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MEGEMLÉKEZÉS
VÁEDOMBI SIMONYI ÁGOSTONRÓL ÉS ALAPÍTVÁNYÁRÓL.

Amikor iskolánkban évről-évre hála- és emlékünnepet ta r
tunk, hogy azon az ifjúság és a szülők előtt jótevőinkről és ki
váló embereinkről megemlékezzünk, tesszük ezt magasabb nevelési 
szempontokból. A világháború rettenetességei ugyanis az emberek 
nagy tömegeiben megrendítették az erkölcsi világrendben való 
hitet, aminek következtében az önző világszemlélet uralomra ju
tott, sőt ezzel meg sem elégedve nyíltan és hivalkodva követeli, 
hogy feltétlen uralma alapigazságként elismertessék. Ezzel szem
ben nekünk, nevelőknek mindig újból és újból rá kell mutatnunk 
arra az alapigazságra, hogy emberi intézmények létre nem jöhet
nek és fenn nem állhatnak erkölcsi erők nélkül. Ebből az alap
meggyőződésből kiindulva, emlékszünk meg évről-évre tanítvá
nyaink és azok szülei előtt intézetünk nagy jóltevőiről és kiváló 
embereiről. Kiválóképen mutatja alapigazságunk helyes voltát a 
Simonyi-alapítvány története.

Várdombi Simonyi Ágoston, régi pesti patricins család le
származottja, 1879-ben végrendeletet tett, amelyben összes vagyo
nának örököséül a Deák-téri magyar-német evangélikus testvér
egyházat teszi meg azzal a kikötéssel, hogy vagyonából nevét 
viselő alapítványt kell alkotni és ez alapítvány jövedelmét kizáró
lag a nevezett egyház iskoláinak fejlesztésére, tanítási és iskolai 
céljainak előmozdítására kell fordítani. A nemeslelkű és magas- 
gondolkozású örökhagyó végrendeletében külön kiemeli, hogy 
teszi ezt hálás elismerésképen azon intézet iránt, amelyben neve
lésének alapigazságait ő maga is nyerte és teszi azért is, mert 
ezeknek az alapigazságoknak köszönheti, hogy az életben haladni 
és boldogulni tudott.

Az örökhagyó vagyona 1902-ben bekövetkezett halálakor a 
IV-ik kerület Hajó-utcájában lévő házból állott, melyet iskolafenn
tartó egyházunk 1907-ben vett át és ugyanekkor megalkotta a „Néhai 
vár dombi Simonyi Ágoston iskolai alapítványa” cím alatt az alapít
ványi szabályzatot, amely a fenkölt gondolkozású örökhagyó in
tencióit a legteljesebb mértékben érvényre juttatja.
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Az alapítvány eleinte mintegy 9.000 korona tiszta jövedel
met juttatott az iskoláknak. Nagy szomorúsággal kellett azonban 
tapasztalnunk, hogy ez a jövedelem évröl-évre csökken. Iskola- 
fenntartónk vezető emberei a kérdéssel foglalkozva arra az ered
ményre jutottak, hogy az alapítvány házát vagy el kell adni, 
vagy pedig új modern házat kell építeni a réginek helyére. Nagyon 
beható tanácskozások indultak meg erre, amelyeknek folyamán 
a képviselőtestület 1911-ben kimondotta, hogy a Simonyi-ház 
helyére új, modern házat épít s megbízta idősb Francsek Imre 
műépítészt, hogy az új ház terveit és költségvetését készítse el. 
Nevezett építész 1912-ben be is terjesztette a költségvetést és a 
terveket, azonban maga is azt ajánlotta, hogy e terveket a kép
viselőtestület ne valósítsa meg, hanem vegye meg a szomszéd 
házat is és a kettős telekre építsen új házat. A szomorú azonban 
az volt, hogy sem az egyik, sem a másik terv megvalósítására 
nem volt pénz.

Iskolafenntartó egyházunk vezető emberei azonban nem 
csüggedtek, hanem sokszoros kutatás és utánajárás után sikerült 
az Építő Bank Részvénytársaságban oly vállalatot találniok, amely 
hajlandó volt a szomszéd telek megvételére és az új ház felépíté
sére, ha a ház bérjövedelmét megfelelő időre megkapja. 1912-ben 
kötötte meg a képviselőtestület az Építő Bankkal a szerződést 
a következő feltételek m ellett: a vállalat 200.000 koronáért 
megveszi a szomszédos telket, 800.000 korona költséggel fel
építi az új házat és évenként 20.000 koronát fizet a Simonyi- 
alapítvány céljaira, ezeknek fejében 50 évig a ház bérjövedelmét 
élvezi. Az építkezés a következő évben meg is indult és be is 
fejeztetett.

Azután kitört a háború. Az Építő Bank 1916-ban észreveszi, 
hogy kötelezettségeinek nem tud eleget tenni és azért ajánlatot 
tesz a képviselőtestületnek, hogy 500.000 korona fejében hajlandó 
lemondani a házbérletről. Azonban a képviselőtestületnek az egy
ház és iskola érdekein gondosan őrködő tagjai valószínűleg szin
tén észrevették, hogyan áll a helyzet és azért az ajánlatot nem 
fogadták el. Az Építő Bank erre újabb ajánlatot tesz és a haszon
bér-megváltás fejében immár megelégszik 300.000 koronával. Ez az 
ajánlat sem fogadtatik el. De nem talál elfogadásra a 200.000-s, 
majd az ezt követő 100.000-s ajánlat sem. Így történt, hogy az 
1916-ik év végén az új Simonyi-ház minden megváltás nélkül 
kerül az egyház, illetőleg a Simonyi-alapítvány birtokába, amely 
mostanában évenkint mintegy 70.000 pengőnyi tiszta jövedelmet 
juttat a három iskolának.

A Simonyi-alapítvány története röviden összefoglalva tehát 
a következő. Iskoláink becsületes munkája a fenkölt gondolko- 
zású Simonyi Ágostont arra bírja, hogy összes vagyonát iskolai 
célokra egyházunkra hagyja. A nemes tett megihleti iskolafenn-
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tartó egyházunk vezető embereit is és e vagyon megtartásán a 
leggondosabb körültekintéssel őrködnek és fejlesztésén a legbuz
góbb utánjárással dolgoznak. Ha saját vagyonukról lett volna 
szó, még akkor sem dolgozhattak volna nagyobb lelkiismeretes
séggel. A Simonyi-alapítvány az erkölcsi erők munkájának ered
ménye és diadala. Amikor mi a nemeslelkű alapítványtevő emlékét 
megújítjuk, ugyanakkor hálás szívvel mondunk köszönetét egy
házunk iskolaszerető, vezető tagjainak az alapítvány megtartása 
és fejlesztése érdekében kifejtett gondos és lelkiismeretes mun
kájukért.

Mikola Sándor.

MÁGOCSY DIETZ SÁNDOR DR.

Egy hosszú, gyümölcsöző múltra visszatekinteni, egy derűs, 
munkás jelennek élni és egy örömet nyújtó jövőért dolgozni tudni: 
jelenti egy harmonikus élet teljességét, a benső kielégültséget, az 
igazi boldogságot.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. félszázadnál hosszabb áldásos 
múltra tekinthet vissza. A hetvenhároméves egyetemi tanár két 
évvel ezelőtt nyugalomba vonult, de töretlen energiája nem 
engedi, hogy valóban nyugodjék: lankadatlan erővel folytatja 
úgy tudományos és társadalmi, valamint egyháza életében kifejtett 
munkásságát.

Szeretetreméltó, de tiszteletet parancsoló egyéniségétől el
választhatatlan az a törhetetlen munkaszeretet, mely alkotóképes
ségével párosulva nemcsak a tudományok terén, hanem a társadalmi, 
az egyházi életben is első helyet vívott ki számára. Mindenki termé
szetesnek fogja tehát találni, hogy ez a férfiú, aki pályája elején 
mint középiskolai tanár mindig lelkesedéssel nevelt, tanított: a leg
nagyobb készséggel vállalkozott arra, hogy férfikora delén, mint 
egyetemi tanár és a budapesti magyar-német egyházközség iskola
felügyelője (1900—1910.) vezesse és irányítsa gimnáziumunk ifjú
ságának előhaladását, tanárainak működését és az iskola új ott
honának megteremtésénél új pillérekkel erősítse iskolánk jövendő 
fejlődését.

Ezt az áldásos tevékenykedést óhajtjuk rövid életrajzával kap
csolatban méltatni, hogy rámutatva igazi értékére, okulást, buzdí
tást meríthessünk működéséből és leróhassuk iránta szeretetünk, 
hálánk adóját.

Az ungvári születésű (1855. XII. 7.) diák, Dietz Gusztáv 
kereskedőnek, az ungvári ev. leányegyház gondnokának gyermeke, 
az evangélikus gimnáziumba járt Eperjesen, ahol nagybátyjának, 
a tudós Hazslinszky Frigyesnek házában kezdett botanikával fog
lalkozni. Az egyetemet Budapesten végezte és 1880-ban tett közép-
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iskolai tanári vizsgát a természetrajzból és kémiából. Ebben az év
ben már a Selmecbányái erdészeti akadémián tanársegéd és erdé
szeti vizsgát tesz.

Mielőtt középiskolai tanárnak ment volna, 1880—88-ig, a buda
pesti tudományegyetem növénytani intézetében Jurányi Lajos egye
temi tanár mellett tanársegéd. Ez alatt az idő alatt a botanika iránti 
hajlamát nemcsak a tudomány színvonalára fejleszti, hanem jelen
tős irodalmi munkásságot is fejt ki. A Typha és Sparganium-ról 
szóló művével a természettudományi társulat Bugát-díját nyeri cl 
(1886) ; Fekete Lajos Selmecbányái erdészeti akadémiai tanárral írt 
Erdészeti növénytanát pedig az Orsz. Erdészeti Egyesület a Deák 
Ferenc-alapítványból 200 arannyal jutalmazza (1888). Közben meg
szerzi a földrajzból is a tanári oklevelet és a növénytan doktorává 
avatják (1883). 1886—87-ben Svájcot és Németországot utazta be 
és Tübingenben Pfeffer professzor mellett a növényfiziológiában 
dolgozott. 1889-ben a budapesti tudományegyetemen a növénybioló
gia és mikológia magántanárává habilitáltatott.

1886-ban megnősült. Elvette Brósz Jonathán kassai ügyvéd
nek, a tiszai egyház gyámintézeti elnökének és a hat szabadkirályi 
város esperességi felügyelőjének a leányát, Kornéliát, 1887-ben 
örökbefogadás útján a Mágocsy nevet vette fel. A családalapítással 
járó kötelesség vitte a középiskolába, mert az egyetemi tanársegédi, 
magántanári állással egybekötött jövedelemből családot alapítani 
akkor sem lehetett. Érdekes ebből az időből való feljegyzése: 
1888-ban 30 forint egyetemi növénytani jutalomdíjat, 1896-ban 
300 forint magántanári jutalomdíjat kapott.

A középiskolánál egyetemi tanárrá történt kinevezéséig, tíz 
éven át működött, 1888—92-ig a budapesti állami felsőleányiskolá
ban, 1892—97-ig a VI. kerületi főreáliskolában a természetrajz 
tanára; a szőlő- és borgazdasági felsőbb tanfolyamon pedig a szőlő 
anatómiájának, fiziológiájának és pathológiájának előadója. Ez alatt 
az idő alatt bámulatos tevékenységet fejt ki. Büszkén mondogatja 
most is, hogy éveken át öt helyen is tanított: a reáliskolában, a 
felsőleányiskola továbbképző tanfolyamán, a szőlő- és bovgazdasági 
felsőbb tanfolyamon, Zirzen Janka tanítónőképzőjében és a tudo
mány-egyetemen mint magántanár. Nyomtatásban megjelent tudo
mányos cikkei és munkái pedig 1897-ig már meghaladták a 180-at. 
1895-ben a szőlő újabb betegségeinek tanulmányozása végett a föld
művelésügyi minisztérium megbízásából Franciaországot és Felső- 
Olaszországot utazta be. 1896-ban az orsz. kertészeti kongresszus 
vezértitkára s a millenáris kiállításon való tudományos közreműkö
déséért királyi elismerésben részesül.

1897 szeptemberétől, mint tudomány-egyetemi rendkívüli 
tanár az orvostan-, bölcsészettan- és gyógyszerészettanhallgatók- 
nak adta elő ’ nagy tudással és páratlan buzgalommal a scientia 
amabilist. 1898-ban már az Orsz. Tánárképzőintézet tanára és az
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Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló bizottság tagja és ma is, 51 év 
múltán odaadással hallgatják tanárjelöltjei magasszárnyalású egye
temi magántanári előadásait a növénytan egyik legszebb fejezeté
ből, az ökológiából. Magántanári joga megmaradt nyugalmaztatása 
dacára is ; él is vele, hogy kielégíthesse lankadatlan munka
szeretetét.

Az egyetemi tanár tudományos irodalmi működése is méltó 
nemcsak a magas álláshoz, hanem az eddigi sikerekhez is. Műveinek, 
tudományos cikkeinek száma megközelíti a 300-at. Nagyszámú művei 
közül legközelebb áll a búvárkodó fiziológushoz „A növények táp
lálkozása” című munkája, melyet a Természettudományi Társulat 
felszólítására 1899-ben tartott sorozatos előadásainak tetemes (46 ív) 
kibővítésével, ez a társulat adta ki 1909-ben. Még ennél is nagyobb 
öröme telhetik Erdészeti növénytanában; nemcsak azért, mert a 
39 évvel ezelőtt Fekete Lajossal írt kétkötetes (a Il-ik kötet 84 ív) 
munka egyedüli kézikönyv volt a maga nemében, hanem azért is, 
mert két évvel ezelőtt megjelenhetett a Fehér Dániel főiskolai 
tanárral írt második átdolgozott kiadásnak az I kötete. (37 ív). 
Reméljük, hogy a már nyugalmazott egyetemi tanár kiváló munká
ját „rövidesen követni fogja” a II. és a III. kötet is. így élvezi ő 
„a jól megérdemelt nyugalom derűs napjait!”

A természet virágos mezejét fáradhatatlanul járva, tanulmá
nyozva fejtette ki ezt a nagy munkásságot és szerezte magának — a 
borostyánt, a babért, nemcsak itt a hazában, hanem a külföldön is. 
Tizenegy növényt neveztek el nevéről. Külföldi tudós társaságok 
tagjukká választották. Számos hazai tudományos társaságnak és 
egyesületnek alapító, rendes, vagy tiszteleti ta g ja ; a magyar gyógy
szerésztudományi társaság, a magyar kertészek „vezérünk”-nek 
mondják; a Természettudományi Társulat növénytani szakosztályá
nak alelnöke, majd elnöke volt, most tiszteletbeli elnöke; a Term, 
tud. Társulat alelnöke; a Magyar Tudományos Akadémiának 
1897-től levelező, 1909-től pedig rendes tag ja ; a földművelésügyi 
minisztérium mezőgazdasági kísérletügyi tanácsának és a hamisítá
sokat felülbíráló tanácsának immáron 33 éve tagja és pedig ma is 
a tudomány-egyetem képviseletében. 1897-ben, mint a budapesti 
tudomány-egyetemen a növénytan rendkívüli tanára, a növény
kert és növénytani intézet igazgatója: követte tanítóját és mesterét 
Jurányi Lajos dr.-t; 1901-ben pedig a növényalak- és élettan rendes 
tanárává neveztetett ki s megbízatott a növényrendszertani elő
adások ellátásával is.

Csodálatraméltó az az emberfeletti energia, — mondja róla 
egyik kiváló tanítványa, — amellyel ezt a nehéz, sokoldalú és a 
nap minden percét igénybevevő tudományos és adminisztrációs 
munkakört ellátja. Évekig tartó lankadatlan agitációjával, érveinek 
súlyával sikerült kivívnia azt, hogy a növényrendszertannak és a 
növényföldrajznak külön tanszék és intézet szerveztessék, miáltal
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botanikai legfelsőbb oktatásunk nyugateurópai színvonalra emel
kedett.

Nagyarányú tudományos munkálkodására, melyből annyi 
erkölcsi és anyagi haszon hárult hazánkra, gyakran hivatkoznak 
hazai és külföldi jeles botanikusok és szakkönyvek; méltán, mert a 
budapesti tudomány-egyetem növénytani tanszékét a magyar bota
nika tudományos gócpontjává emelte. Növénykerti dolgozószobájába 
futott össze az egész országból úgyszólván minden növénytani vonat
kozású megmozdulás szála. Ilyen hatalmas és eredményes professzori 
munka mellett szinte csodálatos, milyen tekintélyes irodalmi mun
kásságot fejtett ki. Tudományos irodalmi működésében, miután az 
exakt megfigyelés és kutatás alapján írta müveit, támadás nem 
érte, ami nagy szó tudományos életünkben. Nem volt támadásban 
része magas állásainak működési terein sem. Nem is lehetett! De 
sebet azért kapott, éppen azoktól, akik a legnagyobb hálával lehetné
nek eltelve iránta. Kaphatott, mert nyomban tudott ■— jóval fizetni!

Annál többször volt ünnepeltetésben része. 1907-ben tanít
ványai és segédei egyetemi tanárságának tízéves, tudományos 
működésének 30 éves emléknapján üdvözölték. Ezt a csendes, de 
meleg, őszinte intézeti ünneplést tízévenként mindig megismételték. 
1923-ban a tudomány-egyetem ünnepelte meg fényesen tanárságá
nak 25-ik évfordulóját. Az üdvözlők sorában volt gimnáziumunk 
akkori igazgatója, Hittrich Ödön dr. is, aki iskolánk, a tanári tes
tület és egyházunk nevében köszöntötte a jubilánst. Hetvenéves 
születésnapján, 1925-ben pedig ismét tanítványai és segédei ünne
pelték és lepték meg egy emlékplakettel a szeretett mestert. Ezt a 
bensőséges ünnepet az ünneplések egész sorozata követte a különböző 
tudományos társaságok részéről, mely ünnepségek 1928-ban a nyug
díjazás alkalmából mint szeretetteljes búcsúztatók újultak fel. Ritka 
búcsúztatók: ünneplései a 72 éves tudós sugárzó energiájának.

Sokoldalú elfoglaltsága — tudományos munkálkodás; egyetemi 
előadások, vizsgák; a növénytani intézet és növénykert példás ad
minisztrálása; dékánság, többszöri prodékánság; tudományos egye
sületek, egyházi bizottságok vezetése ■— közben az igen-igen rövidre 
szabott pihenést, üdülést, szórakozást nem a politikai klubokban, 
társadalmi egyesületekben, kaszinókban kereste, hanem egyes- 
egyedül szeretett családja körében találta meg és a bensőséges 
családi élet állandó verőfényén élvezi a rövid pihenőt. A szerető, 
gyöngéd, gondos, ideális családfő ma is fáradhatatlan vezetője, 
gondozója a nagyszámú család minden egyes féltett tagjának: a 
hűséges feleségnek, a ragaszkodó gyermekeknek és a viruló unokák
nak, dédunokának.

Tízéves középiskolai tanári működése alatt a szeretet annyi 
szála kapcsolta a középiskolához, hogy végleg sohasem vált meg 
attól. Az egyetemen a tanárképző intézet és a tanárvizsgáló bizott
ság révén van szoros összeköttetésben ma is a hazai középiskolai
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tanársággal; az ev. középiskolák és tanítóképzők érettségi, illetve 
képesítő vizsgáin pedig, mint kormányképviselő, nemcsak a tanárok 
pedagógiai és didaktikai tevékenységén, hanem az ifjúság szellemi 
életének ütőerein is ott tartotta évtizedeken keresztül a helyes 
diagnózist megállapító kezet. Ezt az értékes kulturális tevékeny
séget a magyar evangélikus tanárság azzal honorálta, hogy az ev. 
középiskolai tanáregyesület alelnökévé, majd elnökévé, végül pedig 
tiszteletbeli elnökévé választotta.

Tízéves iskolafelügyelősége alatt annyira megszerette egy
házunk kulturális intézményeit, hogy mint a bányai egyházkerület 
és az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, valamennyi egyházi 
iskolánkkal együttesen, ma is vezérembere evangélikus közép
iskoláinknak, Áldásos működésével találkozunk az egyház egyéb 
intézményeinél is ; a felsőbb iskolák evangélikus hallgatóinak 
kiképzését elősegítő, biztosító Luther-otthonnak ügyvezető alelnöke. 
Önzetlen fáradozásainak elismerése az egyház részéről sem maradt 
e l ; a Deák-téri magyar egyháznak felügyelője volt, ma tiszteletbeli 
presbitere, a magyarhoni Luther-társaság. tiszteletbeli tagja.- Egy
házunk mindig büszkeséggel állította fontos intézményeinek élére 
hűséges fiát, aki ma is fiatalos munkakedvvel és lelkesedéssel 
alkot, dolgozik:

„Mindenünnen leszakítni egy-egy üde olajágat,
Hogy köthesse koszorúba díszéül a homlokának.”

Eredményekben gazdag egyházi életének egyik legszebb sza
kasza az a tíz év, melyet mint felügyelő töltött el gimnáziumunk 
élén. Ez alatt az idő alatt volt módunk és alkalmunk megismerni 
valódi értékét. Csakhamar felismertük benne az igazi természet- 
tudóst, akinek minden vezérlőgondolata magyar és protestáns. Az 
ifjúsággal való érintkezésben az atyai jóindulat, a tanárokkal 
szemben a keresetlen egyszerűség voltak nagy egyéniségének leg
jellemzőbb sajátságai. Az a közvetlenség, az a melegség, mellyel 
minden ügyet az iskola tanáraival megtárgyalt: biztosították
számára a tanárok ragaszkodását, bizalmát; az a kitartás és meg- 
győződéses odaadás, mellyel ügyünket, az iskola érdekét az egyházi 
főhatóság előtt képviselte: biztosították számunkra a sikert. Vonzó 
egyéniségének kedves vonása volt, hogy találó megjegyzéseit tréfás 
csomagolásban, jóízű pilulákban tudta beadni az illetőknek; minek 
következtében a kívánt eredmény sohasem maradt el. Öt tisztelte 
meg a tanári kar egyik jegyzőkönyvében az „igen kedves emlékű 
felügyelő” jelzővel...............

Ezt a kitüntető jelzőt elsősorban az új iskola megalkotása körül 
kifejtett fáradozásaival érdemelte meg. Anyagiakban szegény egy
házunk nagyot csak úgy tud alkotni, ha egy pár lelkes vezér kezébe 
veszi a jó ügyet. Lelkesedésük gyújt, példaadásuk gyűjt, tudásuk 
alkot s a megfeszített energia csak akkor pihen el, mikor az ember
öltőkre szóló mű már készen áll.
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így jött létre négy vezér összefogásával a mi új iskola- 
épületünk is. Az egyik volt Zsigmondy Jenő dr., a testvéregyházak 
közös felügyelője, a mindig igazságos, jószívű bölcs, a másik Kéler 
Napoleon presbiter, az áldozatkész Mecénás; melléjük állt Pecz 
Samu építőművész, aki nem szavakkal, hanem a tér arányos vona
laival írta költeményeit, köztük a mi szép iskolánkat is. Ennek a 
lelkes triásznak nyújtotta Mágocsy-Dietz Sándor dr. iskolafelügyelő, 
az építőbizottság fáradhatatlan elnöke azt a kovászt, mellyel meg
kelt és 1904. IX. 10-én testet öltött Góbi Imre igazgató régi eszméje r 
a fasori evangélikus főgimnázium.

Iskolaépületünk múltévi negyedszázados jubileuma alkalmával 
lepleztük le Kéler Napoleon, Pecz Samu és Zsigmondy Jenő arc
képét; a tanári kar sietett a megdicsőültek arcképei mellé a 
negyedik vezérférfiúnak, Mágocsy-Dietz Sándornak az arcképét is 
megfestetni és elhelyezni, mert az élő, még mindig fáradhatatlan 
vezér az ő kiválóságával méltóan sorakozik felejthetetlen emlékű 
nagyjaink mellé.

Húsz év előtt távozott tőlünk, mint a főgimnázium érdemek
ben gazdag felügyelője s mini egyházunknak ma is vezetőemberét, 
iskolánknak és a tanári karnak melegszívű, őszinte, lelkes barátját, 
a haladás, a kultúra zászlóvivőjét hozzuk vissza most arcképe útján 
az iskola falai közé.

Kubacska András dr.

AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA.
Ünnepi beszéd október 6-án.

Kedves ifjúság!
Ma nyolcvan éve, 1849 október 6-án nem ilyen szelíd, verő

fényes őszi nap volt. Sötét, felhős volt az ég, — mint írják, — 
egyetlen napsugár sem törte át a sűrű fellegeket.

Ma nyolcvan éve Aradon tizenhárom nagy és nemeslelkű 
magyar ember, a szabadságharc tizenhárom hős tábornoka szé
gyenletes és becstelen halált szenvedett.

Megrendítő e tizenhárom hős utolsó éjszakájának története. 
Amint leszámolnak önmagukkal, számadást tartanak Istennel, el
búcsúznak szeretteiktől, hazájuktól.

Sujánszky, minorita páter, ki az utolsó éjszakán vigasztaló
juk volt, azt mondja róluk, hogy valami oly szellemi, oly földön
túli kifejezés volt az összekulcsolt kezekkel imádkozó tábornokok 
szemében, hogy ő teljesen feledve állását, szenteket látott maga 
előtt s szinte zokogva imádkozott hozzájuk.

Aki becsületesen és tisztán élte egész életét, — írja Lázár 
Vilmos ezen az éjszakán, — az nyugodtan tud meghalni, ha ártat
lanul is, mint én.

*



Ez az éjszaka itt az aradi várban, október 6-ára virradóra 
a világtörténelemnek egyik legmagasztosabb, legtisztább, legdicsőbb 

jelenete. A halálraítélt tábornokok az emberi méltóságnak, a bátor 
és férfias magatartásnak, a tiszta lelkiismeret megnyilatkozásá
nak olyan ragyogó példáját adták, amilyenre semmiféle nép tör
ténetében nem akadunk.

Ez az éjszaka itt az aradi várban szimbólum, jelkép, magasztos 
igazmondás, bensőséges vallomás négyszázesztendős magyar sors
ról, négyszázesztendős magyar átoksúlyról.

Mi a mi nemzetünk történelme az utolsó négyszáz eszten
dőben ?

Nagy férfiaknak nagy szenvedése, sötét, komor aradi éjsza
káknak végtelen sora, amit átélt és átszenvedett — ki tudja hány
szor — minden magyar ember, ki hazájának élt s nemzetének 
szentelte életét!

Mit szenvedhetett például a régiek közül Zrínyi Miklós a 
költő, mikor Csáktornyái várában az ausztriai udvar ármánya kör
nyékezte vagy a dédapja, mikor Szigetvárában hasztalan várta a 
császár segítségét! Az önmagukkal való viaskodásnak micsoda 
éjszakái lehettek azok, amiket például Zrínyi Péter és Frangepán 
a bécsújhelyi siralomházban vagy Thököly és Rákóczi Ferenc a 
komor ázsiai magányban átéltek! Amíg a bitó, a börtön vagy a 
téboly véget nem vetett szörnyű kínjaiknak, mit szenvedhetett az 
újabbak közül a jó Lovassy László, Wesselényi Miklós báró, 
Batthyány Lajos gróf, Magyarország első minisztelnöke, báró 
Perényi Zsigmond, a felsőház elnöke, Csányi László, az eszményi 
hazafi, Széchenyi, a legnagyobb magyar azokban a szörnyű döb
lingi éjszakákban, Teleki László gróf az adott szó és a kötelesség- 
teljesítés tusájában; vagy hogy csak az utolsó áldozatot említsem, 
egy Tisza István gróf, ki tudta, hogy életének munkájáért a dicső
ült ősök végzete őreá is vár.

Aki hazájának élt e honban, akinek szívében olthatatlan tűz
zel égett a hazaszeretet, aki e nemzetet az utolsó négyszáz évben 
a maga magyarságában megtartani és emelni igyekezett, arra — 
szinte kivétel nélkül csak szenvedés, börtön, bitó vagy a szám
űzetés keserű kenyere várt.

Beszélhetnének erről a nagy magyar történelmi szenvedésről 
azok a magyar írók és költők, akik éppen úgy, mint az állam
férfiak, a börtön és a téboly rémei ellen annyiszor vívták az önvád 
és a kétségbeesés harcát! A 18. század végén egy Verseghy, Szent- 
jóbi Szabó, Bacsányi, majd Kazinczy, a 19. században Czuczor, 
Bajza, Vörösmarty, Tompa! Elveszett a világ egyik legnagyobb 
lángelméje: Petőfi!

A dalnokok búján kívül beszélhetne erről a nagy magyar 
szenvedésről a névtelen hősök és mártírok egész serege, — parasz
tok és urak, katonák és polgárok, protestáns és katholikus papok,
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asszonyok, lányok, sőt gyermekek —, mely századról-századra 
növekedve a börtönök mélyén s a bitók árnyékában sötét aradi 
éjszakákban gyötrődött kegyelem és irgalom nélkül.

Még azok is, kikhez a sors kegyesebb volt, egy Kossuth Lajos, 
a magyar nép atyja, egy Eötvös, Szalay, Jókai, mit szenvedhettek, 
mikor a bujdosás vagy a száműzetés siket, gyötrő éjszakáin életük 
és cselekedeteik sorsán tépelődtek!

*

Azon az utolsó aradi éjszakán az egyik haldokló hős, Schwei- 
del József könnyezve borult Bardócz lelkész nyakába és azt 
mondta: „Mint igaz magyar ember és hü hazafi harcoltam az ügy 
mellett, eskümhöz és nemzetemhez hü maradtam.”

Damjanich, a hősök hőse így beszélt: „El vagyok készülve, 
lelkem tiszta, Isten a tanúm, hogy amit tettem, nem magamért, 
hanem a hazáért és mindnyájunkért tettem .. . ” Azután így fohász
kodott : „Adj erőt, ó Isten, hogy a becstelen, gyalázatos halált, 
mint férfi, erőtelten állhassam ki . . . Oltalmazd, Mindenható, 
szerencsétlen hazámat. . .  Lágyítsd szívét az uralkodónak a hátra- 
maradt társak iránti kegyességre . . .  vezéreld akaratát a népek 
javára . . . ”

Ezek az imádságos szavak, ez a megkapó vallomás sem csupán 
a tizenhárom vértanú szava. Ez is szimbólum, jelkép: a leg
gyönyörűbb kifejezése annak a sok-sok vallomásnak, mely száza
dokon keresztül hangzik mindenünnen, ahol nagy magyarok szen
vedtek.

„Meggyőződésemért halök meg!” •— mondta Lehmigen gróf 
azon az utolsó éjszakán. „Engedelmességemnek jutalma ez!” —- 
mondta Schweidel József s ez hangzik mindenünnen, a Márvány
tenger partjáról éppen úgy, mint Kuffstein, Spielberg, Munkács 
kazamatáiból, Pozsony, Pest, Nagyvárad, Brassó bitói alól.

