti Zoltán ism. 1914 Pápa,

ev.
Laurentzi Vilmos, 1916 Bp.,

ev. tm.
Magyar Tibor, 1916 Bp.. ref.
Mag vary (! yörgv, 1916Bp.,ev.
Magyary-K ossa Gyula, 1916

Bp., ref. k.
Mezev András, 1917 Zala

egerszeg, ref.
Németh Géza, 1916 ev. tm. 

20 Pálmai Kálmán, 1916 Bp., ev. 
tm.
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Rényi Ferenc, 1916 Bp., rk. 
Roszner Ernő, 1915 Bp., ev.k. 
Rovó Andor, 1916 Bp., rk. 
Rózsa László, 1916 Nagysita, 

ev. tm.
25 Sebő László, 1915 Kétkeresz

túr, ref. k.
Singer Alfréd, 1916 Bp., izr. 
Sternfeld István, 1916 Bp., izr. 
Szigeti Imre, 1916 Bp., rk. 
Terray Dezső, 1916 Bp., ev. 

30 Terray Pál, 1916 Bp., ev. 
Tóth Lajos, 1916 Bp., rk. k. 
Valentik Gyula ism. 1914 

Vácbottyán, ev.
Vieszt László, ism. 1915 Bp., 

ev. i. n.
W eisz István, 1916 Bp., izr. 

35 Zsigmondy György, 1916 Bp., 
ev.
Évközben kimaradt:

Vári Albert, 1916 Bp., rk.

II. B. osztály.
1 Abonyi György, 1917 Bp., ev. 

Abos István, 1916 Bp., ref. 
Apor Oszkár, 1916 Bp., izr. 
Bartos Tibor, 1916 Bp., rk.

5 Benedek Antal, 1916 Arad, 
ref. k.

Berecz Nándor, 1916 Bp., izr. 
Domán Ferenc, 1915 Bp., izr. 
Falaky Miklós, 1916 Bp., ev. 
Guoth Endre, 1916 Bp., ev.

10 Halász István, 1916 Bp., izr. 
Hesser György, 1916 Bp., izr. 
Hochsinger Pál, 1915 Bp., izr. 
Kiss Géza, 1916 Bp., ref. 
Knuth Ernő, 1916 Bp., ev.

15 Kopp Ödön, 1916 Bp., izr.
Lehel Imre, 1916 Bp., izr. 
Lichtenberg Pál, 1916 Bp., 

a n g l .
Ludvig István, 1916 Kispest, 

ev. k.
Marcovici Sándor, 1916 Bp., 

ev. i. n.

20 Német Tibor, 1916 Kocs, 
ref. k.

Orosdy Lajos, 1916 Fiume, 
rk.

Poklosi János, 1916 Homok- 
szentgyörgy, ref. tm.

Posch Géza, 1916 Bp., ref.
Reisz Pál, 1916 Bp., izr.

25 Rockenstein György, 1916  
Bp., izr.

Somogyi István, 1913 Sár- 
szentlőrinc, ev. tm.

Subkégel Ferenc, 1915 Bp., 
ev.

Thiering Gyula, 1916 Bp., ev.
Tóth Gyula, 1916 Rimák oko- 

va, ev. tm.
30 Varga Károly, 1916 Sashalom, 

ref.
Évközben kimaradt:

Demjén Miklós, 1916 Bp., rk.

III. A. osztály.
1 Alberti István, 1915 Bp., ev.

Bohár László, 1915 Sárszent- 
lőrinc, ev. tm.

Bokor Elemér, 1915 Bp., ref. 
k.

Eibenschütz György, 1915  
Bp., izr.

5 Fiiló Zoltán, 1915 Bp.. e\. k.
Fischer Károly, 1915 Bp., ev.
Geiger András, 1916 Bp., rk.
Geiger László, 1916 Bp., rk.
Gróf György, 1915 Bp., 

izr. i. n.
10 Grosz József, 1915 Bp., izr.

Guttmann Dénes, 1915 Bp., 
izr. k.

Győrváry Ferenc, 1915 Sátor
aljaújhely, rk. k.

Haas Lajos, 1915 Bp., izr.
Halom Tibor, 1916 Bp., izr.

15 Herzfeld László, 1915 Újvi
dék, izr.

Hirsch Ferenc, 1915 Bp., izr.
Károly György, 1915 Bp., izr.
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Krajnyák Andor, 1915 Zom- 
bor, ev.

Kutyka József, 1915 Alsógőd, 
ev. k.

20 Landi János, 1913 Páty, ref.
Lantosy Károly, 1915 Bp., ev.
Lázár Sándor, 1914 Taksony, 

ev.
Lehel Pál, 1915 Bp., izr.
Libertiny Egon, 1915 Zágráb, 

rk.
25 Liedemann Géza, 1914 Bp., 

ev.
Lorber János, 1915 Bp., ref.
Nagy Gyula, 1915 Bábczakapi, 

ev. k. i. n.
Nagyiványi László, 1914 Mi- 

ava, ev.
Neuburger Herbert, 1915 Bp., 

izr.
30 Pénzes Sándor, 1911 Dab, ref. 

tm.
Perlesz Pál, 1915 Bp., izr.
Bévész István, 1915 Bezé, ev. 

lm.
Ilózsa Béla, 1915 Nagysitke, 

ev. tm.
Rózsa István, 1913 Nagysitke, 

ev. tm.
35 Schütz Ödön, 1916 Bp., ev. 

k.
Senft Aurél, 1913 Kolozsvár, 

ev.
Soczó Géza, 1913 Békéscsa

ba, ev. tm.
Szokoll Frigyes, 1915 Bp., ev. 

k.
Takáts Géza, 1915 Kőszeg, 

ev. tm.
40 Udvaros István, ism. 1914 Má

tyásföld, ev. k.
Uhrik Gyula, 1914 Bp., ev. tm.
Zilahi Pál, 1915 Bp., ref. k.

Magántanuló:
Sándor György, 1915 Bp.,izr.

Évközben kimaradt:
Sütő Ákos, 1915 Bp., ev. tm.

45 Scheibner Rudolf, 1916 Po
zsony, ev. i. n.

III. B. osztály.
1 Ágoston Péter, 1915 Bp., izr.

Breuer Pál, 1915 Bp., rk.
Csipkai Zoltán, 1914 Csetnek, 

ev. tm.
Delmár György, 1915 Bp., ref.

5 Engel Andor, 1915 Bp., izr.
Fekete Lajos, 1915 Irsa, ev.

k.
Flesch Péter, 1915 Bp., izr.
Freund János, 1915 Bp., ref.
Fuszek Vilmos, 1914 Bp., ev.

10 Goldmann Ferenc, 1915 Bp., 
izr.

Hajnal Frigyes, 1914 Bp., ev.
Hinkelmann Rezső, 19 io  Bp., 

rk. k.
Horváth Kálmán, 1915 Bp., ev.
Kachelmann Győző, 1914 Bp., 

ev. tm.
15 Kalán János, 1915 Bp., izr.

Kemény Lajos, 1915 Bp., ev. 
tm.

Kis Antal, 1915 Bp., rk. k.
Knuth Béla, 1914 Bp., ev.
Kratz Dániel, ism. 1913 Pest

erzsébet, ev.
20 Krizmanits Vilmos, 1914 Bp.. 

ev. k.
Kuszenda Elek, 1914 Hossz u- 

beregpéteri, ev. k.
Lehr András, 1915 Szombat

hely, ev.
Maier András, 1915 Nemes- 

hajnal, ev.
Molnár József, 1915 Eszter

gom, rk.
25 Molnár Rudolf, 1915 Bp., ev.

