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Megemlékezés negyedszázados iskolaépületünk megteremtőiről.
iskolaépületünk fennállásának negyedszázados jubileum án
nem csupán a szokást követve kötelességszerűen, h an em igaz
szívbeli örömm el és a lelki em elkedettség érzetével emlékszem
meg azokról a férfiakról, kiknek iskolaépületünket köszönhet
jük. Lelkem a legtisztább öröm érzetével telik el, ha visszagon
dolok az 1898— 1903-ig terjedő időre, erre a terem tőerővel telí
tett öt esztendőre, am ikor alkalm am volt láthatni, hogy egy a l
kotás gondolata hogyan keletkezik, az ellenálló és tétlenségi
erőkkel hogyan viaskodik és azokon diadalm askodva hogyan
válik valóvá. L elkem a jelen kisszerű, tespedő gondolatvilágá
ból magasabb régiókba emelkedik, ha reáeszmél a rra a k o r
szakra, amelyben férfienergiák alkotásra tudtak egyesülni, h arm ó
niába tudtak összeolvadni, a kishitűséget tudták legyőzni és alkotó
erővé átalakítani és úgyszólván semm iből évszázadokra szóló
alkotást tudtak létrehozni.
Az említett öt teremtő esztendőnek eseményei, m int valamely
jól megszerkesztett film jelenetei peregnek le leki szemeim előtt.
Látom Deák-téri gimnázium i épületünket és benne ifjú ság u n 
kat, am int tolong, zsibong a szűk, sötét folyosókon, látom őket,
am int szélben, sárban, esőben, hóban, viharban to rn a ó rára
vonulnak a Szentkirályi-utcában lévő Nemzeti T ornacsarnokba.
Fülemben visszacsengnek a tan ári értekezletek örökös p a 
naszai arról, hogy egy kiváló intézet nem lehet úgy, hogy ne
legyen udvara, ne legyenek térés, világos és télen fűthető folyo
sói, ahol az ifjúság tízperces szüneteit eltölthesse, ne legyen
tornaterm e, ahol testét gyakorolhassa és fejleszthesse, ne legye
nek előadótermei, ahol a term észettudom ányok fontosabb ered
m ényeit kísérletek kapcsán láthassa, szertárai, könyvtárai pe
dig sötét szűk odúkban legyenek összezsúfolva, ahol azokat
rendezni sem lehet, annál kevésbbé a tanítás céljaira felhasz
nálni. De hallom a kishitűségnek folytonos feleletadásait is,
amelyek örökösen ismételgetik: szegények vagyunk, nincs pénz,
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nem tu d u n k segíteni, ha eddig jó volt így. és az iskola kiváló
embereket tudott nevelni így, ezután is jó lesz így.
De felhangzanak lelkem ben iskolaépületünk m egterem 
tőinek a szavai is: a tanári kar panaszai jogosultak, keresni és
találni kell m ódozatokat a bajok elhárítására. A kishitűség azon
ban nem hagyja m agát és ragaszkodik ahhoz a gondolatához,
hogy a bajokon a régi iskolaépülettel kapcsolatban is lehet
segíteni. K apóra jön az a körülm ény, hogy az 1896-iki, milleniumi, lelkes napok hatása alatt a bécsi korm ány kiüríti és pol
gári használatra átengedi Deák-téri épületünk szomszédságában
levő K árolykaszárnya hatalm as épülettöm bjét. M intha az isteni
gondviselés éppen a szűk területre összeszorított evangélikus
gimnázium kedvéért rendelte volna így. És m egindulnak a tervezgetések és költségvetéskészítések arról, hogyan fogunk mi
Deák-téri épületünk harm adik em eletéről hidat — egy újabbfajta sóhajok híd ját — építeni át a K árolykaszárnya harm adik
emeletére, hogyan fogunk ott óriási nagy tornaterm et, előadó
term eket, könyvtári és szertári helyiségeket berendezni.
Azonban iskolaépületünk m egterem tőinek ajkáról megszó
lal az értelem nek, hozzáértésnek és szaktudásnak szava, ezt
m ondván: a sóhajok hídjával kapcsolatos megoldás nem megol
dás, m ert a bajokon csak ideiglenesen segít és mégis oly össze
gekbe kerül, am elyek m egközelítik egy új épület emelésének
költségeit. E hang határozott és meggyőző volta folytán iskolafenntartó hatóságunk 1900-ban egyhangú határozattal kimondja,
hogy új gim názium i épületet emel.
A kishitűség azonban újból szóhoz ju t és kezdi hirdetni,
hogy gim názium unk jó hírnevét és látogatottságát központi fek
vésének köszönheti, ha tehát iskolánk virágzását biztosítani
akarjuk, akkor az új épületet csak a D ek-tér közelében szabad
emelni.
E nnek az érvnek a hatalm a oly erősnek és m inden ellenérv
oly hiábavalónak látszik, hogy m ajdnem uralo m ra ju t és bizony
kicsinyen m úlik, hogy az új épületet nem a D ohány-utca elején
egy kicsiny, a m ainak harm ad részét sem kitevő telken, zajos,
rosszlevegőjű városrészben építik fel. Megint csak iskolaépüle
tünk m egterem tői m entenek meg m inket ettől a — m a látjuk
csak m ennyire rossz — megoldástól. É rveik a következők. Az
iskola jó hírneve és népszerűsége nem a központi fekvéstől és
nem is az iskolaépülettől, hanem a benne folyó tanítási szellem
től, a tan á ri m unka leikétől függ. Ha teh á t el ak arju k kerülni
azt, hogy az örökös küzködésben a tan á ri k a r elveszítse kedvét
és a tanítási szellem m egrom oljék, akkor az új épületet elegendő
nagy területen, egészséges és jólevegőjű helyen kell felépíteni.
Ezt az új iskolaépületet különben sem építjük csupán a m ának,
de építjük elsősorban a jövőnek, bátran áthelyezhetjük tehát oly
városrészbe, am ely erős fejlődésben van. így születik meg az a
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gondolat, hogy iskolánkat a D eák-térről áttelepítjük az akkori
Városligeti-fasorba, a m ai Vilma királynő-útra.
Az elhelyezés kérdésének m egoldása eleinte a kételkedés,
csakham ar azonban az általános elism erés érzetét váltja ki.
Most utólag is igazolhatjuk, hogy iskolaépületünk megteremtői
a lehetséges m egoldások közül tényleg a legszerencsésebbet
választották ki. Oly általános az öröm az elhelyezés kérdésének
ily szerencsés megoldásán, hogy egyházunk vezetőiben m indjárt
egy m ásik elhatározás is kiváltódik, az tudniillik, hogy ne csak
gim názium i épületet, hanem vele kapcsolatban tem plom ot is
kell emelni. Így születik meg ennek a m a itt álló, nemes egyszerű
ségében is im ponáló, művészi szép épületcsoportnak a gondo
lata. Iskolaépületünk m egterem tői nem csak új gim názium i épü
lettel, hanem új tem plom m al is m egajándékozták egyházukat.
A régi Deák-téri központból az új fasori evangélikus központ
sarjadt ki.
Amily széles látókörrel, tudással és határozottsággal intéz
ték iskolánk m egterem tői az új épület elhelyezésének kérdését,
éppolyan buzgalom mal, kitartással és áldozatkészséggel végezték
a szükséges összegek előterem tésének felad atát is. A m egindult
gyűjtés ú tján 100.000 koronát hoztak össze. Kivitték, hogy a
korm ány az 1912. év költségvetésébe 300.000 korona építési se
gélyt vett fel, m elyet az országgyűlés m eg is szavazott. A hiányzó
60.000 koronára fedezetet találtak a Glosios-Artner alapítvány
kam ataiban. Ily körülm ények között az építés 1903 őszén meg
is kezdődött és iskolaépületünk m egterem tőinek folytonos önfel
áldozó felügyelete és közrem űködése m ellett a következő évben
be is fejeződött úgy, hogy 1904 szept. 26-án rendeltetésének át volt
adható.
A gim názium épülete felszereléssel együtt összesen 464.000
koronába került; ez az összeg felét sem teszi ki azoknak az öszszegeknek, amelyeket az állam vagy a város ugyanabban az
időben hasonló nagyságú és célú, de nem hasonló qualitású épü
letekért fizetett. H ogyan volt az lehetséges, hogy mi félannyi
költségből szebb, jobb, állandóbb és szilárdabb épületet tu dtunk
emelni, m int az állam vagy a város? A kérdésre nagyon könnyen
adhatjuk meg a feleletet. Ez azért volt lehetséges, m ert ugyan
azok a férfiak, akik az új épület kérdését m egérlelték, a kivitel
nél is *— egyéni érdeket és fáradságot nem ism erve — folytono
san közrem űködtek. Az építkezést úgy vitték keresztül, m intha
saját m aguknak építettek volna. És hogy az építkezés m ilyen jól
vitetett keresztül, an n ak legszebb bizonyítéka az a lény, hogy
amíg mi 25 év óta reparatúrára — az évről évre ismétlődő rendes
fenntartási m unkáktól eltekintve — sem m it sem költöttünk,
addig az állam egy, intézetünktől nem messze fekvő, fiatalabb
gimnáziumi épület javítására máris 50,000 pengőt volt kényte
len kiadni.
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M indezek az itt elm ondott körülm ények m éltán ejth etik
gondolkodóba azokat, a k ik a kultúrpolitika kérdései irá n t
érdeklődéssel viselteinek. Nem követünk el szerénytelenséget,
ha m egállapítjuk, hogy az a pénz, am elyet az állam a m i isk o 
lánknak építésre adott, az állam i feladatok szem pontjából is
jobb helyen és gyüm ölcsözőbben lett elhelyezve, m intha m aga
az állam épített volna. M egállapíthatjuk továbbá azt az igaz
ságot is, hogy a középiskola a m aga sajátszerű feladatait úgy
oldja m eg jól és a m agasabb kultúrpolitikai szem pontoknak is
úgy felel m eg legjobban, h a intézm ényszerű kapcsokkal b ír,
amelyekkel szülőket és m ás érdeklődőket a m aga szférájába be
tud vonni. Igaz lelki öröm m el állap íth atju k meg, hogy a m i isk o 
lánk tu d o tt kiváló, nem esen gondolkodó és áldozatkész fé rfia k a t
m agához kapcsolni.
Kik voltak e férfiak? Nem kell őket felfedezni, m ert nevük
be van vésve intézetünk m árványtáblájába, meg van örökítve
intézetünk történetében és abban az okm ányban, m elyet 1905ben ünnepségek között épületünk falába zárókővel lezártunk.
Lelkem ben felm erül e férfiak képe, am int öt hosszú éven
át nemes buzgalom m al dolgoznak a cél érdekében. K özöttük
van egykori felejthetetlen em lékű igazgatónk. Góbi Imre, aki az
iskolafenntartó hatóság vezetőit zajtalanul, de szilárd ak a ra tta l
meg tudta nyerni az új épület eszményének. Nagy hálára kötelezett
bennünket a budapesti tan k e rü le t széles látókörű főigazgatója,
Erődi Béla, am ikor figyelm ünket felhívta a V árosligeti-fasorra,
m int középiskolának nagyon alkalm as helyre. H ervadhatatlan
érdem eket szerzett az építőbizottság elnöke, Mágócsy-Dietz S án 
dor, ak kori iskolafelügyelőnk, kinek lelkesedése, soha nem la n 
kadó ügybuzgalm a, m inden részletre kiterjedő érdeklődése m a 
gával ragadta az építőbizottság tagjait. A siker legnagyobb
részét a m ű geniális szerzőjének, néhai Pecz Samu műegyetem i
tan árn ak köszönhetjük, aki a legaprólékosabb részletekre k ite r 
jedő gondossággal, a legnagyobb körültekintéssel és p áratlan
lelkiismeretességgel vezette az építést és aki e m ellett a neki
szabály szerint járó tiszteletdíjnak jelentékeny részét visszaadta
az építési alapnak. Mély m egilletődéssel gondolunk néhai Kéler
Napoleon presbiterre, e rre a vasenergiájú férfiúra, aki az új
épületnek leglelkesebb szószólója volt, az építkezési költségre
rendezett gyűjtést p áratlan ügybuzgalom m al intézte, e célra
maga is tetem es pénzösszegeket áldozott és az építkezést reg 
geltől estig tartó erős m unkával ellenőrizte. Őszinte mély kegye
lettel gondolunk Zsigmondy Jenő dr.-ra, iskolafenntartó h a tó sá 
gunk akkori elnökére, aki az épületre vonatkozó összes ügyeket
a viszonyoknak és em bereknek m élyreható ismeretével a legharm ónikusabb m ódon tudta irányítani. Nagy érdem eket szerzett
testvére, Zsigmondy Géza presbiter, aki m űszaki téren gyűjtött
tapasztalatait és összeköttetéseit az új épület érdekében haszno
sította. H álás kegyelettel emlékszünk meg néhai Cziegler Győző
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m űegyetem i tanárról, aki habár nem volt evangélikus, kész
öröm m el vett részt az építőbizottság tanácskozásain és szakszerű
tanácsaival nagy szolgálatokat te tt az ügynek, őszinte hálával
gondolunk két volt kollégánkra, Rátz László tb. igazgatóra, aki
a felszerelésre vonatkozó kérdésekben és Szigethy Lajos tb. igaz
gatóra, aki m int az építőbizottság jegyzője végzett nagy és sike-;
rés m unkát. Igaz hálára köteleztek bennünket az építőbizottság
többi tagjai is: Bexheft Ármin, D aur György, Falvay Antal,
F rancsek Im re, Fuszek T ivadar, G erstenberger Emil, H aberern
J. Pál, H euffel Adolf, H orváth Sándor, M eining Arthur, Schranz
János, Schulek János, Stefáni Lajos, W ágner Géza, akik nagy
lelkiismeretességgel végezték dolgukat. Nagy m unkát végeztek
végül a tan á ri kar tagjai, akik szerteszét járva az országban,
tap asztalatokat gyűjtöttek, hogy azokat az új épület berendezé
seinél és felszereléseinél hasznosíthassák.
Am ikor iskolaépületünk negyedszázados jubileum a alk al
m ával Kéler Napoleon, Pecz Samu és Zsigmondy Jenő arcképét
m egfestettük, nem m ulaszthatjuk el m ég külön kiemelni, hogy
e férfiak nem csak az építkezés kérdésében, hanem m inden m ás
ügyben is az iskolának és a tan ári karn ak őszinte igaz barátai,
m inden haladásnak tám ogatói és az iskola és a tanári k ar érd e
keinek melegszívű szószólói voltak. E felejthetetlen em lékű
három férfiú között is külön ki kell em elnünk Kéler Napoleon
em lékét, aki a saját és rokonának, Kéler Teréziának fejedelm i
alapítványa által intézetünket p á ra tla n u l m agas fokra igyekezett
emelni. Az alapítványok, melyek intézetünket a Simonyi-alapít-,
vánnval kapcsolatban a leggazdagabb m agyarországi középisko
lává tették, a háború következm ényei folytán értéküket vesztet
ték, de nem veszett el és nem fog elveszni annak a férfiúnak
emléke, aki iskolánk irá n t érzett szeretetében a legnagyobb áldo
zatokra volt kész.
Az iskola épületének negyedszázados jubileum án vessünk
végül rövid pillantást az épületben folyó 25 éves tan ári m u n 
kára. Az új épület szárnyat adott a tan á ri am bíciónak. Hévvel és
lelkesedéssel vetették m agukat kollégáink az új lehetőségek k i
használására. Régi, gazdag k ö n y vtárunkat m ost nyugalom ba
vonult kollégánk, Tóth K álm án dr., óriási m unka rááldozásával
rendezte. Ugyancsak rendeztettek a term észetrajzi és term észettani szertárak. Ezeken kívül az újabb könyvtáraknak és szer
táraknak egész sora keletkezett. Ezek is meg a régiek is évről
évre gyarapodtak, de nem csak a szűkre m ért évi átalányból és
adom ányok révén, hanem a tan á ro k m unkája révén is. E lelkes
és áldozatkész tanári m unka folytán intézetünk az ország leg
jobban felszerelt intézetei közé emelkedett, noha vannak intéze
tek, m elyeknek évi szertári dotációja a mi intézetünkét m essze
túlszárnyalja. Ennek az örvendetes ténynek felemlítése m ellett
nem hagyhatjuk szó nélkül azt a sajnálatos körülm ényt, hogy
intézetünk szertári helyiségek tekintetében a 25 év előtti viszo-
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nyokhoz képest is szűkre épült, a jelenben pedig a zsúfoltság
és a lérh ián y m ár több tekintetben nyom asztóvá és az iskolai
m u n k ára hátrányossá vált.
Az új épület az intenzív iskolai m u n k ára irányuló am bí
ciót m ás irányokban is kedvezően befolyásolta, m ert alkalm at
adott a rra , hogy kezdettől fogva új tan ítási m ódszereket vezes
sünk be, olyanokat, am elyeket csak a néhány év óta érvényes
új tan te rv vezet be, illetőleg ajánl.
É pületünket alkotói századokra építették. Szilárdak épüle
tünk falai, szilárd a fundam entum , am elyen állanak és szilárd
anyagból van az épületnek m inden alkatrésze. De szilárdak az
intézet szellem i alapjai is: az ős protestáns kötelességtudás,
lelkiism eretesség és a folytonos halad ásra való törekvés. A külső
keret és belső tartalom harm óniája biztos záloga annak, hogy
106 éves intézetünk m ásodik százada is a folytonos fejlődésnek,
h aladásnak és virágzásnak százada lesz.
Mikola Sándor.

Lehr Albert síremléke előtt.
1. Császár Elemér dr. egyetemi tan á r beszéde.
Tisztelt ünneplő Gyülekezet! Akik itt e sír körül csöndes,
benső ünneplésre összegyűltünk, ifjak és öregek, egy nagy szel
lemi közösség tagjai vagyunk. Összetart bennünket a hálának, a
kegyeletnek m indannyiunk szívében élő érzése, a hála és a ke
gyelet az irá n t a férfi iránt, akinek földi m aradványait ez a sír
dom b rejti, s akit, amíg közöttünk járt, Lehr Albertnek hívtak.
Lehr Albertet, az embert, ,,kim enté az Űr — öt évvel ezelőtt —
ez ham is világ tömlöcéből,“ a neve azonban itt m aradt velünk,
az él és élni fog be a messze jövőbe, m ert L ehr Albert tudós volt,
tudom ányos dolgozataival kiérdem elte a halhatatlanság koszorú
ját. Sem a hely, ahol vagyunk, a tem etőnek m elancholikusan
hangulatos világa, sem a pillanat, am elyet most átélünk, a megilletődés percei, nem alkalm as arra, hogy kifejtsük Lehr Albert
tudom ányos érdemeit -— erről gondoskodik m ajd a m agyar tudo
m ányosság hivatott szerve, Akadém iánk, am ely addig is, míg tel
jesíti ezt a feladatát együttérzésének jeléül, megbízott, hogy
tegyem le L ehr Albert sírjára elismerésének és kegyeletének
babérágát, s áldozzak, hacsak egy m ondattal is, a tudós Lehr
Albert emlékének.
Lehr Albert jelentősége a m agyar szellem nyilvánulásainak
vizsgálatában, a m agyar nyelvtudom ányban, valóban olyan nagy
és annyira közismert, hogy elég egy-két szóval rávillantani. Nem
volt em ber Arany Jánoson kívül, aki olyan mélyen behatolt a
m agyar nyelv szellemébe, m int Lehr Albert; ismerte ennek a
csodálatosan gazdag organizm usnak m inden rejtett finomságát,
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Lehr Albert sírem lékének domborművé.
Lux Elek szobrászművész munkája.

bírta nyelvünk két legbővebb vizű forrásának, a népnyelvnek és
Arany János nyelvének, m inden elemét, s zsenialitásának e ket
tős adományával, p á ra tla n nyelvismeretével és páratlan nyelv
érzékével, a nyelvi tények végeláthatatlan sorát tudta új, igaz
megvilágításba állítani. M intha őt is m egajándékozták volna az
olymposi istenek a bőségszaruval: elm éje csak úgy öntötte
a merészségükkel elkápráztató s meggyőző erejükkel lenyűgöző
gondolatokat — m indegyik egy-egy kulcs nyelvünknek addig
nem nyíló záraihoz.
A m i szívünkben azonban, az enyém ben és azokéban, a k ik 
nek megbízásából L ehr Albert szellemét idézem, a tudós Lehr
Albert emlékénél sokkal erősebb és sokkal mélyebb érzést kelt
Lehr Albertnek, a ta n á rn a k emléke. Mi m int Lehr Albert tan ít
ványai hódolunk m esterünknek, annak a férfinak, akit m inden
m ás m agyarnál jobban megillet a praeceptor Hungáriáé név. Ez
Lehr Albert neve m ellett nem díszítő jelző, ezzel nem a hízelgés
tüntette ki, ez valóság: m inden művelt m agyar ember, aki 1880
óta m agyar középiskolába járt, Lehr Albert tanítványa, m ert
m indannyian, kivétel nélkül, az ő Toldi-kom m entárjából ism er
ték meg igazán a legm agyarabb és legművészibb m agyar költő
nek, Arany Jánosnak rem ekét. Az ország m inden középiskolájá
ban az ő szavaival m agyarázták Toldit: hogy az a nagy erkölcsi
és esztétikai nevelő erő, am ely ebben a halh atatlan költeményben
rejlik, nem m aradt a felső tízezrek szellemi birtoka, hanem szét
áradt az egész m agyar földön, közkinccsé lett művelt társad al
m unk m inden rétegében, abban jelentős része van Lehr A lbert
nek is. ö volt az, aki a tanuló ifjúság ú tjá n belevitte a m agyarság
szellemi vérkeringésébe a Toldi színtiszta nyelvét, aki föltárta az
egyszerűségében is csodaszép költemény művészi értékeit, aki r á 
m utatott a hős alakjában a m agyar derekasságnak — a m agyar
erőnek, m agyar bátorságnak, m agyar lovagiasságnak — szim 
bólum ára.
Az én szavaimból tehát, aki most L ehr Albert, a ta n á r em 
lékének tanítványai nevében hódolok, m illiók hangja csendül ki,
azoknak a millióknak hangja, akik m űveltségük jelentős elemét
Lehr Albertnek köszönik. De szeretném, ha hangom rezgésén
megéreznék az is, hogy engem szorosabb kötelékek is fűztek az
életben L ehr Alberthez: én is, m int Ti, akik mellettem álltok,
egyike voltam a választottaknak, azoknak, akiknek osztályrészül
jutott az a szerencse, hogy Lehr Albertet a tanári katedráról h a ll
hatták beszélni. Büszkeség tölt el, ha a rra gondolok, hogy m i m ár
akkor, gyermekfővel, megéreztük, hogy L ehr Albert nem pusztán
tanár, s mi az ő szem ében nem pusztán iskolás fiúk vagyunk.
Em lékezhettek: m ikor kigyulladt szemében a lelkesedés fénye, s
megeredt ajkán a gyönyörűen tagolt, kerek gyöngyszemekként
pergő beszéd, egyszerre világos lett előttünk, hogy most a m ester
szól, aki nem ism ereteket akar közölni, hanem érzéseket a k a r
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kelteni, aki a költői szépségek tolm ácsaként bennünket, közön
ségét, föl a k a r ragadni oda, ahol ő is él, az esztétikum tiszta v ilá
gába. Milyen nagy élm ény volt akkor, m ilyen értékes emlék m a
m indannyiunknak L ehr Albert egy-egy előadása, mennyivel többet
köszönünk Lehr Albertnek mi, akik szíve melegét, az élőszó va
rázsát közvetlenül kaptuk, m int azok, akikhez csak a hideg, élet
telen betű ú tján jutott el.
Ez a hálaérzet hozott ide bennünket, az igazi tanítványokat,
nagy m esterünk ham vainak pihenő helyéhez, bennünket, akik öt
évvel ezelőtt éppúgy körülállottuk ezt a sírt, m int ma. De ak k o r
fájdalom szorította össze szívünket, m ert búcsúzni jöttünk sze
retett tanárunktól, akit örökre elvesztettünk. Az idő, a szenvedő
emberiségnek ez a bársonyos kezű orvosa, azóta letörölte könynyeinket, behegesztette az akkor friss sebünket, s öt év előtti f á j
dalm unk a term észet bölcs rendje szerint a kegyelet nemes é r
zésévé enyhült. Es most, öt év után, visszaidézve Lehr Albert
emlékét, az a m egnyugtató tudat lesz ú rrá lelkűnkön, hogy csa
lódtunk, m ikor rádobván a sírverembe leeresztett koporsóra az
utolsó rögöt, azt hittük, hogy örökre elvesztettük Lehr Albertet,
tanárunkat. Nem azon a tudós Lehr Alberten kívül, aki él köny
veiben, él a másik is, a tan ár Lehr Albert, él a szívünkben, em lé
két nem halványították el az egymásra torlódó évek. S hogy m i
lyen eleven ez az emlék, milyen erős a tanítványok kegyelete,
annak bizonysága ez a megkapó síremlék, amely m árványba
vésve, egy ihletett művész mesteri kezétől, a m ai naptól kezdve
mint m aradandó szim bólum hirdeti, hogy a tan ár és a tan ítv á
nyok kapcsolatát nem szakítja szét sem a halál, sem az idő, s
akit szívébe zárt az egym ást váltó nemzedékek sóra, az m aga is
él m indaddig, amíg csak egy is él tanítványai közül.

2. Loisch János dr. gimnázipmi tan á r beszéde.
Eltűnődve és lelkünk mélyén megilletődve álljuk körül a
sírt, m elyben a legnagyobb kom m entátor örök álm át alussza.
Mikor az a m egtiszteltetés ér engem, hogy az evangélikus gim 
názium tan á ri testületé nevében a m ai ünnepi alkalom m al a
néhai k a rtá rsró l megemlékezzem, előbb nem a tan á rró l kell
szólnom, hanem az országos hírű tudósról, aki díszt adott isk o 
lánknak. Hiszen a volt növendékek is, ám bár hálából és kegye
letből ta n á ru k iránt, de mégis „a jeles nyelvtudósnak“ állították
ezt a művészi sírem léket, m int a feliratban olvassuk, A nyelv
tudásban pedig a Toldi és Toldi Estéje m agyarázóját látják.
M ekkora hozzáértés, finom megérzés, hivalkodás nélküli ö n 
feledő elmélyedés, a népnyelvnek m ily alapos ism erete kellett
ahhoz, hogy a dicséretben egyébként fu k a r Arany János a nála
tisztelgő fiatal tudóst evvel a tréfás elism eréssel tűntesse ki:
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„Ön, úgylátszik, jobban ism er engem, m in t m agam “. M indkét
A rany-kom m entárt tankönyvnek adta ki Lehr. Im m ár ötven,
illetve huszonöt év óta sok kiadásban Nagym agyarország, m ajd
a Csonkaország valam ennyi középiskolájában intézményes olvasr
m ányként bevezetve, m érhetetlen h atással voltak a m agyar
ifjúságra. Évről évre a tanulók ezrei, a művelt középosztály
változó nem zedékei okulást és ösztönzést m erítettek a m agyar
nyelv tősgyökeres szólásainak e gazdag tárházából s vitték m a
gukkal az életbe a stílus finom ult érzékét.
Még nagyobb volt L ehr személyes hatása, tanítványai és
kartársai körében. H uszonhat esztendeig, 1873-tól 1899-ig volt
az evangélikus gim názium tanára. Mi, késő utódok, csak hallo
másból ism erjük m ár m űködését, de érezzük, hogy m aradandó
nyom okat hagyott. Nem volt hivatalnok-tanár, aki az óram utató
pontosságával látja el teendőit, hiszen tudom ányos kötelezett
sége néha akkora súllyal nehezedett reá, hogy m unkájához
az időt kénytelen volt az iskolától elvonni; mégis kitűnő ered
m énnyel tanított, keze alól irodalm ilag m űvelt, az életben elő
kelő állásokat betöltő férfiak kerültek ki, olykor kiváló írók
és tudósok, akikre büszke iskolánk. A szellem, m ely L ehr elő
adásaiból kiáradt, m agával ragadta tanítványait, az a klasszikus
m agyar szellem, m ely Arany János és Petőfi Sándor költészeté
nek m élyreható tanulm ányából táplálkozott. Áldásos m u n k át
végzett Lehr a m agyar önképzőkörben, am elyet tizenhét évig
vezetett m int tanárelnök s teljesen az A rany-kultusz szolgála
tába állított.
ím e egy hosszú élet eredm ényekben gazdag m unkája,
am elyre eltűnődve és megilletődve tek in tü n k vissza. Am ikor
halott nagyjaink em lékének áldozunk, bennünket, érdem telen
utódokat nemcsak a kegyelet érzése, hanem az a törekvés is
vezet, hogy saját m unkánkhoz rögös pályánkon erőt és tanulsá
got m erítsünk a m últból. Ha mai válságos helyzetünkben erőin
ket lankadni, lelkesedésünket lohadni érezzük: aggódva k u ta t
juk, riadtan kérdezzük, mi bíztatta előre és emelte m agasba
nagy elődeinket. És Lehr Albert könyveiben m egtaláltam a fele
letet. A nagy T o ld v k o m m en tár, a Toldy E stéje m agyarázatai s
a H erm án és D orottya előszavában írja m agáról, hogy „becsü
letesen, szeretettel“ dolgozott, hogy belé is szorult „költői érzék,
nagy példányok tanulm ánya által ízléssé fejlesztve“. A m aga
gyönyörűségére és a tudom ányért írta m űveit, lelke sugallatára.
Hallgatva, ju talm at nem várva; az A kadém ia tagsága, díja, di
csérete, a N yelvtudom ányi Társaság ünnepi köszöntése nyolc
vanadik születése n apjára, m ind kitüntetés volt, m elyet elfoga
dott, de nem keresett. T anári családból szárm azott, m elynek
vérébe íródott az önzetlen nemes m unka. Lassan dolgozott, lel
kiism eretes gonddal, akárcsak az örökkévalóság szám ára sub
specie aeternitatis; ezért művei nem szorulnak javításra a Toldikom m entárok újabb és újabb kiadásain egy betűt nem változtat.
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Mindig tökéleteset adott, rem ekbe készült a legkisebb cikke is,
m in th a az apostol ta n ítá sá t követné: „Valam it tesztek, lélekből
cselekedjétek!“ S ez a lélek áth ato tta oktató m unkáját is: a tu 
dós ta n á rra l eggyé fo rrt határozott egyéniségében.
D rága és kedves előttünk ez a sírkő, m int kiváló k a rtá r 
sunk em lékének m egörökítése avatott művész keze alkotásában,
m int a ta n á r megbecsülésének, a tanítványok hálás kegyeletének
látható jele.

3. Rem port Elek dr. gimnáziumi tan ár alkalmi költeménye.
Lehr Albert tanár volt. Magvetés az élte.
Lelke kincseiből bőven osztogatott
S volt-e szebb öröme, m intha rügyfakadási
Mintha zsenge hajtást fejlődni láthatott.
Édes magyar nyelvünk m inden apró kincsét
Kutató szem ével bárhol is fellelte
S milyen ünnep volt az, m ikor az ő ajkán
Megszólalt az Arany vagy Petőfi lelke.
De neki szű k volt az iskola határa,
Lelke beszárnyalta gyönyörű hazáját
S egy nem zet ifjai ism erték meg véle
Toldi M iklóst s anyja özvegy házatáját.
Vele kisérték el az ifjút Budára
S vele állottak ott deres őszi estén,
Mikor N agyfaluban kialudt a fáklya
S domb em elkedett már Toldi bajnok testén.
E temetőkertben, hol az emlékezés
Vigasztaló szelíd virágai nyílnak,
A megemlékező tanítványi hála
Művészi em léket állított e sírnak,
Kik az iskolától régen elbúcsúztak
S talán már az élet lejtős útján járnak,
Em léket em eltek kegyeletes szívvel
Az igaz barátnak, a nemes tanárnak.
Lehr Albert tanár volt. Ifj ak seregével
A magyar költészet szép m ezőit járta.
A ki vele tartott, azt sok színes virág
S édes illatoknak dús mámora várta.
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Hittrieh Ödön dr,

A ki vele tartott, annak s z ív e le lk e
Az örök szépségnek izével megtelteit,
S hol a tanár lelke lobogva lobogott,
A tanítványnak is lelkesedni kellett.
Itt állunk mostan e ragyogó emléknél,
Amelyre Lehr Albert nagy neve van írva,
Ám az ő lelkének lángja, lobogása
Nem aludhatott el ily szű k kicsi sírba.
Az ő szelleme még élni fog sokáig . . .
Amíg könyveiből ifjaink tanulnak,
Addig az ő nemes, nagy m agyar tüzétöl
Mindig újabb, mindig ifjabb tüzek gyúlnak.
S ez a szent tűz egykor új hősöket nevel
A D una-Tiszának szétdarabolt honján,
A kik elm ennek majd hajnalsugárt látni
A nagyszalontai csonka torony romján.
Elm ennek majdan a Lehr Albert hitével,
Toldi erejével új nagy viadalra
És újra magyarrá, újra egy országgá
Forr össze a Kárpátok alja.

Hittrich Ödön dr.
„Videtis, ut senectus non m odo íanguida atque iners non
sit, reru m etiam sit operosa et m oliens, tale scilicet, quale
cuiusque Studium in superiore vita fűit. Quid qui etiam addiscunt aliquid? u t et Solonem versibus gloriantem videm us
y r j p á o x M ft’at et n o X X ü SiSaTZOgEvoc.
Cicero Cato M aior-jának (VIII. c. 26) e szavai: „H át lá tjá 
tok, hogy az öregkor nemcsak nem ernyedt és tétlen, hanem
m ég dolgos és m indig cselekszik, tervez, persze olyat, am inő
foglalkozást élete előző szakaszában folytatott. Sőt egyesek még
új ism ereteket is szereznek, m int ezt a versében dicsekvő Solonnál láthatjuk: „H a öregszem is, sok m indent tanulgatok m in 
dig“, teljesen ráillenek a 39 évi iskolai szolgálattal (amelyből
ta n á ri 25, igazgatói 14 év) nyugdíjba vonuló H ittrich Ödön
dr.-ra, élete folyására, jellemére. Nemes értelemben vett, de sze
rény kom olysággal folytatott törekvés az ideál felé volt főcélja.
Nehéz volt élete m ár kisgyermek ko ráb an (szül. 1865 m árcius
9-én, K om árom ban), m ert m ár 4 éves kisgyerm ekként vesztette
el édesatyját és szegénységbe jutott édesanyjával kellett küzdeni
a m egélhetésért. A kom árom i bencésekhez já rt a négy alsógim-
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názium ba s bizonyára nagy hatással voltak a latin nyelv irá n t
való érdeklődése felkeltéséhez a bencés tanárok. A gim názium
felsőosztályait a pozsonyi líceum ban végezte, ott ism erkedett
meg a hellén szellem nagy értékével és az ideálisan gondolkozó
jó tanuló fiú 1883. évi érettségije után a budapesti T udom ány
Egyetem bölcsészeti fak u ltásá ra lép. Itt négy évet tölt kiváló
tanárai, Ponori Thewrewk Em il, Ábel Jenő és különösen Torm a
Károly, archeológus m e lle tt') és megszerezte a középiskolai
tanári oklevelet és a dokto rátu st a klasszikus filológiából.
T a n á ri m űködését a hajdúböszörm ényi ref. gim názium ban
kezdte 1889 jan u á r 1-én és 2% évig volt helyettes tanár. 1891
szeptem ber 1-től a kultuszm inisztérium a Selmecbányái ev. lí
ceumhoz nevezte ki; 1893 szeptember 1-én került iskolánkhoz
választás ú tjá n rendes tan árn ak , a nagytudom ányú és külföl
dön is ism eretes Fröhlich R óbert dr. helyébe, akit a M. T. Aka
démia választott meg könyvtárosának.
A tanárságban töltött negyedszázados m űködése Böhm K á
roly dr., később a bölcsészet professzora a kolozsvári egyete
men, Góbi Im re és Rátz László igazgatósága alá esik. Szaktudá
sának kiválósága, ügyes és érdeklődést keltő tanításm ódja és
az ifjúság nevelésében
való
k ifárad h atatlan
nyájassága
aYav&®pooúv7] íratta vele tankönyveit is, hogy azt, am i lelké
ben m egfogam zott, m ások szám ára is hozzáférhetővé és az ifjú 
ság szám ára a tanulást kellem esebbé tegye. Ilyen újítást hozott
be a L atin Szókönyvben (1909) és a Görög Szókönyvben (1923),
ahol a szótanulást, tárgyi és etimológiai szócsoportok közlésé
vel könnyíti meg. Hasonló újítást valósított meg Latin Alak
tanában, ahol a deklinációk példafőneveit azokkal a jelzőkkel
együtt ta n u lta tja meg, am elyekkel a klasszikusokban állandóan
előfordulni szoktak. Több értekezésben ism erteti tanítási
módját.
Klasszikus kiadásai (Caesar, Sallustius) nagy keresettségnek
örvendtek rövid, világos és mégis az antik világot teljesen m eg
világító tárgyalási m ódjuk m iatt.
É rdeklődése az antik világ egésze és intézm ényeiben m eg
nyilatkozó szelleme iránt Íratta vele Róm ai régiségtanát (1910),
am elyben többek között azt az ú jítást vezette be, hogy hazánk
róm ai hódoltság alatt álló területét is ism ertette — bár ez isko
lai auktorok határán kívül esik — és a régi tanterv nem is em 
lítette. Az új középiskolai tanlervbe H ittrichnek ez az újítása
m ár fel van véve. Nagy b a rá tja a szem léltető oktatásnak és ta 
nítványaival m egszerettette ezt a m ódszert, hogy azok saját
költségükön vásároltak az iskola klasszikus filológiai szertárá
nak képeket az antik szellem történethez.
Görög Régiségek cím ű könyvével és Epidaurosról szóló
tanulm ányával is az volt a célja, hogy az antik szellemet, an1920-ban Római Régiségek című könyvének III-ik kiadását mestere
emlékének ajánlja 41 évvel a mester halála után.
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nak m inden téren való m egnyilatkozását, a költőit, a művészit,
a technikait a m aga egészében felelevenítse^ hogy m iként az ión
orvosok tudása, H ippokrates kosi hagyom ánya, él a m ai orvostudom ányban, úgy Asklepios szobra is figyelmeztető, hogy a
gyógyítás tudom ánya is a görögöktől eredt és hálával gondol
junk a görög népre, m ely alkotóképességével m egterem tette a
tudom ányokat és m űvészeteket és arról is gondoskodott, hogy
az az em beriségnek legyen örök kincse v.rijga s? ást (Epidauros 24. o.)
Ilyen irányúak voltak tanulm ányai, alapm űvek és össze
foglalások, am elyek nagyreszt az ő terve és tanulm ányi célja
szerint kerültek az iskola könyvtárába.
M inden irán t érdeklődő szelleme vitte 1900-ban a párizsi
világkiállításra és 1924-ben a klasszikus műemlékek autopsiája
Rómába, Nápolyba és Pom peiba. Közvetlenül a világháború k i
törése előtt készült Görögországba is, buzgón ta n u lta is az újgörög népnyelvet, de a világháború, m int annyi sok szép terv
nek, ennek is véget vetett.
Nagy tudom ányos buzgósága sorozta az Ó kori Lexikon
m unkatársai közé, am elybe különösen a hadirégiségekről szóló
részeket dolgozta fel. K ötelességtudása és buzgósága nem csök
kent igazgatói m űködésében, am ely a tanári testület és az iskolafentartó hatóság részéről teljes elismerést váltott ki. Az ő
igazgatósága alatt, a nagy nemzeti csapásnak erős bittel és jó
igyekezettel való kiheverése után, emelkedett iskolánk a szellemi
versenyeken a vezető iskolák élére. Nagy m u n k ab írását misem
m u tatja jobban m int az, hogy 1923-ra kétéves levéltári, részletes
kutató m unkával iskolánk 100 éves történetét elkészítette.
Kiegészítik egyéniségének képét azok a szónoki beszédek,
amelyek az ifjúság szívéhez, leikéhez szóltak. De ezekenkívül az
egyház, iskola és társadalom egyéb alakulataiban is tartalm as,
gondolatokban gazdag és emelkedett szempontú beszédeket szo
kott tartani. Ezt a közéleti szereplését m éltányolta az egyház,
a főváros, a korm ány. 1914-ben a m agyar egyháztanács tagjává,
1918-ban a bányai egyházkerület tanfelügyelőjévé és az egyet,
egyh. tanügyi bizottság tagjává választatott. A székesfőváros
1927-ben a VII. kér. 2. sz. iskolaszék elnökévé, a korm ány
1923-ban cím. tankerületi főigazgatóvá nevezte ki. A Magy. Középisk. T anárok Nemz. Szövetségének egyik alelnöke, A H um a
nista Gimnázium B arátainak Egyesületében és az Egyetem es
Filológiai T ársulatban választm ányi tag.
-A társadalom különféle részéről jutott m egérdem elt megbe
csülést kísérje most a mi köszönetünk, ragaszkodásunk és szere
tetünk, hogy nagy, nem es célok buzgó és sikeres m unkálásában
eltöltött életét kedves családja körében m entül hosszabb ideig
a jól végzett m unka boldog tu d atában élvezhesse.
K lim ent Jenő dr.