„Ártatlanul halok meg!” — mondta Lázár Vilmos — és van-e 
valaki, magyar vagy idegen, aki e vallomásokat, amiket a szen
vedés és a halál megszentelt, meghazudtolhatná? Van-e csak egy 
is e nagy magyar szenvedők közt, kire rá lehetne bizonyítani, 
hogy az önzés vagy a hatalmi vágy, kapzsiság vagy a bosszú nem
telen érzése vezette lépteiben?

Még a legszigorúbb történeti kritika sem mondhat mást ezek
ről a nagy és nemes emberekről, mint hogy ártatlanul szenvedtek, 
ártatlanul haltak meg.

A vitézi bátorságnak és katonai erényeknek lángelméi, az 
állambölcsességnek és kormányzásnak látnokai, a tudománynak 
és költészetnek mesterei voltak, és szenvedtek és elpusztultak 
sorra, mert így kívánta ezt egy szörnyű világtörténelmi korlátolt
ság és rövidlátás, egy érthetetlen vak gyűlölet és bizalmatlanság. 
Pedig — csak fájó szívvel gondolhatunk arra, hogy nem volt
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köztük egy se, akiről ne tudnék biztosan és határozottan, hogy 
szenvedett, rettegett, borzadozott, amikor rákerült a sor, hogy 
válasszon, — válasszon nemzete és uralkodója között, aki még 
akkor is ne fohászkodott volna úgy, mint Damjanich azon az 
utolsó éjszakán .. .

Mit vétett hát mégis ez a sok nemes magyar ember, aki szinte 
egyedül jelenti az egész magyar történelmet, jelenti nemzetünk 
minden nagyságát, minden dicsőségét?

Miért kellett hát mégis ennyi nemes szívnek szenvedésben és 
gyalázatban megszakadnia?

Az öntudatlanul működő és ítélő nemzeti közérzés s a mű
vészet teremtő ereje rég megfelelt már erre a kérdésre! Amikor 
meg akarta örökíteni a tizenhárom vértanú emlékét, hatalmas 
emlékművet emelt Arad főterén. Szabadságtérnek nevezte el a 
teret, Szabadságszobornak az emlékművet. A szoborra nemcsak a 
tizenhárom képét véste, hanem úgy alkotta meg, hogy legyen a 
mü diadalmasan magasbatörő, ékesen szóló jelképe, szimbóluma 
az egész négyszáz esztendő magyar történelmének, dicsőítsen min
den magyar szenvedést s legyen apoteózisa minden kiontott ma
gyar vérnek, könnynek.

Az aradi szobor szenvedő harcos alakjában az egész magyar 
nemzetet állítja elénk, mint amely két nagy erénynek, az áldozat- 
készségnek és harckészségnek birtokában a szabadságért küzd ajkán 
ezzel a jelszóval: Ha Isten velünk, ki ellenünk!

Ezt a szobormüvet nemtelen rablókezek megszentségtelení- 
tették, bedeszkázták, elfödték a világ szeme elöl, hogy senki se 
lássa 400 év magyar történelmének ezt az ércbe, márványba 
foglalt örök dicsőségét. Ám mostanában ugyanezek a rablókezek 
megvételre kínálják nekünk ezt a szobrot, nem tudom, pénzen-e 
vagy újabb gyalázaton, — de nekünk ezt a szobrot meg kell 
vennünk!

Ez a szobor a Petőfi ledőlt szobra, „a haza szent és dicső 
szobra, mely újra posványbán fetreng s ingoványok undok férgei 
borítják el ronda testeikkel.”

Ezt a szobrot nekünk meg kell vennünk, — „ki kell hoznunk 
a tiszta levegőre, meg kell mosnunk tagjait, az asszonynak köny- 
nyel, a férfinak vérrel, fel kell emelnünk újra, hogy Európa újra 
lássa és nézze” —■ a mi csonka, béna országunknak pedig meg
legyen továbbra is a maga Golgotája, ahová gyászolni, vezekelni, 
tanulni jár . . .

Az igazságnak, amit e szobor hirdet, ma még a szobor ércénél 
is zengőbben, márványánál is keményebben kell az egész világ elé 
állnia, de legfőképpen visszhangoznia a ti szívetekben!

Egy nemzet élt itt négyszáz éven keresztül, nyugati autokraták
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és keleti deszpoták alatt, állati életet élő népek és fajok között. 
Ez a nemzet legjobbjainak tehetségét, eszét, életét áldozta az 
emberiség szolgálatában. Rajongott, áldozott minden nemes eszmé
ért, ami a világban szárnyrakelt, a vallási, politikai, nemzeti eszmé
ért, a kultúra és művelődés eszményeiért. Zászlójukat itt Európa 
keletén egyedül ő lobogtatta, gyakran olyankor is, mikor a zászló 
sehol sem lobogott már egész Európában.

Ezért halt meg tizenhárom legnemesebb fia, ezért szenvedett 
sötét, komor éjszakákban annyi ezer és lett csonka, szenvedő 
harcos az egész nemzet. Dessewffy Arisztid tábornok mondta azon 
az utolsó éjszakán: „Csoda, hogy ebben a küzdelemben az utolsó 
magyart is ki nem irtották!”

Igaz, e nemzet néha kiegyezett, megalkudott!
Amikor dúló csaták után kifáradt és elcsüggedt, a minden

napi élet koncaiért odadobta apáinak, a vértanuknak és hősöknek 
szenvedéssel, vérrel megszentelt örökségét, ám ezért mindig ször
nyen megbünhődött. Kitörölték ilyenkor mindig a nemzetek sorá
ból, elfeledték, nem ismerte senki, eltaposták.

De még é l! A harckészség és áldozatkészség erénye még nem 
veszett ki belőle. Ha nemes eszmék szolgálatáról, az emberi szabad
ság oltalmazásáról, az emberiség haladásáról lesz' szó, magára fog 
találni e nemzet újra. Fog tudni áldozni újra s ha kell, vérét 
ontani az emberiség szolgálatában. A világnak, Európának azon
ban előbb igazságot kell szolgáltatnia! Négyszáz esztendő átok
súlyát le kell venni e nemzet válláról! A komor, sötét aradi éjsza
káknak el kell tűnniök legjobbjainak életéből, hogy a nemzet 
áldozata ne csupán kín, szenvedés és mártíromság legyen, hanem 
legyen a szolgálat jutalma tisztes és irigyelt hely a nemzetek 
között, a történelemben pedig dicsőség és halhatatlanság.

Klaniczay Sándor.

A MAGYAR SZABADSÁGHARC ÉS A KORABELI 
FRANCIA KÖZVÉLEMÉNY.

(F elo lvasás a március 15.-i ünnepen.)

Ezen a napon mindig megáll a mi iskolai munkánk, hogy 
egy pillanatra a magyar múlt felé forduljunk s felidézzük azokat 
a nagyszerű és lelkesítő eseményeket, melyek 1848 március 15.-ével 
kezdődtek. Különösen nagyjelentőségű lett ez az ünnepi megállás 
mintegy tíz-tizenöt esztendő óta, minden nap a magyarság élet 
vagy halál kérdéseit veti fel. Nekünk azóta állandóan üdítő erő
források mellett kell tartózkodnunk, hogy el ne pusztuljunk az 
európai élet sivatagában s ezek az erőforrások történeti múltúnk
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nagy eseményei. Kibe ne öntenének új életbátorságot mai szomorú 
sorsunkban az 1848-as márciusi ifjaknak nemzeti öntudatot felkiáltó 
tettei, kicsoda nem lesz egy jelentős fokkal erősebb, hívőbb és ki
tartóbb, mikor a vörössipkás honvédek harcairól hall, az ön- 
feláldozás ezer és ezer más példájáról, ki ne érezné magát magyar
ságában többnek, nagyobbnak, mikor a március 15.-i ifjúság egy- 
egy alakja, vagy a politikai és fegyveres harcok egy-egy legendás 
személyisége, egy Petőfi, egy Kossuth, egy Damjanich, vagy Bem 
magasodik a szeme elé? Nagyító és felséges színű sugarakat vissza
verő tükör előtt állunk ilyenkor s ez a tükör azt mutatja meg 
nekünk, hogy milyenek tudtunk lenni a múltban és milyenek 
lehetünk a jövőben, ha meg tudunk ittasodni valami megszentelt 
italtól, a hazaszeretet tüzes borától.

A színes sugarakat visszaverő tükör most is a kezünkben 
van. De most ezt a tükröt, mely múltúnk képét és a jövő remény
ségét tudja elénk villantani, egy kissé el fogjuk fordítani. Nem 
fogunk egyenesen belenézni, hogy március 15,-ének nagy eseményei 
és emberei közvetlen pompájukban táruljanak elénk, hanem azt 
fogjuk csak látni, hogy az 1848 március 15.-ével kilobbanó magyar 
szabadságharcot miképpen szemlélte az 1848—49-es években az 
akkori európai közvélemény egyik igen jelentős darabja, a francia 
társadalom.*) A képek, melyeket a mi szabadságharcunkról mutat 
ez az elfordított tükör, halványabbak lesznek, mint ha egyenesen 
tekintenénk belé: március 15.-ének felejthetetlen pillanatai, az 
utána következő küzdelmek egyes mozzanatai csak mint bizony
talan ködfoltok jelennek meg, hiszen most már nem is mi nézzük 
önmagunk múltját, hanem a 48-as évek francia polgára, akinek 
csak igen homályos fogalmai vannak egy kicsi népről, mely vala
hol a Duna—Tisza táján él, de az újságok írnak róla, mert egy
szerre két gyűlölt hatalom, Ausztria és Oroszország ellen mert 
fegyvert fogni.

Pedig nem voltunk egészen ismeretlenek addig sem a széle
sebb értelemben vett európai közvéleményben. Az 1848 előtti 
évszázadokban két alakban mutatkoztunk be Európának. Első 
alakunkat az a jámbor nyugati pap jellemezte leghatározottabban, 
aki először fejezte be napi imádságát ilyeténképpen: „A magyarok 
nyilaitól ments meg Uram, minket!”  Ebben a közvéleményben a 
magyar az a vad, kegyetlen, torzonborz, pogány, ázsiai lovas, ki 
falvakat és kolostorokat gyújt fel, bástyás városokat gázol le 
valami érthetetlen pusztításvágyból. A másik magyar arc néhány 
évszázaddal később lép a Nyugat közvéleménye elé s ez az az

*) A felhasznált idézetek a következő dolgozatból valók: Sipos Lajos: 
A magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban 1848—51. Bp. 
1929. A XIX. sz.-i francia társadalomnak a magyarsággal szemben elfoglalt 
álláspontja megismerésére Hankiss János, Tóth Béla és Henri Tronchon ide
vágó magyar és francia nyelvű tanulmányai voltak az irányadók.
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arc, melyet a Hunyadi Jánosok és Zrínyi Miklósok tesznek 
ismertté. Ez a magyar egy ragyogó fegyverzetű kereszteslovag, 
aki kivont karddal áll őrt a Nyugat kapujánál és saját testét 
feszíti a műveltséget dúló török áradat ellen. Ebben a két formá
ban ismerte Európa az 1848 előtti századokban a magyar nemzetet. 
Fontos ez a két arc, mert a Nyugat közvéleményében még ma is 
él mind a kettő, bár másképpen színezve, de lényegében mégis 
változatlanul s azt a francia közvéleményt, mely a mi 48—49-es 
szabadságharcunkat figyelemmel kísérte, ez a két még a messze 
múltból hozott arc irányítja.

A francia kispolgár valamikor 1848 március utolsó napjaiban 
olvashatott egy rövidke hírt mindennapi újságjában arról, hogy 
Magyarország fővárosában, melyet Pesth-nek neveznek, vértelen 
forradalom tört ki. Olvashatott valami 12 pontról is, melyben 
szabad sajtóról, közteherviselésről, egyenlőségről, testvériségről 
volt szó. Helyeslőén bólintgathatott ezekre a francia polgár, 
hiszen ők is alig egy-két hónapja egy királyt kergettek el s most 
mindenki mámoros az új köztársaság szabadságot, egyenlőséget, 
testvériséget hirdető vezetőinek hangos szavától. „íme, egy nép 
— gondolhatta magában a francia polgár — mely követi a mi 
példánkat, lerázza mágáról az elnyomást s ebben a mi eszméinkre 
hivatkozik.” Újságjai, melyek 1848-tól kezdve figyelemmel kísérik 
a mi küzdelmeinket, csak megerősíthették ebben a hitében, mikor 
egyik, a „National” , ezt írta : „Az a meggyőződésünk, hogy 
Franciaországnak figyelnie kell a magyar mozgalmat. Magyar- 
ország népe, e szabad katonanép, úgy mutatkozik, mint Francia- 
ország előőrse és természetes szövetségese. ’ ’ Ezt az inkább még francia 
nemzeti büszkeséggel színezett magyar alakot a további hónapok 
még jobban kiformálták és megnagyították. Az újságok már 
napról-napra adnak hírt a lefolyt ütközetekről, a „L’Illustration” , 
ez a ma is közismert képes lap, a francia fülnek barbárul hangzó 
nevű magyar tábornokok és államférfiak arcképeit közli, majd 
táborozó honvédek képét, Komárom és Buda erődítéseit, tér
képeket az ütközetek helyeiről. A vértelen márciusi forradalom 
szelíd patakja rohanó véres áradattá dagadt, ez a kicsi, magáról 
ritkán hallató magyar nép önnön életét tette kockára a szabad
ságáért. Már nem egyszerű, még nem is olyan régen békésen 
elintézhetőnek gondolt reformmozgalomról van tehát szó, hanem 
sokkal többről. Ez a maroknyi nép már lassanként egyedül is 
marad a népek szabadságáért küzdők között s a francia sajtó 
velünk rokonszenvező része, s itt elsősorban az úgynevezett bal
oldali lapokról van szó, már nemcsak politikai együttérzésből 
értékeli a mi harcunkat, hanem azért is, mert valami nagy, nem
zetek feletti eszméhez tudtuk kötni az életünket. „Mi nem azért 
rokonszenvezünk a lengyelekkel vagy a magyarokkal, — írja a 
„Réforme” nevű újság — mert ők szlávok vagy magyarok. Mi a
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lengyeleket és magyarokat azért becsüljük, mert védelmezték a 
szabadságot és a civilizációt, mert történetük a mártiromságok hosszú 
sorozata, egy állandó keresztes hadjárat.” Bevezető szavaimban nem 
lilába idéztem azt a talpig vasba öltözött, ragyogó fegyverzetű 
keresztes lovagot, aki a nyugat kapujánál veri vissza a keleti bar
bárság támadásait. .Most új színnel gazdagodott ez a bennünket 
annyira felmagasztaló kép, az egyetemes emberi szabadság harco
saivá lettünk s ez a mi újabb szellemi honfoglalásunk az európai 
közvélemény lelkében.

De ne feledkezzünk rá nagyon erre a dicső és nekünk nagyon 
is hízelgő képre, melyet a külföldi szimpátia rajzolt meg rólunk. 
Már 1848 októberében egy, ha velünk nem is éppen együttérző, de 
nem is ellenséges párizsi hírlapban a következő hír jelenik meg: 
„A legújabb magyarországi hírek szerint báró Jellasich egészen 
Székesfehérvárig hatolt előre. E város lakossága a legnagyobb rokon - 
szenvvel fogadta és zászlódísszel vonult ki eléje. Egyébként a magyar 
csapatok mindenfelé szétbomlanak, sőt Jellasich seregéhez pártol
nak, á t.’’ Ilyen és ehhez hasonló hírek egyre nagyobb számban 
jönnek. A legtekintélyesebb és a francia kormányzathoz közelálló 
napilapok valami hűvös tárgyilagosságot kezdenek magukra ölteni, 
érdeknélküli szemlélődés jellemzi őket, ha velünk és küzdelmeinkkel 
foglalkoznak. Természetesen megindult már az ellenakna ásása az 
osztrák császárság részéről, hűséges segítőtársat találva ehhez a 
legtöbb németországi napilapban, sőt magában az egyre jobban a 
császársághoz visszatérni készülő francia kormányban is. De az 
igazi halálos döfést annak a magas talapzatra állított magyar 
lovagnak, kit a francia közvélemény a nemzetek szabadságának elő- 
hareosaként üdvözölt, a szláv, általánosabban és a mi szempontunk
ból mondva, az ú. n. nemzetiségi kérdés adta meg. A francia köz
vélemény egyszerre csak kezdi nem érteni a mi küzdelmeinket.

Már egy előbb felolvasott idézetben észrevehette mindenki, 
hogy bennünket és a lengyeleket, tehát egy szláv népet, együtt 
emlegetnek. A. franciák ugyanis elsősorban a lengyeleken keresztül 
ismerik meg a szláv népek sorsát. A sok Párizsban élő lengyel 
menekült már 1848 március 10-én megalakítja a Párizsi Szláv Tár
saságot, mely csakhamar francia nyelvű újságot is ad ki és felszólítja 
a magyarországi, ausztriai és délszláv testvéreket, hogy nemzetiségi 
panaszaikkal forduljanak a fenti Társasághoz. Az ellenünk vadított 
horvátok támadását csakhamar mint egészen különálló szabadság- 
harcot kezdik emlegetni s a szláv és szlávbarát sajtó munkája folytán 
kialakul a franciáknál egy olyan vélekedés, hogy mi, magyarok csak 
valami álszabadságharcot idéztünk fel s voltaképpeni célunk az, hogy 
az ország területén lakó nemzetiségeket elnyomjuk. Nagyon jellemző, 
hogy mit ír egyik tárgyilagosságát állandóan hangsúlyozó párizsi 
hírlap, a „Journal des Débats” , az 1848-as magyar országgyűlésnek 
éppen a nemzetiségi ügyet szabályozó munkájáról: „Néhány szóval
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megjelölhetjük — írja — a megbecsülésnek azt a fokát, melyben a 
magyarok szláv honfitársaikat részesítették éppen ama március 
hónap óta."’ „Hol van az a Horvátország, — mondta a pesti szó
széken M. Kossuth, a radikális szónok. — Nem tudok róla, de ha 
felfedezik, el fogjuk nyelni.” „Ezt itt Franciaországban üres nagy- 
hangúságnak mondjuk, de Pesten ez a mindennap nyelve.” Szélső
ségesen rosszakaratú idézetet választottam ki ennek a pánszláv 
szimpátiától fűtött hangulatnak a megmutatására, de szükséges volt 
ez, mert itt a francia közvéleményben olyan sárkányfogak vettettek 
cl, melyek szörnyű vetése a trianoni szerződéssel ért meg.

Éppen az akkori francia politikát irányító és hatalmon lévő 
emberek azok, akik a szlávok ügyét szem előtt tartva a mi szabadság
harcunk felesleges voltát hangsúlyozzák. Felesleges ez a harc -—- 
mondják — mert mi képtelenek vágyunk az ugyancsak független
ségre törekvő szlávokat, románokat a független magyar államban 
békés együttélésre rávenni. 1849-re már egyre jobban kialakul az a 
vélemény, hogy a régi osztrák császárság mégis csak a legjobb keret 
ennek a sok nemzetiségtől lakott területnek az összefogására s ha 
ezt a régi formájában nem lehet helyreállítani, legjobb lesz „a régi 
magyar államegységet szétbontani és Magyarországot az ott élő 
népfajoknak megfelelően darabokra vágni, mert Horvátország, a 
szerb vajdaság, Erdély és a Tótföld területi függetlenségét el kell 
ismerni.” Szörnyű vélekedés ez, szinte utolsó pontig beteljesült 
jóslat s a legborzasztóbb benne, hogy mindezt éppen a magyarság 
érdekében valónak tartják. Ha nem fél a magyarság ettől az 
operációtól — írják — akkor „ragyogó szerepre számíthat még 
Ausztria népei között ” , de egyébként a nemzetiségekkel való harc
ban el fog pusztulni.

íme, mivé lett a magyar ügy a francia közvélemény előtt! Az 
emberi szabadság elő harcosából, kiről dicsőítő dalokat zeng a párizsi 
utca, Európa testén beteg pont lesz, melynek meggyógyítására csak 
az operációs kést tartják alkalmasnak. Az alighogy felcsillant 
ragyogó vértü szabadság-lovag képe mellé azonnal odavetítik a 
barbár, az elnyomó, az úrhatnám magyar arcát s ugyanakkor, midőn 
itthon a csatamezőn bukik el a magyar függetlenség ügye, odakünu 
a politikai véleményben is elbukik. Franciaországban egyébként sem 
tanácsos ekkor már a nemzeti szabadságról beszélni: a köztársasági 
kormány erőtlennek bizonyult s nem messze az idő, hogy a császár
ság. karjaiba veti magát. Kezdetben velünk rokonszenvező újságok 
is érzik a megfordulni készülő szeleket s ha nagyjainkról írnak, 
nevük mellől lassankint elhagyják a „szabadsághős” jelzőt, hogy 
helyébe először a „forradalmár” , majd később az „anarchista” 
szót tegyék.

Az 1849-es októberi események, főként a tömeges kivégzések, 
még egy pillanatra általánosan felénk fordítják a szíveket. Ebben
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íi felénkfordulásban azonban csak az emberi szánalom szólal meg. 
A francia olvasóközönség bizonyára megindulással nézte egyik 
képeslapjában azt a rajzot, melyen az látható, hogy Magyarországot, 
a ledöfött szarvast, az orosz csataló legázolja, de az igazán hangulat
jellemző az a kép volt, melyen Victor Hugo, a franciák nagy költője, 
kéztördelve szemléli, hogyan fojtja meg az orosz és az osztrák a 
íöldreterített magyart, kinek kezéből már a törött kard is kihullott. 
A francia közönség egy megindító színjáték utolsó felvonásának 
tanúja s a velünk szemben ellenséges, vagy közömbös hírlapok az 
aradi tizenhárom tábornok kivégzése után ezzel térnek napirendre 
a magyar elbukás felett: „Ez csak jogos megtorlás.”

Talán furcsának tetszik, hogy most március lőrén az október 
6.-a gyászát idézem befejezőnek. Így követeli egyrészt a dolgok 
kérlelhetetlen következése, de nekünk ezenkívül még más jogcímünk 
is van hozzá. Mi protestánsok tudjuk legerősebb hittel hirdetni a 
nagypénteki halál napján a húsvéti feltámadást, de ugyanúgy a 
karácsony életindító ünnepén előre tudunk gondolni a nagypéntekre 
is. Most, hogy a magyar szabadságharc ügyének a francia köz
véleményben való elhanyatlását láttuk, szinte teljesen ködbe borí
tottuk a ma ünnepelt március 15.-ének felkelő napját, hiszen azokat 
az eszméket, tetteket és embereket, amelyekre és akikre annyi jogos 
büszkeséggel és lelkesedéssel nézünk, most egy nagy európai nemzet 
politikai országútján láttuk. Láttuk őket egy kis ideig emelt fővel 
és bizakodó tekintettel lépkedni a tapsolok és üdvrivalgók százezrei
nek sorfala közt, de láttuk őket lefüggesztett tekintettel, remény- 
vesztetten vánszorogni a közöny, a meg nem értés, a rosszakarat 
fojtogató porában is. De éppen a magyar sorsnak a külföld szem
léletében kialakult két ellentétes képe alkalmas arra, hogy ma is 
tanulsággal szolgáljon. Egy nemzeti katasztrófa tanított meg ben
nünket arra, hogy a külföldi vélemény nem elhanyagolható meny- 
nyiség: tanúi voltunk annak, hogy ez a nyugati közvélemény 
országhatárokat szabott meg és új államokat teremtett. Jövő sorsunk 
kialakításában ezzel számolnunk kell s meg kell tanulnunk, hogy 
közvéleményt teremtsünk mellettünk. Szeretném azonban, ha ma, 
a magyar szabadságküzdelcm e ragyogó emlékű napján a köz
véleményalakításnak nem azokra a sokat hangoztatott módjaira 
gondolnánk, melyeknek alapja az az újságírói ravaszság és a meg
fizetett vélemény. Nekünk hozzánk méltóbb és hatásosabb eszközök 
állnak rendelkezésünkre, ezekre az eszközökre éppen az 1848—49-es 
francia közvélemény felénk fordított két arca tanít meg. Ezeket az 
eszközöket meg fogjuk találni, ha meg fogunk tudni felelni két 
kérdésre. Melyek ezek a kérdések?

1848 március 15.-e így kérdezett : „Rabok legyünk vagy sza
badok?” A március 15.-i ifjúság életével válaszolt erre a kérdésre 
s hű volt az adott felelethez egészen a kozák-dárda vagy a bitófának 
haláláig. A mai idők március 15,-éinek kérdései is egész embereket

2*
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fognak követelni s a feleletünktől függ, hogy a magyar név lehet-e 
méltó régi nagy híréhez.

A ma első kérdése ez: „Tudunk-e mi, kiilön-külön és egyete
mesen olyan nagy eszme szolgálatába állni, mely az emberiségnek 
csak a legjobbjait tudja fűteni s amelynek csodás jövőbe látó ereje 
van, mint volt 1848-ban a nemzetek szabadsága eszméjének, s leszünk 
e szolgálatba állással kicsiny, de az első vonalban harcoló csapat, 
melyre a nagy hadoszlopok is tisztelettel tekintenek: vagy leszünk 
hátul kullogok, Lázárok a legjobb szellemek lakomáján, otthonragadt 
Toldi Miklósok, kik sohasem léphetnek ragyogó fegyverzetben a 
„népek hazája, nagy világ” elé? A másik kérdés ez: Tudunk-e- 
majd, ha eljő az idő, olyan bűvös erejű mágnessé lenni, mely ellen
állhatatlanul vonzza magához még azt is, aki nem a mi nyelvünkön, 
szól hozzánk, tudunk-e mindenkit meggyőző tettek által őszinte, jó
akaratéi és gyámolító idősebb testvér lenni, vagy csak szavakkal 
fogunk harcolni a barbár, az elnyomó, az úrhatnám magyar mindig 
elénk dobott képe ellen?

Kedves Ifjúság! Amint utoljára fogsz kilépni ennek az iskolá
nak a kapuján, rögtön eléd állnak ezek a kérdések. Illő és hasznos, 
hogy nemzeti ünnepeinken, melyeket szeretek a nemzeti lelkiismeret- 
vizsgálat napjainak tartani, előkészülj a majdan tiszta tekintettel 
és emelt fővel megadandó feleletekre!

Kerecsényi Dezső ár.

A TANÁRI ÉRTEKEZLETEK FONTOSABB TÁRGYAI.

A TÚL T E R H E L É S LEK ÜZDÉSE.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 540—05/244—1929. 
sz. alatt rendeletet adott ki a túlterhelés leküzdésére. A tanári 
testület arra való igyekezetében, hogy a rendelet követelményei
nek minél jobban megfelelhessen, a kérdést tanácskozás tárgyává 
tette. E tanácskozás folyamán olyan igazságok nyertek megállapí
tást, amelyeket közlésre érdemesnek tartunk.

Iskolánkban szerzett tapasztalatok szerint az úgynevezett 
túlterhelésnek igen gyakran abban van az oka, hogy a tanulók 
fejlettségükhöz képest túlkorán kezdik meg középiskolai tanulmá
nyaikat. A törvénynek az a rendelkezése, amely szerint az első 
osztályba csak olyan növendékek vehetők fel, kik szeptember 1-ig 
életüknek 9-ik évét már betöltötték, a gyakorlatba úgy ment át,, 
hogy az első osztályú növendékek igen kevés kivételtől eltekintve, 
valamennyien 9 évesek. Ez a helyzet nem mondható helyesnek és. 
normálisnak, mert a gyermekek fejlődése nagyon különböző. 
Vannak lassan fejlődő gyermekek, akik egy, két, sőt három évvel 
is elmaradnak a többiektől, anélkül, hogy tehetség, kitartás, jellem.
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«és a szellemi értékelés bármely szempontja szerint is kevesebbet 
érnének, mint a gyorsabb tempóban fejlődő gyermekek. Ezek a 
lassan fejlődő gyermekek 9 éves korukban még nem bírják meg 
a középiskola nagy elfoglaltságát és erős szellemi munkáját és 
így vagy már az első osztályban, vagy pedig egy-két osztállyal 
később a többitől elmaradnak s beáll a katasztrófa. Ilyen gyer
mekek szülőit rá kell beszélni arra, hogy gyermekükkel önként 
ismételtessenek osztályt. Ez eljárásra nézve igen kedvező tapasz
talataink vannak. Valamennyi esetben, melyben a szülők meg
fogadták tanácsunkat, kivétel nélkül bekövetkezett a kedvező 
fordulat, sőt sok esetben a bukdácsoló tanulóból önkéntes ismétlés 
vagy egyévi pihenés után jeles tanuló vált.

Tapasztaltuk továbbá, hogy a túlterhelést sok esetben a szü
lők okozzák, akik gyermekükkel otthon nem is egy, hanem több 
idegen nyelvet is tanultainak, noha gyermekük esetleg egy idegen 
nyelv megtanulására is alig bír elegendő képességgel. Ugyancsak 
igen gyakori eset, hogy a szülők zenei gyakorlatokkal is túlságosan 
igénybe veszik gyermekük idejét, munkaképességét és idegrend
szerét. Ha a gyermek egy kissé tud zongorázni, a szülői szív már 
a nagy zenei virtuózt sejti benne és minden áron, még az iskolai 
kötelezettségek elhanyagolása árán is erőlteti a zenét. Erre vonat
kozólag elszomorító eseteink vannak, amelyek azt mutatják, hogy 
egyes tanulók otthon a szülői háznál sokkal erősebben vannak 
foglalkoztatva, mint az iskolában, úgy, hogy valóságos megköny- 
nyebbülés a gyermekre, amikor iskolába kell mennie. Ilyen esetek
ben is célszerű, ha az iskola közbelép és figyelmezteti a szülőket 
a bekövetkezendő veszedelmekre. Erre vonatkozólag tanácskozá
saink folyamán az az indítvány tétetett, hogy az osztályfőnök 
kérdezze ki a tanulókat otthoni elfoglaltságukról egyénenként, az 
adatokat foglalja naplóba és az osztályban tanító tanárok be
vonásával állapítsa meg, mely tanuló van otthoni munkákkal 
annyira túlterhelve, hogy az iskola jóakaratai közbelépésére és 
tanácsára szükség van.

Megállapítottuk továbbá, hogy vannak esetek, amikor a túl
terhelés oka a szülői ház sajátságos viszonyaiban található meg s 
ezek miatt a tanuló nem találja meg azt a békét, nyugalmat és 
lelki derültséget, amelyek a sikeres tanulás elengedhetetlen fel
tételei. Sokszor olyan sajátságos légkörben kénytelen a tanuló 
élni. amely zavarja, irritálja az iskolában a nemes ideálok felé 
hajlított lelkét úgy, hogy a lelki konvulziók miatt nem is tanulhat 
sikerrel. Csak az egész kivételes emberismerettel megáldott tanár 
vállalkozhatik arra, hogy ezekbe a viszonyokba belenyúljon. Más
kor viszont a szülői ház anyagi viszonyai rontják a tanulók 
munkaképességét. Még a mi iskolánkban is vannak tanulók, akik
ről meg lehet állapítani, hogy rosszul táplálkoznak. Ezek mind
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nagyon szomorú esetek, amelyeken azonban az iskola, sajnos,, 
nem segíthet.

