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RÁTZ LÁSZLÓ.

Alig nyílt meg az új tanévben iskolánk kapuja, igen súlyos 
^veszteség érte az iskolát, az egyházat s a magyar középfokú okta
tást: 1930 szeptember 30-án életének 68-dik évében meghalt Rátz 
László, iskolánk nagynevű nyug. igazgatója. Elhunytáról mély 
megdöbbenéssel és őszinte fájdalommal értesültek tisztelői, volt ta
nítványai, kartársai; a pótolhatatlan veszteség okozta fájdalmat ma 
is ugyanúgy érezzük, valahányszor arra gondolunk, hogy szeretetre
méltó egyénisége nincs többé körünkben. Hiszen 1925-ben történt 
nyugalombavonnlása után is hozzánk tartozott, úgyszólván naponta 
felkereste régi munkahelyét, érdeklődött az iskolai élet minden fon
tosabb mozzanata iránt s jó tanácsokkal támogatta a fiatalabb kar
társakat.

Áldásos élete oly gazdag és sokoldalú munkásságban telt el, 
hogy csak kimerítő életrajz jellemezheti híven; e kegyeletes megem
lékező sorok tevékenységének legjelentősebb mozzanatait vannak hi
vatva kiemelni.

Rátz László a tanári hivatást magas eszményi szempontból fogta 
fel. Lelkesen és nagy gonddal készült reá; főiskolai tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte, majd Berlinben és Strassburgban egé
szítette ki. 1890-ben választotta meg a fenntartó egyházközség isko
lánk tanárává s itt működött 35 éven át. 1909-től 1914-ig gimnáziu
munk igazgatója volt s bár minden oldalról osztatlan bizalom övezte 
és sok fontos kezdeményezésre nyílt alkalma, az igazgatással járó 
adminisztráció pedagógiai munkásságát akadályozta; ezért 1914-ben 
igazgatói tisztségéről lemondott és mint tiszteletbeli igazgató a ka
tedrán folytatta működését.

Munkásságának középpontjában állott az iskola; az itt végzett 
nevelő és oktató munkája elismerést, nagyrabecsülést, tanítványai 
részéről pedig hálát, ragaszkodást és tiszteletet eredményezett. Nagy 
tudományos felkészültsége, kiváló pedagógiai érzéke, fáradságot 
nem ismerő kötelességtudása tanítását magas színvonalra emelte. 
Jól átgondolta minden egyes órájának anyagát; odaadó tanári mun
kájával, egyéniségének lenyűgöző erejével valósággal magával ra-
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gadta tanítványait; tanításának érdekessége és elevensége nem csök
kent a haladó idővel; fiatalos hévvel tanított utolsó tanári éveiben 
is. Nagy tudományos képzettsége mellett le tudott szállni tanítvá
nyainak lelkivilágába; mély tudását arra használta fel, hogy bőviből 
merítve a tanítási anyagot jól megválogassa s növendékeinek csak 
az igazán értékeset nyújtsa, azt is olyan alakban, hogy mindenki 
megértse. A matematikát nem mint elvont elméleti tudományt állí
totta tanítványai elé, hanem lépten-nyomon rámutatott a gyakorlati 
élettel való szoros kapcsolatára is. Nagy gondot fordított arra, hogy 
tanítványai önállóan is tudjanak matematikailag gondolkozni; foko
zatos és rendszeres előkészítő munkával elérte azt, hogy tanítványai 
előtt szinte önként tárultak fel a matematika igazságai. Ezzel a ta
nítási módszerével a sokszor nehéz tárgynak tartott matematikát a 
kedvvel és érdeklődéssel tanült tantárgyak sorába emelte. Az ő tanít
ványai nem ismerték a mennyiségtani írásbeli dolgozatok izgalmát; 
mert aki módszeresen felépített előrelátó tanítását figyelemmel hall
gatta, — márpedig nem akadt olyan diák, aki óráján nem figyelt 
volna — az a kitűzött tételeket könnyűszerrel ki is tudta dolgozni. 
Ügyesen feltett és egymást elég gyorsan követő kérdéseinél majdnem 
mindig az egész osztály jelentkezett felelésre; nagy tekintélye, a ta
nulók viselkedését figyelő éles szeme nem engedte az osztálynak ezt 
a szellemi elevenségét fegyelmetlenséggé fajulni. Kiválóan értett az 
egész osztálynak együttes foglalkoztatásához. Ebben a közvetlen, de 
a tanárra nézve fárasztó módszerben rejlik tanításának nagy sikere.

Rátz László nem érte be azzal, hogy még gyengébb tanítványai 
is megszerezzék az átlagosnál jobb tudást; tanári működését az a 
törekvés is jellemezte, hogy a tehetségeket, a matematika iránt ér
deklődőket kiszemelje s nekik módot adjon az önművelésre. Mindent 
elkövetett, hogy a felismert tehetségek helyes irányban dolgozzanak; 
útbaigazításokkal, megfelelő könyvekkel látta el őket; sokszor külön 
is foglalkozott velük. A tehetséges és a matematika iránt érdeklődő 
tanulók önmunkásságát legnagyobb mértékben azzal mozdította elő, 
hogy 1894-ben az Arany Dániel által „Középiskolai Matematikai 
Lapok” címen megindított folyóirat szerkesztését átvette s az ebben 
közölt cikkekkel és még inkább az önmunkásságra serkentő kitűzött 
gyakorlatokkal és feladatokkal a matematikát az egész ország tanuló- 
ifjúságával megkedveltette. Ezt a lapot lelkesen és teljes odaadással, 
sokszor anyagi áldozattal, lelkes munkatársak közreműködése mellett 
1914-ig szerkesztette s ez a folyóirat tekinthető a mostani „Közép
iskolai Matematikai és Fizikai Lapok” elődjének. Lapjában a fel
adatokat gondosan megválogatta, arra ügyelt, hogy érdekesek legye
nek, megoldásuk kellő szellemi munkát kívánjon, de ne tartalmazza
nak olyan problémákat, amiket a tehetséges tanuló is csak nehezen 
tud megoldani, mert az könnyen csüggedésre vezethet. A buzgóság 
fokozása céljából a legjobb megoldások mellett a helyes megfejtők 
neveit is közölte. E folyóirat nagy jelentőségre emelkedett, lelkes
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matematikus nemzedéket nevelt; neves tudósok kerültek ki ebből a 
gárdából, akik külföldön is hírnevet szereztek. Iíátz László közvetlen 
tanítványai közül is többen váltak a matematika egyetemi tanáraivá 
itthon és külföldön. Lapjának első tíz évfolyamában megjelent fel
adatokat megoldásaikkal együtt összegyűjtve és tárgykörök szerint 
•csoportosítva két kötetben „Matematikai gyakorlókönyv” címen kü
lön is kiadta. Ezt a becses feladatgyűjteményt ma is sokan forgat
ják. A lapjában megjelent feladatokat nemcsak azok oldották meg 
kedvvel, akik élethivatásként készültek a matematikával behatóan 
foglalkozni, hanem szellemi tornának, nemes szórakozásnak tekintet
ték azt más pályára készülők is. Rátz László megérte a háború miatt 
megszűnt lapjának újraéledését (Faragó Andor szerkesztésében); 
ürömmel töltötte el az, hogy müvének folytatója akadt; s későbbi 
növendékeit is ebben a lapban való munkálkodásra serkentette.

Rátz Lászlónak fontos szerepe volt a középiskolai matematikai 
tanterv reformja körül. Másokkal együtt ő is felismerte, hogy a régi 
tantervben előírt anyag sok tekintetben nem felel meg a kor köve
telményeinek. A matematikai tanítási anyag módosítására, neveze
tesen a természettudományok szempontjából fontos infinitezimális 
számítás elemeinek bevezetésére már előtte megtörténtek az első lépé
sek; ezek nyomán Rátz is bizonyosfokú óvatossággal bevezette az új 
anyag tanítását, de gondosan ügyelt arra, hogy az a régivel szerve
sen összefüggjön. Elsősorban a függvény fogalmának fokozatos fel
építésére helyezte a súlyt, hogy ezzel a differenciálhányados fogal
mát kellően előkészítse. Ilyen módon az új anyag tanítása nem is 
jelentett különösebb megterhelést, viszont lehetővé tette, hogy a kö
zépiskolai anyag egységes szempontból legyen összefoglalható, s amel
lett a gyakorlati alkalmazással is szorosabb kapcsolatba kerüljön. Az 
infinitezimális számításnak középiskolában tanítandó anyagát Rátz 
László Mikola Sándorral együtt könyvben is kidolgozta „A függvé
nyek és az infinitezimális számítások elemei” címmel. Felsőbb jóvá
hagyás alapján iskolánkban ennek a módosított tantervnek a tanítása 
állandósult, s ezt később más iskolák is átvették. Az 1924. évi új 
középiskolai tanterv majdnem változatlanul azt a tanmenetet tette 
kötelezővé, amit iskolánkban már kb. húsz évvel azelőtt tanítottak. 
Az új tanterv előkészítésében is tevékeny része volt Rátz Lászlónak. 
Tagja volt az 1906-ban alakult matematikai reformbizottságnak; 
s ennek kiadványában éppen a függvények és az infinitezimális szá
mítás tanításáról írt tanúlmányt. 1909-ben a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter kinevezte a matematikai oktatás nemzetközi bizott
ságába s mint ennek tagja résztvett a Milanóban, Cambridgeben és 
Párizsban tartott kongresszusokon. Kiváló pedagógiai munkásságáért 
magas külföldi elismerésben is részesült: 1910-ben a francia köz- 
oktatásügyi minisztérium megtisztelte az „Officier d ’Académie” 
címmel. A régebbi reformtörekvéseknek a matematika tanítása terén 
gátat vetett a háború; a háború utáni években azonban hamarosan
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megvalósult a reform, s a jelenleg érvényben levő új matematikai 
tantervet és annak utasításait jórészben Hätz László készítette, mint 
az Orsz. Közoktatási Tanács előadó-tanácsosa.

Az egyházi életben, különösen tanügyi kérdésekben súlyos szava 
volt Rátz Lászlónak s több fontos tanügyi tisztségre választották 
meg; e megbízatásainak is komoly kötelességtudással tett eleget s 
mindenkor iskolánk javán munkálkodott.

Tanítványai részéről mindig igazi tisztelet és benső szeretet 
vette körül. A tisztelet fenkölt gondolkodású kiváló jellemének, szel
lemi felsőbbségének, lelkes tanári és írói tevékenységének szólt, a 
szeretet pedig az atyai jóbarátnak, akiben mindenki iránt megértő- 
nemes szív lakozott. Még szorosabbra fűzte a viszonyt tanítványai
val a sok együttesen megtett kisebb-nagyobb kirándulás, külföldi 
tanulmányút, továbbá a zene, amit mint az ifjúsági Dal- és Zene
egyesület tanárelnöke, tanítványaival együtt művelt. Az iskolából 
kikerült növendékei is tisztelettel, szeretettel és őszinte ragaszkodás
sal övezték s nyugalomba vonulása után élete utolsó éveiben nagy 
öröme telt abban, hogy mint a „Volt Növendékek Egyesületének” 
fáradhatatlan ügyvezető alelnöke, egykori növendékeivel állandó- 
érintkezésben lehetett. Hosszú tanári pályáján sokan fordúltak hozzá 
jó tanácsért, amit gazdag élettapasztalata, emberismerete és reális 
világszemlélete alapján mindig bízvást adhatott. Mindenfelől általá
nos tisztelet, nagyrabecsülés és szeretet vette körül, az ünnepeltetést 
azonban nemes szerénységgel mindenkor elhárította magától. Jelle
mének komoly alapvonása mellett gyakran kicsillant szellemes, derűs 
humora is, ami különösen szeretetreméltóvá tette. A kötelességtudást 
helyezte mindenek fölé, s ezt másoktól is elvárta. Nemes és fenkölt 
jellemet, munkásságában úttörő és kiváló tanárt és nemesszívű atyai 
jóbarátot veszítettünk Benne! Kiváló egyénisége iskolánk s egyházunk 
büszkesége marad mindig! Emléke élni fog kartársainak, tanítvá
nyainak, nagyszámú tisztelőinek s iskolánkat látogató későbbi nem
zedékeknek a lelkében!

Renner János.
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A MAGYAR OLVASÓKÖNYVRŐL.

Időnként meg kell vizsgálni szerszámainkat. Munkaeszközeinket 
korok szellemei, idők igényei hozták létre s változásnak, változtatás
nak vannak alávetve. Amikor szerszámainkat megvizsgáljuk, kopást 
és törést veszünk észre: kiegészítenünk és köszörülnünk kell; néme
lyiket már kikezdte az elmúlás rozsdája: újat kell tennünk a he
lyébe; a másikat izmosabb vagy talán durvább marokhoz szabták, 
a mi gyengébb vagy — merjlik-e remélni? —- finomabb ujjunk más 
formájút követel. A tanár egyik szerszáma a tankönyv. Sok függ, 
bár nem minden, e szerszám jóságától, kézbe-illésétől. Különös jelen
tőséget ad neki, hogy egyszerre két kéz használja munka közben, a 
tanáré és tanítványé. Az egyik számára vezérfonal, iránytű és egy
ben keret a közlendők területén, a másik számára tudomásul veendő 
„anyag”, emlékeztető, memória-menedék, melyhez bízvást fordulhat 
felvilágosításért. A tankönyv kettős arca az, mely elindítja mostani 
gondolatainkat egyik igen fontos munkaeszközünk, a magyar olvasó
könyv felé. Amint azonban neve így felbukkan, rögtön szemünkbe 
ötlik egyik jegye, mely megkülönbözteti minden más tankönyvtől. 
A magyar olvasókönyv nemcsak pedagógikus eszköz, nemcsak isme
retanyag, hanem egyúttal a Könyv, az irodalmiság egyik alkotója, 
mellyel ebben az esetben a tanuló az iskola által, mintegy „hivatalo
san” felavattatik a magyar irodalmi élet olvasójává, közönségévé. 
A magyar olvasókönyv a publikumnevelés első eszköze.

Olvasókönyvünk általánosan felismerhető vonásait emeltük 
most ki. Minden tankönyvvel közös kétarcúsága a berendezés, a tech
nikai megszerkesztés gondjaira figyelmeztet, közönségnevelő volta 
pedig a szerkesztőtől felelősséget, irodalmi életismeretet követel. Pe
dagógiai feladatérzés és irodalmi életismeret szellemiségünk változó 
elemei s ez a tény már magában is időnként végrehajtandó revízióra 
szólít fel. De iskolai szerszámaink megvizsgálásának, jobbátevésének 
szükségét napjainkban az iskolát igen közelről érintő jelenségek is 
hangsúlyozzák. A legutóbbi években a magyar középiskola igen 
mélyreható reformokon ment keresztül. A reformok lényegbeli célja
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bizonyára nem pusztán az volt, hogy egyik-másik tantárgy az osztály
létra egyik fokáról a másikra csússzék vagy teljesen kilépjen az is
kola életéből. Pedagógiai életprogramm áll a reform mögött, mely 
minden egyes tantárggyal szemben kérdéseket állít fel a követett 
irány és az elérhető eredmény tekintetében. Felelt-e e kérdésekre a 
magyar nyelvi és irodalmi oktatás? Érezhető-e magyar olvasóköny
veinkben, ha a 20—30 év előttiekkel összevetjük, oly változás, mely 
e kérdésekből fakadt? A válasz könnyű: nem. Mert nevezhető-e ol
vasókönyvi reformnak az, hogy könyveink ma jobb papiron, szebb 
kiállításban jelennek meg (a fantasztikus magasságú tankönyvárak 
mellett ez különben is minimális követelmény), vagy az, hogy talá
lunk bennük oly olvasmányokat, melyek közelmúlt nemzeti katasz
trófánkat és ebből eredő kötelességeinket tárják elénk? De legyünk 
konkrétebbek. Az a nagyszabású középiskolai reform, melyen a leg
utóbbi években végigmentünk, egy igen sokatígérő módszerbeli re
formmal párosult, melyet a „munkaiskola” és „tanulói öntevékeny
ség” címszók alatt szoktunk ma emlegetni. A modern nyelvi tan
könyvek, sőt nagyrészt a természettudományaik is, már szinte tel
jesen levonták maguk számára a konzekvenciákat s valóban közöttük 
találjuk a leghasználhatóbb tankönyveket. A magyar olvasóköny
veknél ilyesmiről nem beszélhetünk. Azt az ellenvetést, hogy a ma
gyar olvasókönyvnél erre nincs szükség, mert az irodalmi szöveg 
feldolgozása — a tanulói öntevékenység jegyében — a tanár mun
kája, könnyen visszaverhetjük. Bizonyos, hogy a minden idegszáláig 
rátermett tanár számára nincs rossz tankönyv, de mi biztosít ben
nünket arról, hogy mindnyájan ilyenek vagyunk? A jó tankönyv
nek olyannak kell lennie, melyből nem lehet rosszul tanítani, mely 
viszi magával még azt a tanárt is, aki talán fáradtabb vagy kevésbé 
fogékony. Minden tankönyvtől elvárjuk ezt, de különösen a magyar 
olvasókönyvtől, hiszen tudva van, hogy a középiskolai tárgyak kö
zött éppen a magyar nyelv és irodalom az, melynek methodikája 
még ma is egy fajta dilettáns lelkesség és száraz receptszerűség vég
letes pontjai között keresi az egyensúlyt. A magyar olvasókönyvet 
priciziós műszerré kell tennünk még más okból is. A középiskolai 
reform kétségtelenül hátraszorította a par excellence humanista tár
gyakat, a latint és görögöt. A görög nyelv és irodalom iskoláinknak 
elenyésző számában taníttatik, a latin pedig éppen a legelterjedtebb 
iskolatípusban vesztett újabban is jelentős tért. A görög-latin mű
veltség harcosai méltán emeltek szót e különben életkövetelmények
kel megindokolt reform ellen, mert az említett tárgyak elhagyásával 
vagy terük kisebbítésével nagyértékű lélekformáló erők elvesztésétől 
tartottak. Nos, a létrejött űrt a magyar nyelv és irodalom van hi
vatva betölteni. Amint évszázadok folyamán a latin nyelv táplálta 
fel izmossá nemzeti irodalmunkat, átadván neki formák és lelkiségek 
fegyelmét, sőt a szervezettség elemeit is, e fejlődés végső eredménye 
most iskolai oktatásunkban is érvényesül. Miniszterünk messze-
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hangzó szava a magyar nyelvről, mint „középponti tantárgy ”-vól, a 
magyar szellemi élet e jellemző fejlődésvonalának felismeréséből fa
kadt. Ha már most a magyar nyelvi és irodalmi oktatás a fokozot
tabb feladatoknak meg akar felelni, meg keli minden pontján újliod- 
nia s a megújhodásnak a legalsó fok legfontosabb taneszközénél, a 
magyar olvasókönyvnél is meg kell kezdődnie.

Olvasókönyveink felismerhetően elsietetten készültek. (A bennük 
található sajtóhibák, különösen az ezek folytán eltorzult verssorok 
kiáltó bizonyítékok.) Tankönyvszerkesztőinket a középiskolai reform 
készületlenül találta, az idő sürgetett, a könyvek létrejöttek. Nagy
szerű alkalmat voltak kénytelenek elszalasztani: az iskoláink refor
málásával együttjáró tankönyvreformot. A tankönyvkiadók is inkább 
kiadványaik biztos „elhelyezésére” voltak tekintettel, mikor a szer
zőket a munkával megbízták (a két-három szerzős könyvek, felekezeti 
szempontok!), semmint arra, hogy minden esetben az új, fokozott 
igényeket meglátó és kielégíteni tudó tankönyvszerkesztőket meg
keressék. Mindez menti és magyarázza a mai állapotokat, de nem 
jog a rendszerré merevedésre. Reméljük, hogy lesz rövidesen alka
lom a mai olvasókönyvek újabb kiadásaira. E holnap érdekében el 
kell indítani gondolatainkat, hogy éppen a nem tankönyvszerkesztő 
tanárok „hidegebb” és kritikaibb szemlélete eszméket teremtsen, me
lyek a kölcsönös véleményadás, megbeszélés és vita szűrőin át az ak
tív könyvszerkesztők kezében valósággá váljanak. Legyen a jövő 
magyar tankönyve mindnyájunk közügye, a magyar tanárság kol
lektív munkateljesítménye!

* # #

A magyar olvasókönyv revíziójának érettségét, tanári gyűlése
ken elhangzott felszólalások mellett, egy nemrég közrebocsátott ta
nulmány mutatja. Ijesztően jellemző, hogy az e tanulmányban meg
fogalmazott gondolatok nem az ifjabb magyar tanárnemzedék vala
melyik tagjának lelkében születtek meg, hanem olyan pályatársunké
ban, aki mögött egy félszázad pedagógiai munkássága áll a reform
gondolatok forrásaként. De amennyire gondolkodásbaejtő az a tény, 
hogy nem a pedagógiai életút elején állóknak szinte kötelességszerű 
javító szándéka emelt először szót a tankönyvreformért, ép annyira 
megnyugtató is, mert látszik, hogy itt nem a pályakezdők szokvá
nyos elégedetlenségéről van szó, hanem valami olyanról, amit a pe
dagógiai praktikum követel. Az említett tanulmányt Vende Ernő 
írta.*) Első alapos és komoly hang, mely a reformtörekvéseknek 
irányt mutatott. Inkább csak a magunk ellenőrzése kedvéért, nehogy 
az ott oly világosan megmondottakat a magunk erőtlenebb szavával

*) Magyar olvasókönyveink reformjához. Orsz. Középisk. Tanáregyesületi 
Közlöny 1931:273—285. 1.
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később megismételjük, röviden jelezni fogjuk mondanivalójának tartó 
pilléreit. Bár a mi gondolataink a kérdésnek némileg más útjait fog
ják járni, egy-két elvi végeredményben a találkozás kikerülhetetlen 
lesz.

Vende Ernő eszmeindító tanulmányának főgondolatai a követ
kezők: 1. Olvasókönyveink olvasmányanyagában sok olyan található, 
mely nem nevelő hatású. 2. Az olvasmányanyag egy része nincs 
tekintettel a tanulók értelmi fejlettségére. 3. A közölt olvasmányok 
között több nem alkalmas a szabatos és ízléses nyelvhasználat meg
gyökereztetésére. Amint látható, Vende Ernő kritikája elsősorban az 
olvasmányanyagra vonatkozik. Az olvasókönyvekből kiemelt idézetei 
minden ponton igazolják kritikáját s megállapításaihoz nincs hozzá
teendőnk. Amit javításkép felhoz, a jövő magyar olvasókönyvének 
tartalmi összeállításában bizonyára érvényesülni is fog. Ami ezután 
következő vázlatos nézeteink nem is annyira olvasókönyveink anya
gával, mint a berendezéssel, a szorosabb értelemben vett „megszer
kesztés ”-sel foglalkoznak s célunk az, hogy olvasókönyveinket a leg
kézzelfoghatóbb pedagógiai praktikum követelményeihez közelítsük.