Tóth Kálmán dr,
Született 1866 jan u á r 9-én M ályinkán, Borsod várm egyé
nek a B ükk-hegység alatt fekvő kis falujában, hol aty ja refor
mátus lelkész volt. Elemi iskoláit Bánfalván (Borsod vm.), gim
názium i tan u lm án y ait Miskolcon, K ésm árkon és Sárospatakon
végezte. P a tak o n te tt érettségi vizsgálatot 1884-ben. M iután a
budapesti egyetem en négy évet tö ltö tt — közben 1 évig egyévi
önkéntes is volt — 1888-ban tan á ri szakvizsgát tett, 1889-ben
pedig a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottságtól a
klasszikus filológiai szakból tanári oklevelet nyert.
A ta n á ri gyakorlatot a budapesti gyakorló főgim názium ban
kezdte meg, hol (1888/89— 1889/90) 2 évet töltött. 1890-ben a
vallás és közoktatásügyi m iniszter a győri főreáliskolába ne
vezte ki helyettes tan árn ak , m inthogy azonban ugyanakkor a
budapesti á. h. evangélikus főgim názium fenntartó testületé az
egyetemre m enő dr, Pecz Vilmos helyettesítésével bízta meg,
a győri állásról leköszönve, a budapesti m egbízatást fogadta el.
A fenntartó testület két évi sikeres segédtanári m űködés után
1893 április 30-án Rátz Lászlóval egyidőben rendes ta n á rrá vá
lasztotta. 1893 decem ber 23-án „az egyházi tanács- és tanári
testület, valam int a tanuló ifjúság és díszes közönség jelenlété
ben m egtartották székfoglaló beszédeiket“ . Ez alkalom m al
Tóth K álm án „A hum anizm us és a refo rm á c ió d ró l értekezett.
E leinte m agyar nyelvet is tanított, később általában latint,
görögöt és ókori történelm et is rendszeresen. 1892/93— 1893/94-ben
két iskolai éven át az ifjúsági könyvtárt vezette. Dr. Fröhlich Ró
bert távozása után az 1893/94. isk. évben lett a főgim názium
könyvtárosa. Az 1896/97. évtől kezdve Petz Gedeontól átvette a
főgimn. Ifjúsági Segélyegyesület vezetését. A könyvtárosságot is,
a Segélyegyesületi elnökséget is m egtartotta mindvégig. Böhm
Károly, Góbi Im re, Rátz László és H ittrich Ödön igazgatósága
alatt iskolánknak' 38 éven át volt egyik legnagyobb erőssége.
N yugalom ba vonult 1928 szeptem ber elsejével.
P u ritán , m agyar reform átus lelkészi családból való szár
mazása, a felső tiszai kuruc hagyom ányokkal telített m agyar
világban és híres régi reform átus és evangélikus iskolákon való
neveltetése, tanulm ányai, katonáskodása, utazásai, meg a saját
erős a k a ra ta tették T óth K álm ánt talpig protestáns m agyar em 
berré, a legszilárdabb jellemmé. T örhetetlen szorgalma, éles
judicium a, hatalm as m em óriája, kielégíthetetlen olvasási szomja
tette m ár egyetemi évei alatt Ábel Jenő és Thewrewk Em il ki
tűnő tanítványává s a Késm árkon jól elsajátított ném et nyelv
útján a ném et klasszikus filológiai irodalom és történettudo
mány révén tudóssá, úgyhogy különösen elődje, Pecz Vilmos
buzdítására, az irodalm i m űködés terén is m ár fiatal tan ár ko-
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Tóth Kálmán dr.

rában a szakképzettség teljes vértezetében indul. Egyéni rá te r
mettsége pedig a gyakorlófőgim názium kárm áni rendszerének
tanúságait leszűrve, a Böhm Károly gárdájának légkörében ta 
nító és nevelő művésszé teszi.
Tudós T óth K álm án volt ő m ár fiatal korában, m int m ü 
vei m utatják, m elyek 1886— 1902 közé esnek. Önálló pedagó
giai-didaktikai dolgozata. „Á hum anizm us és a reform áció“ c.
székfoglalója és „Iskolai vizsgálatok“ c. program m értekezése.
az e tárgyba vágó dolgozatok közül az egyetlen, amely eredeti
források alapján kim erítően tárgyalja a kérdés historikum át a
reform áció korától kezdve nemcsak a protestáns és állami, hanem
a szükséghez képest a katolikus iskolákban is, és —- s ez a mű
legfőbb érdeme — az iskolai vizsgálatokat illető elveket is kitűzte
és pedig olyan elveket, amelyek azután prot. és egyéb iskoláink
ban át is m entek a gyakorlatba. Többi m űvei a klasszikus filoló
gia szakirodaim ába vágók, m int doktori értekezése: „A Merulaféle irodalmi csalás“, m ely szövegkritikai dolgozat és a Pasteiner-féle „Római Világ“ c. könyvbe írt cikke, a róm ai vízvezetékek
ről, mely 1894 nyarán tett olaszországi tanulm ányútjuk értékes
emléke, avagy az 1902-ben megjelent Pecz Vilmos-féle Ókori Lexi
konba írt cikkei a róm ai földrajz és történelem köréből. Iro 
dalm i m űködésének h arm ad ik faja a szakirodalom körébe ta r 
tozó értékesebbnél értékesebb bírálatok sorozata. (1891— 1897.)
A fiatalabb szakem ber m egilletődik, am ikor Tóth K álm án
óriási szaktudását, feltétlen biztonságát, tárgyilagosságát és
szerénységét látja és önkéntelenül kérdezi, m iért nincs e kiváló
m unkásságnak folytatása? M ert Tóth K álm án irodalm i m u n k ás
ságát abbahagyta, de nem hagyta abba a tanulást. S tá n azért
is nem folytatta az előbbit, m ert az olvasást m indenkinél inkább
szerette, és pedig nem csak a szakirodalom ban, hanem történeti
és egyetemes irányban is. Polihisztorrá lett s nagy emlékező
tehetségére tám aszkodva élőszóval közölte nagy tudását tan ít
ványai ezreivel órán s órán kívül és k artársaival óraközi és sza
badórai beszélgetésben.
A tudós és ism eretek kincseit érdekesen vonzó előadó T óth
Kálm án egyúttal a tan ítá sn a k és a nevelésnek is m űvésze volt.
Különösen ókori történelm i órái voltak utólérhetetlenül ta n u l
ságosak és hagytak m ély nyom okat az ifjúságban. De az a
bűvészet, ahogyan tan ítv án y ait a latin és görög nyelv legnehe
zebb alaktani és m ondattani jelenségeinek biztos tudására, vil
lám gyors reprodukciójára az alsó osztályokban rá k a p a tta foly
tonos lelkes, élénk gyakorlással, — az m ár példátlan. Ezzel
érte el aztán azt, hogy az auktorok olvasása kapcsán a felső
osztályokban tanítványai szám ára a görög és róm ai világ legtá
gabb horizontját m u ta th a tta meg.
Módszerének lényege igen egyszerű: élénken foglalkoztatta
az egész osztályt úgy, hogy lelkes tanításának folytonosan
ható elektrom os fluidum a köréből egy tanuló se legyen m en9
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tes. S ő m aga ennek a fluidum nak örök forrása. Mint nevelő,
a régi protestáns hum anista kollégium ok hagyom ányainak foly
tatója. Egyszerű, átlátszó, egyenes m agyar term észet őmaga:
ilyenekül nevelni a fiú k at — az ideálja. M ódszere: igazságosság,
szigorúság, szeretet.
A derék em berek százait nevelte s nevelői hatását legjob
ban m u ta tja az, hogy tanítványai akkor voltak iránta leghálásabb elismeréssel, m ikor érett férfikorba ju tv a m ár igazán tu d 
ták értékelni áldásos szigorúságát, mely növendékei, pályája es
a tudom ány iránt való szeretetéből fakadt.
De legeslegjobban a könyvet szerette; igazi „könyves“ Tóth
K álm án. 2 évig vezette az ifjúsági, 34 évig a tan ári könyvtárt.
A deáktéri szűk, sötét zugokban p atriarch álisán (de gyüm ölcsö
zően) használt khaoszból, m elyben annyi érték m agja rejlett, az
ő könvvszeretete és vasakaratú szorgalm a terem tett igazi fejlő
désre alkalm as könyvtárt. Ötévi buzgó, fáradságos m unkával
rendezte az anyagot, leltárt és katalógust készített, m égpedig
nagy általános betűrendes és szakok szerinti betűrendes k a ta 
lógust. E zt a nagy m u n k át igazában csak az képes értékelni, aki
ilyen dolgot valaha m egpróbált. E ttől az időtől fogva jelenik
meg aztán iskolánk értesítőjében a könyvtár rendszeres szapo
rodási naplója, mely az ő m agasabb szem pontú fejlesztési tö re k 
véseit m utatja. F á jt neki, hogy a nehéz idők m iatt a fenntartó
nem teheti lehetővé a fejlesztés kívánatos folyam atát s nagyon
m eghánvta-vetette, hogy a keveset a lehető leghasznosabbra
fordítsa.
Ilyetén okos takarékosságot m u tato tt az Ifjúsági Segély
egylet vagyona gyarapításában 31 évig. Az 1896/97-iki értesítő
től kezdődnek az ő precíz segélyegyleti beszám olói. Ezen áld á
sos intézm ény felvirágzása és nagyarányú három évtizedes segélyző m u n k ája az ő nevéhez fűződik. Ügy irán y íto tta az egylet
m unkáját, hogy annak könyvtárából, hol Ulbrich Sándor és
Kubacska András voltak önzetlen segítői, m inden rászoruló ta 
nuló m egkaphatta szükséges tankönyveit m indenkor, p én ztárá
ból pedig mindig kisegítette a rászorulókat. Kedves fukarsággal
sietett begom bolkozni a kiadás elől, de azért m indig adott, ha
m eggyőződött róla, hogy a segély szükséges és a rra érdem es fiú
szám ára kérik. Sok-sok derék szegény fiú boldogult az ő segít
ségével.
É rzelm i tekintetben zárkozott lélek, de lelke mélyéből a
m aguk idején az érzelm ek melegen, kristálytisztán fakadnak.
Az agglegény Tóth K álm án mélyen szerette szüleit, bátyját,
együtt tu d érezni családos társa bajával, h a az előtte szívét m eg
nyitotta; fiatalabb szaktársainak a legkészségesebben adott m in 
denben felvilágosítást és a íiatalabbnak semmilyen kérdést nem
kellett előtte restelnie, sohasem éreztette, hogy azt ő m ár abban
a korban jól tudta. Jóízű m agyaros tréfálásra való hajlandósága
is kedveltté tette kartársai körében. A triász, az iskolánkhoz égy
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időben került Rátz, Tóth, H ittrich barátsága meg éppenséggel
kedves em lékünk m arad és tiszteletünk tárgya.
Tisztelni és szeretni egyaránt m egtanultuk Tóth K álm ánt
mi k a rtá rsa i éppúgy, m int volt tanítványainak nagy és im m ár
sok érdem es em berrel is képviselt sokasága, ami gyönyörűen
m egnyilatkozott a Volt Növendékek Egyesületének körében
való búcsúztatásán. De a legszebb kitüntetést a jó Istentől kapta,
olyat, am it em bereknek nincs m ódjukban juttatn i: nem kellett
nyugdíjelőtti szabadság néki, sőt m űködése utolsó évében is épp
olyan energiával tanítóit m int ifjú korában, m int egész pályája
alatt, s am ellett tanítványaira hintve szerető szivének m inden
tartalé k át, búcsúzó évét bearanyozta a búcsúzó nap gazdagon
folyó aranyával.
E lm ondhatjuk róla, am it Kriton Sokratesről: olyan társunk
hagyot! ilt bennünket, am ilyen nekünk sohasem lesz többé . .
Ünnepies az érzésünk, valahányszor találkozunk vele.
Szolár Ferenc dr.

Leiningen emlékezete.
Felolvasás az október hatodiki gyászünnepen

O któber hatodika a szabadságharc drám ájának kom or
fenségű végakkordja.
Két em beröltőn át két m agyar nem zedék nőtt fel e nap
m indenekfelett való tiszteletében. Azóta a világháború vihara
zúgott á t rajtu n k . Arányaiban sokkal nagyobb, sokkalta több
vért és könnyet fakasztott és m i mégis évről évre em elkedett
lélekkel térünk vissza az aradi gyásznap megünneplésére. És ezt
nem m egszokásból, nem a régihez való puszta ragaszkodásból
tesszük. Az aradi Golgotát övező dicsfény az újabb vérvesztés
és újabb katasztrófa hatása alatt m it se halványodott. A nem 
zet leikéhez, érzésvilágához legközelebb m ég m indig a 48-as ti
tánok, a 49-es vértanuk állanak.
A világháború is a m agyar-szerb végeken robbant ki. Sok
kal több m agyar katona küzdött benne, m int amennyit a 48-as
honvédjaink szám a kitett, de ez a nagy h áb o rú elsősorban nagy
h atalm ak érdekellentéteinek összecsapása volt és nem m agyar
célok irá n y íto tta k benne. Sőt egyre távolabb gyűrűzött tőlünk a
főharcterek hullámverése. K atonáink legnagyobb részt idegen
földön, idegen parancsnokságok alatt küzdöttek. Ki tudja, hány
m agyar haldokló vitéz elé m eredt az utolsó öntudatos percekben
a nagy kérdés: m iért kell neki, távol hazájától elpusztulnia, ide
gen földön, idegen célokért? Sokan nem is sejthették még a k 
kor, hogy az ezeréves M agyarország léte is kockán forog, hogy
fiai m essze idegenben ő érette is harcolnak.
2*
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A szabadságharc honvédjei soha egy percig ilyen kétség
ben nem voltak. A délvidéki első puskalövésektől a kom árom i
ágyuk utolsó dördüléséig m agyar eszm ényekért, m agyar trikolór
alatt folyt a harc. A haza földjét kellett megvédeni idegen el
nyom ók, felbujtott nem zetiségek ellen. A küzdelem oroszlánrésze honi talajon folyt. Nem hogy idegen célokért küzdött volna
akkor a m agyar, hanem ellenkezőleg, m ég idegenből is ide jö t
tek m agyar zászlók alatt harcolni a m agyar eszményekért.
A m ai ünnepélyes órában egy ilyen idegen földről idesza
kadt hősről emlékezünk meg, aki birodalm i német létére bitó
halált szenvedett el a m agyar szabadságért. Gróf LeinigenW esterburg Károly em lékének szenteljük elsősorban m ai m eg
em lékezésünket.
Egyetlen ő a vértanú-tábornokok sorában, kinek egész
lelke nyitva áll előttünk, kiadott levelei és naplója révén.1) A
48-as m árciusi napoktól a kivégzés órájáig feltárják levelei gon
dolatvilágát, legtöbbnyire hőnszeretett nejéhez intézte őket.
Am ikor néki levelet nem küldhetett, nap ló t vezetett, de m ég ezt
is feleségéhez cím zett levelek form ájában dolgozta föl a nyuga
lom óráiban. Feljegyzései két esem énycsoportot ölelnek föl rész
letesebben, a bánsági h arco k at és a diadalm as tavaszi h ad jára
tot az isaszegi csatáig. E m lékeztető szavakkal jegyezte fel napi
benyom ásait, a feldolgozás ezek alap ján később történt, rész
ben m ár az aradi vár fogházában.
A vértan ú t evangélikus vallásán kívül más kegyeletes
szál is fűzi a mi intézetünkhöz. Özvegye a vértanú egykori
könyvtárát fiúkéval, gr. Leiningen Árm in m. kir. honvédszáza
dos könyvtárával kiegészítve, iskolánknak adom ányozta. E nnek
839 kötete a tanári nagy könyvtárban m a is külön kezelés alatt
áll. M egható dolog e gyűjtem ény legrégibb köteteiben lapoz
gatni, m elyek még a nagy hős tulajdonából szárm aznak. Egyik
sorozat valam ennyi kötetében kis jegyzékek m aradtak kezeírásával; összeírta rajtu k a néki különösen tetsző költem ényeket.
Főként ném et költők, francia és ném et történetírók m a m ár sá r
gult lapjait forgathatta egykoron a vértanú. Maga írja később egy
helyütt naplójában, hogy a békés, időkben egész nap a könyve
ket bújta. Csak azután a hadi élet, a m ozgóharcok állandó h u l
lám zása váltotta ki a tudós hajlam ú „Schöngeist“-ből a hős d a 
liát, a szabadságharc egyik m éltán legnépszerűbb csapatvezérét.
Gróf Leinigen-W esterburg Károly Németország egyik
legősibb családjának sarjadéka. A keresztes háborúk koráig
m egállapítható a nemzedék fája, de N. Károly idejéig is vissza
nyúlik. II. Rákóczi Ferenc neje anyai ágon e családból való. A
híres L ujza porosz királynénak nagyanyja Leiningen leány volt.
V iktória angol királvnő édesanyja első házasságában egy Leiningennél volt férjnél. A mi hősünk Hessenben, Ilbenstadt nevű
*) Kiadta Marcali Henrik 1900-ban.
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ősi családi birtokon született 1819-ben. M int régi katonacsalád
sa rja a császári seregbe állott és a sors M agyarországba vetette.
Fiatalon, 25 éves korában nősült meg; neje törökbecsei Sissány
Eliz, előkelő m agyar nemes leánya. Boldog családi életet éltek
négy éven át, m ár éppen végbúcsút a k a rt m ondani a katonásko
dásnak kapitányi ranggal, am ikor k itö rt a szabadságharc. A
főnem esi család fiát meggyőződése, egész életfelfogása a sza
badelvű eszmék táb o rá b a vonta. A kkor m ég — leveleinek ta n u l
sága szerint — a ném et nemzet egységéért rajong; ennek m eg
valósulását rem éli a frankfurti parlam enttől. Egyetlen fiából,
ak i ekkortájt született, még akkor a nagy ném et hazának sza
bad polgárát a k a rja nevelni. De m ikor a délvidéken kitör a
harc, még sem tu d tétlen szemlélője m aradni. O sztrák ezredéhez
hasztalan hívják, m e rt véleménye szerint „M agyarország ellen,
m int becsületes em ber, nem harcolhat, mivel az csak szerzett
jogát védi, m elyek m egtartására esküt te tt a k irály“. Mészáros
hadügym iniszternél jelentkezik s az a déli végekre küldi. Leiningen ugyanis előtte kereken kijelentette, hogy a császári csa
patok ellen nem a k a r harcolni.
A bánsági táborozáskor a m agyar kato n ák vitézsége az,
am i őt végképen és fenntartás nélkül a m agyar ügyhöz láncolta,
ott forrott egybe kedves zászlóaljával
M ikor később télen a hadiszerencse ellenünk fordul és a
Délvidéket ki kell üríteni, lelke m ár a m ienk.
Akkor m agyar eredetű császári tisztek, közöttük tö rté 
nelm i nevek viselői, elfordultak a m agyarságtól, ő büszkén veti
oda egy kérdezőnek: „Csak nem hagyhatok el egy ügyet, m ikor
rosszul áll“.
Pedig nagybátyja is hívta, aki a tem esvári osztrák csapa
tok parancsnoka; két fivére a császári árm ádiában szolgál, ö
m eg ekkor boldogan írja nejének, hogy végre teljesen egyezik a
meggyőződésük. Neje kezdettől fogva tüzes m agyar honleány
volt. Férjét kétségkívül az ő szerény és mégis határozott lénye
tette m agyarbaráttá, azonban szívét a m agyar ügynek véglege
sen csak a harctér benyomásai nyerték meg. Megkapó, m ennyire
büszke katonáira. M ennyire dicséri az Alföld színm agyar vidé
keit, a hol a nép a sokszoros rekvirálás és pusztítás ellenére jó
szívvel fogadja m in d en ü tt a honvédcsapatokat, ellátja őket
m inden szükségessel. Leiningen m int parancsnok, igazi bajtársa
volt alantasainak. Buzdításai, sőt kedélyes tréfálkozásai a csa
ták lüzében sem m arad tak el. T alán épp ilyen tulajdonságai
m iatt rajongtak an n y ian érette. Csak törve beszélte mindvégig a
m agyar nyelvet. Maga bám ulta legjobban, hogy rövid m agyar
beszédei milyen nagy lelkesedést váltottak ki.
Különös kiejtéséért néha ki is nevették nyugalm asabb
időkben, de ő ezt is a nyíltság és ragaszkodás jelének vette.
Em berei a szó szoros értelm ében tűzbe m entek érte. M ikor egy
szer, őrnagy korában, február 24-én C ibakházánál túlságosan
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előre m erészkedett, az osztrákok elfogták és egy tiszaparti c sár
dába hurco lták. E rre a h írre Illésy kapitány szavára visszaro
hannak katonái a T iszafádon és addig ta rt a kézitusa az útszéli
csárda birto k áért, míg őt onnan ki nem szabadították és fog
lyul nem ejtik azt az osztrák kapitányt, aki durva sértésekkel
illette foglyát, Leiningen grófot.
Persze a középkori lovagok utódja nem es bosszút állott
rajta, szivarral, székkel kínálta meg hüledező ellenfelét. Tápióbicskénél m ár m int brigadéros vezette csapatait. L óháton n y a r
galva be a csatateret, két katonát süvítő golyók elől egy vastag
fa m ögött m eghúzódva látott. Feléjük vágtat, hogy elhajtsa őket
onnan. E percben közéjük csapódik egy gránát, szétpattan, az
egyik elbújt katonát legott megöli egy szilánk, a m ásiknak lá 
bát roncsolja szét. Leiningen lovastul együtt teljesen sértetlen
m aradt. E zután az esem ény u tán még inkább úgy érezte, hogy
neki csatában soha semmi b a ja nem eshetik.
Később az általános roham nál vele is tö rtén t valam i, am it
jókedvűen örökít meg naplójában. Egy kedves, tréfacsináló k a 
tonája, Kiss János nevű közvitéz, m indig nyom ában volt szeretett
parancsnokának. Leiningen lóháton ülve éppen szivarra a k a rt
gyújtani, am időn egy golyó oly közel süvített el mellette, hogy
önkéntelenül lekapta a fejét lova sörényére hajolva. Kiss uram
erre hangosan odakiáltotta neki: Alázatos szolgája. És a ro h a 
mozó zászlóalj legénysége nevetve adta tovább szájról szájra,
hogy ez egyszer az őrnagy u ra t is rajta érték. Leiningen rögtön
egy a ra n y a t adott a szem füles Kissnek avval az ígérettel, hogy
ez m indig kijár, ha m egint hasonló eseten kapja. Csakhogy,
írja naplójában, soha a m ásodik aranyra nem került a sor.
Pedig a nehezebbje csak ezután következett. R angjával
együtt n ő tt feladatainak nehézsége. A K om árom ig való diadal
mas előnyom ulásban nagy része volt. A végső visszavonulásnál,
m int legfiatalabb tábornok és hadtestparancsnok, igen fontos
szerepet játszik. A m ásodik váci csatában az oroszokkal küzd;
Görgei seregeinek visszavonulását teljes sikerrel ő födözi. Ekkor,
július 17-én, ezeket az emlékeztető szavakat találjuk n ap ló já
ban: „Legszebb napom , m int katonának; nyolcórás küzdelem az
oroszokkal egyedül. Görgei elismerése. Ellankadás. Nincs m it
enni“ .
Kezdődött a vég! Az orosz-osztrák túlerővel szemben csak
teljes egyetértés mellett lehetett volna még tovább ellenálllni. Ex
az egység azonban hiányzott. Leiningen, m int tetőtől-talpig k a 
tona, a versengésben teljesen Görgei m ellé állott K ossuth el
lenében. D am janich erélyét, vitézségét nagyra tarto tta, de Görgeiben talá lta meg a k ato n a és férfi ideálját. N aplójában m esteri
jellem zését adja és a két férfiút kölcsönös és bensőséges b a rá t
ság fűzi össze. Görgei is annyira megbecsülte Leiningen képessé
geit, hogy szükség esetére őt szemelte ki utódjául.
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Nem úgy lett! A vesztett ügynek nem kellett m ár új vezér.
Arad vidékére húzódott Görgei serege, ott töltik az utolsó sza
bad napokat.
Egyszer m ég sógora, Rohonczy Lipót birtokán vadásztak
együtt, így a k arta a házigazda a keserű hangulatot némiképen
eloszlatni. Egy szép gyepes m agaslaton Leiningen 4 fiatal tölgy
fát pillantott meg. Megkérte sógorát, hogy oda tem ettesse, ha
m ajd kötél vagy golyó kioltja életét. Tényleg oda is kerültek
ham vai két hónap múltával.
Pedig Görgei a fegyverletétel előtt unszolta, kérte, hogy
m eneküljön, hiszen nem is m agyar, ő m egteheti, m inden er
kölcsi joga m egvan arra, hogy legalább életét megmentse, ő
m aradt.
Augusztus 13-án írja: „M enet Világosra. K apituláció az
oroszokkal É letem legszomorúbb n a p ja “.
Az orosz később foglyait feltétel nélkül adja át az osztrá
koknak, a cár csupán Görgei életét m entette meg. Nélküle
találkozott az arad i várban fogolyként a honvédsereg táb o r
noki kara. Görgeiről m ár akkor gonosz h írek szállongtak. Az
elkeseredés rossz tanácsadó, sokan hinni kezdtek áruló voltá
ban. Leiningen azonban szept. 24-én írja a fogságból sógornőjé
nek: „Még egy kérésem van. Ne írj nekem többet kételkedésről
s bizalm atlanságról Görgei iránt, m ert ak k o r bennem kételke
dek Hagyd meg hitem et e férfiú nagy jellem ében. É n nem tántorodhatom meg benne, de fáj nekem , h a kedvezőtlent hallok fe
lőle.“ Okt. 3-án, h a lá la előtt h árom n appal írja naplójába: „Gör
gey ellen vádak. Megvásárolták undok pénzen; nem bírom és nem
akarom hinni és mégis aggaszt e gondolat.“ A végzet m ég a jó 
b a rá t jellem ében való kétkedés fájdalm ától sem kím élte meg az
am úgy is tépelődő foglyot.
A hadbíróság előtt szűkszavúan és férfiasán lépett fel úgy,
m int a többi tábornoktársa. Csupán egy kegyet kért, hogy m eg
cáfolhassa azt a hitvány rágalm at, m in th a a Buda bevételénél
osztrák tiszteket végeztetett volna ki. Még a bitó alatt is rövid,
de heves beszédben tiltakozott e gálád rágalom ellen.
Utolsó gondolata katonai becsületének megóvása volt.
Feljegyzéseit okt. 4-én zárja le, m ég az ítélet kihirdetése
előtt, e szavakkal: „Holnap reggel 7-kor törvényszék elé. Élet
vagy halál! Uram, am int parancsolod“ .
De lelkében m ár elkészült a halálra. Két nappal előbb írja
naplójába ezeket a gyönyörű sorokat: „Isten a m aga irgalm á
ban úgy rendelte, hogy azon arányban, am int a sírhoz közele
dünk, lefelé hajló ü tü n k sikabbá és könnyebbé válik reánk
nézve. Minden nappal, azon m értékben, am int a por köde eloszlik szemünk elől, veszt valamit kísérteties színéből a halál és
végtére úgy hullunk karjába, m int a fára d t gyerm ek anyja
ölébe“ .
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Valóban könnyen tu d ta volna itthagyni fiatal életét, ha
még egy nyomasztó tudat nem bántotta volna, valam ennyi közt
a legfájóbb: a családjától való m egválás gondolata. Neje az
egész idő alatt az aránylag nyugalm as Pozsony városában ta r 
tózkodott két kis gyermekével, a 4 éves Lizával és az 1 éves Ár
m innal. Ez utóbbit aty ja alig látta valam ikor pár hetes k o rá 
ban, de nincs levele, am elyben gyermekeiről a legnagyobb szere
tet hangján meg ne emlékeznék. És most itt kell őket hagyni a
bizonytalanságban. A hosszú búcsúlevél m egírása október 5-én,
m ár a halálos ítélet k ihirdetése után, legfájdalm asabb feladat
lehetett a fiatal férj és apa szám ára. Egész nagy lelke előttünk
áll ennek az egy levélnek a tükrében. A legm egragadóbb helyei
így hangzanak;
„Egyetlen, utolsó lehelletemig szereteti Lizám!
A kocka eldőlt és csak kevés órám marad még a világon, hogy elő
készüljek a keserű lépésre. A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egye
dül állanék, de a gondolat reád, drága Lizám és ártatlan gyermekeimre, sú
lyosan nehezedik lelkemre. . .A mindenható Isten, ki szívembe lát, adjon
erőt, hogy úgy halhassak meg mint keresztyén. Mindig híven hódoltam őseim
vallásának; a lelkész kezéből fogadtam hitem vigasztalását és kész vagyok
Uram és Teremtőm ítélőszéke elé lépni. És te Lizám, ki mint a vigasz és
remény angyala, állottál mellettem, kinek csak gyöngén viszonozhattam azt
a boldogságot, melyet nekem túláradó szereteteddel szereztél; adjon neked
Isten bátorságot és erőt súlyos végzeted elviselésére. . . És gyermekeim! Nagy
Isten, kell, hogy nekik élj, drága Lizám! . . . Neveld őket az Űr félelmében
jó és nemes emberekké . . . Ök majd atyjukat a te szavából ismerik meg és
ki mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, habár az emberi tör
vény elítélte, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg.“

M ásnap a kivégzés előtti órában volt még lelki ereje m eg
írni utolsó búcsúlevelét sógorának, akit később szintén h a lá lra 
ítéltek, de kegyelmet nyert. A levelet akkor írja, m ikor a 4 go
lyóra kegyelm ezett táb o rn o k társát m ár kivégezték és ők is in 
dulófélben voltak a vesztőhelyre.
„Sejtelmem nem csalt meg, komoly, borzasztóan komoly a hely
zetem. Egy óra múlva már nem élek. Mostanig azt reméltem, hogy még egy
szer láthatlak; sajnos nem lehetséges. Élj hát boldogul, drága jó barátom .. .
Add át minden régi, jó barátomnak utolsó, fájdalmas búcsúszómat. .. Éppen
most szenvedtek ki négyen közülünk, még visszhangzanak a lövések szívem
ben. Most reánk kerül a sor, még egyszer: élj boldogul, egy jobb világban
viszontlátjuk egymást!“

Ködös, nyirkos októberi reggel volt; akkor is szom batra
esett hatodika, m int az idén. M egindult 7 óra tájb an a kom or
m enet a várból délfelé fekvő vesztőhelyre. Leiningent, úgy mint
a h ajnalban golyóval kivégzett, szintén evangélikus vallású Dezsewffy Arisztidet Baló Béni ref. lelkész kísérte utolsó útjára,
Aradon nem volt evang. lelkész. Dam janichot, ki még Kom á
rom nál lábát törte, egy paraszt-szekér vitte. Leiningen volt
egyedül fényes honvédtábornoki ruhában. Ő volt közöttük a
legfiatalabb, mindössze 30 éves. Aulich, Schweidel m ár a napo-
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leoni háborúkból is kivették ifjan részüket, de a többi vértanú
is férfi kora derekán volt. Feljegyezték a kísérő lelkészek, hogy
a várból kijövet Leiningen hangosan felsóhajtott: „Ah, m ily k e d 
ves Isten szabad levegője!“ Mikor m egérkeztek, újból ő szólalt
m eg a különböző vallású lelkészekhez: „Nem sokára vége lesz,
tisztelendő urak, im ádkozzunk együtt, hisz m indannyian ke
resztyének, m indnyájan egy atyának gyerm ekei vagyunk“.
Pöltenberg E rnő kivégzésével kezdték meg a szom orú
ak tu st. A sorrend kiszám ítottan úgy volt m egállapítva, hogy a
sz erin tü k nagyobb bűnös m entül több társa haláltusáját szen
vedje végig. Leiningen kilenc között hatodiknak volt kijelölve,
csak Aulich, D am janich és Vécsey következtek még utána.
Éeiningen a bitó alatt csengő hangon ezt m ondotta a k a 
tonasághoz fordulva.
„Csak most, későn esik tudomásomra, hogy felőlem azon hírt ter
jesztik némelyek, mintha én Budavár bevételénél osztrák tiszteket orozva
meggyilkoltattam volna . . . Ezen felőlem terjesztett hírt ünnepélyesen rossz
lelkű, aljas rágalomnak nyilatkoztatom.“

Szavai végezte u tán lelke az „igazabb bíróhoz“ szállt.
D am janich látván, hogy Sujánszky lelkész nem bír felindu
lásán erőt venni és sír, csöndes ném a hangon mondá neki:
„Mit sír, tisztelendő barátom, hisz kit kezében tart — s a feszületre
mutatót — azt is az igazságért akasztották fel“.1)

E s az igazság nem halt meg a m ártíro k k al együtt. Az az
eszm e nem is halh at meg, am elynek ilyen vértanúi vannak.
Az egész m űvelt világ m egdöbbent e kegyetlen és telh e te t
len bosszuálláson. Leiningen grófot az angol udvar, ha m ár meg
nem m enthette, tüntetőén meggyászolta. Egy álló évig folytak
m ég a kivégzések; a történelem 114 halálos ítélet végrehajtásá
ról tud. Es ez a vérengzés mind hasztalan volt. A föld, am elyet
a honvédek vére öntözött, mégis szabad lett és a vesztőhely
egy ország búcsújáróhelye.
Leiningen gróf rövid földi p ály afu tásán végigtekintve és az
idegen nevű vértanuk életrajzát olvasva, egy szembeszökő ta n u l
ságot vonhatunk le m indannyiából. Ez a m agyar nép, a m agyar
föld nagy beolvasztó ereje. Egyik legnagyobb titka ezeréves
fennm aradásának és legbiztosabb záloga szebb jövendőjének. A
m agyar népjellem sok oly vonzó tulajdonsággal bír, m elyeknek
h a tá sa a la tt az idekerült idegen a m agyar népet m egszereti és
ha idő és alkalom van hozzá, teljesen felolvad benne. A 13 vér
ta n ú között a bécsi Pöltenbergen, a hesseni Leiningenen kívül
képviselve van egész Nagy-Magyarország. Fényes ősi m agyar
nevek viselői mellett ott vannak a ném et polgárság, a délszláv
nem zetek, sőt még a m aroknyi örm énység képviselői is. És
ez nem erőszakos intézkedések eredm énye volt, m ert ilyesm it
kierőszakolni nem is lehet. Leiningent, m int láttuk, a m agyar
*) Varga Ottó: Aradi vértanúk albuma. 130. 1.
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katonai vitézség és áldozatkészség nyerte m eg szám unkra. Ezt
az önkéntes ragaszkodást nem terem theti m eg semmiféle kierő
szakolt és kiravaszkodott békeszerződés. E zt nem pótolhatja
sem m iféle nagyhatalom kegyes pártfogása. Az új m ondvacsinált
állam okban épp ez a legerősebb összetartó kapocs hiányzik, en
nek betege valam ennyi, e m iatt vajúdik, sínylődik örökösen.
Ma m egtiportan, m egalázottan él a m agyar. De október
hatodika nékiink nem csak gyászünnep, ahol elsírjuk könnyein
ket, nékünk az aradi Golgota is a feltám adásról beszél.
A világháború m agyar katonái em berül kivették ú jra ré 
szüket a nagy küzdelemből. Nem volt meg ebben a m agyar öncélúság, nem lettek harcosai oly legendás hősökké, mint Leiningén és honvédjei. De ha a jó Isten ezeknek a m agyar katonáknak
tetteit és szenvedéseit is m érlegre teszi és m i m éltók leszünk
hozzájuk, akkor nem kell félteni a m agyar jövendőt.
Koch István dr.

Petőfi jellemszilárdsága és ideálizmusa.
Felolvasás a március 15-iki ünnepen.

M árcius 15-ét ünnepeljük s ez az ünnep igazán és teljesen
az ifjúság ünnepe. Lelkét kitárn i készülő föld, ígérettől duzzadd
rügyek, friss, eleven tavaszi szél, mosolygó napsugár szokta m ár
ezt az ünnepet köszönteni. N apját tavaszi ígéret és m ozgásba
induló élet jellemzi. Egy erejére ébredő, jogait felismerő, új éle
tet kezdő nemzetnek első, erős m ám orát jelenti. S a napnak, a
nagy történelm i napnak hőse a hivatására találó, az idők kerekét
előrelendítő, kötelességére ráeszmélő m agyar ifjúság, a m árciusi
ifjak tábora. Mikor ünnepeljen nagyobb joggal, több lelkesedés
sel a m agyar ifjúság, m int ezen az ünnepen, m árcius 15-én?
Korához melyik nap illik jobban, m int a tavaszi ébredés napja,
lelkének melyik kor felelhet meg inkább, m int a forrongó eszm ék
ideje, s választhat-e más eszm ényképeket m agának, m int a m ár
ciusi napok ifjait? Hiszen ezen a napon önmagát, a tavaszi re
ménységet, duzzadó erőit, az örök diadalm as ifjúságot ünnepli.
Hiszen a m árciusi feladatok az ő feladataik, a márciusi ko r az ő
koruk, a m árciusi ifjak ők m aguk. Ha kötelességeiket híven a k a r
ják teljesíteni, nekik azzá kell lenniük.
Ism erjük valam ennyien a m árciusi eseményeket. Egész
Európa forrong és a Széchenyi, Kossuth igéitől m egterm ékenyített
m agyar földre is elérkezik a nyugati áram lat. S ekkor a m agyar
ifjúság beleveti m agát ebbe az áram latba s merész, határozott
lendülettel előrelöki a sors kerekét, mely nemzete jövőjét hor- .
dozza. A m agyar ifjúság felismeri a saját tüzében és lelkesedésé
ben rejlő erőket, m agára vállalja a feladatot, vállaira veszi a fele-
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lősséget és egy új korszakot, jobb életet küzd ki a nemzet szám ára.
Évtizedes vajúdás eredm ényét szerzi meg egy merész és hozzá
nem méltatlan lendülettel. Szabad sajtó, jobbágyfelszabadítás,
Erdély egyesítése az anyaországgal! Álmok, amelyek testet öltenek
m árcius 15-én.
Ism erjük valamennyien a vezetők neveit. Hiszen találko
zunk velük m induntalan attól a perctől kezdve, hogy beléptünk
az iskola kapuján s ezekkel a nevekkel búcsúzunk el a megszo
kott padoktól. Petőfi, Jókai állan ak a márciusi ifjak élén. B átor
ságban és lelkesedésben példát m utatnak a kisebbeknek, tettvágy
ban, m unkában felülm úlnak m indenkit. Jól ism erjük ezeket a
dolgokat, a m árciusi napok esem ényeit s épp ezért nem tűztem ki
célul magam elé, hogy a nap történelm i jelentőségét, dicsőségének
színeit megfessem. De meg a k aro k állani a legnagyobbnak, Petőfi
nek a nevénél, rá akarom irányítani a mai ifjúság tekintetét az ő
alakjára. Szomorúan időszerűvé teszi választásomat az a k ö rü l
mény, hogy ebben az esztendőben lesz nyolcévtizedes évfordulója
annak a napnak, m ikor a m agyar szellem legtisztább és legnem e
sebb megtestesítője, ezer esztendőnknek legragyogóbb tünem énye
hirtelen és nyom talanul eltűnt a beboruló m agyar égről. E gykori
iskolájának x) késő növendékei tekintsenek m a velem együtt arra
a csodálatos alakra, akit Petőfinek nevezünk.
Ünnepelni akarom Petőfit, le akarok hajolni a tűnő időben
egy nagyság előtt, ki átlépett az időtlenségbe, a halhatatlanságba.
H álás dolog volna benne, akár a költőt, akár a jóst m egm utatni,
vagy felidézni a hősnek és a m ártírn ak emlékét, de én most m ind
össze lelkének két vonását, jellem szilárdságát és ideálizm usát
akarom megrajzolni. Meg szeretném m utatni Petőfiben a férfit
és a gyermeket. A férfit, kinek szilárd jelleme m ár kitündöklik
a serdülő gyermekben és a gyerm eket, akinek tiszta hite, lelkese
dése, ideálizmusa m egm aradt m indvégig a férfiban. Meg vagyok
győződve, hogy nem tudok új dolgokat m ondani róla, m ert az a
26 esztendő, mely életnek oly csonka volt, de ifjúságnak annyira
teljes, az a 26 esztendő ismert la p m indenki előtt. De talán az
ism ert dolgokban aláhúzhatok egyet-mást, hogy ne tűnjenek el
lelkünk elől olyan gyorsan, olyan nyom talanul, „m int futó felhő
nek árnya a folyón, vagy tükrön a lehellet“ .
Ha férfi vagy, légy férfi, S ne hitvány gyenge báb,
Mit kény és kedv szerint lök A sors idébb odább.
Ha férfi vagy, légy férfi, Legyen elved, hited
És ezt kimondd, ha mindjárt Véreddel fizeted.
Százszorta inkább élteted Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, Ha a becsület marad.