Németh Miklós, 1914 Apáti
puszta, rk.

Pásztor Ferenc, 1916 Bp., izr.
Pick János, 1915 Bp., ev.
Radó Péter, 1915 Bp., ref.

30 Rákos János, 1915 Bp., izr.
Rózsa Pál, 1915 Bp., ev.
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Soós Zoltán, 1915 Bp., ref. tm.
Stettner Miklós, 1915 Bp., izr.
Szabó Lajos, 1915 Bp., ev. k.

35 Vécsei Péter, 1915 Bp., izr.
Walter Márton, 1915 Bp., ev.k.
Weicz Károly, 1914 Bp., ev.
Weisz Ferenc, 1915 Bp., izr.
Werkner Jenő, 1915 Bp., izr.

40 Zmeskál Miklós önk. ism. 
1913 Liptószentmiklós, ev. 
i. n.

Magántanuló:
Gyulay Elemér, 1910 Bp., ev. 

Évközben kimaradt:
Fischl János, 1914 Szepetnek, 

ev.
Grőb Ferenc, 1914 Bp., ev.
Waisbecker Antal, 1916 Ö- 

gyalla, ref.
Meghalt:

45 Sziits Lajos, 1914 Bp., ref.

IV. A. osztály.
1 Alpár Sándor, 1914 Bp.. ev.

Bauer Andor, 1914 Hódmező
vásárhely, ref.
Bohus Gábor, 1914 Bp., ev. 
tm.

Bokor István, 1914 Szeged, 
ref.

5 Dalma Pál, 1913 Bp., ev.
Deutsch Gábor, 1915 Bp., rk.
Elek István, 1914 Bp., rk.
Erdős Pál, 1914 Bp.. ev.
Fillenz Jenő, 1914 Bp., izr.

10 Grossmann István, 1914 Bp., 
izr.

Hadinger Lajos, 1914 Bp., rk.
Heintz Károly, 1914 Bp., ev. 

tm.
Kade Zoltán, 1913 Bp., ev.

15 Knével László, 1914 Hoinon- 
na, ref. k.

Knopp László, 1914 Bp., ev.
Komáromv András, 19 l2B p., 

ev.

Koináromy Gyula, 1912 Bp., 
ev.

Iíurucz Gyula, 1914 Sasha
lom, ev. k.

20 Lehr József, 1914 Bp., ev.
Mérő István, 1914 Bp., izr.
Mesterházy Sándor, 1914 Bp. 

ev.
Nagy László, 1914 Bp., ref.
Oberle József, 1912 Pancsova, 

ev. k.
25 Preszburger György, 1914 Bp., 

izr. k.
Radványi László, ism. 1913 

Szombathely, rk.
Reményi Béla, 1914 Bp., ref. 

k.
Rónay Nándor, 1914 Bp., rk.
Schráder Alajos, 1914 Sasha

lom, ev. k.
30 Schubert La jos, 1915 Bp., izr.

Simon András, 1914 Bp., izr.
Singer Iván, 1914 Bp., izr.
Sipos András, 1913 Csorvás, 

ev. k.
Szalai Sándor, 1913 Bp., ev.

35 Szende Kálmán, 1914 Bp., rk. 
k.

Tulok József, 1914 Sánd, ev.
Varga László, 1914 Bp., izr.

Magántanuló:
Farkas Béla, 1910 Kispest, ev.

IV. B. osztály.
1 Belopotoczky András, 1914 

Bp., ev.
Berger László, 1915 Bp., izr.
Biró Pál, 1913 Bp., ref.
Engel Pál, 1914 Bp., ref.

5 Fényi Géza, 1914 Bp., ev. i.n .
Filló József, 1914 Bp., ev.k.
Gágel Ferenc, 1914 Bp., rk. k.
Gonda József, ism., 1913 Kis
pest, ev.
Gömöry Ferenc, ism., 1913 

Szatmárnémeti, ev.
10 Halápi László, 1914 Bp., ref.
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Halmos Ferenc, 1914 Bp., ev.
Kartschocke Imre, 1914 Bp., 

rk.
Kelen Tamás, 1914 Bp., ev.
Kemény Péter, 1914 Bp., ev. 

tm.
15 Kovács Sándor, 1913 Pestúj
hely,, ref.

Kovácsi László, 1914 Bp., 
unit.

Martos János, 1914 Bp., ev.
Nagyiványi Zoltán, 1913 Bp., 

ev.
Németh Pál, 1913 Bp., rk. 

k.
20 Némethy Géza, 1914 Kassa, 

ref.
Némethy Lóránt, 1914 Kassa, 

ref.
Oblath József, 1914 Bp., izr.
Orosdy Béla, 1915 Fiume, rk.
Ovádi Gábor, 1914 Szombat
hely, ev.

25 Pallós György, 1914 Bp., izr. 
k.

Pelva Jenő, 1913 Árkos, ev. 
i. n.

Péterfi István, 1914 Bp., ref.
Pukánszky Béla, 1915 Bp., ev.
Badnai Lóránt, 1914 Bp., rk.

30 Schaffer József, 1914 Bp., izr.
Schmidt Ferenc, 1914 Bp., 

ev. k.
Szirmai Tibor, 1914 Bp., izr.
Szolár Mátyás, 1913 Bp., ev. 

tm.
Tomozi Béla, 1914 Bp., rk. k.

35 Vaisz György, 1914 Bp., izr.
Varga K. Ferenc, 1912 Bákos- 

csaba, ev. k.
Wach Ottó, 1915 Bp., rk.

Wild Pál, 1914 Bp., izr.
Magántanuló:

Weszter Sándor, 1914 Pestúj
hely, ev. i. n.

V. A. osztály.
1 Ágoston Sándor, 1913 Bp., izr.

Baldauf Imre, 1913 Bp., ev.
Bartl István, 1913 Bp., ev. 

tm.
Blinczinger János, 1913 Bp., 

ev.
5 Dénes János, 1914 Bp., izr.

Feledi Sándor, 1913 Balassa
gyarmat, izr.

Freund Alfréd, 1913 Bp., ev.
Gara György, 1914 Bp., rk.
Göllner László, 1912 Bp., ev.

10 Halmos György, 1913 Bp., 
izr. k.

Hegyi Pál, 1913 Brád, ref. k.
Heinrich Sándor, 1913 Bp., 

izr.
Henczély László, 1913 Nagy- 

tarcsa, ev. k. i. n.
IIénei László, 1913 Horhát, 

ev.
15 Horváth Dezső, 1913 Gyoma, 

ref. k.
Huszka Gyula, 1913 Cinkota, 

ev.
Istenits Vilmos, 1913 Bp., 

ev. k.
Iván Zoltán, 1910 Kisbér, ev. 

i. n.
Jakobovits István, 1913 Bp., 

rk.
20 Kende György, 1913 Bp.,ref.

Kerekes János, 1913 Bp., izr. 
tm.

Klaudinyi Béla, 1913 Sze- 
rencsény, ev. k.

Konnert Artúr, 1913 Ailágos, 
ev. k.

Koricsánszky Árpád, 1913 
Felsőalap, ev. k.