Szolgáljon kiinduló pontul mégis Vende Ernő tanulmánya, mert 
egyik részében ez is szerkezeti problémát vet fel.*#) Az olvasmányok 
egymásutánjáról ■— mese, monda, legenda, mitosz stb. — van itt szó. 
Tudvalevő, hogy ezt a sorrendet az Utasítások állapították így meg, 
mert állítólag „ily módon az olvasmány anyaga fokozatosan feltün
tetheti a mese, a mitosz és a monda világszemléletének fokozatait.” 
Hogy a „világszemlélet fokozatai ”-nak e feltüntetésére mi szükség 
van az I. osztályban, egyelőre pedagógiai rejtély, de itt nem is ez 
érdekel bennünket. Mikép oldják meg olvasókönyveink ezt az állító
lag oly fontos egymásutánt? Tegyünk magunk elé néhány I. osztá
lyos olvasókönyvet. Az A-könyv beosztása a fejezetcímek szerint ez:
I. Népmesék és mondák. (NB. itt található Fáy egyik állatmeséje 
és Petőfi János Vitéze is.) II. Történeti mondák és elbeszélések. 
III. Görög mondák. IV. A magyar föld és népe. V. Költemények. 
A B-könyvé ez: I. Mesék, mondák, legendák. II. Népdalok, pusztai 
és katonadalok. III. Állatvilág. IV. Szülő, gyermek, család. V. A 
magyar föld és népe. VI. Hún és magyar mondák. C-könyv: I. Ma
gyar népmesék és népmondák (de azért a legendák is itt vannak!).
II. Görög-római hitregék. III. Hún és magyar mondák. IV. A ma
gyar föld és a magyar nép. A D-könyv még precízebben különít el: 
I. Mesék. II. Mondák. III. Legendák. IV. Tanító mesék. V. Elbeszé
lések. VI. A hún és magyar nemzet történetéből. VII. A világiro
dalom remekeiből. VIII. A magyar föld és népe. IX. Vegyes költe
mények. Az E-könyv ismét sommásabb: I. Mesék, mondák, elbeszé
lések. II. Hún, magyar és görög mondák. III. A magyar föld és **)

**) I. m. 277. 1.
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népe. IY. Költemények. Nem az a baj itt, (az Utasítások követelte 
sorrend mellőzéséről nem is szólva), hogy mindegyik más és más, 
hanem a szinte verejtékes, minden áron való csoportosítás ténye. 
Sokszor az a benyomásunk, mintha mindegyik olvasmány csak azért 
léteznék, hogy valamelyik skatulyába belekerüljön. Természetes így, 
hogy egyes darabok állandóan áttörik a kényszerű kereteket s e 
csoportosítások még azt a (kétes értékű) célt sem érik el, hogy a 
„műfaji” kategóriák tudatossá váljanak. Meglepő, hogy ez a kínos 
gondosságú csoportosítás mennyire felborul már a III. osztályos 
olvasókönyvekben. Íme egyikben így csoportosul az olvasmányanyag:
I. Tanulságos mesék. II. Közmondások, példabeszédek. III. Ado
mák. IV. A görögök harca a perzsákkal. V. Olvasmányok a magyar 
történelemből. VI. Régi épületek. VII. Utazások. VIII. Jellemképek. 
IX. A gyermek és az élet. X. A magyar szabadságharcból. XI. Ké
pek a világháborúból. Hozzá kell tennünk még, hogy az egyes cso
portokban igen gyakran két-három, sőt néha csupán egyetlen olvas
mányt találunk. A csoportokba való beosztás már teljesen jelentő
ségét veszti s csak mint kényszerű rendszer-babonát cipeli magával 
a tankönyvszerkesztő. Ebben a III. osztályos olvasókönyvben meg
mutatkozik az I. osztályban tüzön-vizen keresztülvitt, fáradságos 
rendszerezés hiábavalósága, hiszen ha már az olvasmányanyag egy
másutánjának a „világszemlélet fokozatai ”-t kell érzékeltetnie, akkor 
ennek inkább volna helye a III. osztályban, mint a teljesen naiv 
olvasmányigényű I. osztályban. A példának felhozott III.-os olvasó
könyv „tarkaság ”-a az egészséges és ilyent kívánunk minden osz
tályban. Az anyag egymásutánjának változatossága segítse át növen
dékeinket a középiskolás koruk előtti ötletszerű olvasásból a tanári 
irányítással végbemenő tudatos, mondjuk ki, irodalmi olvasás 
világába.

Az a fogalom-kristályosító célzat (az olvasmányfajták neve: 
mese, legenda, népdal stb.), mely egy későbbi irodalmi tanítás alap
jait igyekszik már az alsó fokokon megvetni, semmit sem veszít e 
tarkasággal. El fogunk jutni így is a szükséges fogalmi megjelölé
sekig, de ez a tanulók saját, iskolai munkájának lesz az eredménye. 
A tanuló az előtte álló tarka anyagból maga keresse majd ki az egy
máshoz hasonlókat, mutassa meg az elválasztó határokat s ennek a 
szellemi erőfeszítésnek ajándéka legyen a fogalom. Teljes félre
ismerése a mai tanítási gyakorlat lényegének az, ha a rendszert és 
a fogalmat előrebocsátjuk: mindkettő tanár és tanítvány együttes 
munkájának megkoronázó ja. Nem egy olvasókönyvünk van, melyben 
az első lapon, az első olvasmányi csoport élén ott mered a fogalmi 
címszó, sőt rögtön alatta igen szabatos, a VI. osztályos poétikába illő 
definíció. Tanítványunk még egyetlen darabját könyvének nem 
olvasta, de már köteles tudomásul venni valamelyik műfaj irodalmi 
meghatározását. Olvasókönyveinkben nincs szükség fogalmi meg
jelölésekre, az olvasókönyv nem olyan értelemben tankönyv, hogy



12

racionális ismeretanyagot kelljen tartalmaznia, hanem gyakorló
könyv, mely pusztán csak alkalmat ad az ismeretanyag felfedezésére 
és megfogalmazására.

Egy pillanatra még a külsőségeknél maradva, ugyanez áll 
olvasókönyveink úgynevezett „jegyzet ” -eire is, melyeket néha a lap 
alján, máskor meg az olvasmány végén találunk meg. Ha csak futó 
tekintetet vetünk az előttünk levő olvasókönyvekbe, már az itt alkal
mazott jegyzet-technika bizonyos kétségeket teremt. Az egyik olvasó
könyv rendkívül takarékos, alig van egy-egy olvasmányhoz szó- vagy 
kifejezésmagyarázó jegyzet, a másik viszont oly bőven méri, hogy 
néhol majdnem egy egész lapot elfoglal az olvasmányhoz tapasztott 
jegyzettömeg. Látszik a teljes elvi bizonytalanság. Abban a sok- 
jegyzetes olvasókönyvben él a legtöbb pedagógiai valóság-tudat, 
tudja azt, hogy ■— főként a legalsó fokon —• megszámlálhatatlan szó 
és kifejezés kívánja a körülírást, a magyarázatot, egyszóval az esz- 
méletessé tevést. De nagy tévedés azt hinni, hogy ez holmi jegyzete
léssel elintézhető. Mi történik a jegyzetes könyv használatánál? 
Olvasás közben az ismeretlenebb kifejezésnél tanítványunk szeme le
csúszik a lap aljára s egyszerűen tudomásul veszi az eléje tálalt 
magyarázatot. Munkára, szellemi erőfeszítésre itt nincs semmi al
kalom. Pedig annak a kis társadalomnak, melyet az iskolai életben 
osztálynak nevezünk, munkára van szüksége. Az ismeretlen szó vagy 
kifejezés probléma, melynek megfejtése az osztályra vár. Mindenkit 
mozgósítunk a megoldásra. Az iparos fia a mesterségek, az ügyvédé 
a jogi élet, a paraszt-gyerek a falusi élet szavainál és szólásainál fog 
segítségre jönni. Még a tájszavak közérthetővé tételében is lesz eset
leg munkatárs valamelyik tájnyelvi területről való tanítványunkban, 
aki most egyszerre olyan tudásával léphet ki a porondra, melyet 
eddig szégyenlősen rejtegetett az iskola „litterátus” és „úri” levegő
jében. Nem kell attól tartanunk, hogy a jegyzet-nélküliség talán 
az olvasmány megértését fogja megnehezíteni. A tanár által történő 
első felolvasás után a nyers tartalom feltétlenül világos. Ha nem, 
akkor az az olvasmány nem való a könyvbe. Mire pedig a felolvasás 
tanítványainkra kerül, már átesünk az ismeretlenebb szavakon és 
kifejezéseken. Magyarázó jegyzeteknek a magyar olvasókönyvben 
nincsen helyük.

Húzzunk meg most egy összeadási vonalat. A magyar olvasó
könyvben szükségtelen, sőt káros minden „apriori” csoportosítás 
vagy rendszer, fogalmi definíció és kész tudnivalókat áruló jegyzet. 
Mindaz, ami e tekintetben tudnivaló, annak munkateljesítményként 
kell jelentkeznie. A munka pedig közös, mindenki a maga kis erejé
vel megragadja a küllőket s előbbre mozdítja a kereket. Nem a fel
nőttek kész eszmei eredményeit rakjuk át az előttünk levő intellek
tusokba, hanem hozzászoktatjuk neveltjeinket az egyéni szellemi bir
kózás és a közösség-szolgálat nagy valóságaihoz. Hogy ezzel, a mű
veltségi anyag átéletésén és átadásán túl, milyen morális erők ki
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képzését végezzük, — azt hisszük — nem kell fejtegetnünk. Az 
olvasókönyv egyetlen sorának sem szabad metodikai gátként állnia 
e munka útjában.

* # #

A Tanterv és az Utasítások az I—III. osztály magyar nyelvi 
oktatásában észrevehető tartalmi fokozatosságot állapítottak meg, 
mely olvasókönyveinkben fel is lelhető. Az olvasmányanyag fokoza
tosan igényesebbé válik s az egyszerűbb lelkiségtől halad az össze
tettebbig. Érezhető ugyan ebben a fokozatosságban az a kevésbbé 
irodalmi, mint inkább művelődéstörténeti, történeti, sőt földrajzi 
hangsúly, mely még a régibb tanterv hagyatéka, de ez ellen, ha egy 
magyar „Kulturkunde” szemszögéből nézzük, még az „irodalmibb” 
hangolású tanár sem emelhet súlyosabb kifogást. A baj csak az, 
hogy az I—III. osztályos magyar nyelvi oktatás nemcsak e feladatok 
hordozója. Valóban, vannak bizonyos „irodalmi” feladatok, melyek
nek 'elvégzése mintegy előkészíti a felsőbb osztályok magyar nyelvi 
oktatását. Az, aki már tapasztalta, hogy IV. osztályos tanítványai 
mennyi szellemi gyökértelenséggel, sőt értetlenséggel állnak a tel
jesen fogalmi szférába emelt stílsajátságok előtt, megérti, hogy némi 
előkészítésre már az alsó három osztályban alkalmat kell keresni. 
Feltűnő, hogy az Utasítások e téren milyen szűkszavúak. Az elő
készítésnek egy-két helyen történt megemlítésén kívül, alig lehet 
pozitív tanácsokért hozzáfordulnunk. Érthető, hogy az olvasmány
anyag irodalmi értelmű feldolgozásának mikéntjében olvasó
könyveink sem adnak semmi biztos alapot.

Irodalmi értelmű feldolgozás. E szóval szaktárgyunk metodiká
jának bizonytalan talajára léptünk s egyben még hátralévő mondani
valónkat erősen el is határoltuk. Tudott dolog, hogy az olvasmány
anyag „általános” érvényű, nemcsak irodalmi érdekű, feldolgozásá
nak módja mennyire körüliratlan. Egyre több és több hang óhajtja 
a magyar nyelvi és irodalmi oktatás rendszeres metodikájának elké
szítését és — ez az, ami bennünket az olvasókönyv kérdésénél is 
érdekel — a Vezérkönyv, a középiskolai magyar „livre du maitre” 
összeállítását. A Vezérkönyv kétségkívül igen nagy segítség lenne, 
de abban az esetben, ha egyetlen formában születnék meg, félő volna, 
hogy tanításunk módja igen hamarosan megmerevednék. Egy fajta 
„hivatalos” módszeresség hatalmasodnék el, mely többet ártana mint 
használna. Ezt a veszélyt csak úgy lehetne kikerülni, ha minden 
magyar olvasókönyvhöz készülne egy-egy Vezérkönyv, melyek mind
egyike bizonyos módszerárnyalatot képviselne s éppen kevésbbé hi
vatalos bélyege egyéni színeknek és változatoknak engedne teret. 
A mai gazdasági viszonyok azonban a Vezérkönyv ily variánsainak 
megteremtését aligha engedik meg. A kevés példányszámban meg
jelenő vaskos Vezérkönyv költségeit nem lehetne senkire sem át
hárítani. Ennek meggondolása vezet bennünket annak a felismerésé-
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liez, hogy magának a tanulók által használt magyar olvasókönyvnek 
kell bizonyos mértékben magára öltenie a Vezérkönyv attitűdjét.

Vannak bizonyos gyér nyomok, melyek arra mutatnak, hogy tan
könyvszerkesztőink e megoldási mód lehetőségeit kezdik felismerni. 
Csak a legfontosabbat említve, találunk nem egy olyan olvasó
könyvet, melyben az olvasmánydarabok után ott van néhány, a ta
nulóknak felteendő s a feldolgozásra irányt adó kérdés. Amikor azon
ban egy-két olvasókönyvünk ebbeli hasznos kezdeményét elismerjük, 
nem lehet látatlanná tennünk a hiányosságokat. Az első mindjárt 
az, hogy e kérdések száma igen kicsi s csak a tankönyv első olvas
mányainál található. Mintha a könyvszerkesztő egyszerre csak bele
unna a kérdéskonstruálásba. Tagadhatatlan, hogy ez egyike a leg
nehezebb feladatoknak. Jól kérdezni tudni, már majdnem annyi, 
mint jól tanítani. Ezek az olvasmánytárgyaló kérdések lényegesen 
szaporítandók s olyanok legyenek, melyek az olvasmánnyal kapcso
latban a legkülönfélébb oldalakról indítják gondolkodásra és meg
fejtésre növendékeink értelmét. A kezdő vagy e tekintetben kevésbbé 
ügyes tanár megtanulja a lélekformáló és a tanulmányi haladást 
biztosító kérdezés művészetét, tanítványaink pedig biztos kereteket 
látnak maguk előtt a szabatos feleletadásra. A felesleges jegyzetek, 
kész magyarázatok és fogalmi definíciók kiszorításával marad hely 
a kérdések szaporítására. Másik észrevételünk e kérdések tervszerű
ségére vonatkozik. A tervszerűséget azonban nem az egy olvasmány 
után következő kérdésekre értjük, hanem az egész olvasókönyvvel, az 
egész, sőt mind a három évi munkával kapcsolatban. Az olvasmány 
primitív, tárgyi adottságaival (a cselekvény részmozzanatai, szerep
lők, idő, hely) indulunk el először, oly kérdésekkel, melyekre a felelet 
magából az olvasmányból kiolvasható konstatálás. Egy következő 
lépést jelentenek a tanuló érzelmi és értelmi állásfoglalását szilárdító 
kérdések, melyek az olvasott dolgokkal szemben véleményadásra 
kényszerítenek. Különösen jelentős fokozatot eredményeznek a ke
vésbbé eseményi jellegű olvasmányok (leírások, lírai költemények) 
elemzései. A további fokon a kérdések analógiákat (tartalmi, alaki 
hasonlóságok, szereplők egybevetése) teremtő asszociációkat szabadít
sanak fel s ezáltal alkalmat adjanak fogalmi sűrítésekre. Ezekben a 
kérdésekben kell végbemennie annak az „irodalmi” előkészítésnek, 
melyet fentebb említettünk. Mivel pedig a középiskolai magyar 
nyelvi és irodalmi oktatás „olvasókönyvi” foka után a stilisztikai 
következik, a III. osztályban ezt az eddig nagy zökkenőt jelentő át
menetet kell simává tennünk. Szükséges, hogy az itt megkonstruá
landó kérdések egy fajta naiv és teljesen tapasztalati alapon álló 
stíl-ismeretet eredményezzenek. (A III.-os nyelvtan némi jelentés
tana is segít ebben.) A kérdések irányuljanak, minden fogalmi cél
zat nélkül, a szavak és kifejezések értékére, stílhangulatára, mondat- 
szerkezeti megfigyelésekre, az előadásmód praktikumaira (egyik 
dologról a másikra való átmenet stílfordulatai, a stíláris figyelem
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keltés eszközei, mese-, elbeszéléskezdés, a frappáns befejezés stb.). 
Ezekben a kérdésekben jusson kifejezésre, hogy magyar nyelvi és 
irodalmi oktatásunkban van céltudat, mely nem lát külön olvasó
könyvet, forma- és szerkezettant (stilisztika, retorika, poétika) és 
irodalomtörténetet, hanem egy folyton emelkedő vonalat, melynek 
legvégén ideálként a magyar irodalmi műveltség áll.

Egy kissé most messze mentünk. Tanítói és nevelői munkánk 
végcélja villant elénk, noha gondolataink most a kezdet legkezdetei- 
vel foglalkoznak. Vissza kell kanyarodnunk, de nem vesztjük el sze
münk elől a felvillant végcélt sem. — Mindenki előtt nyilvánvaló, 
hogy az olvasott irásmű irodalmi megközelítése a „tartalom” át- 
fogásával kezdődik. Így van ez mindig az alsó és sajnos, néha még 
a felső fokon is. A kisdiák előtt minden olvasmánynak eseményi tar
talma van s aki jól megfigyelte tanítványai tartalomelmondó stílu
sát, tudja, hogy még az egészen gondolati vagy érzelmi tárgyú olvas
mány (pl. lírai költemény) reprodukálását is így kezdik: „Az író 
elmondja,. . .  az író le írja . . . ” Éppen, mivel a tartalmi reprodukció 
az írásmű lelki megfogásának első és huzamos ideig használt eszköze, 
az alsó fok olvasókönyveire a tartalomelmondás technikai kialakításá
ban is feladat vár. Az olvasókönyv van hivatva arra, hogy a mű- 
ismeret e primitív szintézisét létrehozza. Hogyan? Rövid szóval felel
hetünk: mintákkal. Mielőtt még csak kiejtenénk az I. osztályban a 
„tartalom” vagy a „magad szavaival való elmondás” kifejezéseit, 
tanítványainknak látniuk kell ilyent. A nyomtatott betű mágikus 
tekintélyét használjuk fel eszközül. Egyik-másik olvasmány után 
álljon minden megjegyzés nélkül a tartalmi kivonat. A növendék 
hasonlítsa össze a kettőt, figyelje meg az összevonás, a sűrítés mód
jait, lehetőségeit. Mondanunk sem kell, hogy ez is folyton és foko
zatosan mélyítendő tevékenység, mely végigvonul mind a három osz
tályon. Teljesen epikai nyugalmú és világos cseménymenetü elbeszé
léseken kezdjük a mintával való összevetést, majd az összehasonlítás 
által nyert eredményeknek tartalmi minta nélküli, de az előbbiekkel 
egyező jellegű olvasmányon való alkalmazását. A mélyítés oly epikus 
olvasmánnyal és tartalmi kivonatával kezdődik, mely már kissé bo
nyolultabb eseményű és néhány párbeszéd van benne. (Az „azt mond- 
já ”-k eltüntetése!) Ugyanily módon életjük át és gyakoroltatjuk 
később kisebb drámai szövegeknek (érthetetlen, miért nincs az első 
három osztály olvasókönyvében valamilyen apróbb drámai jelenet), 
leírásoknak, elvontabb olvasmányoknak, lírai költeményeknek tar
talmát, illetve gondolatmenetét, majd pedig az olyan, az irodalmi 
megismeréshez vezető reprodukciókat, melyekbe már állandóan bele
játszik a reprodukáló (primitív!) véleményalkotása, ítélete is. Meg
vetjük alapját a felső osztályokban annyira fontos „beszámoló ”-k- 
nak. Ismételjük, a lényeges mindenek felett az, hogy előbb láttas
suk, mintegy megéreztessük az eredeti mű és a reprodukció közötti 
különbségeket s az ebből fakadó szerkezeti és stíláris problémákat.
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Az, akinek eszébe jutnak a felső osztályokban hallott, gyatrán im
bolygó tartalmi összefoglalások, tudja, hogy a tartalmi reprodukálás 
„quod erat in sensu” értelemben vett gyakoroltatását és lassú foko
zatokon át való tudatossá tevését nem lehet eléggé korán kezdeni.

# * *

A dolog természetéből folyóan hézagos gondolatsorunknak végére 
értünk. Tudjuk, hogy olvasókönyveink ügyében a jelzetteken kívül 
van még számos más probléma is. A fogalmazás tanításának újabban 
egyre nagyobbodó jelentősége már magában is egész seregét veti fel 
a megoldásra váró feladatoknak az olvasmányanyag megválasztása 
és feldolgozása tekintetében. Ilyen a könyv képanyagának szervessé 
tevése és felhasználási módja is. Előbbi sorainkkal, a néhány tény
beli fogódzó felhasználásával bizonyos elvi szilárdításra igyekeztünk. 
Amint dolgozatunk elején idéztük, súlyos kétségek merültek fel 
olvasókönyveink anyagának nevelő értékét illetőleg. A mi célunk az 
volt, hogy némi hangsúlyt tegyünk a látszólag formai mozzanatokra, 
a szerkesztési, módszerbeli céltudatosság és az iskolai gyakorlatból 
eredő életszerűség kívánságaira. Tanítási módjaink észrevehetően 
megváltoztak s ma már vannak jelei, hogy ez újabb módok, egy 
rendszeres magyar nyelvi és irodalmi metodikában, kodifikáltatni is 
fognak. Olvasókönyveinknek is el kell indulniuk felfedező utakra, 
hogy az általuk megtett kezdő mozdulatokból és a tanítás gyakor
lati embereinek véleményeiből táplálkozva megérjen a közös munka 
termése.

Kerecsényi Dezső dr.
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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 rá. Ebben az épületben nyílt meg 1823-ban az úgynevezett 
„humanitási osztály” , amivel az iskola gimnáziummá vált. Az ala
pítás sorrendjében a fővárosi iskolák között iskolánk a harmadik. 
Az abszolutizmus idejében iskolánk négyosztályúvá hanyatlott, 
azonban Székács József, Hunfalvy Pál és Fabinyi Teofil buzgólko- 
dására újból felvirult úgy, hogy új iskolaépületről kellett gondos
kodni. A deáktéri templom közelében, a Sütő-utcában 1864-ben 
nyílt meg az akkoriban nagyon díszesnek tarto tt új gimnáziumi 
épület és 1872-ben tartották benne az első érettségi vizsgálatot. Az 
új kor igényeinek azonban ez az épület sem felelt meg, az iskola 
épületét 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), Fronihold 
Károly dr. (1848—1853), Hunfalvy Pál (1853—1883), Vasskó 
Endre (1883—1886), Králik Lajos dr. (1886—1895), Wagner 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 László (1873—1875), Scholtz Ágoston (1875—1877),

2
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Fröhlich Robert (1877—1883), Böhm Károly (1883—1896), Góbi 
Imre (1896—1909), Rátz László (1909—1914), Hittrich Ödön 
(1914—1928), Mikola Sándor (1928-tól).

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. T. Akadémia tagja és főtitkára 
(germán filológus), Hittrich Ödön (klasszikus filológus), veze- 
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 108-ik évét 
töltötte be. A világháborúban iskolánk növendékei közül 56 halt 
hősi halált.

II. ISKOLÁNK AZ 1930—31-IK ISKOLAI ÉVBEN.

1. A TANÁRI TESTÜLET.

Veszteségeink. Szept. 7-ikén meghalt Morascher Hugó, a fasori 
evangélikus templom karnagya és intézetünk énektanára. A meg
boldogult 25 éven át híven és buzgalommal szolgálta egyházunkat 
és iskolánkat. Nagytudású zenészt és a legnagyobb értékelésre 
méltó orgonamüvészt vesztettünk benne. Hűlt tetemét szept. 10-ikén
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kísértük ki a Kerepesi-úti temetőben lévő örök nyugvó helyére, 
ahol Kemény Lajos igazgató-lelkész vett tőle a mi nevünkben is 
búcsút.