ím e Petőfi hitvallása a férfi szám ára. S vájjon ta lá lh a tu n k -e
életében egyetlenegy m ozzanatot is, am ikor ő m aga nem lett volna
*) Petőfi 1833—34-ben iskolánknak növendéke volt.
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h ű ehhez az eszm ényképhez, amelyet az örök férfiról m egraj
zolt? Van-e ebben a 26 évre terjedő életben egyetlen perc is, ami
kor szavait tettekkel nem igazolta volna, am ikor elvéről, lelkének
eszméiről csak egy pillanatra is megfeledkezett volna? Jöhetett-e
-olyan idő, olyan körülm ény, nyom orúság vagy csillogó jóiét
amikor m egtántorodott? Élete a m egvalósult következetesség.
Bármilyen görbe vonalat is írt le pályája a dicsőségig, céljában
egyenes volt m indig. Volt gyermek ő is, játszott is bizonyosan,
de komolysága megelőzte éveit, m ár gyerm ekkorában látta jövő
jét, hivatását. Gyermek volt, de am it m ondott, azt megtette, amit
megígért, m egállotta. A gyermekkorából fennm aradt esetek tömege
igazolja ezt az állítást. Aszódon egyszer m egbüntették valam i m u
lasztásért. A büntetés szégyenletes volta m iatt elkeseredve, szinte
követelő hangon kérte, hogy engedjék el büntetését. Megígérte,
hogy nem fog többé abba a hibába esni, am iért a büntetést rámérlék. Megígérte, megbocsátottak neki és m egtartotta szavát.
Gyermek volt, de egy férfi bátorsága, nyíltsága bontakozott benne.
Ahogy lelke fejlődik, kialakul felfogása. M agyarnak vallja magát,
élete céljának egyéni függetlenségének megóvása mellett az iro
dalomért, m űvészetért való áldozatos rajongást választja. Magyar
nak tudja m agát s ezt nem habozik sohasem nyíltan kimondani.
Selmecbányán m agyargyűlölő környezetben bátran és büszkén
hangoztatja m agyarságát. Nem ő írta-e később azt a gyönyörű
költeményt, m elynek minden versszaka boldog vallomással kez
dődik: Magyar vagyok. A vihar kitörésekor nem ő énekli-e:
Ha nem születtem volna is magyarnak
E néphez állanék ezerszer én.

A serdülő ifjú úgy érzi, hogy a színészi pályán vár reá a
hivatás, azt hiszi, hogy ott alkothat nagyot. Elindul tehát feléje
és küzd érte, semmiféle nehézség, semmiféle szenvedés nem tudja
visszarettenteni. Iszonyú nyomorúság és gyötrelem vár reá és
mégsem m ond le róla. Kisebb akaraterő, kevésbbé szilárd jellem,
megalkuszik a sorssal, lemond és fáradtan félreáll, ö nem m on
dott. le, nem tudott lemondani. Kegyetlen téli pusztán barangol
az ifjú vándorszínész, a viharok uralkodnak, egyik fenn a lég
ben m agasan kavarog, a másik alant nyargal szikrázó haraggal,
ő megy, „meleg ru h á ja nincs ugyan, de m indazáltal éhezik“. Nem
könnyelműségből, nem kalandvágyból bolyong, hanem a lelke
szavát követi, hivatását keresi, eszméi m egvalósításának csillaga
vezeti a hideg éjszakában. S amikor meggyőződik róla, hogy álma
hiú volt, a színészet terén nem vár reá babér, éppoly határozottan
lemond róla, m int amilyen állhatatosan küzdött érte addig.
Föláldozta-e valaha egyéni fügetlenségét, lemondott-e vala
mikor legféltettebb kincséről, egyéni szabadságáról? Nem. Meg
őrizte a legnagyobb nyom orúság közepette és nem adta oda akkor
sem, m ikor ragyogó jólétet vásárolhatott volna érte. Még akkor
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sem, ha erkölcsi érzésének épségben m aradásával válthatta volna
meg érte a kényelmet, h á t még hogyan lehetett volna szó nála
megvesztegetésről! Szegény volt, nélkülözött, de azért könnyeb
ben meg lehetne vesztegetni az angol felsőház elnökét, m int ött
m ondta róla egyik kiváló szónokunk.
Cselekvő részt kíván m agának nemzete életében. Lelkesítve,
buzdítva, sokszor vérző szívvel korholva nemzetét várja az ő órá
ját. És az óra el is jön a m árciusi napokban. Éppen akkor, am i
kor hosszú szenvedés u tán eléri az áhított nyugalm at, a meg
álm odott családi boldogságot, a megérdemelt dicsőséget és m agáé
nak m ondhatja végre a kiküzdött Juliskát, akit m ám orában az
égberontott képzelet tündérleányának nevezett. Más talán őrzi a
váratlan kincset és megfeledkezik arról, hogy m it hirdetett előbb.
Petőfi nem. Eljött az ő ideje, a cselekvés terére lép, odaáll a m ár
ciusi ifjak élére, tanúságot tenni róla, hogy elvei nem elröppenő
szavak voltak, hanem lelkének legtisztább valósága. M ámorban,
egy ország népszerűségében él, szavára egy nem zet esküszik, hogy
rab tovább nem lesz és lerázza láncait. Égy egész ország követi
egy darabig. S amikor a m ám or elszáll, a m árciusi ifjak beleol
vadnak a közhangulatba, Petőfi nem áll meg, hanem megy to
vább az úton, amelyet megkezdett. Elveiért, a köztársaság hirde
téséért föláldozza népszerűségét. Nem törődik azzal, m eghallgat
ják-e, nem törődik a föltám adt gyűlölettel, nem tántorítja el meg
győződésétől még az sem, m ikor szülőföldje, az im ádott Kiskun
ság tagadja meg. Miért? Hallgassuk meg szavait: „Inkább leszek
bátran és kérlelhetetlenül kim ondott meggyőződésemnek m ártírja,
hogysem gyávasággal vádolhassam m agam . Nem uszítottam a
köztársaságra, csak m egpendítettem s ennyit tennem a haza és
emberszeretet kényszerített a m agam feláldozásával is.“ Tudja,
hogy a köztársaságnak is nem a széttört korona, hanem a meg
vesztegethetetlen férfijellem és a szilárd becsületesség az alapja.
Volt-e még valami h á tra , amit elveiért feláldozhatott? Volt,
a legdrágább, a visszaszerezhetetlen: az élet. S ő nem habozott en
nek a feláldozásával sem. A m ikor a világ közönnyel nézte a vi
harban egyedül küjdő m aroknyi nemzetet, ő melléje állt s elin
dult azon az úton, amely az erdélyi drága hegyek közé vezetett
s amely m egszakadt a segesvári szomorú mezőn. Kihulló vére lett
pecsét életének következetességén, elveinek szentségén.
Férfi volt mindig és gyerm ek m aradt mindig. Egy gyerm ek
nek a hite, lelkesedése, bizalm a lobogott benne egész életében.
Ezer szenvedéssel tört reá az élet és nem tudta eloltani benne. Ki
birt volna ki m ás annyi szenvedést? Azt írja magáról: „H at esz
tendeig voltam istentől, em bertől elhagyott földönfutó. H at esz
tendeig volt két sötét árnyékom a nyom or és a lelki fájdalom.
S m ikor? Ifjúságom kezdetén, az élet legszebb szakában, melv
az örömöknek van szánva.“ Mit jelent ez a h at esztendő?
Jelenti azt a keserves 1839-i telet, am ikor februárban pénz
és meleg ruha nélkül elindul Pestre. Amikor nem szabad gon-
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dolnia a szülői házra, ahol egy jogosan haragvó apa mellett a
legszeretőbb anya siratgatja titokban. Jelenti a következő évet a
soproni kaszárnyában, ahol egy cigánnyal alszik egy ágyban,
durva, műveletlen följebbvalók gúnyját, üldözését kénytelen
tűrni, edényeket mosogat olyan hidegben, hogy ujjához fagy a
mosogató ruha, vagy havat hány a kaszárnya udvarán. Jelenti
a pápai esztendőt, ahol kölcsönkért ruhában tud csak elmenni
első költői sikerének színhelyére, az önképzőkörbe s ezt a ruhát
megszégyenítő módon, idegenek szem eláltára követeli vissza go
rom ba tulajdonosa. Jelenti a színésztársaságoknál töltött szomorú
hónapokat, m ikor a legkisebbnek is szolgájává kell válnia s míg
otthon lelkesedve Ham letet szavalgatja, az áhított színpadon meg
kell elégednie a m orzsákkal, azokkal a szerepekkel, amelyeket
m indenki eldobott magától. Jelenti a pozsonyi napokat, m ikor
gyengülő szemmel, gyengülő mellel másolja nyomorúságos gara
sokért az Országgyűlési Tudósításokat. T anyája nincs, hol itt hol ott húzza meg m agát s am ikor feltűnik lelke előtt a Nagy
Duna m entében álló kis lak képe, nem panaszkodhat, m ert az
édesanya szíve m eghasadna a fájdalomtól. Jelenti a debreceni
telet, m ikor fűtetlen szobában, csontvázzá soványodva, hidegtől
meggémberedett kézzel írja költeményeit. Gyalulatlan faládán ül,
íróasztala egy vásott szalmaszék. Az ablaka jégvirágos, szeren
csére, m ert a kilátás rettenetes: ott áll a városi akasztófa. Jelenti
a második pesti utat, m ikor újra nekiindul Debrecenből. Ismét
február van. Egy élőlénnyel nem találkozik. A süvöltő szél havas
esőt szór rá. Arcán m egfagynak a könnyek, amelyet a zivatar hi
dege és a nyom orúság fakasztott.
H at keserves esztendő! Kit nem tö rt volna meg ennyi szen
vedés. hányán elvesztették volna hitüket, bizalm ukat, hányán
m egtántorodtak volna. H ánynak m aradt volna meg a hite érinletlenül. lelkesedése csorba nélkül, a szíve nemesnek és jónak? H á
nyán nem tudták volna m aguk mellől elűzni a két szörnyű kísé
rői: az életundort és az embergyűlöletet.
Petőfi hite ép m aradt. Horáciusnak örökszép sorait szavalgatta: Aequam m em ento rebus in arduis servare mentem. Lelked
nyugalm át őrizd meg a balsors közepette. Legnagyobb nyom orú
ságában is hisz a jövőjében, akkor jövendöli meg dicsőségét:
„Nem hiszem, úgymond, hogy az ég segédkeze ne legyen azzal,
aki olyan szent célokkal, olyan eltökéléssel, annyit áldozva lé
pett arra a pályára, ahol hivatását feltalálni vélte, eszméjének
megvalósulását hitte, m int én“. „Nem a m indennapi kenyérkeresés
a célom, hanem m agasabbra törekszem és a célt m agam elől té
veszteni nem fogom“, írja Bajza Józsefnek. Igen, nem közönséges
dolgokért küzd, hanem eszméiért. Neki a színészet is nagy és
szent pálya, m ert felfogása szerint erkölcsöket fejleszt és erköl
csöket terem t. Nyomorúság, anyagi gond, sikertelenség nem töri
meg hitét, nem oltja ki lelkesedését.
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Mikor később költői híre izmosodni kezd, verseit azzal küldi
el Bajzának, inkább sem m it se közöljön tőle, m int rosszat. Nem
kell neki az olcsó siker, tollát nemes eszm énye vezette.
Mennyit csalódott, mennyit szenvedett, hányszor tapasztalt
hálátlanságot, hányszor m arták meg azok, akikben leginkább bí
zott ós mégis tudott hinni az élet szépségében. M egmaradt az a
hite, hogy míg az em ber boldog nem volt, addig meg nem halhat.
Mégis m egm aradt az a meggyőződése, hogy az em bernek nem 
csak önm agáért kell élnie, hanem m ásokért is. ő sem m agáért élt,
hanem az egész emberiségért.
„E hom lok egy egész könyv, am elybe a földnek minden
gondja van beleírva. E homlok egy kép, m elyre m iljom élet Ín
sége és fájdalm a van festve.“ A költőket apostoloknak tartja:
Üjabb időben az Isten Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék A népet Kánaán felé!

Ö vállalta ezt az apostoli hivatást s nem törte meg az sem, mikor
csalódott azokban, akikért vállalta. 1848 m árcius 15-én egy
m ám oros tömeg bálványaként áll fenn a dicsőség sugarában s
három hónap múlva, szülőföldjén a félrevezetett emberek meg
a k a rjá k kövezni, m int hazaárulót. Petőfit, m int hazaárulót! Apos
tol volt, apostolok sorsa várt rá s ezt a sorsot apostoli módon
viseli. Csalódik, de hite nem törik meg, elleneinek megbocsát a
hazaszeretet nevében. Ezt írja ellenségeinek: „Polgártársaim ! Ti
ellenséges kezeket emeltetek rám, én baráti kezet nyújtok tild é 
tek. Követem a szentírást, amely azt m ondja, aki kővel hajít
utánad, hajítsd vissza kenyérrel.“ Van-e ennél nemesebb tett,
van-e Petőfinél nemesebb lélek?
Mélyen tisztelt ünneplő közönség. Kedves Ifjúság! Március
15-ét ünnepeljük, de vájjon van-e jogunk ünnepelni ezen a mai
napon? Meg vannak-e azok az eredmények, am elyekért a m ár
ciusi ifjúság lelkesedésének szent hevét, később legnagyobb ré
szűk az életét áldozta? Felszabadították a sajtót. De m it ér a sza
bad sajtó, ha területileg korlátozva van, h a nem viheti az igét
szabadon m indenüvé a rra a területre, am elyet a K árpátok gyűrűje
m agába ölel. Gazdagították, erősítették a nem zetet sok millió lé
lekkel, de hiszen ez a nemzet-test csonka. Millió és millió test
vérünk van tőlünk elszakítva és nem ünnepelheti velünk egy szív
vel — egy lélekkel az első diadalm as m árciust. E gyesítették E r 
délyt az anyaországgal. . . de hol van Erdély, m ennyire elveszett
tőlünk a megszentelt segesvári mező. Van-e jogunk ünnepelni?
Én azt hiszem, van, de csak akkor, ha a m agyar ifjúság igazan
a m aga ünnepének érzi m árcius 15-ét. H a eszm ényképeit a m ár
ciusi ifjakban keresi, ha tud hinni, lelkesedni, eszmények mellett
bátran megállani. Mert nem lesz gyümölcs a fán, m elynek nincs
virága. Elbukik az életben az az ifjúság, mely az iskolától búcsúztakor nem visz m agával más útravalót, m int a megélhetés reiné-
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nyének koldusmorzsáit, m ely a kényelmes jelenért elalkudja a
jövőt s a lelkében eloltja az ideálokért való lelkesedés, az esz
m ékért való rajongás tüzét. Nem lesz jövője annak a nem zetnek,
melynek nincs ifjúsága, azaz lelkesedni tudó ifjúsága, m ert a Jel
kesedés nélküli ifjúság nem ifjúság. Nem lesz feltám adása annak
az országnak, mely nem tu d m agának ú jra m árciusi ifja k at te
rem teni, olyan m árciusi ifjak at, kik nem riadnak vissza az úttól,
mely a Heckenast-nyom dától a piski mezőig vagy esetleg a seges
vári csatatérig vezet.
Tekintsen mindig Petőfire a m agyar ifjúság!
Rem port E lek őr.
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I. Iskolánk múltja.
A régi Pesten 1787-ben alakult evang. gyülekezet m ár a
kezdet kezdetén két nagy célt tűzött m aga elé: templomépítési és
iskolaalapítást. A hívők buzgósága, áldozatkészsége — oly féríiaktól irányítva, m int Liedem ann János Sámuel és Schedius Lajos
egyetemi tan ár — m eghozta m ind a két terv megvalósítását. A
gyülekezet 1811 június 2-án avatta fel Deák-téri tem plom át, a
tem plom mellé épült egyemeletes iskola pedig 1815 m ájus 15-én
nyílt meg. A ham ar szűknek bizonyult épület 1822 tavaszán m á
sodik emeletet kapott.
A m ai V.—VI. osztálynak megfelelő ú. n. „hum anitási osz
tályt“ a gyülekezet 1823. év őszén nyitotta meg s ezzel vált isko
lánk gimnázium má. így a fővárosban m űködő gimnáziumok közt
az alapítás sorrendjében, a budai kath. egyetemi (előbb jezsuita)
gim názium (1688) és a kegyesrendi (1717) után a harm adik.
Az abszolutizmus idején négyosztályúvá hanyatlott, de Szé
kács József, Hunfalvy P ál és Fabinyi Teofil buzgólkodása csak
ham ar új virágzásnak indította, úgyhogy megfelelő új iskolaépületről kellett gondoskodni. A három emeletes — akkoriban
díszes — új iskola a Belvárosnak egyik legélénkebb helyén, a
Sütő-utcában, 1864. szept. 15-én nyitotta meg kapuit az ifjúság
szám ára, mely évről évre m ind nagyobb szám m al 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 tanítványai
nak szám a egyre növekedett, könyvtára, szertárai m indinkább
gyarapodtak, úgy, hogy a szó szoros értelm ében kinőtt régi ottho
nából, m ely az újabb pedagógiai követelményeknek többé meg
nem felelhetett. Egyházunk elöljárósága 1900. december 17-én
tartott ülésén elhatározta tehát, hogy a kor követeléseinek m in
denben megfelelő, egészen új iskolaépületet emel. A városligeti
fasor — m a Vilma királynő-út — legszebb helyén, Pecz Samu
műépítész tervei szerint épült új intézet az 1904-—1905. iskolai év
elején kezdte meg m unkáját; az 1905. év okt. 7-én tartott zárókő
letétel és avatóünnep, valam int m ásnap, okt. 8-án, az iskola mellett
emelt tem plom ünnepélyes felavatása fejezte be hivatalosan a
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hívek áldozatkészségéből, az egyház és iskola barátainak adakozá
sából és az állam hozzájárulásával folyt m odem építkezést.
Főgim názium unk 1923. június 10-én ünnepelte 100 éves
jubileum át.
Iskolánk történetét a Millenium ünnepére 1895-ben m egírta
Batizfalvy István, a százéves jubileum alkalm ával pedig dr. Hittrich Ödön. A jubileum em lékére iskolánk volt növendékei em lék
érm eket verettek.
Iskolánk eddigi felügyelői: Schedius Lajos (1811— 1834),
Szloboda Mihály (1834— 1838), dr. Fabinyi János (1838— 1843),
Fábry Pál (1843— 1848), dr. W agner Dániel (1848), dr. From hold Károly (1848— 1853), H unfalvy Pál (1853— 1883), Vasskó
Endre (1883— 1886), dr. Králik Lajos (1886— 1895), dr. W ágner
Géza (-895— 1897), Zsigmondy Géza (1897— 1900), dr. MágocsyDietz Sándor (1900— 1910), dr. H aberern J. Pál (1910- 1926),
dr. Ném eth Ödön (1926-tól).
Iskolánk eddigi igazgatói: Bölönyi Mihály (1811— 1814),
H offm ann Péter (1814— 1821), Kanya Pál (1821— 1825), Fábry
Pál (1825— 1837), T aubner Károly (1837— 1843), Kanya Pál
(1843— 1845), Tavasy Lajos (1845— 1848), Kanya Pál (1848—
I860), Greguss Gyula (1860— 1863), Batizfalvy István (1863—
1866), Greguss Gyula (1866— 1869), Szénássy Sándor (1869—
1873), Torkos László (1873— 1875), Scholtz Ágoston (1875— 1877),
Fröhlich Róbert (1877— 1883), Böhm Károly (1883— 1896), Góbi
Im re (1896— 1909), Rátz László (1909— 1914), Hittrich Ödön
(1914— 1928), Mikola Sándor (1928-tól).
Iskolánk volt tan árai közül tudom ányos m unkásságukkal
és irodalm i m űködésükkel kitűnő érdem eket szereztek: Batizfalvy
István igazgató (történetíró), Berecz Antal szerkesztő (földrajzi
író), Böhm Károly, a M. T. Akadémia tagja (filozófus), Dorner
József, a M. T. Akadémia tagja (botanikus), Elischer József tan
kerületi főigazgató (klasszikus filológus), Fröhlich Róbert, a M. T.
Akadém ia tagja és főkönyvtárosa (klasszikus filológus), Góbi Imre
igazgató (szépíró), Greguss Gyula igazgató, a M. T. Akadémia
tagja (fizikus), Győry Vilmos, a M. T. Akadémia tagja (szépíró
és m űfordító), Hazay Olivér (filozófus), Heinrich Gusztáv, a M
Tud. Akadém ia tagja és főtitkára (germán filológus), Hittrich
Ödön igazgató (klasszikus filológus), vezekényi Horváth Zsigmond
szerkesztő (klasszikus filológus), K anya Pál igazgató (nevelés
tudom ányi író), Kari János egyetemi m .-tanár (botanikus és tér
m észettudom ányi író), L ehr Albert, a M. T. Akadémia tagja
(nyelvész), Mauritz Rezső igazgató (neveléstudományi író), Melczer Lajos (tankönyvíró), Orm ay Lajos (filozófiai író), Pecz Vil
mos, a M. T. Akadémia tagja (klasszikus filológus), Petz Gedeon,
a M. T. Akadémia tagja (germán filológus), Ráth Arnold (termé
szettudom ányi író), Rátz László igazgató (szerkesztő és mattiém atikus), Serédi Lajos (szépíró és filozófus), Scholtz Albert (föld-

34

rajzi és tankönyvíró), Scholtz Ágoston egyetemi tan ár (mathem atikus), Stuhlm üller Sámuel (neveléstudományi író), Szénássy
Sándor, a M. Tud. Akadémia tagja (klasszikus filológus), Szigethy
Lajos t. igazgató (történetíró), T aubner Károly, a M. T. Akadémia
tagja (filozófus), Tavasy Lajos (neveléstudományi író), Tolnai
Vilmos a M. T. Akadémia tagja (nyelvesz es írodalomtörténetíró ), Torkos László igazgató (szépíró és tankönyvíró), Tóth Kál
m án (klasszikus filológus), Vajda Péter, a M. T. Akadémia tagja
(szépíró), W eber Rudolf (szépíró).
Iskolánk a m ost lefolyt tanévben fennállásának 106-ik évét
töltötte be. A világháborúban iskolánk volt növendékei közül 56
halt hősi halált.

II. Iskolánk az 1928—1929. iskolai évben.
1. A tanári testület.
Változás az egyházi főhatóságban. O któber 26-án tem et
tü k el Zsigmondy Jenő drt, a bányai á. h. evangélikus egyházkerület felügyelőjét. A boldogult nagynevű férfiú egész életében
meleg szeretettel gondolt iskolánkra, am elyben nevekedett,
m indig hathatósan p ártolta azokat a törekvéseket, melyek isko
lánk tanításának és felszerelésének a haladás szellemében való
átalakítására vonatkoztak. Egyike volt azoknak, kiknek im m ár
negyedszázados iskolaépületünket köszönhetjük. A tanári k a rt
ügyes-bajos dolgaiban m indenkoron m eleg szeretettel pártolta,
ö volt az, akinek intézetünk a Sim onyi-alapban való részesedést
köszönheti. Em lékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
U tódját a kerületi felügyelői tisztségben, Pesthy Pál ny.
igazságügyi m. kir. m iniszter u ra t őszinte tisztelettel üdvözöl
jük, teljes bizalom m al tekintünk m űködése elé és biztosítjuk
arról, hogy igaz hűséggel és kötelességtudással fogjuk követni.
L ehr A lbert síremléke. A Volt N övendékek Egyesülete
kegyeletes cselekedetet végzett és nagy h á lá ra kötelezte az in té
zetet, am ikor nagynevű volt kollégánknak, L ehr Albertnek m ű
vészi sírem léket állított, melyet Lux E lek szobrász tervezett és
ezt szép ünnepség keretében jún. 11-én felavatta. Az avatóün
neppel kapcsolatban a fővárosi napilapok igen rokonszenves és
elism erő cikkekben emlékeztek m eg intézetünkről.
Iskolaépületünk negyedszázados fennállásának jubileum a.
Az évenként szokásos hála- és em lékünnepet az idén negyedszáza
dos iskolaépületünk megteremtőinek szenteltük. Ez alkalom ra Kéler Napoleon, Pecz Sam u és Zsigmondy Jenő arcképét megfestettük
díszterm ünk szám ára. Kéler Napoleon arcképét Oppel Im re,
intézetünk festőművész rajztanára, Pecz Sam u arcképét Sárkány
3*
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Gyula festőművész, Zsigmondy Jenő arcképét Glatz O szkár fes
tőm űvész, m indkettő intézetünk volt növendéke festetté. A szük
séges összegeket részben gyűjtés útján, részbeú pedig a z 'isk o lafen n tartó hatóságnak, a ta n á ri k arn ak és a Volt N övendékek
E gyesületének adom ányából fedeztük.
Változások a tanári testületben. Szept 1-én nyugalom ba
vonult iskolánknak kiváló ta n á ra és hosszú időkön át nagy érd e
m eket szerzett igazgatója H ittric h Ödön dr. A nyugalom ba vo
nuló férfiú nagy érdem eit m inden illetékes tényező igyekezett
kifejezni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter ú r nevé
ben K orniss Gyula á llam titk ár ú r a következő levelet in tézte
hozzá: M éltóságodnak a b udapesti ág. h. ev. gim názium kebelé
ben eltöltött 35 évi tan ári, illetőleg 14 évi igazgatói szolgálat
után való nyugalom bavonulása alkalm ából a m agyar középis
kolai oktatásügy és különösen a nevezett intézet érdekében k i
fejtett önzetlen és eredm ényekben gazdag m űködéséért teljes
elismerésem et és őszinte köszönetemet nyilvánítom. Budapest,
1928. évi m ájus hó 25-én, a m iniszter helyett Korniss s. k. h.
állam titkár.
R affay Sándor püspök ú r a következő levelet in tézte
hozzá: Igen tisztelt Igazgató Űr! Az őszinte köszönet és elisme
rés h an g ján tudatom igen tiszelt Igazgató úrral, hogy nyugalom havonulása iránti k érelm ét a vallás- és közoktatásügyi
M iniszter ú r a mai napon elintézte s így Igazgató ú r megválik
attól az intézettől, m elynek 35 éven át lelkiism eretes kötelességtudó és buzgó tanára, 14 éven át pedig intézetének bölcs veze
tője, igazgatója volt. Igaz, hogy a legszebb elismerés a jól vég
zett m u n k a tudata. Igazgató u ra t ez a tu d at joggal büszkévé
teheti, m ert m űködése nem csak önm agának, nem csak egyhá
zunknak, hanem a m agyar nem zeti k u ltú rán ak is dicsőségére
válik. Az intézetbe já rt s vezetése alatt tan u lt ifjúság ezrei h á la 
telt szívvel fognak Igazgató ú rra visszagondolni, a fen n ta rtó
egyház és az intézet egyházi főhatósága pedig büszkén fogia
igen tisztelt Igazgató u ra t m agáénak vallani m indenkor. A jó
Isten áldó kegyelme legyen Igazgató ú rra l m inden időben, ju ta l
m ul a jól végzett m unkáért. Élvezze Igazgató ú r nyugalom bavonulásának idejét, töltse jó egészségben szeretett családja
körében s m aradjon a m ienk továbbra is. Az Űr kegvelm e le
gyen velünk! Dr. R affay Sándor s. k. bányakerületi evang.
püspök.
H asonlóképen kifejezte őszinte elism erését a tan á ri testü 
let is, am ikor elhatározta, hogy részletes életrajzát és iro d alm i
közlem ényeinek teljes összeállítását az intézet jegyzőkönyvében
örökíti meg, amely m u n k át Szolár Ferenc dr. nagy szeretettel és
buzgósággal végezte.
Hasonlóképen búcsút kellett m ondanunk Tóth K álm án dr.
kollégánknak is, aki 37 éven át páratlan készültséggel, nagy lel
kesedéssel, megfeszített idegm unkával és lebilincselő fegyel-
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xnezőerővel tá rta fel ifjúságunk előtt a róm ai-görög világot.
T anári k a ru n k kitűnő kollégájának távozásakor elism erését
szintén azzal a k a rta kifejezni, hogy Szolár Ferenccel m egiratta
részletes életrajzát és irodalm i közlem ényeinek jegyzékét az in 
tézet jegyzőkönyvébe,
A m egüresedett két latin-görög tanszék egyikét a vallás
os közoktatásügyi m iniszter ú r engedelmével, m agyar-ném etre
m in ő sítettü k át. E tanszékre pály ázat ú tjá n a vallás- és közokta
tásügyi m. kir. m iniszter ú r Czinkotszky Jenő dr. békéscsabai
gim názium i tanárt, m ajd az ő lem ondása folytán Kerecsényi
Dezső dr. pápai ref. gimnázium i ta n á rt nevezte ki. A m ásik
latin-görög tanszékre nem ak ad t pályázó és így e tanszék óráit
részben az intézet latin tan árai, részben pedig a nyugalom ba
vonuló H ittrich Ödön látta' el.
A m egüresedett igazgatói tisztségre az iskolafenntartó h a 
tóság a ta n á ri kar javaslata a la p ján M ikola Sándor tb. igazgatót
választotta meg, az ennek folytán ellátatlan n á vált mennyiségtani és term észettani órák egy részét a tan ári k ar m athem atikusfizikus tagjai vállalták el, m ásik részét pedig Bölcsházy Á rpád
okleveles ta n á r m int óraadó ta n á r lá tta el.
K itüntetés. Kedves kötelességünk m egem lékezni arró l a
kitüntetésről, amelyben vitéz Réz H enrik dr. kollégánk része
sült, akinek a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter úr
díszesen kiállított oklevélben fejezte ki elismerését és köszönetét
odaadó és eredményes cserkészm unkásságáért; ezt az oklevelet
az igazgató szept. 25. az egész tanulóifjúság jelenlétében meleg
szavak kíséretében adta át a kitü n tetettn ek .
T a n á ri értekezletek. A tan á ri testület az óraközi, rövidebb
ideig tartó tanácskozásokon kívül 16 rendes értekezletet tarto tt,
am elyeken a folyó ügyeken és a R endtartásban előírt tárgyakon
felül a következő kérdéseket tárg y alta: 1. a fegyelmi büntetések
alkalm azásáról, Pintér Jenőnek, a budapesti tankerület 9. számú
értesítőjében foglalt dolgozata alap ján , előadó Faluba György,
2. a szolgálati pragm atikára vonatkozó javaslatról, előadó Koch
István dr., 3. a tanulm ányi értesítő berendezéséről, előadó Szo
lár Ferenc dr., 4. iskolaépületünk hiányairól és szükségleteiről,
előadó az igazgató, 5. az első osztálybeli m agyarnyelvi tan ítá s
ról Kerecsényi Dezső dr.-nak a tan á ri k a r jelenlétében lefolyt nyil
vános tan ítá sa alapján, bíráló Loisch Jjinos dr., 6. a m ásodik
osztály m ennyiségtani tanításáról Bölcsházy Á rpádnak a tan ári
kar jelenlétében lefolyt nyilvános tan ítá sa alapján, bíráló Sulek
József, 7. régies igealakok tan ításáró l a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter úrnak e tárg y ú rendelete alapján, előadó
Losonczi Zoltán dr.
L átogatások. Kócza Géza, testnevelési felügyelő úr, a v al
lás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter ú r m egbízásából febr,
7— 8. m eglátogatta iskolánk tornatanítási óráit. A szakfelügyelő
ű rn a k értékes megfigyeléseiért, tanácsaiért, különösen pedig

tornafelszerelésünk pó tlására és kiegészítésére vonatkozó m eg
jegyzéseiért hálás köszönettel tartozik az iskola.
N ém eth Ödön dr. iskolafelügyelő ú r az év folyam án ism é
telten résztvett a tanítási órákon. Állandó érdeklődése az iskola
és a ta n á ri k ar kérdései irá n t azzal a jóleső tudattal töltött el
bennünket, hogy m u n k án k at és nehézségeinket m eleg szeretet
tel kíséri.
Raffay Sándor dr. püspök ú r H aberem J. Pál közös fel
ügyelő kíséretében április 17., 18., 22. látogatta meg iskolánkat.
Volt m inden osztályban és m inden egyes tanárnak egy-egy ó rá
ján. Értekezletét a tanári k a rra l feb ru ár 22. tartotta meg, am ely
alkalom m al szíves közvetlen m ódon tette meg megjegyzéseit a
tanítás m ódszerére és az iskola m unkájára. M eghallgatta a tan ári
kar vélem ényét egyes kérdésekről, továbbá az ifjúsági egyesületek
vezetőinek jelentését. A tan á ri k ar tagjaiban e látogatás emléke
azt a meggyőződést váltotta ki, hogy iskolai m unkánk annál erő
teljesebbé és iskolánk annál virágzóbbá fog válni, minél többször
lesz alkalm unk egyházi főhatóságunk képviselőjét körünkben
üdvözölhetni.
Az egyetemes tanügyi bizottság megbízásából Raskó Kál
m án, szarvasi igazgató ú r április 22-—25. látogatta meg iskolán
kat a m ennviségtan-term észettani tanítás és az internátus éle
tének megfigyelése céljából. Raskó Kálm án igazgató úrnak igaz
hálával tartozunk szíves észrevételeiért és az irántuk való nagy
jóak arattal megfogalmazott jelentéséért, melvet kiküldő hatósá
gának tett

2. A tanulóifjúság.
Veszteségünk. F e b ru á r 5-én h a lt meg egyik legkedvesebb
tanítványunk Pukánszkv Béla V. o. t., kinek koporsóját feb ru ár
7-én k ísértü k ki a kerepesi tem etőbe. Mély részvéttel és a leg
őszintébb megilletődéssel viseltetünk a tragikusan sújtott szülők
iránt, ak ik tő l a kérlelhetetlen halál rövid időn belül m ásodik,
im m ár egyetlen fiukat is elragadta. M indkét kedves gyerm ek
képe eltörölhetlenül bevésődött tan á rain a k és iskolatársainak
emlékezetébe.
Vallásos kötelességek teljesítése. A protestáns ifjúság va
sár- és ünnepnapokon részt vett a részükre a Vilma királynőútón lévő tem plom ban rendezett isteni tiszteleteken. Intézetünk
konfirm ációra érett ifjúságát tan íto tta és m ájus 9. a gyüleke
zetbe fölavatta Kem ény Lajos igazgató-lelkész úr. Május 18. ta r 
to ttu k m eg a régi idők óta szokásos deprekáciőt, am ikor az
ifjúság a tan ári k a rra l együtt az Ür asztalához is járult. Ez
ünnepünkön Raffay Sándor dr. püspök ú r is megjelent.
A katholikus ifjúság vasár- és ünnepnapokon a já k i
tem plom ban hallagatott m isét és exhortatiót és részt vett a r é -
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szűkre tartott lelki gyakorlatokon. Azokon a katholikus ünnepe
ken, am elyeket iskolánk nem szokott m egtartani, fel voltak
m entve a tanítás látogatása alól.
Az izraelita ifjúság m inden szom bati napon és m inden
izra elita ünnepen részt vett a részü k re rendezett isteni tisztele
teken. Az izraelita ünnepeken fel voltak m entve a tanítás lá to 
gatása alól.
Fegyelm i állapot. Az intézet ifjúságának fegyelmi állapota
nem volt kielégítő, összesen 9 tanuló részesült igazgatói m egro
vásban, többnyire tanulótársaival szem ben tanúsított durva
m agaviselet és verekedés m iatt, 2 tan u ló t pedig az iskolából el
kellett távolítani. Talán nem tévedünk, h a a fegyelem lazulását
és a durvaságot a sportszenvedély és a versenyzés túlkapásaiban
keressük.
T anulm ányi versenyek. Iskolánk a P intér Jenő ta n k e rü 
leti k ir. főigazgató rendezésében m ájus 26. lefolyt tan u lm án y i
versenyben az idén 11 tanulóval vett részt. Közülök négyen ér
tek el sikert. Haraszti György a latin nyelvből első (tanára Szo
lá r F eren c dr.), Molnár A ladár a szépirodalm i versenyen h a rm a 
dik (tanár Loisch János dr.), Glosius Tibor a m ennyiségtani ver
senyen negyedik (tanár R enner János), Faragó László a term észettani versenyen h arm adik (tanár R enner János).
Az ötven budapesti és vidéki versenyző iskola közül a m i
intézetünk 17 egységgel az első helyet vívta ki magának.
Az eddigi hét országos középiskolai tanulm ányi verseny
ben a m i iskolánk tehát az idén m ásodik ízben (először 1927-ben)
lett első. és valam ennyit tú lszárn y alja az elért egységek szá
m ával. Iskolánk 79 egységével szem ben a második helyen álló
tanintézetnek 67 egysége van.
Tejosztás. Január 7-től kezdve bevezettük a tejosztást. A
tejet a Budapesti Általános Központi T ejcsarnok szállította 2
deciliteres üvegekben, m elyből a tan u ló k a tejet szalm aszálon
szívták fel. Egy üveg tejé rt a tanulók 12 fillért fizettek. J a n u á r
7-től az év végéig m integy 22.500 palack vagyis 4500 liter fo 
gyott el, ennek ötödrészét, vagyis m integy 900 liter tejet ingyen
osztottuk szét a szegényebb sorsú tanulók között.
Egészségi állapot. Iskolánk
növendékeinek
egészségi
állap o ta a lefolyt iskolaévben elég kedvező volt.
Ám
b á r egy derék tandítványunkat, P ukánszky Béla VI. osz
tály ú tanulót elragadta a halál, súlyos és hosszas beteg
ségi esetek csak igen kis szám m al fo rd u ltak elő. A ja n u á r és
fe b ru á r havában fővárosunkban fellépett influenzajárvány te r
mészetesen iskolánkat sem kim élte m eg s időnként egyik-másik
osztályban a tanulók fele is hiányzott, de az influenzaesetek
csaknem kivétel nélkül egészen könnyű és gyors lefolyásúab vol
tak. A járvány kezdetén a díszterem be egybehívott iskolai ifjú 
sággal az iskolaorvos m egismertette az egyéni védekezés m ódjait.
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Egyéb fertőző betegségek m iatt 16 tanítványunk volt hatóságilag
kitiltva: ezek közül 11-en kanyaró, h á rm a n diftéria, 1 skarlát és
ugyancsak 1 tifusz m iatt. További 5 növendékünk a családban
előfordult fertőző betegség m iatt volt kitiltva. A fertőző beteg
ségi esetek elszórtan léptek fel, kivéve a kanyarót, amely február
18-átől m árcius 19-ig terjedő időben m utatkozott, s am elynek
csak a húsvéti vakáció vetett véget. A kanyaróesetek két harm ada
a IV. A. osztályra esett. Midőn jan u ár vége felé csaknem egy idő
ben betegedett meg 3 tanítványunk 3 különböző osztályban, a
három osztály (I. A., III. A és V.) valam ennyi tanulóján végez
tettünk a székesfővárosi bakteriológiai intézettel vizsgálatot, de
diftériabacillust egyik tanítányunk torkában sem talált a bakié
riológiai vizsgálat. A sürgősen megtett óvóintézkedéseknek meg
is lett az eredménye: a diftéria terjedésének sikerült gátat vet
nünk. M időn m ájus elején Angliában a fekete himlő lépett fel j á r 
ványosán s ez a rettenetes betegség on n an a kontinensre is á tte r
jedt, sőt m á r az országunk tőszom szédságában, A usztriában és
Jugoszláviában is fordultak elő szórványosan himlőesetek, s így
nem zárható ki, hogy a járvány hazánkba is el fog látogatni, fel
hívtuk tanítványaink figyelmét a fenyegető veszedelemre s óján
lőttük nekik, hogy oltassák be m agukat, elsősorban azok, akik
nem lettek az utolsó 5 éven belül sikerrel újraoltva. Igen sokan
be is oltatták m agukat. A 12 éves korukat betöltött növendékeink
törvényszabta oltási kötelezettségüknek valam ennyien eleget tettek.
Trachom a vagy más ragadós szembetegség iskolánkban az idén
sem fordult elő. Felsőbb rendeletre az iskolaorvos az összes ta 
nulókat megvizsgálta annak a m egállapítása végett, hogy h á n y 
nak van közülük megnagyobbodott pajzsm irigye, továbbá, hogj7
hány szorulna a tüdőgüm őkóros tanulók szám ára a tavasszal fel
állított iskolaszanatórium ban való elhelyezésre. Ilyen iskolánk
ban egy sem akadt. A pajzsm irigym egnagyobbodás, ami a háború
utáni időkben ijesztő szám m al lépett fel éppen az iskolás gyer
mekek közt, m a m ár sziinőfélben van. Ámbár kisebbfokú pajzsm irigynagyobbodás növendékeink negyedrészénél is észlelhető,
(a háború utáni időkben tanítványaink 60 % -áriái észleltük!) ,
mégis jelentékenyebb megnagyobbodást m ost m ár csak egészen el
vétve találtunk. Megvizsgálta az iskolaorvos külön azokat a ta 
nulókat is, akik atlétikai tréningre készültek, valamint azokat,
akik to rn a alól felmentésüket kérték. T orna alól részint teljesen,
részint csak a szertornázás alól az egész évre 24-en voltak fel
mentve, 4-en pedig csak egy félév tartam ára.
K irándulások. Bexheft Ármin dr. iskolaorvos a VII. osz
tályt a Babona és Kuruzslás elleni kiállításra vezette. Bogsch
Sándor dr. ism ételten te tt kirándulást tanítványaival B udapest
közvetlen környékére, jún. 2-án pedig a VI. A) osztály tanulóit
geológiai k irándulásra vezette. Kovács Ján o s a VI. A) osztály
tanulóival megnézte az aquincum i ro m o k at és múzeumot. Kubacska A ndrás dr. tanítványait több ízben vezette Budapest kör-
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nyékére földrajzi és term észetrajzi megfigyelések végett. O ppel
Im re a felső osztályok tanulóival a M űcsarnokban, Nemzeti Sza
lonban, Ernszt-m úzeum ban tárlatokat látogatott. Renner János
a VIII. osztály tanulóival m árcius 24. a Stúdió berendezését,
április 10. a m. kir. postakísérleti állomás Gyáliúti telepét nézte
meg. Nagy hálával és köszönettel tarto zu n k ez intézm ények ve
zetőségének a szíves fogadásért és kalauzolásért, különösen p e 
dig M olnár János m érnök ú rn ak , aki tanítványainknak igen
értékes és tanulságos kísérleteket volt szíves bem utatni és é r
dekes m agyarázattal kísérni.
Soproni kirándulásunk. Intézetünk 22 tanulója az igazgató,
Jánosy István dr. és R em port Elek dr. ta n á ro k vezetésével a
pünkösdi ünnepek alatt (m ájus 17—20) k irá n d u lt Sopronba. A
k irándulásban részt vettek m ég H aberern J. P ál dr. egyetem i
tan ár, udvari tanácsos, közös felügyelő ú r és P etrik Aladár dr.
korm ányfőtanácsos, egyházi főjegyző, akiknek jelenléte nagy
ban előm ozdította a kirándulás sikerét.
A Pannőnia-szállóban voltunk elszállásolva mind a három
napon. 18-án délelőtt R uhm ann Jenő dr. és Németh Sámuel ta 
nárok, továbbá Scheffer O szkár dr. főorvos vezetésével m eg
néztük a város műemlékeit (Szent M ihály-templom, Bencések
tem plom a, Evangélikus tem plom , Slorno-gyüjtemény, Eggenberger-ház stb.). Délután L eitner József ta n á r vezetése m ellett
Storno m űterm ének m egtekintésével kapcsolatban kirándultunk
a H ubertus vadásziakhoz. 19-én Sopron gyönyörű környékére
tettünk kirándulást egészen a Várhely-ig. Visszatérve m egláto
gattuk a D eákkúti forrást. E n ap délutánján autóbuszon k im e n 
tünk a rákosi hatalm as kőfejtőhöz és a Tóm alom hoz. 20-án v as
úton kim entünk Nagycenkre, végigm entünk a hatalm as h á rs fa 
soron egészen addig a pontig, ahonnét gyönyörű kilátás nyílik a
F ertő re. Majd a legnagyobb m agyar sírkápolnájához za rá n d o 
koltunk. Visszatérve Budapest felé rövid időre megállapodva
futólagosán megnéztük Győr városát.
H álás köszönettel tarto zu n k Hollós János igazgató, R u h 
m ann Jenő dr., L eitner József és Németh Sám uel tanár, Scheffer
Oszkár dr. főorvos urak n ak a szíves fogadásért és kalauzolásért,
különösen pedig HoR Jenő úrnak, a győr-sopron-ebenfurti vasút
igazgatójának, aki lekötelező szívességgel külön személykocsit
csatoltatott kedvünkért egy tehervonathoz, am ikor Nagycenkre
utaztunk.
Jú n iu s 8-án az egész intézet különhajón kirándulást re n 
dezett V isegrádra és vissza. A kiránduláson részt vettek a ta 
nári k a r tágjai családjaikkal, az intézet növendékei, közülük
szám osán szülőkkel és hozzátartozókkal. A kirándulás körüli
teendőket vitéz Réz Henrik ta n á r vezetésével a cserkészcsapat
végezte.
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É rettségi találkozók. M ájus 25. a 25 éves, június 11. a
tízéves, jú n iu s 17-én pedig "a 20 éves érettségiző u ra k n a k volt
a találkozója. Nagy öröm m el láttuk, hogy intézetünk volt nö
vendékei, m a m ár az irodalm i, politikai, tudományos, m űvé
szeti, ip ari és kereskedelmi élet m agas pozícióiban lévő u rak ,
őszinte igaz ragaszkodással viseltetnek régi intézetükhöz és egy
m áshoz, jelezve azt, hogy intézetünknek sikerült a különböző
társadalm i rétegek között az összetartozás érzetének m agvait
eredm ényesen elvetni.