Áttérve magára az iskolára, meg lehetett állapítani, hogy 
újabb időkben veszedelmesen megszaporodtak az olyan körűimé' 
nyék, amelyek az egyenletes iskolai munkát károsan befolyásol' 
ják. Megszaporodtak az iskolai szünetek és az iskolai ünnepek, 
amelyeken a tanulóknak szerepelniük és e szereplésre készülniük 
kell. Megszaporodtak a különleges megemlékezések, megszapo- 
rodtak az ifjúsági körük, sportegyesületek, különböző versenyek, 
sőt a felnőttek sportegyesületei is engedélyt kaptak arra, hogy 
leendő versenyzőiket a középiskolában kiválasszák és képezzék, 
jött a harmadik tornaóra anélkül, hogy helyette valami elmaradt 
volna. Mindezek a körülmények túlságos módon igénybe veszik a 
tanulók idejét, munkaképességét és idegrendszerét, a tanulás 
egyenletes folyamatát pedig folytonosan igen kártékony módon 
befolyásolják.

A miniszteri rendeletet, amely a tantervet és az utasításokat 
értelmezi, a helyes tanítási módszerre pedig felhívja a figyelmet, 
tanári karunk örömmel hajtja végre, mert meg van győződve, 
hogy bizonyos bajokon segíteni fog. De fentebbiek alapján az a 
meggyőződésünk, hogy a túlterhelés oka leggyakrabban nem a 
tantervben és nem a módszerben van.

A túlterhelés leküzdésére vonatkozó tanácskozásainkban 
ezenkívül folyton újból és újból meg kellett állapítanunk azt a 
megingathatatlan meggyőződésünket, hogy a középiskola, külö- 
nősen pedig a gimnázium, nem a mindenki iskolája és hogy nincs, 
és nem is lehet a gyenge tehetségű tanulók számára szabva. Kell 
tehát, hogy a középiskola bizonyos selectiot gyakoroljon. Épolyan 
megingathatatlan az a meggyőződésünk is, hogy a középiskolának 
a reá bízott ifjúságot elsősorban lelkiismeretes munkára és köte' 
lességteljesítésre kell nevelnie. Nagyon szomorú volna, ha a tú l
terhelés elleni népszerű küzdelemnek az volna a következménye, 
hogy a középiskola munkája felületessé és sekélyessé válik. Hazánk 
mai helyzetében ez végzetes kimenetelű következmény volna.

T APASZTALA TAIN K  AZ Ü J  TANTERVRŐL.

Egyházi főhatóságunk megküldte nekünk a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 540—05/57—1930 sz. rende
letét, amelyben a miniszter a következő két kérdésre kér a tanári 
testülettől véleményt: 1. mi a tapasztalatunk az 1924-ik évi tan
tervről? 2. különösen a túlterhelés szempontjából mikép volna 
csökkenthető az egyes tárgyak anyaga?

A tanári testület a kérdést igen behatóan tárgyalta, véleményét 
lényegében a következőkben ismertetjük.
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A magyar nyelv és irodalom tantervében helyeseljük az újabb 
költők bevonását. A IV osztály anyagát a heti 3 órához túlságosan 
soknak tartjuk, a többi osztályban az előírt tananyag helyes tanítás 
mellett elvégezhető.

A latin nyelv és irodalom tanterve nagyon tömött, amelynek 
elvégzése nehéz feladatok elé állítja a tanárt és tanulót egyaránt. 
A tanterv tömöttsége úgy jö tt létre, hogy az új tanterv a V ili ik 
osztályt megtömte filozofikus írókkal, kiknek megértése tárgyi 
okok miatt anyanyelven is nehéz. Emiatt továbbá más újonnan 
behozott és kevésbbé értékes írók miatt az olvasnivalók minden 
osztályban megszaporodtak. A régi kipróbált tantervre kellene 
visszatérni és a keresztyén kultúrára való áttérésnek irodalmát a 
római irodalommal kapcsolatban összefoglalólag kellene tárgyalni. 
Általában az olvasnivalókat lényegesen redukálni kellene.

A görög nyelv és irodalom tanterve is sokat ír elő. Meg
látszik, hogy azt az anyagot, amely eleinte hat osztályra volt el
osztva, később négy osztályba kellett beleszorítani. Halmozás 
történt azért is, mert a tanterv megalkotói a VHl-ik osztályba sok 
új, a régibb tantervben nem szereplő olvasmány-anyagot (Aristo
teles, a tudománytörténet nevezetesebb írói, újszövetség, egyház
atyák) akartak bevezetni. Ez okból minden osztály számára, ele 
különösen a VI osztály számára több olvasnivalót írtak elő, mint 
amennyit jól el lehet végezni. A régibb kipróbált tantervet helye
sebbnek tartjuk. Az új anyagnak kötelező olvastatását el kellene 
hagyni. Ismertetése az irodalomban összefoglalólag történhetnék.

A német nyelv és irodalom tantervének az az intézkedése, 
hogy e nyelv tanításának megkezdését a Il-ik osztályba tette át, 
jó hatással járt. Az utasításoknak a helyes kiejtésre és beszéd- 
gyakorlatokra vonatkozó részei jól beváltak. Kár volt azonban a 
„Herrmann und Dorothea” -t a Vl-ikba levinni, mert e mű klasszi
kus szépségei itt nem találhatnak kellő megértést és értékelést. 
Ez osztályban nagyobb eredménnyel volna olvastatható olyan 
mozgalmas párbeszédes mű, aminő pl. a „Wilhelm Tell” . Nincs 
ugyan még erre vonatkozó tapasztalatunk, de előre látható, hogy 
Vil ik és V ili ik osztály előírt anyaga túlsók.

A történet tantervében a magyar történet összevonása a III-ik 
osztályba igen nehéz feladat elé állítja a tanárt és a tanulót. Még 
súlyosabb feladat a IV-ik osztály ókori történetének tanítása. Ezt 
csak száraz kivonatszerü anyagkiválasztás mellett lehet elvégezni. 
Az újabbkori történet térnyerése ezekkel szemben szerencsés meg
oldás.

A földrajz tantervében az I, IL és III-ik osztály anyaga a 
tanuló ifjúság értelmi színvonalának megfelelő és jól elvégezhető. 
A IV-ik osztály anyaga azonban heti egy órában el nem végezhető. 
Az pedig, hogy ez anyagnak egy része a természetrajzban is elő 
van írva, kellemetlen zavart okoz. Nincs ugyan még erre vonat-
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kozó tapasztalatunk, de előre látható, hogy a Yfl-ik osztály előírt 
anyagát heti egy órában nem lehet jól elvégezni. Általában abba 
kellene hagyni az egyórás tantárgyakkal való kísérletezést, mert 
ez a rendszer a tanítás ökonómiájával ellenkezik. Helytelen az 
utasításoknak az a része, amely ez osztály földrajzi tanítását a 
klasszikus nyelvi és történeti disciplináknak rendeli alá.

A természetrajz tantervében az 1, il és Yl-ik osztály tan
anyaga helyesen van megszabva. Azonban a IV-ik osztály ásvány
tani és kémiai anyaga a tanulók értelmi fokának megfelelően esak 
oly alacsony nívón tanítható, amely a kémia mai jelentőségéhez 
nem méltó. Hasonlóképpen a növénytan sem tanítható jól az Y-ik 
osztály heti két órájában.

A mennyiségtan tantervében a számtan és mértan egyesítése 
az alsó fokon célszerűnek és hasznosnak bizonyult. Nagyon üdvös 
a függvényfogalomnak előtérbe helyezése az egész tananyagban, 
mert egyszerű kapcsolatot létesít a különböző disciplinák között, 
minek folytán az áttekintés könnyűvé válik. Egyes tankönyvek 
azonban a függvényekkel való operálást túlságosan elvontan tár
gyalják, ami teljesen ellenkezik az utasításokkal. Egyes osztályok
ban a tananyagnak az óraszámhoz viszonyított beosztása célszerű 
volna. így különösen az Y-ik osztály anyaga a heti óraszámhoz 
képest kissé sok, amin vagy a heti óraszámnak emelésével, vagy 
pedig egyes részeknek a IV-ik osztályba és ez osztály megfelelő 
részeinek a III-ik osztályba való áttolásával lehetne segíteni. 
Tekintettel továbbá az érettségi vizsgára, különösen annak írás
beli részére, a Vlll-ik osztály heti két órája kevés.

A fizika tantervében a 111-ik osztály anyagát a tanulók szem
mel látható örömmel és nagyfokú érdeklődéssel tanulják. A nagy 
érdeklődést a tanterv anyaga és szűkre szabott óraszáma ki sem 
elégíti úgy, hogy a tanulók önmaguktól is, olvasmányok révén és 
kísérletezéssel, igyekeznek fizikai ismereteiket gyarapítani, inkább 
vissza kell őket tartani, mintsem buzdítani. A felsőbb osztályok 
fizikai anyaga is megfelelő, célszerű volna azonban a csillagászatot 
a VII-ik osztályba, a fénytant vagy legalább is annak a sugár
zásokra vonatkozó részét a VIII-ik osztályba a tananyag legvégére 
tenni át.

A bölcsészet tanítására nincs ugyan még tapasztalatunk, 
azonban előre látható, hogy a leszállított óraszám mellett a régi 
tananyag nem tanítható célszerűen.

A rajz tantervében az alsó fokú tanítás bevált, azonban rá kell 
mutatnunk arra, hogy egyes tanulók akár testi hibák miatt, akár 
egyéb okokból nem képesek olyan ügyességre szert tenni, amellyel 
c kötelező tantárgyból legalább elégséges osztályzatot szerezhetné
nek. Erre az esetre valamilyen kivételes intézkedésre van szükség.
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ÉSZ R E V É T E L E IN K  AZ Ü J ÉRETTSÉGI UTASÍT ÁSO K RA.

Egyházi főhatóságunk megküldte nekünk a vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 540—05/37—1930 számú le
iratát, amellyel az új érettségi utasítás tervezetére vonatkozólag 
kéri a tanári kar véleményét. Véleményünk lényeges része a követ
kező :

Az új utasítások a magyar nyelvi dolgozat számára két ma
gyar irodalmi tárgyú tételen kívül még két más tudományágból 
(történelem, természettudományok) négy tételt, tehát összesen 
hat tételt javasolnak felterjesztésre, melyek közül a tankerületi 
főigazgató, illetőleg az egyházi főhatóság hármat választ ki. Az 
érettségiző tetszésére van bízva, hogy e három tétel közül melyiket 
dolgozza ki. Ezzel szemben nem helyeseljük, hogy a magyar érett
ségi vizsgálat megfosztassék magyar irodalmi jellegétől és hogy 
a magyar írásbelinek nemzeti jelentősége és mint az intelligencia, 
önálló felfogás és stilisztikai készség fokmérője elsikkadjon. A 
vizsgálatnak ilyen módon való szervezése azért is. keresztülvihe- 
tetlen, mert ez esetben a dolgozat tételeinek megválasztása s a 
dolgozatok megbírálása a szakszerűség és alaposság rovására 
menne, vagy pedig természetszerűleg átkerülne a történet-, fizika- 
és természetrajz-szakos tanárok kezébe (az utóbbiak nem is tagjai 
az érettségi bizottságnak), ami a magyar nyelvi és irodalmi ok
tatásra feltétlenül kárös lenne.

Örömmel üdvözli a tanári kar az új utasításoknak a latin 
írásbeli feladatra vonatkozó részét, amely megengedi, hogy a tanár 
a kitűzött szöveget tartalmi szempontból megvilágíthatja, a tárgy
körbe beállíthatja. A szóbeli követelményekben azonban a műve
lődési szempontoknak erősebb és általánosabb kidomborítását 
óhajtjuk.

Javasoljuk továbbá, hogy a kiegészítő görög érettségi vizs
gálat — mint eddig — minden jelentkező tanuló számára csak 
szóbeli legyen.

A német nyelvnek az érettségi tárgyak közé való felvételét 
elvben helyeselnék, azonban mély aggodalommal tekintünk e be
vezetés elé, ha a mai óraszám megmarad. Ez a bevezetés ugyanis a 
mai tanterv mellett teljesíthetlen feladatok elé állítják a tanárt 
és tanulót egyaránt és alkalmas arra, hogy a mai tantervben elő
írt tanítást teljesen megzavarja. Külön ki kell emelnünk azt a 
nagy igazságtalanságot, amelybe e követelmény folytán a szegé
nyebb sorsú, magyar anyanyelvű tanulók kerülnek azokkal szem
ben. akik már hazulról hozzák a német nyelv tudását.

A tanári kar továbbá igaz sajnálattal látná, ha az érettségi 
vizsgálat követelményeiből a matematikai szóbeli vizsgálat el
maradna. A matematika az ókortól kezdve, mint az értelmi neve
lésnek egyik legfontosabb segédeszköze szerepelt. Jelentősége a
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legújabb korban még emelkedett, mert alapfogalmai és a természet
tudományok alapfogalmai között a legszorosabb kapcsolat áll 
fenn. Csupán az írásbeli vizsgálat nem elégséges és nem is alkalmas 
eszköz arra, hogy a vizsgálóbizottság helytálló meggyőződést 
szerezzen magának arról, vájjon az érettségit tevő tanuló járatos-o 
a matematika rendszerében, kifejlődött-e benne a logikus mate
matikai következtetési mód és elsajátította-e a szigorúan megbatá
rozott matematikai alapfogalmakat.

A tanári kar véleménye szerint maradjanak meg a ma érvé
nyes érettségi utasítások követelményei, vagyis az érettségiző 
tanuló tegyen írásbeli vizsgát a magyar nyelvből, a latin nyelvből 
és a mennyiségtanból, szóbeli vizsgát ugyanezekből, továbbá a tör
ténetből és a természettanból.
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I. ISKOLÁNK MÚLTJA.

A pesti evangélikus gyülekezet 1815-ben nyitotta meg a Deák
téri templom mellé épített egyemeletes iskolaépületét. Ez csak
hamar szűknek bizonyult és azért 1822-ben második emeletet épí
tettek reá. Az úgynevezett „humanitási osztály” 1823-ban nyilt 
meg, amivel az iskola gimnáziummá vált. Az alapítás sorrendjében 
a fővárosi iskolák között iskolánk a harmadik. Az abszolutizmus 
idejében iskolánk négyosztályúvá hanyatlott, azonban Székács 
.József, Hunfalvy Pál és Fabinyi Teofil buzgólkodására újból fel
virult úgy, hogy új iskolaépületről kellett gondoskodni. A deák
téri templom közelében, a Sütő-utcában 1864-ben nyilt meg az 
akkoriban nagyon díszesnek tartott új gimnáziumi épület és 
1872-ben tartották benne az első érettségi vizsgálatot. Az új kor 
igényeinek azonban ez az épület sem felelt meg, az új épületet a 
Belváros szűk területéről ki kellett vinni a Városliget közelébe. 
1904-ben költözködtünk át Pecz Samu műegyetemi tanár által 
épített mai épületünkbe, az akkori Városligeti Fasorba, a mai 
Vilma királynő-útra. 1923-ban ünnepeltük iskolánk 100 éves fenn
állásának emlékünnepét. Iskolánk történetét 1895-ben Batizfalvy 
István, a százéves ünnep alkalmából pedig Hittrich Ödön dr. írta 
meg.

Iskolánk eddigi felügyelői: Schedius Lajos (1811—1834),
Szloboda Mihály (1834—1838), Fabinyi János dr. (1838—1843), 
Fábry Pál (1843—1848), Wagner Dániel dr. (1848), Fromhold 
Károly dr. (1848—1853), Hunfalvy Pál .(1853—1883), Vasskó 
Endre (1883—1886), Králik Lajos dr. (1886—1895), Wágner Géza 
dr. (1895—1897), Zsigmondy Géza (1897—1900), Mágocsy-Dietz 
Sándor dr. (1900—1910), Haberern J. Pál dr. (1910—1926), 
Németh Ödön dr. (1926-tól).

Iskolánk eddigi igazgatói: Bölönyi Mihály (1811—1814),
Hoffmann Péter (1814—1821), Kanya Pál (1821—1825), Fábry 
Pál (1825—1837), Taubner Károly (1837—1843), Kanya Pál 
(1843—1845), Tavasy Lajos (1845—1848), Kanya Pál (1848— 
1860), Greguss Gyula (1860—1863), Batizfalvy István (1863— 
1866), Greguss Gyula (1866—1869), Szénássy Sándor (1869— 
1873), Torkos Lászió (1873—1875), Scholtz Ágoston (1875—1877), 
Fröhlich Róbert (1877—1883), Böhm Károly (1883—1896), Góbi 
Imre (1896—1909), Rátz László (1909—1914), Hittrich Ödön 
(1914—1928), Mikola Sándor (1928-től).
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iskolánk volt tanárai közül tudományos munkásságukkal és 
irodalmi működésükkel kitűnő érdemeket szereztek: Batizfalvy
István (történetíró), Berecz Antal (földrajzi író), Böhm Károly, 
a M. T. Akadémia tagja (filozófus), Dorner József, a M. T. Aka
démia tagja (botanikus), Elischer József tankerületi főigazgató 
(klasszikus filológus), Fröhlich Róbert, a M. T. Akadémia tagja 
és főkönyvtárosa (klasszikus filológus), Góbi Imre (szépíró), Gre- 
guss Gyula, a M. T. Akadémia tagja (fizikus), Győry Vilmos, a 
M. T. Akadémia tagja (szépíró és műfordító), Hazay Olivér (filo
zófus). Heinrich Gusztáv, a M. Tud. Akadémia tagja és főtitkára 
(germán filológus), Hittrich Ödön (klasszikus filológus), vezo- 
kényi Horváth Zsigmond (klasszikus filológus), Kanya Pál (ne
veléstudományi író), Kari János egyetemi m.-tanár (botanikus és 
természettudományi író), Lehr Albert, a M. T. Akadémia tagja 
(nyelvész), Mauritz Rezső (neveléstudományi író), Melczer Lajos 
(tankönyvíró), Ormay Lajos (filozófiai író), Pecz Vilmos, a M. T. 
Akadémia tagja (klasszikus filológus), Petz Gedeon, a M. Tud. 
Akadémia tagja (germán filológus), Ráth Arnold (természet- 
tudományi író), Rátz László (szerkesztő és matematikus), Serédi 
Lajos (szépíró és filozófus), Scholtz Albert (földrajzi és tankönyv- 
író), Scholtz Ágoston, a későbbi egyetemi tanár (matematikus), 
Stuhlmüller Sámuel (neveléstudományi író), Szénássy Sándor, a 
M. Tud. Akadémia tagja (klasszikus filológus), Szigethy Lajos 
(történetíró), Taubner Károly, a M. Tud. Akadémia tagja (filo
zófus), Tavasy Lajos (neveléstudományi író), Tolnai Vilmos, a M. 
T. Akadémia tagja (nyelvész és irodalomtörténetíró), Torkos 
László (szépíró és tankönyvíró), Tóth Kálmán (klasszikus filo
lógus), Vajda Péter, a M. T. Akadémia tagja (szépíró), Weber 
Rudolf (szépíró).

Iskolánk a most lefolyt tanévben fennállásának 107-ik évét 
töltötte be. A világháborúban iskolánk növendékei közül 56 halt 
hősi halált.

II. ISKOLÁNK AZ 1929—1930-IK ISKOLAI ÉVBEN.

1. A T A N Á R I TESTÜLET.

Veszteségeink. Március 11-ikén kísértük ki utolsó útjára vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr. lelkészt, intézetünk lelkes barát
ját, érettségi vizsgálataink többszöri elnökét és két kedves tanít
ványunk apját, akit Isten a templomban végzett szolgálata közben 
oly váratlanul szólított magához. A megboldogult életében erős 
nemzeti érzésével, széles és magas szempontú látkörével, az iskola 
ügyei iránt való meleg érdeklődésével őszinte tiszteletünket és 
szeretetünket érdemelte ki. Hasonlóképpen megsirattuk Hirsch-
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mann Nándort, a pozsonyi volt evangélikus gimnázium igazgató
ját, aki a tőlünk elszakított területen húnyt el. A megboldogult 
mint intézetünk érettségi kormánybiztosa az őszinte szeretet 
érzetét keltette mindnyájunkban és mint a tanári kar több tagjá
nak volt tanára és volt kollegája el nem múló kapcsolatot terem
tett iskolánkkal. Mindkét kiváló férfiú emlékét kegyelettel fogjiüc 
megőrizni. Augusztus 26-ikán halt meg egyik kedves volt tanít
ványunk Kovács Kézér Lajos, a tanári kar nevében Kubacska 
András dr. búcsúzott el tőle.

Változások a tanári testületben. Az üresedésben lévő egyik 
latin-görög tanszékre iskolafenntartó hatóságunk meghívása alap
ján a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter vitéz Dengelegi 
Lajos dr.-t, a nyíregyházi evangélikus gimnázium volt tanárát 
nevezte ki, akiben kiváló készültségű, lelkiismeretes, kötelesség- 
tudó, jó kollegát nyertünk. Kliment Jenő dr. kollegánk súlyos 
betegsége miatt szabadságon volt. Óráit részben az intézet tanárai, 
részben pedig a nyugalomba vonult Hittrich Ödön dr. látta el. Az 
ellátatlan mennyiségtani és fizikai órákat Vermes Miklós dr., ok
leveles tanár tartotta meg. Évközben rövidebb ideig betegek 
voltak: Bereczky Sándor, Kerecsényi Dezső dr., Oppel Imre, Ren
ner János és Sulek József. Helyettesítésüket maga a tanári kar 
végezte.

Kiküldetések. Az egyetemes tanügyi bizottság elnöke Kla- 
niczay Sándort kiküldte az aszódi reálgimnázium latin nyelvi taní
tásának és az aszódi leányiskola magyar nyelvi tanításának és 
internátusának megfigyelésére. Ugyanaz a hatóság Kubacska 
András dr.-t a békéscsabai reálgimnázium földrajz és természet
rajz tanításának megfigyelésére, a vallás- és közoktatásügyi m. 

i kir. miniszter pedig ugyanőt a bonyhádi evangélikus gimnázium
hoz érettségi- kormánybiztosnak küldte ki.

Látogatások. Kócza Géza testnevelési felügyelő, a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából febr. 4-ikén meg
látogatta iskolánk tornatanítási óráit. Hornyánszky Gyula dr. 
egyetemi tanár a Közoktatási Tanács megbízásából a latin és 
görög nyelv, továbbá a filozófia tanítás módszerének és eredmé
nyeinek megfigyelésére április 5, 7, és 8-ikán látogatta meg isko
lánkat. Az állami főfelügyeleti jog gyakorlására Pintér Jenő dr. 
március 4-ikén, 6-ikán és 7-ikén látogatta meg iskolánkat, értekez
letét a tanári karral március 7-ikén tartotta meg. Németh Ödön dr. 
iskolafelügyelő ismételten meglátogatta iskolánkat. Valamennyi 
hivatalos látogatónknak hálásan köszönjük az iskola munkájára 
vonatkozó értékes megjegyzéseit.

Tanári értekezletek. A tanári testület ez évben az óraközi, 
rövidebb ideig tartó tanácskozásokon kívül 11 rendes értekezletet 
tartott, amelyeken a folyóügyeken és a rendtartásban előírt tá r
gyakon kívül a következő kérdéseket tárgyalta: 1. a túlterhelés
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kérdése, 2. tapasztalataink az új tantervről, 3. az új érettségi uta
sítások, 4. evangélikus középiskolák részére készült új szolgálati 
szabályzat, 5. kezdhető-e a latin nyelv tanítása a Ill-ik osztály
ban? ti. az alsó fokú fizika tanítása Vermes Miklós dr-nak a tanári 
kar jelenlétében lefolyt nyilvános tanítása alapján, 7. a lY-ik 
osztályú latin nyelvi tanítás vitéz Dengelegi Lajos dr.-nák a tanári 
kar jelenlétében lefolyt nyilvános tanítása alapján.

2 . A TANULÓ  IFJÚSÁG .

Vallásos kötelességek teljesítése. A protestáns ifjúság vasár- 
és ünnepnapokon részt vett a részükre a Vilma királynő-útón ren
dezett isteni tiszteleteken. Május 17-ikén tartottuk meg a régi idők 
óta szokásos deprekációt, amikor az ifjúság a tanári karral együtt 
az Űr asztalához is járult. Az ugyanezen a napon tartott bit
erősítő előadásokon Vidovszky Béla az Ágostai hitvallásról, Be- 
reczky Sándor pedig az Ágostai hitvallás lényegéről, a hit által 
való megigazulásról tartott előadást.

A katholikus ifjúság vasár- és ünnepnapokon a jáki templom
ban hallgatott misét és exhortatiót és részt vett a részükre tartott 
lelki gyakorlatokon. Azokon a katholikus ünnepeken, amelyeket 
iskolánk nem szokott megtartani, fel voltak mentve a tanítás láto
gatása alól.

Az izraelita ifjúság minden szombati napon és minden izraelita 
ünnepen részt vett a részükre rendezett isteni tiszteleteken. Az 
izraelita ünnepeken fel voltak mentve a tanítás látogatása alól.

Fegyelmi állapot. Az intézet ifjúságának fegyelmi állapota 
nem volt teljesen kielégítő. Összesen 14 esetben kellett igazgatói 
megintést alkalmazni, 1 tanulót pedig el kellett tanácsolni.

Tanulmányi versenyek. Iskolánk a Pintér Jenő tankerületi 
kir. főigazgató rendezésében május 26-ikán lefolyt tanulmányi 
versenyben az idén 17 tanulóval vett részt. Közülük négyen értek 
el sikert. Czene Béla a rajzban, Kazár József a természetrajzban, 
Krajnyák Géza a történetben harmadik, Scheiber László a magyar 
irodalomban hatodik lett. A 36 budapesti és vidéki iskola közül 
a mi intézetünk 13 egységgel a harmadik helyet vívta ki magá
nak. Az eddigi nyolc középiskolai tanulmányi verseny összesítő 
eredményében iskolánk megtartotta első helyét. 92 egységünk van 
összesen, az utánunk következő második iskolának pedig 74 
egysége.

Tejosztás. A múlt tanévben bevezetett tejosztást az idén foly
tattuk. A tejet a Budapesti Általános Központi Tejcsarnok szállí
totta 2 deciliteres üvegekben. A tanév tartama alatt 17.500 palack, 
vagyis 3500 liter fogyott el s ennek ötödrészét, mintegy 700 litert, 
ingyen osztottuk szét a szegényebb sorsú tanulók között.

Egészségi állapot. Iskolánk növendékeinek egészségi állapota 
a lefolyt iskolaévben általában kedvezőnek mondható. Súlyo-



31

Babb és hosszabb lefolyású betegségi esetek csak igen kis 
számmal fordultak elő. Járványosán sem lépett fel semmiféle 
fertőző betegség, ámbár a betegek száma aránylag nagy volt. 
Ragályos fertőző betegség miatt összesen 23 tanulónk volt 2—6 
bét tartamára hatóságilag k itiltva; és pedig: diftéria miatt 2, 
skarlát miatt 15, kanyaró miatt 3, bárányhimlő miatt 1, és já r
ványos fültőmirigygyulladás miatt 2. További 37 növendékünk a 
családban előfordult fertőző betegség miatt volt kitiltva, közöttük 
az internátusnak 35 növendéke, az intézetben előfordult skarlát
eset miatt. A diftéria és skarlátesetek után az illető osztály- 
termeket fertőtlenítették. Egyéb különleges intézkedésekre (pl. 
iskolazárásra) nem volt szükség. A felgyógyultakat csak tiszti 
orvosi bizonyítvánnyal bocsátottuk be újból az iskolába. Az iskola
orvos osztálylátogatásai alkalmával soha el nem mulasztotta a 
tanulókat az egyéni védekezés módjaira kioktatni. Ragadós szem- 
betegség — különösen trachóma, — egyetlen esetben sem fordult 
elő. A 12 éves korukat betöltött tanulók a törvény által előírt 
újraoltási kötelezettségüknek valamennyien eleget tettek. Több 
önként jelentkezett tanulót az iskolaorvos oltott be az iskolában. 
Torna alól az egész iskolaévre 32-en voltak teljesen, 4-en meg 
részlegesen (szertornázás, ugrás, futás stb. alól) felmentve. A fel
mentésüket kérő tanlók egészégi állapotát orvosi vizsgálat alapján 
az iskolaorvos állapította meg. Múló betegség miatt rövidebb- 
hosszabb időre még 16 tanuló kapott felmentést. Az iskola helyi
ségeinek tisztántartására, fűtésére, szellőztetésére és világítására 
is állandóan nagy gondot fordítottunk.

Kirándulások. Intézetünk 12 tanulója Ihász József és Romport 
Elek dr. tanárok vezetésével a húsvéti szünet alatt (ápr. 11—25) 
kirándulást te tt Olaszországba. A kirándulók először Firenze mű
emlékeit nézték meg. Az ott töltött három nap alatt megszemlélték 
az Uffizi-képtárt, I’itti-képtárt, Archeológiái Múzeumot, Bargellot, 
San Marcot, Or San Michele és Santa Croce templomokat, Loggia 
dei Lanzit s a város más műemlékeit. Egy-egy délutánt töltöttek 
Fiesoleban és a Certosában. Firenzéből Rómába utaztak, hol hat 
napot töltöttek a következőképpen beosztva: 1. nap: Museo Vati- 
cano, Capitolium, Forum, Palatium, Colosseum. 2. n ap : Santa
Maria Maggiore, Museo Laterano, San Pietro in Vincoli, San 
Pietro, Sant’ Onofrio, Tassó-múzeum, Gianicolo. 3. nap: Thermae 
Diocletianae, Museo déllé Terme, Quirinalc, Forum Traianum, 
Via Appia, Catacomba San Sebastiano. 4. n ap : Borghese-
képtár, Tivoli, Este-villa, vízesések. 5., n a p : Santa Trinitá,
Piazza di Spagna, Santa Maria sopra Minerva, Pantheon, 
Piazza Navona, Angyalvár, San Pietro, San Paolo fuori le mura, 
Santo Stefano Rotondo. 6. n ap : Gesü, Thcatro Marcello, Ianus 
Quadrifons, Santa Maria in Cosmedin, Gancelleria, Cloaca Maxima, 
Career Mamertinus, Pincio. Hazafelé tartva a kiránduló csoport
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két és fél napig gyönyörködött Velencében. Az első nap a San 
Marco, Piazza és a Lido megtekintésével telt el, a második napon 
a Doge-palotát, az Accademiát s a San Giovanni e Paolo templo
mot nézte meg, a harmadik napon a Frari templomot és a Ca 
d ’Orot. A csoport Tarvision, a Semmeringen és Bécsen keresztül 
ápr. 25-én érkezett vissza Budapestre. A kiránduláson részt vettek ; 
Ágoston György, Halmos György, Lénárd Pál, Schwartz Endre, 
1 tornán Miklós, Freund György, Pál László, Petrovics Gábor, Pin
tér György, Spielberger Andor, Bohus Gábor, Rózsa Pál.

A VIII o. Faluba György vezetésével két tanulmányi ki
ránduláson vett részt. Május 9-én a svábhegyi csillagvizsgálót, 
május 14-én pedig a Révész-utcai elektromos müveket tekintették 
meg.