Szept. 30-ikán húnyt el Rátz László, intézetünknek nyuga
lomba vonult tanára és igazgatója. Amikor szeptember elején 
nyaralásból hazajött, útközben agyvérzés érte. I tt a szomszédsá
gunkban levő szanatóriumban, ahová a csapás után még a saját 
lábán tudott bemenni, heteken keresztül vívódott a halállal. Hűlt 
tetemét október 2-ikán a Kerepesi-úti temető halottas kamarájá
ban áldotta meg Kemény Lajos lelkész, intézetünk és a Mathema- 
tikai és Fizikai Társulat nevében iskolánk igazgatója, a Volt Nö
vendékek Egyesületének nevében Pósch Gyula vett tőle búcsiit. 
A tanári kar tíz tagja elkísérte koporsóját szülő helyére, Sopronba, 
ahol október Kikén a családi sírboltban helyeztetett örök nyugvó 
helyére.

Október 29-ikén vesztettük el Zsigmondy Géza nyugalmazott 
miniszteri tanácsost, iskolánk egykori felügyelőjét, az iskolánk 
körül oly sok érdemet szerzett Zsigmondy-családnak nesztorát. 
A megboldogult gazdag műszaki tudásával, széleskörű összekötte
téseivel elévülhetetlen érdemeket szerzett új iskolaépületünk meg
alkotásában.

Május 17-ikén temettük el Glück Frigyest, a páratlan lelkű 
emberbarátot, minden szépnek és jónak nemesszívű pártfogóját 
és .bőkezű mecénását. Neki és testvérének köszönhetjük az udva
runkat díszítő nagy freskót, amelyet az ő megrendelésükre és költ
ségükre Kölber Dezső festőművész festett. Nekik köszönhetjük 
továbbá fasori templomunk három gyönyörű üvegfestményes ab
lakát.

Bereczky Sándor jubileuma. Október 22.-én meleg, benső
séges ünnep keretében fejeztük ki jókívánságainkat Bereczky Sán
dor kollegánknak 70-ik születésnapja alkalmából. A díszteremben 
összegyűlt ifjúság előtt Németh Ödön iskolafelügyelő üdvözölte 
kollegánkat, akinek az Ég Ura megengedte, hogy 47 éven át ép 
erőben és egészségben taníthassa az ifjúságot és mívelhesse tudo
mányát. A tanári kar jókívánságait az igazgató tolmácsolta le
leplezve Bereczky Sándornak arcképét, amelyet Oppel Imre kolle
gánk a tanári kar megbízásából festett. Az ifjúság nevében Sza- 
lágyi Géza VIII. osztályú tanuló köszönte meg az ifjúság iránti 
meleg szeretetét és fáradságos munkáját.

Góbi Imre sírköve és a Rátz László-emlék. 1927 szeptember 
28-ikán elhúnyt volt igazgatónknak, Góbi Imrének sírkövére, to
vábbá Rátz László emlékének megörökítésére a magunk körében, 
továbbá az ifjúság körében gyűjtést rendeztünk. A tanári kar ke
belében e kettős célra 250 P, az ifjúság körében 769 pengő 68 fillér 
gyűlt össze. Ebből az összegből 320 pengőt átutaltunk a Volt Nö
vendékek Egyesületének a Rátz László-emlék céljaira, 699 pengő
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68 fillér pedig marad a Góbi síremlékre. Ez utóbbi célra az egye
temes felügyelő úr 100 pengőt utalt ki, a deáktéri testvéregyházak 
képviselőtestülete és a Volt Növendékek Egyesülete is kilátásba 
helyezte eddig még meg nem határozott összegnek kiutalását úgy, 
hogy a Góbi Imréhez méltó síremléknek felállítása biztosítottnak 
tekinthető. A Rátz László-emlék ügyének állására vonatkozó bő
vebb adatok a Volt Növendékek Egyesületének ez Értesítő végéhez 
csatolt jelentésében találhatók. Mindkét emléknek felállítását 
szeptember 28-ikára, illetve 30-ikára tervezzük.

Változások a tanári testületben. Morascher Hugó halála után 
az első félévben az énekórákat Oppel Imre kollegánk és Peschko 
Zoltán székesfővárosi énektanár mint óraadó látta el. Minthogy 
időközben a magyar egyház Peschko Zoltánt a fasori templom kar
nagyává választotta, kinek hiványszerű kötelessége iskolánkban 
az énektanítás, a második félévben már valamennyi osztályban 
Peschko Zoltán vette át az énektanítást. Peschko Zoltánban kitűnő 
készültségű, rátermett és lelkes énektanárt nyertünk és működésé
hez a legszebb reményeket fűzzük.

Az ellátatlan mennyiségtani órákat az idén is Vermes Miklós 
dr., okleveles középiskolai tanár tartotta meg. A céllövő tanfolya
mot Blásovits István leventeoktató vezette.

A tanári testület egészségi állapota az év folyamán jó volt 
úgy, hogy csak néhány esetben rövid időre kellett helyettesítésről 
gondoskodni.

Látogatások. Iskolafelügyelőnk évközben többször megláto
gatta intézetünket. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
megbízásából Kócza Géza testnevelési felügyelő a tornaórákat, a 
Közoktatásügyi Tanács megbízásából Fröhlich Károly reáliskolai 
tanár a mennyiségtani órákat és Loczka Alajos dr. a természet
rajzi órákat látogatták. Meglátogatta továbbá intézetünket Dr. 
W. Lietzmann, göttingai reáliskolai igazgató, a szakkörökben álta
lánosan ismeretes kiváló matematikus-pedagógus, Dr. E. Dieterich 
ugyanoda való reáliskolai tanár kíséretében.

Püspöki canonica visitatio. Dr. Raffay Sándor püspök tíz év 
óta másodszor április 20.-án, 21.-én és 22.-én tartotta hivatalos 
püspöki látogatását intézetünkben. Fogadására megjelentek Broschkó 
Gusztáv Adolf esperes, Németh Ödön iskolafelügyelő és Hittrich 
Ödön kerületi tanfelügyelő. Püspökünk mind a három napon 
8 órától 1 óráig részt vett a tanításban, meglátogatta ismételten 
valamennyi osztályt és minden tanárt. A tanári karral tar
tott értekezletében megtette bíráló és irányító megjegyzéseit. A 
tanári testület ez alkalommal részletes írásbeli jelentésekben szá
molt be az iskola szellemi és dologi ügyeiről. E jelentések a püs
pöki irattárban helyeztettek el.

Tanári értekezletek. A tanári testület az óraközi, rövidebb 
ideig tartó tanácskozásokon kívül 10 rendes értekezletet tartott,
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amelyeken a folyó ügyeken és a rendtartásban előírt tárgyakon 
kívül a magyar nyelv és irodalom tanításának módszerével foglal
kozott. E módszeres értekezletek többnyire a nyilvános, az egész 
tanár kar jelenlétében lefolyt tanításokhoz kapcsolódtak. Ilyen 
előadást tartott Kerecsényi Dezső a IIB, vitéz Réz Henrik az IB és 
Remport Elek a VIIIB osztályban, valamennyien a magyar nyelv 
és irodalomból. Ez értekezletek folyamán a magyar nyelv és iro
dalom tanításának fontosabb kérdései tárgyalás alá kerültek. A 
magyar dolgozatok témáiról Loisch János tarto tt külön előadást.

Tanárok szünidei tanulmányútjai. A Simonyi-alap múlt évi 
jövedelméből a tanári kar javaslata és az iskolafenntartó hatóság 
határozata alapján intézetünk három tanára egyenként 400 P uta
zási segéllyel nyári tanulmányútra megy és pedig Szolár Ferenc 
dr. Rómába, Bogsch Sándor dr. Finnországba és vitéz Réz Henrik 
dr. Bécsbe.

2. A TANULÓ IFJÚSÁG.

Veszteségeink. Febr. 8-ikán váratlanul clhúnyt egyik igen ked
ves tanítványunk, Orosdy Lajos, ötödik osztályú tanuló. Szelíd 
lelkű, felejthetetlen kis halottunkat febr. 10.-én kísértük ki az 
lij köztemetőben lévő családi sírboltba, ahol Kerecsényi Dezső kar- 
társunk vett tőle búcsút.

Febr. 17.-én a könyörtelen halál ugyanettől az osztálytól még 
egy áldozatot szedett. Elragadta tőlünk és gyászba borult szüleitől 
Ivörösy Pál László magántanulót. Intézetünknek és osztálytársai
nak képviseletében Kerecsényi Dezső kísérte ki utolsó útjára.

Vallásos kötelességek teljesítése. A protestáns ifjúság vasár- 
és ünnepnapokon részt vett a részükre a Vilma királynő-úton ren
dezett isteni tiszteleteken. Május 15.-én tartottuk meg a régi idők 
óta szokásos deprekációt, amikor az ifjúság a tanári karral együtt 
az Űr asztalához is járult. Az úrvacsorát Kemény Lajos fasori lel
kész szolgáltatta ki. Az ugyanezen a napon tarto tt hiterősítő elő
adásokon Bereczky Sándor és Sólyom Jenő tarto tt beszédet.

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. 9 esetben kellett igazgatói intést alkalmazni, 
két tanulót pedig el kellett tanácsolni.

Tej- és kakaóosztás. A tej és kakaó óraközti szünetekben való 
szétosztása az elmúlt években bevezetett gyakorlat szerint történt.
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Elfogyott 17.000 üveg, azaz 3400 liter. Ingyen kiosztottunk 680 
liter tejet, illetve kakaót.

Egészségi állapot. Növendékeink egészségi állapota a lefolyt is
kolaévben általában véve kedvező volt. Súlyosabb és hosszas lefo
lyású betegségi esetek nem fordultak elő a szokottnál nagyobb szám
mal. Fertőző betegsége is mindössze 11 növendékünknek volt, és pe
dig: skarlát 7, járványos fültőmirígygyulladás 2, kanyaró 1 és bá
rányhimlő 1 esetben fordult elő. Testvérének vagy lakótársának fer
tőző betegsége miatt is csak 5 tanítványunk volt kitiltva. A kitiltott 
tanulókat minden esetben csak tiszti orvosi bizonyítvánnyal enged
tük újra az iskolába. Azokat az osztálytermeket, melyekben skarlát
esetet észleltünk, fertőtlenítettük. A veszélyeztetett osztály tanulóit 
az iskolaorvos osztálylátogatásai alkalmával az egyéni védekezés he
lyes módjára kitanította. Egyéb intézkedésre nem volt szükség. 
Azonban fenyegető járvány esetén nagyon megnehezítené a helyzet 
gyors és biztos áttekintését, ezzel pedig a gyors és hatályos védő- 
intézkedéseket is az a körülmény, hogy a szülők jó része nem küldi 
be idejében azokat a betegjelentő levelezőlapokat, melyeket pedig az 
iskola azért oszt ki díjtalanul a tanulók közt, hogy azok felhasználá
sával azonnal jelenthessék a mulasztás okát, ill. a betegséget, amint a 
tanuló egy napnál tovább mulasztja az iskolát. Nem valók ezek a 
lapok a mulasztás utólagos igazolására! Trachoma vagy egyéb raga
dós szembetegség egyetlen esetben sem fordult elő. A himlőoltás tör
vényszabta kötelezettségének valamennyi tanítványunk eleget tett. 
A 12-dik életévüket az iskolaév végéig betöltő növendékeinket fel
szólítottuk az újraoltásra. Sokan magánorvos útján oltatták be ma
gukat. Egyes önként jelentkezőket az iskolaorvos oltott be az iskolá
ban. A torna, a rajz finomabb része vagy az éneklés alól felmentett 
tanulók száma a szokásos mértéket nem haladta meg. Egyeseket tel
jesen, másokat csak bizonyos tornagyakorlatok (pl. szertorna, futás, 
ugrás, stb. alól) kellett egészségi okokból átmenetileg, rövid időre 
vagy az egész évre felmenteni. A felmentést mindig az iskolaorvos 
vizsgálatának eredménye és véleménye alapján adtuk meg. — Az 
iskola helyiségeinek tisztántartására, a szellőztetésre, fűtésre, vilá
gítására s a mellékhelyiségek levegőjének szagtalanítására állandóan 
nagy gondot fordítottunk.

Kirándulások. A VIIIA és YIIIB osztályok tanulói Mikola 
Sándor igazgató és Renner János tanár vezetésével megtekintet
ték 1930 november 5-én a Polgári Serfőző gyártelepét, 1930 no
vember 28-án a Magyar kir. állami vas- és gépgyárat, 1931 április 
29-én a Beszkárt Révész-utcai áramfejlesztő- és transzformátor
telepét. Az említett üzemek vezetőségei mindenütt lekötelező szí
vességgel fogadtak minket s kellő szakszerű kalauzolásról gondos
kodtak, fogadják ezért e helyen is hálás köszönetünket.

Ihász József a YIIIB osztállyal megtekintette Aquincumot.
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A pünkösdi szünnapok felhasználásával iskolánk négynapos 
tanulmányi kirándulást rendezett a Bükkhegység környékén. A 
kiránduláson Bogsch Sándor dr. és v. Dengelegi Lajos dr. veze
tése mellett 40 tanuló vett részt. Az első nap délelőttjén tanulóink 
mérnöki vezetés mellett megtekintették az állami diósgyőri vas
gyárat, délután a diósgyőri várromokat és Lillafüredet. Másnap 
Miskolc városát és a környéket tekintettük át az Avas tetőről. 
Meglátogattuk a múzeumot, ahol Leszik Andor múzeumi igazgató 
úr nyújtott tanulóinknak különösen a korai kőkorszakbeli ember 
idejéből származó gazdag helyi leletek bemutatásával tanulságos 
magyarázatot. A délutánt Görömböly Tapolcán fürdéssel és csó
nakázással töltöttük el. A harmadik nap az Aggteleki cseppkő
barlang megszemlélésével telt el. Az utolsó napon Eger nevezetes
ségeit tekintettük meg. A sokféle ismeretszerzéssel igen sok kelle
mes szórakozást nyújtó kirándulás költségei fejenként 33 P 50 f-t 
tettek ki.

A VII. osztály növendékeivel Bexheft Ármin dr. egészségtan
tanár június 3-án a Társadalomegészségügyi Múzeumba te tt tanul
mányi kirándulást, ahol a növendékek különösen a tuberkulózis, 
az alkoholizmus meg az ipari és foglalkozási betegségek kérdését 
tanulmányozhatták a múzeum bőséges anyagán.

Kubacska András botanikai kirándulásokra, Oppel Imre pedig 
tárlatlátogatásokra vezette tanítványait.

Június 9.-én az egész intézet különhajón kirándulást rendezett 
Zebegénybe és Nagymarosra. A kiránduláson részt vettek a tanári 
kar tagjai családjukkal, az intézet növendékei, közülök számosán 
szülőikkel és hozzátartozóikkal.

Mathematikai pályázat. Harkányi János műszaki tanácsos, 
presbiter két szerkesztési feladatot tűzött ki iskolánk felsőbb osz
tályú tanulói részére. A pályázatra 10 munka érkezett be. A nyer
tesek nevei a XI. fejezetben találhatók.

Kézügyességi kiállítás. A Benczúr Gyula képzőművészeti kör 
jún. 1.-től 4.-ig kézügyességi kiállítást rendezett, amelyen 35 ta
nuló 164 darabbal vett részt. Voltak közöttük fényképek, rajzok, 
festmények, szobrászati munkák, fafaragások, ékrovások, asztalos-, 
papír-, agyag-, lombfűrészmunkák. A kiváló munkákért jutalma
zott tanulók nevei a XI. fejezetben találhatók.

Érettségi találkozók. Áz 1877-es érettségizők március 15.-én 
gyűltek össze Ruszt József vendégszerető házánál, ahol a házi
gazdán kívül Agorasztó Péter, Bán Lajos, Eggert Gyula, Engel 
Gusztáv, Kovásznai Zsigmond, Kozma Andor, Kéri Miklós, Szécsi 
Ferenc jelent meg. Ez alkalommal külön üdvözlő küldöttséget 
küldtek 93 éves egykori tanárukhoz Torkos Lászlóhoz.

Az 1881-es érettségizők június 6.-án a Volt Növendékek Egye
sületének közgyűlése alkalmából gyűltek össze.

Az 1911-es érettségizők június 8.-án tartották összejövetelüket.



24

3. ADOMÁNYOK.

Az elmúlt tanévben a következő adományok érkeztek:
Aczél Endre dr. volt növendékünk emlékére névtelen volt növen

dékünktől 30 P mathematikai jutalomdíjra, amely jövő kará
csonykor kerül kiosztásra,

Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t.-tól tankönyvek,
Bajusz Gábortól élelmiszerek az internátusnak,
Beck Salamon dr. ügyvédtől 20 P ösztöndíjra,
Brachfeld Olivértől könyv,
Breuer Imrétől 20 P ösztöndíjra és 20 P szegény tanulóknak, 
Budapest székesfőváros tanácsától 2000 P segélyegyletnek és 

internátusnak,
Budapesti Korcsolyázó Egyesülettől 6 ingyen bérletjegy az inter

nátusnak,
Csóti Márktól élelmiszerek az internátusnak,
Deáktéri német egyháztól 20 koronás arany ösztöndíjra,
Doniján Lajosnétől 40 P segélyegyletnek,
1880-as érettségizőktől dr. Lantos Emil útján 500 P az igazgató 

által meghatározandó célra,
Fasori Evangélikus Nőegylettől 50 P karácsonyi ajándékul 5 sze

gény tanulónak és 150 P az internátusnak,
Fischer Ignáctól 200 P az internátusnak,
Gosztonyi László dr. ügyvédtől tízkoronás arany ösztöndíjra, 
Haberern J. Pál dr. közfelügyelőtől könyvek,
Harkányi János műszaki tanácsostól 20 P pályadíjra,
Hertzka Róberttól természetrajzi gyűjtemény,
Hirsch Imrétől élelmiszerek az internátusnak,
Igazgató rendelkezési alapjától 20 P kézügyességi jutalomra, 
Internátustól 5 P kézügyességi jutalomra,
Kontra Imrétől élelmiszerek az internátusnak,
Kund Elemér min. oszt. tanácsostól múzeális tárgyak,
Lostorfer Rezsőtől élelmiszerek az internátusnak, 
vitéz Luby Pál ezredestől könyv,
Magyar Általános Kőszénbánya Társulattól könyvek,
Magyar Külügyi Társaságtól könyvek,
Magyar Nemzeti Múzeumtól térképek,
Magyar Orsz. Közp. Takarékpénztártól 60 P segélyegyletnek, 
Magyar Posta Igazgatóságától könyv,
Moiret Edmundtól könyv,
Nyíregyházai ev. gimnázium Bessenyei önképzőkörétől könyv, 
VIIIB osztálytól könyv,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkártól 100 P ösztöndíjra,
Papp Lászlótól élelmiszerek az internátusnak,
Pesti Hazai Első Takarékpénztártól 50 P segélyegyletnek,
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Pesti Hírlap szerkesztőségétől könyv,
Plan Miksától kitömött állatok,
Renk Ernő dr. presbitertől 10 koronás arany pályadíjra, 20 koro

nás arany ösztöndíjra, 20 P szegény tanulóknak,
Riegler J. E. cégtől iskolai füzetek,
Spiegel Zoltántól 10 P ösztöndíjra,
Spitz Endrétől 10 P szegény tanulóknak,
Stankovits Ödöntől természetrajzi gyűjtemény,
Strasser Izidornétől 80 P ösztöndíjra,
Szegedi Erzsébet-líceum ref. növendékeitől könyv,
Szelényi Ödöntől könyv,
Szóld Manónétól 300 P az internátusnak,
Tanárképző Intézettől könyvek,
TÉBE megbízásából a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank útján 

500 P a segélyegyletnek,
Tőpler Kálmán felsőházi tagtól Rátz László arcképe, kitüntetései 

és könyvek,
Torday Lajostól könyv,
Tószeghy Emil vezérigazgatótól 60 P szegény tanulóknak,
Trugly János földbirtokostól múzeális tárgy és 10 P kézügyességi 

jutalomra,
Vallás- és közoktatásügy m. kir. minisztertől 2461 P a torna

terem padlózatának elkészítésére, továbbá könyvek és folyó
iratok,

özv. Zsilinszky Mihálynétől 100 P ösztöndíjra,
A nemesszívű adakozók fogadják az intézet tanári karának 

és fenntartó testületének hálás köszönetét.
A készpénz adományok összege: 6920 P.

4. ÜJABB ALAPÍTVÁNYOK.

Szántói Körösy Pál László-jutalom alapítvány. Az alapítvány 
vagyona 120 dollár névértékű 71/4%-os Magyar Országos Köz
ponti Takarékpénztár-záloglevél örökalapítványként elhelyezve a 
Magyar Orsz. Központi Takarékpénztárnál, amely minden év jú
nius havában az alapítványi tőke kamataiból két drb 20 koronás 
vagy annak megfelelő értékű aranyat bocsát az intézet minden
kori igazgatójának rendelkezésére két IV. vagy V. osztályú sze
génysorsú, jó előmenetelű és tehetséges tanuló részére, első 
ízben 1932. évben Az alapítványt tette szántói Körösy Pál 
József és neje korán elhalt fiúk emlékére, aki intézetünk IV-ik 
és V-ik osztályának magántanulója volt, azon hálától vezérelve, 
amelyet az itt nyert irányításért éreztek.

1889-es érettségizők gyűjtése. Intézetünk igazgatója a követ
kező levelet kap ta: „A Budapesti Ágostai Evangélikus Főgimná
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zium 1889-ben érettségizett növendékeinek gyűjtéséről szóló bank
kimutatást van szerencsém csatoltan megküldeni, melyből kitű
nik, hogy e gyűjtési alap a Magyar Jelzálog Hitelbanknál 1931. 
évi március 30-án 1300 P-t tett ki. Van szerencsém közölni azt is, 
hogy Scholz Kornél dr. és Eliseher Vilmos dr. barátaimmal elvileg 
megállapodtunk abban, hogy ez az alap a főgimnázium növendé
keinek Gödön berendezendő játéktelepe felállítására fordítassék. 
A terv véglegesítésekor igen tisztelt Igazgató urat természetesen 
nyomban értesíteni fogjuk. Kiváló tisztelettel Budapest, 1931 jú
nius 2. Várkonyi Oszkár dr.”

Az alapítványtevők igaz hálára kötelezik iskolánk tanári ka
rát és fenntartó testületét. A kitűzött célok iskolánk javára fognak 
szolgálni.

Az újabb alapítványok összege 1984 P.