3. Adományok.
Pénzadom ányok. Igen nagy h álára köteleztek bennünket
iskolánknak azon barátai, akik Ifjúsági Segélyegyletünket pénz
beli adom ányokkal tám ogatták, minek következtében az idén
abban a kellemes helyzetben voltunk, hogy szegénysorsú tan u ló in 
kat nem csak könyvekkel, iró- és rajzszerekkel, hanem m ég elég
tetemes ösztöndíjakkal is tám ogathattuk. E jótevők között első
helyen áll Budapest Székesfőváros Tanácsa, amely 3000 P segélyt
utalványozott a mondott célra. Hasonlóképen jelentékeny összeg
gel, 500 P-vel gyarapította segélyforrásunkat a T akarékpénztá
rak és B ankok Egyesülete. Ugyané célra Fischer Ignác ú r 200 P-t,
Pesti M agyar Kereskedelmi Bank 100 P-t, Pesti Hazai Első T a
karékpénztár 50 P-t, M agyar Országos Központi T akarékpénztár
50 P-t, Szlovák Pál úr 20 P -t küldött.
U gyancsak a szegénysorsú tanulók helyzetén segített Pukánszky Sándor gyáros úr, aki szegény tanulók tandíjára 100 P-t
küldött. K nuth Károly gyáros ú r pedig derék cserkészcsapatunk
nyári táborozását segítette elő 90 P adom ányával.
Intézetünk egyesületeit segítették tetemes felülfizetésekkel
és alapító tagsági díjakkal, K nuth Károly, br. Kornfeld Mór, br.
Kornfeld Pál, Kovács Ferencné, Fellner György, Fellner Alfréd,
br. R advánszky Albert, Ném eth Ödön, Fellner Pál, Tolnay K or
nél, Renk Ernő, Preisich Miklós, Baldauf Mátyás, br. O hrenstein
György, Petrik Aladár, Böhm Dezső, Vidovszky Gyula, Eleöd
Marcell, Halom Imréné, H alom Tibor, Kemény Lajos, Kovács Jó 
zsef, Bereczky Tibor, Egger Gyula, Szűcs Bertalan, br. Scliossberger K lára.
Ö sztöndíjra adtak: a Deák-téri ném et egyház presbitérium a
(20 K-ás arany), Nőtel Gyula (10 K-s arany), Gosztonyi László (10
K-ás a ran y ), Renk Ernő (10 és 20 K-s arany), Fuszek István (10
K-ás arany) özv. Strasser Izidorné (70 P), Liffa Aurél (20 P).
Nagy hálára kötelezett bennünket a Volt Növendékeink
Egyesülete, am ikor a Böhm -em lékkönyvre 182 P-t, iskolaépüle
tünk létrehozóinak arcképeire 200 P-t adományozott. Ez utóbbi
célra az intézet tanárikara ugyancsak 200 P-t adott.
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Az intézetünk részére különböző rendeltetésű készpénzado
m ányok 53 P 50 fillért tesznek ki.
Könyvadom ányok. A különböző adom ányok közül ki kelli
em elnünk Fábry Miklós m érnök úrnak adom ányát, amely 50 kö
tet, a világháború és forradalm ak idejéből való hirlapgyüjtem ényből áll, továbbá Rátz László ny. és tb. igazgató úrnak 80 kötelet
kitevő adom ányát, amelyek főleg a m atem atika köréből valók
és M adarassy Béláné 66 kötetnyi és B urchard Bélaváry
Rezső 22 kötetnyi könyvadom ányát. Könyveket adom ányoztak
még: Strasser János (33 kötet), Gosztonyi László (1 kötet), B ur
ch ard Bélaváry Andor (4 kötet), H ittrich Ödön ny. ig. és címz.
főigazgató (6 kötet), ifj. K ubacska András (l kötet), Leszlényi
Im re (l kötet), Liedem ann Hugó (7 kötet), Mágócsy-Dietz Sán
dor (1 kötet), Macher E rnő (4 kötet), Ném eth István (13 kötet),
W arga Gerzson (1 kötet), Zim m erm ann Ágoston (2 kötet), T óth
K álm án ny. tanár (34 kötet), Kovács János tan á r (l kötet).
Egyéb adományok. Az egyéb adom ányok közül különösen
ki kell emelnünk 152 m éterm ázsa tűzifát, melyet iskolánknak
egyik barátja ajánlott fel, aki ism eretlenül óhajt m aradni. Ki kell
em elnünk a golyófogó berendezést is, m elyet Szandtner Gyula
gyáros teljésen díjm entesen készíttetett a rra a célra, hogy tan ít
ványaink tornaterm ünkben a céllövészetet is gyakarolhassák és
kiem eljük Madarassy Béláné úrnő adom ányát is, aki két kitöm ött
rókát, számos képet és térképet adományozott.
Endrődi Arthur igazgató szíves volt képeink részére rézcínikéket díjmentesen elkészíttetni. Barcza Im re sí-ket adom ányozott
a cserkészcsapatnak, Bulyovszky Gyula főorvos egy értékes ér
m et adott az intézet érem tárának, Rátz László ny. és tb. igazsató
ú r hegedűt adott a Dal- és Zeneegyesületnek, Stankovits Ödön
kőzeteket és a földművelésügyi m. kir. m inisztérium falitáblát
adott a természetrajzi szertárnak.
Könyveket, képeket és különböző term észetrajzi szereket
adtak az intézetnek a következő tanulók: L óránt Ferenc V ili.,
W eicz Vilmos IV. B., Elischer János I.A ., Orosdy Lajos III. B.,
Vadász Sándor VI. B., Endrődi György VI. B., Nyíri György I. A.,
Pick János IV. B., Geiger András IV. A., Schwarz László VI. A.,
Vieszt László III. A., Lakner Tibor IV. B., Breuer Pál IV. B., Jász
Tibor V ili. o. tanulók.
Intézetünk részére az elm últ tanévben készpénzben, köny
vekben és egyéb dolgokban befolyt adom ányok főösszege m eg
h a la d ja a 70Ö0 P-t. Fogadják az adakozók az intézet tanári tes
tületének és fönntartó hatóságának hálás köszönetét.

4. Újabb alapítványok.
Ismeretes, hogy intézetünk a háború előtt előtt igen jelen
tékeny szám ú és nagy összegekre rúgó ösztöndíjalapokkal rendel
kezett. Ezek a háború folytán megsemmisültek, illetőleg olyan
csekély összegekre zsugorodtak össze, hogy évi kam atjuk egészen
m inimális ösztöndíjra sem elegendő.
Igaz öröm ünkre szolgál, hogy ez évben szép szám ú újabb
alapítvány létesítéséről szám olhatunk be. Ezek a következők:
1. Góbi Im re alapítvány, vagyona 500 P, az alapítványt létesí
tette özv. Góbi Imréné, nagynevű, felejthetetlen emlékű volt igaz
gatónk özvegye; 2. Sax Frigyes alapítvány, vagyona 500 P, az
alapítványt létesítette Sax Sarolta m ezőtúri ref. tanítónő egykori
kedves növendékünk néhai Sax Frigyes emlékére; 3. az 1908. évi
m aturandusok húszéves találkozója alkalm ából létesített ösztön
díjalapítvány, vagyona 10.000,000 K névértékű 5% -kai k am a
tozó Járadékkölcsön-Állam adóssági kötvény; 4. Serédi Lajos ösztöndíjalapítvány, vagyona 902 P 19 fillér, az alapítványt tette in 
tézetünk tanári kara néhai kedves kollegánk síremlékére befolyt
összegnek m aradékából; 5. Galli Lajos ösztöndíjalapítvány, vagyona 404 P 61 fillér, az alapítványt tette intézetünk tanári kara,
néhai kedves kollegánk sírem lékére befolyt összegnek m aradéká
ból: 6. hősi halottak em lékalapítványa, vagyona 463 P 35 fillér,
az alapítványt tette intézetünk tanári k ara a Hősi halottak em 
lékéi-e befolyt összegnek m aradékából. É rtesítőnk zártakor kaptuk
Zim m erm ann Lajos dr. úrtól az 1894-es m aturánsok 1000 P-s
ösztöndíjalapítványát, m elynek rendeltetéséről a jövő évben fo
gunk határozni.
1. GÓBI IMRE ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓLEVELE.
Alulírott özv. Góbi Im réné, szül. Zelenka Emma, a b u d a 
pesti ág. hitv. ev. főgim názium néhai nagynevű igazgatójának öz
vegye, Istenben boldogult felejhetetlen jó férjem emlékére alap ít
ványt óhajtok létesíteni a főgim názium tanulóinak ösztöndíjazá
sára, illetve jutalm azására.
Minthogy a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyhá
zak képviselőtestülete, m int a főgim názium fenntartó hatósága az
alapítványt elfogadta, alulírott a m agyarországi egyetemes egy
házaknak az alapítványokról alkotott szabályrendelete 18. és köv
szakaszai értelmében a következő
t
Alapítólevelet
állította ki:
1, Az alapítvány neve: „Góbi Im re Alapítvány“ .
2. Az alapítvány célja: az 1930-ig tőkésítendő kam attal
megnövekedett tőke kam ata 1930-tól kezdődőleg m inden évzáró
ünnepélyen adandó ki egy felső osztálybeli evang. tanulónak, ki
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a történelem tanulásában kiváló szorgalm at tanúsít s akinek neve
velem utólag közlendő.
3. Az alapítványi hatóság: a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev
testvéregyházak képviselőtestülete.
4. Az alapítvány vagyona 500 pengő, azaz Ötszáz pengő
készpénz.
5. Az alapítványról külön szám adás vezetendő, ami az a la 
pítványi hatóság zárszám adásait felülvizsgáló bizottság által m eg
vizsgálva utóbbinak jelentésével terjesztendő az alapítványi h a tó 
ság elé.
6. A főgimnázium megszűnése vagy államosítása esetén az
alapítványi hatóság állapítja meg, hogy az alapítvány m ely is
kolai, esetleg egyházi célra lesz fordítandó.
Minek hiteléül a fenti alapítólevelet három példányban állí
tom ki. Egyik a testvéregyházak levéltárában őrzendő meg, a m á 
sodik a budapesti egyházmegyéhez terjesztendő fel, a harm adik
az alapítványi hatóság elfogadási záradékával történt ellátás után
alulírottnak adandó ki. Budapest, 1928. évi július hó 28. Özv.
Góbi Im réné, s. k.
2. SAX FRIGYES ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓLEVELE.
Alulírott Sax Sarolta, m ezőtúri ref. tanítónő, Istenben b ol
dogult felejthetetlen testvéremnek, néhai tiszt. Sax Frigyes, fasori
ág. hitv. ev. főgimnázium egykori tanítványának emlékére a la
pítványt óhajtok létesíteni a főgim názium tanulóinak ösztöndíja
zására, illetve jutalm azására.
1. Az alapítvány neve: „Sax Frigyes Alapítvány“.
2. Az alapítvány célja: Az 1930-ig tőkésítendő kam attal
m egnövekedett tőke kam ata 1930-tól kezdődőleg minden évzáró
ünnepélyen adassék ki egy protestáns vallású, bárm ely osztálybeli
kiváló, jó magaviseletű tanulónak, aki iskolai dolgozataiban a
fogalm azásban válik ki osztálytársai közül; a m egjutalm azott
neve velem utólag közlendő.
4. Az alapítvány vagyona 500 pengő, azaz ötszáz pengő.
Többi részében az alapítólevél szövege egyezik az 1. szám ú
alapítólevéllel.
3. AZ 1908. ÉVI MATURANDUSOK HÜSZÉVES TALÁLKO
ZÓJA ALKALMÁVAL L É T E S ÍT E T T ÖSZTÖNDÍ JALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓLEVELE.
A budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgim názium ban
1908 június havában érettségi vizsgálatot tett tanulók közül azok,
akik az 1928 június 2-án m egtartott húszéves találkozón résztvettek, nevezetesen: dr. Adler Jenő ügyvéd, dr. vörösberényi Án-
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gyán Géza gyáros, Axaméthy Gyula tanár, Bácsi Ferenc tan ár, dr.
Békés László nagykereskedő, dr. dulici Bulyovszky Gyula orvos,
egerszalóky Czigler Béla m érnök, cserkúti Engel György bankcegvezelő. tótlipcsei Fabricius Béla m érnök, Fehér Em il m alom 
tulajdonos, Freund Im re gyárigazgató, Friedm ann Ernő építész,
dr. Fröhlich Pál egyet, nyilv. rendes tan ár, dr. Gollwitzer Károly
orvos, H ittrich József tan ár, dr. L óránd M árton bankár, dr. Mel
ler Pál gazdálkodó, jánosvölgyi M ünnich Aladár műépítész, dr.
Pajor Jenő nagykereskedő, Plan Jenő hegedűművész, Polereczky
János hivatalnok, Reinitz Ernő m érnök, dr. Rozgonyi György
gyárigazgató, Ruttkay Miklós magántisztviselő, Sass László tanár,
Stern E rn ő nagykereskedő, dr. Szórády István főorvos, Szórádv
Pál főm érnök, Turnai Zoltán Jenő hivatalnok, W iener Im re ke
reskedő, W ieland Frigyes hivatalnok, valam int az e találkozón
résztvelt alacsonyabb osztályokban volt iskolatársaik is és pedig:
dr. M aiéter Lajos orvos, Somló Ernő bizt. int. cégvezető, Glückstlial Lajos nagykereskedő, Peer Péter lelkész, W isinger Andor
nagykereskedő hálájuk kifejezéséül azon intézet iránt, amelyben
kiképeztettek, Istenben boldogult tanáraik, néhai Góbi Im re igaz
gató, dr. Serédi Lajos és W éber Rudolf, valam int felejthetetlen
barátaik, az 1914— 18-iki világháborúban hősi halált halt Bau
m ann Ferenc, Bernauer Marcell, Blum Döme, Schwarz László és
dr. W olfinger Jenő és az elm últ 20 év alatt elhúnyt kedves osz
tálytársak: Banovics Ervin, Krepuska Lajos, Ondreovics Béla, dr.
Komán Gyula, Székely Árpád és V ajner Géza emlékére, valam int
baráti kapcsolatuk jeléül.
K. 10.000,000, azaz tízmillió papírkorona névértékű az
1924. évi VI. törvénycikk alapján kibocsátott 5% -kai kam atozó
Járadékkölcsön-ÁIlamadósági kötvényt (Kényszerkölcsön) tesz
nek le azzal a rendeltetéssel, hogy ez m int Alapítványuk kezeltes
sék a következő cím és feltételek mellett:
1. Alapítvány elnevezése: „Az 1908. évi m aturánsok húsz
éves találkozója alkalm ával létesített ösztöndíjalapítványa.“
2. Az alapítvány évi jövedelme (negyven pengő) adassák ki
évenként a záróünnepély napján a főgim názium felső két osztá
lyának valam elyikébe járó szegénysorsú, jó előmenetelű és jó
m agaviseletű oly tanulónak, akit a T an ári Kar erre érdem es
nek talál.
3. Az alapítók súlyt helyeznek arra , hogy az ösztöndíj val
lásfelekezetre való tekintet nélkül osztassák ki.
4. Az alapítvány évi jövedelmét ugyanaz a tanuló, ha a jelen
alapítólevél követelményeinek megfelel, két éven át is élvezheti
Kelt Budapesten, 1928 június hó 2-án.
A felsorolt alapítók megbízásából: jánosvölgyi Münnich
Aurél, s. k., cserkúli Engel György, s. k.
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4. SERÉDI LAJOS ÖSZTONDlJALAPlTVÁNY ALAPÍTÓ
LEVELE.
V.
A budapesti ág. hitv. ev. gim názium tan ári testületé 1929
február 26-án tartott értekezletén elhatározta, hogy néhai k a r
társa Serédi Lajos tanár emlékére alapítványt óhajt létesíteni.
M inthogy a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregy
házak képviselőtestülete mint a gim názium fenntartó testületé
1929 m árcius 19-én tartott ülésén az alapítványt elfogadta, alul
írottak a m agyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetemnek az alapít
ványokról alkotott szabályrendelete 18. és köv. §§-ai értelmében
a következő
Alapítólevelet
állítjuk ki.
1. Az alapítvány neve: „Serédi Lajos ösztöndíjalapitvány.“
2. Célja: A kikerekített évi k am at az évzáró vizsgák alkal
mával a m agyar nyelv és irodalom tanulásában kitűnt gim ná
zium i tanulónak vagy a m űfordítási verseny nyertesének adandó
ki a tan ári k ar határozata alapján.
3. Az alapítványi hatóság: a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev
testvéregyházak képviselőtestülete.
4. Az alapítvány vagyona: 902 pengő 19 fillér.
Többi részében az alapítólevél szövege egyezik az 1. számú
alapítólevelével.
5. GALLI LAJOS ÖSZTÖNDÍJALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓLEVELE.
1. Az alapítvány neve: „Galli Lajos ösztöndíjalapítvány.“
2. Célja: A kikerekített évi kam at az évzáró vizsgák alkal
m ával a testgyakorlásban kitűnő, jóviseletű, jellemes gimnáziumi
tanulónak adandó ki a tanári k ar határozata alapján.
4. Az alapítvány vagyona: 404 pengő 61 fillér.
Többi részében az alapítólevél szövege szószerint egyezik a
4. szám ú alapítólevelével.
6. HŐSI HALOTTAK EMLÉKALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓLEVELE.
1. Az alapítvány neve: „Hősi halottak em lékalapítványa “
2. Célja: A kikerekített évi kam at az évzáró vizsgák alkal
m ával olyan jó magaviseletű cserkész őrsvezető vagy segédörsvezető tanulónak, aki személyes példájával a legnagyobb nevelő
hatást tett cserkésztársaira, adandó ki a tan ári kar határozata
alapján.
4. Az alapítvány vagyona: 463 pengő 35 fillér.
Többi részében az alapítólevél szövege szószerint egyezik a
4. szám ú alapítólevelével
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5. Ösztöndíjak, jutalmak és segélyek.
Alapítványaink kam ataiból, adományokból tanítványaink
az alább következő ösztöndíjakban és jutalm akban részesültekÁllam i köztisztviselői tanulm ányi 400—400 P-s ösztöndíj:
Csipkay Sándor V ili. o. t., Szolár Ferenc VIII. o. t . M akláry
T ivadar VII. o .,t. .
R óth-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10— 10 P-s
ösztöndíja: Csipkay Sándor, Faragó László és Szolár Ferenc V ili.,
K rajnyák Géza és Kürti László László VII. o. tanulók.
L a m m Dezső alapítvány 5 P-s ösztöndíja: Rónay N ándor V.
o. t. a m agyar nyelv tanulásában való kiválóságáért.
1915-ös érettségizők alapítványának „kalokugathia“ 20 P-s
ösztöndíja: Istenics Gusztáv VIII. o. t., m int jeles tanuló, aki a
testgyakorlásban is kivált.
1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíja: Németh P ál VIII. o. L
Góbi Im re alapítvány 25 P-s jutalom díja: K rajnyák Géza.
VII. o. t. a történelem tanulásában való kiválóságáért.
Sav Frigyes alapítvány 20 P-s jutalom díja: M olnár Aladár
VIII. o. t. a fogalm azásban való kiválóságáért.
Galli Lajos alapítvány 20 koronás arany: Kürti László VII.
0. t. m int a testgyakorlásban kiváló, jóviseletü, jellemes tanuló.
Hősi halottak em lékalapítvány 20 koronás arany: Szandtner Egon VII. o. t., m int olyan cserkész őrsvezető, aki személyes
példájával a legnagyobb nevelő h atást tette cserkésztársaira.
Serédi Lajos alapítvány 20 P-s jutalom díja: Boros István
VIII. o. t. a m agyar nyelv és irodalom tanulásában való kiváló
ságáért; ugyanezen alapítvány 25 P-s pályadíja: F reund Alfréd
VI. A. o. t., mint a m űfordítási pályázat „Nem, nem, soha“ jeli
géjű nyertese.
Heinrich Teddy alapítvány 10 P-s jutalom díja: T óth Attila
1. A o. t.
Közszolgálati A lkalm azottak N em zeti Szövetségének dr. Javornitzky Jenő nevére küldött 20 P-s jutalom díja: Schulz Jenő
I. A o. t.
Iskolafenntartó 20— 20 koronás arany jutaiomdíja: H araszti
György, m int a latin nyelvi, M olnár Aladár m int a szépirodalm i,
Glosios Tibor m int a m athem atikai tanulm ányi verseny győztese.
R enk Ernő presbiter ú r 20 koronás arany jutalom díja: F a 
ragó László, mint a fizikai tanulm ányi verseny győztese.
R enk Ernő presbiter ú r 10 koronás arany jutalom díja: Ré
vész István IV. A o. t., m int az alsó osztályok legjobb valláserköl
csi pályam unkájának szerzője.
Deák-téri német egyház 20 koronás arany jutalom díja: Né
m eth P ál V. o. t. a ném et nyelv tanulásában való kiválóságáért.
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Nobel Gyula presbiter ú r Steinacker Ödön 10 koronás arany
ju talom díja:'F iacsán József I. B. o. t. a ném et nyelv tanulásában
való kiválóságáért.
Fuszek István presbiter ú r Zeller Nándor dr. pozsonyi or
vos 10 frankos arany jutalom díja: H orváth Károly VIII. o. t.
Liffa Aurél úr 20 P-s jutalom díja: Kollin György I. B. o. t.
Gosztonyi László ú r Döbrentey 10 koronás arany: Boross
István V ili. o. t.
Özv. Strasser Izidorné, dr. Strasser Albert és György emlék 40 P-s jutalom díja: Boros István VIII. o. t., 30 P-s jutauom díja:
H araszti György VIII. o. t.
Dal- és Zeneegyesület 10 koronás aranya: Dincsér Oszkár
VIII. o. t. az egyesületben kifejtett kiváló m unkásságáért.
Volt N övendékek Egyesületének 50— 50 P-s jutalom díjai:
Istenics Gusztáv, Sehne Sándor és Zim m erm ann Gusztáv VIII.,
Faragó György VI. B. o. tanulók.
Ifjúsági Segélyegylet 20—20 P-s jutalm ai: Fiacsán József
és Kovács M árton I. B. o. tanulók;
30—30 P-s jutalm ai: Császár Dénes I. B., Csillag Albert
II. A., Molnár Gábor II. A., Fleps Valter II. B., Poklosi János
III. B., Pósch Géza III. B., Tóth Gyula III. B., Schütz Ödön
IV. A., Bohár László IV. A., Landi János IV. A., Fekete Lajos IV.
B., H inkelm ann Rezső IV. B., Tóth Károly VI. A„ Háncsok Márius VI. B., Láng András VI. B. o. tanulók;
40—40 P-s jutalm ai: Vári Albert III. A., Pénzes Sándor IV.
A. , Kurucz Gyula V., Zim m erm ann Frigyes VII., Jagyugv Pál
VIII. o. tanulók;
50— 50 P-s jutalm ai: Soós Zoltán IV. B., Bohusch Gábor V.,
Pallós György V., Pécsi Im re VI. A., B artl István VI. A., Koricsánszky Árpád VI. A., Balogh János VI. B., F rank Károly VI.
B. , Scholz László VIII., H orváth Károly VIII. o. tanulók;
100— 100 P-s jutalm ai: Szolár M átyás V., Guoth Kálmán
V. (az V. osztály koszorúgyűjtésének m aradványával együtt), F a 
ragó László VIII. o. tanulók.
Iskolafenntartó adom ányából jutalom könyveket kaptak:
Scholz Kornél I. A., Müller Sándor I. B., F orrai László II. A.,
Bendl Andor II. B., Zsigmondy György III. A., Alberti István IV.
A., Mayer András IV. B., Flesch Péter IV. B., Elek István V.,
Pressburger György V., F reund Alfréd VI. A., Spitz Gábor VI. B.,
Krasznay Iván VII., Glosios Tibor VIII. o. jó magaviseletű jeles
tanulók.
Budapest székesfőváros nyaraltatási akciója Pécsi Im re VI.
A., és Fekete Lajos IV. B. o. tanulókat nyaralásra küldte.
Fasori Evangélikus Lutherszövetség 5 tanulónknak 10— 10
P-s karácsonyi ajándékot adott.
4
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Gretzmacher Jenő alapítvány kam ataiból 50 P segélyt ad 
tunk korán elhúnyt kartársunk fiának, Gretzm acher Ferenc, ke
reskedelm i iskolai tanulónak.
Ifjúsági Gyámegylet 295 P-t osztott szét segélyképen.
Ösztöndíjak, jutalmak és segélyek összege.
Készpénzben szétosztott ösztöndíjak és és jutalmak összege . . . 3445'—
A jutalomkönyvek értéke . . ,...............................
150-—
Nyaraltatási akció értéke ............................................................................
400-—
Ifjúsági Gyámegylet s e g é ly e i........................................................... .
295-—
Ifjúsági Segélyegylet
tankönyv- és
írószersegélyeinek költsége.2360’—
Ifjúsági Segélyegylet
által kifizetett
érettségi vizsgadíjak . ..459"—
Ifjúsági Segélyegylet
által kifizetett
kirándulási díjak . . . . 225'—
Ifjúsági Segélyegylet által kifizetett beiratási d íj a k .........................
40'—
137 tanulónak elengedett tandíj
.................... ...................................
7555'—
Egyesek adományából kifizetett t a n d í j ......................... .....
160'—
Az ingyen szétosztott 900 liter tej értéke . . . . . . . . .
450"—
2580 —
Az Internátusbán elengedett ellátási díjak ö s s z e g e .........................
18,1 1 9 -

Intézetünk tehát az elm últ tanévben 18,119 P-t juttatott a
tanulóknak.

6. Az iskolaév lefolyásának időrendje.
Aug. 31. javítóvizsgálatok, szept. 1. pótló- és m agánvizsgá
latok, szept. 3. beírás, szept. 3— 5. írásbeli érettségi vizsgálat,
szept. 6. szóbeli érettségi vizsgálat, szept. 7. évmegnyitó ünnep,
szept. 8. a tanítás kezdete, szept. 25. elismerő oklevél átadása vitéz
Réz H enrik dr.-nak, okt. 6. aradi vértanuk ünnepe, okt. 26. Zsig
m ondy Jenő temetése, okt. 31. reform áció ünnep, nov. 1. iskolai
szünet, nov. 7. a m agyar ipar pártolásának és fejlesztésének kér
déséről beszél az ifjúságnak az igazgató, Remport Elek dr. és
Jánosy István dr., nov. 16. egyetemes gyűlés n ap ján szünet, dec.
6. korm ányzó nevenapján szünet, dec. 20. Tüzek az éjszakában
cím ű színdarabot megnézi az iskola, dec. 22. a Dal- és Zeneegye
sület hangversenye, dec. 23.—jan. 3. karácsonyi szünet, jan. 7. a
tejakció bevezetése, jan. 20. a cserkészcsapat előadása, jan. 30
az I. félév vége, febr. 2. a II. félév kezdete, febr. 7. Pukánszky
Béla V. o. t. temetése, febr. 7—8. Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő látogatása, márc. 15. nemzeti ünnep, m árc. 24.— ápr. 7.
húsvéti szünet, ápr. 14. a cserkészcsapat előadása, ápr. 17., 18.,
22. Raffay Sándor dr. püspök és H aberern I. Pál közös felügyelő
látogatása, ápr. 20. a Dal- és Zeneegyesület hangversenye, ápr.
22— 25. Raskó Kálmán, szarvasi igazgató látogatása, m áj. 4. az
Ifjúsági Gvámintézet vallásos estje, m áj. 16. tanítás befejezése a
VIII. osztályban, m áj. 17. deprekáció, m áj. 17—20. pünkösdi ki
rándulás, iskolai szünet, máj. 21— 23. osztály vizsgák a VIII. osz
tályban, m áj. 26. tanulm ányi verseny, m áj. 27— 29. írásbeli érett-
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ségi vizsgálat, jún. 7. dísztorna, jún. 8. az intézet hajókirándu
lása, jún. 15. utolsó tanítási nap, d. u. 6 órakor hála- és emlék
ünnep, jún. 14— 20. szóbeli érettségi vizsgálat, jún. 17— 22.
osztályvizsgák, jún. 24— 25. pót- és m agánvizsgálatok, jún. 20.
évzáró ünnep, jún. 27— 28., júl. 1. beírás az 1929—30. tanévre.

III. A tanári testület működési köre.
1. Hatóságok.
A budapesti ág. hitv. evang. gimnázium fenntartója: a buda
pesti deáktéri ág. hitv. evang. testvéregyházak. Iskolánk ügyeit a
teslvéregyházak által választott képviselőtestület intézi, amelynek
egyházi elnöke dr. Raffay Sándor püspök, világi elnöke dr. Haberern J. Pál udvari tanácsos, ny. rk. egy. tanár, közfelügyelő.
Az iskolabizottság elnöke dr. Németh Ödön, egy. ny. rk. tanár,
iskolafelügyelő. Iskolánk közigazgatásilag a bányai ág. hitv.
evangélikus egyházkerülethez tartozik és dr. Raffay Sándor
püspök egyházi főhatósága alatt áll.
Az állami főfelügyeleti jogot gróf Klebelsberg Kunó vallásés közoktatásügyi m. kir. m iniszter gyakorolja, aki az elm últ tan 
évre minisztei'i m egbízottul dr. Pintér Jenő tankerületi kir. főigaz
gató u ra t küldte ki.
2. A tanári testület nyugalmazott tagjai.
H ittrich Ödön dr., címz. tanker, kir. főigazgató, ny. igaz
gató. Szaktárgyai: latin és görög nyelv. Szolgálati éveinek
száma 38.
Rátz László, t. igazgató. Szaktárgyai: m atem atika és fizika.
Szolgálati éveinek szám a 35.
Szigethv Lajos dr., t. igazgató. Szaktárgyai: történet és latin.
Szolgálati éveinek szám a 35.
Tóth Kálmán dr. Szaktárgyai: latin és görög nyelv. Szolgá
lati éveinek száma 37.
Ulbrich Sándor. Szaktárgyai: földrajz és term észetrajz. Szol
gálati éveinek száma 35.
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Tantárgy és osztály

Heti óra
szám

3. A tanári testület és az előadott tantárgyak.

Mikola Sándor igaz
gató, mennyiségtan,
természettan, 32 év,
itt 32 év

mennyiségtan VI. A.

4

Bereczky Sándor r.
tanár, hittan, 33 év,
itt 33 év

hittan I—VIII

A tanár neve,
minősége, szaktárgyai
és szolgálati ideje

Bogsch Sándor dr. r. természetrajz II. B,
tanár, földrajz-termé IV. A, IV. B, VI. A,
VI. B, földr. II. B,
szetrajz, 13 év, itt
IV. A.
11 év

Egyéb iskolai
elfoglaltsága

24

Exhortator.
Az Ifj. Gyámintézet
elnöke

20

A II. B főnöke.
A természetrajzi
szertár őre

8

A sakkör vezetője

Bölcsházy Árpád óra
adó, mennyiségtan,
természettan, 1 év,
itt 1 év

számtan II. A, II. B

Faluba György r. ta
nár, mennyiségtan,
természettan, 4 év,
itt 4 év

mennyiségi. III. A,
III. B, VII., természettan III. B, VII.
fizikai gyakorlatok
VII.

Hittrich Ödön dr. ny.
igazgató, óraadó, la
tin, görög, 39 év,
itt 35 év

görög VI. A

Ihász József r. tanár,
latin, görög, 7 év,
itt 7 év

latin IV. A, VI. B
görög VI. B

16

A VI. B. főnöke

Jánosy István dr. r.
tanár, latin, történet,
15 év, itt 3 év

latin II. A, történet
III. B, VI. A, VI. B, VIII

18

A II. A főnöke.
Értekezleti és Isk.
Bizottsági jegyző

Kereosényi Dezső dr.
r. tanár, magyar, né
met, 6 év, itt 1 év

magyar I. A, III. B,
IV. B német III. A,
III. B

18

A III. A osztályfőnöke

Klaniczay Sándor r.
tanár, magyar-latin,
20 év, itt 10 év

magyar VII.,
IIIA, IVB

latin

15

Az Internátuseforusa.

Kliment Jenő dr. r.
tanár, görög-latin, 26
év, itt 26 év

görög VII, latin IIIB,
VII

16

A IIIB főnöke. A
klassz.-fii. szertár és
az éremgyüjt. őre.

Koch István dr., tör
ténet, földrajz, 21 év,
itt 19 év

földrajz HA, IIIA,
IVB, TVA, V, VII,
történelem IIIA, IVB

19

A IVB oszt. főnöke.
A tört.-földr. szertár
őre.

11
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20

Az Ifj. Segélyegylet
könyvtárosa.
A VII. o. főnöke

5

1

,

Tantárgy és osztály

Heti óra
szám

A tanár neve,
minősége, szaktárgyai
és szolgálati ideje

Egyéb iskolai
elfoglaltsága

Kovács János r. tanár,
magyar, latin, 29 év,
itt 29 év

magyar I1B, VIA latin
IIB, VIA

18

A VIA oszt. főnöke.
Az ifj. könyvtár őre.

Kubacska András dr.
r. tanár, természet
rajz, földrajz, 29 év,
itt 25 év

természetrajz IA, IB,
HA, V, földrajz IA,
IB, IIIB

16

Tandíjkezelő.

Loisch János dr. r.
tanár, magyar, né
met, 26 év, itt 26 év

magvar VII, német IA,
IIA‘, VTB, Vili,
filozófia VHI.

17

A VIII. oszt. főnök.
A modern irodalmi
szertár és az iro
dalmi osztálykönyv
tár őre.

Losonczi Zoltán dr. r.
tanár, magyar, német
13 év, itt 12 év

magyar IB, V.
német IB, HB, V, VII

19

Az IB osztály főnöke.
A tanári könyvtár
őre.

Miké Imre testneve
lési tanár, torna, 3
év, itt 3 év

torna IA, IB, HA, IIB,
IIIA, IIIB, IVB, V,
VIA, VIB, VII, VHI

24

A tornaszertár őre.
A játékdélutánok
vezetője. A vívás
oktatója.

Morascher Hugó r.
énektanár, 36 év, itt
23 év

ének IA,IB, HA, IIB,
IIIA, IIIB, IVA, IVB

8

—

Oppel Imre r. tanár,
müv. rajz., mértan,
23 év, itt 23 év .

rajz I—IV
rendk. rajz V—VIII

20

A Dal- és Zeneegyesiilet és a Benczúr
Gyula Képzőművé
szeti Kör tanárelnö
ke. A művészeti
rajzszertár őre.

Remport Elek dr. r.
tanár, magyar, latin,
8 év, itt 8 év

latin IA, IB
magyar HA, VIB

19

Az IA osztály főnöke.
Az Arany János
Önképzőkör elnöke.

Renner János r. tanár,
mennyiségtan, termé
szettan, 15 év, itt 9 év

mennviségtan IVA,
IVB, VIB, VIII, ter
mészettan VIH, fizi
kai gyak. VIH.

21

A természettani és
mértani szertár őre.

Vitéz Réz Henrik dr.r.
tanár, magyar, német,
8 év, itt 6 év

magyar IIIA, IVA,
német IVA,IVB, VIA,
torna IVA

20

A IVA osztály í önöké.
A cserkészcsapat
parancsnoka.

Sulek József r. tanár,
mennyiségtan, termé
szettan, 29 év, itt21 év

mennyiségtan IA, IB,
V fizika IIIA

17

Az Ifjúsági Segély
egylet tanárelnöke.

Szolár Ferenc dr. r.
tanár, görög, latin,
magyar, 23 év, itt
23 év

latin V , V i n .
görög V , VIII.