Oppel Imre, a IV-ik osztály tanulóit és a Benczúr Gyula 
Képzőművészeti Kör tagjait többízben vezette a Műcsarnokba, a 
kiállítások megtekintésére. Ugyanő június hóban festőkirándulást 
rendezett a budai hegyekbe.

Bogsch Sándor dr. az VA és VB osztály tanulóit természet
rajzi kirándulásra vitte szeptemberben az őszi növények begyűjté
sére a Farkasvölgybe és Zuglóba; tavasszal pedig a tavaszi flóra 
megismerésére és begyűjtésére Farkasvölgy—Széchenyi hegy— 
Zugliget, továbbá Szépvölgy—Hármashatárhegy—Hűvösvölgy út
vonalon.

Június 7-ikén az egész intézet különhajőn kirándulást rende
zett Zebegénybe és Nagymarosra. A kiránduláson részt vettek a 
tanári kar tagjai családjukkal, az intézet növendékei, közülük 
számosán szülőikkel és hozzátartozóikkal. A kirándulásnál nagy 
segítségünkre voltak a cserkészek vitéz Réz Henrik dr. csapat
parancsnok és Horváth Károly csapattiszt vezetése mellett.

Érettségi találkozók. Május 31-ikén a huszonöt, június 15-ikén 
az ötven, június 21-ikén a negyven és június 28-ikán a tíz éves ma- 
turánsoknak volt a találkozójuk. Igaz örömmel vettük volt növen
dékeink látogatását és őszinte megelégedéssel láttuk azt a meleg 
érdeklődést és szívélyes ragaszkodást, amellyel volt növendékeink 
intézetünk és egymás iránt viseltetnek.

:í. a d o m á n y o k .

Nagy hálára köteleztek bennünket iskolánk azon barátai, akik 
intézményeinket pénzzel vagy értékes felszerelési tárgyakkal 
gyarapították.

A Segélyegyesületnek küldött Eibenschütz Sándorné 50 P-t, 
Magyar Általános Hitelbank 50 P-t, Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár 50 P-t, Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 
500 P-t, Pesti Hazai Első Takarékpénztár 50 P-t. Szegény tanulók 
hátralékos tandíját megfizette Endrődi Artúr, Németh Ödön 
iskolafelügyelő, Tószeghy Emil. A Fasori Evangélikus Nőegylet 5
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tanulónkat 10—10 pengős karácsonyi ajándékban részesítette. Az 
1904-es maturánsok a fizikai szertár részére 430 P-t gyűjtöttek, 
mely összeget Kéler Benő úr adott át.

Ösztöndíjra a következők adományoztak. Gosztonyi László az 
idén is, mint minden évben 10 koronás aranyat küldött az értékét 
vesztett Döbrentey alapítvány aranyának pótlására, amelyet 
annak idején ő nyert el. Özv. Strasser Izidorné a harctéren hősi 
halált halt fiainak, Strasser Albert dr. és György emlékére régeb
ben tett, de értékét vesztett alapítványának kamatai fejében kül
dött 80 P-t. Spiegel Zoltán a Ráth Géza-ösztöndíjalapítvány ka
matainak pótlására 10 P-t, Renk Ernő dr. ez évben is 1 tízkoro
nás és 1 húszkoronás aranyat, a deáktéri német egyház presbyte- 
riuma 1 húszkoronás aranyat, egy magát megnevezni nem akaró 
úr 20 P-t küldött.

Könyveket, folyóiratokat és felszerelési tárgyakat adományoz
tak : Bálint Károly, Berde Béla, Berzsenyi-reálgimnázium, Böhm 
Dezső, Endrődi Artúr, Endrődi György, Farkas Geyza, özv. Fülöp 
Áronné, Knuth Károly, Koch István, Koleszár Andor, Leszlényi 
Imre, Légrády könyvkiadó vállalat, Magyar Általános Kőszén
bánya rt., Magyar Külügyi Társaság, Nagy Károly Frigyes, Pe- 
resztegi József, Pétery Aladár, Renk Ernő dr., Renner János, Ráth 
Zoltán, Simon Norbert, Singer és Wolfner könyvkiadó vállalat, 
Stux László, Szandtner Gyula, Szigeti Imre és József, Tóth Lajos, 
Vajda Mór, Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztérium, Virág 
Egon, Werkner Lajos.

Fogadják a nemes szívű adakozók hálás köszönetünk ki
fejezését.

4. Ü JA B B  A L A PÍT V Á N Y O K .

Igaz örömmel jelentjük, hogy az idei tanévben ismét szép 
alapítványokat kaptunk a háború előtti igen jelentékeny, de érté
küket vesztett ösztöndíj-alapjaink pótlására.

1. Gretzmacher Jenő - ösztöndíj alapítvány. Az alapítvány 
vagyona 900 P. A kamatokat kapja évenként egy a magyar és 
német nyelv tanulásában kivált, jó magaviseletű, szép eredmény
nyel dolgozó tanuló vagy pedig az irodalmi verseny nyertese a 
tanári kar mindenkori határozata szerint. Az alapítványt tette 
intézetünk tanári testületé és tanuló ifjúsága volt kollegánk emlé
kezetére.

2. Az 1918-ik évi maturánsok Ratz—Tóth-alapítványa. Az
alapítvány vagyona 1000 P. A kamatokat kapja évenként válta
kozva egy-egy a matematikában, illetve a klasszikus nyelvekben 
kiváló előmenetelt tanúsító felsőbb osztályú tanuló, akit a tanári 
testület erre érdemesnek talál. Az alapítványt tették az 1918-ban 
érettségi vizsgát tett tanulók hálájuk kifejezéséül azon intézettel

3



34

szemben, amelyben kiképzésüket nyerték, valamint szeretett taná
raik Rátz László és Tóth Kálmán dr. tiszteletére, (megbízottak 
Soltész Gáspár dr., Fabinyi Géza dr. és Fónagy István).

3. Az 1909-ik évi maturánsok ösztöndíjalapítványa. Az alapít
vány vagyona 300 dollár névértékű, 7%-kai kamatozó Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank záloglevél. Az alapítvány kamatait kapja 
évenkint egy vagy több tanuló valláskülönbség nélkül, akit vagy 
akiket a tanári kar erre legérdemesebbnek ítél. Az alapítványt 
tették az 1909-ben érettségi vizsgát tett tanulók, névszerint: Amár 
Licco hegedűművész, vitéz Bátor Elemér tüzérszázados, Beér Fe
renc főmérnök, Blaskovich Ödön banktisztviselő, Cséry Lajos 
részvénytársasági igazgató, Dach Géza dr. ügyvéd, Elek Béla föld- 
birtokos, Előd Egon dr. műegyetemi rendes tanár Karlsruheban, 
Fejér Árpád dr. főorvos, egyetemi magántanár, Freund Pál fő- 
tisztviselő, maróti Fürst Bertalan vegyészmérnök, Gára Pál keres
kedő, báró Hatvány Endre nagyiparos, Katona Endre MÁV fő
mérnök, Kovács-Sebestyén Tibor földbirtokos, Liebermann Tódor 
dr. főorvos, Ország Sándor dr. részvénytársasági igazgató, Quitt
ner Ervin műépítész, Rusznyák Géza műépítész, Sass Gábor gaz
dasági akadémiai tanár, Schönfeld Gyula tőzsdebizományos, 
Ulbrich Gyula főtisztviselő, Varga Sándor gépészmérnök, Werkner 
Albert dr. kereskedő. A nevezettek ezt az alapítványt 1929 június 
17-ikén megtartott 20 éves találkozójuk alkalmával Istenben bol
dogult tanáraik Késmárky Gally Lajos, Gretzmacher Jenő, Serédi 
Lajos dr. és a világháborúban hősi halált halt osztálytársaik 
Brachfeld József, Daday Ernő és Kiszely Tibor emlékére, vala
mint az intézet iránt érzett hálájuk jeléül létesítették.

4. Az 1894 -es maturánsok alapítványa. Az alapítvány vagyona 
1000 P. Az alapítvány kamatait kétévenként a gimnázium bármely 
osztályába járó, jóelőmenetelü, törekvő és jótehetségű oly tanuló 
kapja, akit a tanári testület erre érdemesnek ítél. Az alapítók súlyt 
helyeznek arra, hogy az ösztöndíj odaítélése ne csak a bizonyít
vány érdemjegyei alapján történjék, továbbá arra, hogy oly 
tanulók részesüljenek előnyben, kiknek iskoláztatása nagyobb 
számú családtagok miatt nehézségekbe ütközik. Az alapítványt 
tették az 1924-ben érettségi vizsgálatot te tt tanulók Zimmermann 
dr. ügyvéd kezdeményezésére, hálájuk kifejezéséül azon intézet 
iránt, amelyben kiképzésüket nyerték.

5. Egy hálás tanítvány alapja. Az alapítvány vagyona 300 P. 
Az alapítvány kamatait évenként a Vl-ik osztály legjobb mathe- 
matikusa kapja. Az alapítványt az 1911-ik év végén érettségi 
vizsgát tett, magát megnevezni nem kívánó, kiváló növendékünk 
tette. Ez az alapítvány a háború után értékét vesztette, azonban 
ugyanaz a volt növendékünk alapítványát az idén megújította.
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5. ÖSZTÖNDÍJAK, JU TA LM A K  E S SEGÉLYEK.

Alapítványaink kamataiból, adományokból tanítványaink az 
alább következő ösztöndíjakban és jutalmakban részesültek:

Állami köztisztviselői tanulmányi 400—400 P-s ösztöndíj: 
Makláry Tivadar V III és Krajnyák Géza VIII.

Róth-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s ösztön
díja : Krajnyák Géza, Kürti László, Mendelsohn György, Bieder
mann Rezső V III és Bartl István VIIA.

Lamm Dezső alapítvány 5P-s ösztöndíjaAlberti István VA a 
magyar nyelv tanulásában való kiválóságáért.

1915-ös érettségizők alapítványának „kalokagathia” 20 P-s 
ösztöndíja: Czene Béla VIII, mint a testgyakorlásban is kiváló 
jeles tanuló.

1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíja: Szepesy Gyula VIIA.
Góbi Imre alapítvány 25 P-s jutalomdíja: Szalágyi Géza VIIA 

a történelem tanulásában való kiváló szorgalmáért.
Sax Frigyes alapítvány 20 P-s jutalomdíja: Zsigmondy György 

IV, az iskolai dolgozatokban és fogalmazásban való kiválóságáért.
Galli Lajos alapítvány 20 koronás arany: Kürti László VIII, 

mint a testgyakorlásban kiváló, jóviseletű, jellemes tanuló.
Hősi halottak emlékalapítvány 20 koronás arany: Horváth Dezső 

VIIA, mint olyan cserkész őrsvezető, aki személyes példájával a 
legnagyobb nevelő hatást tette cserkésztársaira.

Serédi Lajos alapítvány 30—30 P-s jutalomdíja: Scheiber 
László VIII és Schütz Ödön VA a magyar nyelv és irodalom tanu
lásában való kiválóságért.

1894-es maturánsok alapítvány 100 P-s ösztöndíja: Pécsi 
Imre VIIA.

Heinrich Teddy alapítvány 10 P-s jutalomdíja: Budai Ist
ván IB.

Gretzmacher Jenő ösztöndíj-alapítvány 25—25 P-s ösztöndíja: 
Lorber István IIA  és Nagy Pál IIIA  a magyar és német nyelv 
kiváló tanulásáért.

Egy hálás tanítvány-alap 10 P-s jutalomdíja: Szolár Mátyás, 
mint a Vl-ik osztály legjobb matematikusa.

Egy volt tanítvány Ráth Géza emlékalapítványra adott 10 P-s 
jutalomdíja: Major János VB.

Iskolafenntartó 20—20 koronás arany jutalomdíja: Krajnyák 
Géza VIII, mint a történeti, Czene Béla VIII, mint a rajzi tanul
mányverseny győztese.

Renk Ernő dr. presbiter úr 20 koronás arany jutalomdíja: 
Kazár József, mint a természetrajzi tanulmányi verseny győztese.

Renk Ernő dr. presbiter úr 10 koronás arany jutalomdíja: 
Pósch Géza IV, mint az „Isten országának polgárai a hegyi beszéd 
szerint” című pályázat legjobb dolgozatának szerzője.

3*
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Deák-téri német egyház 20 koronás arany jutalomdíja: Molnár 
Gábor IIIÁ, a német nyelv tanulásában való kiválóságáért.

Gosztonyi László úr Döbrentey 10 koronás arany: Scheiber 
László VIII, az Arany János-önképzőkörben kifejtett munkásságáért.

Özv. Strasser Izidorné, dr. Strasser Albert és György 40 P-s 
emlék- és jutalomdíja: Biedermann Rezső VIII és Mendelsohn 
György VIII.

Dal- és zeneegyesület 10 koronás aranya: Ágoston Imre VIII, 
a nevezett egyesületben kifejtett kiváló munkásságáért.

Volt növendékek Egyesületének 50—50 P-s jutalomdíja : Gön
dör Tibor VIII, Krasznay Iván VIII, Zimmermann Frigyes VIII. 
Freund Alfréd VIIA.

Ifjúsági segély egylet 30—30 P-s ösztöndíjai: Császár Dénes 
1IB, Fiacsán József IIB, Csillag Albert IIIA, Molnár Gábor IIIA, 
Fleps Valter IIIB, Poklosi János IV, Pósch Géza IV, Tóth Gyula 
IV, Bohár László VA, Landi János VA, Lantosi Károly VA, Fekete 
Lajos VB; 40—40 P-s ösztöndíjai: Vári Albert IV, Pénzes Sán
dor VA, Hinkelmann Rezső VB, Tóth Károly VIIA; 50—50 P-s 
ösztöndíjai: Soós Zoltán VB, Bohus Gábor VI, Kurucz Gyula VI, 
Pallós György VI, Rózsa Béla VA, Bartl István VIIA, Koricsánszky 
Árpád VIIA, Balogh János VIIB, Erdélyszky Zsigmond VIIB, 
Frank Károly VIIB, Háncsok Márius V IIB ; 100—100 P-s ösztön
díjai: Szolár Mátyás VI, Guóth Kálmán VI, Faragó György VIIB, 
Kazár József VIII.

Névtelen adakozó 20 P-s jutalomdíja: Novák Emil IV.
Iskolafenntartó adományából jutalomkönyvet kapott 25 tanuló.
Budapest székesfőváros nyár altatást akciója Kurucz Gyula VI 

és Sóos Zoltán VB tanulókat nyaralásra küldte.
Fasori Evangélikus Luther-szövetség 5 tanulónknak 10—10 P-s 

karácsonyi ajándékot adott.
Ifjúsági Gyámegylet 350 P-t osztott szét segélyképen.
Országos Takarékossági Propaganda Bizottság Czene Béla 

VIII rajzát 20 P, Ágoston Imre V III dolgozatát 20 P, Radnai Ló
ránt VI rajzát 10 P, Váry Albert IV rajzát 10 P, Klaudiny Béla 
VIIA rajzát 5 P összegű takarékbetétkönyvvel jutalmazta.

A Müller Testvérek által hirdetett pályázat III-ik díját, 40 
P-t Czene Béla nyerte.

Ösztöndíjak, jutalm ak és segélyek összege.

Készpénzben szétosztott ösztöndíjak és jutalmak összege 3545.— P
A jutalomkönyvek é rté k e .......................................................150.— P
Nyaraltatási akció é r té k e ................................................  400.— P
Ifjúsági Gyámegylet segélyei...........................................  350.— P
Ifjúsági Segélyegylet tankönyv- és írószersegélyeinek

költsége........................................................................  4702.— P
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Ifjúsági Segélyegylet által kifizetett érettségi vizsga
díjak ................... .........................................................  444.— P

137 tanulónak elengedett tandíj  ........................  7045.— P
Egyesek adományából kifizetett ta n d í j ........................ 180.— P
Az ingyen szétosztott 700 liter tej é r té k e ...................  350.— P
Az Internátusbán elengedett ellátási díjak összege . . 2000.— P

Intézetünk tehát az elmúlt tanévben 19.166 P-t juttatott 
a tanulóknak.

6. AZ ISK O LA ÉV L E F O L Y Á SÁ N A K  IDŐRENDJE.

Aug. 31 javítóvizsgálatok. Szept. 2—3 pótló-, magán és külön
bözeti vizsgálatok. Szept. 3—4 beírás, délután alakuló értekezlet. 
Szept. 5 évmegnyitó ünnep. Szept. 6 a tanítás kezdete. Szept. 24 
módszeres értekezlet. Okt. 6. nemzeti gyászünnep. Okt. 20 előadás 
a 125 éves Britt és Külföldi Bibliatársulatról. Okt. 21 megemlé
kezés Edisonról és az izzólámpa feltalálásáról. Okt. 31 reformáció- 
ünnep. Nov. 1 iskolai szünet. Nov. 3 megemlékezés a takarékosság 
fontosságáról és a magyar ipar pártolásáról. Nov. 15 egyetemes 
gyűlés napján szünet. Nov. 19 első ellenőrző értekezlet. Dec. 6 a 
kormányzó nevenapján szünet. Dec. 14. Arany János-kör Bethlen- 
ünnepe. Dec. 15 a Dal- és Zeneegyesület hangversenye. Dec. 17 
értekezlet. Dec. 23-tól jan. 4-ig karácsonyi szünet. Jan. 28 az iskola 
megnézi az „Égő város” című színdarabot. Jan. 30 az I. félév vége, 
osztályozó értekezlet. Febr. 2 a II. félév kezdete. Febr. 11 érte
kezlet. Febr. 21 az iskola megnézi a „Küzdelem a lé tért” című 
tudományos filmet. Márc. 1 a kormányzó tízéves jubileuma. Márc. 
4, 6 és 7 Pintér Jenő dr. főigazgató látogatása. Márc. 7 főigazgatói 
értekezlet. Márc. 15 nemzeti ünnep. Márc. 23 Abonyi István sakk
mester 60 pártis szimultán játékot ta rt intézetünk dísztermében 
Budapest legjobban játszó középiskolai tanulóival.^ Márc. 24 érte
kezlet. Márc. 30 Róth—Teleki magyar dolgozat. Apr. 1 második 
ellenőrző értekezlet. Ápr. 5, 7 és 8 Hornyánszky Gyula látogatása. 
Ápr. 6 Dal- és Zeneegyesület hangversenye. Ápr. 6 Róth—Teleki 
latin dolgozat. Ápr. 9 megemlékezés Andersen dán meseíróról. 
Ápr. 14-től 26-ig húsvéti szünet. Máj. 3 értekezlet. Máj. 10 a Gyám
intézet vallásos estje. Máj. 16 a tanítás befejezése a V ili osztály
ban. Máj. 17 hiterősítő előadások és Úrvacsora. Máj 20, 21 és 22 
a VIII osztály összefoglaló vizsgái és a VIIl-ik osztály tanárainak 
osztályozó értekezlete. Máj. 26 középiskolai tanulmányi verseny. 
Máj. 27, 28 és 30 írásbeli érettségi. Jún. 2 írásbeli érettségi érte
kezlet. Jún. 4 megemlékezés a trianoni békeszerződésről. Jún. 13— 
18 szóbeli érettségi. Jún. 14 utolsó tanítási nap, délután dísztorna, 
este Hála- és Emlékünnep. Jún. 16—21 évvégi összefoglalások. 
Jún. 21 osztályozó értekezlet. Jún. 23 és 24 pót- és magánvizsgá
latok. Jún. 25 záróünnep és záróértekezlet. Jún. 27, 28 és júl. 1 
beírások a jövő tanévre.



III. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.

1. HATÓSÁGOK.

A budapesti ág. h. evangélikus gimnázium fenntartója a buda
pesti deáktéri ág. h. evangélikus testvéregyházak. Iskolánk ügyeit 
a testvéregyházak által választott képviselőtestület intézi, amely
nek egyházi elnöke Raffay Sándor dr. püspök, világi elnöke Ha- 
berern J. Pál dr. udvari tanáesos, ny. rk. egy. tanár, közfelügyelő. 
Az iskolabizottság elnöke Németh Ödön dr., egy. ny. rk. tanár, 
iskolafelügyelő, helyettese Zimmermann Ágost dr., az Állatorvosi 
Főiskola ny. rendes tanára, másod-iskolafelügyelő, az iskola gond
noka Schoditsch Lajos műépítész, a Felső Építőipari Iskola igaz
gatója. Iskolánk közigazgatásilag a bányai ág. h. evangélikus egy
házkerülethez tartozik és Raffay Sándor dr. püspök egyházi fő
hatósága alatt áll.

Az állami főfelügyeleti jogot gróf Klebelsberg Kunó vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter gyakorolja, aki az elmúlt tan
évre miniszteri megbízottul Pintér Jenő dr. tankerületi kir. fő
igazgató urat küldte ki.

2. A  T A N Á É I TESTÜLET NYUGALM AZOTT TAGJAI.

Hittrich Ödön dr., címz. tanker, kir. főigazgató, ny. igazgató. 
Szaktárgyai: latin és görög nyelv. Szolgálati éveinek száma 38.

Rátz László, t. igazgató. Szaktárgyai: matematika és fizika. 
Szolgálati éveinek száma 35.

Szigethy Lajos dr., t. igazgató. Szaktárgyai: történet és latin. 
Szolgálati éveinek száma 35.

Tóth Kálmán dr. Szaktárgyai: latin és görög nyelv. Szolgálati 
éveinek száma 37.

Ulbrich Sándor. Szaktárgyai: földrajz és természetrajz.
Szolgálati éveinek száma 35.

38
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3. A  T A N Á R I TESTÜLET ÉS AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK:

A t a n á r  neve ,  
m in ő s é g e ,  s z a k t á r g y a i  

é s  s z o lg á la t i  i d e je
T a n tá r g y  é s  o s z t á l y

H
et

i ó
ra

-| 
sz

ám E g y é b  isk o la i  
e l fo g la l t sá g a

M i k o l a  S á n d o r
r. tanár, mennyiségtan, ter
mészettan, 33 év, itt 33 év

fizika VlIA
fizikai gyakorlatok Vl'A 7 A gimnázium igazgatója

B e r e c z k y  S á n d o r
r.. tanár, hittan,
34 év, iit 34 év

hittan I—Vili 2 0 Exhortator
Az Ifj. Gyámintézet elnöke

B o g s c h  i - á n d o r  d r .
r. tanár, .földrajz-természet
rajz, 14 év, iit 12 év

természetrajz IA, IB, IIA, 
VA, VB

földrajz IA, IB, I11B 
torna 1B

2 0
Az IA oszt. főnöke 
A természetrajzi szertár 
őre

vitéz D e n g e l e g i  L a j o s  d r .
r. tanár, latin, götög,
13 év, itt 1 év

latin IV, VB
görög VB 1 8 A IV osztály főnöke

F a l u b a  G y ö r g y
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 5 év, itt 5 év

mennyiségtan IB, IV, VB, 
VIII

fizika VIi:
fizikai gyakorlatok VIII

2 2
A VIII oszt. főnöke 
Segélyegyleti könyvtáros 
A sakkor elnöke

H i t t r i c h  Ö dön  d r .
ny. igazgató, óraadó, latin, 
görög, 39 év, itt 35 év

görög VIIA 5

I h á s z  J ó z s e f
r. tanár, latin, görög, 
8 év, itt 8 év

latin VA, VI1R 
görög VA, VIIB 2 2 A VIIB osztály főnöke

J á n o s s y  I s t v á n  d r .
r. tanár, latin, történet, 
16 év, itt 4 év

latin IB, IIIA 
történet IIIA, VIIA, VIIB 2 1 A IIIA osztály főnöke 

Az igazgatói iroda vezetője

K e r e c s ó n y i  D e z s ő  d r .
r. tanár, magyar, német,
7 év, itt 2 év

magyar IB, IV, VB 
német IA, IB, IV 1 9

Az IB osztály főnöke 
Vezette a francia nyelvi 
tanfolyamot heti 2 órában

K l a n i c z a y  S á n d o r
r. tanár, magyar-latin, 
21 év, itt 11 év

magyar IA, VIII 
latin IA 1 4 Internátusi eforus

K l i m e n t  J e n ő  dr .
r. tanár, görög-latin, 
27 év, itt 27 év

1929 szept. 1—1930 ápr 
30-ig betegsége miatt 
szabadságon

— A kiáss, filológiai szertár 
és az éremgyűjtemény őre

K o c h  I s t v á n  d r
történet, földrajz, 
22 év, itt 20 év

földrajz IIIA
történet IIIB, IV, VA, VB, 

VI és VIII
1 9 Az VB oszt. főnöke 

A tört.-földr. szertár őre

K o v á c s  J á n o s
r. tanár, magyar, latin, 
30 év, itt 30 év

magyar nyelv IIIB, VIIA 
latin IIIB, VIIA 1 8 A VIIA oszt. főnöke 

Az Ifj. Könyvtár őre
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A t a n á r  ne v e ,  
m in ő s é g e ,  s z a k t á r g y a i  

é s  s z o lg á l a t i  id e je
T a n t á r g y  é s  o s z t á ly

«a
-5 E
•— s x  
"H N

X ”

E g y é h  i sk o la i  
e l fo g la l t s á g a

K u b a c s k a  A n d r á s  d r .
r. tanár, természetrajz, 
földrajz, 30 év, itt 27 év

természetrajz in ,  IV, VI 
földrajz IIA, IIB, IV 16 Tandíjkezelő

L o i s c h  J á n o s  d r .
r. tanár, magyar, német, 
27 év, itt 27 év

magyar IIA 
német IIA, IIIA, Vili 
filozófia VIII

16
A modem irodalmi szertár 
és az irodalmi osztály
könyvtár őre

Német tanfolyamot vezetett

L o s o n c z i  Z o l t á n  d r .
r. tanár, magyar, német, 
14 év, itt 13 év

magyar IIB, VI
német IA, IB, IIB, VI, VI1B 2 0 A IIB osztály főnöke 

A tanári könyvtár őre

Mikó I m r e
testnevelési tanár, torna, 
4 év, itt 4 év

testgyakorlás IA IIB, IIIA, 
IV, VA, VB, VI, VIIA. VIIB, 
Vili

2 4
Tornaszertár őre 
Tanítja a vívást, vezeti a 
játékdélutánokat

M o r a s c h e r  H u g ó
r. énektanár, 37 év, 
itt 24 év

énekelmélet, egyházi és 
világi ének IA, IB, IIA, 
IIB, IIIA, IIIB, IV

7

O p pe l  I m r e
r. tanár, műv. rajz., 
mértan, 24 év, itt 24 év

rajz I—IV 
rk. rajz V—VIII 18

A Dal- és Zeneegyesület, ; 
Benczúr Gyula Képző
művészeti Kör tanárelnöke 

A művészeti rajzszertár őre 
Az ének- és zenekar 
karnagya

R e m p o r t  E l e k  dr .
r. tanár, magyar, latin, 
9 év, itt 9 év

latin IIA, IIB 
magyar III A, VIIB 
torna IIA

21
A IIA osztály főnöke 
Az Arany János Ifj. 
Önképzőkör elnöke 

Gyorsírást tanított

R e n n e r  J á n o s
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 16 év, itt 10 év

mennyiségtan IIIB, VA, 
VIIA, VIIB

fizika VII » 
fizikai gyakori. VIIB

2 0
A I'IB osztály főnöke 
A fizikai és mértani 
szertár őre

v i t é z  R é z  H e n r i k  d r .
r. tanár, magyar, német,
9 év, itt 7 év

magyar VA
német IIIB, VA, VB, VIIA 
torna 1I1B

17

Az VA osztály főnöke 
Vezette a német nyelvi 
tanfolyam egyik felét, heti 
3órában. A cserkészcsapat 
parancsnoka

S u l e k  J ó z s e f
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 30 év, itt 22 év

mennyiségtan IIA, IIB, IIIB, 
VI

fizika IIIA
17 Az Ifjúsági Segélyegylet 

elnöke

S z o l á r  F e r e n c  d r .
r. tanár, görög, latin, 
magyar, 24 év, itt 24 év

latin VI, VIII 
görög VI, VIII 1 9 A VI osztály főnöke

V e r m e s  M i k l ó s  d r .
oki. tanár, óraadó, mennyi
ségtan, természettan, 
vegytan, 1 év, itt 1 év

mennyiségtan IA 
fizika IIIB 8
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Hittanra a római katholikus tanulókat Serfőző József vallás- 
tanár tanította. Az izraelita tanulókat az IA, IB, IIA, IIB, 1IIA, 
11 IB, VIIB, VIII osztályokban Havas Manó dr., a IV, VA, VB, 
VIIA osztályokban Weisz Sámuel dr. tanította.

Egészségtantanár és iskolaorvos Bexheft. Ármin dr. volt.
Altisztek és szolgák Bernáth János kapus, Andits József, 

Prepszent István, Kovácsics Lajos fűtő, Üveges Istvánná 
takarítónő.

IV. A TANÁROK IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI
MUNKÁSSÁGA.

Bereczky Sándortól megjelent: Keresztyén hittan és erkölcstan 
a középiskolák IV osztálya számára IX kiadásban Kókainál; Az 
egyetemes keresztyén egyház történetének 11 része és a Magyar 
pi’ot. egyház története a középiskolák VII o. számára IV kiadás
ban Kókainál.

Bexheft Annin dr. kidolgozta az újonnan szervezett népiskolai 
iskolaorvosi tanfolyam szervezeti utasításait és tantervét, továbbá a 
középiskolai iskolaorvosi és egészségtantanári tanfolyam szervezeti 
szabályzatát és tantervét. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter megbízásából kisebb népszerű cikkeket írt az egészségügyi 
propaganda céljára. Számos népszerű előadást tartott a Szabad 
Líceum megbízásából egészségi kérdésekről. Mit várhat a szülő az 
iskolaorvosi intézménytől? címen előadást tartott az Orsz. Közegész
ségi Egyesületben. A tiszti orvosi tanfolyamon, továbbá a népiskolai 
iskolaorvosi tanfolyamokon előadásokat tartott és a vizsgálóbizott
ságnak tagja volt. A Pedagógiai Lexiconnak munkatársa volt.

Kerecsényi Dezső dr. írt több tanulmányt, cikket és bírálatot a 
Napkelet, Protestáns Szemle és Protestáns Tanügyi Szemle c. folyó
iratokba. „Irodalom és közönség” e. dolgozata megjelent a pápai 
Jókai-Kör 1930 évi évkönyvében.

Koch István dr. megírta Németh Józseffel együtt a legújabb kor 
történetét. (Tankönyv a V II oszt. számára.)

Kubacska András dr. cikkeket írt az Ifjúság és Életbe, az Ifjú 
Evekbe, bírálatokat a Protestáns Tanügyi Szemlébe és természet- 
rajzi, földrajzi tankönyveket, iskolai atlaszokat bírált az Ev. Egye
temes Tanügyi Bizottságnak. A Kogutowicz-féle iskolai földrajzi 
atlasznak munkatársa. Jelen értesítőbe Mágocsy-Dietz Sándor dr.- 
ról írt megemlékezést.

Loisch János dr.-tói megjelent: Dr. Aurel Hensch. Zipser
Heimat 1930.