5. AZ ISKOLAÉV LEFOLYÁSÁNAK IDŐRENDJE.

Aug. 30 javítóvizsgálatok. Szept. 1—2 pótló-, magán- és kü 
lönbözeti vizsgálatok. Szept. 3 beírás, délután alakuló értekezlet. 
Szept. 5 évmegnyitó ünnep. Szept. 6 tanítás kezdete. Szept. 8. Mo- 
rascher Hugó énektanárunk meghalt. Szept. 30 módszeres értekez
let. Rátz László volt igazgatónk meghalt. Okt. 6 nemzeti gyász
ünnep. Okt. 18 megemlékezés a finn-ugor testvériségről. Okt. 22 
Bereczky Sándor kollégánk 70-ik születési napjának megünnep
lése. Okt. 27 fűtés kezdete. Okt. 29 Zsigmondy Géza volt iskola
felügyelőnk meghalt. Okt. 31 reformáció-ünnep. Nov. 1 iskolai 
szünet. Nov. 18 ellenőrző értekezlet. Nov. 21 egyetemes gyűlés, iskolai 
szünet. Dec. 6 a kormányzó neve napján iskolai szünet, d. u. 6 óra
kor Soltész Elek dr. orvos vetítőképes előadást tart Norvégiáról. 
Dec. 11 az iskola megnézi Byrd kapitány déli sarki expedíciójáról 
készült filmet. Dec. 22-től január 3-ig karácsonyi szünet. Jan. 17 
céllövő verseny iskolánkban. Jan. 30 az I. félév vége, osztályozó 
értekezlet. Jan. 31 hármas tőrvívóverseny iskolánkban. Febr. 3 a 
n. félév kezdete. Febr. 8 Orosdy Lajos Y. osztályú tanulónk meg
halt. Febr. 19 Körössy Pál Y. osztályú magántanulónk meghalt. 
Márc. 3 értekezlet. Márc. 8 sakkverseny és Abonyi István kor
mányfőtanácsos szimultán sakkjátéka 70 budapesti középiskolai 
tanulóval. Márc. 15 nemzeti ünnep. Márc. 21.-én a Dal- és Zene
egyesület hangversenye. Március 24 értekezlet. Március 30— 
ápr. 10-ig húsvéti szünet. Ápr. 18 utolsó fűtési nap. Ápr. 19 Bóth—- 
Teleki magyar dolgozat. Április 20, 21 és 22 püspöki látogatás. 
Április 23 püspöki szünet. Április 25 az Ifjúsági Gyámintézet 
vallásos estélye. Április 26 Róth—Teleki latin dolgozat.
Április 28 ellenőrző értekezlet. Május 13 utolsó tanítási nap 
a nyolcadik osztályokban. Május 15 deprekáció és hiterősítő
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előadások. Május 16, 18 és 19 évvégi összefoglalások a nyol
cadik osztályokban. Május 21, 22 és 23 írásbeli érettségi vizs
gálatok. Máj. 23 igazgatói szünet. Máj. 21—25 iskolai kirándulás 
Aggtelekre és a Bükkbe. Június 1—4.-ig kézügyességi kiállítás. 
Június 8 utolsó tanítási nap. Június 9 az intézet hajókirán
dulása. Június 10, 11, 12 és 13 évvégi összefoglalások. Június 
13 osztályozó értekezlet. Június 18 d. u. 5 órakor évzáró 
ünnep. Jún. 15—19 szóbeli érettségi vizsgálatok. Jún. 19 beírás az 
I. osztályokba. Jún. 20 beírás a II—V ili. osztályokba.

III. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.

1. HATÓSÁGOK.

A budapesti evangélikus gimnázium fenntartója a budapesti 
deáktéri evangélikus testvéregyházak. Iskoláink ügyeit a testvér
egyházak által választott képviselőtestület intézi, amelynek egy
házi elnöke Broschkó Gusztáv Adolf esperes, világi elnöke Habe- 
rern J. Pál dr. udvari tanácsos, ny. rk. egy. tanár, közfelügyelő. 
Az iskolabizottság elnöke Németh Ödön dr., egy ny. rk. tanár, 
iskolafelügyelő, helyettese Zimmermann Ágost dr., az Állatorvosi 
Főiskola rendes tanára, iskolafelügyelő, az iskola gondnoka Scho- 
ditsch Lajos műépítész, a Felső Építőipari Iskola igazgatója. Isko
lánk közigazgatásilag a bányai ág. h. evangélikus egyházkerület
hez tartozik és Raffay Sándor dr. püspök egyházi főhatósága 
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
igazgatót küldte ki.

2. A TANÁRI TESTÜLET NYUGALMAZOTT TAGJAI.

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

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.
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3. TANÁRI TESTÜLET ÉS AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

A tanár neve, 
minősége, szaktárgyai 

és szolgálati ideje
Tantárgy és osztály

H
et

i 
ór

a-
 1 

sz
ám

 
§

Egyéb iskolai 
elfoglaltsága

M ik o la  S ándor
r. tanár, mennyiségtan, ter
mészettan, 34 év, itt 34 év

fizika VIIIA
fizikai gyakorlatok Vili A 7 A gimnázium igazgatója

B e re c z k y  S á ndo r
r. tanár, hittan,
35 év, itt 35 év

Hittan I—VIII 22 Exhortator
Az Ifj. Gyámintézet elnöke

B ogsch  S ándor d r.
r. tanár, földrajz, természet
rajz, 15 év, itt 13 év

természetrajz 
HA, IIB, IV, VIA, VIB 

földrajz II A, IV
18 A IIA oszt. főnöke 

A természetrajzi szertár őre

vitéz Dengeleg i L a jo s  d r
r. tanár, latin, görög,
14 év, itt 2 év

latin IB, VIB 
görög VIB 
torna IB

Az IB oszt. főnöke 
A cserkészcsapat parancsnoka !

F a luba  G yörgy
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 6 év, itt 6 év

mennyiségtan IA, IIB, V, VIB 
fizika III A 18

Az IA oszt. főnöke 
Az Ifj. Segélyegylet könyv

tárosa
A sakkor vezetője

Ihász Józse f
r. tanár, latin, görög, 
8 év, itt 8 év

görög VIA, VIIIB 
latin VIA, VIIItí 19 A VIIIB oszt. főnöke

Jánossy Is tván  d r.
r. tanár, latin, történet, 
17 év, itt 5 év

latin IIB
történet IV, V, VIII A, VIIIB 17

A IIB oszt. főnöke 
Az igazgatói iroda vezetője 
Ertekezleti és iskolabizott

sági jegyző

K e re csó n y i Dezső d r.
r. tanár, magyar, német,
8 év, itt 3 év

magyar IIB, V, VIB 
német IA, V, VIB 18

Az V oszt. főnöke 
Tanította a francia nyelvet, 

mint rendkívüli tárgyat, 
heti 2 órában

K la n ic z a y  S ándor
r. tanár, magyar, latin, 
22 év, itt 12 év

magyar IA, IIA 
latin IIA 15 Az internátus eforusa

K lim e n t Jenő d r.
r. tanár, görög, latin, 
28 év, itt 28 év

latin III B 
görög V 12 A klasszika-filologiai szertár 

és az éremgyüjtemény őre

K och  Is tván d r.
r. tanár, történet, földrajz, 
23 év, itt 21 év

földrajz 11B, VII
történet IIIA, HIB, VIA, VIB, VII 19 A tört. földrajzi szertár őre

K ovács  János
r. tanár, magyar, latin, 
31 év, itt 31 év

magyar nyelv IV, VIIIA 
latin nyelv IV, VIIIA 16 A VIIIA oszt. főnöke 

Az Ifjúsági Könyvtár őre

#
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A tanár neve, 
minősége, szaktárgyai 

és szolgálati ideje
Tantárgy és osztály

H
et

i 
ór

a-
1 

sz
ám

 
r

Egyéb iskolai 
elfoglaltsága

K ub a cska  A nd rás  d r.
r. tanár, természetrajz, 
földrajz. 31 év, itt 28 év

természetrajz IA, IB, V 
földrajz IA, IB, III A, III B 16 Tandíjkezelő

L o isch  János dr.
r. tanár, magvar, német, 
28 év, itt 28 év

magyar III A 
német III A, IV 
filozófia VIII A, VIIIB

A modern irod. szertár és az 
irod. osztálykönyvtár őre 

A német tanfolyam vezetője

L o so n cz i Z o ltán  d r.
r. tanár, magyar, német, 
15 év, itt 14 év

magyar III B, VII 
német II A, III B, VII, VIIIB 18 A III B osztály főnöke 

A tanári könyvtár őre

M ikó Im re
testnevelési tanár, torna, 
6 év, itt 6 év

torna IA, HA, IIItS.
IV, V, VIA, VIB, VII, 
Vili A, VIIIB

Az ijúsági sportkör vezetője 
A tornaszertár őre 
Tanította a vívást, mint rend

kívüli tárgyat

Oppel Im re
r. tanár, műv. rajz, 
mértan, 25 év, itt 25 év

rajz I—IV
r. k. rajz V—VIII 16

A Dal- és Zeneegyesület, a 
Benczúr Gyula Képzőművé

szeti Kör tanárelnöke. Az 
ének- és zenekar karnagya. 
A művészeti rajzszertár és 
zeneszertár őre 
A művészeti rajzgyakor
latok vezetője

P eschko  Z o ltán
r. énektanár,
4 év, itt 1 év

énekelmélet, egyházi és 
világi ének IA, IB, IIA, 
IIB, III A, III B, IV

7

R e m p o rt E lek d r.
r. tanár, magyar, latin, 
10 év, itt 10 év

magyar VIIIB 
latin III A, V 
torna IIIÁ

17
A 111A osztály főnöke 
Az Arany János Ifjúsági Ön

képzőkör elnöke 
Gyorsírást tanított heti 4 

órában

R enner János
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 17 év, itt 10 év

mennyiségtan 
IV, VIA. VIIIA, VIIIB 

fizika VIIIB 
fizikai gyakorlat VIIIB

18
A IV osztály főnöke 
A fizikai és mértani szertár 

őre.

v ité z  Réz H en rik  d r.
r. tanár, magyar, német,
10 év, itt 8 év

magyar IB, VIA 
német IB, IIB, VIA, VIIIA 
torna IIB

21
A VIA osztály főnöke 
A cserkészcsapat parancs

noka

S u lek  Józse f
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 31 év, itt 23 év

mennyiségtan III A, III B 
fizika III B 
mennyiségtan VII 
fizika VII

17 Az Ifjúsági Segélyegylet 
elnöke

S z o lá r F e renc  d r.
r. tanár, görög, latin, 
magyar, 25 év, itt 25 év

latin IA, VII 
görög VII, VIIIA 20 A VII osztály főnöke

V e rm e s  M ik lós  d r.
oki. tanár, óraadó, mennyi
ségtan, természettan, vegy
tan, 2 év, itt 2 év

mennyiségtan IB, IIA 10
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Hittanra a római katholikiis tanulókat Serfőző József vallás
tanár tanította. Az izraelita tanulókat hittanra a I1B osztályban 
Frenkel Dezső, a többi osztályban Havas Manó dr. tanította.

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

Prepszent István, Kovácsics Lajos fütő, Üveges Istvánná 
takarítónő.

4. A TANÁROK IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI MŰKÖDÉSE.

Bereczky Sándortól megjelent: Jézus élete és tanítása a közép
iskolák III. osztálya számára XI. kiadásban Rókáinál; A keresztyén 
egyház rövid története a középiskolák III. osztálya számára XII. ki
adásban Rókáinál.

Bexheft Ármin dr. Budapest székesfőváros iskoláihoz az egész
ségtantanítás megfigyelésére és irányítására a vallás- és közokt. minisz
ter által kinevezett szakfelügyelő; a budapesti Pázmány Péter tud. 
egyetemen fennálló Népiskolai Iskolaorvosi Tanfolyamon az „Iskola- 
hygiénia” tanára s a vizsgáló bizottság tagja; az Egyetem Bölcsé
szeti Rarával kapcsolatos Középiskolai Tanárképzőintézeten az „Is
kolaegészségtan” előadó tanára; a Tisztiorvosi Tanfolyamon az „Is
kolai Egészségtan” tanára; az Orvosi Továbbképzés Bizottsága által 
rendezett „Szociálhygiéniai Továbbképző Tanfolyamon ’ ’ az „Iskolai 
Egészségügy” előadója. Az Országos Orvosszövetség Iskolaorvosi 
szakosztályának ügyvezető elnöke; a Sportorvosi Szakosztály és az 
Orsz. Eözegészségi Egyesület választmányi tag ja ; az Iskolaorvosi és 
Egészségtantanári Szakbizottság alelnöke; az Orsz. Világítástechni
kai Bizottságnak a Népjóléti Miniszter által delegált tag ja ; az Er
zsébet Népakadémia igazgatósági, a Szabad Lyceum választmányi 
tag ja ; a Nemzeti Gyermekhét nagybizottságának tagja s a Gyermek
egészségügyi Szakosztály főtitkára; a II. kerületi Testnevelési Bi
zottság s a Eerületi Választmány tagja. Ezenkívül számos orvosi, 
természettudományi, egészségügyi és társadalmi egyesület rendes, 
ill. választmányi tag ja ; a Csalogány-utcai Állami Elemiiskolai Ta
nítónőképző Intézet egészségtantanára és intézeti orvosa. Székes- 
fővárosi kerületi orvos. — Több tudományos és népszerű előadást 
tartott az Orsz. Rözegészségi Egyesületben, a „Teleiá”-ban s a Sza
bad Lyceumban. Megjelent munkái: „Egészségtan a polgári leány
iskolák számára” III. kiadás (Áthenaeum) ; „Az iskolaorvosok és 
egészségtantanárok kiképzése” (Egészségvédelem) ; „A hanyag gyer
mek” (Egészségvédelem)'; „Mit tanítunk az egészségtanban és mit 
nem tanítunk?” (Egészség) ; „Az iskolaorvos szerepe az ifjúság 
sexuális nevelésében” (Teleia). Az Orsz. Rözeg. Egyesület és az 
Orvosszövetség Iskolaorvosi Szakosztályának megbízásából „Emlék
iratot” dolgozott ki az iskolaorvosok alkalmazása és helyzetük javí
tása tárgyában.
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Kerecsényi Dezső dr. írt több tanulmányt, cikket és kritikát az 
Irodalomtörténet, Napkelet, Protestáns Szemle, Protestáns Tanügyi 
Szemle c. folyóiratokba és programmértekezést ez évi értesítőnkbe. 
Előadást tartott a Magyar Irodalomtörténeti Társaságban „Katona 
József színi utasításai” címmel. A Református Konvent számára 
tankönyvbírálatokat készített. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
választmányi tagja.

Koch István dr. tervezte Németh Józseffel együtt a „Történelmi 
Atlasz” I. részét (Magyar történelem) ; megírta Barthos Kálmánnal 
együtt „Magyarország történeimé”-t (tankönyv a VIII. oszt. szá
mára).

Kubacska András dr. természetrajzi cikkeket írt az Ifjúság és 
Életbe. Természetrajzi, földrajzi tankönyveket bírált az Ev. Egye
temes Tanügyi Bizottságnak. A Kogutowicz-féle iskolai földrajzi at
lasznak munkatársa.

Loisch János dr.-tói cikkek jelentek meg a „Karpathen-Post ”- 
ban, a „Zipser Heimat ”-ban és a „Szepesi Híradó ”-ban.

Losonczi Zoltán dr.-tói megjelent: „A magyar nyelv a XIV. 
század közepétől a XVI. század végéig” című munkája (Budapest, 
1931) s „A kettős felszólító alakok magyarázati lehetőségei” című 
cikke (Magyar Nyelv). Könyvismertetéseket írt a Protestáns Szem
lébe s a Protestáns Tanügyi Szemlébe. Az Ev. Egyetemes Tanügyi 
Bizottság megbízásából német nyelvi tankönyveket bírált.

Mikola Sándor Rátz Lászlóról írt megemlékezést az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlönybe. Előadást tartott a Mat.he- 
matikai és Fizikai Társulatban a szappanhártyákban létesíthető elek
tromos mozgásokról, a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének 
mathematikai és természettudományi szakosztályában a s'zínszórás 
tanításáról. A budapesti középiskolai tanárképző intézetben heti 2 
órában előadásokat tartott a fizika tanításának módszertanából. Ez 
intézet igazgatótanácsának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
1. tagja, a Vendvidéki Szövetség elnöke.

Oppel Imre arcképeket festett; illusztrációkat készített az „Ifjú 
évek” c. ifjúsági folyóiratba.

Peschko Zoltán a fasori ev. templom és a Fasori Ev. Énekkar 
karnagya, több egyházi hangversenyen és rádiós istentiszteleten sze
repelt mint előadóművész és dirigens.

Renner János cikket írt Kepler tudományos jelentőségéről a 
„Protestáns Tanügyi Szemlé ” -be.

vitéz Réz Henrik d ó tó l megjelentek cikkek a „Deutsch-Unga
rische Heimatsblätter”-ben, az „Evangélikus Népiskoládban és a 
cserkész „Vezetők Lapjá” -ban. — A Magyar Cserkészszövetség Or- 
szágos Intézőbizottságának és Országos Központi Fegyelmi Bíróságá
nak rendes tagja.
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Szolár Ferenc dr. cikket írt „Az új tanterv görög és latin nyelvi 
részéről” a Prot. Tanügyi Szemlébe; Gyóni Gézáról szóló megem
lékezéseket a Lyra és a Magyar Család c. folyóiratokba. A Rádió
stúdióban felolvasást tartott „Emlékezés Gyóni Gézáról” címen.

IV. TANANYAG.
1. A RENDES TÁRGYAK.

A VIIIA és VIIIB-ben a régi, a többi osztályban az új állami 
tanterv szerint tanítottunk, az előírt tananyagot elvégeztük, a né
met nyelv és a matematika tanítását az alább ismertetett módon 
kibővítettük és az I—IV osztályokban éneket is tanítottunk.

1. A német nyelv tanítása. Iskolafenntartó hatóságunk 
határozata szerint miniszteri jóváhagyással a német nyelvet 
már az első osztályban is tanítottuk heti 2 órában. Az idén 
azonban a főhatóság határozata alapján csak a németül nem be
szélő tanulók részesültek oktatásban. A tanulók csak szorgalmi 
osztályzatot kaptak s azokat, akik a követelményeknek nem felel
tek meg, nem osztályoztuk.

2. A matematika tanítása. Ámbár a VIII osztályban még a 
régi tantervben előírt anyagot tanítottuk, mégis a matematika ta 
nításában, miként azt már 28 év óta tesszük, bevezettük az infini- 
tezimális számítások alapfogalmait, lényegében úgy, miként azt az 
1924. évi új állami tanterv előírja.

2. RENDKÍVÜLI TÁRGYAK.

1. Német nyelv. 18 tanuló vett részt a tanfolyamon, a VII. 
osztályból 2, az V-ből 1, a IV-ből 5, a IIIA-ból 6, a IIA-ból 2, a 
IIB-ből 1 tanuló. Évközben kilépett 3, 15 maradt az év végéig. 
Két délutánra elosztva heti 2 és fél órát tartottunk. Anyaga volt: 
a mindennapi életből vett beszéd- és értelemgyakorlatok, Hölzel- 
képek leírása, olvasmány I. P. Hebel „Schatzkästlein” című műve. 
A tanfolyam vezetője Loisch János dr. volt.

2. Francia nyelv. Heti 2 órában tanulta 19 tanuló, ebből 8 
kezdő és 11 haladó. Végzett anyag: a) Kezdők: Könnyebb beszéd- 
gyakorlatok, szókincsgyűjtés, a francia nyelvtan elemei, b) Hala
dók: V. Bouillot Le Francai« par les Textes (Cours moyen) című 
könyve alapján szövegmagyarázatok, nehezebb beszédgyakorlatok, 
alak-(rendhagyó igék) és mondattani ismeretek, gallicizmusok gyűj
tése. Tanította Kerecsényi Dezső dr.

3. Fizikai gyakorlatok. A fizika tanítását a VIII osztályban 
idén is laboratóriumi gyakorlattal kapcsoltuk össze. E gyakorla
tok ugyan nem kötelezők, azonban az idén is, miként az előző évek
ben, csekély kivétellel valamennyi VIII osztálybeli tanuló részt 
vett bennük. Intézetünk e célra megfelelő eszközökkel fel van sze
relve, úgyhogy egy-egy osztály tanulói két csoportban hetenként
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másfél óráig valamennyien ugyanazon a problémán azonos eszkö
zökkel dolgozhatnak. E tanfolyamok vezetéséért a tanárok az is
kolafenntartótól kapnak díjazást, a tanulóktól beszedett összeget 
(félévenként és tanulónként 8 P-t) az elhasznált anyagszerekre, tö
rött eszközök pótlására, javítására és új eszközök beszerzésére for
dítottuk.

A VIIIA osztály fizikai gyakorlatait Mikola Sándor, a VIIIB 
osztály gyakorlatait Renner János vezette. Mind a két osztályban 
a következő problémák kerültek feldolgozásra: Színképek meg
figyelése, fényelhajlási és interferenciajelenségek egyéni észlelése, 
fényforrások erősségének összehasonlítása; a hőmérő alappontjai
nak meghatározása, a lehűlés időbeli lefolyásának vizsgálata, fo
lyadék hőkiterjedési együtthatójának mérése, különböző hőmér
sékletű víztömegek keverése, szilárd testek fajhőjének mérése, a 
víz párolgási hőjének s a jég olvadási hőjének mérése, a konyhasó
oldat forráspontjának változása a koncentrációval, kísérletek 
cseppfolyós levegővel és szénsavval, a levegő nedvességének meg
határozása a harmatpont mérésével, a telített vízgőzök nyomásá
nak mérése; mágneses alapjelenségek, mágneses erőterek megvizs
gálása mágnestűvel és vasporral, mágneses póluserősség mérése 
mágneses mérleggel, mágnes lengéseinek megfigyelése különböző 
erősségű terekben; elektromos lámpák és egyéb berendezések kü
lönböző kapcsolása, elektromos ellenállás mérése Wheatstone-féle 
híddal, egyenárammal és váltakozó árammal, a munka hőegyen- 
értékének meghatározása az áram hőhatása alapján, vízvoltaméter, 
áram és mágnes kölcsönös hatása, áramvezető tekercs mágneses 
hatásának függése az áramerősségtől és a menetszámtól, indukált 
áramra vonakozó kísérletek, elektromos kisülés ritkított gázakban.

4. Ásványkémiai gyakorlatok. Az 1930—31-iki tanévben az 
ásványtannal kapcsolatban a IV osztály tanulói részére gyakor
latokat tartottunk. A gyakorlatokon 45 tanuló vett részt 2 cso
portban, heti 1—1 órában. A gyakorlatok célja az volt, hogy a ta
nulók az előírt ásványtan, kémiai és geológiai elméleti ismere
teiket laboratóriumi munkával gyakorlatilag kiegészítsék, megis
merjék a közönségesebb ásványokat és kőzeteket, azok kristály
tani, fizikai és kémiai tulajdonságait. E szerint a gyakorlatok 
anyaga is a következőképen oszlott meg: 1. Kristálytan, rajzolás, 
paraméterek és kristályalakok begyakorlása fa- és papirosmintá
kon. 2. Ásványfizika: Sűrűség, keménység, karc, hasadás, olvadás, 
kristályosítás, oldódás. 3. Ásványkémia, legegyszerűbb kémiai esz
közök és készülékek, a qualitativ elemzés néhány példája, láng
festés, sav, bázis só és reagensei, savmaradékok felismerése. 4. Ás
ványok és kőzetek felismerése gyakorlati alapon. Az ásványkémiai 
gyakorlatokat Bogsch Sándor dr. vezette.

5. Gyorsírás. A gyorsírás kezdő fokát, a fogalmazási gyors
írást, 23 tanuló tanulta. (HA 1, IIIA 8, V 8, VIA 3, VIB 3, VIIIB

3
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1). A haladók tanfolyamára 16 tanuló járt (IIIA 1, IV 7, V 1, 
V1B 2, VII 5). Mindkét tanfolyamot heti két-két órában Remport 
Elek dr. vezette.

6. Művészeti rajzgyakorlatok I—IV oszt. A természet utáni 
megfigyelések gyakorlására egyszerű használati tárgyak, (kan
csók, edények stb.) rajzolása és festése. Résztvevők száma 16. -— 
V—VIII. oszt. Szabadabb művészi feladatok megoldása, csend
életfestés, plakátervezés, tájképfestés, figurális rajz gipsz- és élő- 
modell után. Résztvevők száma 7. Vezető tanár: Oppel Imre.

7. Vívás. Mikó Imre vezetésével 40 tanuló tanult vívni. Közü
lük 10 kezdő tőrvivó, 8 kezdő kardvivó, 15 haladó tőrvívó, 7 ha
ladó kardvívó volt. A kezdők az alapfogalmak elsajátításáig cso
portosan gyakoroltak, azután ép úgy, mint a haladók, egyéni ki
képzésben részesültek.

8. Céllövő tanfolyam. A játékdélután helyett céllövő tanfolya
mot tartottunk, amelyen az V-ből 28, a VIA-ból 16, a VIB-ből 28, 
a VH-ből 14, a VIIIA-ból 4, a VIIIB-ből 11 tanuló vett részt. A 
tanfolyamot intézetünk e célra felszerelt tornatermében és a VII. 
kerületi polgári lövöldében tartottuk. Vezetője Blásovits Jákó 
leventeoktató volt.