20

Az V. osztály főnöke.
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4. Vallástanárok.
H ittanra a róm ai katolikus tanulókat Serfőző József vallás
tanár a rendes órarend keretén kívül, az izraelita tanulókat Havas
Manó dr. hittan tan ár az I. A., III. A., III. B., IV. A., V., VI B.,
VIII. osztályokban heti 12 órában, Stern Ignác h ittan ta n á r az
I. B., II. A., II. B., IV. B„ VI. A., VII. osztályokban heti 12 órá
ban a rendes órarend keretén belül tanította.
5. A rendkívüli tárgyak tanárai.
A művészeti rajzot Oppel Imre, a gyorsírást Rem port Elek
dr., a vívást Mikó Im re, intézetünk rendes tanárai tanították. A
hirdetett német-, francia- és angolnyelvi tanfolyam okra nem je
lentkezett elegendő tanuló, azért ezeket e tanévben nem tartot
tuk meg.
Egészségtantanár és iskolaorvos: Bexheft Ármin dr.
A ltisztek és szolgák: Bernáth János kapus, Andits József és
Prepszent István, Kovácsies Lajos fűtő, Üveges Istvánná ta 
karítónő

IV. A tanárok irodalmi, művészeti és társadalmi
munkássága.
Bereczkg Sándortól megjelent: Ószövetségi élet- és jellem 
képek, tankönyv a középisk. I. o. szám ára, XI. kiadásban Rókái
nál. Könyvismertetést írt a Protestáns Tanügyi Szemlébe. Meg
jelent még tőle a Luther-Társaság kiadásában a Bibliai Történe
tek cím ű elemi iskolai tankönyv IX. kiadása.
Jánossy István dr. történeti tárgyú cikkeket és könyvism er
tetéseket írt az Ifjú Evekbe.
Kerecsényi Dezső dr. cikkeket írt a Napkelet, ProtestánsSzemle és Protestáns Tanügyi Szemle c. folyóiratokba.
K lim ent Jenő dr., H ittrich Ödönnel együtt Latin nyelvtant
szerkesztett; jelen értesítőbe Hittrich Ödönről írt megemlékezést.
Koch István dr. írt egy cikket a „Késmárki Diákszövetség
E m lékkönyvéibe, bírálato k at a Prot. Tanügyi Szemlébe.
Kubacska András dr. természetrajzi tárgyú cikkeket írt az
Ifjú ság és Életbe, az If jú Évekbe, bírálatokat a Protestáns Tanügyi
Szemlébe és term észetrajzi tankönyveket bírált az Év. Egyetemes
Tanügyi Bizottságnak. A Kogutowicz-féle iskolai földrajzi atlasz
nak m unkatársa.
Losonczi Zoltán dr.-tól megjelent „A m agyar tővéghangzók'1 c. m unkájának harm adik része a Nyelvtudom ányi Közle-
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m enyekben és külön is (Budapest, 1928). Szótörténeti adatokat
közölt a Magyar Nyelvben, nyelvtudom ányi és irodalom történeti
m unkákról szóló ism ertetéseket a Protestáns Szemlében és a Prot.
Tanügyi Szemlében.
Mikola Sándor az Orsz. Közoktatási Tanács megbízásából
összeállította a középiskolai tanári könyvtárak részére ajánlott
fizikai művek jegyzékét és a középiskolai fizikai szertárak felsze
relésének jegyzékét. Megjelent tőle: „A vendség m últja és jelene“
cím ű Jum yv (Budapest, Kókai Lajos bizom ánya), írt a „NagyM ayarország“ és a „M agyar K ülpolitika“ c. folyóiratokba. A b u 
dapesti m. kir. középiskolai tanárképzőintézet igazgatótanácsá
nak megbízásából előadásokat tarto tt és laboratórium i gyakor
latokat vezetett a tanárjelöltek és a szünidei tanfolyam hallgatói
részére.
Oppel Im re kiállított a M űcsarnokban. Megfestette az inté
zet nagy jótevőjének, Kéler Napóleonnak arcképét. A fasori tem p
lomi evang. énekkar karm estere volt.
Rem port Elek dr. verseket írt a Pásztortüzbe, Evang. Csa
ládi L apba és a Kemenesalja c. hetilapba.
Szolár Ferenc dr. a békéscsabai cserkészek kemencei tábo
rozásáról írt a Békésmegyei Közlönybe, jelen értesítőbe pedig
dr. Tóth Kálmánról megemlékezést.
Dr. B exheft Árm in Az iskola egészségügye cím ű fejezetet
írta az Orvosi Könyvkiadó Társ. kiadásában megjelenő Közegész
ségtanba. Az iskolás gyerm ekek szociálhigiénéje c. fejezetet az
Orv. Könyvkiadó Társ. kiadásában megjelenő T ársadalm i Egész
ségtanba. Em lékiratot dolgozott ki az Orsz. Közegészségügyi
Egyes. Iskolaorvosi és Egészségtanári Szakbizottságának m egbí
zásából a tanítóképzőintézeti orvosok helyzetének rendezése tá r 
gyában. A gyermekek ragályos betegségeiről értekezett a Család
és Gyermek c. folyóiratban. Könyvismertetéseket írt a M agyar
Asszony c. folyóiratba. Az egészségtan tanítását referálta az 1928
július havában tartott III. orsz. Tanügyi Kongresszuson. A kon
gresszus Iskolaegészségügyi Szakosztályának alelnöke volt. Résztvett a Közigazgatása Tanács term észetrajzi, és ugyanennek az
egészségtani albizottságának tárgyalásain a leányközépiskolák
tantervi utasításainak tárgyalásában. Az egészségtani Utasításokat
m egírta. Véleményt adott a Testnevelési Tanácsnak iskolapadok
tárgyában. Az iskolahigiénét előadta a Tiszti Orvosi Tanfolya
mon. Az egészségtani ism eretek tanításának anyagát és m ódszerét
előadta a Pestmegyei Népművelési Bizottság által 1928 nyarán
Cinkolán, Keszthelyen és Szentendrén tarto tt Népművelési Elő'
adóképző Tanfolyam okon. A fertőző betegségekről előadássoro
zatot tartott az Erzsébet Népakadém ián. Több előadást tartott,
úgy a fővárosban, m int vidéken is, részint a Szabad Lyceum, ré
szint a Vörös Kereszt, részint a Pestmegyei Népművelési Bizottság
megbízásából különböző egészségügyi kérdésekről (Vérrokonok
házassága. A légy, m int fertőzések közvetítője. Az idegrendszer és
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ápolása. Babona és kuruzslás. Az egészséges lakás. A meghűlés
ről slb.). A Népjóléti és Munkaügyi Miniszter ú r az Országos Vi
lágitástechnikai Bizottságba delegálta az iskolaegészségügyi néző
pontok szem m eltartása és érvényrejuttatása céljából.

Y. Tananyag.
Az I.-—V. osztályokban az új, a VI.-—VIII. osztályokban pe
dig a régi állam i tanterv szerint haladtunk és az ezekben előírt
tananyagot m indenütt elvégeztük, azonban a német nyelv, a m ate
matika, a fizika és a term észetrajz tanítását az alább ism ertetett
módon kibővítettük és az I— IV. osztályokban éneket is tan í
tottunk.
1. A ném et nyelv tanítása. Iskolafenntartó hatóságunk h atá
rozata szerint m iniszteri jóváhagyással a ném et nyelvet m ár az
első osztályban is tanítottuk heti 2 órában. Azok az első osztály
beli tanulók, akik az év végén német nyelvből elégtelen osztály
zatot kaptak, kötelesek e tárgyból javító vizsgát tenni, ha tanul
m ányaikat a mi iskolánkban akarják folytatni. Ha a javító vizs
gán is elégtelen osztályzatot nyernek, a m ásodik osztályba való
felvételük az igazgató elhatározására van bízva.
2. A m atem atika tanítása. Ámbár a VI.— VIII. osztályokban
általában a régi tantervben előírt tananyagot tanítottuk, mégis a
m atem atika tanításában, m iként azt m ár 25 év óta tesszük, beve
zettük a függvény és az infmitezimális szám ítások alapfogalm ait,
lényegében úgy, m iként azt az 1924. évi új állami tanterv előírja.
3. A fizikai gyakorlatok. A fizika tanítását az idén is ta 
nulói laboratórium i gyakorlatokkal kapcsoltuk össze, ahogyan azt
20 év óta tesszük. E gyakorlatok ugyan nem kötelezők (miként azt
az új állam i tanterv előírja) azonban az idén is, m iként az előző
években, csekély kivétellel valam ennyi VII. és VIII. osztálybeli
tanuló részt vett bennük. Intézetünk e célra megfelelő eszközökkel
fel van szerelve, úgyhogy egy-egy osztály tanulói két csoportban
hetenként másfél óráig valam ennyien ugyanazon a problém án
azonos eszközökkel dolgozhatnak. E tanfolyam ok vezetéséért a
tanárok az iskolafentartótöl kapnak díjazást, a tanulóktól besze
dett összeget (félévenként és tanulónként 8 P-t) az elhasznált
anyagszerekre; törött eszközök pótlására, javítására és új eszkö
zök beszerzésére fordítottuk.
A VII. osztály fizikai gyakorlatait Faluba György vezette
és a következő problém ákat tárgyalta. Sebességmeghatározás
(zárt folyadékoszlopban buborék m ozgásának megfigyelése). T ér
fogatmérés. Logarléc használata. Erők összetevése. Szilárd testek
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fajsúlym érése. Ingamozgás törvényei. A nehézségi erő m eghatá
rozása fonálinga segítségével. A súlypont kísérleti mjeghatározása. Az emelőre ható erők egyensúlyának feltétele. Súlymérés
forgatónyom aték segítségével. Párhuzam os erők egyensúlya. F o
lyadék fajsúlyának m eghatározása piknom éter segítségével. R u
galmas alakváltozás (Hooke törvénye). Rugalm as rezgések. Acéldrót, rézdrót rugalm assági együtthatójának és m oduluszának
m eghatározása. Archimedes törvényének igazolása. Fajsúlymérés Archimedes elve alapján. Folyadékok fajsúlyának meg
határozása Archimedes elve alapján s az úszási törvény igazolása.
A levegő- és világítógáz sűrűségének m eghatározása. A BoyleM ariotte törvény igazolása. A hangkeltés különböző m ódjai. A
hang m agasságának m eghatározása rezonáló légoszlopok segítsé
gével. A hang terjedési sebességének m eghatározása levegőben.
Kifeszített h ú r hangjának vizsgálata. Fényvisszaverődés. Fény
törés planparallel lemezeken. Prizm ák fénytörése és a törésm utató
m eghatározása a minimális deviáció-szöggel. A lencsék törvényei.
A VIII. osztálybeli fizikai gyakorlatokat Renner János ve
zette és a következő problém ákat tárgyalta. Prizm ák fénytörése
és a törésm utató m eghatározása. Lencsék törvényei. Színképek
vizsgálata. A hőm érő alappontjainak m eghatározása. Túlhűlés. A
levegő hő okozta tágulása és nyom ásváltozása. Szilárd és folyé
kony testek fajhőjének mérése. Jég olvadási hője. T elített víz
gőzök nyom ásának mérése. A levegő nedvességének m eghatáro
zása. Kísérletek cseppfolyós levegővel. Mágneses alapjelenségek.
Mágneses erőtér vizsgálata iránytűvel s az erővonalak előállítása
vasporral. Mágneses pólusok mennyiségének mérése. A földm ág
neses erő horizontális összetevőjének mérése. Felfüggesztett m ág
nes lengésideje különböző erősségű térben. Kvalitatív kísérletek az
elektrom os áram hatásai köréből. Ohm törvénye. Különböző
kapcsolási gyakorlatok. Ellenállás m érése W heatstone-féle híd
ban. A hő m echanikai egyenértékének m érése az áram hőhatása
alapján. Réz elektrochemiai aequivalense. Vízvoltameter. Az alfa
sugarak útjának szemléltetése W ulf-féle készüléken.
4.
A term észetrajz tanítása. Az ásványtan és kémia tanítását
az idén is tanulói laboratórium i gyakorlatokkal kapcsoltuk össze,
ahogyan azt évek óta tesszük. E nem kötelező gyakorlatok
ban részt vett a két VI. osztályból 65, a két IV. osztályból 11
tanuló. A vezető tanár díjazása és a tanulóktól beszedett díjak
felhasználása tekintetében ugyan úgy já rtu n k el, m iként a fizikai
gyakorlatoknál.
A gyakorlatokat Bogsch Sándor dr. vezette. A feldolgozott
anyag a kristálytan, az ásványfizika és a kvalitatív kém iai a n a 
lízis egyszerűbb problém áit ölelte fél.

VI. Tankönyvek.
I. A. és B. osztály.
Bereczkg. Ó-szöv. élet- és jellemképek 11. kiad. D unántúli
ev. énekeskönyv a dallamos könyvecskével együtt. Klaár Fülöp.
Luther kis kátéja, 2. kiadás. Üj-szövetség zsoltárokkal. Szinnyei.
M agyar nyelvtan, I. rész fűzve. Hittrich.-Klim ent. Latin olvasó,
I — 11. o. sz. Kogutowicz. Földrajzi iskolai atlasz, 11 kiad. LakosNémet h. Földrajz, I. k. (1926 kiadás). Dr. Szilády Z. Kis term é
szetrajz, I. r., 4. k., f. Theisz. Német nyelvkönyv I. Kovács G. M a
gyar olvasó. I. rész. Lévay-Kronberger. Mennyiségtan. Dr. W ag
ner József. Ifjúsági Daloskönyv.
II. A. és B. osztály.
Bereczkg. Jézus élete és tanítása. Dunántúli ev. énekeskönyn
a dallamos könyvecskével együtt. Klaár Fülöp. Luther kis kátéja,
2. kiadás. Űj-Szövetség zsoltárokkal. Beke. Számtan, II.— III. o.
Szinnyei. M agyar nyelvtan, II. rész. Kovács Géza. M agyar olvasó
könyv, II. rész. H ittrich-Klim ent. Latin olvasó I.—II. oszt. sz.
Dr. Kogutowitz. Iskolai atlasz. Lakos-Németh. Földrajz, II. kiad.,
fűzve (1926.). Dr. Szilády Z. Kis term észetrajz, II. rész. SzuppánSzirtes. Stereometriai alakt., 5. k, f. Theisz. Német nyelvkönyv, 1.
rész. Dr. W agner József. Ifjúsági Daloskönyv.
III. A. és B. osztály.
B treczky. Rövid egyháztörténet, 11. kiadás. D unántúli ev.
énekeskönyv a dallamos könyvecskével együtt. Klaár Fülöp.
Luther kis kátéja, 2. kiadás. Üj-szövetség zsoltárokkal. Beke.
Számtan. II.— III. o. Em ber István. A m agyar nemzet története.
Dr. Kogutowitz. Tört. atlasz, I. Theisz. Német nyelviskola, IT. r.
Szinnyei. Rendszeres m agyar nyelvtan. Kovács Géza. M agyar ol
vasókönyv, III. rész. Hittrich-Klim ent. Latin olvasók, III.-—IV. o.
sz. Uiitrich. Latin szókönyv. Mikola S. Fizika gimn. és r.-gim n.
szám ára. Kogutowicz. Történelm i iskolai atlasz I. rész. — Iskolai
atlasz. N ém eth-Lakos. Földrajz III. rész (1927. kiad.). E m berDékány. Magyarok története. Dr. Wagner József. Ifjúsági dalos
könyv.
VI. A. és B. osztály.
Bereczkg. Hit- és erkölcstan, 8. kiadás. Dunántúli ev. éne
keskönyv a dallamos könyvecskével együtt. Klaár Fülöp. L uther
kis kátéja. Üj-szövetség zsoltárokkal. Lévay-Kronberger-Schmiedt.
Algebra. Ember-Dékánig. Világtörténet I. Theisz Gyula. Német
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nyelviskola, II. rész. Pintér-Zlinszky I. Stilisztika. H ittrich Ödön.
Latin olvasók, III— IV. o., f. — Latin szókönyv. Toborffy Z. Ás
ványtan és kémia. Lakos-N ém eth. Földrajz IV. kötet 1927. Kogutowicz. Történelm i iskolai atlasz, II. rész. Lévay-KronbergerSchm iedt. Geometria I. k. Arany-Lehr. Toldi (J. i. 11.) 14. kiadás.
Em ber István. Az ókor története. Dr. W agner József. Ifjúsági
daloskönyv.
V. osztály.
Bereczky. A keresztyénség m egalapításának története. Du
nántúli ev. énekeskönyv. Ábel-Lévay-Polikeit. M értan I. rész, 6.
kiadás. Pintér-Riedl. R etorika. Beke. Algebra, 10. kiadás, fűzve.
Endrei-Szele. Német tankönyv, II. rész. H ittrich. Római régisé
gek, 5. kiadás. -—• Latin szókönyv. Kalmár-Édes. Livius-szemelv.
V. kiad. W irth. Lat. lírai szemelv. Kogutowicz. Történelm i iskolai
atlasz II. Maywald. Görög nyelvtan 8. kiadás. Jirka. Görög olv. I.
Ur. Szilády Z. Állattan. Ember-Dékánig. Világtört. II. Hittrich.
Görög szókönyv.
VI. A. és B. osztály.
Bereczky. Keresztyén egyháztörténet I. Űj-szövetség zsoltá
rokkal. 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. Kugotowicz. Történeti iskolai
atlasz, II. Livius-Kahnár. (J. i.) Lutter N. Szorszámi táblák, 16.
kiadás. Maywald. Görög nyelvtan, 8. kiadás. Maywald. Görög olv.
II. , 5. kiadás. T oborffy Zoltán. Ásványtan és kémia, IV. o. Ver
gilius Aeneiséből, Szemelvények (Wirth) 5. kiadás (J. i. 57.).
Hittrich. Görög régiségek. Hittrich. Görög szókönyv. Schiller.
W ilhelm Tell. Goethe. H erm ann und Dorothea.
VII. osztály.
Bereczky. Egyet. kér. egyht. és a m agyar ev. egyház törté
nete II. rész, 3. kiadás. D unántúli ev. énekeskönyv. Ábel-LévayPolikeit. Mértan, II. rész, 5. kiad. Beke. Algebra, 10. kiadás.
Beöthy. A m agyar nem zeti irodalom történet, I. rész, 14. kiadás.
Hittrich. Római régiségek 5. kiadás. Homeros Odysseiájából, Szem.
(Csengery). Takáts-Koczogh. Világtört. III. Kogutowicz. Történeti
iskolai atlasz, II. rész. Lutter. Szorszámi táblák 16. kiadás. May
wald. Görög nyelvtan, 8. kiadás. Miklós-Kaiblinger. Német nyelvk.,
V. r., 2. k. Saílustii Bellum Jugurthinum (H ittrich), 3. k. (J. i. 51).
Szíjártó M. Kísérleti fizika, I. rész, 2. kiadás. Szinnyei. A m agyar
nyelv 9. kiadás. Vergilius Aeneiséből Szemelv. (W irth) 4. k. Geréb.
Görög prózai szemelvények. Várkonyi. Szemelvények Cicero be
szédeiből. Hittrich. Görög szókönyv. Takáts-Koczogh. Újkor.
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VIII. osztály.
Zsilinszky. Hit- és erkölcstan. Dunántúli ev. énekeskönyo.
Ábel-Lévay-Polikeit. M értan, II. rész, 5. kiad. Beke. Algebra, 10.
kiadás. Beöthy. A m agyar nemzeti irodalom történet, II. rész, 14.
kiadás. Kornis. A pszichológia és logika elemei. Hittrich. Római
régiségek 5. kiadás. Hom eros Iliasából szemelvények (Kempfl
2. kiadás (J. i. 59.). Geréb. Gör. prózai szemelv. Horatiusbái Sze
melv. (W irth Gy.) 4. kiadás (J. i. 75.). Schm idt A. Szemelv. T a 
citus Annales-ből. Kogutowicz. Történelmi iskolai atlasz II. rész.
Lutter. Szorszámi táblák 16. kiadás. Miklós-Kaiblinger. Német
nyelvk., V. r. 2. k. Szíjártó M. Kísérleti fizika, II. rész, 2. kiadás.
Tacitusból Szemelvények (Schmidt A.) 2. kiad. (J. i. 56.). Geréb
Görög prózai szemelvények. Hittrich. Görög szókönyv. Hittrich.
Gör. régiségek. Kiss Lajos. Magyarország történelm e VIII. o.
Segédkönyvek,
Protest, tanulóknak. M agyar Biblia (I—VIII. o.), átdolgo
zott kiadás, kötve. Burián. Latin-m agyar szótár I—VIII. o. fűzve.
— M agyar-latin szótár I— VIII. o., fűzve. Elischer J. Hom ercsi
szótár (VII— VIII. o.) 3. kiadás, fűzve. Kelemen Béla. M agyar
német szótár III-—VIII. oszt., 13. kiadás. Kelemen Béla. Német
magyar szótár III—VIII. oszt., 13. kiadás. M ika S. M agyar törté
nelmi olvasókönyv. I. r. II. rész a IV. o. szám ára, III. rész az V.
oszt. szám ára, IV. rész a VI. oszt. számára, V. rész a VII. oszt. sz.,
VI. rész a VIII. oszt. szám ára. Rátz L. Math, gyakorlókönyv I.,
II. rész. Nagy József. A filozófia tört. (VIII. o.) 2. k. Dr. W agner
József. A magy. diák daloskönyve. Radványi Ferenc. Kis német
nyelvtan

VII. Szertárak és könyvtárak.
1. Tanári könyvtár.
Gyarapodás az 1928/29. tanévben:
A) Előfizetés, illetőleg vétel útján:
a) Folyóiratok (e. i. évfolyamai): 1. Akadémiai Értesítő. 2.
Athenaeum. 3. Budapesti Szemle. 4. Földrajzi Közlemények. 5.
Irodalom történet. 6. Irodalom történeti Közlemények. 7. L itera
risches Zentralblatt. 8. M agyar Nyelv. 9. M agyar Nyelvőr. 10. Ma
gyar Pedagógia. 11. M agyar Szemle. 12. Napkelet. 13. N yelvtudo
mányi Közlemények. 14. Protestáns Szemle. 15. Századok. 16.
Zeitschrift fü r physikalischen und chemischen U nterricht.
Részlegesen kiegészítettük 1928-ig a következő folyóirato
kat, illetőleg gyűjteményes kiadványokat: 1. Akad. Emlékbeszé-

dek. 2. Akad. Értekezések a Nyelv- és Széptudom ányok köréből.
3. Archaeologiai Értesítő. 4. Akad. Almanach. 5. A KisfaludyTársaság Évlapjai.
b) Egyéb m üvek: 1. A m agyar helyesírás szabályai.4 Bp.„
1929. 2. A M agyar Tudom ányos Akadémia első évszázada. Bp.,
1926. 3. Anthenrieths Schulwörterbuch zu den Homerischen Ge
dichten.13 Leipzig-—Berlin, 1920. 4. Babits Mihály: Versek. Bp.,
1928. 5. Baráthosi Balogh Benedek T uráni könyvei, 4 füzet, Bp.,
1928. 6. Bartók György: Böhm Károly. Bp., 1928. 7. Behaghel
Ottó: Geschichte der deutschen Sprache. Leipzig, 1928. 8. Bibliographia Hungarica. I., II. Berlin—Leipzig, 1923, 1926. 9. Böhm
Károly Összegyűjtött művei. I. Bp., 1913. 10. U. a.: Az em ber és.
világa. V. Bp., 1928. 11. Dézsi Lajos: Rozsnyai Dávid, H orolo
gium Turcicum. Bp., 1926. 12. Duden: Rechtschreibung11, Leipzig,
1926. 13. Emlék Szily Kálm ánnak. Bp., 1918. 14. Erdélyi Lajos:
M agyar Nyelvi T anulm ányok. II. Bp., 1928. 15. Förster Aurél: A
M. Tud. Akad. és a klasszikus ókor. Bp., 1927. 16. Gárdonyi: Ábel
és Eszter, Az öreg tekintetes, Az a hatalm as harm adik. 17. Gragger Róbert: Deutsche H andschriften in ungarischen Bibliotheken.
Berlin— Leipzig, 1921. 18. Grizar H artm ann: L uther Márton élete.
Bp., 1929. 19. Heim chens Lateinisch-Deutsches Schulw örterbuch.”
Leipzig— Berlin, 1917. 20. Hóman Bálint: A Szent László-kori
Gesta H ungarorum és XII— XIII. századi leszárm azói. Bp., 1925.
21. Hóman-Szekfű: M agyar történet. L, IV. Bp., 1928. 22. Horger
Antal: Általános fonetika. Bp., 1929. 23. H orváth János: A közép
kori m agyar vers ritm usa. Berlin, 1928. 24. H ubay Jenő: A M.
Tud. Akad. hatása zeneművészetünk fejlődésére. Bp., 1927. 25.
Klemm Antal: M agyar történeti m ondattan. 1. füzet. Bp., 1928.
26. K ürschák József: Az utolsó száz év a m atem atika történetéből
Magyarországon. Bp., 1926. 27. Landberg: Die W elt des Mittel
alters und wir. Bonn, 1925. 28. Livius: Ab urbe condita libri.
1—3., Leipzig, 1928. 29. M arty A.: U ntersuchungen zur Grund
legung der allgemeinen Gramm atik und Sprachphilosophie. Halle,
1908. 30. Muzsnai László: A lélek rejtelmes világa. Bp., 1928. 31.
Niedermann M.: H istorische Lautlehre des Lateinischen. Heidel
berg, 1925. 32. Pogány Béla: Kísérleti fizika. Bp., 1928. 33. Radó
Polikárp: A kereszténység szent könyvei. II. Bp., 1929. 34. Révész
Imre: Dévai Bíró Mátyás tanításai. Kolozsvár, 1915. 35. Sommer
F.: Vergleichende Gram m atik der Schulsprachen. Leipzig— Ber
lin, 1927. 36. Stenzei J.: Platon, der Erzieher. Leipzig, 1928. 37.
Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Bp., 1928. 38. Szentpétery Imre:
Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. 1— 2.
Bp., 1923, 1927. 39. Szigethy Lajos: L uther lelke. I—III. Bp.,
1926— 1928. 40. T hirring Gusztáv: Akadém iánk és a hazai sta
tisztika. Bp., 1927. 4L Tolnai Vilmos: M agyarító Szótár.2 Bp.,
1928. 42. Unger: Literaturgeschichte als Problem geschichte. Ber
lin, 1924. 43. Vargha Gyula: Hamvadó tüzek. Bp., 1927.
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B ) Adományok útján:
a) Folyóiratok, hírlapok: Fábri Miklós úrtól 50 kötet h ír
lap a világháború idejéből. — Rátz László igazgató úrtól: Mathem atikai és Physikai L apok 1891-—1928,-i évfolyamai. — Weicz
Vilmos IV. b. o. t.-tól: Zeitschrift des deutschen u n d öster
reichischen Alpenvereins 1910— 1915.-Í évf.-ai.
b) Egyéb művek: A M. Tud. Akad.-tól az Akad. Vörösm aitykéziratainak jegyzéke. Bp., 1928. — A M. csillagvizsg. intézettől:
Tass Antal: A m agyar csillagászat története. Bp., 1928. — Burchard Bélaváry Andor úrtól: 1. A feltám adt Szeged. Szeged, 1883.
2. Henszlm ann Imre: Lőcsének régiségei. Bp., 1878. 3. Szeged h á 
lája. Szeged, 1883. 4. V arga Ottó: Aradi vértanúk album a.2 Bp.,
1890. — Dr. B urchard Bélaváry Rezső úrtól: 1. Ballagi Géza: A
politikai irodalom M agyarországon 1825-ig. Bp., 1888. 2. Beöthy
Ákos: A m agyar állam iság fejlődése, küzdelmei. I.— II. Bp., 3.
Deák beszédei: I.—VI. Bp., 1886— 1893. 4. Fraknói Vilmos: Má
tyás király. Bp., 1890. 5. Gindely-Acsády: Bethlen Gábor. Bp.,
1890. 6. Guizot Ferenc: Az angol forradalom története. Pest,
1866. 7. H ajnik Imre: M agyar alkotm ány és jog az Árpádok alatt.
Pest, 1872. 8. Kossuth Iratai. I.—VII. Bp., 1890— 1900. 9. Szi
lágyi Sándor: Erdélyország története. L— II. Pest, 1866. — Dr.
Gosztonyi László úrtól: L. Gál: L’architecture religieuse en
Hongrie. Párizs, 1929. — Dr. Hittrich Ödön főigazgató úrtól: 1.
Berckordnung der Freyen kün. Perckstadt in der Cron H ungern.
W ien, 1571. 2. Kánya Pál: A pesti ágostai hitvallású magyrarnémet egyesült evangyélmiák' középponti főtanodája. Pest, 1864.
3. U. a.: A pesti ág. h. ev. iskola történeteinek rövid vázlata. Pest,
1843. 4. Reményik: Fagyöngyök. Kolozsvár, 1918. 5. Sajó: Muzsi
kaszó. Bp., 1925. 6. Egy kötet XVI. századi ném et vallásos nyom 
tatvány özv. B ernhardt Adolfné, sz. Schultz Berta hagyom ányából.
— Ifj. dr. Kubacska András úrtól a köv. m unkája: Die G rund
lagen der L iteratur über Ungarns Vertebraten-Paläontologie. Bp.,
1928. — Leszlényi Im re úrtól egy verses kötete: Gedichte. Bp.,
1929. — Liedem ann Hugó úrtól: 1. Alföldiek Segélyalbuma. Bp.,
1864. 2. Sárosy Gy.: Költemények. Pest, 1858. 3. Szabó Richárd:
Nők világa.2 Pest, 1871. 4. Szakái: Czimbalom.2 Bp., 1868. 5. Tor
kos L.: Hatvani. Bp., 1901. 6. Vahot Sándor összes költeményei.2
Pest, 1856. 7. Zsilinszky: dr. Székács József. Bp., 1909; s egy
akad. értekezés. — Dr. Mágócsy Dietz Sándor úrtól: Cinquantenaire scientifique de M. Berthelot. Párizs, 1902. —- M acher Ernő
úrtól: K aspar Ulenberg nagy német bibliafordítása s P laten: Die
neue Heilmethode, L-—III. — Németh István úrtól: 1. Alzacar:
El perfecto Latino en prosa y verso. M adrid, 1683. 2. Celsus: De
medicina libri octo. Jena, 1713. 3. Lulof: Introductio ad cognitionem atque usum utriusque globi. Lugduni, 1763. 4. Páriz
Pápai: P ax Corporis, Kolozsvár, 1774. 5. U. a.: D ictionarium ,
1767. Ezeken kívül egy görög új testám entom lat. fordítással
(Leipzig, 1761), egy kötet Persius Flaccus, egy kötet Curtius
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Rufus, Stanihurtus egy vallásos m unkája (Nagyszombat, 1770),
Struve egy orvosi m unkája (Pest, 1802), egy W agner-féle P hraseologia 1750-ből, egy ném.-m agy. szótár 1827-ből s egy régi gö
rög breviárium . — Rátz László igazgató úrtól: H offm ann, Sam m 
lung der Aufgaben des Aufgaben Repertoriums. Leipzig, 1898. —
— W arga Gerzson úrtól: K ühlbrandt, Die ev. Stadtpfarrkirehe
A. B. in Kronstadt. 1898. —- Dr. Zimm erm ann Ágoston úrtól a
köv. m unkát: 1. A lovas szobrok lovai. Bp., 1928. 2. A m. kir.
állatorvosi főiskola anatóm iai intézete. Bp., 1928
A tanári könyvtár jelenlegi könyvállom ánya 7384 mű
17,647 kötetben. H ozzátartozik még a Haberern Jonathan könyv
tár. amelyet H aberern J. Pál közfelügyelő úr adom ányozott 1925ben iskolánknak és Fancsali Joób Lajos ú rnak intézetünkre h a 
gyott könyvtára.
A könyvtár őre: Losonczi Zoltán dr.
2. Irodalmi osztálykönyvtár.
A könyvtárban, az új tanterv szerint átcsoportosítva, egy
nek a kivételével átlag 50 példányban, a következő müvek talál
hatók: V. osztály: Jókai, Az új földesúr; Arany, Toldi szerelme;
Arany, Toldi estéje; Zlinszky, Szemelvények a m agyar nemzeii
lírából; Greguss-Beöthy, M agyar balladák. — V7. osztály: Zrínyi,
Szigeti veszedelem; V örösm arty, A két szomszédvár; Arany, Buda
halála; Eötvös, A falu jegyzője; Kemény, Zord idő; Herczeg, Pogányok; Sophokles, A ntigone;' Shakespeare, Julius Caesar; Moliére, A tudós nők; Kisfaludy, A kérők. — VII. osztály: Szemel
vények Balassa költeményeiből; Gyöngyösi, M urányi Vénusz; Sze
melvények Mikes Törökországi leveleiből; Szemelvények Cso
konai költeményeiből; Szemelvények Kazinczy Pályám emléke
zetéből; Berzsenyi összes költeményei; Katona, Bánk bán. -— V ili.
osztály: Szemelvények Széchenyi Hitel-éből; Vörösm arty kisebb
költeményei; Gyulai, Vörösm arty életrajza; Gyulai emlékbeszédei;
Arany kisebb költeményei; Arany elbeszélő költeményei; Petőfi
összes költeményei; Tom pa összes költeményei; M adách, Az em 
ber tragédiája. — H asználati díj az V.—VII. osztályokban 3 P, a
VIII. osztályban 4 P, szegény tanulók ingyen használták a
könyveket.
A könyvtár őre: Loisch János dr.
3. Ifjúsági könyvtár.
Gyarapodás 65 mű. Ebből vétel 40, ajándék 25 k. (Lóránt
Ferenc VIII. o. m. t. adom ánya). A könyvtár állom ánya 1540 kö
tet. H asználta 1'50 P évi díjért az I.— IV. osztályból 143 tanuló,
ingyen 56, összesen 199. A 8 szekrénybe (I.— IV. oszt. a/b) szét-
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oszlott könyveket a m agyar nyelv tan ára vagy az osztályfőnök
kezelte.
A könyvtár őre: Kovács János.
4. Arany János-kör könyvtára.
A könyvtár az elm últ tanévben 48 művel gyarapodott (*'0*
kötet). Ebből ajándékképen kaptunk 17 m űvet (20 kötet). A be
szerzések között több kötettel szerepelnek Móra Ferenc, Ambrus
Zoltán művei, az idegen írók közül pedig Tolsztoj. A könyvtár
köteti;iriek szám a 2674. A könyvtárosok hetenkint két könyvtár
órát tarlottak, egyet a két felső osztály és egyet az V.— VI. osz
tály szám ára.
5. Történeti és földrajzi szertár.
A szertár ezévi gyarapodása: Északam erika, D élam erika,
Ausztrália falitérképei, Világtérkép (planiglobus), valam ennyi a
Magyar Földrajzi Intézet kiadása. Előfizettünk a F öldrajzi Közle
ményekre és a Föld és Em ber című folyóiratra. V ettünk végül
7 drb. Bárány-féle fényképet (tájképek, m űem lékek).
A szertár őre: Koch István dr.
6. Modern irodalmi szertár.
Üj könyvbeszerzés: Kempelen A.: Az ifjúság lélektanának
alapvázlata. Budapest, 1928. — M akkai S.: Ördögszekér. Buda
pest. — Glaeser F.: Aufgaben und Beispiele zur Elementarlogik.
Wien, 1925. -—- N adler J.: Literaturgeschichte der deutschen
Stämme. Bd. IV. Regensburg, 1928. — Űj képbeszerzés: A pan
nonhalm i apátság belseje, 4 nagyobb, 1 kisebb fénykép Schiller
W ilhelm Teli jéhez, a bécsi Szent István-templom, a bécsi Szent
István-tem plom belseje, Vesta-templom Róm ában, a firenzei dóm,
a Strozzi-palota Firenzében, Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus
előtt (Ch. W altner rézkarca).
Mikola Sándor igazgató úr ajándéka: 14 művészettörténeti
kép. Kovács János tan á r ú r aj.: Nagel S. R.: Deutscher Literatur
atlas. Boross István VIII. o. t. aj.: 7 drb. fénykép Athénről.
Özv. Nagyiványi Zoltánná úrnő ajándéka: Shakespeare
színművei. Víg és regényes színjátékok I.— II. Tragédiák I.— II.
Történelm i színművek I.— II. Budapest, Ráth Mór. — Heinrich
Zschokke: Grössere Novellen, Bd. 1— 3, 4— 6. W ien und Leipzig,
M. Stern. — Edgar Allan Poe: Unheimliche Geschichten, Stutt
gart, R. Lutz. — Alphonse Daudet: L ’Évangéliste. Paris, E.
Dentu, 1883. — Robert Hamerling: Amor und Psyche. Illustra
tion von Paul T hum ann. Leipzig, A. Titze. — H am erlings Werke..
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Bd. 3, 4. Ham burg, Verlaganstalt und Druckerei A.-G. — Robert
llam erling: Gesammelte kleinere Dichtungen. Ham burg, J. F,
Richter. 1870. — Das Buch der Bücher. Geist und W elt. Wien
und Teschen, Karl Prohascha. — Radó Antal: Költők album a. 35
m agyar festőművész rajzaival. 4. kiadás. Budapest. Lampei Ró
bert. — Zichy M ihály: Élete, művészete és alkotásai. Budapest.
Athenaeum 1902. — Arany-Zichy-album. Budapest. Kosmos. 1898.
— Katona József: Bánk-bán. Csók István képeivel. Budapest.
Pesti Napló. 1899. — 25 színes kép bajor, osztrák, és svájci vidé
kekről. — 26 róm ai, 3 firenzei, 1 velencei fénykép.
A szertár őre: Loisch János dr.
7. Klasszikái filológiai szertár.
Vétel útján gyarapodott: 1. Uhle H. Dr.: Griech. Vocab. in
etymol. Ordnung; 2. Kaegi Dr.-Bruhn Kurzgef. Griech. Schuigr.
38. Aufl.; 3. Bandién Dr.: Griech. Fibel; 4. Kübler-Petri: Griech.
vocab.; 5. Schlossarek: Die schulprakt. Bedeutung der rieht.
Auspr. des kiáss. Latein; 6. Bubbe-Sahse: Lat. W ortschatz auf
etym. Grandi.; 7. Dauer: Homer, Insel-Vrgl.; 8. Rosenthal: Hellas
und Rom; 8. Schwarz: Tiro Latinus; 9. Ferd. Sommer: Lat.
Schulgram m atik. — Tóth Kálmán dr. nyugalm azott tan á r úr
összesen 34 drb. klasszika-filológiai vonatkozású művet ajándé
kozott (auctorok 3, szakm űvek és értekezések 15, görög-latin
nyelv és stilus 10 drb., műarcheológiai értekezés 3 drb., vallás
tört. és mitológiai 3 d rb .); fogadja érte kedves intézete hálás kö
szönetét.
A szertár őre: Kliment Jenő dr.
8. Fizikai szertár.
Az 1928/29. tanévben a szertár gyarapodása a követ
kező volt:
1. Vétel útján: 6 drb. mavoineter, 6 drb. shunt- és 8 drb.
előtétellenállással; 2 borostyánlap, 5 berregő, kis rágós mozdony.
Kisebb beszerzések: elektromos vezetékek és szorítok, ban án 
hüvelyek és dugaszok, biztosítékok, p la tin á d ró l gum idugók,
acélgolyók, üvegcsövek, fa- és fémlemezek, árak, zsineg, rajz
papír, szűrőpapír, rajzszegek, paraffin, olaj, konyhasó, tixirnatrón, keserűsó, sósav, jég.
2. Ajándék útján: 3 lámpás vevőkészülék, Teasdale Ottó úr
ajándéka.
3. Javítás: fűtőakkum ulátor, stopperórák és vákuum cső ja 
vítása. Összes kiadás 669'72 pengő. Ennek az összegnek, vala
m int a m últ évi túlkiadásnak fedezésére szolgáltak: a rendes évi
átalány, az Egyház által külön megszavazott 1500 P szertáríej5
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lesztési átalány, a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium részé
ről a tanárképzőintézeti tanfolyam m al kapcsolatban kiutalt 200 P
átalány végül a fizikai gyakorlatokban résztvett tanulók díjai.
A szertár állom ányából 28 drb. nélkülözhető készüléket a
budapesti evang. leánykollégium fizikai szertárának enged
tünk át.
A szertár őre: R enner János.
9. Természetrajz! szertár.
Az új tanterv új feladatok elé állította a term észetrajzi szer
tárt, a meglevő anyagot á t kellett csoportosítani és új szemléltető
anyagot kellett beszerezni.
A szertári könyvtár gyarapodása. Vétel útján: L. Klein,
Sammlung naturw issenschaftlicher Taschenbücher, 12 kötet
(8ö'10 P), Fehér-M ágócsy, Erdészeti Növénytan I. k. (33'20 P).
Adomány útján: Pinnet-Sós, Az átöröklés, Term észettudom ányi
Közlöny 51— 61. évf., Népszerű term észettudom ányi előadások
12 f., Uránia 14— 16. évf., Term észettudom ányi T ársulat 27. évk.
(Rátz László ny. és tiszteletbeli igazgató adom ányai). H ayek G.,
Grosser H andatlasz, Berge F., Schmetterlingsbuch, M ann W.,
Zoologische Plaudereien, sejt- és szövettani praktikum . (Nagyivánvi Zoltánná úrnő ajándékai.)
Gyarapodás m űszerekben és kémiai eszközökben. Vétel ú t
ján: 1 fénygoniom éter, 1 durranógázfejlesztő, 1 exszikkátor, 1
dugófúrókészlet, 12 büretta-állvány, 14 Bunsen-égő, 1 vízfürdő
porcellánkarikákkal, 1 üvegkád, 12 üvegbura, 1 Kipp-féle gáz
fejlesztő, 200 drb. porüveg, továbbá folyadéküvegek és lom bikok
300 P értékben. Adomány útján: 1 üvegkád (Weicz Vilmos IV. B.
o. t. adom ánya).
Szemléltető képek gyarapodása. Vétel útján: A moly fejlő
dését és az oltási m ódokat ábrázoló falitáblák. Adomány útján:
51 reprodukció és fénykép (Elischer János I. A. o. t. adom ánya),
17 svájci alpesi kép és 10 drb. m ikroszkópium i preparátum
(Lóránt Ferenc VIII. o. t. adom ányai), 10 drb. stereoszkóp kép
(Orosdy Lajos III. B. o. t. adom ánya), a papírgyártást szemléltető
tábla (Vadász Sándor VI. B. o. t. adom ánya), a m adarak vonu
lását ábrázoló falitábla (a m. kir. földművelésügyi m inisztérium
adom ánya).
Az ásványtani gyűjtem ények gyarapodása. Adomány útján:
fémlemezek (Endrődi György VI. B. o. t. adom ánya), Albit,
Gneiss, Chloritpala (Stankovits Ödön úr adom ánya), pirites szén
(Nyíri György I. A o. t. adom ánya), gránát, sziderit (Pick János
IV. B. o. t. adom ányai), Pecten kövületek Kőhidáról (a soproni
kirándulók adom ányai).
A kém iai anyag gyarapodása. Vétel útján: 120 üveg külön
böző kém iai szer.
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A növénytani szemléltető anyag gyarapodása. 2 drb. cukornádrúd (Geiger András és László IV. A o. t. adom ánya).
Az állattani gyűjtem ény gyarapodása. Vétel útján: 2 bioló
giai preparátum , nappali pávaszem és a rovarrendek, Aporia
Crataegia üvegdobozban. Adomány útján: Vizi csibe és réti héja
(Schwarz László VI. A. o. t. adom ánya), kígyóbőrkészítm ény (Viest
László III. A. o. t. adom ánya). 2 drb. róka (Nagyiványi Zoltánná
úrnő adom ánya).
Ipari term ékek gyarapodása: gyújtógyártási eljárásra vo
natkozó készítmények (Lakner Tibor VI. B. o. t. adom ánya),
papírkészítési m inták (Breuer Pál IV. B. o. t. adom ánya), 2 cso
mag gyapot (Jász Elem ér és Tibor tanulók adom ánya).
A szertár őre: Bogsch Sándor dr.
10. A Dal- és Zeneegyesület szertára, könyv- és hangjegy
tára.
Teljes felszerelésünk a következő: az intézet nagy díszliarm ónium a (Sulek-család ajándéka) elektrom otoros hajtásra be
rendezve, az intézet Bösendorfer-féle zongorája, 1 kis harm o
nium, 2 nagybőgő tokkal, 3 cselló tokkal, 4 brácsa, 9 hegedű, 1
fuvola tokkal, 1 szárnykürt tokkal, 1 nagydobkészlet, hangjegy
állványok, dirigenspálca, hangjegyállványok, 4 könyvtárszekrény.
Idei gyarapodás, vétel útján: 1 cselló, adom ány útján: 1 he
gedű (Rátz László ny. és tb. igazgató virnak, az Egyesület volt
elnökének ajándéka).
A könyv- és hangjegytár 881 kötetből áll. 116 k. zongora
kétkezes, 25 k. zongora-négykezes, 66 k. hegedű zongorakísérettel,
3 k. gordonka zongorakísérettel, 26 k. ének zongorakíséretlel,
34 k. duó, 23 k. trio, 27 k. kvartett, 9 k. kvintett, 76 k. partitúra,
91 k. opera, 121 k. zongorakivonat, 74 k. elméleti mű, 20 k. k ü 
lönféle, 90 k. zenekari mű, 70 k. énekkari mű, 10 k. ének- és ze
nekari mű, ez utóbbi csoport az összes szólam okkal. Ezekben az
idei tanévben nem volt gyarapodás.
A szertár őre: Oppel Imre.
11. Éremgyüjtemény.
Gyarapodás vétel útján: Az orsz. m. régészeti társulat év
könyve I. és II. évf., adom ány útján: 1 drb. 1772-es közepes ezüst
érem (Bulyovszky Gyula dr., kiskunm ajsai főorvos, volt tanítvá
nyunk adom ánya), egy biharmegyei bronzkori temető leletéből
2 drb. kézzel form ált, ujj-nyom attal díszített kisebb agyagcsésze
(Bein Károly egyet, hallgató, volt tanítványunk adom ánya).
A gyűjtem ény őre: Kliment Jenő dr.
5*
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12. Mértani szertár.
Gyarapodás az 1928/29. tanévben ajándékozás útján a kökező: G. Müller: Übungsstoff für das geometrische Zeichnen;
Fink-Auer: 10 Figurentafeln und 84 Übungsblätter zur Geometrie
der Ebene; Adolf Brude: Stereoskopische Bilder aus der Stereo
metrie; Julius Schlotke: Stereoskopische Figuren; Dr. K F ink:
Die elem entare system atische und darstellende Geometrie der
Ebene; Adolf Brude: Das Zeichnen der Stereometrie; Otto v. F i
scher: M uster-Sammlung fü r das Linearzeichnen; Anton Andel:
Das geometrische O rnam ent; Leonhard Diefenbach: Geo
m etrische Ornamentik; Dr. W eill’s Graphische Hefte L, 11. (4 pél
dány) ; W . Koch und Dr. A. Cham bré: Graphische Algebra; H ack
ney Downs School m intafüzetei; Középiskolai M atem atikai és
Fizikai Lapok I.—IV. évfolyam a (1924— 1928). Valamennyi Rátz
László igazgató úr adom ánya.
A szertár őre: Renner János.
13. Művészeti rajzszertár.
Ez idén nem gyarapodott. A törött tárgyakat újakkal pótol
tuk. A könyvtár gyarapodását lásd a Benczúr Gy. képzőm űvé
szeti kör rovatban.
A szertár őre: Oppel Imre.
14. Egészségtani szertár.
A mentőszekrény folytatólagos kötözőszerkiegészítésén k í
vül a következő szakm unkákkal gyarapodott. Vétel útján: Hugo
Selter: H andbuch der deutschen Schulhygiene; Carl Flügge:
(irundriss der Hygiene; Gottstein, Schlossmann, Teleky: H and
buch der sozialen Hygiene und Gesundheitsfürsorge, IV. B andv
Gesundheitsfürsorge; Egészségügyi folyóiratok közül járt: Egész
ség, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale Hygiene..
A szertár őre: Bexheft Ármin dr.
15. Tornaszertár.
Űj beszerzések: 1 drb. céllövő fegyver, 6 pár futócipő, 17
jéghoki-ütő, 1 drb. jéghoki-korong, Sport-Enciklopédia; Árvái:
T alajtorna; Jakus: Áldozz naponként tizenöt percet egészséged
nek, 1 drb. indítópisztoly, 6 drb. vívókesztyű, 2 drb. vívókard;
Kankovszky: A céllövősport M agyarországon; Bucsányi: A te r
mészetes testápolás, Gyephoki-szabályok; Király: Tíz ríj lab d a
játék; Schützer: Segítségadás a szertornázásnál; Lukács: Az ön-
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védelem iskolája; Brülbeck: Tornagulák; Bárány: A sportszerű
úszás; Dr. Mező: Az olym piai játékok története; Vívóverseny
szabályok; Dr. Kellner: Mit kell a sportolónak saját testéről
tudnia. Adomány: golyófogó-szerkezet céllövéshez (Szandtner
Gyula gyáros adom ánya).
A szertár őre: Mikó Imre.
16. Az intézet képtára.
Gyarapodás. Az állam i és egyházi főhatóság vezetőemberei
nek, volt igazgatóknak és tanároknak nagyított fényképei, össze
sen 18 drb. Pecz Samu műegyetemi tanárnak, iskolánk építőjé
nek Sárkány Gyula festőművésztől származó olajfestm ényű arc
képe, Kéler Napóleonnak, intézetünk nagy jóltevőjének Oppel Im re
rajztanártól festett olajfestm ényű arcképe, Zsigmondy Jenőnek,
volt kerületi és egyházi felügyelőnek Glatz Oszkár festőművésztől
olajban festett arcképe.