Losonczi Zoltán dr.-től megjelent: „Az ómagyar nyelv jellemző 
sajátságai” című munkája (Budapest, 1930). Nyelvtudományi cik
keket írt „Három szövegmagyarázat” s „Egy félbemaradt hang-
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változásról” címen a Magyar Nyelvbe, összefoglaló méltatást „Lehr 
Albert emléke” címen a Protestáns Tanügyi Szemlébe (megjelent 
külön is, Mezőtúr, 1930), könyvismertetést a Protestáns Szemlébe. 
Az Ev. Egyetemes Tanügyi Bizottság megbízásából magyar nyelvi 
tankönyveket bírált.

Mikola Sándor az Eötvös Loránd-emlékkönyvbe Eötvös Loránd. 
tudós egyéniségéről írt és összeállította a régibb Eötvös Loránd- 
irodalmat. Előadásokat tartott továbbá a szünidei tanfolyamon és a 
Középiskolai Tanárképzőintézetben a fizikatanítás módszertanából. 
A Középiskolai Tanárképzőintézet igazgató tanácsának tagja és a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Előadást tartott a 
Vendvidéki Szövetségben a vendvidékről, e szövetségnek elnöke.

Renner János a Magy. Tud. Akadémia kiadásában megjelent 
Eötvös Loránd-Emlékkönyv számára összeállította az Eötvös Lo- 
rándra vonatkozó újabb irodalmat (1919-től).

Oppel Imre festett arcképeket. Megfestette Raífay Sándor dr. 
1918-iki püspökavatását ábrázoló nagy olajfestményét a bányai ev. 
egyházkerület részére. — A fasori ág. ev. egyházi énekkar karnagya
ként szerepelt rádiós istentiszteleten, egyéb istentiszteletek alkalmá
val és hangversenyeken.

vitéz Réz Henrik dr. írt cikket, könyvismertetést és alkalmi be
szédet a Protestáns Tanügyi Szemlébe, az Evangélikus Családi 
Lapba és a budapesti cserkészek Kerületi Híradójába. Az Országos 
Evang. Tanáregyesület bonyhádi közgyűlésén előadást tartott a 
német nyelv oktatásáról.

V. TANANYAG.
1. A REN DES TÁRGYAK.

Az I—V osztályokban az új, a VI—V ili osztályokban pedig a 
régi állami tanterv szerint haladtunk és az ezekben előírt tan
anyagot mindenütt elvégeztük, azonban a német nyelv, a mate
matika tanítását az alább ismertetett módon kibővítettük és az
I—IV osztályokban éneket is tanítottunk.

1. A német nyelv tanítása. Iskolafenntartó hatóságunk hatá
rozata szerint miniszteri jóváhagyással a német nyelvet már az 
első osztályban is tanítottuk heti 2 órában. Azok az első osztálybeli 
tanulók, akik az év végén német nyelvből elégtelen osztályzatot 
kaptak, kötelesek e tárgyból javító vizsgát tenni, ha tanulmányai
kat a mi iskolánkban akarják folytatni. Ha a javító vizsgán is 
elégtelen osztályzatot nyernek, a második osztályba való felvételük 
az igazgató elhatározására van bízva.

2. A matematika tanítása. Ámbár a VI—-VIII osztályokban 
általában a régi tantervben előírt tananyagot tanítottuk, mégis a 
matematika tanításában, miként azt már 26 év óta tesszük, beve
zettük a függvény és az infinitezimális számítások alapfogalmait, 
lényegében úgy, miként azt az 1924. évi új állami tanterv előírja.
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2 . r e n d k í v ü l i  t á r g y a k .

1. Német nyelvi tanfolyam. Az iskolafenntartó egyház anyagi 
támogatásával német nyelvi tanfolyamot rendeztünk az elmúlt 
iskolai évben, szept. 26-tól máj. 26-ig heti 3 órában, két délutánra 
elosztva. Az volt a célja, hogy főképpen protestáns tanulók, kik
nek a német nyelv elsajátítására otthon nem nyílt alkalmuk, a 
német társalgásban és fordításban gyakorolhassák magukat. A 
beszédgyakorlatok tárgya a mindennapi életből való volt (iskola, 
otthonj család, étkezés, az idő, az emberi test és a ruha, falusi élet, 
kert, mező, erdő). Olvasmány: Brüder Grimm, Kinder- und Haus
märchen. Két csoport alakult : Loisch János dr. vezette az I—III 
oszt. tanulók csoportját, ebben részt vett összesen 24 tanuló, azon
ban nem végig, úgy, hogy a legmagasabb létszám 17 volt; vitéz 
Réz Henrik dr. vezette a IV—VI oszt. tanulók csoportját, ebben 
16 tanuló vett részt, 2 tanuló kivételével a tanfolyam egész ideje 
alatt. A tananyag némi bővítéssel ugyanaz volt. A részvételi díj 
havi 5.— P volt, az egyház fedezte 15 tanuló díját.

2. Francia nyelv. Tanulta heti 2 órában 20 tanuló (IA: 2, 
IB:3, IIIA : 3, GIB: 2, IV: 6, VB: 3 VI:1); ebből 16 kezdő és 4 
haladó. Végzett anyag: a) Kezdők: A francia nyelvtan elemi isme
retei, beszédgyakorlatok a mindennapi élet köréből, kisebb prózai 
és költői olvasmányok, b) Haladók: A. Daudet „Lettres de mon 
moulin” c. elbeszélésgyüjteményének olvasása és megbeszélése, a 
nyelvtani ismeretek kibővítése. A tanfolyam vezetője Kerecsényi 
Dezső dr. volt.

3. A fizikai gyakorlatok, A fizika tanítását az idén is tanulói 
laboratóriumi gyakorlatokkal kapcsoltuk össze, ahogyan azt 20 év 
óta tesszük. E gyakorlatok ugyan nem kötelezők (miként azt az 
új állami tanterv előírja), azonban az idén is, miként az előző 
években, csekély kivétellel valamennyi V ll és VIII osztálybeli 
tanuló részt vett bennük. Intézetünk e célra megfelelő eszközök
kel fel van szerelve, úgyhogy egy-egy osztály tanulói két csoport
ban hetenként másfél óráig valamennyien ugyanazon a problé
mán azonos eszközökkel dolgozhatnak. E tanfolyamok vezetéséért 
a tanárok az iskolafenntartótól kapnak díjazást, a tanulóktól be
szedett összeget (félévenként és tanulónként 8 P-t) az elhasznált 
anyagszerekre, törött eszközök pótlására, javítására és új eszközök 
beszerzésére fordítottuk.

A VILA osztály fizikai gyakorlatait Mikola Sándor, a VIIB 
osztály gyakorlatait Renner János vezette. Mind a két osztályban 
a következő problémák kerültek feldolgozásra: Hosszúságmérés és 
térfogatmeghatározás tolómérővel és mikrométer-csavarral. Logar
léc használata. Mozgás megfigyelése, sebességmérés. Erőparal- 
lelogramma-tétel. Lejtőre helyezett test egyensúlya. Szilárd testek 
fajsúlyának meghatározása a méretekből. Folyadékok fajsúlyának 
mérése biirettával és pyknométerrel. Súrlódási együttható mérése.
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Emelő egyensúlya. Párhuzamos erők összetevése. Súlypont meg
határozása. Fonálingák lengésideje» Rugalmassági mérések. Faj- 
súlymérés a közlekedő edények törvénye alapján. Archimedes 
törvénye és fajsúlymérések ennek alapján. Gázok fajsúlyának 
mérése. Boyle—Mar.iotte törvénye. Rezgések átadása szoros és laza 
kapcsolás mellett; rezonancia. Spirálrugók rezgései. Húrok rez
gései. Álló hullámok Kundt-féle csőben. Hangvillára ráhangzó 
légoszlopok. Fényvisszaverődés, síktükör. Fénytörés planparallel 
lemezeken át; törésmutató meghatározása. Homorú tükör és dom
ború lencse törvénye; a nagyítás mérése.

A V ili osztály fizikai gyakorlatait Faluba György vezette. 
A gyakorlatokon az egész osztály részt vett s két csoportban a 
következőkkel foglalkoztak: Színképvizsgálat. Fényinterferencia- 
jelenségek vizsgálata. Hőmérőkészítés. Az olvadáspont vizsgálata. 
A levegő tágulási együtthatójának meghatározása. Különböző hő
mérsékletű víztömegek keverése s a közös hőmérséklet vizsgálata. 
Fajhőmeghatározás. A jég olvadási hőjének meghatározása. Hő
vezetés. A telített vízgőz nyomása különböző hőmérsékleten. 
Cseppfolyós levegővel végzett kísérletek. Mágneses alaptörvények. 
A mágneses erővonalak vizsgálata. Mágneses póluserősség meg
határozása. Relatív térintenzitás meghatározása mágnestű lengési 
idejének alapján. Elektromos- alapjelenségek. Elektromos ellen
állásmérés Wheatstone-híddal. Elektrolízis. A hidrogén, oxigén, réz 
elektrokémiai aequivalensének meghatározása. A hő mechanikai 
egyenértékének meghatározása Joule törvénye alapján.

4. Biológiai gyakorlatok. Az 1929—30 tanévben a növénytan
nal kapcsolatban biológiai gyakorlatokat tartottunk az VA és VB 
osztályok részére. A résztvevők száma 56 volt. A gyakorlatok 
célja, hogy a tanuló gyakorlatilag megismerje a növények szer
veit alaktanilag, anatómiailag, tekintettel azok élettani működé
sére ; jártasságra tegyen szert a növénycsaládok megismerésében 
és a növények meghatározásában; végül, hogy a kirándulásokon 
gyűjtött anyagot herbáriumában rendszeresen feldolgozza.

A gyakorlatok tárgya röviden összefoglalva a következő 
volt: Alaktani vizsgálatok: gyökér, szár, levél, virág és termés. 
Őszi növényeken a tanuló kipreparálja az egyes szerveket, tanul
mányozza és lerajzolja. Anatómiai vizsgálatok: a mikroszkóp 
szerkezete, egyszerű készítmények készítése (keringő és áramló 
plaszma mozgás, növényi szőrök, epidermis-levonat, szármetszet 
stb.), gyökér, szár és levél anatómiai vizsgálata, porzók, pollen
tömlő és magkezdetek szerkezete. Élettani kísérletek a legegy
szerűbb eszközökkel a lélekzés, asszimiláció, párolgás, felszívás, 
vezetés és beporzódás köréből. Növénytani meghatározások. Né
hány fontosabb növénycsalád megismerése. A gyűjtött növények 
rendszerezése, herbáriumkészítés. A tanulók 4 csoportban heti 1—1 
órában dolgoztak. A gyakorlatok vezetője Bogsch Sándor dr. volt.
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5. Gyorsírás. A gyorsírást Remport Elek dr. két csoportban 
tanította, mindegyiket heti 2—2 órában. A haladók csoportjában 
15 tanuló (VA: 4, VI: 2, VIIB: 9) végezte el eredménnyel a 
gyorsírás második fokát, az irodai gyorsírást és a harmadik fok 
egy részét. A kezdők tanfolyamában 24 tanuló (IIA: 1, IIIA : 7, 
IIIB: 1, IV: 1, VA: 3, VB:2, VI: 9) tanulta meg az alapfokot, 
a fogalmazási gyorsírást. Mindkét csoport Radnai Béla dr. tan
könyveit használta.

6. Művészeti rajz. Mint rendkívüli tantárgyat a V—VIII oszt. 
tanulók részére Oppel Imre tanította. Az óráknak délutánra való 
beosztása miatt összesen csak 8-an tanulták.

7. Vívás. Mikó Imre vezetésével 30 tanuló tanult vívni. 
Közülük 11 kezdő tőrvívó, 2 kezdő kardvívó, 12 haladó tőrvívó, 
5 haladó kardvívó volt. Kimaradt 5. A kezdők az alapfogalmak 
elsajátításáig csoportosan gyakoroltak, azután ép úgy, mint a 
haladók, egyéni kiképzésijén részesültek.

VI. TANKÖNYVEK.
IA  ÉS B OSZTÁLY.

Bereczky, Ö-szöv. élet- és jellemk. 11 kiadás. Dunántúli ev. 
énekeskönyv és a Dallamos könyvecske. Klaár Fülöp, Luther kis ká
téja, 2 kiadás. Új-szövetség a zsoltárokkal. Szinnyei, Magyar nyelv
tan, I rész, 19 kiad. H itt rich -Kliment, Latin nyelvtan és Latin olvasó,
I— II o. sz. Kogutowicz, Földrajzi iskolai atlasz. Lakos-Németli, 
Földrajz, I k. (1926. kiad.). Szilády Z., Kis természetrajz, I r., 4 k., 
Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk., I (reálisk.). Kovács G., 
Magyar olvasó, I rész. Lévay-Kronberger, Mennyiségtan. Dr. Wag
ner, Ifjúsági daloskönyv.

IIA  ÉS B OSZTÁLY.

Bereczky, Jézus élete és tanítása. Dunántúli ev. énekeskönyv és 
a Dallamos könyvecske. Klaár Fülöp, Luther kis kátéja, 2 kiadás. 
Új-szövetség zsoltárokkal. Lévay-Kronberger, Számtan és algebra,
II— III o. számára. Lévay-Kronberger, Geometria, II—III o. szíu 
mára. Szinnyei, Magyar nyelvtan, II r., 13 k. Kovács G., Magyar 
olvasókönyv, II rész. Hittrich-Kliment, Latin nyelvtan. Hittrich- 
Kliment, Latin olvasó, I—IT o. sz. Kogutowicz, Iskolai atlasz. Lakos- 
Németh, Földrajz, 2 k. fve (1926.). Szilády Z. Kis természetrajz, 
II rész. Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk., I (reálisk.). 
Dr. Wagner, Ifjúsági daloskönyv.

IIIA  ÉS B OSZTÁLY.

Bereczky, Rövid egyháztörténet, 11 kiadás. Dunántúli ev. 
énekeskönyv és a Dallamos könyvecske. Klaár Fülöp, Luther kis ká-
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téja, 2 kiadás. Újszövetség zsoltárokkal. Lévay-Kronberger, Számtan 
és algebra, II, III o. számára. Lévay-Kronberger, Geometria, II—III
o. Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk. II (reálisk.). Kardeván, 
A német nyelvtan kis tükre. Szinnye'i, Rendsz. magyar nyelvtan, 
16 k. Kovács G., Magyar olvasókönyv, III o. Hittrich-Kliment, La
tin nyelvtan. Hittrich, Latin szókönyv. H ittrich-Kliment, Latin 
olv. I l l—IV o. sz. Burián, Latin-magyar szótár. Mikola S., Fizika, 
gimn. és r.-gimn. számára. Barthos-Kurucz, Tört. iskolai atlasz. Ko- 
gutowicz, Iskolai atlasz. Lakos-Németh, Földrajz, III r. (1927. k.). 
Ember-Dékány, Magyarok története. Dr. Wagner, Ifjúsági dalos
könyv.

IV  OSZTÁLY.

Bereczky, Hit- és erkölcstan, 18 kiadás. Dunántúli ev. énekes
könyv és a Dallamos könyvecske. Klaár Fülöp, Luther kis kátéja, 2 
kiadás. Új-szövetség zsoltárokkal. Lévay-Kronberger-Schmiedt, Al
gebra, I. Barthos-Kurucz, Tört. iskolai atlasz. Lévay-Kronberger- 
Schmiedt, Geometria. Arany-Lehr, Toldi (J. i. 11.) 14 kiadás. Em
ber-Dékány, Az ókor története. Miklós-Kaibling er-Koszó, Német 
nyelvk., II  (reálisk.). Pintér-Zlinszky A., Stilisztika. Hittrich- 
Kliment, Latin nyelvtan, I. Hittrich-Kliment, Latin olvasó,
III—IV o. Hittrich, Latin szókönyv. Toborffy Z., Ásványtan és 
kémia. Lakos-Németh, Földrajz, IV kötet, 1927. Dr. Wagner, Ifjú
sági daloskönyv.

VA ÉS B OSZTÁLY.

Bereczky, A keresztyénség megalap. tört. Dunántúli ev. énekes- 
könyv. Pintér-Riedl, Retorika. Lévay-Kronberger-Schmiedt, Algebra 
II rész, V—VI oszt. számára. Lévay-Kronberger-Schmiedt, Geo
metria, II rész, V—VI. oszt. sz. Miklós-Kaiblinger-Koszó. Német 
nyelvk., III. (gimn.). Hittrich, Római régiségek, 5 kiadás. Hittrich, 
Latin szókönyv. Wirth, Latin lírai szemelvények, Barthos-Kurucz, 
Tört. iskolai atlasz. Ember-Dékány, Világtört., II rész (Középkor). 
Maywald, Görög nyelvtan, 8 kiadás, Jirka, Görög olvasókönyv, V.
o. Szilády Z., Növénytan. Hittrich, Görög szókönyv. Hittrich, Gö
rög régiségek.

V I OSZTÁLY.

Bereczky, Keresztyén egyháztörténet, I. Újszövetség zsoltá- 
rokkal. Lévay-Kronberger-Schmiedt, Algebra, II, V—VI o. szá
mára. Lévay-Kronberger-Schmiedt, Geometria, II, V—VI. o. számára. 
Ember-Dékány, Világtörténet, III. Barthos-Kurílcz. Tört. iskolai at
lasz. Pintér-Riedl, Poétika, 3 kiadás. Hittrich, Római régiségek. 
Hittrich, Latin szókönyv. Reibner, Sallustius. Rorák, Ciceró. Veres
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Pál, Logaritmus és kamatos-kamattáblák. Maywald, Görög nyelvtan, 
8 kiadás. Jirka, Görög olvasó, VI o. Szilády Z., Állattan. Wirth, 
Vergilius, 6 kiadás. H itt rich, Görög régiségek. II ittrich, Görög szó
könyv. Schiller, Wilhelm Teli, 7 k., (Jeles írók. Isk. Tára). Miklós- 
Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk., III  (gimn.).

VILA. ÉS B OSZTÁLY.

Bereczky, Egyet. kér. egyht. és a magyar ev. egyház története, 
II rész, 2 kiadás. Dunántúli ev. énekeskönyv. Ábel-Lévay-Polikeit, 
Mértan, II r., 5 k. Beke, Algebra, 10 kiadás. Beöthy-Kéky, A ma
gyar nemzeti irodalomtört., I rész, 15 kiadás. Hittrich, Római régi
ségek. Homéros Odysseiájából Szem. (Csengery). Tört, iskolai at
lasz. Lutter, Szorszámi táblák, 16 kiadás. Maywald, Görög nyelv
tan, 8 kiadás. Miklós-Kaiblinger, Német nyelvk., V r. Reibner, Sal- 
lustius. Szíjártó M., Kísérleti fizika, I r. Szinnyei, A magyar nyelv, 
13 kiadás. Mirth, Vergilius Aeneiséböl Szemelv., 4 k. Geréb, Görög 
prózai szemelvények. Várkonyi, Szemelvények Ciceró beszédeiből. 
Hittrich, Görög szókönyv. Hittrich, Görög régiségek. Takáts- 
Koczogh, Új-kor.

V III OSZTÁLY.

Zsilinszky, Hit- és erkölcstan. Dunántúli ev. énekeskönyv. 
Ábel-Lévay-Polikeit, Mértan, II r., 5 k. Beke, Algebra, 10 kiadás. 
Beöthy, A magyar nemzeti irodalomtört., II rész, 15 kiadás. Böhm- 
Tankó, Lélektan és logika. Hittrich, Római régiségek, 6 kiadás. 
Homéros. Iliasából szemelvények (Kempf.). Wirth, Haratiusból 
Szemelvények. Tört. iskolai atlasz. Lutter, Szorszámi táblák, 16 ki
adás. Miklós-Kaiblinger, Német nyelvk., V r. Szíjártó M., Kísérleti 
fizika, II r. 2 kiadás. Schmidt, Tacitusból Szemelvények. Geréb, 
Görög prózai szemelvények. Hittrich, Görög szókönyv. Hittrich, 
Görög régiségek. Kiss, Magyarország történelme, VIII, 2 k.

SEGÉDKÖNYVEK.

Protestáns tanulóknak, Magyar Biblia (I—V III o. átdolgozott 
kiadás, kötve. Burián, Latin-magyar szótár, III—V III o. f. Burián, 
Magyar-latin szótár, V—VIII o. fűzve. Hittrich-Kliment, Latin 
nyelvtan, V—V III o. részére. Kelemen B., Magyar-német zseb
szótár, III—VIII oszt., 13 kiadás. Kelemen B., Német-magyar szó
tár III—VIII oszt., 13 kiadás. Rátz L., Math, gyakorlókönyv, I, II 
rész. Paulcr, Bevezetés a filozófiába. Dr. Wagner J ., A magyar diák 
daloskönyve. Kardeván, A német nyelvtan kis tükre.
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VII. SZERTÁRAK ÉS KÖNYVTÁRAK.

1. Tanári könyvtár. Gyarapodás az 1929—30. tanévben:
AJ Előfizetés, illetőleg vétel útján:
a) Folyóiratok (e. i. évfolyamai) : 1. Akadémiai Értesítő. 2. 

Athenaeum. 3. Budapesti Szemle. 4. Erdélyi Helikon. 5. Földrajzi 
Közlemények. 6. Irodalomtörténet. 7. Irodalomtörténeti Közlemé
nyek. 8. Literarisches Zentralblatt. 9. Magyar Nyelv. 10. Magyar 
Nyelvőr. 11. Magyar Pedagógia. 12. Magyar Szemle. 13. Napkelet. 
14. Nyelvtudományi Közlemények. 15. Protestáns Szemle. 16. 
Századok. 17. Zeitschrift für physikalischen und chemischen 
Unterricht.

b) Egyéb müvek: 1. Balassa József: Az egységes magyar 
helyesírás szótára és szabályai. Bp., 1929. 2. Bruckner Győző: 
Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi politikai tervei. Mis
kolc, 1929. 3. Hippokrates: De aere aquis locis. Berlin, 1929. 4. 
Hippokrates: Über Aufgaben und Pflichten des Arztes. Bonn, 
1913. 5. Hóman—Szekfü: Magyar történet. V Bp., 1929. 6. Iglói 
Diákalbum. Bp., 1929. 7. Jakubovich-Pais: Ómagyar olvasókönyv. 
Pécs, 1929. 8. Kertész József: Hazajáró lelkek. Nagyenyedi képek. 
Bp., 1929. 9. R. Kiss István: Bethlen Gábor. Debrecen, 1929. 10. Ko- 
gutovicz Károly: Dunántúl és a Kisalföld. Bp,, 1929. 11. Gregoire 
de Nazianze: Discours funébres. Paris, 1908. 12. Paulik János: 
Isten felé. Nyíregyháza, 1929. 13. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Bp., 
1930. 14. Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete. Tudományos 
rendszerezés. Bp., 1930. 15. Rácz Lajos: Rousseau élete és művei. 
Bp., 1928. 16. Sági István: A magyar szótárok és nyelvtanok 
könyvészete. Bp., 1922. 17. Schwarz Elemér: Bevezetés a hazai 
német nyelvjáráskutatásba. Bp., 1923. 18. Stolz-Sehmalz: Latei
nische Grammatik. München, 1929. 19. Szigethy Lajos: Vándor
madár. Békéscsaba, 1929. 20. Új-testámentom. Ford. Raffay Sán
dor. Bp., 1929. 21. Voinovich Géza: Arany János életrajza. Bp., 
1929. 22. Weiss István: A mai magyar társadalom. Bp., 1930.

B) Adományok ú tján :
a) Folyóiratok: A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól:

1. Testnevelés. 2. Turistaság és Alpinizmus. 3. Ungarische Jahr
bücher (e. i. évfolyamok).

b) Egyéb müvek: A Berzsenyi gimnáziumtól: Hunyadi, Bes
senyei György által. Bp., 1929. — Berde Béla úrtól „Elszállott 
gondolatok” c. verses kötete. — Böhm Dezső dr. igazgató úrtól 
„Kis zenetörténet (Bp., 1929) c. munkája. -— Farkas Géza úrtól 
Winter Lajos úr közvetítésével 12 társadalomtudományi érteke
zése. — Koch István dr. tanár ú rtó l: A késmárki diáktalálkozó 
emlékkönyve. — Koleszár Andor úrtól: „A megszólítás, mint 
mondatrész” c. értekezése. — Leszlényi Imre úrtól: „Gedichte” c. 
kötetének 2. kiadása. — A Magyar Általános Kőszénbánya Tár-
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saságtól: Közgazdasági Enciklopédia. I—II. — A Magyar Külügyi 
Társaságtól: A háborús felelősség. I. — Sándor Vencel szakfel
ügyelő úrtól: „Középiskolai nevelőoktatásunk problémái (Bp., 
1928) c. munkája. — A szarvasi gimnáziumtól: Benka Gyula. Bp., 
1929. — Szigeti Imre IV és Szigeti József IITB o. tanulóktól: 1. 
Gáspár Ferenc: A föld kőiül, 6 kötet. Bp., 1906—8. 2. Holub Emil 
Délafrikai utazásai, 2 kötet, Bp., 1899. 3. Hübner Sándor gróf: A 
britt birodalmon keresztül, 2 kötet. Bp., 1892. 4. Stanley: A leg
sötétebb Afrikában, 2 kötet. Bp., 1891. 5. Jephson: Emin pasa és 
a zendülés Equatóriában. Bp., 1891. — Tóth Lajos úrtól: Császár 
Elemér: A XIX. század nagy magyar költői. Kiadta: Tóth Lajos. 
Bp., 1929. Ezenkívül 19 drb értekezés. — A vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumtól: Wells: A béke útja. Bp., 1929. — Virány 
Egon úrtó l: „Magyarország útja az Európai Egyesült Államok felé" 
(Bp., 1929) e. munkája.

A tanári könyvtár jelenlegi könyvállománya a Haberern Jo- 
nathán-könyvtár ezidén leltározott theológiai és magyar filológiai 
részének beszámításával 7557 mű 17.890 kötetben. Hozzátartozik 
még a Haberern Jonathán-könyvtár többi szakcsoportja, valamint 
a Fancsali Joób Lajos-könyvtár.

2. Irodalmi osztálykönyvtár. Az idén nem gyarapodott.
3. Ifjúsági könyvtár. Gyarapodás 58 mű. Ebből vétel 46, 

ajándék 12. (Singer és Wolfner 9 k., Peresztegi J. IIIB 3 k.). A 
könyvtár állománya 1540 kötet. Használta az I—IV osztályból 
1.50 P évi díjért 161, ingyen 36, összesen 197 tanuló. A 8 szek
rénybe (I—IVA, B oszt.) szétosztott könyveket a magyar nyelv 
tanára vagy az osztályfőnök kezelte.

4. Arany János-kör könyvtára. A könyvtár gyarapodása 60 
mű. Ebből ajándékul 27 müvet kaptunk. A könyvtár köteteinek 
száma 2715. A kör könyvtárosai hetenkint két könyvtárórát ta r
tottak, egyet a két felső osztály és egyet az V s VI osztály szá
mára. Az adományok a következők: Vajda Mór (11 k.), Mikola 
Sándor, Renner János, özv. Fülöp Áronné, Légrádi Könyvkiadó, 
Tóth Lajos dr. és Stux László.

5. Történeti és földrajzi szertár. A szertár ez évi gyarapo
dása : Graecia falitérképe az Állami Térképészet kiadásában; a 
VKM ajándéka 34 példányban Nagyvárad környékének részletes 
katonai térképe (1 :75.000); Nagyiványi testvérek ajándéka több 
régi katonai térkép. Előfizettünk a Földr. közleményekre és a 
Föld és Ember című folyóiratra.

6. Modern irodalmi szertár. Új beszerzés: Th. Mann, Der 
Zauberberg. S. Fischer. Berlin; F. M. Dostojevskij, Die Brüder 
Karamasow, I. II Bd. Berlin, K nauer; J. Vicék, Dejiny literatúry 
slovenskej. T. Sv. Martin, Matica, 1923; J. Polivka, Súpis slo- 
venskych rozprávók. Sv. I, II, III, T. Sv. Martin, Matica, 1923, 
1924, 1927.

4
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Renk Ernő dr. úr adománya: C. Gurlitt, Die deutsche Kunst 
seit, 1800. Berlin, G. Bondi, 1924; H. W. Singer, Die moderne 
Graphik. 3. A. Leipzig, E. A. Seemann. — Bálint Károly úr ado
mánya : 7 drb saját fényképfelvétel a budapesti Szépművészeti 
Múzeum ókori szobormásolatairól. — Endrődi Arthur úr ado
mánya : 2 drb rézcimke.

7. Klasszika-filológiai szertár. Vétel útján a következő művek
kel gyarapodott: Meyer—Lübke: Einführung in das Studium der 
romanischen Sprachwissenschaft, 3 kiad.; Andr. Alföldi: Der
Untergang der Römerherrschaft in Pannonien, 2 kötet; Dr. E. 
Kiekers: Historische griechische Grammatik (Göschen gyűjt. 4 
szám); Pokorny: Altirische Grammatik (Göschen gyűjt. 1 sz.) ; 
Di-. Wiese : Altitalienischer Elementarbuch 2 kiad.; Ed. Hermann: 
Sprachwissenschaftlicher Kommentar zu Homer; 1. H. Moulton: 
Einleitung in die Sprache des Neuen Testaments, 3 kiad.; Henke— 
Siefert: Homeros Ilias, szöveg I, II kötet, magyarázat I, II kö te t; 
Otto Körner: Die ärztlichen Kcntnisse in Ilias u. Odyssee; Holt
hausen: Englisches etymalogisches Wörterbuch 2 kiad.; I. B. Hof
mann: Lateinische Umgangssprache. — Vitéz Esztergomy Ferenc 
dr. úr ajándékozott a szertárnak új-görög szépírási mintákat 10 
füzetben; Hittrich Ödön dr. L. G urlitt: Lateinische Fibel, sexta.
3. Aufl.; Werner: Lateinische Grammatik, 2 kiad.; Jäggi: Latei
nische Elementargrammatik, 2 kiad.; Borzsák József: Ókori klasz- 
szikusok és Kazinczy.