V. TANKÖNYVEK.
I OSZTÁLY.

Bereczky, Ó-szöv. élet- és jellemk., 11. kiadás. Klaár Fülöp, 
Luther kis kátéja, 2. kiadás. Szinnyei-Réger, Magyar olvasó, I. 
rész. Szinnyei, Magyar nyelvtan, I. rész, 19. kiadás. Hittrich- 
Kliment, Latin nyelvtan és latin olvasó, I—II. o. sz. Miklós-Kaib- 
linger-Koszó, Német nyelvk., I. (reálisk.). Lakos-Németh, Föld
rajz, I. k. (1926. kiad.) Kogutowicz, Földrajzi iskolai atlasz. Szi- 
lády Z., Kis természetrajz, I. r., 4. kiadás. Lévay-Kronberger, 
Mennyiségtan. Dr. Wagner, Ifjúsági daloskönyv.

II OSZTÁLY.

Bereczky, Jézus élete és tanítása. Klaár Fülöp, Luther kis 
kátéja, 2. kiadás. Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r., 13. kiadás. 
Kovács G., Magyar olvasókönyv, II. rész. Hittrich-Kliment, Latin 
nyelvtan és latin olvasó, I—II. o. sz. Miklós-Kaiblinger-Koszó, 
Német nyelvk., I. (reálisk.) Lakos-Németh, Földrajz, 2. k. (1926.) 
Kogutowicz, Iskolai atlasz. Szilády Z., Kis természetrajz, II. rész. 
Lévay-Kronberger, Számtan és algebra, geometria, II—III. o. szá
mára. Dr. Wagner, Ifjúsági daloskönyv.

III OSZTÁLY.

Bereczky, Rövid egyháztörténet, 12. kiadás. Klaár Fülöp, 
Luther kis kátéja, 2. kiadás. Kovács G., Magyar olvasókönyv, III.
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o. sz. Szinnyei, Rendsz. magyar nyelvtan, 16. kiadás. Hittrich- 
Kliment, Latin nyelvtan. Hittrich, Latin szókönyv. Hittrich-Kli
ment, Latin olv. III—IV. o. sz. Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német 
nyelvk., II. (reálisk.). Ember-Dékány, Magyarok története. Bar
thos-Kurucz, Tört. atlasz. Magyarorsz. Lakos-Németh, Földrajz, 
III. r. (1927. k.). Kogutowicz, Iskolai atlasz. Mikola S., Fizika, 
gimn. és r.-gimn. számára. Lévay-Kronberger, Számtan és algebra, 
II., geometria, II—III. o. sz. Dr. Wagner, Ifjúsági daloskönyv.

IV OSZTÁLY.

Bereczky, Hit- és erkölcstan, 9. kiadás. Klaár Fülöp, Luther 
kis kátéja, 2. kiadás. Arany-Lehr, Toldi (Jeles Írók Isk. Tára. ki
adás). Pintér-Zlinszky, Stilisztika. Hittrich-Kliment, Latin olvasó, 
III—IV. o. sz. Hittrich-Kliment, Latin nyelvtan. Hittrich, Latin 
'szókönyv. Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk. II. (reálisk.). 
Ember L, Az ókor története. Barthos-Kurucz, Tört. atlasz. Ókor. 
Lakos-Németh, Földrajz, IV. kötet, 1927. Kogutowicz, Atlasz. 
Toborffy Z., Ásványtan, és kémia. Lévay-Kronberger-Schmiedt, 
Algebra, Lévay-Kronberger-Schmiedt, I., Geometria I. Dr. Wag
nern Ifjúsági daloskönyv.

V OSZTÁLY.

Bereczky, A keresztyénség megalap. tört. Pintér-Riedl, Reto
rika. Kalmár-Édes, Livius szemelvények. Wirth, Latin lírai szemel
vények. Hittrich, Latin szókönyv, Hittrich Római régiségek, 5. ki
adás. Jirka, Görög olv.-könyv, V. o. Maywald-Vayer, Gör. nyelvtan, 
8. k. Hittrich, Görög szókönyv, Hittrich, Görög régiségek. Miklós- 
Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk., III. (gimn.). Ember I., Világ
tört., II. rész (Középkor). Barthos-Kurucz, Tört. iskolai atlasz. Kö
zépkor. Szilády Z., Növénytan. Lévay-Kronberger-Schmiedt, Al
gebra II. rész, V—VI. oszt. számára, Lévay-Kronberger-Schmiedt, 
Geometria, II. rész, V—VI. oszt. számára.

VI OSZTÁLY.

Bereczky, Keresztyén egyháztörténet, I. Pintér-Riedl, Poétika,
3. kiadás. Wirth, Vergilius, 6. kiadás. Reibner, Sallustius. Rorák, 
Cicero. Hittrich, Latin szókönyv. Hittrich, Római régiségek. Ma- 
rót-Wagner, Homeros Odyssea. Maywald-Vayer, Görög nyelvtan, 
8. k. Jirka, Görög olvasó, VI. o. Hittrich, Görög régiségek. Hittrich, 
Görög szókönyv. Schiller, Wilhelm Teli, 7. k. (Jeles írók Isk. 
Tára.) Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német nyelvk., III. (gimn.). Em
ber I., Világtörténet, III. Barthos-Kurucz, Tört. iskolai atlasz. Kö
zép- és újkor. Szilády Z., Állattan. Lévay-Kronberger-Schmiedt, 
Algebra, II., V—VI. o. számára. Lévay-Kronberger-Schmiedt, 
Geometria, II. Lóky B., Négyjegyű logaritmus.

3*
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VII OSZTÁLY.

Bereczky, Egyet. kér. egyht. és a magyar ev. egyház törté
nete, II. rész, 4. kiadás. Beöthy-Kéky, A magyar nemzeti irodalom
tört., I. rész, 15. kiadás. Szinnyei, A magyar nyelv. 13. kiadás. 
Vergilius, Aeneiséből. Szemelv. (Wirth) 4. k. Reibner, Cicero De 
Signis. Reibner, Plinius levelei. Hittrich, Latin szókönyv. Hittrich, 
Római régiségek. Homeros Illiásából szem. (Szent István). Gör. 
lírai anthologia. Sophokles Antigone. (Szt. István Társ.) Maywald- 
Vayer, Görög nyelvtan, 8. kiadás. Hittrich, Görög szókönyv. 
Hittrich, Görög régiségek. Miklós-Kaiblinger-Koszó, Német nyelv
könyv, IV. r. Madai-Koch-Német, Világtörténet, VII. o. Barthos- 
Kurucz, Tört. iskolai atlasz. Légii,] óbb kor. Kalmár-Vargha, Föld
rajz, VII. o. Szijártó-Fornwald, Kísérleti fizika, I. r. Lévay-Kron- 
berger-Schmidt, Algebra, VII—VIII. oszt. Lévay-Kronberger- 
Schmidt, Geometria, VII—VIII. oszt.

VIII OSZTÁLY.

Zsilinszky, Hit- és erkölcstan. Beöthy, A magyar nemzeti iro
dalomtört., II. rész, 15. kiadás. Horatiusból Szemelvények (Wirth). 
Tacitusból Szemelvények (Schmidt A.). Hittrich, Latin szókönyv. 
Hittrich, Római régiségek, 6. kiadás. Homeros Hiasából szemelvé
nyek (Kempf). Geréb, Görög prózai szemelvények. Maywald-Vayer, 
Görög nyelvtan. Hittrich, Görög szókönyv. Hittrich, Görög régi
ségek. Miklós-Kaiblinger, Német nyelvk., V. r. Kiss, Magyarország 
történelme, VIII., 2. kiad. Szijártó M., Kísérleti fizika, II. r., 2. 
kiadás. Beke, Algebra, 10. kiadás. Ábel-Lévay-Polikeit, Mértan, II. 
r., 5. k. Lutter, Szorszámi táblák, 16. kiadás. Böhm-Tankó, Lélek
tan és logika.

SEGÉDKÖNYVEK.

Protest, tanulóknak, Dunántúli énekeskönyv, I—VIII. o. 
Dunántúli ev. dallamoskönyvecske, I—VIII. Újszövetség zsoltárok
kal, I—IV. o. Burián, Latin-magy. szótár, III—VIII. o. Burián Ma
gyar-lat. szótár, V—VIII. o., fűzve. Hittrich-Kliment, Latin nyelvtan, 
V—VIII. o. Lévay-Vida, Görög szótár, I—II. *r. Kardeván K., A 
német nyelvtan kis tükre. Kelemen B., Magyar-német zsebszótár, 
III—VIII. oszt., 16. kiadás. Kelemen B., Német-magyar szótár, 
III—VIII. oszt., 16. kiadás. Rátz L., Math, gyakorlókönyv I., II. 
rész. Pauler, Bevezetés a filozófiába. Gergely J., Magyar motívu
mok gyűjteménye, II—IV. o. Dr. Wagner J., A magy. diák dalos
könyve.
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VI. SZERTÁRAK ÉS KÖNYVTÁRAK.

1. Tanári könyvtár. Gyarapodás az 1930—31. tanévben:
A) 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. Szá
zadok. 17. Zeitschrift für physikalischen und chemischen Unterricht.

b) Egyéb művek: 1. A középiskolai tárgyak egymásra vonatkoz
tatása a gyakorlatban. írták a budapesti ev. leánykollégium tanárai. 
Bp., 1930. 2. Akadémiai időszakos kiadványok (Almanach, Archaeo- 
logiai Értesítő, Emlékbeszédek, Etymologiai Szótár). 3. Babits: 
Élet és irodalom. Bp. 4. Bartóky: Űj magyar fabulák. Bp., 1929. 
5. Eugen Binder: Ernst und Scherz fürs Zipser Herz. Késmárk,
1931. 6. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 
1931. 7. Hitvallás és Tudomány. Sopron, 1930. 8. Ipsén: Sprach
philosophie der Gegenwart. Berlin, 1930. 9. Jávorka-Csapody foly
tatólagos növénytani füzetei. 10. Hóman-Szekfű: Magyar történet. 
II. 11. Imre Lajos: Az ifjúság válsága. Nagybánya, 1930. 12. Kar
ner Károly: A felekezetek Magyarországon. Debrecen, 1931. 13. Ká
rolyi Á rpád: Néhány történelmi tanulmány. Bp., 1930. 14. Luther- 
társasági kisebb kiadványok. 15. Nyírő: A sibói bölény. 16. Péterfy 
Dramaturgiai dolgozatai. Bp., 1931. 17. Pintér Jenő: Magyar Iro
dalomtörténete. II. Bp., 1930. 18. Raffay Sándor: Amit az Ür üzen. 
1—8. 19. Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. 
Pécs, 1931. 20. Vajda Péter erkölcsi beszédei. Bp., 1931.

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

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

b) Egyéb művek: A VIIIB osztálytól (történettanáruk iránti
tiszteletből): Burkhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien.
Leipzig, 1926. — Bereczky Sándortól: Szeberényi: Luther vagy
Loyola. Békéscsaba, 1928. — Az ev. egyetemes egyháztól a speyeri 
birod. gyűlés emlékkönyve. -— Haberern J. Pál dr. közfelügyelő úr
tól: Griffith, Fidelis, Coxon, Mitchell, Channing, Clark angolnyelvű, 
Hoensbroech, Braasch, Jatho németnyelvű vallástörténeti munkái 
s Luther Reallexikonja. — Hittrich Ödön dr. főigazgató úrtól egy 
hídépítészeti tanulmány. — Kerecsényi Dezső dr.-tól: a Négyesy 
Emlékkönyv. — A Magyar Általános Kőszénbánya Társaságtól a 
Közgazdasági Enciklopédia III—IV. kötete. — A Magyar Nemzeti 
Múzeumtól Schedius és Blaschnek térképe. — A Magyar Külügyi
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Társaságtól: A háborús felelősség 3 újabb füzete. ■— Mikola Sán
dortól: Szeberényi Lajos három munkája. — A Tanárképző Inté
zettől : Grúz és Ortvay 1—1 értekezése. ■— A vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumtól: a Tanügyi Kongresszus Naplója. — Szer
zőktől, kiadóktól: 1. Brachfeld Olivér: Magyar vonatkozások a 
régi katalán irodalomban. Bp., 1930. 2. Farkas Géza: Az én rossz 
kis barátaim. Pozsony, 1931. 3. Kőszegi László két művészettani 
értekezése. 4. Légrády testvérek: Igazságot Magyarországnak. Bp.,
1930. 5. A Magyar Posta Igazgatósága: Az 50 éves magyar táv
beszélő. 6. Edmund Moiret: Spätherbst. 7. Nyíregyházi ev. gimn. •
Bessenyei önképzőköre: Bessenyei György kisebb költeményei.
Nyíregyháza, 1931. 8. A szegedi Erzsébet líceum ref. növendékei:
Bethlen Emlékkönyv. 9. Dr. Szelényi Ödön: A filozófiai pedagógia 
magyar úttörői. Sopron, 1931. 10. Torday Lajos: A középiskolai 
tanár feladata és munkája. Bp., 1930.

A tanári könyvtár jelenlegi leltározott könyvállománya 7607 
mű 17.980 kötetben.

2. Irodalmi osztálykönyvtár. Az idén nem gyarapodott, csak 
a tönkrement köteteket pótoltuk.

3. Ifjúsági könyvtár. Gyarapodás 52 mű. Ebből vétel 47, aján
dék 5. A könyvtárban van 1570 kötet, 8 szekrénybe szétosztva. Az 
I—IV osztályok tanulói használják 1.50 P évi díjért, tandíjmen
tesek ingyen. Az egyes osztályokban a magyar nyelv tanára, vagy 
az osztályfőnök kezeli.

4. Arany János-kör könyvtára. A könyvtár gyarapodása 52 
mű, ebből ajándék 6 mű. A könyvtár köteteinek száma 2767. A kör 
könyvtárosai hetenkint két könyvtárórát tartottak, egyet az Y és 
VI osztályok számára, egyet a YII és VIII osztályok számára.

5. A tört. földrajzi szertár nem gyarapodott.
6. Modern irodalmi szertár. Űj beszerzés: Hübner W .: Didak

tik der neueren Sprachen. Frankfurt, 1929. — Fischer I. M. :
Methodik des Deutschunterrichts. Frankfurt, 1930. — Albert M.:
Die Flandrer am Alt. Hermannstadt, 1923. — Klingsor, 7. Jg.
8—9. 10. H. Kronstadt 1930. — Schremmer W .: Schlesische 
Volkskunde. Breslau, 1928. — Masaryk T. G. Ceská otázka.
V Praze, 1924. — Neruda I . : Povidky malostranské. V
Praze, 1923. — Kalincák I . : Restavrácia. V Prahe, 1928. — Hur- 
bán Vajansky, Sv.: Sobrané diela. HL V Trnave, 1924. -— Bes
senyei Gy.: A törvénynek útja. Budapest, 1931. — Orend Misch:
Von Siebenbürgisch-sächsischer Bauernart. Hermannstadt, 1929.— 
Schullerers A .: Siebenbürgisch-sächsische Volkskimde. Leipzig,
1926.

7. Klasszika-filológiai szertár. Vétel útján a következő mű
vekkel gyarapodott: Mitsotakis, Neugriechisch-Deutsch Wörter-
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buch; Oroszlán Z .: Antik terrakotta-gyűjtemény a Szépmüv.
Múzeumban.

8. Fizikai szertár. A szertár gyarapodása vétel útján: 15 drb 
hőmérő, színszűrő üveglapok, kvarclámpa, 12 drb flintüvegprizma, 
2 drb Beckmann-féle spektrállámpa, Osram pontfénylámpa, 6 drb 
üvegkád fénytörési jelenségek tanulmányozásához, 10 drb optikai 
lencse, 6 drb állvány kis vetítő ívlámpához, Hilger-féle optikai 
rács, 16 drb rúdmágnes, 2 drb vákuumcső. Kisebb beszerzések: 
üvegcsövek, üveglemezek, tükrök, csavarok, különféle elektromos 
szerelőanyagok, vegyiszerek, fémnátrium, paraffin, éter, benzin, 
szénkéneg, karton- és rajzlapok stb. Javítások: kis vetítő ívlám
pának, érzékeny galvanométernek, olajos légszivattyú motorjá
nak, s a nagy induktor primér-tekercsének javítása, hegedüvonók 
szőrözése. Beszerzésekre és javításokra ebben az évben összesen 
1428 P 71 f összeget fordítottunk.

9. Természetrajzi szertár. Az elmúlt évben a természetrajzi
szertár gyarapodott vétel útján a következő művekkel: Kühnt:
Bestimm. Tab. d. Käfer és Reitter: Fauna Germanica, Käfer 5 
kötet (93 P 41 f ) ; adományozás útján birtokunkba került: 13 drb 
kőzet (Stankovith Ödön úr ajándéka), erdei szalonka, gatyás 
ölyv, fülesbagoly (Plan Miksa úr ajándéka), kagyló-csiga gyűjte
mény, halfürész, orrszarv (Hertzka Róbert úr ajándéka), mam- 
muth fog és csigolya (Kund Elemér úr ajándéka), 2 faág rákos ki
növésekkel, (Kemény Lajos VI o. t. ajándéka), kis ásványgyüjte- 
mény (Bárok Lajos IV o. t. ajándéka), csillámlemezek (Kubacska 
Endre dr. úr ajándéka), továbbá számos természetrajzi objektum, 
tanítványaink gyűjtéséből. Az adományozóknak ez úton is hálás 
köszönetét mondunk. Külön ki kell emelni Bárok Lajos IV, Nagy 
Pál IV és Barsi Lajos IV o. tanulók buzgó szorgalmát és ügyessé
gét, akik előadótermünk részére atomsúly-ötvözet és fémek táblá
zatát készítették el.

10. A Dal- és Zeneegyesület szertára, könyv- és hangjegy
tára. Szertári felszerelésünk nem gyarapodott. Vétel útján be
szereztük a köv. müveket: Mozart: Divertimento, (vonóstrió V.— 
A.—C.). Mozart: Symphonie concertante (trió P.—V.—A.). Schu
bert vonóstrió B. (V.—A.—C.). Mozart: Duette (V.—A.). Beetho
ven: Duette (V.—C.). Corelli: kamaraszonáták (V,—V2—C.). 
Hadyn: Duett (V.—Ve.) Haydn vonóstrió (V.—A.—Ve.) és Reger 
vonóstrió (V.—A.—Ve.).

11. Éremgyüjtemény nem gyarapodott.
12. Mértani szertár. Gyarapodás ebben a tanévben nem volt.
13. Művészeti rajzszertár. Adományozás útján gyarapodott 

néhány kisebb korsóval. Könyvtár gyarapodása a „Magyar Mű
vészet” VII. évf. és „Képzőművészet” c. folyóirat V. évfolyamá
val. Vétel útján beszereztük: Huszka: A magyar túráni ornamen-
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tika története. Lyka: A művészetek története. B író: Kovács Mi
hály élete és művészete c. müveket.

14. Egészségtani szertár. — A ' mentőszekrény kiegészítésére 
szükségelt kötözőszerektől eltekintve — nem gyarapodott.

15. Tornaszertár. Űj beszerzések: 11 pár futócipő, 3 drb ge
rely, 1 drb 5 kg-os súlygolyó. Javítások: 3 drb ugrószekrény, fa- 
botállvány, öltözőszekrények, 2 drb szertárszekrény, 2 drb magas- 
ugrómérce.

16. Az intézet képtára. Gyarapodás: Bereczky Sándor óla j- 
festményű arcképe, festette Oppel Imre, a tanári kar költségén. 
Rátz László arcképe, Töpler Kálmán ajándéka, 15 drb város- és 
tájkép.

VII. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

1. Arany János-kör. Az Arany János-kör munkáját Remport 
Elek dr. tanár-elnök felügyelete mellett a következő tisztviselők 
vezették: Balogh János I. titkár, Zsoldos Ferenc II. titkár, Singer 
Iván III. titkár, Erdélyszky Zsigmond főpénztáros, Kövecses Fe
renc és László István főkönyvtárosok, Remport István főellenőr, 
Deutsch Gábor, Lorber János, Pásztor Ferenc pénztárosok, Kurucz 
Gyula, Uhrik Gyula, Badinyi Lajos ellenőrök, Kovácsovics Tibor, 
Nagy László, Tóth László, Fiiló Zoltán, Schráder Alajos, Pénzes 
Sándor, Rózsa Béla, Hanzély Ervin és Zmeskál Miklós könyv
tárosok.

A körnek 152 tagja volt. A 20 rendes ülés napirendjén szere
pelt 15 tanulmány, 4 novella, 17 vers, 7 műfordítás, 4 szabadelő
adás és 16 szavalat. A kör Katona József emlékére díszülést ren
dezett, melynek műsorán Balogh János, László István, Zsoldos 
Ferenc, Láng András szerepeltek tanulmánnyal, Freund György, 
Koritsánszky Árpád és Nagy Mihály pedig a Bánk bán egy jele
netét adták elő.

A középiskolai szépirodalmi versenyek mintájára rendezett 
novellaversenyen Tóth László lett a nyertes, dicséretben részesült 
Halmos György.

Az évvégi pályázatokra a kör tagjai szép eredménnyel s az 
előző éveket jóval felülmúló buzgalommal dolgoztak. Egy-egy 
arany jutalmat nyert Tóth László útleírása, Balogh János, Láng 
András, Zsoldos Ferenc, Pál László tanulmánya, Balogh János 
verssorozata és novellája, Erdős Pál műfordítása. Könyvjutalom
ban részesült Elek István és Erdős Pál közös tanulmánya, Tóth 
László tanulmánya, Bartl István verssorozata és műfordítása, Ba
logh János műfordítása. Dicséretet érdemelt Erdős Pál, Singer 
Iván tanulmánya és László István meg Zsoldos Ferenc közös érte
kezése, továbbá Elek István verse és novellája és Dér Miklós no
vellája.
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A szavalóverseny díját a kör Láng András és Koritsánszky 
Árpád közt osztotta meg. Az idézetversenyben Láng András lett 
az első. A Döbrentey-aranyat a kör legmunkásabb tagja, Balogh 
János kapta.

2. Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke: Oppel Imre, ifj. elnök 
Faragó György, főpénztáros Nussbaum Frigyes, főgondnok Franki 
Károly, főkönyvtárosok Fehér György és Dombrádi Nagy László, 
főjegyző Freund György, ellenőr Remport István, főrendező Stark 
Tibor VIII oszt. tanulók, alkönyvtáros Radnai Lóránt, alpénztáros 
Heintz Károly, algondnok Kurucz Gyula, Flesch Péter és Hoch- 
singer Pál. A 100 tagú énekkar és a 28 tagú zenekar karnagya 
Oppel Imre tanárelnök volt.

Március 21-én rendeztük egyetlen hangversenyünket. Ezen 
felülfizetni voltak szívesek: beckói Bíró Gyula, Fellner Pál, Né
meth Ödön dr. 20—20 P-t, Fejér Árpád dr., Raffay Sándor, Tolnay 
Kornél 10—10 P-t, Baldauf Mátyás 8 P-t, Kovács Sándor, Milder 
Gusztáv dr., Milkó Imre Pál 5—5 P-t, Tinschmidt Ede 3 P-t, 
Broschkó Lajos, Eibenschütz György, Kovács A. Ödön, Pohl Sán
dor dr. 2—2 P-t, Horváth Károly, Kovácsevics Márta, Németh 
György 1—1 P-t és N. N. 60 fillért. Fogadják nemes cselekedetük
ért hálás köszönetünket. December 14-én és március 1-én zenedél- 
előttöt rendeztünk, hogy módot nyújtsunk mindazon buzgó tanít
ványainknak tudásuk bemutatására, akik a nagy hangversenyen 
nem szerepelhettek. Ének- és zenekari számokkal szerepeltünk az 
okt. 6-ild és március 15-iki iskolai ünnepélyen. Az egyesület 10 
koronás arany jutalomdíját buzgó működéséért a tanárelnök Fa
ragó György ifj. elnöknek ítélte oda.