25 Krumesz György, 1913 Bp., 
ev. k.

Lénárd Károly, 1914 Bp., ref.
Luby Pál, 1914 Kézdivásár

hely, ev.
Nagy Mihály, 1911 Kispest, 

ev.
Nuofer Rezső, 1913 Bp., ev. 

k.
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20 Pécsy Imre, 19io Bjp»., ev.trn.
Petrik Aladár, 1913 Bp., ev.
Rimár Jenő, 1912 Nagyszent- 

miklós, ev. tm.
Schöll Károly, 1913 Bp., ev.k.
Schwarz Endre, 1913 Szajol, 

ev.
35 Schwarz László, 1913 Bp.,rk.

Spádi Miklós, 1913 Kassa, izr.
Stein Leó, 1913 Bp., ev.
Szalágyi Géza, 1913 Bp., ev.
Szász Ernő, 1913 Bp., izr.

40 Szepesi Gyula, 1913 Dömsöd, 
ev. k. i. n.

Törzs László, 1912 Bp., izr. i
Tószeghy Vilmos, 1913 Bp., 

rk.
Tóth Károly, 1911 Üjmalom- 

sok, ev. k.
Vogel István, 1913 Bp., izr.

45 YVallaszky Dezső, 1912 Kassa, 
ev.

Wambera János, 1913 Vesz
prém, rk.

Warga Gerzson, 1913 Bp., 
ref. k.

V. B. osztály.
1 Balogh János, 1913 Lonka. 

ev. tm.
Bossányi Péter, 1912 Bp., ev.
Bőhm Gyula, ism., 1911 To

kaj, ev.
Csite Elemér, ism., 1910 Kör

mend,, ev.
5 Demjén András, 1912 Öcsöd, 

ref.
Dér Miklós, 1913 Budatétény, 

ev.
Domán Miklós, 1913 Bp., izr.
Endrődi György, 1913 Bp.,izr.
Erdélyszky Zsigmond, 1913 

Selmeczbánya, ev. tm.
10 Faragó György, 1913 Bp., ev. 

tm.
Fehér György, 1913 Bp., ev.
Forgács Tamás, 1913 Bp., ref. 

tm.

framí h 1913 Szeged, 
ev. tm.

Freund György, 1913 Bp.,ref.
Hacker János, 1914 Bp., izr.
Hajdú János, 1912 Nagysza

lonta, ref.
Háncsok Márius, 1913 Bp., 

rk .tm.
Istvánfy István, ism., 1911 Ti- 

szolcz, ev.
Joób Vilmos, 1913 Tápiósze- 

le, ev.
Kereszty Géza, 1913 Bp., rk. 

tm.
Kovács István, 1913 Bp., ref.
Kovácsovics Tibor, 1913 Bp., 

ev.
Kövecses Ferenc, 1912 Bp., ev.
Lakner Tibor, 1914 Bp., izr.
Láng András, 1913 Bp., rk. 

tm.
László István, 1914 Bp., izr.
Lichtenberg Péter, 1913 Bp., 

angl.
Márkus Endre, 1912 Bp.,izr.
Molnár Barna, 1913 Sátor

aljaújhely, ev. i. n.
Nagy László, 1912 Bp., ref.
Nussbaum Frigyes, 1913 Bp., 

ev.
Pál László, 1913 Bp., izr.
Petrik Szabolcs, 1911 Nagyté

tény, ev.
Petro vies Gábor, 1913 Szeged, 

rk.
Pintér György, 1913 Bp., izr.
Remport István, 1911 Alsóság, 

ev.
Sándor Gábor, önk. ism. 1911 

Trencsén, ev.
Simon István, 1913 Bp., ev.
Solymosi Sipos Lajos, önk., 

ism. 1 9 13 Szeged, ref.
Spielberger Endre, 1913 Bp., 

izr.
Spitz Gábor, 1914 Bp., izr.
Stark Tibor, 1913 Tiszaföld- 

vár, ev. k.

15
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40
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Tóth Aladár, 1912 Kispest, ev. 
tm.

Vadász Sándor, 1913 Bp., izr.
45 Vajda Péter, 1913 Bp., izr.

Zsoldos Ferenc, 1913 Bp., 
izr. k.
Évközben kimaradt:

Förstner György, 1913 Bp., 
rk.

VI. osztály.
1 Adler György, 1912 Bp., izr.

Ágoston Imre, 1912 Bp., izr.
Bak Tibor, 1912 Bp., izr. k.
Berényi György, 1913 Bp., izr.

5 Berkovits Pál, 1913 Bp., ref.
Biedermann Bezső, 1912 Bp., 

ev. k.
Binét Imre, 1913 Bp., izr.
Csipkay Ferenc, 1911 Csetnek, 

ev. tm.
Czene Béla, 1911 Isaszeg, ref.

10 Felde Imre, 1911 Bp., ev.
Fiam Gábor, 1912 Bp., ev. k.
Frenyó László, 1912 Bp., ev. 

k.‘
Freund György, 1912 Bp., 

izr.
Gábor Ferenc, 1912 Bp., izr.

15 Gerő Pál, 1912 Bp., izr.
Göndör Tibor, 1913 Wien, 

izr. k.
Grossmann István, 1912 Bp., 

izr.
Hantos Andor, 1912 Bp., izr.
Hutter Lajos, 1910 Bp., ev.

20 Jakus Mihály, 1911 Mohács, 
ev. tm.

Karczag György, 1913 Bp., 
ref.

Kazár József, 1912 Bp., ev. k.
Kirschner Ernő, 1909 Bp., ev.
Klein Tibor, 1912 Bp., rk.

25 Kleiner József, 1912 Bp., izr.
Kovács Jenő, 1912 Bp., ev.
Krajnyák Géza, 1913 Zombor, 

ev. tm.
Krasznay Iván, 1912 Bp., ev.

Kreuzer László, 1912 Bp., izr.
30 Kürti László, Bp., ev. i. n.

Laszgallner Iván, 1912 Bp., 
ev. k.

Lueff Elemér, 1912 Bp., rk.k.
Makláry Tivadar, 1912 Bp., 

ref. tm.
Mendelssohn György, 1912 

Bp., ev.
35 Milch Endre, 1913 Bp., izr.

Nötel Rudolf, 1912 Bp., ev.
Pildner Ottó, 1912 Révaúj- 

falva, ev.
Radnay Béla, 1912 Bp., rk.
Sasvári György, 1913 Bp., rk.

40 Scheiber László, 1913 Bp., 
ref.

Sebestyén György, 1912 Bp.,
izr.
Szegő György, 1912 Szeged, 

izr.
Teles Péter, 1911 Bp., ev.
Valentik Győző, 1911 Pencz,

ev.
45 Vida Tibor, 1912 Bp., izr.

Wambera Henrik, 1912 Bp., 
rk.

Werderits Kálmán, 1912 Lo- 
soncz, ev.

Zámolyi Zoltán, 1912 Pába, 
ev.

Zimmermann Frigyes, Bp., ev. 
tm.

Magántanuló:
50 Kovács Aladár, 1911 Bp., 

ref.

Évközben kimaradt:
Kinszky János, önk. ism. 1910  

Kispest, ev.

VII. osztály.
1 Aczél György, 1911 Wien, ref.

Árvái Béla, 1911 Bp., izr.
Benes Imre, 1911 Bp., ev.
Bergl György, 1911 Bp., izr.

5 Berthelsen Béla, 1910 Bp., ev.
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Binder Tibor, 1910 Pozsony, 
ev.

Boros István, 1911 Bp., ev. tm.
Bozsidarácz Mihály, 1911 Bp., 

ev.
Csipkay Sándor, 1908 Cset- 

nek, ev. tm.
10 Dénes László, 1911 Segesvár, 

izr.
Dincsér Oszkár, 1911 Eger,rk.
Faragó László, 1911 Bp., ev. 

tm.
Fenyves Ferenc, 1911 Bp., izr.
Gerő György, 1911 Bp., izr.