8. Fizikai szertár. A szertár gyarapodása: 1. Vétel útján:
Leppin-féle nagy pörgettyű, magdeburgi félgömbök, Beckmann- 
féle spektrállámpa, 6 drb Plücker-féle spcktrálcső, színes diapo- 
zitívok színkeveréshez, 3 drb spektrál-diapozitív, színképek fali
táblája, kvarcprizma és kvarclencse, urán-üveglemez, színes üveg
lemezek, gelatinfóliák, papírlapok színtermoszkóphoz, oszcilláló 
prizma, kettősfalú Dewar-edény, érzékeny areometer a víz leg
nagyobb sűrűségének szemléltetésére, hajlítható mágneses acélsáv, 
kis mágnestűk vetítéshez, 2 drb kondenzátorlemez borostyán- 
szigeteléssel, szigetelt egyetemes állvány elektrosztatikai kísérle
tekhez, hőelektromos elem, 1 drb manometer shunt- és előtét- 
ellenállással, katódcsö árnyékvető kereszttel, Goldstein-féle csa- 
tornasugárcső, vasmag elektromágneshez, fotócella, Braun-féle 
cső, ködfénylámpa, csillancső, Geiger-féle csúcskamra rádium
preparátummal, Weinhold-féle higanydesztilláló készülék, 4 drb 
Bunsen-égő, 6 drb mérőhenger, hűtőküvetta kis ívlámpához, 4 drb 
stopper-óra, 3 drb Columbus-tolómérő. Továbbá 4 szertári szekrény
hez kihúzható fiókok készültek és kisebb tárgyak elhelyezésére 
52 drb kartondobozt szereztünk be. Kisebb beszerzések: különféle 
elektromos szerelő anyagok, lágyvasdarabok, cinkrudak, rézgálic, 
szalmiáksó, szóda, hamuzsír, paraffin, benzin, aether, kénsav, só
sav, salétromsav, petróleum, olaj, parafadugók, reszelő, lapos- és
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csípőfogók, rézcsövek, üvegcsövek, üveggolyók, szegek, csavarok, 
homályos üveg, rajzlapok, szűrőpapír, üveghengerek, főzőpoharak, 
lombikok, kémcsövek, 5 kg vegytiszta higany, kisebb súlymértékek 
(kiegészítés). Javítás: manometer és galvanometer javítása.

2. Ajándékozás útján: Hartmann és Braun-féle demonstrációs 
galvanometer shuntökkel és előtétellenállásokkal (az 1904. évi 
maturánsok ajándéka 430 P értékben); tejmérő (Endrődi György 
VIIB oszt. tanuló ajándéka); kvarccsésze (Pétery Aladár VILA 
oszt. tanuló ajándéka).

9. Természetrajzi szertár. Természetrajzi szertárunk az el
múlt évben vétel útján a következőkkel gyarapodott: Reiehert-
féle teljesen felszerelt mikroskópium, sárgrarézpermetező, juh 
kérődző gyomra, száraz praeparatummal, a méh életét feltüntető 
készítmény, Jávorka: A magyar flóra kis határozója e. könyv.
Adományozás útján birtokunkba került: imersiós lencse, tájképek 
(Lóránt Ferenc úr ajándéka), két szalonka (Kovács Ödön úr 
ajándéka), kagylók, csigák, kövületek (Benyó Vilmos iir aján
déka), kitömött túzok (Elischer Vilmos úr ajándéka), mammut- 
csontok (Nagy Károly Frigyes ú r ajándéka), stereoszkóp, kőzetek, 
tengeri állatok (Milch Endre VII o. t. ajándéka). Ezeken kívül a 
tanulók is számos értékes tárggyal járultak hozzá a szertár gyara
pításához.

10. A Dal- és Zeneegyesület szertára, könyv- és hangjegytára.
Szertári felszerelésünk nem gyarapodott. A VK minisztérium aján
dékaképpen megkaptuk a „Muzsika” folyóirat 1929. évi év
folyamát, 10 számot 7 kötetben. Vétel útján beszereztünk: 2 jazz
darabot az összes szólamokkal; Popper Requiemjét 3 cselló, 1 zon
gora átiratban és 1 melokomédiát zongorakísérettel.

11. Éremgyüjtemény. Vétel útján gyarapodott: Fettich Nán
dor : A zöldhalompusztai szkita le let; Paulovits István: A duna- 
pentelei római te lep; A Magyar Régészeti Egyesület Évkönyve 
I, II k.

12. Mértani szertár. Gyarapodás ebben a tanévben nem volt. 
A szertári átalányt mértani rajzeszközök javítására fordítottuk.

13. Művészeti rajzszertár. Rajzszerekben gyarapodás nem volt. 
Könyvtári gyarapodást lásd „Benczúr Gyula képzőművészeti kör” 
alatt.

14. Egészségtani szertár. A mentőszekrény folytatólagos 
kötözőszer kiegészítésén kívül nem gyarapodott.

15. Tornaszertár. Űj beszerzések: 13 pár futócipő, 2 drb 
golyófogó és 2 drb fényszóró céllövéshez.

16. Az intézet képtára. Gyarapodás: Ráth Arnold arcképe, 
Ráth Zoltán ajándéka, Mágocsy Dietz Sándor arcképe, Vidovszky 
Béla festőművész alkotása. Schedius Lajos Fábry Pál, Hoffmann 
Péter és Schwartner Lajos arcképei.

4*
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VIII. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

L. Arany János-kör. A kör munkáját Remport Elek dr. tanár
elnök felügyelete mellett a következő tisztviselők vezették: Schei
ber László I titkár, Makláry Tivadar II titkár, Balogh János III 
titkár, Gerő Pál főpénztáros, Kovács Jenő és Zimmermann Frigyes 
főkönyvtárosok, Lueff Elemér főellenőr, Gara György, Erdélyszky 
Zsigmond és Singer Iván pénztárosok, Luby Pál, Remport István 
és Erdős Pál ellenőrök, Kazár József, Bak Tibor, Koricsánszky 
Árpád, László István, Zsoldos Ferenc, Tóth László, Fiiló József, 
Grossmann István, Kurucz Gyula és Schráder Alajos könyvtárosok.

A körnek 141 tagja volt. A 19 rendes ülés napirendjén sorra 
került és bírálatban részesült 10 tanulmány, 11 novella, 10 vers, 
5 műfordítás, 2 szabadelőadás és 21 szavalat. A rendes üléseken 
kívül a kör Bethlen Gábor emlékére díszülést is rendezett, melynek 
műsora Scheiber László megnyitóbeszédéből, Kürti László, Domán 
Miklós, Pál László tanulmányaiból és Makláry Tivadar szavalatá
ból állott.

A középiskolai szépirodalmi versenyek mintájára tartott 
novellaversenyen első lett Sasváry György, míg dicséretet érde
melt Gábor Ferenc, Krasznay Iván és Balogh János. A szavaló
versenyen a kör egyaránt jutalommal (10—10 P) tüntette ki 
Makláry Tivadar és Szegő György tanulók szavalatát. Ugyan
akkor dicséretet érdemeltek: Gábor Ferenc, Nagy Mihály, Spitz 
Gábor.

Az évvégi pályázatok eredménye a következő volt. Jutal
mat (10—10 P) nyert Scheiber László, Göndör Tibor, Zsoldos. 
László tanulmánya, Scheiber László költeménye. A novellapályázat 
díját a kör megosztotta Grossmann István és Gábor Ferenc 
novellái között. Dicséretben részesült Balogh János verse, Gross- 
mann István verse és Erdős Pál műfordítása. A Döbrentey-aranyat 
a kör legszorgalmasabb munkása Scheiber László kapta.

2. Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke: Oppel Imre, ifjúsági 
elnök Kürti László, főpénztáros Mendelssohn György, főgondnok 
Ágoston Imre, főkönyvtáros Laszgallner Iván, főjegyző Berényi 
György, ellenőr Csipkay Ferenc, főrendező Hutter Lajos, aljegyző- 
Freund György, alkönyvtáros Fehér György, alpénztáros Nuss- 
baum Frigyes, algondnok Franki Károly és Spitz Gábor, II ál- 
könyvtáros Radnay Lóránt, II algondnok Kurucz Gyula, III al
gondnok Flesch Péter. A folyó iskolai évben két énekkar és egy 
zenekar működött. Az egyik, — 40 tagú ú. n. versenyénekkart 
Morascher Hugó énektanár készítette elő, a másik — 80 tagú: 
énekkart és a zenekart Oppel Imre tanárelnök tanította be. Dec. 
15-én rendeztük első, április 6-án pedig a második hangversenyün
ket. A márc. 15-iki és a június 14-iki iskolai ünnepélyeken, vala
mint a fasori evang. énekkarnak június hó 5-én rendezett hang-
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■versenyén zenekari számokkal szerepeltünk. A két hangversenyen 
felülfizettek: Kovács Perencné (a büffé jövedelmeként) 39.90 P, 
Bogsch Árpád dr. és Fellner Pál 30 P-t; Németh Ödön dr., Domony 
Móric, Brettschneider Gyula, Renk Ernő dr. 20 P - t; Baldauf Má
tyás 11 P-t, Haberen F. Pál dr., Radvánszky Albert br., Tolnay Kor
nél, Knúth Károly, Pető Imre 10 P-t; Mekler Oszkár 6 P-t; Bendl 
Henrik. Böhm Dezső dr. 5 P-t; Ámon N., Haintz Géza dr. 3 P-t; 
B. M. 2.50 P-t; X. Y. 2.10 P-t; v. Pétery Aladár dr. 1.40 P-t; 
Kozól Edit 1 P -t; H. J. és Kiss Ferenc —.50 P-t. Az Egyesület 
10 koronás aranyát buzgó működéséért a tanárelnök Ágoston 
Imre főgondnoknak ítélte oda.

3. Ifjúsági Segélyegylet. A tavalyiaknál nehezebb körül
mények között volt kénytelen működését folytatni. Az előbbi tan
évben nagy segítségünkre volt Budapest Székesfőváros tekintélyes 
adománya, ehhez hasonlót ezidén — legalább is a számadások le
zárásáig — sajnos nem kaptunk. Az egyesülettel szemben támasz
tott igények pedig folyton növekednek, különösen a könyvek be
szerzése okoz az egyesületnek igen nagy kiadásokat.

Az egyesület bevételei 1930 május 28-ig:
1. Tagdíjak a folyó iskolai é v rő l...  2022.— P
2. Utólagosan befolyt tavalyi tagdíjak . . . 318.24 P
3. Adományok (Tébe 500 P, özv. Eibénschütz

Sándorné 50 P, M. Orsz. Közp. Takp. 50 P 
M. Ált. Hitelbank 50 P, Pesti Hazai Első 
Takarékp. 50 P) .......................................  700.— P

4. Könyvhasználati d í j a k .............................  1694.— P
5. Takarékpénztári kamatok . . . 470.76 P

Összesen . . 5205'.— P
Kiadások :

1. Könyvekre és író s z e re k re .........  4702.19 P
2. Tandíjak, vizsgadíjak.............................  . 444.— P
3. Ösztöndíjak a folyó ta n év b en .... 1400.— P
4. Ösztöndíjak az előbbi tanévben (az értesí

tőben kimutatott összegen felül még
u tó l a g ) ...........................................  250.— P

5. V e g y e s e k .......................................  227.55 P
Összesen . . 7023.74 P

kiadástöbblet . . 1818.74 P,
amelyet a tavalyi maradványból fedeztünk.

A segélyegyleti könyvtár kezelésének fáradságos munkáját 
ezidén is Faluba György vállalta. Ez a könyvtár az elmúlt tan
évben 256 tanulónak 2148 kötet tankönyvet adott kölcsön csekély 
díjért, 65 tanuló ingyen kapott 757 könyvet. Az elengedett hasz
nálati díj 900 P. 191 tanuló 1391 könyvért 1694 P használati díjat
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fizetett. Faluba Györgynek a könyvtár kezelésének munkájában 
segédkeztek: Krajnyák Géza, Lueff Elemér, Frenyó László, Bieder
mann Rezső, Schöll Károly.

4. Ifjúsági Gyámegylet. A gimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet 
működése 32 évében is Bereezky Sándor vallástanár vezetése 
mellett munkálkodott. A tanév elején tarto tt választmányi ülés 
titkárnak Makláry Tivadart, pénztárosnak Szalágyi Gézát, ellenőr
nek Koricsánszky Árpádot választotta meg. Az egylet céljaira az 
ifjúság 668 P 50 fillért jegyzett. Május 10-én vallásosestélyt ren
deztünk, melynek műsora a IX fejezetben található. A vallásos
est bevétele 193 P 30 fillér volt. Az egész évi jövedelem kitett 
823 P 06 fillért. Ennek egynegyedét, 205 P 77 f-t a Gyámegylet 
az Egyetemes Gyámintézet javára, ennek pénztárába fizette be. 
A szabad rendelkezésre maradt 617 P 29 f-ből adott a budapesti 
Prot. Árvaháznak 30 P-t, a soproni Theol. Otthonnak 30 P-t, a 
kelenföldi ev. templomalapra 30 P-t, az angyalföldi ev. templomra 
30 P-t, a kőbányai ev. templomra 30 P-t, a Luther-Szövetségnek 
30 P-t, a tállyai ev. egyháznak 30 P-t. Tanulók segélyezésére ki
osztott 350 P-t. A maradékot a tőkéhez csatoljuk.

5. Az Ifjúsági Sportkör. A budapesti ág. hitv. ev. gimnázium 
diák-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; 
vezetője Mikó Imre testnevelési tanár. Az intézet tanulóinak teljes 
létszáma 574. A magántanulók, illetve magánvizsgázók száma 5. 
A testgyakorlás alól felmentettek száma összesen 36. A testnevelési 
alapra fizető tanulók száma összesen 455. A testnevelési alap 
fizetése alól felmentettek száma 124. A sportkörben működő tagok 
száma korosztályonként : I korosztály (10—12 évesek) 15. II kor
osztály (12—14 évesek) 38. I li korosztály (14—16 évesek) 86. 
IV korosztály (16 éven felül) 106. Összesen 245. A sportköri mű
ködés heti óraszáma 6.

A sportkörben a következő szakosztályok működnek: kézi
labda, kosárlabda, tennisz, torna, atlétika, fiszás, vívás, jéghoki 
és céllövészet. Az intézetnek 200 m2 alapterületű, fűrészporos pa
dozatú tornaterme van. Udvara játékra alkalmas, alapterülete 
2800 m2. Külön játszótei’e és uszodája nincs. Az atlétikai szak
osztály tagjai a MAC margitszigeti sporttelepén gyakorolnak. A 
sportkör tagjainak van módjuk téli sportok űzésére.

Háziversenyt a következő szakosztályok rendeztek: tennisz,
vívó, atlétikai és céllövő. Országos középiskolai versenyt a vívó- 
csapat és a tenniszcsapat vándordíjáért rendezett a sportkör.

A KISOK által rendezett kerületi versenyeken a következők 
vettek részt: atlétika (1929 okt.) : 22 tanuló; síversenyen: 3 ta
nuló; vizipóló: 8 tanuló; vívó: 9 tanuló; atlétika (1930 május): 
14 tanuló. A KISOK által rendezett országos versenyeken a sport-
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kört képviselte: mezei futóversenyen 5 , vívóversenyen 4, atlétikai 
bajnokságban 9 tanuló.

A budapesti kerületi versenyeken elért eredmények: atlétika 
verseny: II korosztály triatlon-csapata hetedik, III korosztály
pentatlon-csapata első, IV korosztály dekatlon-csapata nyolcadik 
hely; összeredményben második hely. Síversenyen: IV korosztály 
lesikló: Vajda harmadik; IV korosztály futó: Vajda huszon-
harmadik. Vívóversenyen: tőrcsapat negyedik hely (Berényi,
Feledi, Spádi, Maier). Atlétikai verseny: 100 m: Kereszty második, 
Nötel ötödik; 800 ni: Forgács ötödik; távolugrás: Vajda 614 cm-el 
ötödik; 5X100 m staféta: harmadik (Kürti, Kereszty, Nőtel, 
Vajda, Németh); 100 +  200 +  300 +  400 m staféta: második (Vajda, 
Kereszty, Nőtel, K ürti); távolugró csapat: harmadik (Vajda,
Szepessy, Péntek, Németh, Czene).

Országos mezei futóversenyen Kovács 23, Forgács 24. Az 
Országos atlétikai versenyen 7 tanulónk indul. Az országos cél
lövőversenyen indul égy csapatunk és öt tanuló az egyéni ver
senyben.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa 242.75 P. A jelen 
tanévben testnevelési járulékból befolyt 40% részesedés: 393.60 P. A 
jelen tanévben befolyt egyéb bevételek összege 370.20 IV A sport
kör jelen tanévi összes kiadása 735.40 P, maradvány 28.40 P.

A háziversenyeken elért eredmények: Atlétikai válogatóver
seny: 100 m: 1 Kereszty 11.3 rap, 2 Nőtel 11.4 mp, 3 Kürti 11.6 mp, 
4 Vajda 12 mp, 5 Németh 12.3 mp; súlylökés: 1 Péntek 9.10 m, 
2 Szepessy 8.98 m, 3 Németh 8.63 m; távolugrás: 1 Vajda 615 cm,
2 Szepessy 574 cm, 3—4 Kereszty és Németh 572 cm, 5 Péntek
538 cm, 6 Czene 533 cm, 7 Nőtel 530 cm; diszkoszvetés: I Péntek 
28.48 m, 2 Németh 28.10 m, 3 Szepessy 26.08 m, 4 Blinczinger 
24.03 m. Atlétikai házibajnokságon kb. 40 tanulónk vesz részt. 
Céllövőverseny: fekve: 1 Péntek 10/92, 2 Biedermann 10/88,
3 Marton 10/86, 4 Schwarcz László 10/85, 5 Bak 10/83, 6 (íöllner
10/80; állva: 1 Biedermann 10/82, 2 Bak 10/77, 3 Kürti 8/58,
4 Schwarcz L. 8/52; összetett: 1 Biedermann 20/170, 2 Bak 20/160, 
3 Schwarcz L. 18/137, 4 Kürti 18/133.

A MASz által rendezett városon keresztül kegyeleti staféta
futóversenyen az intézet csapata az összes csapatok között 31, a 
középiskolai csapatok között 7 lett.

6. Cserkészet. Intézetünk cserkészcsapata, a 16 számú cserkész- 
csapat, az idei tanévben 66 cserkészből, 15 öregcserkészből és 7 
farkaskölyökből állott. Parancsnok vitéz Réz Henrik dr. cserkész- 
tiszt, az Országos Intéző Bizottság és az Országos Központi Fe
gyelmi Bíróság rendes tagja volt. Beosztott csapattisztek: Cser- 
venka Andor, Csipkay Sándor és Kubacska Ferenc. Igazolt cser
késztisztek még a csapatnál: m. Kovács Jenő és sz. Székely Tibor; 
segédtiszt Horváth Károly. Őrsvezetők Bartl István, Horváth
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Dezső, Kazár József, Kovács Jenő, Krajnyák Géza, Lueff Elemér, 
Makláry Tivadar és Szőke Imre. Segédőrsvezetők: Dér Miklós, 
Hajnal Frigyes, Knuth Béla, Luby Pál, Maier András és Rózsa 
Pál. Elvesztettük csapatunk egyik közkedvelt vezetőjét s. Pildner 
György műegyetemi hallgatót, aki 1929 aug. 4-én, mindannyiunk 
nagy fájdalmára, hirtelen meghalt. A tulajdonképpeni csapat
munka az a csendes előkészítés a havonként megtartott vezetői 
értekezleteken és annak gyakorlati végrehajtása az otthonban. 
Ennek a munkának kisebb próbája azután a kirándulás s igazi 
vizsgája a tábor. Az ünnep- és vasárnapi állandó kirándulásokat 
nem számítva a csapat jól sikerült és igen változatos táborokat ren
dezett. 1929 július 2—25 közt, nagytábor volt Hédervárott, Iíészt- 
vettek 30. Vezetője Kubacska PArenc csapattiszt volt. A tábor
helyről számos kirándulást rendeztek; többek közt megtekintették 
románstílű műemlékeink egyik legszebbikét, a lébényi templomot. 
1929 aug. 12—18 közt mozgótábor volt a Bükkben. 1929 aug. 30— 
szept. 4 közt vizitábor volt a Velencei-tavon. Testületileg kivonul
tunk 1929 okt. 31-én, a reformáció emlékünnepére, a Vigadóba,
1929 dec. 8-án, Pildner György tragikusan elhalt cserkészvezetőnk 
sírjához, 1930 márc. 11-én, vitéz Kendeh-Kirchknopf dr. temetésére,
1930 máj. 25-én, a budapesti cserkésznapra, az FTC pályára. Két 
kisebb házi-ünnepet rendeztünk. 1929 dec. 7-én kedélyes Mikulás- 
estet. az Otthonban és 1930 márc. 23-án ujoncavató-ünnepet az 
intézet dísztermében.

7. Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör. Tanárelnök Oppel 
Imre, ifjúsági elnök Laszgallner Iván, pénztáros Berényi György, 
könyvtáros Hantos Andor, szertárosok Sasvári Oyörgy és Bak 
Tibor. A kör a folyó iskolai évben a legszűkebb körben, tisztán 
csak az érdeklődő tagok részére, tarto tt műtörténeti tárgyú 
vetítettképes bemutatásokat. Többízben megtekintettük az egyes 
kiállításokat, rendeztünk rajz- és festőtanfolyamot és júniusban 
festőkirándulásra vezettük el a tagokat.

8. Sakkor. Ezidei működése egy középiskolai 10-es csapat- 
verseny rendezésével s vándordíj (serleg) alapításával vált neve
zetessé; 14 iskola versenyében első lett a Szent István, a második 
a Kölcsey Ferenc, a harmadik Fáy András reálgimnázium csapata. 
A versenynek kiemelkedő eseménye volt Abonyi István, kormány
főtanácsos szimultánja, amelyet a verseny 60 legjobb játékosával 
játszott. A 60 játszmából 49-et nyert, 8 eldöntetlen lett, s csak 3-at 
vesztett. Ezzel a versennyel egyidejűleg 4 legjobb játékosunk 
(Freund György, Pintér György, Soós Zoltán, Stein Leó) egy 
másik középiskolai csapatversenyben, melyet a Kemény Zsigmond 
reálgimnázium rendezett, a második helyre küzdötte fel magát. 
Alsó osztályos csapatunk pedig a Szent István reálgimnázium 
által rendezett középiskolai versenyben első lett. Megemlítendő, 
hogy az Ifj. Testnevelés által rendezett orsz. középiskolai egyéni
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verseny döntőjébe Stein Leó tanulónk bejutott. A körnek 76 tagja 
volt, akik számára a kör alsó- és felsőosztályos háziversenyt ren
dezett. A kör élén a következő tisztikar állott: Faluba György 
tanárelnök, Freund György ifj. elnök, Heintz Károly alelnök, 
Pintér György és Zsoldos Ferenc pénztárosok, Kurucz Gyula szer
táros. Tornavezetők Nussbaum Frigyes, Stein Leó, Soós Zoltán és 
Szepessy Gyula voltak.

IX. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI ÉS 
HANGVERSENYEI.

1. Évmegnyitó ünnep szept. 5-én d. e. 9 órakor. Ifjúságunk 
teremtőjének eléneklése után Bereczky Sándor imádkozott, az 
igazgató megnyitó beszédet mondott. Az ünnep a Himnusz elének- 
lésével fejeződött be.

2. Október 6-iki nemzeti gyászünnep d. e. 9 órakor 1 Szózat, 
énekelte az ifjúság, 2 Zalár, A hős árnyak, szavalta Láng András, 
3 Ünnepi beszéd, tartotta Klaniczay Sándor, 4 Bodor Aladár, Kó
rus, szavalta Makláry Tivadar, 5 Himnusz" énekelte az ifjúság.

3. Október 31-iki reformáció-ünnep, d. e. 9 órakor. 1. Erős 
várunk, énekelte az ifjúság. 2. Ünnepi beszéd, tartotta Bereczky 
Sándor. 3. Szász Károly, Károlyi Gáspár szobra előtt, szavalta 
Makláry Tivadar. 4. Károlyi Gáspár bibliafordító élete, felolvasta 
Krajnyák Géza. 5. Erős várunk utolsó versszakasza, énekelte az 
ifjúság.

4. A Dal- és Zeneegyesület hangversenye december 15-ikén 
este 6 órakor. 1 E. Felice dali’ Abaco: Concerto da chiesa, előadta 
a zenekar. 2 Megemlékezés Goldmark Károlyról, születésének 100 
éves évfordulója alkalmából, tartotta Mendelssohn György. 3 Gold- 
mark: Air, hegedűn előadta Ágoston Imre, zongorán kísérte Ke
rekes János. 4 Gaudeamus igitur Koessler János átiratában, éne
kelte a vegyeskar. 5 Popper: Requiem, három csellón előadták: 
Dénes János, Freund Alfréd és Láng András, zongorán kísérte 
Faragó György. 6 Petőfi S .: A jó öreg kocsmáros, szavalta Vajda 
György. 7 Az evaiig. internátus növendékeinek nótázása, Kürti 
László íőszénior vezetésével. 8. Cherubini: Lodoiska nyitány, elő
adta a zenekar. 9 Delibes—Dohnányi: Naila keringő, zongorán 
előadta Faragó György, 10 a) Weber: Béka-hangverseny, b) 
Offenbach: Citronella Szerenád-paródia, énekelte a vegyeskar. 
11 Melokomédia, előadta Kürti László, zongorán kísérte Dombrádi 
Nagy László. 12a) Svendsen: Románc, b) Wieniawsky: Obertass, 
hegedűn előadta Flesch Péter, zongorán kísérte Fehér György. 
13 Megy, ballag már a vén diák. Oppel Imre átiratában, énekelte 
a vegyeskar. A zene- és éenekkari számokat Oppel Imre tanárelnök 
vezette.

5. Kormányzó jubileumi ünnepe március 1-én d. e. 9 órakor.
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1 Klapka induló, előadta a zenekar. 2 Bereczky Sándor imája. 
3 Sajó Sándor, Hit, szavalta Makláry Tivadar. 4 ünnepi beszéd, 
tartotta vitéz Réz Henrik dr. 5 Himnusz, énekelte az ifjúság.

6. Nemzeti ünnep március 15-ikén d. e. 9 órakor. 4 Kossuth- 
induló, előadta a zenekar. 2 Feleki Sándor, Imádkozzunk, szavalta 
Molnár Gábor. 3 A magyar szabadságharc és a korabeli francia 
közvélemény, felolvasta Kerecsényi Dezső dr. 4 Szatmári István, 
Márciusi ünnep, szavalta Szegő György. 5 Tavasz elmúlt, Kossuth- 
nóta, énekelte az ünneplő közönség a zenekar kíséretével.

7. A Dal- és Zeneegyesület hangversenye április 6-ikán este 7 
órakor. 1 Mozart: Jupiter szimfónia I rész, előadta a zenekar. 2 a) 
Liszt: Waldes Rauschen, b) Chopin: Etude, zongorán előadta 
Kerekes János. 3 Haydn: O-dur trio 1 tétel, zongora Fehér György, 
hegedű Spitz Gábor, cselló Láng András. 4 Drdla: Otaska, h.egedün 
előadta Ágoston Imre, zongorán kísérte Mendelssohn György.
5 Jelige és vidám dalok, előadta az énekkar. 6 a) Beethoven: 
Scherzo, b) Mozart: Canzonetta, c) Schubert: Menuett, előadta a 
zenekar. 7 Schumann: a-) Aufschwung, b) Fabel, zongorán előadta 
Fehér György. 8 a) Svendsen: Románc, b) Rameau: Gavott, hege
dűn előadta Spitz Gábor, zongorán kísérte Fehér György. 9 Eg- 
ressy Béni: Klapka induló, előadta a zenekar. A zenekari és ének
kari számokat Oppel Imre tanárelnök vezette.

8. Az Ifjúsági Gyámintézet vallásos-estélye május 10-ikén este
6 órákor. 1 Erős várunk . .., énekelte a közönség. 2 Bereczky 
Sándor beszéde a hitvallásokról. 3 Schubert: Litanei, csellón elő
adta Freund Alfréd, zongorán kísérte Luby Pál. 4 Az Ágostai hit
vallásról, irta és felolvasta Kürti László. 5 Váradi A.: A szivár
vány, szavalta Makláry Tivadar. 6 Mozart IV vonósnégyese (Al
legro, Rondo), előadták Oppel Imre (l hegedű), Ihász József (II 
hegedű), Kerecsényi Dezső dr. (brácsa) és Éber Olga (cselló).
7 Wordsworth—Szász K .: Heten vagyunk, szavalta Frenyó László.
8 Dancla: Resignatio, hegedűn előadta Kuruez Gyula. 9 Győz a 
hit, költemény, írta és előadta Krasznay Iván. 10 Dohnányi: Két 
Etude, zongorán előadta Faragó György. 11 Szabolcska Mihály: 
Ének a szeretetről, szavalta Freund György. 12 Hubay J . : Hul
lámzó Balaton (V csárdajelenet), hegedűn előadta Forgács Tamás, 
zongorán kísérte Fejér György. 13 Költemények, írta és előadta 
Remport Elek dr. 14 Erős várunk. . .  4-ik verse, énekelte a 
közönség.

9. Hála- és emlékünnep június 14-ikén délután 6 órakor. 1. 
Cherubini: Lodoiska-nyitány, előadta a gimnázium zenekara Op
pel Imre vezetése mellett. 2. Mágocsy Dietz Sándor volt iskola
felügyelő arcképének leleplezése. 3. Megemlékezés várdombi Si- 
monyi Ágostonról és iskolai alapítványáról, tartotta a gimnázium 
igazgatója. 4. Siklós A lbert: Kuruc rapszódia, előadta a gim
názium énekkara Morascher Húgó vezetése mellett.



59

10. Évzáró ünnep június 25-ikén délelőtt 9 órakor. 1. Ifjú 
ságom teremtője, énekelte az ifjúság. 2. Bereczky Sándor tanár 
imája. 3. A gimnázium igazgatójának évzáró beszéde. 4. Ösztön
díjak és jutalmak kiosztása. 5. Himnusz, énekelte az ifjúság.

X. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.

Intézetünk szervezetében a folyó tanév elején az a változás 
történt, hogy a nagytiszteletű képviselőtestület a létesítéssel és 
szervezéssel megbízott bizottság működését befejezettnek nyilvá
nította s az internátus ügyeinek további intézését a közös iskola- 
bizottságra bízta.

Ebben az évben volt 36 növendékünk, ev. 17, ref. 10, rk. 3, 
izr. 6. A szülők lakóhelye szerint: helybeli 7, pestmegyei 4, más 
megyebeli 14, megszállott területről 11. A szülők foglalkozása sze
rint : földbirtokos 9, gyáros 2, iparos 1, kereskedő 1, magán- és 
köztisztviselő 4, lelkész 1, ügyvéd 3, orvos 4, gyógyszerész 3, mér
nök 1, jegyző 2, nyugdíjas, özvegy, magánzó 5. Osztály szerint: 
1 oszt. 9, 2 oszt. 3, 3 oszt. 4, 4 oszt. 7, 5 oszt. 6, 6 oszt. 2, 7 oszt. 4, 
8 oszt. 1. Volt még 10 bejáró növendékünk is.

Háztartásunk berendezésében, a személyzet munkabeosztásá
ban, növendékeink életmódjában és napirendjében az első két év 
tapasztalatai alapján a f. tanévben nem kellett már változtatáso
kat, javításokat tennünk. Az intézet eforusa f. tanévben is Kla- 
niczay Sándor, gimn. tanár volt, intézeti orvos Hajnos Gyula dr., 
egészségügyi tanácsos, fogorvos: Binder Dezső dr. Nevelőtanár s 
a német társalgási órák vezetője: Laki Tibor, tanárjelölt. Az angol 
nyelv tan ító ja: S. K. Johnson, B. Se. Ének- és zenetanárok: Bau
mann Gyula dr., Gaál Endre dr. A vívást Ghimesi Mikó Imre, test- 
nevelőtanár tanította. A műhelygyakorlatok vezetője Petrik 
Nándor, asztalosmester és segédje: Jámbor József. Az intézeti 
háztartást vezette özv. Tilt' lmréné, betegápolónő és rnha- 
tárosnő: Kovács Eliz, majd Gyene Márta, diakonissza-testvérek. 
Az intézet személyzetéhez tai’tozik még: Somogyi József, kapus, 
3 inas, egy szakácsnő, 2 konyhalány, egy takarítónő, 2 mosónő.