VIII. Ifjúsági egyesületek.
1. Arany János-kör.
A kör működése ebben a tanévben is a régi m ederben folyt.
M unkásságát Remport Elek dr. tanárelnök vezetése m ellett a kö
vetkező tisztviselők irányították: Boross István VIII. o. t. I. tit
kár, Scholz László V ili. o. t. II. titkár, Scheiber László VII. o. t.
III. titkár, Benes Im re VIII. o. t. főpénztáros, Németh Pál és
Sehne Sándor VIII. o. tanulók főkönyvtárosok, Kolbenbeyer Zol
tán V ili. o. t. főellenőr, M endelssohn György VII. o. t., L uby Pál
VI. A. o t., Pál László VI. B. o. t. pénztárosok, Göndör T ibor VII.
o. t., Gara György VI. A. o. t., Domán Miklós VI. B. 0. t. ellen
őrök és Bak Tibor VII. o. t., Karczag György VII. o. t., Bartl
István VI. A. o. t. Koritsánszky Árpád VI. A. o. t , Freund György
VI. B. o. t., Kovacsovics Tibor VI. B. o. t., László István VI. B.
o. t. könyvtárosok.
A körnek összesen 150 tagja volt, a VIII. osztályból 25, a
VII. osztályból 41, a VI. A. osztályból 25, a VI. B. osztályból 38
rendes tag és az V. osztályból 26 olvasó tag.
Az év folyam án tartott 24 rendes ülésen bem utattak, illetve
előadtak és m egbíráltak 20 tanulm ányt, 1 szabad előadást 24 no
vellát, 12 költeményt, 4 m űfordítást és 31 szavalatot. A rendes
üléseken kívül egy díszülést is tartott a kö r s ezen Tolsztoj em 
lékének áldozott. M űsorán Boross István VIII. o. t. bevezető be-
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széde, Göndör T ibor VII. o. t., Scholz László VIII. o. t., Stux
László VIII. o. t. felolvásai, továbbá Szegő György és M akiár
Tivadar VII. o. tanulók szavalatai szerepeltek.
A m unkakedvet a kör versenyek és pályázatok rendezésével
óhajtotta fokozni. A szavalóverseny első d íját Scholz László VIII.
o. t. kapta, Szegő György VII. és Jagyugy P ál VIII. o. tanulók
pedig m ásodik-m ásodik díjat nyertek. A középiskolai szépiro
dalmi versenyek m intájára rendezett novellaversenyen legjobb
m unkát adtak be Berthelsen Béla, Kotányi Zsigmond, Molnár
Aladár és Scholz László VIII. o. tanulók. Az évvégi pályázatok
eredménye a következő volt. A Gárdonyi Géza m int regényíró
című tanulm ánypályázat díját (10 P), Boross István VIII. o. t.
és Göndör Tibor VII. o. t. közös dolgozata k apta, de ugyanekkora
díjjal jutalm azta a kör Scholz László VIII. o. t. hasonló cím ű
pályam unkáját is. A szabadon választott tanulm ány díját meg
osztva kapta Binét Imre, K rasznay Iván és Szegő György VII. o.
tanulók közös dolgozata Tragikus hősök a m agyar balladakölté
szetben és D om án Miklós VI. B. o. tanuló m u nkája Az Árpádok
és Dalmácia. A vers és m űfordításpályázatot Scholz László VIII.
o. t. nyerte. A novellapályázaton díjat nyertek M olnár Aladár VIII.
és Balogh János VI. B. o. tanulók, dicséretben részesült Scholz
László VIII. o. t. A D öbrentei-aranyat a kör legszorgalmasabb
m unkása, Boross István VIII. o. t. kapta.
A tagok m unkássága kielégítő volt és az ülések látogatóinak
száma némileg emelkedett.
A kör a Napkelet, Pásztortűz és M agyar Nyelv című folyó
iratokat járatta.
2. Dal- és Zeneegyesület.
T anárelnöke: Oppel Im re. Ifjúsági elnök: Győri Andor, fő
jegyző: Kolbenheyer Zoltán, főpénztáros: H áger Jenő, főkönyvtáros: Glosios Tibor, főgondnok: Dincsér Oszkár, ellenőr: Né
m eth Pál VIII. o. tanulók; aljegyző: Kürti László, alkonyvtáros:
Laszgallner Iván, alpénztáros: Mendelssohn György, algondnok:
Berényi György VII. o. tanulók; II. alkönyvtáros: Fehér György,
II. algondnok: Kerekes János VI. o. tanulók; III. algondnok:
Demjén András V. o. t.; főrendező: H orváth Károly VIII. o. t.
Az 1873. évben m egalakult Dal- és Zeneegyesület célja, hogy
az ének tantárgynak kiegészítőjeképen a két-, három - és négy
szólamú karéneket, valam int a magánzene m ellett a zenekari já 
tékot művelje. Minden tanuló, akinek van zenei hallása és ének
karban használható hangja, avagy játszik valam ilyen hangsze
ren, rendes m űködő tagja az ének-, vagy a zenekarnak. Méltá
nyos okokból a tanárelnök felm entheti az egyes tanulókat.
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A folyó isk. évben az énekkar 150 tagból, a zenekar pedig
30 tagból állott. A próbákat úgy tartottuk, hogy az egyes tanulók
hetenként csak egyszer voltak elfoglalva egy-egy prán.
A karm esteri teendőket ez évben Oppel Im re tanárelnök
látta el.
Két hangversenyt rendeztünk (dec. 22-én és április 20-án),
azonkívül szerepeltünk az iskolai ünnepélyeken (okt. 6., okt. 31.,
márc. 15. és június 15-én). Május 6-án az „Ifjú évek“ ifjúsági lap
javára a deáktéri ev. kollégium díszterm ében rendezett előadá
son három zenekari számmal szerepeltünk (Állaga Géza: Kossuth
induló és Régi m agyar táncnóta, valam int Erkel-Böhm : Bánk-bán
egyveleg). Június 11-én a kerepesi-temetőben a gimnázium nagy
nevű volt tanára, L ehr Albert sírem lékének leleplezésénél egy
gyászdalt énekelt a vegyeskar.
A két hangversenyen felülfizettek: K nuth Károly 30 P-t,
br. K ornfeld Mór, br. Kornfeld Pál, Kovács Ferencné, Fellner
György, Fellner Alfréd 20 P-t, Kovács Ferencné 15 P-t, br. Radvánszky Albert, dr. Németh Ödön, F ellner Pál, Tolnay Kornél,
Renk E rnő, dr. Németh Ödön (másodszor), Preisich Miklós, Baldauf Mátyás, br. Ohrenstein György 10 P-t, dr. Petrik Aladár, dr.
Böhm Dezső, dr. Petrik Aladár (másodszor), Vidovszky Gyula,
Eleöd Marcel 5 P-t, Halom Imréné, 4 Pt, Halom Tibor 3 P-t, Ke
mény Lajos, Kovács József, Bereczky Tibor, Berecz Nándor 2 P-t,
Hantos Árpád, H uber Miklós, N. N. 1 P-t, Lakatos Sándor
50 fillért
Az Egyesület legbuzgóbb, legtevékenyebb tagja részére
megszavazott 10 K.-ás aranyat a tanárelnök Dincsér Oszkár V ili.
o. t. főgondnoknak ítélte oda.
Dicséretet érdemeltek: Faragó György és Fehér György
VI. B. o. tanulók, akik az egyes vonószenekari művekhez zon
gora-, illetőleg harm ónium kíséretet írtak.
3. Ifjúsági Segélyegylet.
Az egyesület vezetését dr. T óth K álm án tan á r ú r nyuga
lomba vonultával Sulek József vette át.
Dr. Tóth Kálmán 32 éven át vezette az egyesület ügyeit
nagy szeretettel és buzgalommal, m indig a rra törekedve, hogy a
tanulók segélyezése m ellett a Segélyegyletet anyagilag is felvirá
goztassa. Csak a m ostoha viszonyokon m últ, hogy erre vonatkozó
reményei nem teljesedlek be oly m értékben, ahogy ő óhajtotta.
Áldásos m űködésére az egyesület m indig hálával fog visszaem
lékezni.
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Az egyesület bevételei 1929 m ájus 26-ig:
1. Tagdíjak a folyó iskolai évről . . .
2. Utólagosan befolyt lav. tagdíjak stb.
3. Adományok (Budapest Székesfőváros
3000 P, Fischer Ignác úr 200 P, Tébe
500 P, Szlovák P ál ú r 20 P, M. O. K.
T akarékpénztár 50 P, Pesti Magy.
Kér. Bank 100 P ) ................................
4. Könyvhasználati díjak
.....................
5. Takarékpénztári kam atok
. . . .
6. Vegyesek (kisebb adom ányok stb.) .
Összesen . .
Kiadások:
1. Könyvekre ésírószerekre
. . . .
2. Beiratási díjak, tandíjak, vizsgadíjak
3. Ö s z t ö n d í j a k ........................................... ,
4. V e g y e s e k ........................................... , ,
Összesen . .

157112 P.
80‘32 P.
3920'— P.

3920-—
1427-—
110 60
10'—
7119 04
2345‘63
507-—
1200'—
11417
4166-80

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

M aradvány 2952 24 P; amelyet az elmúlt évek m aradvá
nyával együtt takarékpénztárban helyeztünk el
A segélyegyleti könyvtár kezelésének fáradságos m unkáját
Faluba György tanár úr végezte. E könyvtár az elmúlt tanévben
230 tanulónak mintegy 2000 kötet tankönyvet adott kölcsön cse
kély díjért, 45 szegény tanulónak pedig teljesen díjm entesen. A
kölcsöndíjakból 1427 P folyt be. Az elengedett használati díj
600 P.
A tagsági díjak osztályonkénti beszedésénél a következő ta 
nulók buzgólkodtak m int osztálypénztárosok: Hager Jenő, Csipkay Sándor VIII., M akláry Tivadar, Mendelssohn György VII.,
Faragó György VI. B., Pécsi Imre, W allaszky Dezső VI. A., Mérő
István, Elek István, Németliy Lóránt V., W erkner Jenő, Soós Zol
tán IV. B., Rózsa Béla, L andi János IV. A., Abos István, Hochsinger Pál III. B., Zsigmondy György, Magyary-Kossa Gyula
III. A., Fleps W alter, Mosonyi Im re II. B., Salgó Gábor, Braun
Frigyes II. A., Császár Dénes, Kupéi Károly I. B., Elischer Gyula,
Lorber István I. A. o. tanulók.
4. A gimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet.
A főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet működése 31. évében
is Bereczky Sándor vallástanár vezetése mellett m unkálkodott. A
tanév elején tartott választm ányi ülés titkárnak Németh Pál V ili.
o., pénztárosnak M akláry Tivadar VII. o., ellenőrnek H orváth
Károly VIII. o. tanulót választotta meg. Osztálypénztárosok és
ellenőreik a következők voltak: I. A. Elischer Gyula, L orber Ist-
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ván, I. B. Morvay T iham ér, Császár Dénes, II. A. Szepesi János,
Forrai László, II. B. Bókay János, Fleps W alter, III. A. Rózsa
László, M agyarjr-Kossa Gyula, 111. B. Poklosi János, Kiss Géza,
IV. A. Landi János, Rózsa Béla, IV. B. Knuth Béla, Soós Zoltán,
V. Iíurucz Gyula, Heintz Károly, VI. A. W allaszky Dezső, Bartl
István, V LB. Freund György, Faragó György, VII. K ürti László,
M akláry Tivadar, VIII. H orváth Károly, Németh Pál. Egyes osz
tályokban a következő összeget ajánlották fel az év elején: I. A.
43-50 P, I. B. 25-50 P, II. A. 52 P, II. B. 30 P, III. A. 47 50 P,
III. B. 26 P, IV. A. 39-50 P, IV. B. 41 P, V. 65 P, VI. A 82 50 P,
VI. B. 38 P, VII. 45-50 P, VIII. 47-50 P. Összesen 583-50 P.
Május 4-én vallásos estélyt rendeztünk, melynek m űsora a
IX. fejezetben m egtalálható. A vallásos est bevétele 191 P 10 fillér
volt. Az egész évi jövedelem kitett 751 pengő 44 fillért. Ennek
egynegyedét 187 P 80 fillért a Gyámegylet az Egyetemes Gyám
intézet javára ennek pénztárába fizette be. A szabad rendelkezé
sére m aradt 563 P 58 fillérből adott a budapesti Prot. árva
háznak 30 P-t, a soproni Theol. O tthonnak 30 P-t, a kelenföldi
ev. tem plom alapra 30 P-t, az angyalföldi ev. tem plom ra 30 P-t,
a kőbányai ev. tem plom ra 30 P-t, a Luther-Szövetségnek 30 P-t,
a Luther-O tthonnak 30 P-t, Ev. özv. papnék O tthonára 30 P-t.
Tanulók segélyezésére kiosztott 295 pengőt. A m aradékot a tőké
hez csatoljuk.
5. Az Ifjúsági Sportkör.
A budapesti ág. hitv. ev. gimnázium D. S. K. sportköre a
Kisok budapesti kerületének északi csoportjába tartozik. 1913
szeptemberben alakult, s a Kisok 160 szám alatt igazolta.
A sportkör tiszteletbeli elnöke Mikola Sándor igazgató; ve
zetőtanára ghimesi Mikó Im re (lakik: Budapest, VII., Dam janichutca 26/b) testnevelési tanár.
Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 539.
A m agántanulók, illetve magánvizsgázók száma: 6.
A testgyakorlás alól felm entettek száma összesen: 37.
A testnevelési alapra fizető tanulók száma összesen: 421.
A testnevelési alap fizetése alól felmentettek szám a: 115.
A sportkörben m űködő tagok száma korosztályonként:
I. korosztály (10— 12 évesek): 36. II. korosztály (12— 14
évesek): 41. III. korosztály (14— 16 évesek): 72. IV. korosztály
(16 éven felül): 69. összesen: 218.
A sportköri m űködés heti óraszám a öszesen 6.
A sportkörben a következő szakosztályok m űködnek: labda
rúgó, füleslabda, kosárlabda, tennisz, torna, atlétika, úszás, vívás,
sí, korcsolya, jéghokki, céllövészet és turisztika.
Az intézetnek 200 m 2 alapterületű, fűrészporos padozatú
tornaterm e van. Udvara játék ra alkalmas, alapterülete 2,800 in2.
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Külön játszótere és uszodája nincs. Az atlétikai szakosztály tagjai
a Mac m argitszigeti sporttelepén gyakorolnak.
A sportkör tagjainak van m ódjuk téli sportok űzésére.
Háziversenyt a következő szakosztályok rendeztek: kosár
labda, labdarúgó, tenisz, vívó, atlétikai és céllövő.
Országos középiskolai versenyt a vívócsapat és a teniszcsa
pat vándordíjáért rendezett a sportkör.
A Kisok által rendezett budapesti kerületi versenyeken a
következők vettek részt: atlétikai versenyen (1928 okt. 8., 11. és
15.) 22 tanuló; síversenyen 3 tanuló; vizipoló versenyen 8 ta 
nuló; gyorskorcsolyaversenyen 4 tanuló; vívóversenyen 10 ta 
nuló; jéghokiversenyen 9 tanuló; mezei futóversenyen 1 tanuló;
atlétikai versenyen (1929 m ájus 25., 26.) 11 tanuló.
A Kisok által rendezett országos versenyen a sportkört kép
viselte: mezei futóversenyen 1 tanuló; vívóversenyen 5 tanuló,
atlétikai bajnokságban 11 tanuló.
A budapesti kerületi versenyeken elért eredm ények:
Atlétikai versenyen: II. korosztály triatlon csapata (Fényi
V., Ivnével V., Varga IV.) harm adik hely; III. korosztály pentatlon csapata (Jász VIII., Kovács VII., K ürti VII., Isteníts VIII.,
Göllner VI. A., Szepesi VI. A., Vajda VI. B., Kereszti VI. B.) ne
gyedik hely; IV. korosztály dekatlon csapata tizedik hely; összeredm ényben m ásodik hely; vízipólóversenyen a csoport első
helye; a döntő mérkőzésből egy tanuló késése m iatt kizárva.
Síversenyen: III. korosztály lesikló: V ajda VI. B. hatodik
hely; 111. korosztály műversenye: V ajda VI. B. m ásodik hely; IV.
korosztály m űverseny: Nőtel VII. hetedik hely.
Vívóversenyen: tőrcsapat második hely (Árvái VIII., Háger
VIII., Láng VIII., Feledi VI.); egyéni tőr: Árvái VIII. harm adik
hely; egyéni k ard: Pálfi VIII. nyolcadik hely.
Atlétikai versenyen: m agasugrás: Jász VIII. első hely; 100
m-es síkfutás: Kereszti VI. B. harm adik hely; 800 m-es síkfutás:
Isteníts VIII. m ásodik hely; magasugró csapat: ötödik hely (Jász
VIII., Isteníts VIII., Maiéter VIII., Czene VII., Szepesi VI. A),
152'6 cm átlag; 5X 100 m-es stafétafutás: első hely (Berthelsen
VIII., Kereszti VI. B., Nőtel VII., Isteníts VIII., Kürti VII.) 59
mp; 100X 200X 300X 400 m-es stafétafutás: első hely (Berthelsen
V ili., Kereszti VI. B., Isteníts VIII., K ürti VII.) 2 p 118 mp
Országos vívó versenyen: tőrcsapat m ásodik hely (Árvái
VIII., H áger VII., Láng VIII., Feledi VI. A.); egyéni tőr: Árvái
VIII. h arm adik hely.
Országos mezei futóversenyen: Isteníts VIII. nyolcadik hely.
Az országos atlétikai versenyen 7 tanulónk indul.
Az országos céllövőversenyen indul a sportkör csapata és
hat tanuló az egyéni versenyben.
A m últ iskolai évben, a szünidőre társadalm i egyesületek
nek kiadott sportköri tagok száma 10.
A sportkör vagyonának m ultévi m aradványa: 157 P 55 fdl.
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A jelen tanévben testnevelési járulékból befolyt 40% része
sedés: 334‘08 P.
A jelen tanévben befolyt egyéb bevételek összege: 408-60 P.
A sportkör jelen tanévi összes kiadása: 732’00 P.
M aradvány: 242 75 P.
A háziversenyeken elért eredmények:
Atlétikai pontszerzőverseny: 100 m: Kereszti VI. B. 1 pont,
Kürti VII. 1 pont, Berthelsen VIII. 1 pont, Isteníts VIII. 1 pont,
Háger VII. 1 pont; 400 m: K ürti VII. 3 p., Isteníts VIII. 3 p.; 200
méteres gát: Isteníts VIII. 1 p., Berthelsen VIII. 1 p.; 4X 100 m-es
staféta: VIII. oszt. csapata 1 p.; svéd staféta: VIII. oszt. csapata
1 p., VII. oszt. csapata 1 p.; m agasugrás: Jász VIII. 3 p., Isteníts
VIII. 1 p., Czene VII. 1 p., Szepesi VI. A. 1 p.; helyből m agas
ugrás: Jász VIII. 1 p., Isteníts VIII. 1 p., Maiéter VIII. 1 p., Ke
reszti VI. B. 1 p.; távolugrás: Jász VIII. 1 p., Maiéter VIII. 1 p.,
Isteníts VIII. 1 p., Czene VIII. 1 p., Szepesi VI. A. 1 p.; súlylökés
(5 k g ): Jász VIII. 1 p., D em jén V. 1 p., Szepesi VI. A. 1 p., Vajda
VI. B. 1 p., Németh V. 1 p.
Labdarúgó-bajnokság: első VI. B. csapata (Simon, Rem port,
Csite, Faragó, Kereszti, Petrovics, Vajda); második VIII. oszt.
csapata.
K osárlabda-bajnokság: első VII. oszt. csapata (Kirschner.
Kovács, Kürti, Hutter, V alentik); második VI. A. csapata.
Vívóverseny: tőr egyéni: 1. Árvái VIII., 2. Láng VIII., 3.
Háger VII., 4. Feledi VI. A.; alsóosztálvos tőr: 1. Goldmann IV.
B„ 2. Kocziszky II. B„ 3. Kalán IV. B.^ 4. Zmeskál IV. B.; kard
egyéni: 1. Pálfi VIII., 2. Láng VIII., 3. Árvái VIII., 4. Molnár V ili.
Atlétikai válogatóverseny: 100 m: Kereszti VI. B. 11*7 m p,
Berthelsen VIII. 12 mp, Jász VIII. 12-4 mp, Vajda VI. B. 12’6 m p ;
200 m: K ürti VII. 24 mp, Isteníts VIII. 25'2 mp; 400 m: Forgách
VI. B. 62 mp; 800 m: Istenits VI. A. 2 p 24-2 mp, H orváth VI. A.
2 p 25 mp; 200 m gát: Istenits VIII. és Jász VIII. 3P8 mp; 4X 100
méter: (Kereszti VI. B., Berthelsen VIII., Istenits VIII., K ürti VII.)
47'8 mp; m agasugrás: Jász VIII. 168 cm, Istenits VIII. 160 cm,
Czene VII. 150 cm, M aiéter VIII. és Szepesi VI. A. 145 cm; súly
lökés (7'25 kg): Jász VIII. 9’10 m, Istenits VIII. 8 59 m; súlylökés
(5 k g ): Németh V. 9-56 m ; távolugrás: Kereszti VI. B. 568 cm,
Istenits VIII. 565 cm, Ném eth VIII. 563 cm, Jász VIII. 559 cm,
Czene VII. 539 cm.
Síverseny: kezdők lesiklóversenye: 1. H orváth VIII., 2. F e
hér VI. B., 3. Németh VIII.; kezdők műversenye: 1. H orváth VIII.,
2. Benes VIII.; haladók lesiklóversenye: 1. Nőtel VI., 2. Vajda
VI. B., 3. Háger VII.; haladók műversenye: 1. Vajda VI. B., 2.
Nőtel VII.
Céllövő versenyen 14 tanulónk indul.
Atlétikai házi-bajnokságon kb. 30 tanulónk indúl.
A Masz. által rendezett városon keresztüli kegyeleti staféta
futóversenyen az intézet csapata az összes csapatok között 27., a
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középiskolai csapatok között a 6. lett. A csapat tagjai a kővetke
zők voltak: Isteníts V ili., Németh VIII., Kirschner VII., Göllner
VI. A., Kovács VII., H utter VII., Krével V., Kereszti VI. B., Men
delssohn VII., Maiéter V ili., Háger VII.. Bernjén V., Pálíi VIII.,
Szepesi VI. A., Istenits V. VI. A., H orváth VIII., Kolbenheyer VIII.,
Bertbelsen VIII., K ürti VII., Jász VIII.
6. Cserkészcsapat.
Intézetünk cserkészcsapata, a 16. szánni cserkészcsapat, az
idei tanévben 80 cserkészből és 8 farkaskölyökből állott.
A) A csapat vezetősége.
Parancsnok vitéz Réz Henrik dr., cserkésztiszt, az Országos
Intéző Bizottság és az Országos Központi Fegyelmi Bíróság rendes
tagja. Eredm ényes cserkész-m unkájáért a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter úrtól elismerő oklevelet kapott, am iről az
év történetében bővebben megemlékezünk. Helyettes parancsnok
Ivubacska Ferenc cserkésztiszt. Segédtisztek, rajparancsnokok:
Cservenka Andor egy. halig., Csipkay Sándor VIII., Kovács Jenő
egy. halig., Pildner György egy. halig., Szandtner Egon VIII.,
Székely Tibor. Jó szolgálatokat tett ezeken kívül Orbán Ferenc
volt csapattagunk. Őrsvezetők: Csipkay Ferenc VII'., H orváth
Károly VIII., Jagyugy Pál VIII., Kolbenheyer Zoltán VIII., Noszky
Tam ás VIII., Szolár Ferenc VIII., W ollm ann Károly VIII. Segédőrsvezetők: Bartl István VI. A., H orváth Dezső VI. A., Kappal
H erbert egy. hallgató, K nuth Károly VIII., K nuth Béla IV. B.,
Kusinszky György VIII., Laszgallner Guidó egy. hallgató, Lueff
Elem ér VII., Maier András IV. B., M akláry T ivadar VII., Molnár
Aladár VIII., Radó András egy. hallgató, Szőke Im re VI.
Régi, jó vezetőkről kellett a csapatnak lem ondania, am ikor
Blum enau Imre, dr. Szenthe István és Zechmeister István elfoglalt
ságuk m iatt a csapatból kiléptek. Több m int 10 évi önzetlen m un
kájukért fogadják azúton is a csapat háláját. Tanáccsal, jó szol
gálattal azért most is tám ogatták a csapatot. Diettrich Zsigmond,
a csapat tisztje, jelenleg Amerikában van 1 évi tanulm ányúton, de
rem éljük, hogy ú jra visszajön közénk.
B) Tóborok.
Az ünnep- és vasárnapi rendes kirándulásokat nem szá
mítva, a csapat szép számmal rendezett táborokat.
1928 m ájus 27— 29. Mozgótábor a Vértesben.
1928 június 21. H ajókirándulás T ahi-Tótfalüba és vissza.
1928 július 2— 24. Nagytábor M átranovákon (parancsnoka
volt m aga a csapatparancsnok). A nagytábort m eglátogatta gróf
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Teleky Pál tb. főcserkész, H iltrich Ödön dr. ny. igazgató, cím.
kir. főigazgató, Mikola Sándor igazgató, Vidovszky Kálm án orsz.
ellenőrző megbízott, a M agyar Cserkész szerkesztője. Ezzel k ap 
csolatban a nagyobb cserkészek bejárták a M átrát.
1928 augusztus 1— 26. Ausztriai mozgótábor, 14 résztvevő
vel. Vezetője Kubacska Ferenc csapattiszt volt. Sikerült szép bit
jük főbb állomásai: az Ötz-Tal, a Pitz-Tal, Innsbruck, Zell am
See, a Gross-Glockner, Salzburg, a Schafberg, Ischl, H alstatt, a
Dachstein, Linz, Bécs voltak. Ilyen nagy utat, kevés pénzzel,
csak jól kiképzett és fegyelmezett fiúkkal lehet megcsinálni.
Dicséret és elismerés a vezetőjüknek és a fiúknak egyaránt.
1928 szept. 1— 4. Velencei vízitábor, kevés résztvevővel.
1928 okt. 6— 7. M ozgótábor a Gerecsében. (6 fiú.)
1928 okt. 28. K irándulás Vácon át a Nagyszálra (48 fiú).
1929 június 8. H ajókirándulás Visegrádra, melyet a cser
készcsapat az igazgató megbízásából az ifjúság és hozzátartozói
részére rendezett (lásd bővebben a kirándulásokról szóló részben).
A hosszú telet a csapat sízéssel töltötte. Eddig a csapat a
síket az intézet Sportkörétől kapta kölcsön, de az idén 10 pár sít
sikerült szerezni a csapatnak és így ebben a sportágban is kezd
önálló lenni.
C) Testületi kivonulások.
1928 szept. 29— 30. A budapesti cserkészkerület hadi
játékára.
1928 okt. 26. Dr. Zsigmondy Jenő bányai egyházkerületi
felügyelő ú r temetésére.
1928 okt. 31. A reform áció ünnepére, a Vigadóba.
1929 május 16. Dr. Pesthy Pál egyházker. felügyelő ú r
beiktatására.
1929 június 2. A budapesti cserkésznapra, az FTC pályára.
D) Cserkészünnepélyek.
A csapat évről évre ünnepély keretében számol be nyári
álló- és mozgótáborozásáról, de az idén még az is ösztönözte a
csapatot, bogy az iskola fenntartó hatóságától sátorbeszerzésre
kapott kam atm entes kölcsönt részben törleszthesse. A jövedelem
ből sikerült 400 P-t törleszteni, azonkívül sikerült az összes
egyéb tartozásokat kifizetni.
1929 jan. 20. Beszámoló ünnep nyári táborainkról. (Műsorát
lásd a X. fejezetben.)
1929 ápr. 14. Vidám előadás; óriási erkölcsi sikerrel, tágas
díszterm ünk alig tudta befogadni kedves vendégeinket; ennyien
még ifjúsági ünnepélyen sem szoktak megjelenni. (Műsorát lásd
a X. fejezetben.)

1929 m ájus 20. Űjoncavató ünnep a Cserkészparkban. (Fo
gadalm at ill. ígéretet tesz 10 újonc és 9 farkaskölyök.)
A cserkészcsapat vezetősége a cserkészetben nem pusztán
ifjúsági egyesületet lát, hanem oly mozgalmat, amely jobb, ne
mesebb világfölfogást és életnézetet akar átplántálni az ifjú lelkekbe és ezzel egyszersmind a jövendő nemzedékekbe. E zt a célt
csak erőteljes lendülettel, nagy erőfeszítéssel, önzetlenséggel és
áldozatkészséggel lehet elérni. A csapat vezetősége ilyen lelkületet vár a csapat tagjaitól és abban a meggyőződésben van, hogy
azok a tanulók, akik a csapat tagjai voltak, az itt nyert világfel
fogást és gondolkodásm ódot akkor is m egtartják, am ikor kilép
nek az életbe és m egszűnnek a csapat tagjai lenni.
7. Benczúr Gyula képzőművészeti kör.
Tanárelnöke: Oppel Imre. Ifjúsági elnök Stux Sándor,
ellenőr Ivánka Andor VIII. o. tanulók; alelnök Laszgallner Iván,
főpénztáros Berényi György, alpénztáros Gerő Pál, főjegyző
Nőtel Rudolf, főkönyvtáros Hantos Andor, alkönyvtáros Grossm ann István, főszertáros K ürti László és Sasváry György VII. o.
tanulók, II. alkönyvtáros Blinczinger János, alszertáros Freund
György VI. A. o. tanulók.
H árom évvel ezelőtt alakult e kör abból a célból, hogy
vetítettképes előadások segítségével a tanulók képzőművészeti is
m ereteit gyarapítsa s hogy m egtanítsa az ifjúságot a képzőművé
szet rem ekeiben való gyönyörködni tudásra. M egemlítjük azt,
hogy a mi példánkon felbuzdulva, a főváros legjobbnak ismert
középiskoláiban egymás után alakultak meg a képzőművészeti
körök.
Összesen négy vetítettképes előadást rendezett a kör. Nov.
17-én Stux László ífj. elnök megnyitója után H antos Andor VII.
o. t. N ürnberg városának építészeti nevezetességeit m utatta be,
K rajnyák Géza VII. o. t. pedig D ürer Albert életéről és művészeté
ről tartott előadást.
December 4-én Ligeti Pál műépítész úr, iskolánk volt tanít
ványa, a Kör választott dísztagja, Új Pantheon felé címmel az
építészet fejlődését (hasonló c. művének alapgondolatát) m u
tatta be. Ezzel összefüggően: december 11-én Glatz Oszkár festő
művész úr, a képzőművészeti főiskola tanára, a Kör választott
dísztagja a festészet m ai állásáról tartott előadást.
Ez a három előadás nyilvános volt, s hatásuk akkora volt
a közönségre, hogy hárm an 50—50 pengő befizetéssel alapító
tagokul jelentkeztek. Ezek: Egger Gyula vezérigazgató, Szűcs
Bertalan bankigazgató és báró Schossberger K lára festőművésznő.
Fogadják m indhárm an lelkes pártfogásukért hálás köszönetünket. Az alapító tagok száma ezzel elérte a 30-at.
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A negyedik előadást a kör rendes tagjai részére ápr. hó
10-én tartotta meg, m ikor is Oppel Im re tanárelnök a görög szob
rászat legjelesebb alkotásait m utatta be vetített képekben; ápr.
17-én ezt az előadást — kívánatra — megismételte. H álásan kö
szönjük a Barcsay-utcai gimn. szívességét, hogy a szükséges diapozitíveket az előadáshoz kölcsönadta. Előadásaink jövedelméből
sikerült összehoznunk az 1200 pengős vetítőgép és több kötet
m űvészettörténeti könyv beszerzése u tán még 220 pengőt (ennyi
a kör készpénzállom ánya), de még sok pénz kellene a teljes gyűj
tem ény megszerzésére.
A kör a Magyar Művészet, a Képzőművészet és a M agyar
Iparm űvészet című folyóiratokra előfizetett. A kör könyvtárát,
m ely a folyó tanévben „A m agyar népművészet“, Ybl: Az utolsó
félszázad művészete“ , Bende: Zichy Mihály élete, Lázár Béla:
Zichy Mihály élete és művészete c. m űvekkel gyarapodott, m ind
az olvasódélutánokon, m ind pedig otthon számosán használták.
A könyvtárt újonnan rendezte Hantos Andor főkönyvtáros. A kör
többször rendezett tárlatlátogatásokat.
8. Sakk-kör.
A kör ez évben is élénk sakkélet színhelye volt. Háziverseny,
vigasz- és villámverseny, szim ultán, továbbá iskolaközi csapat
m érkőzések rendezésével a tagoknak bő alkalm uk nyílt játék 
tudásuk fejlesztésére. C sapatunk derekas küzdelm ét m utatják az
alábbi eredmények: Eötvös reál ellen 3 : 6 és 9 : 1 , Berzsenyi
reálgim n. ellen 4% : 3% , V örösm arty reál ellen 2 : 4, Kemény
reál ellen 5 : 1 és 4 : 2.
Szimultán előadásra Örvényi Béla gyógyszerész úr, az Erő
sakkrovatvezetője volt szíves vállalkozni. + 1 9 eredm énnyel vé
gezte egyetlen szim ultán-délelőttjét. A középiskolai sakkbajnok
ságban is résztvettiink és Pukánszky Sándor V. oszt. tanuló révén
negyedik helyet értünk el. K orai halála körünket buzgó és tehet
séges tagjától fosztotta meg. A villám tornát a kör az ő emlékének
szentelte. A kör élén a következő tisztikar állott:
Tanárelnök: Bölcsházy Árpád.
Ifjúsági elnök: V áradi Ferenc VIII.
Alelnök: Freund György VI. B.
Jegyző: Karczag György VII.
Pénztáros: Heintz K ároly V.
Szertáros: Dér Miklós VI. B.
Csapatkapitányok V áradi VIII., P intér VI. B., Soós IV. B.
tanulók voltak. A kör jelenlegi vagyona 3 sakk, 2 sakk-könyv és
kb. 40 P készpénz.
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IX. Az intézet ünnepeinek, nyilvános előadásai
nak és hangversenyeinek műsorai.
1. É vm egnyitó ünnep szept. 7-ikén d. e. 9 órakor.
Az évmegnyitó ünnepen „Erős várunk . .
eléneklése után
BereCzky Sándor tan ár imádkozott, Mikola Sándor igazgató be
szédet m ondott. Az ünnepet a Hym nus eléneklésével fejeztük be.
2. Október 6-iki nemzeti gyászünnep d. e. 9 órakor.
1. Hiszekegy, énekelte a Dal- és Zeneegyesület énekkara,
Oppel Im re tan á r vezetése mellett. 2. Scholz László VIII. c. t.
szavalata: Szathm áry: Ne sírjatok . . . 3. Dr. Koch István tan ár
ünnepi beszéde. 4. Beethoven: Isten dicsősége, énekelte a Dal- és
Zeneegyesület énekkara, Oppel Imre tanár vezetésével. 5. Jagyugy
Pál VIII. o. t. szavalata: Palágyi: Okt. 6. 6. Himnusz, énekelte
az ifjúság.
3. Október 31-iki reformáció-ünnep, d. e. 9 órakor.
1. Erős várunk, énekelte az ifjúság. 2. Ünnepi beszéd, ta r
totta Bereczky Sándor tanár. 3. Reményik Sándor: Az óriás,
szavalta Scholtz László VIII. o. t. 4. Egyház és reformáció, írta
és felolvasta H orváth Károly VIII. o. t. 5. Erős várunk utolsó
versszaka, énekelte az ifjúság.
4. A Dal- és Zeneegyesület l. hangversenye, dec. 22-én
7 órakor.