15 Glosios Tibor, 1911 Bp., izr.
Guttmann Dénes, 1911 Bp., 

izr.
Győri Andor, 1911 Bp., izr.
Hager Jenő, 1911 Focsa, ref.k.
Haraszti György, 1912 Bp., 

izr. k.
20 Horváth Károly, 1911 Bp., ev. 

tm.
Istenits Gusztáv, 1911 Bp.. 

ev. k.
Ivánka Andor, 1911 Bp., ref.k.
Jagyugy Pál, 1911 Bp., ev.
.Jász Tibor, 1912 Bp., ev.

25 Kolbenheyer Zoltán, 1910 Bp., 
ref., km.,

Kotányi Zsigmond, 1912, Bp., 
ev.

Lemberger Pál, 1911 Bp., izr.
Lülik László, 1911 Valkány, 

ev.
30 Maiéter Béla, 1911 Bp., ev.

Molnár Aladár, 1911 Bp., ref., 
k.

Németh Pál, 1909 Kiskamond,
GV. k .

Pálfi Mihály, 1911 Bp., ev.
Polgár Ferenc, 1912 Bp., izr.

35 Scholz László, 1911 Bp., ev.
Schweitzer Ernő, 1911 Bp., 

izr.
Sehne Sándor, 1911 Bp., ev.
Stux László, 1912 Bp., ev.
Sugár István, 1911 Bp., izr.

40 Szandtner Egon, 1911 Bp., e\.
Szolár Ferenc, 1911 Bp., ev. 

tm. '
Tihanyi Miklós, Bp., izr. k.
Törzs Miklós, 1911 Bp., izr.
Vajda Ákos, 1909 Hévizszent- 

andrás, rk., i. n.
I 45 Váradi Ferenc, 1912 Lőcse, 

ev., tm.
Wilhelm György, 1911 Bp., 

izr.
Zimmermann Gusztáv, 1911

Bp., ev., tm.
Magántanúló :

Lóránt Ferenc, 1911 Bp., rk.
Évközben kimaradt:

Zvarinyi Andor, 1911 Bp., ev.

V ili. osztály.
1 Altheim Lóránt, 1910 Bp., ev.

Baldauf Ferenc, 1910 Bp., ev.
Bein Károly, 1911 Bp., izr.
Berkovics György, 1910 Bp., 

ref.
5 Biró László, 1910 Bp., izr.

Böhsl Ferenc, 1908 Bp., ev. 
tm.

Breitner János, 1911 Bp., ev.
Diener Pál, 1910 Temesvár, 

ev., i. n.
Dinner Rudolf, 1911 Bp., izr.

10 Dóczi János, 1911 Bp., izr.
Dombi József, 1910 Bp., ev.
Ellinger Emil, 1910 Bp., izr.
Erdély Aurél, 1910 Bp., ref.
Fehér László, 1907 Monor, rk. 

k.
15 Forbáth László, 1910 Bp., ref.

Glatz György, 1910 Bp., ref.
Gregor Aladár, 1907 Beszter

cebánya, ev., k.
Grüssner Endre, 1910 Gyön

gyös, rk.
Gvuricza Béla, 1909 Bp., ev. 

k.
20 Hercz Imre, 1910 Bp., izr.
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Hertzka Róbert, 1910 Bp., rk.
Jaeger Imre, 1909 Zalaszent- 

iván, ev., tm.
Kelen András, 1910 Bp., ref.
Kemény József, 1908 Mező

hegyes, ev., tm.
Kosáry Ede, 1909 Jonstown 

Pa, U. S. A. ev.
Laszgallner Guidó, 1910 Bp., 

ev. k.
30 Leimdörfer György, 1910 Bp., 

ref.
Milch Miklós, 1911 Bp., izr.
Molnár György, 1910 Orsóvá, 

ev.
Németh Zoltán, 1910 Kispest, 

ref.
Neumann Miklós, 1911 Bp., 

izr.
35 Okány Schwarz János, 1910 

Bp., izr.

Polgár Endre, 1910 Bp., izr. 
Badó András, 1910 Bp., ref. 
Révész György, 1910 Bp., ev. 
Schád Ottó, 1910 Lajosko-

márom, ev. tm.
40 Sebő Ervin, 1910 Bp., izr. 

Sebők István, 1910 Bp., rk.
Szandtner Béla, 1910 Bp., ev. 
Szegő Endre, 1910 Bp., izr.
Székely György, 1909 Bp., 

izr.
45 Tenk Oszkár, 1910 Bp., ev.

Yalkó Endre, 1910 Bp., izr.
Vass Ferenc, 1910 Bp., ref. 
Vázsonyi István, 191 í  Bp., rk. 
Welward László, 1910 Bp., 

izr. tm.
50 Wippler Sándor, 1911 Bp., ev. 

Magántanuló:
Pfeiffer Ede, 1909 Körmend, 

ev.
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X I Í .

Tájékoztató az 1928—1929. iskolai évre.
I. Az 1928—29. tanévre vonatkozó beiratások június 27, 

28. és 30, napjain lesznek. Az 1. osztályba és más intézetből 
bármely osztályba iratkozó tanulók kötelesek keresztlevelet, ill. 
születési anyakönyvi kivonatot, iskolai, oltási és ha 12. évüket 
betöltötték, újraoltási bizonyítványt bemutatni.

A beiratást következő rendben tartjuk:
Június 27-én 8—-10-ig I. oszt. (csak evangélikusok), 10—

12-ig II. és III. oszt.
Június 28-án 8—10-ig IV. és V. oszt., 10—12-ig VI—VIII. o.
Június 30-án 8—10-ig I. osztályba valláskülönbség nélkül 

jelentkezhetnek, 10—12-ig II—VIII. osztályba.
Augusztus 31-én 8 órakor tartjuk a javítóvizsgákat, dél

után 3 órakor beírás a javítóvizsgát tett tanulók számára,
Szeptember 1-én 8 órakor a pótló és magánvizsgálatokat.
Szeptember 1-én és 3-án, amennyiben még hely marad, 

beírás lesz az I—VIII. osztályba.
Az új tanévet szeptember 7-én, délelőtt 9 órakor fogjuk 

megnyitni. Szeptember 8-án a tanítás kezdete. A bányakerületi 
javító- és érettségi vizsgálatok ez év folyamán budapesti gim
náziumunkban fognak megtartatni. Szeptember 3., 4., 5. nap
jain lesznek az írásbeli vizsgák, 6-án pedig a szóbeli érettségi 
vizsgálat.

II. Tandíj mentességi szabályzat:
Tandíjmentességért folyamodhatik olyan szegénysorsú és 

reászoruló tanuló, aki a megelőző félévben példás (1), vagy 
legalább jó (2) magaviseletét tanúsított és bizonyítványában 
az elégségesek száma nem több, mint a jelesek és jók száma 
együttvéve és akinek a szülője (gyámja) igazolni tudja, hogy 
a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszonyainál 
fogva súlyos megterhelést jelentene reá nézve. A folyamodás
hoz csatolni kell:

1. a család szegénységét igazoló, egy évnél nem régibb 
keletű hatósági bizonyítványt,

2. a szülők vagyoni helyzetét (keresetét, fizetését, jöve
delmét) és családi viszonyait (a kereső és nemkereső család
tagok számát) hitelesen igazoló bizonyítványt.