3. Ifjúsági Segélyegylet. Tanárelnök: Sulek József. Gimná
ziumunk barátainak nagyobb adományai lehetővé tették, hogy 
ifjúságunkat a folyó tanévben is hathatósan támogassuk.

Az egyesület bevételei a folyó tanévben (1931. május 27-ig):

1. Tagdíjak a. folyó iskolai é v rő l .................1910.97 P
2. Utólagosan befolyt tavalyi tagdíjak . . . 146.66 P
3. Adományok (Budapest Székesfőváros 1000 

P, Tébe 500 P, Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár 50 P, Magy. Orsz. Közp. Takarékp.

. 60 P, Dómján Lajosné 40 P ) ........................  1650.— P
4. Utólagosan befolyt tavalyi könyvhasználati

d í j a k .............................................................. 141.48 P
5. Könyvhasználati díjak a folyó tanévben . 943.15 P
6. Takarékpénztári k am ato k ............................  356.01 P

összesen . . 5148.27 P
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Kiadások (1931. május 27-ig): 
1. Könyvekre és írószerekre . 376.10 P

t 2. Szegény tanulóknak tandíjra és érettségi
v iz sg a d íjra ..................................

3. Ösztöndíjakra . .........................
4. Szegény tanulók tejellátására .

1143.50 P 
1000.— P 
100.— P

5. Vegyesekre 5.25 P

Összesen
Maradvány

2624.85 P 
2523.42 P

A segélyegyleti könyvtárt ezidén is Faluba György tanár ke
zelte. Ez a könyvtár az elmúlt tanévben 252 tanulónak 2214 kötet 
könyvet adott kölcsön csekély díjért, 59 tanuló pedig ingyen ka
pott 738 könyvet. Az elengedett használati díj 896 P.

4. Ifjúsági Gyámegylet. Az Ifjúsági Gvámegylct működésének 
33-ik évében is Bereczky Sándor vallástanár vezetése mellett mun
kálkodott. A tanév elején tarto tt választmányi ülés titkárnak 
Freund György, pénztárosnak Szolár Mátyás, ellenőrnek Kurucz 
Gyula tanulót választotta meg. Az egylet céljaira az ifjúság 631 P 
80 f-t jegyzett. Április 25-én vallásos estélyt rendeztünk, melynek 
műsora a VIII. fejezetben található. A vallásosest bevétele 142 P 
10 f volt. Az egész évi jövedelem kitett 695 P 15 f-t. Ennek egy
negyedét, 173 P 79 f-t a Gyámegylet az Egyetemes Gyámintézet 
javára ennek pénztárába fizette be. A szabad rendelkezésre ma
radt 521 P 36 f-ből adott a budapesti Prot. Arvaháznak 30 P-t, 
a soproni Theol. Otthonnak 30 P-t, a kelenföldi ev. templomra 
30 P-t, az angyalföldi ev. templomra 30 P-t, a kőbányai ev. temp
lomra 30 P-t, a Luther Szövetségnek 30 P-t. Tanulók segélyezésére 
kiosztott 300 P-t. A maradékot a tőkéhez csatoljuk.

5. Ifjúsági Sportkör. A gimnázium diák-sportköre a KISOK 
budapesti kerületének északi csoportjába tartozik. 1913 szeptem
berben alakult s a KISOK 160 szám alatt igazolta. A sportkör 
vezetője ghimesi Mikó Imre testnev. tanár. Az intézet tanulóinak 
teljes létszáma 620, a magántanulók száma 3, a testgyakorlás alól 
felmentettek száma összesen 42, a testnevelési alapra fizető tanulók 
száma összesen 507, a testnevelési alap fizetése alól felmentettek 
száma 116. A sportkörben működő tagok száma korosztályonként: 
I korosztály (10—12 évesek) 11, II korosztály (12—14 évesek) 40, 
III korosztály (14—16 évesek) 62, IV korosztály (16 éven felül) 
102, összesen 215.

A sportkörben a következő szakosztályok működnek: kézi
labda, kosárlabda, tennisz, torna, atlétika, úszás, vívás, jég-, 
gyephoki és céllövő. Az intézetnek 200 m2 alapterületű, hajópadlós 
tornaterme van. Udvara játékra alkalmas, alapterülete 2800 m2. 
Külön játszótere és uszodája nincs. Az atlétikai szakosztály tagjai



a MAC margitszigeti sporttelepén gyakorolnak. A sportkör tagjai
nak van módjuk téli sportok űzésére.

Háziversenyt a következő szakosztályok rendeztek: tennisz, 
vívó, atlétikai, úszó, sí és céllövő. A sportkör a következő intézet
közi versenyeket rendezte: tenniszcsapat, ötös céllövőcsapat és 
egyéni, hármas tőrvívócsapat, hármas kardvívócsapat.

A KISOK által rendezett kerületi versenyeken a sportkört 
képviselte: atlétikában (1930 okt.) 22, síversenyen 6, vizipólóban 
8, vívó versenyben 12, atlétikában (1931 június) 33, céllövő ver
senyben 12, jéghokiban 10 tanuló.

A budapesti kerületi versenyeken elért eredmények. Atlétikai 
versenyben II korosztály triatlon-csapata hatodik, I I I  korosztály pen- 
tatlon-csapata ötödik, IV korosztály dekatlon-csapata harmadik, 
összetett versenyben első hely, mely eredménnyel a KISOK fali
zászlóját nyerte a sportkör. Síversenyen Vajda Péter, a IV o. futó
versenyében 14-ik, lesiklóban 4-ik, ugróban 6-ik, összetett verseny
ben 6-ik lett. Vívóversenyen tőrcsapatunk harmadik lett. A csapat 
tagjai Feledi, Spádi, Nagy és Goldmann voltak. Egyéni verseny
ben Feledi második, Spádi nyolcadik lett. Jéghoki versenyen csa
patunk második lett. A csapat tagjai Freund, Göllner, Demán, 
Pintér, Spielberger, Szirmai, Geiger András és Geiger László voltak.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa: 28.40 P. A jelen 
tanévben testnevelési járulékból befolyt 40%-os részesedés: 
493.44 P, egyéb bevételek összege: 457.15 P, a sportkör jelen tan
évi összes kiadása 441.49 P, de még szerek javítására és beszerzé
sére, valamint érmek vásárlására lesz nagyobb kiadásunk.

Háziversenyeken elért eredmények. Atlétikai válogatóverseny 
80 m: 1. Vargha, 2. Fiiló, 3. Badinyi; 200 m: 1. Lindner, 2. Vajda; 
400 m: 1. Lindner, 2. Forgács, 3. Vajda. Magasugrás: 1. Péntek,
2. Vajda. Kosárlabda csapatverseny: 1. VIIIA csapata, 2. V osztály
csapata. Kézilabda csapatverseny: 1. VIIIA csapata, 2. VIA csa
pata. Tenniszverseny: 1. Göllner. Űszóverseny 25 m mellúszás 
(I—II osztályosok részére) : 1. Papp, 2. Placskó; 25 m mellúszás 
(III—IV osztályosok részére) : 1. Perls, 2. Friedrich; 50 m mell
úszás (V—VI) ; 1. Kalán, 2. Kopp; 50 m mellúszás (VII—V III):
1. Schubert, 2. Gágel; 25 m gyorsúszás (I—II) : 1. Papp, 2.
Placskó; 25 m gyorsúszás (III—IV ): 1. Bajusz, 2. Szigeti; 50 m 
gyorsúszás (V—V I): 1. Nagyiványi, 2. Goldmann; 50 m gyors
úszás (VII—V III) : 1. Kerekes, 2. Schubert; 50 m hátúszás: 1. 
Nagyiványi. Síverseny, haladók lesikló versenye: 1. Vajda, 2. Né
meth; kezdők lesikló versenye: 1. Némethy Géza, 2. Pintér; hala
dók futóversenye: 1. Göllner, 2. Vajda; kezdők futóversenye: 1. 
Pintér, 2. Huszka. Csapatverseny: 1. VIIIB csapata, 2. VIIIA 
csapata.

Házi vívóverseny eredmények: Tőr egyéni: 1. Feledi, 2. Spádi,
3. Goldmann, 4. Nagy. Kard egyéni: 1. Nagy, 2. Fényi, 3. Gold-
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mann, 4. Spádi. Alsó osztályos tőrversenyt Bókay nyerte. Tőr
csapatverseny: 1. YIB csapata (Goldmann, Weisz, Zmeskál), 2. 
VII osztály csapata (Nagy, Fényi, Groszmann).

Sportkörünk által rendezett iskolák közötti versenyek ered
ményei : Tenniszcsapatverseny: 1. Széchenyi rg., 2. Kereskedelmi 
Akadémia. Tőrcsapatverseny: 1. a mi csapatunk (Feledi, Spádi,
Goldmann), 2. Toldy reál., 3. Zrínyi rg. Céllövő csapatverseny: 1. 
Mátyás rg., 2. a mi csapatunk, 3. Mester-u. fk. Egyénileg: 1. Göll- 
ner, 2. Marton, 3. Schwarcz László. Kardcsapatverseny: 1. Zrínyi 
rg., 2. a mi csapatunk (Fényi, Nagy, Goldmann), 3. Pesterzsébeti rg.

Egyéb versenyeken elért eredmények: Budapest Székesfő
város Testnevelési Felügyelősége által rendezett céllövőversenyen: 
Schwarcz László 87 (tiszteletdíj és érem), Péntek 86 (tiszteletdíj 
és érem), Göllner 85 (érem), Schwarcz Endre 84 (érem). Kegyeleti 
staféta, középiskolások között 11-ik, összes indulók között 41-ik. 
A Vörösmarty reál által rendezett céllövőversenyen csapatunk 
második lett; a rendező iskola csapata győzött. A budapesti ke
gyesrendi g. által rendezett tőrversenyt Goldmann Ferenc nyerte 
meg. A gödöllői premontrei rg. meghívásos kardversenyén Nagy 
második lett.

A KISOK és Budapest Testnevelési Felügyelősége közös ren
dezésében lefolyt céllövő versenyen csapatunk második lett. A ke
rületi júniusi atlétikai versenyen távolugró csapatunk a bajnokságot, 
Lindner a 200 m-es futóbajnokságot, svédstaféta csapatunk a baj
nokságot nyerte meg. A 100 m-es síkfutást ugyancsak Lindner 
nyerte meg 11 mp. KISOK rekordidővel.

6. Cserkészet. Intézetünk cserkészcsapata, a 16. szánni cser
készcsapat, az idei tanévben 93 cserkészből, 14 öregcserkészből 
állott. Parancsnokok vitéz Réz Henrik dr. cserkésztiszt, az Orszá
gos Intéző Bizottság és az Országos Központi Fegyelmi Bíróság 
rendes tagja és vitéz Dengelegi Lajos dr. voltak. Beosztott csapat
tisztek és segédtisztek: Kubacska Ferenc az öregcserkészek veze
tője, Makláry Tivadar és Szandtner Egon. Mint rajvezető közre
működött Krajnyák Géza. Őrsvezetők: Bartl István, Horváth
Dezső, Knuth Béla, Maier András, Szőke Imre. Segédőrsvezetők: 
Almásy Andor, Benedek Antal, Bendl Andor, Dér Miklós, Knuth 
Ernő, Krizmanits Vilmos, Laurentzy Vilmos, Poklosi János, Pósch 
Géza, Rózsa Pál, Vankó Richárd.

A tulajdonképeni csapatmunkát a havonként tarto tt vezetői 
értekezletek irányítása szerint az őrsökbe osztott cserkészek vég
zik. Ennek a munkának kisebb próbája a kirándulás, igazi komoly 
vizsgája a tábor. Az ünnep- és vasárnapi rendszeres kirándulások 
mellett a csapat több tervszerű és tanulságos tábort rendezett. A 
nagytábort 1930 július hó 3—25. napjain 33 résztvevővel Balaton
györök mellett tartottuk. Vezetői voltak vitéz Réz Henrik dr., 
Cservenka Andor és Székely Tibor. A nagytábort mozgőtáborral
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élénkítettük két ízben. Az egyik alkalommal 5 résztvevővel két 
napig tartó biciklitúra volt TüskéSzszentpéterig, a sümegi vár és 
múzeum, Tátika és a kehidai állami mezőgazdasági iskola iitba- 
ejtésével. Másik alkalommal ugyanezt az utat 3 napos gyalogtúrá
ban tette meg egy 14 tagból álló csoport.

A háromnapos téli tábor 1931. jan. 2—4. napjain volt a Csikó
vári menedékház környékén apróbb kirándulásokkal, ródlizással, 
síeléssel összekötve. Vezette Makláry Tivadar. Apr. hó 7—8—9. 
napjain mozgótábort vezetett a Vértesben Krajnyák Géza.

A csapat testületileg kivonult Morascher Hugó énektanárunk 
temetésére. Részt vett a Horthy Miklósné által rendezett kará
csonyi jótékonysági akció kiosztási munkájában. Megtartotta a 
hagyományos Mikulás- és karácsonyestét. Késztvettünk nájus 
17-i cserkésznapon és a június 9.-i hajókiránduláson, ahol a ki
rándulás rendezésében is szolgálatot teljesítettünk. Cserkészavató 
ünnepélyünket 1931. március hó 1-én tartottuk.

Az idei tiszti táborban részt vettek vitéz Réz Henrik clr. és M. 
Kovács Jenő cserkésztisztek, akiket ezúttal teljes jógii cserkész
tisztekké avattak. Az őrsvezetői táborban részt vett Poklosi János.

7. Benczúr Gyula képzőművészeti kör. Tanárelnöke Oppel 
Imre. Ifj. elnök Pétery Aladár, ellenőr Faragó György, fő
szertáros Radnay Lóránt, főkönyvtáros Pallós György, pénztáros 
Bokor István, jegyző Freund János, alszertáros Goldmann Ferenc, 
alkönyvtáros Ágoston Tamás. Szakosztályvezetők, építészeti: 
Pallós György, szobrászati: Radnai Lóránt, festészeti: Pétery Ala
dár, fényképészeti: Kovácsovics Tibor, sajtó: Ágoston Tamás. Vé
tel útján beszereztünk és a tagok rendelkezésére bocsátottunk egy 
„Ihagee universal luminax” nagyító készüléket. Munkahelyiségünk 
volt az iskola „fényképező ”-je. Tíz vetítettképes előadást tartot
tunk : Bokor István a Kelet művészetéről, Pétery Aladár a krétai 
és mykénéi művészetről, Radnai Lóránt a görög szobrászatról, 
Pallós György Itália művészetéről, Freund János az Ókeresztyén, 
bizánc, izlám és román stílusról, Váry Albert a gót, reneszánsz és 
a XVII—XIX. századbeli építészetről, Adler György a granadai 
Alhambráról, Ágoston Tamás az olasz szobrászatról, Freund János 
Velence művészetéről és Posch Géza az olasz festészetről.

Hálás köszönetünket fejezzük ki Böhm Dezső dr. ev. leány
kollégiumi igazgató úrnak, hogy az előadásokhoz szükséges diapo- 
zi ti veket ingyen rendelkezésünkre bocsátotta.

Az egyes előadások hirdetésére Váry Albert, Radnai Lóránt 
ízléses plakátokat készítettek.

Több ízben rendeztünk tárlatlátogatást, festészeti és fényképé
szeti kirándulást, rajzi, festészeti és fényképészeti versenyeket, az 
év végén pedig kézügyességi kiállítást.

8. Sakkor. A körnek 53 tagja volt. Tanárelnök Faluba György, 
ifj. elnök Heintz Károly, ifj. alelnök Lorber János, jegyző Kurucz



46

Gyula, pénztáros Nussbaum Frigyes, tornavezetők Pintér György, 
Szepessy Gyula, Stein Leó, Warga Gerzson. A kör a tagokat ver
senyek rendezésével foglalkoztatta. A felső osztályos háziverseny
ben bajnok lett Soós Zoltán, második Warga Gerzson, harmadik 
Lorber János. Az alsós csapatverseny bajnoka Amtmann Lajos lett.

Sakkörünk ezidén is rendezett egy iskolaközi versenyt, amely
ben 12 iskola vett részt. A versenyben első lett a Szent István rg., 
második a Széchenyi István rg., harmadik a Kölcsey Ferenc rg., 
negyedik a mi iskolánk tizes csapata. Márc. 8-án a díjkiosztás után 
Abonyi Géza kormányfőtanácsos úr 70 tanulóval szimultánt já t
szott. A 70 játszmából 56-ot nyert, 2-t vesztett s 12 volt eldöntetlen. 
A mi tizes csapatunk tagjai voltak: Delmár György, Erdős Pál, 
Freund György, Heintz Károly, Lorber János, Pintér György, Soós 
Zoltán, Stein Leó, Szepesy Gyula és Warga Gerzson.

VIII. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI ES 
HANGVERSENYEI.

1. Évmegnyitó ünnep szept. 5-én d. e. 9 órakor. 1. Egyházi 
ének. 2. Bereczky Sándor imája. 3. Az igazgató megnyitó beszéde.
4. Himnusz.

2. Október 6.-i nemzeti gyászünnep d. e. 9 órakor. 1. Him
nusz. 2. Szathmáry István: Tizenhármán, szavalta Freund György.
3. Ünnepi beszéd, tartotta Szalágyi Géza. 4. Szathmáry István: 
Nem nem soha! szavalta Koritsánszky Árpád. 5. Őszi harmat után, 
zenekari kísérettel énekelte az ifjúság.

3. Vetítőképes előadás Norvégiáról október 6-án d. u. félhat 
órakor, tarto tta Soltész Elek dr. orvos.

4. Byrd kapitány délsarki expedíciója, október 11.-én d. e. 
11 órakor a Kamara filmszinházban.

5. Október 31.-Í reformáció-ünnep, d. e. 9 órakor. 1. Erős 
várunk első két versszakasza. 2. Ünnepi beszéd, tartotta Bereczky 
Sándor. 3. Csengey Gusztáv: Október 31, szavalta Nagy Mihály.
4. Az ágostai hitvallás és a védőirat keletkezése, felolvasta Korit
sánszky Árpád. 5 Erős várunk 4-ik szakasza.

6. Zenedélelőtt dec. 14.-én d. e. 11 órakor, rendezte a Dal- és 
Zeneegyesület. 1. Beethoven: Ecossaise, zongorán előadta Vágó 
Ferenc. 2. Schlemüller: a) Lied, b) Menuett, csellón előadta Bo
gyó Tamás. 3. Grieg: Hochzeitstag auf Trolhaugen, zongorán elő
adta Alberti István. 4. Dancia: Hegedűkoncert op. 77. No. 2. hege
dűn előadta Sági Andor. 5. Chopin: Polonaise cis moll, zongorán 
előadta Breuer Pál. 6. Haydn: C-dur trio, előadták Fehér György, 
Hochsinger Pál és Novák János.

7. Zenedélelőtt márc. 1-jén d. e. 11 órakor, rendezte a Dal- és 
Zeneegyesület. 1. Mozart: G-moll zongoranégyes, előadták Fehér 
György, Spitz Gábor, Hochsinger Pál és Dénes János. 2. Brahms:



Walzer és Hubay: Dal, hegedűn előadta Frank Károly. 3. La cin- 
quantiéme és Schubert: Du bist die Ruhe, csellón előadta Novak 
Emil. 4. Toselli: Szerenád, hegedűn előadta Grünfeld Sándor. 5. 
Haydn: D-moll vonósnégyes, előadták Forgács Tamás, Frank Ká
roly, Hochsinger Pál és Freund Alfréd.

8. Nemzeti ünnep március 15-én d. e. 9 órakor. 1. Honfidal, 
zenekari kísérettel énekelte az ifjúság. 2. Reményik: Egy eszme 
indul, szavalta Láng András. 3. Március 15-ike az irodalomban, 
felolvasta Bartl István. 4. Himnusz, zenekari kísérettel énekelte 
az ifjúság.

9. Hangverseny márc. 21-én d. u. 6 órakor, rendezte a Dal- és 
Zeneegyesület. 1. Rossini: Szevillai borbély, nyitány, előadta a 
zenekar. 2. Bloch: IV. magyar rapszódia, hegedűn előadta Sági 
Andor. 3. a) Magyar népdalok: Magasan repül a daru . . ., 
Csárdás kis kalapot veszek . . ., Azért jó a disznótor . . ., b) 
Erődi: A muzsikus, meg a krokodilus, énekelte a vegyeskar. 4. a) 
Granados—Cassado: Intermezzo, b) Popper: Tarantella, csellón 
előadta Láng András. 5. a) Franck C .: Sortie F-dur, b) Dohnányi: 
Fisz-moll rapszódia, harmóniumon, ill. zongorán előadta Fehér 
György. 6. Suppée: Könnyű lovasság, előadta a zenekar. 7. Hän
del : D-dur koncert, előadta a vonószenekar, hegedűszóló Spitz 
Gábor és Flesch Péter, csellószóló Láng András. 8. a) Paganini— 
Liszt: Etude, b) Liszt: Mephisto-Walzer, zongorán előadta Faragó 
György. 9. Szentirmay: Magyar dalok, előadta a férfikar. 10 a) 
Chopin: Prélude G-moll, b) Chopin: Prélude Desz-dur, c) Dohná
nyi: Marsch, zóngorán előadta Kerekes János. 11. a) Veracini: 
Largo, b) Francoeur—Kreisler: Sicilienne et Rigaudon, hegedűn 
előadta Spitz Gábor. 12. Erkel: Takarodó, harmonium, zongora és 
dobkísérettel előadta a vegyeskar.

10. Vallásos est ápr. 25.-én d. u. 6 órakor, rendezte az Ifjú
sági Gyámintézet. 1. Ének. 2. II. Józsefről beszélt Bereczky Sán
dor. 3. Ch. Dancla: Premier Solo, hegedűn előadta Kurucz Gyula.
4. A türelmi rendelet, írta és olvasta Tóth Károly. 5. Béry Gy.: 
Melanchton, szavalta Freund György. 6. Chopin—Huber: Noc
turne, hegedűn előadta Sági Andor. 7. Liszkay Anna: Vezércsilla- 
gok, szavalta Gerzon György.'8. a) Rimszky Korzakov: Hindu dal, 
b) Kreisler: Schön Rosmarin, hegedűn játszotta Forgács Tamás. 
9. Vargha Gy.: Jövel Megváltó! szavalta Koricsánszky Árpád. 10. 
a) Raff: Cavatine, b) Drdla: Serenade, hegedűn Frank Károly, 
zongorán Faragó György. 11. Muraközy Gy.: Tanítvány a kapu
ban, szavalta Nagy Pál. 12. Händel: Largo. Orgonán Fehér György.
13. Strauss—Dohnányi: Schatz-Walzer, zongorán előadta Faragó 
György. 14. Haydn: V. vonósnégyes, allegro spiritoso, andante gra- 
zioso, presto, előadták Oppel Imre, Ihász József, Kerecsényi De
zső dr., Éber Olga. 15. Költemények, írta és előadta Remport 
Elek dr. 16. Ének.
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11. Évzáró ünnep jún. 18-ikán d. u. 5 órakor. 1. Egyházi ének.
2. Bereczky Sándor imája. 3. A gimnázium igazgatójának beszéde. 
4. Ösztöndíjak és jutalmak kiosztása. 3. Himnusz.

IX. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.