este

1. Mozart: Figaro házassága. Nyitány. Előadta a zenekar.
2. Zsadányi: Boka kesergője. Hegedűn előadta: Győri Andor
VIII. o. t., zongorán kísérte: Faragó László VIII. o. t. 3. a) Beet
hoven: Isten dicsősége, b) Mozart: Fenn a csillagok fe le tt. . . Elő
adta az énekkar. 4. a) Liszt: Gnómok tánca, b) Heym ann: T ü n 
dérek játéka. Zongorán előadta: Faragó László VIII. o. t. 5. Hainisch: Karácsonyi harangok. Előadta a zenekar. 6. H ändel:
Lento. — Allegro. — Largo. Előadta a zenekar. 7. Kéler: Pusz
ták fia. Hegedűn előadta: Ágoston Im re VII. o. t. Zongorán k í
sérte: Mendelssohn György VII. o. t. 8. a) Szögedi Endre: Hajók
találkozása, b) Dowland John: M adrigal. Előadta az énekkar.
9. a) Rachm aninoff: Prélude. b) Sauer: Szelek susogása. Zongorán
előadta: Gerö György VIII. o. t. 10. Schubert: Hősök indulója.
Előadta a zenekar. A zenekari és énekkari szám okat Oppel Im re
tanárelnök vezette.
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5. A cserkészcsapat 1. nyilvános előadása, január 20-án d. u.
5 órakor.
í. Prológus. Elm ondta Maier András IV. B. o. t. 2. A nagy
táborról való beszámoló előadás. Felolvasta Pildner György. 3.
Hogyan készültünk a nagytáborra? (Rövid jelenet.) írta és elő
adta: Kubacska Ferenc, Orbán Ferenc, Pildner György. 4. Az
ausztriai mozgótábor beszámolója, vetített képekkel. Előadta
Kubacska Ferenc.
6. Március 15-iki nem zeti ünnep, cl. e. 9 órakor.
1. Kossuth-induló, előadta a zenekar, Oppel Im re tanár ve
zetése alatt. 2. Agyagfalvi Hegyi István: Új m árcius, szavalta
Szegő Gyöi'gy VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd, m ondotta dr. Reimport
Elek tanár. 4. Talpra m agyar, énekelte a vegyeskar, Oppél Im re
tanár vezetésével. 5. Arany: Rendületlenül, szavalta Scholtz
László VIII. o. t. 6. Szózat, énekelte a közönség és az ifjúság.
.7. A cserkészcsapat II. nyilvános előadása (vidám
14-én d. u. 7 órakor.

est) április

1. Prológus. Elm ondta Orbán Ferenc. 2. A piócák szigete.
(Kirándulás a Velencei-tóra.) írta és felolvasta Laszgaílner
Guidó. 3. A néma zenész. Szereplői voltak: H orváth Károly,
Szandtner Egon és Binder Tibor VIII. o. tanulók. 4. Miss Ara
bella, a kötéltáncosnő. Bem utatta K rajnyák Géza VII. o. t. 5. Egy
gondolat bánt engemet. (Paródia.) Szavalta Jagyugy Pál V ili.
o. tanuló. 6. A zenebohóc. E lőadta O rbán Ferenc. 7. A leghelye
sebb farkaskölyök éneke. Laszgaílner Guidó és kis társai. 8.
Csirkefogó-gazember. (Jelenet.) Előadták: m. Kovács Jenő és
Laszgaílner Guidó. 9. Állatquártett. Énekelték: Kappal Herbert,
Kendeh-Kirchknopf György VI. o. t., K nuth Károly IV. A. o. t. és
Laszgaílner Iván VII. o. t. Karm ester: Cservenka Andor.
8. .4 Dal- és Zeneegyesület II. hangversenye ápr. 20-ikán este
7 órakor.
1. a) Kossuth-induló. b) Régi m agyar tánc. Előadta a zene
kar. 2. Dohnányi: a) C-dur rapszódia, b) Induló. Zongorán elő
adta: Fehér György VI. B. o. t. 3. Köveskuti-Halasy: A vén kuruc.
Melodráma zenekarkísérettel. Szavalta: Jagyugy Pál VIII. o. t.
4. Magyar dalok. Énekelte a gyerm ekkar. 5. Hubay: a) Hullámzó
Balaton, b) Magyar népdal. Hegedűn előadta: Glosios Tibor VIII.
oszt. tanuló. Zongorán kísérte: Faragó László VIII. o. t. 6. Ma
gyar népdalok. Énekelte a vegyeskar. 7. Erkel-Bőhm : Bánk-bán
egyveleg. Előadta a zenekar. 8. a) Liszt: V. Magyar rapszódia, b)
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Verdi-Liszt: Rigoletto. Zongorán előadta: Faragó György VI. B.
oszt. tanuló. 9. Csokonay dalok. E lőadta a férfikar. 10. Rákócziinduló. E lőadta a zenekar. A zenekari és énekkari szám okat
Oppel Im re tanárelnök vezette.
9. A z Ifjúsági Gyámintézet vallásos estélye m ájus á-én,
este 6 órakor.
1. A közönség az Erős várunk első versét énekelte. 2. Mi
ellen protestálunk? címen Bereczky Sándor vallástanár m ondott
megnyitó beszédet. 3. Faragó László VIII. o. t. zongorán előadta
Debussy: Jard in sous la pluie-jét. 4. Jagyugy P ál VIII. o. t. sza
valta Scholz László VIII. o. t. Em ber szeress! cím ű költeményét,
ő. Stux László VIII. o. t. olvasta fel dolgozatát A speieri birodalm i
gyűlés címmel. 6. K ürti László VII. o. tanuló Mendelssohn György
VII. o. t. zongorakísérete mellett hegedűn játszotta Veracini-Corti
Largó-ját. 7. Nagy M ihály VI. o. t., Sajó S. M agyar ének 1919-ben
című költem ényét szavalta. 8. Mendelssohn Gy. VII. o t R achm a
ninoff Prelude-jét játszotta zongorán. 9. Scholz L. VIII. o. t. saját
költem ényeit adta elő. 10. Faragó György VI. o. t. Chopin Ballade-jét a d ta elő zongorán. 11. Rim ár Jenő VI. o. t., Varga Gy.
K ossuth-nóta cím ű költeményét szavalta. 12. Rem port Elek dr. ta 
nár ad ta elő több költeményét. 13. Bohár László IV. o. t. Csengey
G. A b u d a i párbaj cím ű költeményét szavalta. 14. A közönség
Erős v áru n k 4-ik versét énekelte.
10. Hála- és em lékünnep június 15-én d. u. 6 ó.
1. H ändel: Largo. Előadta a zenekar, Oppel Im re vezetéscével. 2. Németh Ödön dr. iskolafelügyelő megnyitóbeszéde. 3.
Mikola Sándor igazgató megemlékezése negyedszázados iskolaépületünk megterem tőiről. 4. Raffay Sándor dr. püspök záróbe
széde. 5. Pappváry-Szabados: Hiszekegy. E lőadja az énekkar
Oppel Im re vezetésével.
i'*~.
11. Évzáró ünnep június 26-án d. e. 9 ó.
1. Ifjúságom teremtője, énekli az ifjúság. 2. Bereczky Sán
dor vallástanár im ája. 3. Mikola Sándor igazgató évzáró beszéde.
4. Ö sztöndíjak és jutalm ak kiosztása. 5. Himnusz, énekli az
ifjúság.
_
, # iff! ‘
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X. A gimnáziummal kapcsolatos evangélikus
internátus
Intézetünk fennállásának m ásodik évében nevezetes előre
haladást tett abban a tekintetben, hogy gim názium unk s az ev.
nevelés érdekében vállalt feladatát betölthesse. A nagytiszteletű
képviselőtestületnek 1928 m ájus 18-án hozott határozata értelm é
ben m egtörtént a lakóknak kiköltöztetése s az épületnek intézeti
célra való átalakítása. Ez a m unka nagy nehézséggel járt. Csak
hosszadalm as bírósági tárgyalásokkal lehetett érvényt szerezni a
fennálló korm ányrendeleteknek, úgyhogy az átalakító m unka az
egész tanévben folyt s az intézet csak fokozatosan juthatott vég
leges helyiségeinek birtokába. Szeptember elején semmivel sem
volt több férőhelyünk, m int az előző évben. Ennek következtében
a felvett növendékek elhelyezése csak akkor vált kifogástalanná,
am ikor szeptember végén az intézet végleges helyiségei közül a
földszintieket, október végén az első, november végén a m ásodik
em eletieket elfoglalhattuk. Március havában kaptuk meg a h a r 
m adik emeletet s tanév végén néhány fontos helyiséget a m áso
dik emeleten. A folytonos költözködés, új meg új elhelyezkedés
term észetesen nem szolgált az intézetben folyó nevelőm unka ja 
vára, de eredm ényeként oly berendezkedéshez jutott az intézet,
mely a legkényesebb igényeket is kielégíti s lehetővé teszi, hogy
az intézet a növendékek nevelésében a legmódszeresebben járjon
el s kitűzött célját elérhesse. A cél az, hogy am int gim názium unk
elsőrangút produkál a tanításban, éppen úgy első legyen a neve
lés terén a vele kapcsolatos internátus is.
Az intézet ekként kiképzett alakjában 45— 50 növendék be
fogadására szolgál s az intézeti épületnek egyelőre csupán kiseb
bik, de szebbik, a fasori villák kertjeire néző, levegős felét fog
lalja el. A földszinten van a növendékek ebédlője, a gazdasági h e
lyiségek s a személyzet lakásai, az első emeleten a fogadó- és
irodahelyiségek, orvosi- és betegszobák, az eforus lakása, a m á
sodik emeleten a növendékek nappali szobái, a dolgozószobák, a
zeneszobák, a nagy m unka- és játszóterem , a harm adik emeleten
a hálószobák, fürdőterem és m osdók. A helyiségek kényelmesek,
tágasak, m odernül berendezettek (8, 6, 4 ágyas hálószobák, 12,
6, 4 m ukaasztallal felszerelt dolgozószobák). Az egész berendezés
és felszerelés — hála egyházunk áldozatkészségének — m ind azt
célozza, hogy az intézet m unkája m inél sokoldalúbb s a p ro 
testáns nevelési elveknek megfelelően minél egyénibb legyen s ev.
egyházunk és hazánk szám ára olyan férfiakat neveljen, kik az
iskolai képzettség mellett sokoldalú társadalm i műveltségben az
átlagon felülemelkednek.
Az első esztendő 20 növendéke közül részben tanulm ányi,
részben családi okból a tanév végén eltávozott 7. A 13 régi nö
vendékhez új növendékül felvétetett 20. Ezek közül még a szün
idő folyam án visszalépett 5, mivel a kért kedvezményes ellátást

6*

83

nem k ap ta meg. Intézetünk ú. i. ezidőszerint sem vagyonnal, sem
alapítványokkal nem rendelkezik, úgyhogy csak igen kis m érték
ben segíthet a szülők terhein. Bár m egnyilvánul az az óhajtás,
hogy az iskola indokolatlanul is m agára vállalja a gyerm ekek
neveltetésének költségeit, sok szülő mégis érdem etlenül esik el
attól, hogy tehetséges gyerm ekének megfelelő nevelést adjon. Va
gyonos hittestvéreinknek az ősök példájára ú jra felgyűlő áldo
zatkészsége segíthetne csupán e bajon. Egyházunk m áris elment
az áldozatkészségnek végső határáig akkor, am ikor az első évben
4 növendékünknek 2000, a f. tanévben 5 növendékünknek 2580
pengőt ju ttatott kedvezményképen. Egy növendékünk szüleinek
városba való költözése m iatt évközben lépett ki. Az évvégi lét
szám; 27. Vallás szerint: ev. 17, ref. 6, rk. 1, izr. 3. A szülők
lakóhelye szerint: helybeli 4, pestmegyei 4, más megyebeli 12,
megszállott területről 7. A szülők foglalkozása szerint: földbir
tokos 6, gyáros 1, iparos 1, kereskedő, vállalkozó 2, banktisztvi
selő 1, lelkész 3, tanár 1, ügyvéd 3, orvos 1, gyógyszerész 2, m ér
nök 3, jegyző 2, katonatiszt 1. Osztály szerint: I. oszt. 5, II. oszt.
5, III. oszt. 5, IV. oszt. 5, V. oszt. 4, VI. oszt. 2, VII. oszt. 1. Volt
még 4 félbennlakó növendék is.
A növendékek egészségi állapota a tanév folyam án kifogás
talan volt. December—jan u ár hónapban sok volt ugyan a meg
hűléses megbetegedés, de ezeknek nem volt semmi kom olyabb
következménye. Növendékeink kevés ellenálló erőt hoznak hazul
ról s edzettségük az időjárás változásaival és az egészséges életmód
követelményeivel szemben minimális. Azok, kik m ár tavaly is
intézetünkben éltek, sokkal egészségesebbek voltak ebben az év
űén, m int tavaly. Éppen úgy nem volt m ár ezeknek bajuk a fo
gaikkal sem, míg az újak fogazatának rendbehozása sok m unkát
igényelt. Kitűnő szolgálatot tesz ebben a tekintetben az intézet
saját fogorvosi berendezése. Az állandó ellenőrzés nagy áldás nö
vendékeinkre s megkíméli őket m inden későbbi bajtól és fogya
tékosságtól. A nagy influenza-járvány elkerülte intézetünket, ép
pen úgy a fertőző betegségek is egy kanyaróeset kivételével, me
lyet sikerült elszigetelnünk. Sokat szenvedett 3 növendékünk m a
gával hozott szervi hibája m iatt. Fővárosban való nevelkedésük
azonban lehetővé tette a baj felismerését és azt, hogy attól —• h a
bár súlyos operáció révén -— de mégis szerencsésen m egszaba
duljanak.
Növendékeink testi fejlődése általában kiváló. Jellemző erre
iskolánk testnevelőtanárának nyilatkozata, aki szerint legerőtel
jesebb testi fejlődés az internátus növendékein észlelhető a gim ná
zium tanulói között. Ezeken nem látszik sem az iskolai tíz hónap
hatása, sem a sok zárt helyiségben való tartózkodás, jól tápláltak,
frissek. A felsőosztályos növendékek torna verseny eken 22 érm et
szereztek. Köszönhető ez bizonyára annak, hogy az intézet higié
nikus berendezésével s következetesen keresztülvitt életrendjével
az egészséges élet m inden tényezőjét bőségesen bocsátja növen-
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dékei rendelkezésére. Különösen nagyhatású volt ebben a tek in 
tetben az, hogy az őszi és tavaszi hónapokban állandóan te n 
isz e z h e tte k , november 15-től m árcius 15-ig pedig a városligeti
nagy m űjégpályán az időjárástól függetlenül naponként 1— 2 órát
korcsolyázhatták. Hálás köszönetét kell itt m ondanunk Zsig
m ondy Géza, min. tanácsos úrnak, ki ifjúságunk iránti szerétéi
ből ebben az évben hat tiszteletjegyet eszközölt ki szám unkra.
Kitűnő hatással volt különösen a kisebbek fejlődésére az, hogy a
téli hónapokban csukam ájolajat szedtek s valam ennyiükre, hogy
az intézeti étlap összeállításában mindig a lehető legnagyobb vál
tozatosságra törekedtünk. Ez utóbbi jellemzésére szolgáljon az
alábbi, sebtében kikapott heti étlap az őszi és tavaszi időszakból (a
reggelit, uzsonnát nem említve. L. 86. old.)
Az Internátus egészségi felügyeletét dr. Hajnos Gyula, egész
ségügyi tanácsos, gyermekorvos, a fogorvosi teendőket dr. Binder
Dezső, fogorvos látta el lekötelező szívességgel. A növendékek el
látását özv. Till' Imréné úrnő intézte, a betegeket Kovács Eliz,
diakonissza-testvér ápolta.
A szellemi nevelés terén még nem ilyen kedvező az ered
m ény. Intézetünk ugyan felhasznál m inden alkalm at, hogy az is
kola tanító m unkáját tám ogassa és elmélyítse, itt azonban egye
lőre olyan akadályokkal kell m egkiizdenünk, melyeket legyőz
nünk igen nehéz. Üj intézetünk növendékei m ind idegen iskolák
ból, m egszállott területről, falusi elemi iskolákból jöttek és nehe
zen állják a versenyt a fővárosi tanulókkal. Igen sok növendé
künknél volt szükség arra, hogy a szokott tanulm ányi ellenőrzé
sen kívül korrepetitorok útján gondoskodjunk annak áthidalá
sáról, am i különbség hiányos előképzettségük és iskolánk köve
telményei között fönnáll. Azok, akik m ár régebben járnak isko
lánkba, vagy tavaly is itt voltak az intézetben, azok kielégítő ered
m ényt értek el. Bár tanári testületünk nagy megértéssel és jó ak a
rattal kezeli e nehézségeket, az eredm ény megítélésében term é
szetesen csak a kifejtett szorgalm at és tudást veheti számba, nö
vendékeinknek erre való megnevelése azonban hosszabb időn k e 
resztül való kitartó m unkát igényel. Az intézet mindent elkövet,
hogy vidékről származó növendékeinek szellemi színvonalát
emelje. M int a m últ évben, ebben az évben is az őszi hónapokban
m egm utattuk növendékeinknek úgyszólván az egész fővárost, té
len a m úzeum ok látogatását kiegészítették néhány olyan m úzeum 
mal, m elyben tavaly nem jártak (Néprajzi m úzeum, Ráth Györgymúzeum, Keletázsiai m úzeum ). Tavasszal folytatták a környékre
tett kirándulásokat (Pálvölgyi barlang, Szépvölgy, Budakeszi,
Pomáz, Nagykevély, Oszoly stb.). Egynapos kiránduláson m eg
tekintették Esztergom nevezetességeit, s onnan a felséges dunai
hajóúton tértek haza. Az internátusi program m on kívül természe
tesen résztvettek az iskola m inden ünnepségén, előadásain, h an g 
versenyein, öt növendékünk az iskola soproni tanulm ányútján s
valam ennyien az iskola hajókirándulásán.
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É tla p .

Idő

Tízórai

Október
15.
Hétfő

Lekvároskenyér

Burgonyaleves - Kalarábéfözelék húsostojással —
Szőlő.

Marhasült makaróni
val — Káposztás
kocka.

16.

Szafaládó
kenyérrel

Paradicsomleves —- Töltött
káposzta — Alma, dió.

Sültburgonya vajjal
— Grizesmetélt.

17.
Szerda

Vajaskenyér Húsleves — Marhahús tar
honyával és kapormártás
sal — Almakompót.

Tökfőzelék bundáskenyérrel - Szilvás
lepény.

18.
Csütörtök

Túróskenyér Bableves — Töltött borjú
szegy burgonyával —
Barátfüle.

Burgonyametélt —
Szőlő.

Szalonna
kenyérrel

Karfiolleves — Rántott
ponty rizzsel — Túrosgombóc.

Paradicsomosburgo
nya kolbásszal —
Tojásosmetélt.

Zsíros
piritós

Zöldségleves — Diósmetélt
habbal — Alma.

Zöldbabfőzelék sertés
hússal — Piskóta
palacsinta.

Pástétomos
kenyér

Csontleves — Borjú sült
burgonyával és céklával
— Piskóta tejkrémmel.

Szalámi, vaj, madár
tej.

Zsíros
piritós

Bableves — Savanyúbur
gonya sertéshússal —
Rizsfelfújt satóval.

Tormásvirsli —Túrósmetélt.

Liptói túróskenyér

Tarhonyaleves — Töltött
borjúszegy burgonyával,
céklával — Csokoládé
gömbök.

Lencsefőzelék sült
szalonnával.

Szalonnáskenyér

Burgonyaleves — Töltött
paprika — Dióstekercs.

Zöldparaj sertéshússal
— Lekvárosmetélt.

Kedd

iy.
Péntek

20.
Szombat

21.
Vasárnap
Április
Hétfő

30.
Kedd

Májas 1.
Szerda

2.
Csütörtök

3.
Péntek

4.
Szombat
5.
Vasárnap
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E b é d

Vajaskenyér Húsleves — Marhahús bur
gonyával, hagymamártás
sal — Kakaóspiskóta.

V a c s o r a

Borsófőzelék sült
szalonnával —
Császármorzsa.

Zsiros
piritós

Gulyásleves — Sonkás
kocka — Narancs.

Francia burgonya —
Palacsinta

Lekváros
kenyér

Csorgatott-tésztaleves —
Székelygulyás — Túrós
lepény.

Babfőzelék sertéshús
sal — Mákosmetélt.

V aj askenyér Karfiolleves — Töltött
felsálszelet makarónival
Puncstorta.

Borjúsült rizzsel,
uborkával - Vegyes
befőtt.

Az iskolai tanítást kiegészítette ebben az évben is növen
dékeinknek énekben, zenében s az idegen nyelvekben való o k ta
tása. Az éneket heti egy-egy órában unisono és karban gyakorol
ták, zongorázni 11-en, hegedülni 5-en, csellózni 1 tanult. A zene
oktatás a Zeneművészeti főiskola tanterve szerint történt s a nö
vendékek az alsó és néhányan a középső évfolyamok anyagát vé
gezték el. A német társalgás tanításában fontos újítás volt, hogy
növendékeinket kezdők (15) és haladók (12) csoportjára oszt
hattuk. Ezzel a haladók m unkakörét és a társalgás anyagát je
lentékenyen kibővíthettiik. A növendékek folytatták a ném etor
szági középiskolás diákokkal való levelezést, melynek célja a nyelv
gyakorlásán kívül az volt, hogy megismertessék hazánk jelenlegi
szom orú helyzetét és írásban s képben fővárosunkat. Különös
érdekességű itt az a Rundschreiben, m ely nyolc különböző helyen
lakó ném et és m agyar diák közt vándorol, s melyben növendé
keink szép gondolatokat váltottak egymással a mai ifjú hazasze
retetéről, barátságáról, erkölcsi világnézetéről. Az angol nyelvet 7
növendékünk tanulta, a francia nyelvet 1. A zongorát és unisono
éneket dr. Gaál Endre, a hegedűt és karéneket dr. B aum ann
Gyula zenetanárok tan ították. A kezdő német társalgást Szlabóczky Emil, a haladókét Kalavszky István nevelőtanárok vezet;
ték. Az angol nyelvet S. K. Johnson, B. Se. (Manchester), a francia
nyelvet dr. Kerecsényi Dezső, gimn. ta n á r tanította. A vívást 5 n ö 
vendékünknek Gimesi Mikó Imre, testnevelőtanár tanította.
Já ra ttu k növendékeink szám ára az Öröm hír, Az Erő, Ifjú 
ság és Élet, Vasárnapi könyv, Ifjú évek, A Zene, A Jég, Ifjúsági
testnevelés, Der gute K am erad c. lapokat.
Az erkölcsi nevelés terén iparkodtunk az iskola nevelömunkáját akként elmélyíteni, hogy növendékeinknek kialakuló jellem e
lassanként m egkapja azt az emelkedett színvonalat, am it jövendő
hivatásuk megkíván. Testületileg vettünk részt a vasárnapi ifjú 
sági istentiszteleteken, valam int azokon a nagybőjti előadásokon,
am iket tem plom unkban Kemény Lajos, igazgató-lelkész és dr.
Gaudy László, hitoktatási igazgató rendezett. Öt növendékünk
m indnyájunk és szüleik jelenlétében járu lt először áldozócsütör
tökön az Űrvacsorához. Öröm mel láttuk növendékeink érdeklődé
sét a cserkészet ideáljai iránt. A folyó tanévben 2 növendékünket
avatták cserkésszé s egy farkaskölyök tett fogadalmat, összesen
8-an vannak. Kegyeletes szokássá válik intézetünkben, hogy okt.
6-nak délelőttjét az irredentaszobroknál és a Batthyány-örökm écsesnél töltik, a halottak n ap ján a kerepesi-temetőben, nagyjaink
sírjánál járnak, m árcius 15-én pedig felkeresik a Kossuth-szobrot
s este megnézik a Nemzeti Színház ünnepi előadását. Hogy a
praktikus zenetanuláson kívül m indnyájan m egismerkedjenek a
zeneművészet nagy alkotásaival is, am ire az iskola nem terjesz
kedik ki és kedélyük is megfelelő táplálékot kapjon, rendszeresen
látogatták a Fővárosi Z enekarnak Vigadóban rendezett népszerű
filharm onikus hangversenyeit s A M agyar Zene B arátainak Egye-
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sülete előadásait. Hazafias érzésük m élyült, ízlésük, nemesedett
a színházi előadások látogatásával. Iparkodtunk ezeket kapcso
latba hozni iskolai tanulm ányaikkal. (Bánk bán, Peleskei nótá
rius, Déryné ifjasszony, Aranyember, Fekete lovas, Szentivánéji
álom, stb.) Sajnálatos dolog, hogy megfelelő darabok igen ritkán
kerülnek még Nemzeti Színházunk m űsorára is s O peraházunk
az ifjúság szám ára szinte hozzáférhetetlen. A jövő tanévtől kezdve
m ódunkban lesz, hogy növendékeinket az anyagi világ szépségeivel
is megismertessük. Megindul intézetünkben az ú. n. m űhelyneve
lés, mely alkalm as lesz arra, hogy növendékeinket megóvja a szel
lemi elfáradástól s hum anisztikus tanulm ányaik mellett is m eg
tartsa őket a reális élet ismeretében s annak megbecsülésében.
Sok erkölcsi hasznot várunk ettől a jellemfejlesztés és fe
gyelmezés tekintetében is. Növendékeink fegyelme ugyan általá
ban kifogástalan volt s nagyobb panaszok az iskolából sem é r
keztek ellenük, mégis bizonyos korszerű hibák (elkényeztettség
a szülői házból, m unka- és rendszeretet hiánya, kevés kötelességés felelősségérzet, stb.) sok gondot adnak a nevelőnek. Igen sok
növendék akad, aki ideges testalkatánál, nyugtalan, szilajságra
hajló term észeténél fogva nehezen nevelhető. Intézetünk kiala
kuló szokása szerint m aguk a növendékek ítélték meg ebben az
évben is, hogy ki volt mindezzel ellentétben jó modorával, szol
gálatkészségével és b aráti érzületével köztük ,,a legjobb fiú“ . E n 
nek díjára (értékes könyvjutalom) Nagy Gyula IV. A. o. tanulót
tartották a legm éltóbbnak s az eforus öröm m el hagyta helyben
a növendékek e megállapítását.
Intézetünknek f. tanévi történetéhez hozzátartozik a nagvtisztelelű képviselőtestületnek március 19-én hozott az a nagyjelentő
ségű határozata, amellyel az internátusra felügyelő bizottságot a
köv. tagokkal kiegészítette: Bendl H enrik, korm ánytanácsos, egy
házi pénztáros, dr. Böhm Dezső leánykollégium i igazgató, dr Elischer Vilmos ügyvéd, dr. Hittrich Ödön e. tanker, kir. főigazgató,
Kemény Lajos igazgató-lelkész, dr. Petrik Aladár korm ányfőtacsos, egyházi főjegyző, Rátz László ny. és tiszteletbeli igazgató,
dr. Renk E rnő orvos. A bizottság új tagjainak élettapasztalata és
pedagógiai bölcsesége bizonyára hathatósan fog hozzájárulni az
intézet felvirágoztatásához. Köszönetét kell végül m ondanunk
azoknak, kik intézetünket akár készpénzben, ak ár term észetben
adom ányok útján segítették. Ezek a következők: Bajusz Gyula úr
(Solt), Fischer Ilona úrhölgy (Budapest), H irsch Im re úr (Muthpuszta), Kocziszky Mihály úr (Békéscsaba), K ontra Imre úr ÍTahitótfalu), Kovács Ferencné úrnő (Budapest), Lostorfer Rezső úr
(K arapancsa), Nagy Jenőné úrnő (Kolozsvár), Téglássy Géza úr
(Budapest). Fogadják adom ányaikért ezúton is hálás köszönetünket.
A jövő tanévi felvétel m ódozataira vonatkozólag részletes in 
tézeti Tájékoztató áll az érdeklődők rendelkezésére.
Klaniczay Sándor, eforus.
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XL A gimnáziumi tanulók névsora.
I. A osztály.
1 Adler Béla, 1918 Budapest, izr.
Batizy Gusztáv, 1918 Budapest,
ref. k. II. fé.
Bánt! Ferenc, 1918 Budapest,
izr.
Bendl Tibor, 1918 Budapest, ev.
k. II. fé.
5 Bezzegh András, 1918 Medgyesegyháza, ev.
Bogyó Tamás, 1918 Budapest,
ref.
Breitner Ferenc, 1918 Buda• pest, ev.
Cseresnyés István, 1918 Eszter
gom, ref. i. n.
Dér László, 1918 Budapest, ev.
10 Elischer Gyula, 1818 Budapest,
ev.
Fischer Ferenc, 1918 Buda
pest, izr. i. n.
Kemény Pál, 1918 Budapest,
ev. i. n.
Klein Endre, 1918 Budapest,
izr. k. II. fé.
Költai György, 1919 Budapest,
izr.
15 Kornis György, 1918 Budapest,
izr.
Kovács Géza, 1917 Budapest,
ev. tm. II. fé.
Kovács István, 1917 Budapest,
izr.
Lakatos Pál, 1918 Budapest,
izr.
Landgraf Mihály, 1918 Buda
pest, rk.
20 Lorber István, 1918 Budapest,
ref.
Mann Péter, 1918 Budapest, izr.
Molnár Ottó, 1918 Pozsony, ev.
Nussbaum Egon, 1917 Buda
pest, ev. ism.

Nyíri György, 1918 Budapest, rk.
25 Oblalh György, 1918 Buda
pest, izr.
Petrik László, 1917 Budapest,
ev. önk. ism..
Preisich Miklós, 1918 Buda
pest, rk.
Biesz János, 1918 Budapest, ref.
tm. II. fé.
Rigó Dezső, 1917 Jásztelek, rk.
30 Schiesser Kázmér, 1916 Buda
pest, rk. önk. ism.
Scbollz Kornél, 1917 Budapest,
ev. tm. II. fé.
Schreiber András, 1918 Buda
pest, rk.
Schultz Jenő, 1917 Dunaegyháza, eV. tm. II. fé.
Schwarz Károly, 1918 Buda
pest, izr.
35 Stern István, 1918 Pécel, ev.
tm. II. fé.
Szűcs István, 1918 Budapest, izr.
Tauber Andor, 1918 Budapest,
izr.
Tibold Frigyes, 1918 Budapest,
ref.
Tóth Attila, 1918 Budapest, ev.
k. II. fé.
10 Trugly János, 1Q18 Nemesócsa, ev. i. n.
Varga Mihály, 1918 Pesterzsé
bet, izr. i. n.

É vközben kim aradt:
Kovách Egon, 1918 Budapest,
ref. i. n.

Magántanuló:
Mikulás Béla, 1918 Szilsár
kány, ev.
44 Sramkó Kálmán, 1918 Bag, ev.
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I. B osztály.
1 Adler György, 1918 Budapest, ev.
Almásy Dezső, 1918 Lugos, ev.
Apor István, 1917 Budapest, izr.
Apor Mihály, 1918 Budapest, izr.
5 Baron János, 1918 Budapest, ref.
Berkes Lajos, 1918 Budapest, rk.
Brenner András, 1918 Komá
rom, izr.
Breznay Béla, 1918 Budapest, ev.
Chován Ottó, 1916 Alsógöd, ev.
ism.
10 Császár Dénes, 1918 Budapest,
ref. tm. II. fé.
Elek Ferenc, 1918 Budapest,
rk.
Farkas Kálmán, 1918 Budapest,
rk.
Felde László, 1918 Budapest, ev.
Fiacsán József, 1918 Budapest,
ev. tm. II. fé.
15 Fischhof Imre, 1918 Szeged, izr.
Gabnay László, 1918 Budapest,
ev.
Gorza János, 1918 Budapest,
ev.
Grünfeld Sándor, 1918 Buda
pest, izr.
Herzfeld Antal, 1918 Budapest,
izr.
20 Kapitány Imre, 1917 Buda
pest, ref. ism.
Kertész György, 1918 Buda
pest, izr.
Kiss Lajos, 1917 Körmend, ev.
Kiár Imre, 1918 Budapest, ref.
k. II. fé.
Kollin György, 1918 Budapest,
ev. k. II. fé.

25 Kovács Márton, 1918 Buda
pest, ev. tm. II. fé.
Kroslák Tivadar, 1917 Rákos
palota, ev.
Kupéi Károly, 1917 Hamburg,
ev.
Liffa Zoltán, 1918 Budapest, ev.
k. II. fé.
Molnár Ervin, 1918 Budapest,
izr.
30 Morvay Tihamér, 1918 Nagyvá
rad, ref.
Müller Sándor, 1918 Budapest,
izr.
Rechnitzer Ferenc, 1918 Buda
pest, rk.
Szabó Dénes, 1918 Budapest,
rk.
Thiesz Norbert, 1917 Eger, ev.
35 Totis Ervin, 1919 Budapest, izr.
Trost István, 1917 Csenger, ev.
Tuschak Emil, 1918 Budapest,
rk.
Vadász György, 1918 Kassa, izr.
Vidor István, 1918 Hajmáskér,
izr.
40 Weil István, 1918 Budapest, izr.
Zarka Béla, 1918 Diósjenő, ref.
k. II. fé.

É vközben kim aradt:
Kurján Tibor, ev.

Magántanuló:
43 Sebeök Antal, 1918 Eger, rk.

II. A osztály.
1 Amtmann Lajos, 1917 Buda
pest, ev. k. II. fé.
Bárok Lajos, 1917 Budapest,
ev. k. I. fé.
Barsi Lajos, 1917 Budapest, rk.
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Baumgarten Albert, 1917 Bu
dapest, izr.
5 Beck András, 1918 Budapest, izrBraun Frigyes, 1917 Budapest,ev.

Csillag Albert, 1917 Budapest,
izr. k.
Eisner Tamás, 1917 Budapest,
izr.
Engel Tibor, 1917 Budapest,
ref.
10 Forrai László, 1917 Budapest,
ref.
Friedrich Péter, 1917 Budapest,
ev.
Gabányi György, 1916 Buda
pest, ev, ism.
Gara Péter, 1917 Budapest, izr.
Horváth Mihály, 1916 Sopron,
ev. tm.
15 Honig László, 1917 Budapest, ev.
Kovács László, 1917 Temesvár,
ev.
Kund László, 1916 Budapest, ev.
László János, 1917 Budapest, izr.
Lehr György, 1917 Ungvár, ev.
20 Lénárd Emil, 1917 Budapest, ref.
Lénárt György, 1917 Budapest,
rk.
Löw Pál, 1918 Beregszász, izr.
Mészöly Géza, 1917 Budapest,
ref.

Mezey András, 1917 Zalaeger
szeg, ref. ism.
25 Mihályi Pál, 1915 Budapest, ev.
Molnár Gábor, 1915 Alsóság,
ev. tm.
Nagy István, 1917 Újpest, ev.
tm.
Papp Lajos, 1917 Budapest, ref.
Perls Tamás, 1917 Pécs, izr.
30 Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, ev.
Pintér Pál, 1917 Győr, izr.
Salgó Gábor, 1917 Budapest, ev.
Szemere Aladár, 1917 Buda
pest, rk.
Szepesi János, 1917 Budapest,
ref.
35 Vágó Ferenc, 1917 Budapest,
izr.
Valatin János, 1918 Budapest,
ref.
Wechsler Endre, 1918 Buda
pest, izr.

Magántanuló:
38 Kiss Gyula, 1916 Budapest, ev*
tm.

II. B osztály.
1 Alexa István, 1917 Budapest,
Apor György, 1917 Budapest, izr.
Bajusz Gyula, 1916 Budapest,
ref. i. n.
Bauer György, 1918 Budapest,
izr.
5 Bendl Andor, 1917 Budapest, ev.
Beretzky Tibor, 1917 Budapest,
ref. i. n.
Bókay János, 1917 Budapest, ev.
Csonka Zoltán, 1917 Budapest,
rk.
Deutsch János, 1917 Budapest,
ev.
10 Fischer Endre, 1918 Budapest,
izr.
Fleps Valter, 1917 Budapest, ev.
Gero István, 1917 Budapest, izr.

Gömöry Arnold, 1915 Szatmár,
ev.
Heimann Pál, 1917 Budapest,
izr.
15 Kaczián Sándor, 1917 Pestúj
hely, ev.
Kemény György, 1917 Buda
pest, izr.
Knuth Ernő, 1916 Budapest, ev.
Kocziszky Mihály, 1917 Békés
csaba, ev. i. n.
Laki László, 1917 Kistormás, ev.
20 Lám István, 1916 Ungvár, ev
i. n.
Lang József, 1917 Budapest, ev.
Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs,
ev. i. n.
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Mosonyi Imre, 1917 Budapest,
izr.
Peresztegi József, 1915 Buda
pest, ev.
25 Petz Oszkár, 1917 Kevevára, rk.
k. II. fé.
Rovó Andor, 1916 Budapest,
rk. ism.
Rótli Gusztáv, 1917 Budapest,
izr.
Salgó Elemér, 1917 Budapest,
izr.
Subkégel Ferenc, 1915 Buda
pest, ev. ism.

30 Szigeti József, 1918 Budapest,
rk.
Takáfs Béla, 1917 Kőszeg, ev.
tm.
Teasdale Róbert, 1918 Buda
pest, ev.
Vágó György, 1917 Budapest, izr.
Varga Károly, 1916 Sashalom,
ref. ism.
35 Zsíros Ferenc, 1917 Budapest,
ref.

Magántanuló:
Szendrő Tibor, 1916 Budapest,
ev.

III. A osztály.
1 Almásy Andor, 1916 Budapest,
ev.
Aufricht György, 1916 Debre
cen, izr.
Braxatoris Dénes, 1916 Máramarossziget, ev.
Csuka Pál, 1916 Budapest, ev.
5 Fördős István, 1915 Budapest,
ref.
Gömbös Zoltán, 1916 Székesfe
hérvár, ev. i. n.
Grotta György, 1916 Budapest,
izr.
Halmi Béla, 1916 Somorja, ev.
i, n.
Karbiner Ervin, 1916 Budapest,
ev. k.
10 Keíényi István, 1917 Nagyvá
rad, izr.
Kontra Imre, 1914 Tahi-Tótfalu, ref. i. n.
Laurentzi Vilmos, 1916 Buda
pest, ev. tm.
Magyary György, 1916 Buda
pest, ev.
Magyary-Kossa Gyula, 1916 Bu
dapest, ref.
15 Muhi Kálmán, 1916 Budapest, ev.
Németh Géza, 1916 Budapest,
ev. tm. I. fé.

Pálmai Kálmán, 1916 Budapest,
ev. tm.
Roszner Ernő, 1915 Budapest,

ev.
Rózsa László, 1916 Budapest,
ev. tm.
20 Sebő László, 1915 Kétkeresztúr,
ref.
Sternfeld István, 1916 Buda
pest, izr.
Szigeti Imre, 1916 Budapest, rk.
Vankó Rikárd, 1915 Budapest,
ev.
Ványi Jenő, 1916 Budapest, ref.
25 Váry Albert, 1916 Budapest, rk.
tm.
Vieszt László, 1915 Budapest,
ev. i. n.
Waisbecker Antal, 1916 Ógyalla,
ref.
Weisz István, 1916 Budapest,
izr.
Zsigmondy György, 1916 Buda
pest, ev.

É vközben kimaradt:
30 Valentik Gyula, 1914 Vácbotytyán, ev.

III. B osztály,
1 Abonyi György, 1917 Budapest,
ev.

Abos István, 1916 Budapest,
ref.
Apor Oszkár, 1916 Budapest,
izr.
Bartos Tibor, 1916 Budapest,
rk.
5 Benedek Antal, 1916 Árad, ref.
k.
Berecz Nándor, 1916 Budapest,
izr.
Domán Ferenc, 1915 Budapest,
izr.
Fischl János, 1911 Szepetnek,
ev.
Guoth Endre, 1916 Budapest,
ev.
10 Halász István, 1916 Budapest,
izr.
>
Hoclisinger Pál, 1915 Budapest,
izr.
Kiss Géza, 1916 Budapest, ref.
Kopp Ödön, 1916 Budapest, izr.

Lehel Imre, 1916 Budapest, izr.:
15 Lichtenberg Pál, 1916 Budapest,
angi.
Marcovici Sándor, 1916 Buda
pest, ev.
, Orosdy Lajos, 1916 Fiume, rk.
Poklósi János, 1916 Homokszentgyörgy, ref. k.
Posch Géza, 1916 Budapest
ret. tm.
20 Reisz Pál, 1916 Budapest, izr.
Rockenstein Györay, 1916 Bu
dapest, izr.
Somogyi István, 1913 Sárszentlőrinc, ev. tm. I. fé.
Thiering Gyula, 1916 Budapest,
ev.
Tóth Gyula, 1916 Rimakokova,
ev. tm.