A tandíjmentesség elbírálásánál a vegyesházasságból szár
mazott nem-evangélikus vallású tanulók is az evangélikus 
tanulók kedvezményét élvezhetik, ha apjuk vagy anyjuk (az 
evangélikus házastárs) cselekvő tagja a budapesti Deák-téri 
testvéregyházaknak. Azok a vegyesházasságból származó tanu
lók, kik szüleiknek reverzálisa miatt nem tartoznak az evang.
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egyház kötelékébe, nem kaphatnak evangélikusokat megillető 
tandíjkedvezményt.

Nem-evangélikus tanulók összes számuk 10°|o-áig része
síthetők tandíjmentességben.

Középiskolai tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők 
gyermekei, ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, az 1., 2. 
sz. bizonyítványok bemutatása nélkül is részesíthetők tandíj
mentességben.

Köztisztviselők tandíjmentességet el nem nyert fiai tandij- 
mérséklésben részesülhetnek, ha magaviseletük legalább jó (2) 
és elégtelen osztályzatuk nincsen.

A tandíj vagy tandíj felének fizetése alól való felmentés 
évről-évre történik és az egész iskolai évre szól, de elveszti a 
tanuló tandíjmentességét a második félévre, ha előmenetele 
vagy magaviseleté nem felel meg a feltételeknek.

A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és a képviselő- 
testülethez intézett kérvényeket szeptember 15-ig, illetve február 
15-ig kell az igazgatóságnál benyújtani.

Beiratási dijat tandíjmentes tanulóknak is kell fizetniök.
III. A tandijat az iskola fenntartó hatósága a következő 

módon állapította meg:
Egész évre fizetnek — a beiratkozás alkalmával — az 

evangélikus tanulók 40 P-t, reformátusok 90 P-t, római k a to 
likusok 140 P-t, izraeliták 240 P-t.

A tandíj két részletben is fizethető — és pedig : szeptember 
1—15. és február 1—15.

Beiratási dij fejében minden tanuló tartozik a felvétel 
alkalmával 20 P-t fizetni. A beiratási dij fizetése alól csak az 
egyházi alkalmazottak fiai és a Protestáns Árvaház növendékei 
vannak felmentve.

Beiratáskor fizetendő üzemi pótlék I. részletéül 20 P. Az 
üzemi pótlék II. részlete 20 P, december 1-én fizetendő. Az 
üzemi pótlék fizetése alól felmentésnek csak a legkivételesebb 
esetben van helye.

Magántanulók ugyanannyit fizetnek, mint a rendes tanulók.
Az iskola fenntartó hatósága a gazdasági viszonyok meg

változása esetén fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a 
dijakat megváltoztassa.
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Érettségi vizsgálatok.
A június 11—16. napjain tartott szóbeli érettségi vizsgá

latokon mélt. és főtiszt, dr. Raffay Sándor püspök úr meg
bízásából Nt.Vitéz Dr. Kendeh Kirchknopf Gusztáv bányakerületi 
lelkész úr elnökölt, kormányképviselőül pedig a nagymélt. m. 
kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr nagytiszt. dr. Szlá- 
vik Mátyás urat, az eperjesi ev. theológiai akadémia nyugal
mazott Dékánját küldte ki. Az osztályvizsgálatokon 50 rendes 
és 1 magántanuló veit részt.

A május 24—26. napjaira megállapított érettségi írásbeli 
vizsgálatokra a Püspök úr a következő tételeket tűzte k i:

1. A magyar nyelv- és irodalomból: A magyar föld és 
népe Arany költészetében.

2. Livius: Ab űrbe condita 1. IV. c. 3. 1—9. Canuleius 
néptribun beszéde törvényjavaslata érdekében.

3. a) Algebrából: Valaki 50,000 P-t örököl és örökségét 
4°|o-os kamatos kamatra helyezi el. Egész évi tőkésítés 
mellett mennyije lesz a 8 ik év végén, ha nem nyúl az örök
séghez? Mennyije lesz a 8-ik év végén, ha minden év végén 
3950’20 P-t ki vesz belőle ? És ha minden év végén ennyit 
vesz ki, hány év múlva fogy el teljesen öröksége ?

b) Geometriából: Egy háromszög három oldalának
egyenletei:

2 x ~ y  =  2 ; 3 x  +  y 2 8 ; x  +  7 y = 1 6  
Határozzák meg a háromszög csúcspontjainak koordinátáit; 
a háromszög köré írható kör egyenletét. Mennyivel nagyobb 
ennek a körnek területe a háromszög területénél?

Az írásbeli alapján mind a negyvenkilenc tanuló szóbelire 
bocsáttatott.

A szóbeli érettségi vizsgálatok eredménye a következő:
Jelesen érettek: Berkovits György, Bőhsl Ferenc, Dinner 

Rezső, Fehér László, Forbáth László, Glatz György, Gregor 
Kálmán, Kallina Miklós, Kárpáti Imre, Kelen András, Leim- 
dörfer György, Neumann Miklós, Polgár Endre, Szandtner Béla, 
Vázsonyi István, Welward László: 16.

Jól érettek: Bein Károly, Breitner János, Diener Pál, 
Ellinger Emil, Herz Imre, Kemény József, Laszgallner Guidó, 
Okány-Schwartz János, Radó András, Sebő György. Sebők 
István, Székely György, Valkó Endre, Vass Ferenc. Wippler 
Sándor: 15.

Érettek: Altheím Lóránt, Baldauf Ferenc, Biró László, 
Dóczi János, Dombi József, Hertzka Róbert, Jaeger Imre, 
Kappal Heribeit, Milch Miklós, Molnár György, Németh Zol
tán, Schád Ottó: 12.

Egy-egy tárgyból javító-vizsgára utasíttatott 6 tanuló.

XIII.
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A Budapesti Evangélikus Gimnázium 
Volt Növendékeinek Egyesülete.

Egyesületünk az 1927—28. iskolai évben, fennállásának ne
gyedik évében is elég élénk működést fejtett ki. Tartottunk 2 köz
gyűlést, 4 választmányi ülést és rendeztünk 2 társasvacsorát.

Mint kimagasló eseményre első sorban rámutatunk az oly 
kedves és egyesületünket annyira kitüntető levélre, melyben a ma
gyarság nagylelkű barátja és lelkes pártfogója lord Rothermere vá
laszol arra a latinnyelvű üdvözlőiratra, melyben egyesületünk hó
doló tiszteletét és mélységes köszönetét fejezte ki a magyar igazság 
bátor harcosának.

Üdvözlőtáviratunk így szól:

Societas Discipulorum, Qui Fuerant, Gymnasii Badapestinen- 
sis Augustanam Confessionem Amplectentium

VIUO PERILLUSTRI 
DOMINO ROTHERMERE 

S. P. D.
Gymnasium Budapeslinense Augustanam Confessionem Amp

lectentium abhinc annis centum adest humanitati Hungarorum et 
mores Protestantium usilatos perceplosque insequens semper coniunc- 
lionem et societatem cum Protestantibus in Britannia in animo 
habehat.

Maxima pars Hungarorum Augastanam Confessionem Amplec
tentium ex iis regionibus Hungáriáé oritur, quae nostris diebus 
servitule aliarum nationum oppressae tabescunt. Hague inter 
curatores rerum ecclesiasticaram nostrarum nec non sodales eollegii 
professorum gymnasii noslri multi erant, qui ex illis regionibus 
vi abreptis orti essent el ex illis regionibus amorem patriae singu
lärem in animis ferrent.