Az internátusnak — fennállása e negyedik évében — leg
kiemelkedőbb eseménye az intézet alapítójának, Raffay Sándor, 
bányakerületi ev. püspök úrnak a látogatása volt. A Püspök ú r 
folyó évi április 22-én az iskolában tarto tt canonica-visitatio-val 
kapcsolatban intézetünket is megvizsgálta. Résztvett a növendékek 
ebédjén is és atyai szeretetreméltósággal kedves szavakat intézett 
az ifjúsághoz. Szavai megerősítették és tovább fejlesztették a csa
ládias együttérzésnek és szeretetnek azt az evangélikus szellemét, 
mely intézetünkben uralkodik s melyet ifjúságunkban is meggyö
kereztetni óhajtunk. Másik megtisztelő látogatója volt intézetünk
nek Budapest székesfőváros tiszti főorvosa, Csordás Elemér dr. 
Ö Kemény Lajos igazgató-lelkész úr kíséretében egészségügyi 
szempontból vizsgálta meg intézetünket és teljes megelégedését 
nyilvánította az intézet berendezése fölött. Intézetünk látogatói 
közé tartoznak azok a német birodalmi diákok (28-án) s nyíregy
házi testvériskolánk tanulói (17-en) is, kiknek tanulmányútjukon 
szíves szeretettel adtunk szállást, ezzel is támogatva útjuknak ne
mes célját. E körbe tartozik annak az értekezletnek a története is, 
amelyre múlt év nov. 19-én az egyetemes egyházi közgyűlés hatá
rozatából a evang. internátusok vezetőit hívta össze Deák Já 
nos dr. egyet, tanár, a soproni Theológus Otthon igazgatója. Az 
értekezletek rendszeresítése mindenesetre kedvező hatással lehet 
arra, hogy az evangélikus internátusok külső és belső képe az 
evangélikus világnézetnek megfelelően és egyformán alakuljon ki 
s hogy az internátusok egymás törekvéseit támogathassák.

Internátusunk belső életében nevezetes esemény, hogy bejáró 
növendékeinknek száma jelentékenyen megszaporodott. Míg az 
első évben csak 4 ilyen növendékünk volt, addig a folyó tanévre 
már 21-en iratkoztak be. Egyre több fővárosi szülő látja be, hogy 
nagy nevelési értéket jelent számára az, ha gyermekét egész nap 
iskolánkra és internátusunkra bízhatja. Sok szülő elfoglaltságánál, 
családi vagy lakásviszonyainál fogva nem nagyon ellenőrizheti 
gyermeke tanulmányait, egyéni s esetleg műveltségi viszonyainál 
fogva pedig még kevésbbé vezetheti vagy irányíthatja. Viszont itt 
az internátusbán gyermeke elsősorban higiénikus élet- és táplálko
zási rendhez szokik, az idő racionális beosztásával pedig munkás 
és tevékeny élethez. Tanulmányaival mindennap a gimn. tanárok 
s a nevelőtanárok felügyelete alatt készül el s az internátus mó
dot ad neki, hogy idegen nyelvek s a zene tanulásával iskolai mű
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veltségét sokoldalúbbá, a játék s a szabadtéri sportok űzésével 
pedig testét még a fővárosban is edzetté és ellenállóvá tegye. Inté
zetünk ez externátusi ágának tovább fejlődésével értékes ntóda 
lehet gimnáziumunk szépemlékü Diák-Otthonának. Mindössze arra 
volna szükség, hogy a régi Diák-Otthont fenntartó, de elértéktele
nedett Kéler Terézia-alapítvány pótlásával intézetünk szegény- 
sorsú, érdemes tanulókat ingyen is a kebelébe fogadhasson.

Bennlakó növendék beiratkozott összesen 43. Ezek közül év
közben eltanácsoltatott 1, önként kilépett 4. Az évvégi létszám: 38. 
Vallás szerint: ev. 21, ref. 9, rk. 1, izr. 7. A szülők foglalkozása 
szerint: meghat, miniszter 1, országgyűlési képviselő 1, földbirto
kos 8, gyáros 1, nagykereskedő 1, bankár, bankigazgató 2, egyet, 
tanár 1, lelkész 2, ügyvéd 2, orvos 1, állatorvos 1, mérnök 3, gyógy
szerész 3, jegyző 2, katonatiszt 1, köz- és magántisztviselő 2, nyug
díjas, özvegy, magánzó 6. A szülők lakóhelye szerint: helybeli 8, 
pestmegyei 3, más megyebeli 14, megszállott területről való 11, 
külföldi 2. Osztály szerint: I oszt.: 7, II oszt.: 6, III oszt.: 4, IV 
oszt.: 4, V oszt.: 6, VI oszt.: 7, VII oszt.: 2, VIII oszt.: 2.

Nevelőmunkánk a mens sana in corpore sano alapján ebben az 
évben is első sorban arra irányult, hogy növendékeinket az értelmi 
és erkölcsi nevelés számára teljes testi épségben és erőben állítsa 
oda. Intézetünk nevelési rendje e tekintetben már kiállotta a pró
bát. Szülők és tanárok nyilatkozatai szerint növendékeink egész
ség, erőteljes fejlődés, frissesség dolgában semmi kívánnivalót sem 
hagynak hátra. A tanév végén — ámbár a fővárosban nevelked
nek — egészségük éppen olyan kifogástalan, mint a tanév elején. 
E munkánknak a mindennapi élet higiénéjén s a tisztaság meg
követelésén kívül a legfontosabb tényezői és eszközei ebben az év
ben talán még fokozottabb mértékben, mint az előző években, a 
következők voltak. A napi ötszöri étkezéskor az összes számba- 
jöhető tápláló anyagokból kellő mennyiséget kapott minden nö
vendék, kenyérből, tészta- és főzelékfélékből, porcukorból a tésztákhoz 
tetszésszerinti mennyiség állott a növendékek rendelkezésére. A 
napi húsadag 12—16 dkg volt. Testsúlyuk állandó ellenőrzés alatt 
állott, valamint növésük és mellkasuk fejlődése is. A gyengébbek 
a téli hónapokban csukamájolajat is szedtek. A vörhenyt még ki 
nem állott növendékek közül 23-at, mivel a tanév elején végzett 
Dick-féle próbaoltás reakciója náluk pozitív (19) vagy erősen 
pozitív (4) volt, a kéthetenként tartott oltások útján immunizál
tuk. Yörhenyeset, de más fertőző gyermekbetegség nem fordult 
elő. Ellenőrzés alatt állott a növendékek fogazata is. E téren való 
munkánk jellemző adata: az újonnan jött növendékek (16) közül 
12-nek 96 romlásnak indult fogát hoztuk rendbe, viszont a már 
legalább egy éve itt nevelkedő növendékek (22) szájában csupán 
8-nál találtunk összesen 23 kezelésre szoruló fogat. E munkánk 
áldásos volta növendékeink későbbi életében fogja meghozni a

4
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maga gyümölcseit. Újonnan jött növendékeink szenvedtek legtöb
bet a téli influenzás időszakban is. Ők voltak azok, kik legköny- 
nyebben hűltek meg s legtöbbször kerültek a betegszobába. Hogy 
betegségük sohasem fordult súlyosabbra, azt a gondos kezelésen kí
vül főleg annak az önfeláldozó ápolásnak köszönhették, amiben 
őket állandó betegápolónőnk, Gyene Márta diakonissza-testvér ré
szesítette. Mindössze egy síilyosabb eset fordult elő: egy kis növen
dékünk ártatlan elesésből kifolyólag orbáncos fertőzést kapott. A 
Stefánia-gyermekkórház orvosai azonban egy hét alatt őt is meg
gyógyították. Ide tartozik az az adat is, hogy egyik új növendé
künk a túlfeszített szellemi munka következtében évközben pihe
nésre szőrűit. Régebbi növendékeink már sokkal egészségesebbek, 
edzettebbek, ellentállóbbak. Míg az újak fejenként átlag 54 taní
tási órát mulasztottak a tanévben, addig a régiek fejenként átlag 
csak 27-et. Köszönhető ez bizonyára annak, hogy hozzászoknak az 
egészségesebb intézeti életmódhoz. A ridegebb téli hónapokat le
számítva, nyitott ablak mellett alusznak, a rendes játékidőt min
dig a szabadban töltik, ősszel és tavasszal tenniszeznek, uszodába 
járnak, télen az időjárástól függetlenül, a városligeti műjégpályán 
korcsolyáznak, stb. Minden növendékünk tud korcsolyázni s az első 
osztályosok kivételével valamennyi úszni.

A szellemi nevelés terén ebben az évijen is legfőbb gondunk 
növendékeink iskolai munkájának az ellenőrzése, iskolai tanulmá
nyaikban való támogatásuk volt. Hála egyházunk áldozatkészsé
gének, ezt a folyó tanévben már sokkal kielégítőbben tehettük 
meg, mint eddig, mert növendékeinkkel a tanulmányi időben 5 ta 
nárunk foglalkozhatott. A tanulmányi felügyelet rendje a követ
kező vo lt: első osztály tanulmányi felügyelője Remport Elek dr., 
gimn. tanár, a másodiké Jánossy István dr., gimn. tanár, a har
madik és negyedik osztályé Laki Tibor, nevelőtanár, az ötödik és 
hatodik osztálynak a humán tárgyakban vitéz Dengelegi Lajos dr., 
gimn. tanár, a reál tárgyakban Levius Ernő, nevelőtanár, a hete
dik és nyolcadik osztály számára valamennyi tanár szakja szerint, 
de csak a növendék kívánságára. E pontosan megosztott tanulmányi 
felügyeletre nagyon nagy szükségünk van, mert sajnosán kell meg
állapítanunk, hogy növendékeink 67%-a elsősorban a megfelelő 
előképzettség, másodsorban a szorgalom, harmadsorban a meg
felelő képességek hiánya miatt nemcsak ellenőrzésre, hanem ko
moly támogatásra is szorul ez idő szerint. Különösen áll ez új nö
vendékeinkre. A tanulmányi felügyeletnek ez a módja annyiban 
nem kielégítő még, hogy nem ad módot a tanárnak az ellenőrzésre 
minden növendékénél mindennap és minden tárgyból. Ezen a fo
gyatkozáson a jövő tanévben dolgozó helyiségeink némi átalakí
tásával segíteni fogunk. A felügyeletnek mégis meg volt az az 
eredménye, hogy növendékeink előmenetele semmivel sem maradt 
hátrább az iskolai átlagnál.
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Nagy gondot fordítottunk ebben az évben is növendékeink 
iskolai tanulmányainak kiegészítésére és társadalmi műveltségűk 
emelésére. E célból intézetünkben a folyó tanévben a következő 
tanfolyamok és gyakorlatok voltak:

1. Német nyelvtanfolyam. Kötelező. A) Kezdőcsoport. Tanár: 
Levius Ernő, nevelőtanár. Növendékeinek száma: 12. Tankönyv, 
Berlitz, Illustriertes Buch für Kinder. Tananyag: Írás, olvasás, 
helyesírási gyakorlatok. A környezet (ház, szoba, bútorzat, iskolai 
és családi élet, évszakok és természeti jelenségek stb.) fogalmai. 
Egyszerű mondatok szerkesztése szóban és írásban. B) Haladó
csoport. Tanár: Kalavszky István, nevelőtanár. Növendékeinek 
száma: 25. Tankönyv, Berlitz, 1. rész. Tananyag: társalgás egy
szerű mondatokban a mindennapi élet eseményeiről. A tankönyv 
olvasmányainak feldolgozása szóban és írásban. Önálló szövegek 
szerkesztése és az önálló elbeszélés gyakorlása. A tanév három 
utolsó hónapjában kísérlet a főnevek nemének végleges megrög
zítésére Hittrich Ödön dr., c. tanker. főigazgató módszerével. 430 
főnév szóképét ábrázolták a növendékek rajzban úgy, hogy a 
rajzba belevitték a der (r), die (e) és das (s) névelők jellemző 
betűjét. E konkrét képekhez kapcsolva a nemi szabályok tanítását 
határozottan le lehetett küzdeni a der, die, das tanítása körül ér
zett nehézségeket. C) Társalgócsoport, Tanár: Laki Tibor, nevelő
tanár. Növendékeinek száma: 17. Tankönyv: Berlitz, 2. rész. A 
tankönyv olvasmányai kapcsán a szókincs gyarapítása speciális 
német szólásokkal s a kifejezőképesség csiszolása szabatosság, 
könnyedség szempontjából. Megfelelő német újságcikkek alapján 
a napi politikai, társadalmi, irodalmi és művészeti események ál
landó megbeszélése. Heti óraszám minden csoportban: 6.

2. Francia nyelvtanfolyam. Tanár: Kerecsényi Dezső dr., 
gimn. tanár. Növendékeinek száma: 7. Tankönyv: V. Bouillot, Le 
Frangais par les Textes (Cours élémentaire et moyen). Tananyag: 
kezdőknél szókincsgyűjtés, könyebb beszédgyakorlatok s a fran
cia nyelvtan elemei. A haladóknál az összefüggőbb előadás gya
korlása, szövegelemzések (explication de textes) s a nyelvtani 
anyag elmélyítése. Heti óraszám: 2.

3. Angol nyelvtanfolyam. Tanár: S. K. Johnson, B. Se. (Man
chester). Növendékeinek száma: 11. Tankönyvek: Dent’s, First 
English Book, Brackenbury’s, Studies in English Idiom, R. L. Ste
venson, Treasure Island. Tananyag: a kezdőknél bevezetés az an
gol nyelv tanulásába a tankönyv első része alapján, a haladóknál 
az angol igeragozás tana. Olvasmány. Heti óraszám: 2.

4. Énektanfolyam. Kötelező. Tanár: Gaál Endre dr. Tan
könyv : Káldy, Bartók, Kodály népdalgyűjteményei. Heti óraszám :
2. Az egyik órán hanganyagra való tekintet nélkül összének, a 
másik órán a jobb hangú és muzsikálisabb növendékekkel (16) két
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és több szólamú kánonok s hazafias és népénekek tanulása két szó
lamban. Ez utóbbi növendékek megtanulták Dientzl—F arkas: A 
két bábú története c. daljátékát (Reich Károly, 7. és Placskó La
jos, 2. oszt. növ. énekelte a címszerepet) s szép sikerrel elő is ad
tak meghívott vendégek előtt a márc. 18-iki családi estén.

5. Zenetanfolyam (hegedű, zongora). Tanárok: Baumann 
Gyula dr. és Gaál Endre dr., oki. zenetanárok. Növendékek száma: 
20. Tananyaga a Zeneművészeti Főiskola ismert etűd-anyagán s 
Bach idevágó müvein kívül előadási darabok a következő magyar 
szerzőktől: Bartók, Bátor, Dohnányi, Liszt, Molnár, Poldini, Rad- 
nai, Siklós, azonkívül sok idegen szerzőtől. A növendékek képes
ségeiket két házi hangversenyen mutatták be, azonkívül közre
működtek a családi estéken. Heti óraszám: 2 lecke s napi s/ 4— 
\y% óra gyakorlás.

6. Műhelygyakorlatok. Vezető: Haits Béla, bútorgyári mű
vezető. Növendékeinek száma: 18. Tananyag: szerszámismeret és 
használat, egyszerűbb tárgyak (dobozok, képkeretek, zsámoly, vi
rágállvány, egyszerűbb fizikai készülékek, stb.) készítése s háztar
tási tárgyak, konyhaeszközök javítása. Lombfürészet. Heti óra
szám : 4.

7. Tánctanfolyam. Vezető: Cseh György, oki. táncmester. Nő- 
vendégek száma: 23. Tananyag: Ritmikus mozgások és gyakorla
tok. A társadalmi érintkezés formái és szabályai. A mai ízlésesebb 
társasági táncok. Heti óraszám: 2, három hónapon keresztül.

Növendékeink ezenkívül iskolai tanfolyamokon művészeti 
rajzot, gyorsírást és vívást is tanultak. Szívesen látott vendégei 
voltak továbbá a fasori Luther Kör hetenként rendezett téli vetí
te tt képes előadásainak, amelyért a kör vezetőségének ezúton is 
hálás köszönetét mondunk.

Növendékeink általános műveltségének emelése, látókörüknek 
tágítása, ízlésüknek nemesítése céljából minden szabad vasárnap
juknak, minden vakációs napjuknak megvolt a maga programmja. 
Kellő változatossággal és kitartással folytattuk a főváros látni
valóinak, művészi és múzeális szépségeinek megtekintését, meg
felelő színházi előadások és hangversenyek látogatását, kirándulá
sok rendezését, stb. Tettük ezt azzal a céllal, hogy növendékeink 
életére itt nevelkedésük során a fővárosnak és környékének min
den igaz értéke maradandó hatással legyen. Ez a munkánk az er
kölcsi és hazafias nevelés terén is igen éreztette hatását. A nem
zeti múltnak sok szép és nagy emlékét látva, tanulgatták növen
dékeink, hogy milyen tragikus büszkeség az ő magyar ifjúságuk. 
Erkölcsi nevelésük során mégis elsősorban arra vigyáztunk, hogy 
vallási kötelességeiknek buzgón eleget tegyenek. Testületileg je
lentek meg mindig a vasárnapi istentiszteleteken, a nagybőjti val
lásos előadásokon, konfirmandus növendékeink első Ürvacsorájá-
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nál. Kiegészítették erkölcsi életük ez alkalmait azok az exhorta- 
tiók, melyeket az eforus havonként tartott. Ezeken részben álta
lános erkölcsi témákról folyt megbeszélés (önuralom, hiúság, sze
rénység; iskolaszerek ápolása, takarékosság, stb.), részben egyes 
növendékeinknél, vagy valamennyiüknél észlelt közös hibák és 
jellembeli gyarlóságok megigazítása folyt. Miután azok, akik akár 
erkölcsiségüknél, akár képességeiknél fogva nem illettek növen
dékeink sorába, már az első félévben eltávoztak, növendékeink 
magaviseleté nem csapott túl még a családias fegyelem korlátain 
sem, sőt nagyobb részüknél kedves erények és tulajdonságok okoz
tak örömet nevelőiknek (bizalom és ragaszkodás a vezetők iránt, 
az őszinteség és egyeneslelküség szép példái, gondoskodó szeretet 
a kisebbek iránt, segítségnyújtás, stb.). A legjobb fiú a növendé
kek saját megállapítása szerint, amit tanáraik is helybenhagytak, 
ebben az évben Balog Ambrus VI oszt. növ. volt. Értékes könyv- 
jutalmat kapott. Jutalomkönyvet kaptak még: jó magaviseletük 
és szorgalmukért Szóld István VI, Nyárády Béla V, Egyed Miklós 
V, Lostorfer Vilmos IV, és Tahy Ferenc I oszt. növ. A német 
nyelv buzgó tanulásáért: Kontra Imre, V oszt. növ. Az angol nyelv
ben tett legjobb előmenetelért: Hirsch Ferenc, VI oszt. tan. Juta
lomkönyvet kapott még buzgó és szép éneklésért Placskó Lajos, 
II  oszt, és kitartó szorgalmáért a zenében Kollin Frigyes, I oszt. 
növ. is s mint legkiválóbb szénior: Péntek Pál, VIII. oszt. növ.

Meg kell végül emlékeznünk azokról, kik adományaikkal eb
ben az évben is felkeresték intézetünket. Elsősorban fenntartó egy
házi hatóságunkat kell ezek között megemlítenünk: hat növendé
künknek 1755 P ellátási díjat engedett el. Szegénysorsú növendé
keink segélyezésére Budapest székesfőváros 1000 P-t, a Fasori Ev. 
Nőegylet 150 P-t adományozott, az internátus felszerelésének ki
egészítésére Szóld Manóné 300, Fischer Ignác 200 P-t adott. Ezen
kívül természetbeni adományokat ju ttattak  az intézetnek: Bajusz 
Gábor dr. úr (Solt), Csóti Márk úr (Akna-Sugatag), Hirsch Imre 
iir, (Muth-puszta), Kontra Imre úr (Tahitótfalu), Lostorfer Rezső 
úr (Karápancsa) és Papp László úr (Balatonföldvár), a Buda
pesti Korcsolyázó Egyesület pedig szíves készséggel 6 ingyen bér
letjegyet juttatott növendékeinknek. Fogadják adományaikért 
mindnyájan hálás köszönetünket.
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X. A GIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA.
IA osztály.

1 Antal Gyula, 1920 Bpest, ev. 
Barcza Dezső, 1919 Szombathely, 

ev. i.
Belánka György, 1920 Rákosliget, ev. 
Bielek Endre, 1920 Bpest, ev. i.

5 Birkner Tihamér, 1920 Bpest, ev.
k. II. f.

Brenner Imre,, 1920 Pesterzsébet, 
ev. k. II. f.

Csóti István, 1920 Mármarossziget, 
ref. i. k. II. f .  i.

Dános Béla, 1920 Bpest, izr.
Deák Lajos, 1920 Bpest, ev.

10 Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. 
Dómján Lajos, 1920 Bpest, ref. 
Ferenezy Zoltán, 1919, Mező- 

berény, ev.
Gellert György, 1920 Bpest, izr. i. 
Gross Harold, 1920 Bpest, ev.

15 Guttmann Róbert, 1919 Bpest, izr. i. 
Halmágyi Dénes, 1921 Bpest, ref. i. 
Heiszler Ágoston, 1920 Bpest, ev. 
Juhász László, 1920 Bpest, ref. 
Kürschner Zoltán, 1920 Bpest, ev. 

20 Klauszmann Károly, 1920 Bpest, 
ev. k. II. f.

Kollin Frigyes, 1920 Bpest, izr. i. 
Komáromi Károly, 1920 Bpest, ev. i. 
Kozitz Tibor, 1919 Bpest, ev. ism. 
Kurucz Károly, 1920 Cinkota, ev. k. 

25 Lazarovits István, 1920 Bpest, izr. 
Ludrovszky Arnold, 1919 Bpest, ev. 
Major Károly, 1920 Irsa, ev. k. 
Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. 
Miklós Tamás, 1920 Bpest, izr.

30 Nagy Lajos, 1920 Kemenesmagasi, 
Vas m., ev.

N agyiványi Miklós, 1920 Bpest, ev. 
Oppenheim György, 1920 Bpest, izr. 
Orbán Dezső, 1920 Bpest, ref. 
Petrik Zoltán, 1919 Nagytétén, ev. 

k. II. f.
35 Plan Miksa, 1920 Bpest, izr.

Poneváts Vilmos, 1920 Alag, ev .
k. II. f:

Réti Ervin, 1920 Bpest, izr.
Roboz István, 1920 Felsőireg 

(Tolna), izr.
Sági Károly, 1920 Pestújhely, r. k . 

40 Schaffer Béla, 1920 Bpest, izr. 
Schmidt János, 1920 Bpest, ev. 
Sehrancz László, 1920 Pesthidegkút, 

r. k.
Schreter Zoltán, 1920 Bpest, ev. 
Schwézner Károly, 1920 Békés

csaba, r. k.
45 Sebők Tamás, 1920 Bpest, izr. i. 

Semsei Károly, 1919 Irsa (P est), ev . 
Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. i. 
Strassner József, 1920 Bpest, ev. k .

l. f.
Streisinger Ervin, 1920 Bpest, izr. 

50 Szabadosi Béla, 1919 Gyömrő (Pest),, 
ev.

Szalai György, 1920 Bpest, r. k. i. 
Székely Pál, 1920 Bpest, izr. 
Szilágyi Pál, 1920 Bpest, izr. k.

II. "f.
Szolár Pál, 1920 Bpest, ev.

55 Tahy Ferenc, 1920 Bpest, ev. i. 
Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev.
Tóth Gyula, 1919 Félszerfalva, 

(Sopron m .), ev.
Ujágh Zsolt, 1920 Sárafalva (To

rontói m.) ev. i.
Ulrich István, 1920 Bpest, ref.

60 Vágó János, 1918 Bpest, izr. ism. 
Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr.
Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev.
Évközben kimaradt:
Újhelyi A ttila, 1920 Bpest, ref. 1. 
Magántanuló:

64 Mikolás Andor, 1919 Szilsárkány 
(Sopron m.) ev. k.

IB osztály.
1 Amtmann János, 1920 Újpest, ev. 