É vközben kimaradt:
25 Horváth Kálmán, 1915 Buda
pest, ev. ism.

IV. A osztály.
1 Alberti István,1915 Budapest, ev.
Bohár László* 1915 Sárszentlőrinc, ev. tm.
Bokor Elemér, 1915 Budapest,
ref. k.
Eibenschütz György, 1915 Bu
dapest, izr.
5 Fiiló Zoltán, 1915 Budapest, ev.
k.
Fischer Károly, 1915 Budapest,
ev.
Geiger András, 1916 Budapest,
rk.
Geiger László, 1916 Budapest, rk.
Gróf György, 1915 Budapest, izr.
10 Grosz József, 1915 Budapest, izr.
Guttmann Dénes, 1915 Buda
pest, izr. k.

Győrváry Ferenc, 1915 Sátoral
jaújhely, rk. k.
Haas Lajos, 1915 Budapest, izr.
izr.
Halom Tibor, 1916 Budapest, izr.
15 Herczfeld László, 1915 Újvidék,
•izr.
Hirsch Ferenc, 1915 Budapest,
izr. i. n.
Károly György, 1915 Budapest,
izr.
Kovács Károly, 1915 Ó'csa, ref.
Krajnyák Andor, 1915 Zombor,
ev.
20 Kutyka József, 1915 Alsógőd, k.
Landi János, 1913 Páty, ref. k.
Lantosy Károly, 1915 Budapest,
ev.
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Lázár Sándor, 1914 Taksony, ev.
Lehel Pál, 1915 Budapest, izr.
25 Libertiny Egon, 1915 Zágráb, rk.
Lorber János, 1915 Budapest,
ref. k.
Nagy Gyula, 1915 Rábcakapi,
ev. i. n.
Nagyiványi László, 1914 Miava,
ev
Neuburger Herbert, 1915 Buda
pest, izr.
30 Pénzes Sándor, 1911 Dab, ref.
tm.
Perlesz Pál, 1915 Budapest, izr.
Révész István, 1915 Bezi, ev. tm.
Rózsa Béla, 1915 Nagysitke, ev.
tm.
Rózsa István, 1913 Nagysitke,
ev. tm.

35 Salamon István, 1914 Nedecvár.
rk.
Sándor György, 1915 Budapest,
izr.
Schütz Ödön, 1916 Budapest,
ev. tm.
Senft Aurél, 1913 Kolozsvár, ev.
Soczó Géza, 1913 Békéscsaba,
ev. tm.
40 Szokoll Frigyes, 1915 Budapest,
ev. k.
Takáts Géza, 1915 Kőszeg, ev.
tm.
Udvaros István, 1914 Mátyás
föld, ev. k I. fé.
Uhrik Gyula, 1914 Budapest, ev.
tm.
Vargha Gyula, 1914 Czered, rk.
45 Zilahi Pál, 1915 Budapest, ref.
k.

IV. B osztály.
1 Ágoston Tamás, 1915 Budapest,
izr.
Breuer Pál, 1915 Budapest, rk.
Csipkay Zoltán, 1914 Csetnek,
ev. tm.
Delmár György, 1915 Budapest,
ref.
5 Engel Andor, 1915 Budapest, izr.
Fekete Lajos, 1915 Irsa, ev. k.
II. fé.
Flesch Péter, 1915 Budapest, izr.
Freund János, 1915 Budapest,
ref.
Fuszek Vilmos, 1914 Budapest,
ev.
10 Goldmann Ferenc, 1915 Buda
pest, izr.
Hajnal Frigyes, 1914 Budapest,
ev.
Hanzély Ervin, 1913 Budapest,
ev. i. n.
Hinkelmann Rezső, 1915 Buda
pest, rk. k.
Kachelmann Győző, 1914 Bu
dapest, ev. tm.
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15 Kalán János, 1915 Budapest, izr.
Kemény Lajos, 1915 Budapest,
ev. tm.
Kis Antal, 1915 Budapest, rk. k.
Knuth Béla, 1915 Budapest, ev.
Kovács Lajos, 1914 Alsószeli, ev.
20 Krizmanits Vilmos, 1914 Buda
pest, ev. k. I. fé.
Kuffler Endre, 1915 Budapest,
izr.
Kuszenda Elek, 1914 Hosszúbe
regpéteri, ev. k.
Lehr András, 1915 Szombathely,
ev. k. II. fé.
Maier András, 1915 Nemeskajal,
ev.
25 Major János, 1914 Albertirsa, ev.
ev.
Molnár Rudolf, 1915 Budapest,
ev.
Nagy László, 1915 Kolozsvár,
ref. i. n. k.
Pásztor Ferenc, 1916 Budapest,
izr.
Pick János, 1915 Budapest, ev.

30 Radó Péter, 1915 Budapest, ref.
Rózsa Pál, 1915 Budapest, ev.
Soós Zoltán, 1915 Budapest, ref.
tm.
Stettner Miklós, 1915 Budapest,
izr.
Szabó Károly, 1913 Budapest,
ref. ism.
35 Szabó Lajos, 1915 Budapest, ev.
k.
Vécsei Péter, 1915 Budapest, izr.

Weicz Vilmos, 1914 Budapest, ev.
Weisz Ferenc, 1915 Budapest, izr.
Werkner Jenő, 1915 Budapest,
izr.
40 Zmeskál Miklós, 1913 Liptószentmiklós, ev. i. n.

Magántanuló:
41 Badiny Lajos,
bánya, ev.

1914 Beszterce

V. osztály.
1 Baldauf Imre, 1913 Budapest, ev.
ism.
Bauer Andor, 1914 Hódmezővá
sárhely, ref.
Berger László, 1915 Budapest, izr.
Bohus Gábor, 1914 Budapest, ev.
tm.
5 Bokor István, 1914 Szeged, ref.
Demjén András, 1912 Öcsöd, ref.
ism.
Deutsch Gábor, 1915 Budapest, rk.
Elek István, 1914 Budapest, rk.
Engel Pál, 1914 Budapest, ref.
10 Erdős Pál, 1914 Budapest, ev.
Fényi Géza, 1914 Budapest, ev.
i. n.
Fiiló József, 1914 Budapest, ev. k.
Gágel Ferenc, 1914 Budapest, rk.
k. II. fé.
Grossmann István, 1914 Budapest,
izr.
15 Guóth Kálmán, 1912 Kemenesmagasi, ev. tm.
Heintz Károly, 1914 Budapest, ev.
k.
Joób Vilmos, 1913 Tápiószele, ev.
ism.
Kartschocke Imre, 1914 Budapest,
rk.
Kemény Péter, 1914 Budapest, ev.
tm.
20 Kende Pál, 1914 Budapest, izr.
Knével László, 1914 Homonna,
ref. k. I. fé.

25

30

35

40

Knopp László, 1914 Budapest, ev.
Kocziszky Mihály, 1914 Békés
csaba, ev. i. n.
Kolener Ádám, 1914 Budapest, ev.
i. n.
Kovács Sándor, 1914 Ócsa, ref.
Kovácsi László, 1914 Budapest,
unit.
Kurucz Gyula, 1914 Sashalom, ev.
tm.
Lehr József, 1914 Budapest, ev. k.
II. fé.
Mérő István, 1914 Budapest, izr,
Mesterházy Sándor, 1914 Buda
pest, ev.
Molnár Barna, 1913 Sátoraljaúj
hely, ev. ism.
Nagy Lajos, 1914 Gyúró, ev. i. n.
tm.
Nagy László, 1914 Budapest, ref.
Németh Pál, 1913 Budapest, rk. k.
Némethy Géza, 1914 Kassa, ref.
Némethy Loránd, 1914 Kassa, ref.
Oberle József, 1912 Pancsova, ev.
Orosdy Béla, 1915 Fiume, rk.
Pallós György, 1914 Budapest, izr.
k.
Péterfi István, 1914 Budapest, ref.
Pressburger György, 1914 Buda
pest, izr. k.
Radnai Lóránt, 1914 Budapest, rk.
Rónai Nándor, 1914 Budapest, rk.
Schmidt Ferenc, 1914 Budapest,
ev. k.
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45 Schráder Alajos, 1914 Sashalom,
ev. k.
Schubert Lajos, 1915 Budapest,
izr.

Varga László, 1914 Budapest, izr.
Wach Ottó, 1915 Budapest, rk.

Simon András, 1914 Budapest, izr.
Singer Iván, 1914 Budapest, izr. k.

Pukánszky Béla, 1915 Budapest,
ev.

Meghalt:

Sipos András, 1913 Csorvás, ev.
50 Szirmai Tibor, 1914 Budapest, izr.

Magántanuló:

Szolár Mátyás, 1913 Budapest, ev.

Dalma Pál, 1913 Budapest, ev.
Nagyiványi Zoltán, 1913 Budapest,
ev.

Tulok József, 1914 Sánd, ev.

VI. A osztály.
1 Ágoston György, 1913 Budapest,
izr.
Bartl István, 1913 Budapest, ev.
tm.
Blinczinger János, 1913 Budapest,
ev.
Dénes János, 1914 Budapest, izr.
5 Feledi Sándor, 1913 Balassagyar
mat, izr.
Freund Alfréd, 1913 Budapest, ev.
Gara György, 1914 Budapest, rk.
Göllner László, 1912 Budapest, e\.
Halmos György, 1913 Budapest,
izr. k.
10 Hegyi Pál, 1913 Brád\ ref. k.
Heinrich Sándor. 1913 Budapest,
izr.
Hénel László, 1913 Hörhát, ev.
Horváth Dezső, 1913 Gyoma, ref.
Huszka Gyula, 1913 Cinkota, ev.
15 Isteníts Vilmos, 1913 Budapest, ev.
k.
Kende György, 1913 Budapest, ref.
Kerekes János, 1913 Budapest, izr.
k.
Klaudinyi Béla, 1913 Cserencsény,
ev. k. II. fé.
Kendeh-Kirchknopf György, 1912
Késmárk, ev. tm.
20 Konnert Artur, 1913 Világos, ev.
Koricsánszky Árpád, 1913 Felső
alap ev. k.
Krumesz György, 1913 Budapest
ev.
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40

Lénárd Károly; 1914 Budapest, ref.
Luby Pál, 1914 Kézdivásárhely, ev.
Nagy Mihály, 1911 Kispest, ev.
Nuofer Rezső, 1913 Budapest, ev.
k.
Pécsi Imre, 1913 Budapest, ev. tm.
Péntek Pál, 1912 Ács, ref. i. n.
Petrik Aladár, 1913 Budapest, ev.
Rimár Jenő, 1912 Nagyszentmiklós, ev. tm.
Schöll Károly, 1913 Budapest, ev.
Schwarz Endre, 1913 Szajol, ev.
Schwarz László, 1913 Budapest,
rk.
Spádi Miklós, 1913 Kassa, izr.
Stein Leó, 1913 Budapest, ev.
Szilágyi Géza, 1913 Budapest, ev.
Szász Ernő, 1913 Budapest, izr.
Szepesy Gyula, 1913 Dömsöd, ev.
lm.
Tószeghy Vilmos, 1913 Budapest,
rk.
Tóth Káról}’, 1911 Újmalomsok,
ev. k.
Vogel István, 1913 Budapest, izr.
Wallaszky Dezső, 1912 Kassá, ev.
Wambera János, 1913 Veszprém,
rk.
Warga Gerzson, 1913 ' Budapest,
ref. k.

Magántanuló:
45 Milch Endre, 1913 Budapest, izr.

VI. B osztály.
1 Balogh János, 1913 Lonka, ev.
tm.
Bossányi Péter, 1912 Budapest, ev.
Böhm Gyula, 1911 Tokaj, ev.
Csite Elemér, 1910 Körmend, ev.
5 Dér Miklós, 1913 Budatétény, ev.
Domán Miklós, 1913 Budapest, izr.
Endrődi György, 1913 Budapest,
izr.
Erdélyszky Zsigmond, 1913 Seimec-Bélabánya, ev. tm.
Faragó György, 1913 Budapest, ev.
tm.
10 Fehér György, 1913 Budapest, ev.
Forgács Tamás, 19i 3 Budapest,
ref. k. I. fé.
Frank Károly, 1913 Szeged, ev.
tm.
Freund György, 1913 Budapest,
ref.
Hacker János, 1914 Budapest, izr.
15 Háncsok Máriusz, 1913 Budapest,
r. k. tm.
Istvánfy István, 1911 Tiszolc, ev.
Kereszty Géza, 1913 Budapest, rk.
k.
Kovács István, 1913 Budapest, ref.
Kovacsovics Tibor, 1913 Buda
pest, ev.
20 Kövecses Ferenc, 1912 Budapest,
ev.
Lakner Tibor, 1914 Budapest, izr.

Láng András, 1913 Budapest, rk.
tm.
László István, 1914 Budapest, izr.
Lichtenberg Péter, 1913 Budapest,
angl.
25 Márkus Endre, 1912 Budapest, izr.
Nagy László, 1912 Budapest, ref.
Nussbaum Frigyes, 1913 Buda
pest, ev.
Pál László, 1913 Budapest, izr.
Petrik Szabolcs, 1911 Nagytétény,
ev.
30 Petrovics Gábor, 1913 Szeged, rk.
Pintér György, 1913 Budapest, izr.
Remport István, 1911 Alsóság, ev.
Sándor Gábor, 1911 Trencsén, ev.
Simon István, 1913 Budapest, ev.
35 Solymosi Sipos Lajos, 1913 Sze
ged, ref.
Spielberger Endre, 1913 Budapest,
izr.
Spitz Gábor, 1914 Budapest, izr.
Stark Tibor, 1913 Tiszaföldvár,
ev. k. I. fé.
Tóth László, 1912 Kispest, ev. k.
40 Vadász Sándor, 1913 Budapest, izr.
Vajda Péter, 1913 Budapest, izr.
Werderits Kálmán, 1912 Losonc,
ev.
43 Zsoldos Ferenc, 1913 Budapest,
izr. k.

VII. osztály.
1 Adler György, 1912 Budapest, izr.
Ágoston Imre, 1912 Budapest, izr.
Bak Tibor, 1912 Budapest, izr. k.
I. fé.
Berényi György, 1913 Budapest,
izr.
5 Berkovits Pál, 1913 Budapest, ref.
Biedermann Rezső, 1912 Budapest,
ev. k.
Binét Imre, 1913 Budapest, izr.
7

Csipkay Ferenc, 1911 Csetnek, ev.
tm. I. fé.
Czene Béla, 1911 Isaszeg, ref.
10 Felde Imre, 1911 Budapest, ev.
Fiam Gábor, 1912 Budapest, ev. k.
Frenyó László, 1912 Budapest, ev.
k.
Gábor Ferenc, 1912 Budapest, izr.
Gerő Pál, 1912 Budapest, izr.
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15 Göndör Tibor, 1913 Wien, izr. k.
Grossmann István, 1912 Budapest,
izr.
Hantos Andor, 1912 Budapest, izr.
Hutter Lajos, 1910 Budapest, ev.
Jakus Mihály, 1911 Mohács, ev.
tm.
20 Karczag György, 1913 Budapest,
ref.
Kazár József, 1912 Budapest, ev.
k. I. fé.
Kirschner Ernő, 1909 Budapest,
ev.
Klein Tibor, 1912 Budapest, rk.
Kleiner József, 1912 Budapest, izr.
25 Kovács Aladár, 1911 Budapest,
ref. tm. I. fé.
Kovács Jenő, 1912 Budapest, ev.
Krajnyák Géza, 1913 Zombor, ev.
tm.
Krasznay Iván, 1912 Budapest, ev.
Kreuzer László, 1912 Budapest,
izr.
30 Kürti László, Budapest, ev. i. n.
Laszgallner Iván, 1912 Budapest,
ev. k.
Lueff Elemér, 1912 Budapest, rk.
k. I. fé.

Makláry Tivadar, 1912 Budapest,
ref. tm.
Mendelssohn György, 1912 Buda
pest, ev.
35 Nötel Rudolf, 1912 Budapest, ev.
Pildner Ottó, 1912 Révalj falva, ev.
ev.
Radnay Béla, 1912 Budapest, rk.
Sasvári György, 1913 Budapest,
rk.
Scheiber László, 1913 Budapest,
ref.
40 Sebestyén György, 1912 Budapest,
izr.
Szegő György, 1912 Szeged, izr.
Valenlik Győző, 1911 Pencz, ev.
Vida Tibor, 1912 Budapest, izr.
Wambera Henrik, 1912 Budapest
rk.
45 Zámolyi Zoltán, 1912 Pápa, ev.
Zimmermann Frigyes, Budapest,
ev. tm.

É vközben kimaradi:
Freund György, 1912 Budapest,
izr.
Teles Péter, 1911 Budapest, ev.

V ili. osztály.
1 Aczél György, 1911 Wien, ref.
Árvái Béla, 1911 Budapest, izr.
Benes Imre, 1911 Budapest, ev.
Bergl György, 1911 Budapest, izr.
5 Berthelsen Béla, 1910 Budapest,
ev.
Binder Tibor, 1910 Pozsony, ev.
Boros István, 1911 Budapest, ev.
tm.
Bozsidárácz Mihály, 1911 Buda
pest, ev.
Csipkay Sándor, 1908 Csetnek, ev.
tm.
10 Dénes László, 1911 Segesvár, izr.
Dincsér Oszkár, 1911 Eger, rk.
Faragó László, 1911 Budapest, ev.
tm.
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Fenyves Ferenc, 1911 Budapest,
izr.
Gerő György, 1911 Budapest, izr.
15 Glosios Tibor, 1911 Budapest, izr.
Guttman Dénes, 1911 Budapest,
izr.
Győri Andor, 1911 Budapest, izr.
Hager Jenő, 1911 Focsa, ref. k.
Haraszti György, 1912 Budapest,
izr. k.
20 Horváth Károly, 1111 Budapest,
ev. tm.
Isteníts Gusztáv, 1911 Budapest,
ev. tm.
Ivánka Andor, 1911 Budapest, ev.
k.

Jagyugy Pál, 1911 Budapest, ev.
Jász Tibor, 1912 Budapest, ev.
25 Kolbenheyer Zoltán, 1910 Buda
pest, ref. k.
Kotányi Zsigmond, 1912 Budapest,
ref.
Láng György, 1911 Budapest, izr.
Lemberger Pál, 1911 Budapest, izr.
Liilik László, 1911 Valkány, ev.
30 Maiéter Béla, 1911 Budapest, ev.
Molnár Aladár, 1911 Budapest, ref.
k.
Németh Pál, 1909 Kiskamond, ev.
k.
Pálfi Mihály, 1911 Budapest, ev.
Polgár Ferenc, 1912 Budapest, izr.
35 Scholz László, 1911 Budapest, ev.
k.
Schweitzer Ernő, 1911 Budapest,
izr.
Sehne Sándor, 1911 Budapest,
ev. tm.

Stux László, 1912 Budapest, ev.
Sugár István, 1911 Budapest, izr.
40 Szandtner Egon, 1911 Budapest,
ev.
Szolár Ferenc, 1911 Budapest, ev.
tm.
Vajda Ákos, 1909 Hévfzszentandrás, rk. i. n.
Váradi Ferenc, 1912 Lőcse, ev. tm.
Wilhelm György, 1911 Budapest,
izr.
45 Zimmermann Gusztáv, 1911 Buda
pest, ev. tm.

Évközben kim aradt:
Tihanyi Miklós, 1911 Budapest,
izr.

Magántanuló:
47 Lóránt Ferenc, 1911 Budapest, rk.

XII. Érettségi vizsgálatok.
Az 1928. év szeptember 6-án m egtartott pótló és javító é re tt
ségi vizsgálatokon a püspök űr megbízásából vitéz Kendeh Kirchknopf Gusztáv dr. bányakerületi lelkész ú r elnökölt, a korm ányt
pedig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr m egbízásá
ból Szlávik Mátyás dr. az eperjesi ev. theológiai akadém iai nv.
tanár ú r képviselte.
A vizsgálaton megjelent 11 tanulóból érettnek nyilvánítta
tott: Balog Sándor, Grüssner E ndre, Gyuricza Béla, Kosáry Ede,
Révész György, Szegő Endre, Tenk Oszkár, kiegészítő szóbeli
vizsgálatot tett a görög nyelvből és irodalomból Schád Ottó, egyegy tárgyból javító vizsgálatra utasíttatott 3 tanuló.
A december 8-án tartott javító érettségi vizsgálaton az e l
nök és kormányképviselő ugyanaz volt mint a szeptember havi
vizsgálaton. A vizsgálaton érett lett: Erdély Aurél, Oncsik János
és Zilahy Kálmán.
Az 1929-ik év június 14—20. n ap jain tartott szóbeli érettségi
vizsgálatokon a püspök ú r megbízásából Kemény Lajos b u d a 
pesti lelkész ű r elnökölt, a korm ányt pedig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ú r m egbízásából Thienem ann Tivadar,
pécsi egyetemi ny. r. tanár ú r képviselte.
A m ájus 27-—29. napjain tarto tt írásbeli érettségi vizsgála
tokra a püspök ú r a következő tételeket tűzte ki: 1. A m agyar

7*
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nyelvből és irodalomból: A történeti színek jelentése „Az ember
tra g é d iá jáé b a n . 2. A latin nyelvből és irodalom ból: Két centuriónak az elsőségért való nemes versengése s egymás iránt tanúsított
igaz bajtársiassága (Caesar, Com m entarii de hello Gallico, lib. V.
cap, XXXXIIII. 1— 13). 3a. Az algebrából: Mekkorák az
x2
Ja
~ -j- n' =
1 ellipszisbe rajzolható legnagyobb területű téglaZb

o

lapnak az oldalai és m ekkora e téglalap területe? Mekkorák ezen
ellipszisbe rajzolt 28'8 cm2 területű téglalapnak az oldalai? Mek
kora térfogatú forgási ellipszoid és henger keletkezik, ha az ellip
szist és a beléje írt legnagyobb területű téglalapot az x, illetve az y
tengely k örül forgatjuk? 3b. A m értanból: Egy 300 gr súlyú ötvö
zet ezüstöt és rezet tartalm az. Súlya a vízben 270 gr; az ezüst faj
súlya 10'55, a rézé 8'90. H ány gr ezüst és hány gr réz van az öt
vözetben? M ekkora az ötvözet átlagos fajsúlya? Ha ebből az
ötvözetből göm bhéjat készítünk, az a vízben külső átm érőjének
2/3-ad részéig m erül el. Mekkora a göm bhéj külső átm érője és falvastagsága?
A szóbeli érettségi vizsgálatok eredm énye a következő:
Jelesen érettek: Boros István, Csipkay Sándor, Faragó László,
Fenyves Ferenc, Glosios Tibor, Győri Andor, Haraszti György,
Istenics Gusztáv, Kotányi Zsigmond, Láng György, Németh Pál,
Polgár Ferenc, Sehne Sándor, Stux László, Sugár István, Szolár
Ferenc, Zim m erm an Gusztáv.
Jól érettek: Aczél György, Benes Im re, Dénes László, Dincsér
Oszkár, Gerő György, Guttman Dénes, H áger Jenő, H orváth Ká
roly, Ivánka Andor, Jagyugy Pál, Lem berger Pál, Lóránt Ferenc,
Maiéter Béla, Molnár Aladár. Pálfi Mihály, Scholz László,
Schweitzer E rnő, Váradi Ferenc.
Érettek: Árvái Béla, Bergl György, Bertlielsen Béla, Binder
Tibor, Bozsidárác Mihály, Jász Tibor, Kolbenheyer Zoltán, Liilik
Lajos, Szandtner Egon, Vajda Ákos.
Egy tárgyból javító-vizsgára utasíttatott 1 tanuló.

Kimutatás az 1929. júniusi érettségi vizsgálatokról.
A teljes érettségi vizsgálatra jelentkezett 45 rendes és 1 m a
gántanuló. írásbelire valam ennyi tanuló bocsáttatott. írásbelit tett
46, szóbelit tett 46. Jelesen érettnek 17, jól érettnek 18, egyszerűen
érettnek 10 ítéltetett, javítóvizsgálatra 1 utasíttatott.
Az érettségit tett tanulók közül 3 lelkészi, 9 jogi, 4 orvosi,
2 bölcsészeti, 10 mérnöki, 1 művészi, 2 gazdasági, 5 hivatalnoki,
6 kereskedői, — bányászati, — erdészeti, 3 katonai, 1 iparos p á 
lyát választott.
Az érettségi vizsgálaton 1 reáliskolai tanuló latin, 2 leány
gim názium i és 1 gimnáziumi tanuló görög kiegészítő érettségi
vizsgálatot tett.
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XIII. A tanulók statisztikai kimutatása.
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XIV. A budapesti evangélikus gimnázium volt
növendékeinek egyesülete.
Egyesületünk az 1928— 29. iskolai évben fennállásának
ötödik évében is élénk m űködést fejtett ki.
Egyesületi életünk fontosabb eseményei közül elsősorban
megemlítjük azt, hogy választm ányunk egy régebb határozata
értelmében tagjaink körében gyűjtést indítottunk, hogy Lehr Al
bert emlékét méltó m ódon m egörökíthessük. Gyűjtésűnk sikerrel
járt, Lehr Albert hálás tanítványai szívesen tettek eleget felhívá
sunknak s im m ár öröm m el jelenthetjük, hogy Lehr Albert sírja
nem áll jeltelenül. Lux Elek szobrászművész alkotta meg a szén
emlékművet, m elynek architektúrája ruszkicai m árványból,
szobrászati része pedig bronzból készült. A sírkő feírata így szól:
LEHR ALBERT
1844— 1924.
A jeles nyelvtudós emlékének emelte családja és a b u d a
pesti evangélikus gim názium volt növendékeinek egyesülete
Élni fog nyelvében, élni művészettel
Még soká e nemzet!
Arany János.
Az. avatóünnepet június hó 11-én, este 6 órakor tartottuk
meg a kerepesi-úti temetőben. Lehr Albert sírjánál (T./37. parcella,
2. sor 13.) a következő sorrendben:
1. Kernem/ Lajos igazgató-lelkész im ája. 2. Dr. Császár
Elemér egyetemi tan ár emlékbeszéde a M agyar Tudom ányos Aka
démia és a volt növendékek nevében. 3. Dr. Rem port Elek gim ná
ziumi tanár alkalm i költeménye. 4. Dr. Loisch János gimnáziumi
tanár ünnepi beszéde a budapesti evang. gim názium nevében.
5. Gyászdal. Énekli az evang. gimnázium vegyeskara Oppel Imre
gimnáziumi tan ár vezetésével.
A felemelő ünnepen Lehr Albert családtagjai, tanítványai,
tisztelői, barátai és a tudom ányos élet kiválóságai nagy szám ban
jelentek meg. H ivatalosan képviseltették m agukat a M agyar T udo
mányos Akadémia, a Luther-Társaság, a Protestáns Irodalm i T á r
saság és a M agyar N yelvtudom ányi Társaság.
Legyen szabad c helyről is egyesületünk hálás köszönetét
kifejeznem m indazoknak, kik Lehr Albert sírem lékének felállítá
sát fáradozásukkal avagy anyagi tám ogatásukkal lehetővé tették.
Egyesületünk az elm últ évben is azon volt, hogy gim náziu
munk életébe m inél jobban bekapcsolódjék, m unkájában minél
intenzívebben résztvegven. hogv minél jobban erősítse meg az
iskola és a volt tanítványok között az összetartozandóság tudatát.
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E célt szolgálta választm ányunk, midőn ezidén is 200 pengőt
szavazotl meg a gim názium záróünnepén szorgalmas és jó viseletű
tanulók között szétosztandó jutalom díjak céljaira. A jutalom dijaknak az Egyesület nevében leendő kiosztására választm á
nyunk Greszler Jenő min. tanácsos urat kérte meg.
Örömmel vette tudom ásul választm ányunk, hogy gim náziu
m unk, épületének 25 éves jubileum a alkalm ából megfesteti a gim 
náziumi épület építése körül nagy érdem eket szerzett három
férfiú — Kéler Napoleon, Pelcz Samu és dr. Zsigmondy Jenő —
arcképét és e célra a m aga részéről a gim názium igazgatójának
200 pengőt bocsátott rendelkezésére.
Felbuzdulva azon a nagy sikeren, melyet a megelőző év
ben évi rendes közgyűlésünkön tartott előadás aratott, vá
lasztm ányunk az egyesület ezidei program m jába három újabb
előadást iktatott. Az előadások tartására dr. Pósch Gyula, Ligeti
Pál és Glatz Oszkár tagtársaink vállalkoztak. Az első előadást
Ligeti Pál műépítész úr tartotta „Művészet és történelem “ címén
február hó 29-én. A nagyérdekű előadást szépszámú közönség
hallgatta meg. Glatz Oszkár festőművész ú r előadását az ősz fo
lyam án fogja m egtartani, Dr. Pósch Gyula barátunk előadását
pedig ezévi közgyűlésünkre tűztük ki.
A taggyüjtés nehéz m unkáját a m últ évben is elég sikerrel
folytattuk. Egyesületünknek m egalakulásakor összesen 154 tagja
volt. Az 1928—29. iskolai év végén volt 24 (a m últ évben 28)
alapító, 457 (409) rendes és 60 (59) pártoló, összesen 541 (491)
tagja. A múlt évben tehát a tagok száma 50-nel gyarapodott. De
sajnos, egyesületünket súlyos veszteségek is érték. Az elm últ évben
Hámos P ál nyugalm azott bankigazgatót, dr, Tepliszky Árpád kir.
járásbírót és dr. Helvey Tivadar gyárost ragadta ki sorainkból a*
halál. Em léküket kegyelettel őrizzük.
Újból kérjük tagjainkat, hogy osztálytársaik körében ip ar
kodjanak egyesületünknek új tagokat m egnyerni, m ert kitűzött
céljainkat csak akkor fogjuk megvalósíthatni, ha egyesületünk
erkölcsi és anyagi ereje kellőképen megnövekszik. E helyen is
megjegyezzük, hogy alapító tagok egyszersmindenkorra 100 pen
gőt, rendes tagok évenként 4 pengőt, pártolótagok 1 pengőt
fizetnek.
Bevételeink az elm últ 1928. évben 2188'70 pengőt, kiadá
saink 1344 20 pengőt tettek ki s így az évet 844'50 pengő pénztári
m aradvánnyal zártuk. Tiszta vagyonunk az 1928. év végén 4916
pengő volt, mely összeg a M agyar Általános H itelbankban van el
helyezve, még pedig 4134 pengő kötött szám lán és 782 pengő
folyószámlán.
1. Az egyesület tisztikara és választm ánya.
Elnök: H aberern J. Pál dr.
Társelnökök: Pósch Gyula dr., Rakovszky István dr., Tolnay
Kornél.
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Alelnökök: Elischer Vilmos dr., Buday-Goldberger Leó dr.,
Koós Emil dr., báró Kornfeld Mór dr., Németh Ödön dr., Scheuer
Hóbert.
Ügyvivő-alelnök: Rátz László.
Irodavezető: Dér István.
Pénztáros: Mekler Oszkár, Lukács Antal dr.
Jegyzők: Neugröschel Endre, Schmidt Henrik Ottó.
Ellenőrök: Renk E rnő dr., W inter Lajos.
Szám vizsgálók: Greszler Jenő dr., Hámos Róbert, W alkó
Lóránt dr.
Gondnok: Oravecz Pál dr.
Választm ányi tagok: Bókay János ifj. dr., Burchard-Bélaváry Rezső dr., de Cbátel Andor, Domony Móric dr., Elischer
Gyula dr., Fellner Vilmos, Glatz Erich dr., Gosztonyi László dr.,
Haár Alfréd dr., Holitscher Szigfried dr., Kelemen Ferenc dr.,
Kéler Tibor dr., K irchknopf 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 J á 
nos, Vajda Ödön, Vámossy László dr., W erkner Lajos, W ittchen
Lajos dr., Zsigmondy Dezső, Zsigmondy Kálmán dr., Zechmeister István.
Választm ányi póttagok: Blatniczky Pál, Elischer Pál, Kubacska Ferenc, Buday-Goldberger Antal dr., Fabinyi Géza dr.,
Flittner János, Moravcsik Gyula dr., ifj. Oravecz Pál dr., Szilágyi
László, Vidor Pál, Viktor Ede.
A tanári testület képviseletében:
Hivatalból alelnökök: Hittrich Ödön dr. ny. igazgató, cím.
főigazgató. Mikola Sándor ginm. igazgató, Rátz László ny. és tb.
sgazg., Szigethy Lajos dr. tb. igazgató, Ulbrich Sándor ny. tanár.
K iküldött választm ányi tagok: Bereczky Sándor, Bogsch
Sándor dr.
2. Az egyesület tagjai.
Egyesületünk tagjainak teljes névjegyzékét az 1926/27. és ai
1927:28. évi értesítőnkben közöltük. Ezúttal csakis az elm últ is
kolai évben 1929 m ájus 15-ig belépett tagok neveit közöljük.
Alapító tag:
Gara A rtúr dr., gyermekorvos, VII., Bosnyák-utca 9.
Rendes tagok:
Bálint Sándor, 1918 VI., Csengery-u. 45.
Bélaváry-B urchard Andor, 1898 korm ányfőtanácsos, I.,
Virágárok-utca 7.
Binét György, 1918 a Magyar-Olasz Kam ara titkára, V.,
Arany János-utca 6.
Blalnitzky László, 1923 ügyvéd, II., Fő utca 12.
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5 Blumenau Imre, 1918 magántisztviselő, V., Percei M ór-utca 2.
Bodon György dr., 1922 orvos, VI., Révay-utca 12.
Brüll István, 1923 ügyvéd, V., Deák-tér 3.
Bulyovszkv Gyula dr., 1908 főorvos, Kiskunm ajsa.
Csukás Béla, 1903 honv. törzsorvos, VIII., Baross-utca 98.
10 Dach József, 1903 ügyvéd, V., Vilmos császár-út 16.
Ehrenfeld László, 1922 tisztviselő, VIL, Izsó-utca 6.
Fényes Adolf, — festőművész, VI,, Teréz-körút 32.
Fónagy István, 1918 kereskedő, V., Gr. Tisza István-utca 11.
Ereddel Pál, 1918 m. tisztv., VIL, Gizella-vit 44.
15 Friedm ann Ernő, 1908 építészmérnök, VI., Andrássy-út 33.
Fuchs István dr., 1923 ügyvéd, V., Pozsonyi-út 4b.
Gara Rezső dr., 1898 vegyész, VI., gr. Zichy Jenő-utca 30.
Glatz Rikárd, 1903 kereskedő, I., Szarvas-út 10c.
Gusztáv Kornél dr., 1923 ügyvéd, V., br. Aczél-utca 3.
20 Herzfelder Jenő, 1888 földbirtokos, VIII., Eszterházv-u. 17.
Hollós Pál, 1918 banktilkár, V., Deák Ferenc-utca 18.
Iványi Pál dr., 1903 a P. H. ügyésze, V., Vilmos császár-út 78.
Kánitz Vilmos, — rt. igazgató, VI., Benczur-utca 9.
Kovács György dr., 1918 orvos, II., Zsigmond-utca 7.
25 Körmendi Ferenc, 1918 cégvezető, II., M argit-körút 50.
Lukács Sándor, 1918 mérnök, V., T átra-utca 8.
M authner Ferenc, 1927 VI., Lendvay-utca 13.
Mikola Sándor, — gimn. igazgató, VII., Vilma királynő-út
17—21.
Moiret Gusztáv dr., gyárigazgató, V., Katona József-u. 4.
30 Ország Ernő dr., 1903 ügyvéd, V., Sas-utca 18.
Pfahler József, 1918 magántisztviselő, VI., Nagymező-u. 04.
Plan Jenő, 1908 hegedűművész, L, Mészöly-utca 4.
Pollák Imre dr., 1888 ügyvéd, V., Vilmos császár-út 20.
Schlichter Ferenc, 1918 magántisztviselő, V., Akadémia-u. 5.
35 Steiner Lajos, 1918 gyárigazgató, V., Vécsey-utca 5.
Surgóth Balázs dr., 1923 orvos, VIL, Nefelejts-utca 44.
Szórády Pál, 1908 főmérnök, Fehérgyarm at.
Szurday István dr., 1918 kereskedő, V., Sziget-utca 23.
Tinschm idt Emil dr., 1918 orvos, VII., István-út 19.
10 Tolnay Pál dr., 1905 ügyvéd, V., Nádor-utca 20.
Varga László, 1918 szállító, VIII., József-utca 62.
Vértes Jenő, 1918 kereskedő, VI., Andrássy-út 20.
Vilcsek Béla, 1918 magántisztviselő, VI., Alsóerdősor-u. 3.
W ippler Kálmán, Hév. főfelügyelő, V ili., Bérkocsis-u. 17.
15 W ippler Sándor, 1928 Hév. tisztviselő, VIII., Bérkocsis-u. 17.
W ottitz Béla dr., 1901 rt. igazgató, VI., Lendvay-u. 3.
W ottitz Gyula dr., 1903 ügyvéd, V., Kálm án-utca 21.
Zimmermann Ágost dr., 1894 főisk. tanár, VI., Izabelia-u. 82.
Pártoló tag:
Forgács Frigyes dr., Debrecen.
8
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XV. Tájékoztató az 1929—30. iskolai évre
1. A beírás.
Az I. osztályba és m ás intézetből bárm ely osztályba iratkozó
tanulók kötelesek születési anyakönyvi kivonatot, iskolai, oltási
és ha 12. évüket betöltötték, üjraoltási bizonyítványt bem utatni.
A beiratást következő rendben tartjuk:
Június 27-én 8— 10-ig I. oszt. 10— 12-ig V. oszt.
Június 28-án 8— 10-ig II.— IV. oszt., 10— 12-ig VI.— VIII.
osztály.
Július 1-én 8— 10-ig I. osztályba, 10— 12-ig II.—VIII. osz
tályba, am ennyiben még hely marad.
Augusztus 31-én 8 órakor javítóvizsgák, délután 3— 5-ig be
írás a javítóvizsgát tett tanulók számára.
Szeptember 2-án 8 ó rakor pótló- és magánvizsgák.
Szeptember 3-án és 4-én beírás I.—VIII. osztályba, amenynyiben még hely m arad.
Szeptember 5-én d. e. 9 órakor a tanév ünnepélyes meg
nyitása.
Szeptember 6-án 8 órakor a tanítás kezdete.
A beiratás alkalm ával minden tanuló, tekintet nélkül arra,
hogy tandíjm entességért folyamodik-e vagy nem, 20 P beiratási
díjat fizet. A beiratási díj fizetése alól csak az egyházi alk alm a
zottak fiai és a Protestáns Árvaház növendékei vannak felmentve.
Az üzemi pótlék első részlete (20 P) a beírás alkalm ával, m áso
dik részlete (20 P) decem ber 1-ig fizetendő. Az üzemi pótlék fize
tése alól felm entésnek csak a legkivételesebb esetben van helye.
Egészévi tandíj evangélikusoknak 40 P, reform átusoknak
90 P, róm ai katolikusoknak 140 P, izraelitáknak 240 P. A tandíj
két részletben fizethető, I. részlet szeptember 15-ig, II. részlet
február 15-ig.
2. Tandíjm entességi szabályzat.
Tandíjm entességért folyam odhatik olyan szegénysorsú ta 
nuló, aki a megelőző félévben példás (l), vagy legalább jó (2)
magaviseletét tanúsított és bizonyítványában az elégségesek száma
nem több, m int a jelesek és jók száma együttvéve és akinek szíilője (gyámja) igazolni tudja, hogy a tandíj megfizetése vagyoni,
kereseti és családi viszonyainál fogva súlyos megterhelést jelen
tene reá nézve. A folyam odáshoz csatolni kell: 1. a család sze
génységét igazoló, egy évnél nem régibb keletű hatósági bizonyít
ványt, 2. a szülők vagyoni helyzetét (keresetét, fizetését, jövedel
mét) és családi viszonyait (a kereső és nem kereső családtagok
számát) hitelesen igazoló bizonyítványt.
A tandíjm entesség elbírálásánál a vegyesházasságból szár
mazott nem-evangélikus vallású tanulók is az evangélikus ta 
nulók kedvezményét élvezhetik, ha apjuk vagy anyjuk (az evan
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gélikus házastárs) cselekvő tagja a budapesti Deáktéri testvéregy
házaknak. Azok a vegyesházasságból származó tanulók, kik szü
leiknek reverzálisa m iatt nem tartoznak az evangélikus egyház
kötelékébe, nem kaphatnak evangélikusokat megillető tan d íjk ed 
vezményt. Nem-evangélikus tanulók összes számuk 10% -áig ré
szesíthetők tandíjmentességben.
Középiskolai tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők
gyermekei, ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, az 1., 2. sz.
bizonyítványok bem utatása nélkül is részesíthetők tan d íjm en 
tességben.
Köztisztviselők tandíjm entességet el nem nyert fiai tan d íj
mérséklésben részesülhetnek, h a magaviseletük legalább jó (2)
és elégtelen osztályzatuk nincsen.
A tandíj vagy tandíj felének fizetése alól való felm entés
évről évre történik és az egész iskolai évre szól, de elveszti a ta 
nuló tandíjmentességét a második félévre, ha előmenetele vagy
magaviseleté nem felel meg a feltételeknek.
A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és a képviselőtes
tülethez intézett kérvényeket szeptember 15-ig, illetve február
15-ig kell az igazgatóságnál benyújtani.
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