Cuius gymnasii alumni societatem statuebant eo consilio, el 
studiis literarum finitis quoque coniuncti manerent el rés pulcher- 
rimas, quas in schola accepissent, in vitae rationibus diutius 
colerent.

Vir Perillustris! Verbis et nomine huius societatis accedimus 
ad Te, ut grates Tibi agamus maximas, quod Tu idem sentias et 
doleas, quod nos Hungari et Te deprecatorem pro periculis cl 
miseriis nostris apud nutiones maximas aelatis nostrae praebueris.

Barum rerum, quas in schola nostra didiceramus, oblivisci 
non possumus. Aon possumus oblivisci eius rei, quam nobis penitus 
persuasimus in studiis geographicis Hungáriám montium iugis velut 
serie cohaerentibus et fluminibus praeterlabentibus finitam unam el 
inseparabilem esse.

XV.
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Non possumus oblivisci omnes incolas veteris Hungáriáé in- 
tegrae animis coniunclos fuisse el, quacunque ex parte regni venis- 
sent, idem credidisse et voluisse.

Non possumus oblivisci cius rei, quae monel alta in mente 
reposita, nationem Hungarorum deleri non posse. Per mille annos 
Hungari pugnabant et patiebanlur nee mente solida quatiebantur.

In vita et história dolos et cortsilia cladestina non diu viclores 
esse, sed iustiti.am et mores iniegros, fortitudinem el animum 
propositi tenacem semper superare didicimus. Non ignoramus verba, 
elarissimi illiiis portae Homanorum: »Si fraetus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae.« Patria nostra dilacerata orbis nosier 
eollapsus est. Quae cum ita sint, tarnen sine tirnore ac terroré 
futurum patriae resurreclionem speramus.

Vir PerillustrisI Permulti iám ex Hungária amore et admi- 
ratone permoti Tibi, qui ex nalione potentissima Britannorum summa 
cum forlitudine pro nobis pugnas, grates persolverunl. Quam ob 
rem eliarn nos sodales Societatis Discipulorum Gymnasii Buda- 
pestinensis Auguslanam Gorifessionem Amplectentium pro mentis 
tuis Tibi nationis Hungarorum amicissimo gratias agirnus maxi mas! 
Vale!

Budapestini Anno Domini 1927-0 ante diem XV. Kalendas 
Decembres.

Magyar fordításban:
NEMES LORD!

A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium 
száz esztendő óta szolgálja a magyar kultúrát és a magyar evan
gélikusok sok százados tradicióját követve, mindenkor melegen ápolta 
az angol református kultúrával való kapcsolatot.

I magyar evangélikusok oroszlánrésze oly területekről söröző
déit, melyek ma idegen járom alatt szenvednek és sorvadnak s igy 
az intézet felett felügyeletet gyakorló egyházférfiak, az intézet veze
tősége, tanári kara, mindenkor jelentős részben oly férfiakból ál
lott, kik az elrabolt területekről hozták magukkal a törhetetlen 
magyarságot és a lelkes hittel teljes hazaszeretetei.

Ennek az intézetnek volt növendékei egyesületet alakítottak, 
melynek célja az, hogy a volt tanulók egymással a gimnázium 
elvégzése után is kapcsolatot tartsanak fenn és az iskolában beléjük 
öltött tudást, erkölcsi tradíciókat és ideálokat tovább ápolják és 
fejlesszék.

Nemes Lord! Ennek az egyesületnek nevében járulunk Ön elé, 
hogy kifejezést adjunk annak a soha el nem múló gazdag hála- 
érzetnek, melyet mint minden magyar mi is eltörölhetetlenül táp
lálunk szívünkben a Nagy Angol Nemzet fia iránt, aki a mi igaz
ságunk fájdalmát velünk együtt érzi át és jogos panaszaink nemes 
szószólójává lelt.

Nemes Lord! Mi azt, amire bennünket a mi százados iskolánk 
tanított, nem tudjuk és nem akarjuk elfelejteni. Mi nem, akarjuk
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elfelejteni azt, amire a földrajz tanított, hogy a régi nagy Magyar- 
ország egy geográfiái egység, melyet szerteszakítani nem lehet.

Mi nem tudjuk és nem akarjak elfelejteni azt, amit az isko
lában nemcsak tanultunk, de láttunk is, hogy a régi nagy Magyar- 
ország egész lakossága egy lelki egységet képezett, mert hiszen 
a gimnázium több ezer tanulójából a régi boldog ország minden 
részéből származóitokat találunk, de jöttek legyen azok az ország 
bármely részéből, egyek voltak magyar hitükben és akarásukban.

De nem akarjuk elfelejteni azt sem, amit szívünkbe vésett az 
iskola, hogy a magyar nemzetet elpusztítani nem lehet. Egy év
ezreden keresztül harc és szenvedés volt osztályrésze, de kitartását, 
életerejét, sem küzdelem, sem veszedelem megingatni nem tudta.

És mi azt tanultuk a mi iskolánkban, hogy az életben és a 
történelemben az ármány, a kétszínűség, cselvetés, csak átmenetileg 
győzhet, de az igazság és vele a tiszta erkölcs, a férfias bátorság, 
becsületes harckészség, a csüggedetlen kitartás, végezetül győzelmet 
arat. Mi ezt tanultuk és ezt hisszük.

És megtanultuk a latin költő szavát »Si fractus illabatur 
orbis inpavidum feriunt ruirtáé:. S ebből merítjük az erőt, hogy 
bár az ország feldarabolásával minekünk egész világunk összeom
lott, mégis, bátran, félelem és remegés nélkül nézünk sorsunk és 
tekintünk jövőnk elé, mert a feltámadásnak el kell jönnie!

Meines Lord! A Magyar Nemzet hálájának és szeretetének ezer 
jelével járult már Ön elé, aki a nagy Angol Nemzet sorában kezébe 
vette a mi zászlónkat és ugyanazzal a törhetetlen hittel, megingat
hatatlan bizalommal és lelkes bátorsággal küzd értünk és velünk, 
mint a mi hitünk, a mi bizalmunk és bátorságunk, melyet iskolánk 
legnemesebb és legmagasztosabb tanításaiból szívtunk magunkba.

Nemes Lord! AI agyarország egyik legrégibb iskolája és tradí
ciókban gazdag százados kultúr hirdető je  sem akar elmaradni a ma
gyarság hálájának tolmácsoló! közül s az Ágostai Hitvallású Evan
gélikus Főgimnázium Volt Növendékei Egyesületének vezetősége, 
összes volt és jelenlegi tanulói nevében kérjük az Isten áldását nagy 
magyar fájdalmunkban legmegértöbb barátunkra, Rothermere 
Lordra.

Lord Rothermere válasza így szól:
lh  th March, 1928.

DEAR DR. PÁL HABERERN,
Please accept my thanks for the very kind address which 

you sent me on behalf of the ex-Students Association of the Pro
testant College of Budapest.

I am glad to see that a body such as yours which has always 
played a prominent part in upholding the high standards of pa
triotism and culture is to-day equally united and patriotic. Scattered 
as you gentlemen now are in all parts of your country, you are able 
to exercise a wide-spread influence in upholding the spirit of unity
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among all religions organisations and all classes o f people upon 
which so munch of the future progress of Hungary depends.

Already the claims of your country are being recompensed 
throughout the world, and /  look forward to the day when your 
cause will be completely vindicated.

Yours very faithfully
Rothermere.

Magyar fordításban:

Kedves Haberern Pál dr. Űr!
Kérem fogadja hálás köszöneiemet azért a nagyon kedves 

üdvözlő iratért, melyet az Ág. Hitv. Ev. Főgimnázium Volt Növen
dékei Egyesületének nevében hozzám juttatott.