Intézetünk életében tulajdonképpen ez volt az első esztendő, 
melyben zavartalanul szentelhettük magunkat legfontosabb fel
adatunknak, a nevelésnek. Nevelőmunkánkat ugyan ebben az év
ben is még nagyon akadályozta az a körülmény, hogy növendé
keink nagyrésze új növendék volt, akik közül alig egypár hozott 
magával olyan előképzettséget, fegyelmezettséget és kötelesség
tudást, mely segítség nélkül is lehetővé tette volna számukra a 
megfelelő előmenetelt az iskolában. Tanulmányi tekintetben való 
támogatásuk egész éven keresztül sok gondot okozott és nagy 
türelmet igényelt. Csak a tanári testület szíves támogatásának s 
a tanulmányi felügyeletet ellátó gimn. tanár urak (vitéz Dengelegi
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Lajos dr., Jánossy István dr., Remport Illek dr.) szorgos munká
jának köszönhetjük, hogy növendékeink közül a fennforgó 
nehéz viszonyok között is majdnem mind jeles, jó és elégséges 
rendű volt.

Bizonyos, hogy még sok évi nemcsak nevelői, hanem tanítói 
munkára is szükség lesz intézetünkben, amíg olyan növendék
seregre teszünk szert, mely tanulmányi tekintetben díszére válik 
majd iskolánknak. Szerencsénk, hogy növendékeink egészségében 
és már bebizonyított kitűnő fizikai fejlődésében erre megvan min
den előfeltételünk. Kisebb megbetegedések is alig fordultak elő 
az év folyamán azon az egy nagy kellemetlenségen kívül, hogy dec. 
—márc. hónapokban hat növendékünk a vörhenyen esett keresztül 
szerencsére minden utókövetkezmény nélkül. Köszönetét kell itt 
mondanunk a Stefánia-gyermekkórház vezetőségének, élén Bókay 
professzorral, kik minden esetben lekötelező szívességgel állottak 
rendelkezésünkre betegeink elhelyezése és gondos kezelése körül. Nö
vendékeink kitűnő fizikai kondíciójára jellemző az a tény, hogy 
az a különféle sportnemekben az iskola házibajnokságai közül 7-et 
(gerelyvetés, diszkosvetés, súlydobás, 200-as, 300-as futás, magas
ugrás, céllövészet) az internátus növendékei szereztek meg.

A tulajdonképpeni internátusi nevelés erkölcsi, jellembeli és 
társadalmi kiképzésben áll. Az iskolában szerzett tudást ki kell 
egészítenünk olyan képességekkel, melyek lehetővé teszik, hogy 
növendékeink felnőve az élet minden vonatkozásában megállják 
a helyüket. Ami kevés időt az iskolai tanulmányi kötelezettségek 
meghagytak, azt iparkodtunk e célra minél intenzívebben kihasz
nálni. Ide tartozik növendékeinknek az idegen nyelvekben, az 
énekben, zenében való oktatása. Ide tartozik az élet praktikus 
ismereteit célzó rnűhelynevelés, a színháznak, hangversenyeknek, 
múzeumoknak, kiállításoknak látogatása, stb. Ide tartozik a tá r
sadalmi jelentőségű sportágaknak a gyakorlása: úszás, korcsolyá
zás, vívás, tenniszezés, tánc, stb. E sokféle teendő programjának, 
módszerének, helyének és idejének megállapítása nagy körül
tekintést igényelt s a lefolyt három évben még nem sikerült min
den esetben. Így tánctanfolyamra felsőbb osztályos növendékeink 
kis száma miatt még nem volt szükség, az úszás fontos és rend
szeres megtanítására, bár növendékeink 2/ 3 része nem tud úszni, 
megfelelő helyet és időt nem tudtunk találni, a műhelynevelés mór 
megindult ugyan, növendékeink közül 24-en tanulták az asztalos
mesterséget az intézet műhelyében, szerszámismeretet és kezelést 
apróbb használati tárgyak (fogas, virágtartó, zsámoly, dobozok, 
stb.) készítését, de e gyakorlatok anyaga és módszere a dolog 
újsága miatt még nem alakulhatott ki teljesen. Ezzel szemben a 
korcsolyázást a városligeti műjégpályán, a tenniszezést a szom
szédos Erdős-féle sporttelepen, vívást iskolai tanfolyamon rend
szeresen tanulhatták. Vasárnaponként és vakációs napokon rend-
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szeresen kirándultak. E kirándulásoknak statisztikája a f. tanév
ben a következő: Színházban, hangversenyen, moziban voltak
16-szor, múzeumban, kiállításon, gyárban 9-szer, kegyeleti kirán
dulás volt 3, turistakirándulás 2.

A növendékek szükséglete és a rendelkezésre álló idő szerint 
máris kialakult programmal és módszerrel tanítjuk az idegen nyel
veket, a zenét és éneket. A német nyelv és ének tanulása kötelező, 
a zenéé s az angol nyelvé nem. Zenét 18-an, angolt 7-en tanultak. 
Mindegyik tanításában irányadó elvünk, hogy a középiskola köve
telményei miatt különösen intézetünknek e kezdő korában növen
dékeinket az internátuson belül újabb szellemi munkával meg
terhelnünk nem szabad s a testi-lelki felüdülésre szánt időt 
sem szabad megrövidítenünk. Ezért választottuk az idegen nyel
vek tanítására alkalmas időpontul az ebédutáni órát, mikor egy
részt szükséges a testi és szellemi tevékenység bizonyos korlá
tozása, de a teljes tétlenség káros, a zenetanításra pedig a késő 
délutáni órákat, mikor a tanulás után a zenével való foglalkozás 
üdítő változatosságot jelent. A nap utolsó órája énekre és a 
műhelygyakorlatokra szolgál. Nyelvi és zeneóra mindennap, ének 
kétszer, műhelygyakorlat négyszer van egy hétén.

Mind a német, mind az angol nyelv tanítása kezdők és 
haladók szerint történik. Az órákon a mindennapi társalgás telje
sen gyakorlati szempontjait követjük. Külön tanulásra sem szava
kat, sem nyelvtant nem adunk fel. A tanítás a direkt módszer 
szerint történik a németben a Berlitz, Alvinczy, Kron könyvei 
alapján, az angolban a Dent-módszer szerint Walter Ripman tan
könyveit használva. A haladóknál kiegészíti ezt a könnyebb 
olvasmány és újságolvasás.

Zene- és énektanításunknak két ága van, az egyik a tech
nikai kiképzés, hogy a növendék maga is elő tudja adni a zene- 
irodalom közkincseit, a másik a muzikális nevelés, hogy a növen
dék élvezni is tudja a zene sokszor elvont szépségeit. A technikai 
kiképzés a Zeneművészeti Főiskola tanterve szerint mind a 
hegedűben, mind a zongorában heti két leckében s napi 3/ 4—l 1/* 
óra gyakorló idő alatt történik. A muzikális nevelést szélesebb 
alapra fektettük azzal, hogy mindenkire kötelező énekórát tartunk. 
Ennek anyagát népi énekek, protestáns korálok, valamint köz
ismert kánonok alkotják. A népi zenén keresztül keltünk, kedvet 
először az egyszólamú, majd a. többszólamú énekhez s azután a 
zenéhez. Kiegészíti ezt a haladóknál a zenetörténeti beszélgetés, 
a hallott hangversenyek és operaelőadások megbeszélése s a rádió 
megfelelő műsorszámainak meghallgatása.

A növendékek valláserkölcsi és családi élete az előző évben 
ismertetett keretek között mozgott. Ez idén 3 növendékünk kon- 
firmáltatott, A fegyelem általában kielégítő volt. A négyszemközti 
s a növendékek előtti dorgáláson kívül súlyosabb büntetésre nem
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került sor. A rend és fegyelem fenntartásában a növendékek 
tisztikara is buzgólkodott: Kürti László, főszénior, Péntek Pál, 
Szepessy Gyula, főszéniorhelyettesek, Dombrádi Nagy László és 
Fényi Géza, széniorok. A „legjobb fiú d íjá t” a növendékek saját 
megállapítása szerint Szpessy Gyula V1IA tanuló érdemelte meg. 
Jutalomkönyvet kaptak még: Kürti László VIII, Dombrádi Nagy 
László VIIB, Gróf György VA, Lostorfer Vilmos IIIB, Szentkirályi 
Frigyes IA.

Intézetünk részére a következő adományok érkeztek: Szóld 
Manóné úrnő, Mezőlak: szegénysorsú növendék ellátási díjának 
fedezésére: 500 P. Ugyanerre a célra a Fasori Ev. Nőegylet 150 
P-t adományozott. Fischer Ignác úr, Miskolc, az internátus fel
szerelésének kiegészítésére: 200 P-t. Természetbeni adományokat 
küldtek: Hirsch Imre úr, Muth-puszta, Kontra Imre úr, Tahitól: - 
falu, Bajusz Gábor dr. úr, Solt, Kovács Ferenené úrnő, Budapest, 
Papp László úr, Balatonföldvár, Lostorfer Rezső úr, Karapancsa. 
A Budapesti Korcsolyázó Egyesület Zsigmondy Géza min. taná
csos úr közbenjárására 8 ingyen évi bérletjegyet adott intézetünk
nek, Kókai Lajos, könyvkereskedő úr pedig Magyarország dombor
művű térképét adományozta az intézetnek. Fogadják mindannyian 
ezúton is hálás köszönetünket.

Ide tartozik, hogy a fenntartó hatóság 6 tanulónak az évi 
ellátási díjakból 2000 P-t engedett el.

XI. A GIMNÁZIUMI TANULOK NÉVSORA. 
IA osztály.

1 Alexander József, 1919 Bpest, ev. 
Ámon János, 1919 Abbázia, ev. 
Andreies György, 1919 Bpest, ev. 
Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref.

5 Barna Tibor, 1919 Bpest, izr. 
Bárok László, 1919 Bpest, izr. 
Berkes Lajos, 1918 Bpest, r. k. ism. 
Biszkup Ferenc, 1918 Bpest, r. k. 
Bottá Ferenc, 1919 Cinkota, Pest m. 

ev. tm.
10 Bretschneider Harry, 1919 Bpest, izr. 

Csató István, 1919 Bpest, izr. 
Cserépy Zoltán, 1919 Pécs, ev. k. I I  f. 
Csilléry Miklós, 1919 Székesfehér

vár, ref. i.
Dani Lajos, 1917 Páty, Pest m. ref. 

15 Deák Tibor, 1920 Bpest, izr.
Fodor István, 1919 Bpest, izr.
Franz Zoltán, 1919 Rákospalota, ev. 
Friedmann József, 1918 Bpest, izr. 
Fritsch Lajos, 1919 Bpest, ev.

20 Gábor Tamás, 1919 Bpest, ev.
Gelléri Endre, 1919 Bpest, izr. 
Gerzon György, 1919 Bpest, ref. 
Graser Andor, 1919 Bpest, r. k.

Hering Brúnó, 1919 Bpest, ev.
25 Hodor Tibor, 1919 Nagyvárad, ref.

Jeszenszky Tibor, 1919 Csömör, Pest 
m. ev.

Kaffka György, 1918 Marcali, So
mogy m. r. k.

Kail Endre, 1919 Szeged, ev.
KinSzky Béla, 1919 Kispest, ev. 

k. II  f.
30 Klein Endre, 1919 Bpest, izr.

Kőhegyi László, 1920 Szeged, ref. 
k. II f.

Kolener György, 1919 Losonc, ev. i.
Krausz Károly, 1919 Bpest, ev.
Krmetzky Pál, 1919 Dunaharaszti, 

Pest ni. ev. k. II f.
35 Lenkei György, 1919 Bpest, izr. i.

Magyar Béla, 1919 Bpest, ev.
Mayerhof Andor, 1919 Bpest, izr.
Mezey László, 1919 Bpest, ref. i.
Muucz Frigyes, 1919 Bpest, ev. 

k. II  f.‘
40 Papp László, 1919 Bpest, ref. i.

Placskó Lajos, Ózd, Borsod m. ev. i.
Predmerszky Tibor, 1919 Bpest, ev. 

k. II  f.
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Preisich Tamás, 1920 Bpcst, r. k. 
Raiger László, 1919 Andrásfa, Vas 

m. ev. k. II  f.
45 Schavernoch János, 1919 Bpcst, ev. 

Schmidt István, 1919 Rákosliget, 
Pest m. ev. tm. I I  f.

Seres Tibor, 1919 Bpest, ref.
Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. 
Spielmann Ádám, 1919 Budapest, 

ev. tm.
■50 Strauch Miklós, 1919 Bpest, izr. i. 

Sugár Péter, 1919 Bpest, r. k.
Surán Nándor, 1919 Krasznodár, 

Oroszország, ev.
Szász Péter, 1919 Bpest, izr.

IB
1 Bárdi Endre, 1919 Bpest, izr. 

Bársony István, 1919 Bpest, izr. 
Blaho Miklós, 1919 Bpest, ev. tm.

II f.
Bodon Ferenc, 1919 Bpest, izr.

5 Bogár Ágoston, 1919 Szolgaegyháza, 
Fehér in. ev. k. II  f.

Bogsch Árpád, 1919 Bpest, r. k. 
Bolgár János, 1919 Bpest, izr.
Brandt Iván, 1917 Rózsahegy, ev. 
Budai István, 1919 Hajmáskér, ref. 

10 Burghardt Péter, 1919 Bpest, ev. 
Décsi Gábor, 1919 Bpest, ref.
Hűinké Tamás, 1919 Bpest, ev. 
Fenyő Pál, 1919 Bpest, izr.
Földes György, 1919 Bpest, izr.

15 Friedrich Miklós, 1919 Bpest, ev. 
k. II f.

Gellert Hénes, 1920 Bpest, izr. 
Gottscháll János, 1919 Bpest, ev. 
Grossmann István, 1919 Bpest, izr. 
Harkányi György, 1919 Bpest, ev.

20 Harsányi János, 1920 Bpcst, r. k. 
Hofbauer Tamás, 1919 Bpest, izr. 
Jánossy István, 1919 Beszterce

bánya, ev. tm.
Késmárky Béla, 1919 Bpest, r. k. i. 
Kiss József, 1919 Bpest, ref.

25 Kiszely Endre, 1919 Bpest, ev. 
Klein György, 1919 Tapolca, izr. 
Knopp István, 1919 Bpest, ev.
Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. 
Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev.

S0 Kozitz Tibor, 1919 Bpest, ev.
Kuklis Kálmán, 1919 Bpest, ev. 
Labiner András, 1919 Bpest, ref. 
Lackcnbach Gyula, 1919 Bpest, r. k. 
Langer János, 1918 Bpest, ev.

35 László Andor, 1919 Bpest, izr.

Székely Miklós, 1919 Bpest, ref.
55 Szentkirályi Frigyes, 1919 Szeged, 

ev. i. *k. I I  f.
S zívós Gyula, 1919 Bpest, izr.
Teleki László, 1919 Bpest, ev. i. 
Vajda Gábor, 1919 Zombor, izr. 
Vankó Géza, 1919 Kispest, ev.

60 Váry György, 1919 Kolozsvár, r. k. i. 
Winkler István, 1919 Bpest, izr. 
Zala Miklós, 1919 Bpest, izr. 
Évközben kimaradt:
Kuttenberg Tivadar, 1919 Bpest, r. k. 
Magántanuló :

04 Szöllősi György, 1918 Bpest, izr.

Mandel István, 1919 Rákospalota, 
izr.

Márk Lajos, 1919 New-York, U. S. A. 
r. k.

Meinhardt Miklós, 1919 Úrkút, 
Veszprém m. ev.

Nagy Ákos, 1919 Bpest, ev.
Nagy Géza, 1919 Bpest, ref.
Németh Sándor, 1919 Bpest, ref. 
Pető Géza, 1919 Bpest, r. k. 
Rcchnitzer János, 1919 Bpest, r. k. 
Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. 

k. II f.
45 Roscnfeld Ferenc, 1919 Bpest, ev. 

Kumpelles Mihály, 1919 Kassa, ev. 
Schmelzer Viktor, 1919 Bpest, ev. 
Schmőr Géza, 1919 Kecskemét, ev. 
Steiner Iván, 1919 Bpest, ev.

50 Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev.
Szabó László, 1919 Bpest, cv.
Szegő Endre, 1919 Bpost, izr.
Szűcs Mihály, 1919 Bpest, izr. 
Torbágyi Géza, 1920 Bpest, r. k. 

k. I I  f .
55 Torda-Molnár István, 1919 Bpest, ev. 

Trost István, ism. 1917 Csenger, 
Szatmár m. ev.

Vajda Györgv, 1919 Bpest, izr. tm. 
I I  i'.

Vágó János, 1918 Bpest, izr.
Vetsey István, 1919 Bpest, ev.

60 Winkler Tamás, 1919 Bpest, ref. 
Évközben kimaradt:
Paulus Róbert, 1918 Bpcst, ev. 
Wenter György, 1919 Bpest, g. k. 
Magántanuló:
Berg György báró, 1919 Bpest, ev. 

64 Vieszt Zoltán, 1919 Tapolcsánv, ev.
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HA
1 Adler Béla, 1918 Bpest, izr. k. 

Bánfi Ferenc, 1918 Bpest, izr. k. 
Batizy Gusztáv, 1918 Bpest, ref. k. 
Beiull Tibor, 1918 Bpest, ev.

5 Bezzegh András, 1918 Medgyesegy- 
háza, ev.

Bogyó Tamás, 1918 Bpest, ref. 
Breitner Ferenc, 1918 Bpest, ev. 
Mischer Gyula, 1918 Bpest, ev. i. 
Fischer Ferenc, 1918 Bpest, izr. i.

10 Göinöry József, 1917 Örkény, ev. 
Kemény Pál, 1918 Bpest, ev.
Klein Endre, 1918 Bpest, izr .k. 
Koltai György, 1919 Bpest, izr. 
Kovács Géza, 1917 Nagykövü, ev.

I f. k.
15 Kovács István, 1917 Bpest, izr. 

Landgraf Mihály, 1918 Bpest, r. k. 
Láng József, 1917 Bpest, ev. ism. 
Lengyel Balázs, 1918 Bpest, ref. 
Lorber István, 1918 Bpest, ref.

IIB
1 Adlér György, 1918 Bpest, ev. 

Almássy Dezső, 1918 Lugos, ev. 
Apor István, 1917 Bpest, izr.
Apor Mihály, 1918 Bpest, izr.

5 Brenner András, 1918 Komárom, izr. 
Breznay Béla, 1918 Bpest, ev. 
Ghován Ottó, 1916 Alsógöd, ev. 
Császár Dénes, 1918 Bpest, ref. tin. 
Elek Ferenc, 1918 Bpest, r. k.

10 Farkas Kálmán, 1918 Bpest ,r. k. 
Felde László, 1918 Bpest, ev. 
Fiacsán József, 1918 Bpest, ev. tm. 
Fischhof Imre, 1918 Szeged, izr. 
Gabnay László, 1918 Bpest, ev.

15 Grünfeld Sándor, 1918 Bpest, izr. 
Kapitány Imre, 1817 Bpest, ref. 
Kertész György, 1818 Bpest, izr. 
Klár lmre| 1918 Bpest, ref. k. II. f. 
Kollin György, 1918 Bpest, cv. k.

20 Kovács Márton, 1918 Bpest, ev. 
Kroslák Tivadar, 1917 Rákospalota, 

ev.

IIIA
1 Amtmann Lajos, 1917 Bpest, ev. k. 

Bárok Lajos, 1917 Bpest, ev. I  f. k, 
Barsi Lajos, 1917 Bpest, r. k. 
Baumgarten Albert, 1917 Bpest, izr, 

5 Beck András, 1918. Bpest, izr.

osztály.
Mann Péter, 1918 Bpest, izr.

20 Molnár József, 1918 Kassa, izr. i. 
Molnár Ottó, 1918 Pozsony, ev. 
Oblath György, 1918 Bpest, izr. 
Petrik László, 1917 Bpest, ev. 
Preisich Miklós, 1918 Bpest, r. k.

25 Riesz János, 1918 Bpest, ref. tm. 
Rigó Dezső, 1917 Jásztelek, r. k. 
Scholtz Kornél, 1917 Bpest, ev. ti 
Schreiber András, 1918 Bpest, r. 
Schultz Jenő, 1917 Dunaegvháza, 

ev. tm.
30 Schwarz Kái'oly, 1918 Bpest, izr. 

Stern István, 1918 Pécel, ev. k.
Szűcs István, 1918 Bpest, izr. 
Tauber Andor, 1918 Bpest, izr. 
Tibold Frigyes, 1918 Bpest, ref.

35 Tóth Attila, 1918 Bpest, ev. k. 
Magántanuló:

37 Mikulás Béla, 1918 Szilsárkány, ev. 
Trugly János, 1918 Nemesócsa, ev. i.

osztály.
Kupéi Károly, 1917 Hamburg, ev. 
Liffa Zoltán, 1918 Bpest, ev. 
Morvay Tihamér, 1918 Nagyvárad, 

ref.
25 Müller Sándor, 1918 Bpest, izr.

Rechnitzer Ferenc, 1918 Bpest, r. k. 
Szabó Dénes, 1918 Bpest, r. k. 
Thiesz Norbert, 1917 Eger, ev.
Totis Ervin, 1919 Bpest, izr.

30 Tusehak Emil, 1918 Bpest, r. k. 
Vadász György, 1918 Kassa, izr. 
Vidor István, 1918 Hajmáskér, izr. 
Weil István, 1918 Bpest, izr.
Zarka Béla, 1918 Diósjenő, ref. k. I f. 

35 Zsíros Ferenc, 1917 Bpest, ref. 
Évközben kimaradt:
Herzfeld Antal, 1918 Bpest, izr. 
Molnár Ervin, 1918 Bpest, izr.
Magántanuló:

38 Badiny Gyula, 1917 Beszterce
bánya, ev.

osztály.
Braun Frigyes, 1917 Bpest, ev. 
Csillag Albert, 1917 Bpest, izr. k. 
Engel Tibor, 1917 Bpest, ref.
Forrai László, 1917 Bpest, ref.

10 Friedrich Péter, 1917 Bpest, ev.

i
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Gara Péter, 1917 Bpest, izr. 
Horváth Mihály, 1910 Sopron, ev. k. 
Honig László, 1917 Bpest, ev.
Kund László, 1916 Bpest, ev.

15 László János, 1917 Bpest, izr.
Lehr György, 1917 Ungvár, ev. 
Lénárt György, 1917 Bpest, r. k. 
Löw Pál, 1918 Beregszász, izr. 
Mészöly Géza, 1917 Bpest, ref.

20 Molnár Gábor, 1915 Alsóság, ev. tm. 
Mühl Kálmán, 1916 Bpest, ev. ism. 
Nagy Pál István, 1917 Újpest, ev. k. 
Papp Lajos, 1917 Bpest, ref.

Perls Tamás, 1917 Pécs, izr.
25 Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, ev. 

Pintér Pál, 1917 Győr, izr.
Salgó Gábor, 1917 Bpest, ev. 
Szepesi János, 1917 Bpest, ref. 
Vágó Ferenc, 1917 Bpest, izr.

30 Wechsler Endre, 1918 Bpest, izr. 
Winter Miklós, 1916 Bpest, ref.
Magántanuló:
Kiss Gyula, 1916 Bpest, ev. k.

33 Mezey András, 1917 Zalaegerszeg, 
ref.

IIIB osztály.
1 Alexa István, 1917 Bpest, ev. 

Apor György, 1917 Bpest, izr. k. 
Bajusz Gyula, 1916 Bpest, ref. i. 
Bauer György, 1918 Bpest, izr.

5 Bendl Andor, 1917 Bpest, ev.
Bókay János, 1917 Bpest, ev. 
Csonka Zoltán, 1917 Bpest, r. k. k. 
Deutsch János, 1917 Bpest, ev. k. 
Fischer Endre, 1918 Bpest, izr.

10 Fleps Valter, 1917 Bpest, ev. tm. 
Gerő István, 1917 Bpest, izr. 
Gömöry Arnold, 1915 Szatmár, ev. 
Havlik Gyula, 1916 Újpest, ref. 
Heimann Pál, 1917 Bpest, izr.

15 Imre Harry ,1917 Bpest, ref.
Kaczián Sándor, 1917 Pestújhely, ev. 
Kemény György, 1917 Bpest, izr. 
Knuth Ernő, 1916 Bpest, ev.

Kocziszky Mihály, 1917 Békéscsaba, 
ev. i.

20 Laki László, 1917 Kistormás, ev. 
Lám István, 1916 Ungvár, ev .i. 
Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs, ev. i. 
Mosonyi Imre, 1917 Bpest, izr. 
Peresztegi József, 1915 Bpest, ev.

25 Petz Oszkár, 1917 Kevevára, r. k. k. 
Róth Gusztáv, 1917 Bpest, izr. 
Subkégel Ferenc, 1915 Bpest, ev. 
Szendrő Tibor, 1916 Bpest, ev. 
Szigeti József, 1918 Bpest, r. k.

30 Teasdale Róbert, 1918 Bpest, ev. 
Vágó György, 1917 Bpest, izr. 
Varga Károly, 1916 Sashalom, ref.
Magántanuló:

33 Salgó Elemér, 1917 Bpest, izr.

IV osztály.

1 Abonyi György, 1917 Bpest, ev.
Abos István, 1916 Bpest, ref.
Almásy Andor, 1916 Bpest, ev.
Apor Oszkár, 1916 Bpest, izr.

5 Aufricht György, 1916 Debrecen, 
izr.

Benedek Antal, 1916 Arad, ref. k.
Borsos Sámuel, 1914 Kolozsvár, 

ref. i.
Braxatoris Dénes, 1916 Mármaros- 

sziget, ev.
Csuka Pál, 1916 Bpest, ev.

10 Demény Géza, 1916 Bpest, ev.
Domán Ferenc, 1915 Bpest, izr.
Fuszek Vilmos, 1914 Bpest, ev. ism.
Gömbös Zoltán, 1916 Székesfehér

vár, ev. i.
Grotta György, 1916 Bpest, izr.

15 Guoth Endre, 1916 Bpest, ev. 
Halász István, 1916 Bpest, izr. 
Halmi Béla, 1916 Somorja, ev. i. 
Hochsinger Pál, 1915 Bpest, izr. 
Kiss Géza, 1916 Bpest, ref.

20 Kontra Imre, 1914 Tahitótfalu, 
ref. i.

Kopp Ödön, 1916 Bpest, izr. 
Laurentzi Vilmos, 1916 Bpest, ev. k. 
Lehel Imre, 1916 Bpest, izr. 
Lichtenberg Pál, 1916 Bpest, 

anglikán
25 Magyary György, 1916 Bpest, ev. 

Magyary Kossá Gyula, 1916 Bpest, 
ref.

Németh Géza, 1916 Bpest, ev. tm. 
Novak Emil, 1916 Bpest, ev. k. II  f. 
Orosdy Lajos, 1916 Fiume, r. k.

5
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30 Pálmai Kálmán, 1916 Bpest, ev. tm.
Poklosi János, 1916 Homokszent- 

györgy, Somogy m. rof. k.
Pósch Géza, 1916 Bpest, ref. tm.
Reisz Pál. 1916 Bpest, izr.
Hockenstein György, 1916 Bpest, 

izr.
35 Iioszner Ernő, 1915 Bpest, ev.

Rózsa László, 1916 Nagysitke,
Vas in., ev. tm.

Sebő László, 1915 Kétkeresztúr, 
Nógrád m., ev. tm.

Somogyi István, 1913 Sárszent- 
lőrinc, Tolna m., ev. tm.

Steiner György, 1916 Bpest, izr. i.
40 Sternfeld István, 1916 Bpest, izr.

Szacsvay Ferenc, 1916 Kolozsvár, 
ref. i.

Szigeti Imre, 1916 Bpest, r. k. 
Thiering Gyula, 1916 Bpest, ev. 
Tóth Gyula, 1916 Rimakokova, ev. k. 

45 Vankó Richard, 1915 Bpest, ev. 
Ványi Jenő, 1916 Bpest, ref. k. i. 
Váry Albert, 1916 Bpest, r. k. tm. 
Vieszt László, 1915 Bpest, ev. i. 
Weisz István, 1916 Bpest, izr.

50 Zsigmondy György, 1916 Bpest, ev.
Évközben kimaradt:
Fisehl János, 1914 Szepetnek,

Zala m., ev.
Nagy Jenő, 1916 Kolozsvár, ref. i. 

Magántanuló :
Körösy Pál, 1916 Bpest, izr.

54 Bellák László, 1910 Bpest, ev.

VA osztály.
1 Alberti István, 1915 Bpest, ev. 

Bohár László, 1915 Sárszentlőrinc, 
ev. k.

Bokor Elemér, 1915 Bpest, rof. k. 
Eibenschütz György, 1915 Bpest, izr. 

5 Pilló Zoltán, 1915 Bpest, ev. k. 
Geiger András, 1916 Bpest, r. k. 
Geiger László, 1916 Bpest, r. k. 
Gróf György, 1915 Bpest, izr. i. 
Grosz József, 1915 Epést, izr.

10 Győrváry Ferenc, 1915 Sátoralja
újhely, r. k. k.

Haas Lajos, 1915 Bpest, izr. 
Halom Tibor, 1916 Bpest, izr. 
Heimann Pál, 1914 Szeged, izr. 

ism. i.
Hirsch Ferenc,. 1915 Bpest, izr. i. 

15 Kutyka József, 1915 Alsógöd, ev. k. 
Landi János, 1913 Páty, ref. I I  f. k. 
Lantosy Károly, 1915 Bpest, ev. 
Lázár Sándor, 1914 Taksony, ev. 
Lehel Pál, 1915 Bpest, izr.

20 Libertiny Egon. 1915 Zágráb, r. k.

Lorber János, 1915 Bpest, ref. 
Nagyiványi László, 1914 Miava, ev. 
Neuburger Herbert, 1915 Bpest, izr. 
Pénzes Sándor, 1911 Dab, ref. tm. 

25 Perlesz Pál, 1915 Bpest, izr.
Révész István, 1915 Bezi, ev. k. 
Rózsa Béla, 1915 Nagysitke, ev. tm. 
Rózsa István, 1913 Nagysitke, 

ev. tm.
Salamon István, 1914 Nedecvár, r. k. 

30 Sándor György, 1915 Bpest, izr. 
Schütz Ödön, 1916 Bpest, ev. tm. 
Senft Aurél, 1913 Kolozsvár, ev. 
Soczó Géza, 1913 Békéscsaba, ev. 
Szokoll Frigyes, 1915 Bpest, ev. k. 

35 Takáts Géza, 1915 Kőszeg, ev. 
Uhrik Gyula, 1914 Bpest, ev. 
Vargha Gyula, 1914 Czered, r. k.
Évközben kimaradt:
Herzfeld László, 1915 Újvidék, izr. 
Kovács Károly, 1915 Ócsa, ref. k. 