Örömmel tölt el, ha azt látom, hogy egy olyan Testület, mint 
az Önöké, mely hazafias érzés és a műveltség magas színvonalának 
fenntartásáért folytatott küzdelemben mindenkor előkelő és nagy 
szerepet játszott, ma is egységes érzésben és hazafiasságban.

Az élet Önöket szétszórta országuk minden részébe s így meg
adta Önöknek a módot arra, hogy messzeható befolyásukkal hozzá
járuljanak az összetartás és összhang érzésének fenntartásához az 
ország különböző egyházi szervezetei és a népesség minden osztálya 
között, amire Magyarországnak jövő fejlődése érdekében oly nagy 
szüksége van. Az egész világon átérzik már hazájuknak oly jogos 
fájdalmát és panaszait s én már látom felvirradni azt a napot, 
amelyen az Önök ügye teljességében igazságot nyer.

Lekötelezett híve
Rothermere s. k.

Egyesületünk őrömmel és hálás köszönettel vette tudomásul 
a nemes lord lelkes szavait, melyek mindnyájunkban megerősítik 
és fokozzák azokat a szép reményeket, melyeket hazánk jövője iránt 
táplálunk.

Kegyeletes kötelességet teljesített egyesületünk, midőn a múlt 
évben Góbi Imre volt igazgatót 80. születésnapja alkalmából me
leg hangú levélben üdvözölte s egyúttal elhatározta, hogy ragasz
kodásának, hálájának és szcretetének jeléül kiadja Góbi Imre költe
ményeit. Egyesületünknek ezen akcióját teljes erkölcsi és anyagi 
siker kísérte. A verseskötetből több mint 300 példány kelt el. Az 
összes bevétel 1556.17 P, az összes kiadás 958.67 P volt, úgy 
hogy nagyérdemű volt igazgatónk özvegyének 597.50 P-őt utal
hattunk ki. A még megmaradt verseskötetekből 130 drb.-ot evan
gélikus középiskoláinknak küldtünk a tanulóknak kiosztandó 
jutalomkönyvekül, 100 darabot pedig értékesítés céljából a Luther- 
Társaság könyvkereskedésének adtunk át.

Hálájának és kegyeletének adott kifejezést egyesületünk akkor 
is, midőn 300 pengőt szavazott meg dr. Bőhm Károlynak, a nagy 
magyar gondolkodónak és filozófusnak gimnáziumunk áldott em
lékű tanárának és igazgatójának a gimnázium épületében állítandó
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művészies emléktáblájának költségeire. Ugyanezen célra szolgált az 
a 773 pengőt kitevő összeg is, mely dr. Szigethy Lajos, ny. gimná
ziumi tanár és tb. igazgató Schiller, költemények című, egyesületünk 
kiadásában megjelent verseskötetének eladásából befolyt. A díszes 
emléktáblát, melyet Lux Elek szobrászművész készített, június hó 
20-án lepleztük le. Egyesületünket e szép ünnepen dr. Elischer 
Gyula, egyetemi tanár képviselte.

Egyesületünk választmányának egy régebbi határozata értel
mében gyűjtést indítottunk, hogy gimnáziumunk felejthetetlen taná
rának, Lehr Albertnek, emlékét megörökíthessük. Az adakozások 
megindultak s hisszük, hogy rövid idő múlva Lehr Albert sirja 
fölé oly emlékoszlopot állíthatunk, mely méltó lesz ahhoz az em
lékhez, melyet az ő nagy, nemes és halhatatlan magyar lelkének ő 
maga állított műveiben.

Szorgalmas és jóviseletű gimnáziumi tanulók segélyezésére és 
jutalmazására a múlt évben is 200 pengőt fordítottunk. E díjakat 
gimnáziumunk záróünnepén egyesületünk nevében dr. Rakovszky 
István lelkes beszéd kíséretében nyújtotta át a kitüntetett ifjaknak. 
Reméljük, hogy bevételeink növekedésével, idővel nemcsak gim
náziumi tanulókat, hanem érdemes egyetemi hallgatókat is támo
gathatunk majd kisebb-nagyobb összegekkel.

Tagok száma. Egyesületünknek az 1927— 28. iskolai év vé
gén volt 23 (a múlt évben 21) alapító, 409 (360): rendes és 59 
(19) pártoló, összesen 491 (400) tagja. A múlt évben tehát a 
tagok száma 91-gyel gyarapodott. Kérjük tagjainkat, hogy osztály
társaik körében iparkodjanak egyesületünknek új tagokat megnyerni, 
mert kitűzött céljainkat csak akkor fogjuk megvalósíthatni, ha 
egyesületünk erkölcsi és anyagi ereje kellőképen megizmosodik. Ala
pító-tagok egyszersmindenkona 1Ó0 pengőt, rendes tagok 4 pen
gőt, pártoló-tagok évenként 1 pengőt fizetnek.

Bevételeink az elmúlt 1927. évben 2141.48 pengőt, kiadá
saink 889.58 pengőt tettek ki s így az évet 1251.90 pengő pénz
tári maradvánnyal zártuk. Tiszta vagyonunk az 1927. év végén 
4071.50 pengő volt, mely összeg a Magyar Általános Hitelbank
nál van elhelyezve, még pedig 3Ö96.50 pengő kötöttszámlán, 975  
pengő pedig folyószámlán.

\7. EGYESÜLET TISZTIKARA ÉS VÁLASZTMÁNY \.

Elnök: Haberern J. Pál dr.
Társelnökök: Pósch Gyula dr., Rakovszky István dr:,, Toln.iv 

Kornél.
Álelnökök: Elischer Mlmos dr., Buday-Goldberger Leó dr., 

Kocs Emil dr., báró Kornfeld Mór dr., Németh Ödön dr., Scheuer 
Róbert.

Ügyvivő-alelnök: Rátz László.
Irodavezető: Dér István.
Pénztárosok: Mekler Oszkár, Lukács Antal dr.
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Jegyzők: Neugröschel Endre, Schmidt Henrik Ottó. 
Ellenőrök: Renk Ernő dr., Winter Lajos.
Számvizsgálók: Greszler Jenő dr., Hámos Róbert, Walkó 

Loránd dr.
Gondnok: Oravecz Pál dr.
Választmányi tagok: Rókay János ifj. dr., Burchard-Bélaváry 

Rezső dr., de Chatel Andor, Domony Móric dr., Elischer Gyula dr., 
Fellner Vilmos, Glatz Erich dr., Gosztonyi László dr., Haár Alfréd 
dr., Holitscher Szigfrid dr., Kelemen Ferenc dr., Kéler Tibor dr., 
Kirchnopf Ferenc dr., Klein Ferenc Gábor, Koós Jenő, Légrády 
Ottó dr., Markos Olivér dr., Ohrenstein György br., Pőzel István ifj. 
dr., Práger Pál, Saxlehner Ödön, Szegheő János, Vajda Ödön, 
Vámossy László dr., Werkner Lajos, Wittchen Lajos dr., Zsigmondy 
Dezső, Zsigmondy Kálmán, dr.. Zechmeister István.

Választmányi póttagok: Blatniczky Pál, Elischer Pál, Ku- 
bacska Ferenc, Buday-Goldberger Antal dr., Fabinyi Géza dr., Flitt- 
ner János, Moravcsik Gyula dr., ifj. Oravecz Pál dr., Szilágvi 
László, Vidor Pál, Viktor Ede.

A tanári testület képviseletében:
Hivatalból alelnökök: Hittrich Ödön dr. igazgató, Rátz László 

tb. ig., Szigethy Lajos dr. tb. igazgató, Ulbrich Sándor ny. tanár. 
Kiküldött választmányi tagok: Bereczky Sándor, Bogsch Sándor dr., 
Mikola Sándor.

AZ EGYESÜLET TAGJAI.
Egyesületünk tagjainak teljes névjegyzékéi múlt évi értesítőnkben 
közöltük. Ezúttal csakis az elmúlt iskolai évben belépett tagok

neveit közöljük.
Alapító-tag.
Vczél Ede dr., 1897 gyáros, VT., Andrássy-út 120.

Rendes tagok.
Adler Sándor dr., 1918 orvos, Csepel, Kórház.
Bálint Béla, 1917 gépészmérnök, IV., Ferenc József-rakpart lő . 
Beliczay Endre, 1893 ny. min. tanácsos, II., Marcibányi-tér ő. 
Böhm Dezső dr., leánykollégiumi igazgató, IV., Sütő-u. 1.
Busztin Gyula, 1897 Angol-Magyar Bank ügyésze, II., Szemlő- 

hegyi-út 1.
Császár Ernő dr., 1898 gyak. középisk. tanár VI., Felsőerdősor 1. 
Cukor Gábor dr., 1905 bankigazgató, L, Szentháromság-u. 9. 
Detre Pál, 1918 mérnök, V., Wekerle Sándor-u. 7.
Dombováry Géza dr., ügyvéd.
Elbogen Henrik, 1913 bankigazgató, V., Bécsi-u. 8.
Előd Marcell dr., 1915 cégvezető, VI., Eötvös-u. 27.
Erdélyi Sándor dr., 1905 kórházi főorvos, V., Klotild-u. 22. 
Erős Vilmos dr., 1897 ügyvéd, V., Katona József-u. 31.
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Fáber Fülöp,
Farkas Ferenc dr., 1897 sziniképzőintézeti tanár, Rákosszentmihály. 
Fenyves Béla dr., 1918 ügyvéd, VII., Hemád-u. 43.
Fejes Andor, 1897 gyári gazgató, I., Budafoki-út 14.
Fried Frigyes dr., 1920 fogorvos, V., Erzsébet-tér 8.
Halmos Pál, II., Batthányi-u. 4.
Kaiblinger Fülöp dr., 1897 tanár, I., Pauler-u. 21.
Kehrling Károly dr., 1903 kórházi főorvos, VI., Andrássy-út 14. 
Kormos Emil, 1907 áll. számv. titkár, VIII., Rökk Szilárd-u. 16. 
Kring Jenő, 1897 táblabíró, VIII., Szentkirályi-u. 51.
Lenkei Andor, 1918 gépészmérnök, II., Lövőház-u. 39.
Lung Géza, 1897 szív. jegyző, IX., Üllői-út 119.
Mann György, tisztviselő, VI.. Mozsár-u. 12.
Mansfeld Ottó Pál dr., 1897 egyet, m .tanár, IV., Eskü-út 6. 
Medgyaszay István, 1897 építész, L, Ménesi-út 53.
Müntz Richárd dr., 1897 ügyvéd, VI., Andrássy-út 60.
Nádosy István, 1897 Győr, Erzsébet-tér.
Nemes Zsigmond dr., 1897 ügyvéd, V., Vilmos császár-út 16. 
Oppel Imre, gimn. tanár, II., Mész-u. 12.
Pálos Tibor, 1907 kereskedő, Sanghai, Kína.
Pető István, 1907 bankigazgató, Érsekújvár.
Pogány Brúnó
Rakovszky Iván dr., 1902 ny. miniszter
Rakovszky László, 1907 rt. igazgató, V., József-tér, Hitel Bank. 
Scholtz Oszkár dr., 1897 jogügyi főtanácsos, VIII., Szentkirályi

utca 51.
Schuster András, 1918 pt. mérnök, József-rkp.
Simon László, 1907 rg. tanár, Czegléd.
Soltész Gáspár dr., 1918 vegyész, VII., Damjanich-u. 58.
Steinitz Imre, 1918 banktisztviselő, VI., Andrássy-út 5.
Stitniczky János. 1918 mérnök, VI., Aréna-út 140.
Szigethy Lajos dr., ny. gimn. tanár, L, Csap-u. 5.
Takács Adolf dr., 1897 bányafőorvos, Salgótarján.
Tors Tibor, 1907 szerkesztő, V., Nádor-u. 11.
Vértes Jenő, 1918 kereskedő, VI., Andrássy-út 20.
Wahl Rezső, 1907 kereskedő, VI., Benczúr-u. 32.
Wigner Jenő, 1920 egyet, tanársegéd, L, Ménesi-út 7.

Pártoló tagok.
1 Baldauf Ferenc, 1928 IV., Eskü-tér 6.

Bein Károly, 1928 V., Aulich-u. 8.
Berkovics György, 1928 V., Fáik Miksa-u. 30 
Böhsl Ferenc, 1928 VIII., Óriás-u. 2.

5 Diener Pál, 1928 Szeged. Szent György-u. 7.
Dinner Rudolf, 1928 VTL, Dohány-u. 22.
Dóczi János, 1928 VT., Teréz-körut 40.
Dombi József 1928 VIII., Szentkirályi-u. 23.
Ellingcr Emil, 1928 VI., Ó-utca 12.
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10 Erdélyi Aurél, 1928 V., Percei Mór-u. 4.
Forbáth László, 1928 V., Alkotmány-u. 4.
Glatz György, 1928 V., Tükör-u. 5.
Gregor Aladár, 1928 VI., Jókai-tér 3.
Grüssner Endre, 1928 VI., Munkácsy-u 16 

15 Gyuricza Béla, 1928 VIII., Conti-u. 44.
Hercz Imre, 1928 V., Mérleg-u. 4.
Hertzka Róbert, 1928 VI., Vilma Királynő-ut 32. 
Jaeger Imre, 1928 VI., Murányi-u. 36.
Kallina Miklós, 1928 VII., Vörösmarthy-u. 34/c. 

20 Kappal Herbert, 1928 V., Pannonia-u. 17/a. 
Kárpáti Imre, 1928 Rákosliget, XV. 15.
Kelen András, 1928 VI., Andrássy-ut 101.
Kemény József, 1928 Rákoscsaba, József-u. 6. 
Laszgailner Guidó, 1928 VII., Nefelejts-u. 59.

25 Leimdörfer György, 1928 VII., Damjanich-u. 54. 
Milch Miklós, 1928 V., Mérleg-u. 4.
Neumann Miklós, 1928 V., Vilmos császár-ut 62. 
Okány-Schwarz János, 1928 VI., Benczur-u. 31. 
Polgár Endre, 1928 V., Gróf Tisza István-u. 18. 
Kadó András, 1928 VII., Thököly-u. 67.
Révész György, 1928 VI., Vilma királynő-u. 40. 
Schád Ottó, 1928 V., Lipót-körút 13.
Sebők István, 1928 V., Lipót-körut 13.
Szandtner Béla, 1928 VII., Üamjanich-u. 8.

35 Szegő Endre, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 44.
Székely György, 1928 VI., Bulyovszky-u. 7.
Vass Ferenc, 1928 V., Személynök-u. 27.
Vázsonyi István, 1928 VI., INagymező-u. 3.

39 Velvárt László, 1928 V., Vilmos császár-u. 42.
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