40 Malonyai János, 1912 Bpest, ev.

VB osztály.
1 Ágoston Tamás, 1915 Bpest, izr. i. 

Badiny Lajos, 1914 Besztercebánya, 
ev. i.

Breuer Pál, 1915 Bpest, r. k. 
Csipkay Zoltán, 1914 Csetnek, ev. 

I  f. tm.
5 Delmár György, 1915 Bpest, ref. 

Engel Andor, 1915 Bpest, izr. 
Fekete Lajos, 1915 Irsa, ev. k.

Flesch Péter, 1915 Bpest, izr. 
Freund János, 1915 Bpest, ref.

10 Goldmann Ferenc, 1915 Bpest, izr. 
Hanzély Ervin, 1913 Bpest, ev. i. 
Hinkclmann Rezső, 1915 Bpest, 

r. k. tm.
Honéczy Barnabás, 1915 Bpest, 

ev. tm.
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Kachelmann Győző, 1914 Bpest, 
ev. tm.

15 Kalán János, 1915 Bpest, izr.
Kemény Lajos, 1915 Bpest, ev. tm.
Kis Antal, 1915 Bpest, r. k.
Knuth Béla, 1915 Bpest, ev.
Krizmanits Vilmos, 1914 Bpest, 

ev. k.
20 Ivuffler Endre, 1915 Bpest, izr.

Knszenda Elek, 1914 Hosszúberek- 
péteri, ev.

Lehr András, 1915 Szombathely, 
ev. k.

Maier András, 1915 Nemeskajal, ev.
Major János, 1914 Albertirsa, 

ev. tm.
25 Molnár Rudolf, 1915 Bpest, ev.

Nagyiványi Zoltán, 1913 Bpest, 
ev. ism.

Palkovits László, 1915 Tapolca, 
ev. tm.

Pásztor Ferenc, 1916 Bpest, izr. 
Pick János, 1915 Bpest, ev.

30 Rózsa Pál, 1915 Bpest, ev.
Soós Zoltán, 1915 Bpest, ref. tm. 
Stettner Miklós, 1915 Bpest, izr. 
Szabó Lajos, 1915 Bpest, ev. k. 
Szóld István, 1915 Bécs, izr. i.

35 Tulok József, 1914 Sánd, ev. ism. 
Vécsei Péter, 1915 Bpest, izr. 
Weisz Ferenc, 1915 Bpest, izr. 
Werkner Jenő, 1915 Bpest, izr. 
Zmeskál Miklós, 1913 Liptószent- 

miklós, ev. i.

Évközben kimaradt:
40 Nagy László, 1915 Kolozsvár, ref.

tm. i.

Meghalt:
41 Kovács Lajos, 1914 Alsószeli, ev.

VI osztály.
1 Baldauf Imre, 1913 Bpest, ev. 

Bauer Andor, 1914 Hódmezővásár
hely, ref.

Berger László, 1915 Bpest, izr. 
Bohus Gábor, 1914 Bpest, ev. tm.

5 Bokor István, 1914 Szeged, ref. 
Demjén András, 1912 Öcsöd, ref. 
Deutsch. Gábor, 1915 Bpest, r. k. 
Elek István, 1914 Bpest, r. k. 
Engel Pál, 1914 Bpest, ref.

10 Erdős Pál, 1914 Bpest, ev..
Fényi Géza, 1914 Bpest, ev. i. 
Fiiló József, 1914 Bpest, ev. k. 
Gágel Ferenc, 1914 Bpest, r. k. tm. 
Grossmann István, 1914 Bpest, izr. 

15 Guóth Kálmán, 1912 Kemenes- 
magasi, ev. tm.

Heintz Károly, 1914 Bpest, ev. 
Kartschocke Imre, 1914 Bpest, r. k. 
Kemény Péter, 1914 Bpest, ev. tm. 
Kende Pál, 1914 Bpest, izr.

20 Knével László, 1914 Homonna, ref. 
Kovácsi László, 1914 Bpest, unit. 
Kurucz Gyula, 1914 Sashalom, ev. 

tm.
Lehr József, 1914 Bpest, ev. k. 
Mérő István, 1914 Bpest, izr.

25 Mestcrházy Sándor, 1914 Bpest, ev. 
Nagy Lajos, 1914 Gyúró, ev. tm. 
Nagy László, 1914 Bpest, ref. 
Németh Pál, 1913 Bpest, r. k. k.

Némethy Géza, 1914 Kassa, ref.
30 Némethy Lóránd, 1914 Kassa, ref. 

Orosdy Béla, 1915 Fiume, r. k. 
Pallós György, 1914 Bpest, izr. k. 
Pressburgér György, 1914 Bpest, 

izr. k.
Radnai Lóránt, 1914 Bpest, r. k.

35 Reich Károly, 1914 Bécs, r. k. i. 
Rónai Nándor, 1914 Bpest, r. k. 
Salamon Géza, 1913 Betlen, r. k. 
Schmidt Frenec, 1914 Bpest, ev. k. 
Schráder Alajos, 1914 Sashalom, 

ev. k.
40 Schubert Lajos, 1915 Bpest, izr. 

Simon András, 1914 Bpest, izr. 
Singer Iván, 1914 Bpest, izr. k. 
Sipos András, 1913 Csorvás, ev. 
Szirmai Tibor, 1914 Bpest, izr.

45 Szolár Mátyás, 1913 Bpest, ev. tm. 
Varga László, 1914 Bpest, izr.

Évközben kimaradt:
Hunnya András, 1913 Endröd, r. k. 
Kovács Sándor, 1914 Öcsa, ref. I  f. 
Oberle József, 1912 Pancsova, ev. 

50 Péterfi István, 1914 Bpest, ref.

Magántanuló :

Dalma Pál, 1913 Bpest, ev.

5*
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VIIA osztály.
1 Ágoston György, 1913 Bpest, izr. 

Bartl István, 1913 Bpest, ev. k. 
Blinczinger János, 1913 Bpest, ev. 
Dénes János, 1914 Bpest, izr.

5 Feledi Sándor, 1913 Balassagyar
mat, izr.

Freund Alfréd, 1913 Bpest, ev. 
Freund György 1912 Bpest, izr. 
Gara György, 1914 Bpest, r. k. 
Göllner László, 1912 Bpest, ev.

10 Halmos György, 1913 Bpest, izr. k. 
Hegyi Pál, 1913 Brád, rcf. k. 
Heinrich Sándor, 1913 Bpest, izr. 
Hénel László, 1913 Horhát, ev. 
Horváth Dezső, 1913 Gyoma, ref. k. 

15 Huszka Gyula, 1913 Cinkota, ev. 
Istenits Vilmos, 1913 Bpest, ev. k. 
Kende György, 1913 Bpest, ref. 
Kendeh-Kirchknopf György, 1912 

Késmárk, ev. tm.
Kerekes János, 1913 Bpest, izr. k. 

20 Klaudinyi Béla, 1913 Cserencsény, 
ev. k.

Konnert Artúr, 1913 Világos, ev. 
Koricsánszky Árpád, 1913 Felső

alap, ev. tm.
Krumesz György, 1913 Bpest, ev.

I  f. k.
Lénárd Károly, 1914 Bpest, ref.

25 Luby Pál, 1914 Kézdivásárhely, ev.

Marton István, 1912 Nagypécsely, 
ref. i.

Nagy Mihály, 1911 Kispest, ev. 
Nuofer Rezső, 1913 Bpest, ev. k. 
Pécsy Imre, 1913 Bpest, ev. tm.

30 Péntek Pál, 1912 Ács, ref. i.
Pétery Aladár, 1913 Bpest, ev. 
Rimár Jenő, 1912 Nagyszentmiklós, 

ev. tm.
Schöll Károly, 1913 Bpest, ev. k. 
Schwarz Endre, 1913 Szajol, ev.

35 Schwarz László, 1913 Bpest, r. k. 
Spádi Miklós, 1913 Kassa, izr. 
Stein Leó, 1913 Bpest, ev.
Szalágyi Géza, 1913 Bpest, ev. 
Szász Ernő, 1913 Bpest, izr.

40 Szepesy Gyula, 1913 Dömsöd, 
ev. k. i.

Tószeghy Vilmos, 1913 Bpest, r. k. 
Tóth Károly, 1911 Üjmalomsok, 

ev. k.
Vogel István, 1913 Bpest, izr. 
Wallaszky Dezső, 1912 Kassa, ev. 

45 Wambera János, 1913 Veszprém, 
r. k.

Warga Gerzson, 1913 Bpest, ref. k. 

Magántanuló:

47 Milch Endre, 1913 Bpest, izr.

VIIB osztály.
1 Balogh János, 1913 Lonka, ev. tm. 

Bossányi Péter, 1912 Bpest, ev. 
Böhm Gyula, 1911 Tokaj, ev.
Csite Elemér, 1910 Körmend, ev. 

5 Dér Miklós, 1913 Budatétény, ev. 
Domán Miklós, 1913 Bpest, izr. 
Endrődi György, 1913 Bpest, izr. 
Erdélyszky Zsigmond, 1913 Selmec- 

Bélabánya, ev. tm.
Faragó György, 1913 Bpest, ev. k. 

10 Fehér György, 1913 Bpest, ev. 
Forgács Tamás, 1913 Bpest, ref. k. 

I  f.
Frank Károly, 1913 Szeged, ev. tm. 
Freund György, 1913 Bpest, ref. 
Hacker János, 1914 Bpest, izr.

15 Háncsok Máriusz, 1913 Bpest, r. k. 
tm.

Xstvánfy István, 1911 Tiszolc, ev. 
Kereszty Géza, 1913 Bpest, r. k. k. 
Kirchner Ernő, 1909 Bpest, ev. 
Kovács István, 1913 Bpest, ref.

20 Kovacsovics Tibor, 1913 Bpest, ev. 
Kövecses Ferenc, 1912 Bpest, ev. 
Lakner Tibor, 1914 Bpest, izr. 
Láng András, 1913 Bpest, r. k. tm. 
László István, 1914 Bpest, izr.

25 Márkus Endre, 1912 Bpest, izr. 
Nagy László, 1912 Bpest, ref. i. 
Nussbaum Frigyes, 1913 Bpest, ev. 
Pál László, 1913 Bpest, izr.
Petrik Szabolcs, 1911 Nagytétény, 

ev.
30 Petrovics Gábor, 1913 Szeged, r. k. 

Pintér György, 1913 Bpest, izr. 
Remport István, 1911 Alsóság, ev. 
Simon István, 1913 Bpest, ev. 
Spielberger Endre, 1913 Bpest, izr. 

35 Spitz Gábor, 1914 Bpest, izr.
Stark Tibor, 1913 Tiszaföldvár, ev. 

k. I f . '
Tóth László, 1912 Kispest, ev. k. 
Vadász Sándor, 1913 Bpest, izr. 
Vajda Péter, 1913 Bpest, izr.
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40 Valentik Győző, 1911 Pene, ev. ism. 
Werderits Kálmán, 1912 Losonc,

ev.
Zámolyi Zoltán, 1912 Pápa, ev. ism.

Zsoldos Ferenc, 1913 Bpest, izr. k. 
Magántanuló:

44 Teles Péter, 1911 Bpest, ev.

VIII osztály.
1 Adler György, 1912 Bpest, izr. 

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

5 Berkovits Pál, 1913 Bpest, ref. 
Biedermann Rezső, 1912 Bpest, 

ev. k.
Binét Imre, 1913 Bpest, izr. 
Csipkay Ferenc, 1911 Csetnek, ev, 
Czene Béla, 1911 Isaszeg, ref.

10 Felde Imre, 1911 Bpest, ev.
Fiam Gábor, 1912 Bpest, ev. k. 
Frenyó László, 1912 Bpest, ev. k. 
Gábor Ferenc, 1912 Bpest, izr. 
Gerő Pál, 1912 Bpest, i?r.

15 Göndör Tibor, 1913 Wien, izr. k. 
Grossmann István, 1912 Bpest, izr. 
Hantos Andor, 1912 Bpest, izr. 
Hutter Lajos, 1910 Bpest, ev. 
Jakus Mihály, 1911 M ohács, ev. tm, 

20 Karczag György, 1913 Bpest, ref. k. 
Kazár József, 1912 Bpest, ev. k. I f . 
Klein Tibor, 1912 Bpest, r. k.

Kleiner József, 1912 Bpest, izr. 
Kovács Aladár, 1911 Bpest, ref. tm. 

25 Kovács Jenő, 1912 Bpest, ev.
Krajnyák Géza, 1913 Zombor, ev. k. 
Krasznay Iván, 1912 Bpest, ev. 
Kreuzer László, 1912 Bpest, izr. 
Kürti László, Bpest, ev. i.

30 Laszgallner Iván, 1912 Bpest, ev. k. 
Lueff Elemér, 1912 Bpest, r. k. le. 
Makláry Tivadar, 1912 Bpest, ref. k. 
Mendelssohn György, 1912 Bpest, 

ev.
Nötel Rudolf, 1912 Bpest, ev.

35 Pildner Ottó, 1912 Révaljfalva, ev. 
Radnay Béla, 1912 Bpest, r. k. 
Sasvári György, 1913 Bpest, r. k. 
Scheiber László, 1913 Bpest, ref. 
Sebestyén György, 1912 Bpest, izr. 

40 Szegő György, 1912 Szeged, izr. 
Vida Tibor, 1912 Bpest, izr. 
Wambera Henrik, 1912 Bpest, r. k. 

43 Zimmermann Frigyes, Bpest, ev. k.

Rövidítések: k. =  tandíj-kedvezményes, tm. =  tandíjmentes, f. =  félévre, 
i. =  azinternátus növendéke.

XII. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.
Az 1930-ik év június 13, 14, 16, 17, 18 napjain tarto tt szó

beli érettségi vizsgálatokon a püspök úr megbízásából Kemény 
Lajos budapesti igazgató-lelkész úr elnökölt, a kormányt pedig a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr megbízásából Gom- 
bocz Zoltán dr. budapesti egyetemi ny. r. tanár úr képviselte.

A május 27, 28 és 30-ik napjain tartott írásbeli érettségi 
vizsgálatokra a püspök úr a következő tételeket tűzte k i :

1. A magyar nyelv és irodalomból: Irodalmi kapcsolatok a 
külföldi és a magyar remekírók között,

2. A latin nyelv és irodalomból: A konzulságtól elütött Cati- 
lina Itáliában és Rómában előkészítvén a fölkelést, Laeca házában 
tájékoztatja cinkosait (Sallustius De Catilinae coniuratione, 26, 27. 
His rebus comparatis . . . múltúm obficere). 31 sor.

3. Az algebrából: Ábrázoljuk:
y  = — x2 + 6x — 5 parabolát és y  =  -— x+5  egyenest!
E vonalak mely pontokban metszik a tengelyeket és egymást?

-—x2 + 6x—5 az x mely értékeinél nagyobb, illetőleg kisebb, mint 
— x  +  5 ? Számítsuk ki azt a területet, amelyet a parabola az x ten-
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gellyel bezár, továbbá azt a területet, amelyet a metsző egyenessel 
zár be!

A mértemből: Finom fonálon pontszerű tömeg függ s lengé
seket végez. A lengő tömeg szélső helyzeteinek távolsága 56 cm, s a 
szélső helyzetben 4 cm-rel áll magasabban, mint az egyensúlyi hely
zetben. Mekkora az inga hossza, a fonál két szélső helyzete által be
zárt szög, a lengő tömeg által leírt körív hosszúsága s az a szög, 
melyet a körívhez, annak végpontjában vont érintő a függőleges
sel bezár? Számítsuk ki az 1 lengés alatt a fonál által súrolt kör
cikk területét s annak a gömbcikknek térfogatát, amely keletkezik, 
ha a körcikk az inga egyensúlyi helyzete körül forog!

A szóbeli vizsgálatok eredménye a következő:
Jelesen érettek a következők: Ágoston Imre, Biedermann

Rezső, Binét Imre, Czene Béla, Gerő Pál, Göndör Tibor, Krajnyák 
Géza, Krasznai Iván, Kürti László, Makláry Tivadar, Mendelsohn 
György, Nőtel Rudolf, Scheiber László, Vida Tibor, Zimmermann 
Frigyes.

Jól érettek: Berkovits Pál, Fenyő Tibor, Gábor Ferenc, Hantos 
András, H utter Lajos, Karczag Ede, Kazár József, Kleiner József, 
Kovács Jenő, Kreuzer László, Lueff Elemér, Pildner Ottó, Radnay 
Béla, Sasvári György, Sebestyén György, Szegő György.

Érettek: Adler György, Bak Leó, Berényi György, Csipkay 
Ferenc, Felde Imre, Fiam Gábor, Frehyó László, Groszmann Ist
ván, Jakus Mihály, Kovács Aladár, Laszgallner Iván, Wambera 
Henrik.

A görög nyelv és irodalomból kiegészítő érettségi vizsgálatot 
tett: Berényi Magda, Fleck Mária, Gál Ilona, Kató Gábriella, Ma
jor Gábriclla, Réh Klára, Schirilla Ilona.

Kimutatás az 1930. júniusi érettségi vizsgálatokról.

A teljes érettségi vizsgálatra jelentkezett 43 tanuló. írás
belire valamennyi tanuló bocsáttatott. írásbelit te tt 43, szóbelit 
te tt 43. Jelesen érettnek 15, jól érettnek 16, egyszerűen érettnek 
12 ítéltetett.

Az érettségit tett tanulók közül 1 lelkészi, 9 jogi, 5 orvosi, 
2 bölcsészeti, 12 mérnöki, 1 művészi, 1 gazdasági, 2 hivatalnoki, 
4 kereskedői, — bányászati, — erdészeti, 1 katonai, 3 iparos, 
1 újságíró pályát választott, pályát nem választott 1.
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XIV. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT 
NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.

Egyesületünk az 1929—30. iskolai évben, fennállásának ha
todik évében is arra törekedett, hogy alapszabályaink értelmében 
a gimnázium tanárai, barátai és volt tanítványai között kifejlődött 
összetartozandóságot és baráti érzést híven ápolja és a gimnáziumi, 
valamint az avval kapcsolatos célokat minél hathatósabban elő
mozdítsa. E szép céloknak minél nagyobb mértékben való eléré
sére igen alkalmasoknak bizonyultak azok a közérdekű előadások, 
melyeket egyesületünk tagjai tartottak. A lefolyt iskolai évben 
két előadást rendeztünk. Az elsőt 1929 december hó 12-én, Glatz 
Oszkár festőművész, a képzőművészeti főiskola tanára A modern 
művészi mozgalmak, a másodikat 1930 február hó 21-én Hittrich 
Ödön dr. ny. gimnáziumi igazgató, címz. tanker, kir. főigazgató, 
Xenophon címén tartotta. A nagyérdekű előadásokat egyesületünk 
számos tagja hallgatta meg s a nyújtott élvezetért az előadóknak 
hálás köszönetét fejezte ki.

Kegyeletes kötelességet teljesített egyesületünk, midőn Tor
kos Lászlót, gimnáziumunk volt érdemes tanárát és igazgatóját 
90-ik születésnapja alkalmából üdvözölte.

Egyesületünk választmánya ez évben is 200 pengőt szavazott 
meg szorgalmas és jóviseletű tanulók jutalmazására és segélyezé
sére. Reméljük, hogy az egyesület bevételeinek növekedésével a 
jövőben e nemes célra nagyobb összeget fogunk fordíthatni.

A taggyüjtés nehéz munkáját az elmúlt évben is elég szép 
sikerrel folytattuk. Egyesületünknek megalakulásakor 154 tagja 
volt. Az 1929—30. iskolai év végén volt 25 (a múlt évben 24) 
alapító, 494 (457) rendes és 61 (60) pártoló, összesen 580 (541) 
tagja. A múlt évben tehát a tagok száma 39-cel gyarapodott. De 
sajnos, egyesületünket az elmúlt évben súlyos veszteségek is érték. 
Meghalt Benes Antal, földbirtokos, Elischer Gyula dr., a debreceni 
egyetem ny r. tanára, az európai hírű röntgenológus, Szegheő Já 
nos zongoraművész és zeneszerző, a m. kir. Zeneművészeti Főiskola 
volt tanára és Zsigmondy Mihály dr., fővárosi ügyvéd. Egyesüle
tünk választmánya jegyzőkönyvében örökítette meg az elhunyt 
érdemes férfiak emlékét.
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Ezúttal is kérjük tagtársainkat, hogy osztálytársaik körében 
iparkodjanak egyesületünknek új tagokat megnyerni, mert ki
tűzött nemes céljainkat csak akkor fogjuk megvalósíthatni, ha 
egyesületünk erkölcsi és anyagi ereje kellőképpen megnövekszik. 
E helyen is megjegyezzük, hogy az alapító tagok egyszersminden- 
korra 100 pengőt, a rendes tagok évi 4 pengőt, a pártoló tagok 
évi 1 pengőt fizetnek.

Bevételeink az elmúlt 1929. évben 1965.46 pengőt, kiadásaink 
1535.52 pengőt tettek ki s így az évet 429.94 pengő pénztári marad
vánnyal zártuk. Tiszta vagyonunk az 1929. év végén 5345.94 pengő 
volt, mely összeg a Magyar Általános Hitelbankban van elhelyezve, 
még pedig 4151 pengő kötött számlán és 1194.94 pengő folyó 
számlán.

1. Az egyesület tisztikara és választmánya.

Elnök: Haberem J. Pál dr.
Társelnökök: Pósch Gyula dr., Rakovszky István dr., Tolnay 

Kornél.
Alelnökök: Elischer Vilmos dr., Buday-Goldberger Leó dr.,

Glatz Erich dr., báró Kornfeld Mór dr., Németh Ödön dr., Scheuer 
Róbert.

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

Lóránt dr.
Gondnok: Oravecz Pál dr.
Választmányi tagok: Bókay Árpád, ifj. Bókái János dr., Brecn- 

tel Frigyes, Bureliard-Bélaváry Rezső dr., de Chátel Andor, Domony 
Móric dr., Fellner Vilmos dr., Gosztonyi László dr., Haár Alfréd dr., 
Kelemen Ferenc dr., Kéler Tibor dr., Klein Ferenc Gábor, Koós 
Jenő, Kunwald Cézár, Légrády Ottó dr., Markos Olivér dr., Ohren- 
stein György br., ifj. Pőzel István dr., Präger Pál, Saxlehner Ödön, 
Schreyer Endre dr., Szelényi Aladár dr., Vajda Ödön, Vámossy 
László dr., Viktor Ede, Werkner Lajos, Zeehmeister István, Zsig
mondy Dezső, Zsigmondy Kálmán dr.

Választmányi póttagok: Blatniczky Pál, Budai-Goldberger
Antal, Eördögh Ferenc dr., Fabinyi Géza dr., Flittner János, Ku- 
bacska Ferenc dr., Moravcsik Gyula dr., ifj. Oravec Pál dr., Szilágyi 
László, Vidor Pál.
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A tanári testület képviseletében:
Hivatalból álelnökök: Hittrich Ödön dr. ny. igazgató, címz. fő

igazgató, Mikola Sándor gimn. igazgató, Rátz László ny. és tb. igazg., 
Szigethy Lajos dr. tb. igazgató, Tóth Kálmán dr. ny. tanár, Ulbricii 
Sándor ny. tanár.

Kiküldött választmányi tagok: Bereczky Sándor, Bogsch
Sándor dr.

2. Az egyesület tagjai.
Egyesületünk tagjainak teljes névjegyzékét az 1926/27., az 1927/28. 
és az 1928/29. évi értesítőnkben közöltük. Ezúttal csakis az elmúlt 

iskolai évben 1930 május 15-ig belépett tagok neveit közöljük.

Alapító tag:

Schreyer Endre, (1899) bankigazgató, V., Kossuth Lajos-tér 4. 

Rendes tagok:
1 Boros István, (1929) egyet, halig., VII., Almássy-tér 15. 

Brechtel Frigyes dr., (1895) ezredes-hadbíró, VI., Mozsár-u. 2. 
Buday-Goldberger Antal dr., (1919) m.-tisztviselő, VI., Benczur- 

utca 31.
Buday-Goldberger Miklós, (1924) m.-tisztviselő, VI., Benezur- 

utea 24.
5 Bach Géza dr., (1909) ügyvéd, V., Bálvány-u. 16.

Elek Béla, (1909) földbirtokos, V.; Lipót-körút 5.
Flamm Gyula, (1919) tisztviselő, VIII., Rákóczi-út 59.
Gábor György, (1919) VI., Muntácsy-utca 21.
Gmehling Róbert, (1919) m.-tisztviselő, VII., Damjanich-u. 6.

10 Haintz Ödön dr., (1919) orvos, VI., Szív-utca 10.
Haraszti György, (1929) joghallgató, VII., Rákóczi-út 30.
Hári Félix, (1919) tisztviselő, V., Szent István-tér 10. 
Heidelberg György, (1922) m.-tisztviselő, V., Zoltán-utca 12. 
Jagyugy Pál, (1929) teológus, V., Géza-utca 5 .

15 Kanitz .Emil dr., (1899) ügyvéd, V., Vécsey-utca 5.
Katona Endre, (1909) máv. főmérnök, Mátyásföld.
Kéler Benő, (1904) áll. vasgyári intéző, VI., Cséri-u. 12/b.
Kund Elemér, (1904) min. o.-tanácsos, VII., Damjanich-u. 30. 
Kun György, (1919) rt. igazgató, I., Orlay-u. 9.

20 Lángh Gyula, (1919) m.-tisztivselő, VI., Szinyei-Merse-u. 1. 
Liebermann Tódor dr., (1909) kórházi főorvos, IV., Veres Pálné- 

utca 12.
Lóránt Ferenc, (1929) joghallgató, VI., Felsőerdősor 8.
Müller István, (1919) banktisztviselő, V., Vécsey-u. 4.
Renner János, gimn. tanár, X., Héderváry-u. 42.
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25 Ries Viktor, (1919) banktisztviselő, VI., Jőkai-u. 26.
Scheimami Béla dr., (1919) ügyvéd, VI., Paulay Ede-u. 41. 
Scholtz Andor dr., (1919) orvos, VII., Ilka-u. 32.
Sebestyén Loránd, (1919) építész, I., Elek-n. 26.
Somogyi Pál, (1919) orvos, V., Alkotmány-utca 2.

30 Spiegel Zoltán, (1919) m.-tisztviselő, VI., Kis János-u. 6. 
Streliszky József, VI., Király-utca 34.
Stux László, (1929) joghallgató, IX., Soroksári-út 12.
Szávozd Miklós dr., (1919) gazdálkodó, VI., Teréz-körút 24/a. 
Tomcsányi Kálmán dr., (1899) min. tanácsos, X., Rezső-tér 13. 

35 Török Pál dr., (1919) orvos, VIII., József-körút 37—39.
Ulbrich Gyula, (1909) banktisztviselő, VII., Dohány-u. 58—62. 
Ungár György dr., (1911) banktisztviselő, VII., Damjanich-u. 58. 
Vámossy Károly, (1899) gyárigazgató, IV., Városház-u. 4. 
Vladár Gábor dr., (1899) min. tanácsos, I., Karap-u. 8.

40 Vigyázó Gyula dr., főorvos, V., Vilmos császár-út 48.
Zerkovitz András dr., (1919) orvos, V., Akadémia-u. 14.
Zoltán György dr., (1919) gyógyszerész, VII., Erzsébet-körút 1.

Pártoló tag:

43 Győri Andor, (1929) joghallgató, Rákospalota, Eötvös-tér.
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XV. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRE.

1. A beírás.
Az I osztályba és más intézetből bármely osztályba iratkozó 

tanulók kötelesek születési anyakönyvi kivonatot, iskolai, oltási és ha
12. évüket betöltötték, újraoltási bizonyítványt bemutatni.

Á beii'atást következő rendben tartjuk:
Június 27-én 8—12-ig I oszt., 8—10-ig az evangélikusok és az 

előjegyzettek.
Június 28-án 8—10-ig II—IV oszt., 10—12-ig V—VIII osztály.
Július 1-én 8—10-ig I osztályba, 10—12-ig II—VIII. osztályba, 

amennyiben még hely marad.
Augusztus 30-án 8 órakor javítóvizsgák, délután 3—5-ig beírás 

a javítóvizsgát tett tanulók számára.
Szeptember 1-én 8 órakor írásbeli pótló- és magánvizsgák.
Szeptember 2-án szóbeli pótló- és magánvizsgák.
Szeptember 3-án beírás I—VIII osztályba, amennyiben még 

hely marad.
Szeptember 4-én javító és pótló érettségi vizsgálat.
Szeptember 5-én d. e. 9 órakor a tanév ünnepélyes megnyitása.
Szeptember 6-án 8 órakor a tanítás kezdete.
A beiratás alkalmával minden tanuló, tekintet nélkül arra, hogy 

tandíjmentességért folyamodik-e vagy nem, 20 P beiratási díjat 
fizet. A beiratási díj fizetése alól csak az egyházi alkalmazottak fiai 
és a Protestáns Árvaház növendékei vannak felmentve. Az üzemi 
pótlék első részlete (30 P) a beírás alkalmával, második részlete 
(30 P) december 1-ig fizetendő. Az üzemi pótlék fizetése alól fel
mentésnek csak a legkivételesebb esetben van helye.

Egészévi tandíj evangélikusoknak 40 P, reformátusoknak 90 P, 
római katolikusoknak 140 P, izraelitáknak 240 P. A tandíj két rész
letben fizethető, I részlet szeptember 15-ig, II  részlet február 15-ig. 
Vegyesházasságból származó nem-evangélikus vallású tanuló is az 
evangélikus tanuló tandíját fizeti, ha anyja fizető tagja a Deáktéri 
testvéregyházaknak.
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2. Tandíjmentességi szabályzat.
Tandíjmentességért folyamodhatik olyan szegénysorsú tanuló, 

aki a megelőző félévben példás (1), vagy legalább jó (2) maga
viseletét tanúsított és bizonyítványában az elégségesek száma nem 
több, mint a jelesek és jók száma együttvéve és akinek szülője 
(gyámja) igazolni tudja, hogy a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti 
és családi viszonyainál fogva súlyos megterhelést jelentene. A folya
modáshoz csatolni kell: 1 a család szegénységét igazoló, egy évnél 
nem régibb keletű hatósági bizonyítványt, 2 a szülők vagyoni hely
zetét (keresetét, fizetését, jövedelmét) és családi viszonyait (a kereső 
és nemkereső családtagok számát) hitelesen igazoló bizonyítványt.

Középiskolai tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők 
gyermekei, ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, az 1, 2 számú 
bizonyítványok bemutatása nélkül is részesíthetők tandíjmentesség
ben. Köztisztviselők tandíjmentességet el nem nyert fiai tandíj
mérséklésben részesülhetnek, ha magaviseletük legalább jó (2) és 
elégtelen osztályzatuk nincsen.

Nem-evangélikus tanulók összes számuk 10%-ig részesíthetők 
tandíjmentességben.

A tandíj vagy tandíj felének fizetése alól való felmentés évről- 
évre történik és az egész iskolai évre szól, de elveszti a tanuló tan
díjmentességét a második félévre, ha előmenetele vagy maga
viseleté 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.