Bacher Gusztáv, 1920 Bpest, izr. 
Back Tibor, 1920 Bpest, izr. 
Benkó Béla, 1920 Bpest, ev.

5 Érti János, 1921 Bpest, ev. 
F altay István, 1918 ev. k. I. f. 
Faltay János, 1918 ev. k. I. f.

Farkas Gábor, 1920 Bpest, izr. 
Fekete Géza, 1920 Bpest, ev.

10 Feldmann János, 1920 Bpest, unit- 
Ferenezy Jenő, 1920 Bpest, ref. 
Gagyi László, 1920 Etéd, Udvar

hely m., ref.
Gross Imre, 1920 Bpest, ref. i.
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Hartmann György, 1920 Bpest, izr. 
15 Hauptmann Alfréd, 1919 Hegyes

halom, ev.
Hoffmann Oszkár, 1920 Soroksár,

ev.
Jakab Miklós, 1919 Súr, Veszprém 

m., ev.
Jórend János, 1920 Bpest, ev. 
Juhász Sándor, 1921 Bpest, g. kel. 

20 K affka György, 1919 Marcali, 
Somogy m., r. k.

K illik  Jenő, 1920 Bpest, ev. k. I. f. 
Komor Tamás, 1920 Bpest, izr. 
Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev. 
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. k. 

25 Lázár Gábor, 1920 Bécs, izr. 
Linczényi János, 1920 Bpest, ev. 

k. II. f.
Mihály János, 1920 Bpest, izr. 
Milkó Imre, 1919 Jánoshalma,

Bács m., izr.
Milkó Pál, 1920 Jánoshalma, Bács- 

Bodrog m., izr.
30 N agy Iván, 1919 Bpest, ref. 

Naményi Tamás, 1920 Bpest, izr. 
Németh György, 1920 Bpest, ev.. 
Ölschläger Sándor, 1920 Bpest, ev. 

k. I. f.
Palócz István, 1920 Bpest, ref.

35 Paulinyi Ernő, 1920 Szőllősardó 
(Abaúj) ev. tm. II. f.

Pázsy Lajos, 1919 Bpest, r. k.

HA
1 Ámon János, 1919 Abbázia, ev. i. 

Andreics György, 1919 Bpest, ev. 
Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref. 
Barna Tibor, 1919 Bpest, izr.

5 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.
Bretschneider Harry, 1919 Bpest, izr. 

10 Chován Ottó, 1916 Alsőgöd, ev. 
Csató István, 1919 Bpest, izr. 
Cserépy Zoltán, 1919 Pécs, ev. k. 
Dani Lajos, 1917 Páty, Pest m., ref, 
Fodor István, 1919 Bpest, izr.

15 Franz Zoltán, 1919 Rákospalota, ev, 
Friedmann József, 1918 Bpest, izr. 
Fritsch Lajos, 1919 Bpest, ev. 
Gábor Tamás, 1919 Bpest, ev. 
Gerzon György, 1919 Bpest, ref.

20 Graser Andor, 1919 Bpest, r. k. 
Hering Brúnó, 1919 Bpest, ev.

Polner Tibor, 1920 Csépa, Szolnok 
m., ev.

Renner Béla, 1919 Érd (Fehér), ev. 
Sági Andor, 1920 Bpest, ev.

40 Schön Ferenc, 1921 Bpest, ref. 
Schönlebe Károly, 1921 Bpest, ev. 
Simorai Lajos, 1920 Bpest, ev. 
Sinka Pálinkás Tivadar, 1920 Ceg

léd, ev.
Soltész László, 1921 Bpest, izr.

45 Spitkó Ernő, 1920 Bpest, ev.
Steinbach Sándor, 1920 Bpest, izr. 
Sugár Tamás, 1920 Bpest, r. k.
Sülé Károly, 1920 Bpest, ev.
Takaró György, 1921 Rákospal., ev. 

50 Thienschmiedt Ede, 1919 Kispest, 
ev.

Várady Róbert, 1920 Nádudvar 
(Hajdu), ref.

V itéz Lajos, 1921 Váralja (Tolna), 
ev.

Waldmann György, 1921 Bpest, izr. 
Werderits Ernő, 1920 Bpest, ev.

55 Wertheimer János, 1920 Bpest, ref. 
Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. 
Windt László, 1920 Bpest, ev. 
Zeuner Konrád, 1920 Pestújhely, ev. 
Évközt) en kimaradt:
Sauerwein Gáspár, 1920 Pécs, ev. 
Magántanuló:

60 Demeter Barna, 1920 Bpest, ev.
_ 0

osztály.
Jeszenszky Tibor, 1919 Csömör, 

Pest m., ev.
K ail Endre, 1919 Szeged, ev. 
Kinszky Béla, 1919 Kispest, ev. k. 

25 Klein Endre, 1919 Bpest, izr.
Kolener György, 1919 Losonc, ev. i. 
Kovács Ferenc, 1919 Ászár (Komá

rom), ev. k. II. f.
Kőhegyi László, 1920 Szeged, ref. k. 
Krausz Károly, 1919 Bpest, ev.

30 Krmetzky Pál, 1919 Dunaharaszti, 
Pest m., ev. k. II. f.

Ländler Iván, 1919 Kaposvár, izr. i. 
Magyar Béla, 1919 Bpest, ev. 
Mayerhof Andor, 1919 Bpest, izr. 
Mezey László, 1919 Bpest, ref. i.

35 Muncz Frigyes, 1919 Bpest, ev. k. 
Placskó Lajos, Özd, Borsod m. ev. i. 
Predmerszky Tibor,1919 Bpest, ev. k. 
Preisich Tamás, 1920 Bpest, r. k. 
Raiger László, 1919 Andrásfa, Vas

m. ev. k.
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40 Schavernoch János, 1919 Bpest, ev. 
Schmidt István, 1919 Bákosliget, 

Pest m. ev. tm.
Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. 
Spielmann Adám, 1919 Bpest, ev. tm. 
Sugár Péter, 1919 Bpest, r. k.

45 Szász Péter, 1919 Bpest, izr. 
Székely Miklós, 1919 Bpest, ref. 
Szentkirályi Frigyes, 1919 Szeged, 

ev. i. k. II . f.

Szívós Gyula, 1919 Bpest, izr. 
Szőllősi György, 1918 Bpest, izr.

50 Váry György, 1919 Kolozsvár, r. k. 
Winkler István, 1919 Bpest, izr. 
Zala Miklós, 1919 Bpest, izr. k. II. f.

Magántanuló:
53 Papp László, 1919 Bpest, ref. i.

IIB osztály.
1 Bárdi Endre, 1919 Bpest, izr. 

Bársony István, 1919 Bpest, izr. 
Berg György báró, 1919 Bpest, ev. i. 
Bezzegh András, 1918 Medgyesegy- 

háza (B ékés), ev.
5 Blaho Miklós, 1919 Bpest, ev. tm. 

Boczkó Ferenc, 1917 Jolsvatapolca 
(Gömör), ev.

Bodon Ferenc, 1919 Bpest, izr. 
Bogsch Árpád, 1919 Bpest, r. k. 
Bolgár János, 1919 Bpest, izr.

10 Brandt Iván, 1917 Rózsahegy, ev. 
Budai István, 1919 Hajmáskér, ref. 
Burghardt Péter, 1919 Bpest, ev. 
Décsi Gábor, 1919 Bpest, ref. 
Dumke Tamás, 1919 Bpest, ev.

15 Fenyő Pál, 1919 Bpest, izr. k. 
Földes György, 1919 Bpest, izr. 
Friedrich M iklós, 1919 Bpest, ev. 

k. II. f.
Gellért Bénes, 1920 Bpest, izr. k. 
Harkányi György, 1919 Bpest, ev. 

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

bánya, ev. tm.
Juhi Béla, 1919 Bpest, ref.
Kiszely Endre, 1919 Bpest, ev.

25 Knopp István, 1919 Bpest, ev. 
Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. 
Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev.

Kuklis Kálmán, 1919 Bpest, ev. 
Labiner András, 1919 Bpest, ref. 

30 Lackenbach Gyula, 1919 Bpest, r. k. 
Langer János, 1918 Bpest, ev. 
László Andor, 1919 Bpest, izr. 
Márk Lajos, 1919 New-York,.

U. S. A. r. k.
Meinhardt Miklós, 1919 Úrkút, 

Veszprém m. ev.
35 N agy Ákos, 1919 Bpest, ev.

N agy Géza, 1919 Bpest, ref. 
Németh Sándor, 1919 Bpest, ref. 
Ondrejovich Kázmér, 1919 Bpest, 

ref. i.
Pető Géza, 1919 Bpest, r. k.

40 Rechnitzer János, 1919 Bpest, r. k. 
Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. k. i. 
Rosenfeld Ferenc, 1919 Bpest, ev. 
Rumpelles Mihály, 1919 Kassa, ev. 
Schmelzer Viktor, 1919 Bpest, ev. 

45 Sehmőr Géza, 1919 Kecskemét, ev. 
Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev.
Szabó László, 1919 Bpest, ev.
Szűcs Mihály, 1919 Bpest, izr. 
Torbágyi Géza, 1920 Bpest, r. k. k. 

50 Torda-Molnár István, „ 1919 Bpest, ev. 
Vajda György, 1919 Bpest, izr. k. 
V etsey István, 1919 Bpest, ev. 
Vieszt Zoltán, 1919 Nagytapolcsány 

(N yitra), ev. i.
54 Winkler Tamás, 1919 Bpest, ref. k.

IIIA osztály.
1 Adler Béla, 1918 Bpest, izr. k. 

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

5 Bogyó Tamás, 1918 Bpest, ref. 
Breitner Ferenc, 1918 Bpest, ev. 
Elischer Gyula, 1918 Bpest, ev. i. 
Fischer Ferenc, 1918 Bpest, izr. i. 
Gömöry József, 1917 Örkény, ev. 

k. I. f.

10 Kemény Pál, 1918 Bpest, ev. tm. 
Klein Endre, 1918 Bpest, izr. k. 
K oltai György, 1919 Bpest, izr. 
Kovács István, 1917 Bpest, izr. 
Landgraf Mihály, 1918 Bpest, r. k. 

15 Lengyel Balázs, 1918 Bpest, ref. 
Lorber István, 1918 Bpest, ref. k. 
Mann Péter, 1918 Bpest, izr. 
Mikolás Béla, 1918 Szilsárkány 

(Sopron), ev. tm.
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Molnár József, 1918 Kassa, izr. i. 
20 Molnár Ottó, 1918 Pozsony, ev. 

Neumann Ferenc, 1918 Bpest, izr. 
Oblath György, 1918 Bpest, izr. 
Preisieh Miklós, 1918 Bpest, r. k. 
Biesz János, 1918 Bpest, ref. tm.

25 Búgó Dezső, 1917 Jásztelek, r. k. 
Scholtz Kornél, 1917 Bpest, ev. tm. 
Schreiber András, 1918 Bpest, r. k, 
Schultz Jenő, 1917 Dunaegyháza, 

ev. tm.

Schwarz Károly, 1918 Bpest, izr. i. 
30 Stern István, 1918 Pécel, ev.

Szűcs István, 1918 Bpest, izr. 
Tauber Andor, 1918 Bpest, izr. 
Tibold Frigyes, 1918 Bpest, ref. 
Tóth Attila, 1918 Bpest, ev. k.

Magántanuló:

35 Pétery László, 1917 Bpest, ev.
36 Trugly János, 1918 Nemesócsa, ev. i.

IIIB osztály.
1 Adler 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. 
Császár Dénes, 1918 Bpest, ref. tm. 
Elek Ferenc, 1918 Bpest, r. k. 
Farkas Kálmán, 1918 Bpest, r. k. 

10 Felde László, 1918 Bpest, ev.
Fiacsán József, 1918 Bpest, ev. tm. 
Grünfeld Sándor, 1918 Bpest, izr. 
Kertész György, 1918 Bpest, izr. 
Kiár Imre, 1918 Bpest, ref.

15 Kollin György, 1918 Bpest, ev. k. 
Kovács Márton, 1918 Bpest, ev. k. 
Kroslák Tivadar, 1917 Bákospalota, 

ev.
Kupéi Károly, 1917 Hamburg, ev. 
L iffa  Zoltán, 1918 Bpest, ev.

20 Morvay Tihamér, 1918 Nagyvárad, 
ref.

Müller Sándor, 1918 Bpest, izr. 
Papp Lajos, 1917 Bpest, ref. ism. 
Bechnitzer Ferenc, 1918 Bpest, r. k. 
Szabadosi Tivadar, 1917 Gyömrő, 

ev. k.
25 Szabó Dénes, 1918 Bpest, r. k. k. 

Thiesz Norbert, 1917 Eger, ev. k. 
Totis Ervin, 1919 Bpest, izr. 
Vadász György, 1918 Kassa, izr. 
Windisch Sándor, 1918 Bpest, r. k. i. 

30 Zsiros Ferenc, 1917 Bpest, ref. 
Évközben kimaradt:
Gabnay László, 1918 Bpest, ev. 
W eil István, 1918 Bpest, izr. 
Magántanuló:
Badiny Gyula, 1917 Beszterce

bánya, ev.
34 Kapitány Imre, 1917 Bpest, ref.

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

Amtmann Lajos, 1917 Bpest, ev. k. 
Apor György, 1917 Bpest, izr. k. 
Bajusz Gyula, 1916 Bpest, ref. i.

5 Bárok Lajos, 1917 Bpest, ev.
Barsi Lajos, 1917 Bpest, r. k. 
Bauer György, 1918 Bpest, izr. 
Baumgarten Albert, 1917 Bpest, izr. 
Beck András, 1918 Bpest, izr.

10 Bendl Andor, 1917 Bpest, ev. 
Boezkó Gyula, 1916 Jolsvatapolea 

(Gömör), ev. k.
Bókay János, 1917 Bpest, ev. 
Braun Frigyes, 1917 Bpest, ev. 
Csillag Albert, 1917 Bpest, izr. k. 

15 Csonka Zoltán, 1917 Bpest, r. k. k. 
Deutsch János, 1917 Bpest, ev. 
Engel Tibor, 1917 Bpest, ref. 
Fischer Endre, 1918 Bpest, izr. 
Fleps Walter, 1917 Bpest, ev. tm.

20 Forrai László, 1917 Bpest, ref. 
Friedrich Péter, 1917 Bpest, ev. 
Gara Péter, 1917 Bpest, izr.
Gerő István, 1917 Bpest, izr. 
Gömöry Arnold, 1915 Szatmár

németi, ev.
25 Heimann Pál, 1917 Bpest, izr. 

Horváth Mihály, 1916 Sopron, ev. k. 
Hőnig László, 1917 Bpest, ev. 
Imre Harry, 1917 Bpest, ref. 
Kaczián Sándor, 1917 Pestújhely,

■ ev.
30 Kiss Gyula, 1916 Bpest, ev. k. 

Knúth Ernő, 1916 Bpest, ev. 
Kocziszky Mihály, 1917 Békés

csaba, ev. i.
Kund László, 1916 Bpest, ev.
Laki László, 1917 Kistormás 

(Tolna), ev.
35 Lám István, 1916 Ungvár, ev. i.
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László János, 1917 Bpest, izr.
Lehr György, 1917 Ungvár, ev. 
Lénárt György, 1917 Bpest, r. k. 
Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs, ev. i. 

40 Löw Pál, 1918 Beregszász, izr. 
Mészöly Géza, 1917 Bpest, ref. 
Molnár Gábor, 1915 Alsóság (V as), 

ev.
Mosonyi Imre, 1917 Bpest, izr. 
Mühl Kálmán, 1916 Bpest, ev.

45 N agy Pál, 1917 Újpest, ev. k. 
Peresztegi József, 1915 Bpest, ev. 
Perls Tamás, 1917 Pécs, izr.
Petrik Ákos, 1917 N agytétény, ev. 
Petz Oszkár, 1917 Kevevára 

(Temes), r. k.

50 Pintér Pál, 1917 Győr, izr.
Bóth Gusztáv, 1917 Bpest, izr. 
Salgó Elemér, 1917 Bpest, izr. 
Salgó Gábor, 1917 Bpest, ev.
Sebő István, 1915 Kétkeresztúr 

(Nógrád), ref. ism.
55 Subkégel Ferenc, 1915 Bpest, ev. 

Szendrő Tibor, 1916 Bpest, ev. 
Szepesi János, 1917 Bpest, ref. 
Szigeti József, 1918 Bpest, r. k. 
Teasdale Róbert, 1918 Bpest, ev.

60 Vágó Ferenc, 1917 Bpest, izr.
Vágó György, 1917 Bpest, izr. 
Varga Károly, 1916 Sashalom, ref. 

k. I. f.
Wechsler Endre, 1918 Bpest, izr.

V osztály.
1 Abonyi György, 1917 Bpest, ev. 

Abos István, 1916 Bpest, ref. 
Almásy Andor, 1916 Bpest, ev. 
Apor Oszkár, 1916 Bpest, izr.

5 Benedek Antal, 1916 Arad, ref. k. 
Csuka Pál, 1916 Bpest, ev.
Demény Géza, 1916 Bpest, ev. 
Domán Ferenc, 1915 Bpest, izr. 
Egyed Miklós, 1915 Sajógömör, 

ev. i. k.
10 Fuszek Vilmos, 1914 Bpest, ev. 

Gömbös Zoltán, 1916 Székesfehér
vár, ev. i.

Grotta György, 1916 Bpest, izr. 
Guoth Endre, 1916 Bpest, ev. 
Halász István, 1916 Bpest, izr.

15 Hoehsinger Pál, 1915 Bpest, izr. 
K iss Géza, 1916 Bpest, ref. 
Kontra Imre, 1914 Tahitótfalu, 

ref. i.
Kopp Ödön, 1916 Bpest, izr. 
Kovács Albert, 1916 Beregszász, ref. 

20 Laurentzy Vilmos, 1916 Bpest, ev. k. 
Lehel Imre, 1916 Bpest, izr. 
Magyary György, 1916 Bpest, ev. 
Magyary-Kossa Gyula, 1916 Bpest, 

ref.
N agyiványi László, 1914 Miava, ev. 

ism.
25 Németh Géza, 1916 Bpest, ev. k. I. f. 

Novák Emil, 1916 Bpest, ev. k. 
Nyárády Béla, 1916 Bpest, ref. i.

Palkovics László, 1915 Tapolca, ev. 
Pálmai Kálmán, 1916 Bpest, ev. 
Poklosi János, 1916 Homokszent- 

györgy, Somogy m. ref. tm. 
Pósch Géza, 1916 Bpest, ref. k. 
Reisz Pál, 1916 Bpest, izr.
Bitter Károly, 1915 Békéscsaba, 

r. k.
Boszner Ernő, 1915 Bpest, ev.

35 Bózsa László, 1916 Nagysitke,
Vas ni., ev. tm.

Steiner György, 1916 Bpest, izr. i. 
Szacsvay Ferenc, 1916 Kolozsvár,

. ref. i.
Szigeti Imre, 1916 Bpest, r. k. 
Thiering Gyula, 1916 Bpest, ev.

40 Tóth Gyula, 1916 Rimakokova, 
ev. tm.

Vankó Bichárd, 1915 Bpest, ev. 
Vargha. Gyula, 1914 Cered (N óg

rád), r. k. ism.
Ványi Jenő, 1916 Bpest, ref. k. I. f .  
Váry Albert, 1916 Bpest, r. k. tm. 

45 Vieszt László, 1915 Bpest, ev. i. 
Weisz István, 1916 Bpest, izr. 
Zsigmondy György, 1916 Bpest, ev. 
'Évközben kimaradt:
Halmi Béla, 1916 Somorja, ev. i. 
Meghalt:
Orosdy Lajos, 1916 Fiume, r. k.

50 Körösy Pál, 1916 Bpest, izr. mt.

30

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

Bohár László, 1915 Sárszentlőrinc, 
ev. tm.

Bokor Elemér, 1915 Bpest, ref. k.

Eibenschütz György, 1915 Bpest, izr. 
5 Fiiló Zoltán, 1915 Bpest, ev. k. 

Geiger András, 1916 Bpest, r. k. 
Geiger László, 1916 Bpest, r. k.

. . T i
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Gróf György, 1915 Bpest, izr. i. 
Grosz József, 1915 Bpest, 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. 
Hirsch Ferenc, 1915 Bpest, izr. i.

15 Kutyka József, 1915 Alsógöd, ev. 
I. f . k.

Landi János, 1913 Páty, ref. k. 
Lantosy Károly, 1915 Bpest, ev. 
Lázár Sándor, 1914 Bpest, izr.

20 Libertiny Egon, 1915 Zágráb, r. k. 
Lorber János, 1915 Bpest, ref. k.

VIB
1 Ágoston Tamás, 1915 Bpest, izr. i. 

Badiny Lajos, 1914 Besztercebánya, 
ev. i.

Balog Ambrus, 1915 Csengerújfalu 
(Szatmár), ref. i.

Breuer Pál, 1915 Bpest, r. k.
5 Delmár György, 1915 Bpest, ref. i. 

Engel Andor, 1915 Bpest, izr. k. 
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. 
Hinkelmann Rezső, 1915 Bpest, 

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

ev. tm.
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.

Neuburger Herbert, 1915 Bpest, izr. 
Pénzes Sándor, 1911 Dab, ref. tm. 
Perlesz Pál, 1915 Bpest, izr.

25 Révész István, 1915 Bezi, ev. I. f. k. 
Rózsa Béla, 1915 Nagysitke, ev. tm. 
Rózsa István, 1913 Nagysitke, 

ev. tm.
Salamon István, 1914 Nedecvár, r.k. 
Sándor György, 1915 Bpest, izr.

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

35 Uhrik Gyula, 1914 Bpest, ev.

osztály.
Krizmanits Vilmos, 1914 Bpest, 

ev. k.
20 K uffler Endre, 1915 Bpest, izr. 

Kuszenda Elek, 1914 Hosszúberek- 
péteri, ev.

Lehr András, 1915 Szombathely, 
ev. k.

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

25 Molnár Rudolf, 1915 Bpest, ev. 
N agyiványi Zoltán, 1913 Bpest, ev. 
Pásztor Ferenc, 1916 Bpest ,izr. i. 
Pick János, 1915 Bpest, ev.
Rózsa Pál, 1915 Bpest, ev.

30 Soós Zoltán, 1915 Bpest, ref. tm. 
Stettner Miklós, 1915 Bpest, izr. 
Szabó Lajos, 1915 Bpest, ev 
Szold István, 1915 Bécs, izr. i. 
Tulok József, 1914 Sánd, ev. ism. 

35 Vécsei Péter, 1915 Bpest, izr. 
Weisz Ferenc, 1915 Bpest, izr. 
Werkner Jenő, 1915 Bpest, izr. 
Zmeskál Miklós, 1913 Liptószent- 

miklős, ev. i.

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

Bauer Andor, 1914 Hódmezővásár
hely, ref.

Berger László, 1915 Bpest, izr. 
Blinczinger János, 1913 Bpest, 

ev. ism.
5 Bohus Gábor, 1914 Bpest, ev. tm. 

Bokor István, 1914 Szeged, ref. 
Csite Elemér, 1910 Körmend, ev. ism. 
Dalma Pál, 1913 Bpest, ev.
Darkó Zoltán, 1914 Bpest, ref. i. 

10 Deutsch Gábor, 1915 Bpest, r. k.

Elek István, 1914 Bpest, r. k. 
Engel Pál, 1914 Bpest, ref.
Erdős Pál, 1914 Bpest, ev.
Fényi Géza, 1914 Bpest, ev. k.

15 Filló József, 1914 Bpest, ev. k. 
Gágel Ferenc, 1914 Bpest, r. k. tm. 
Grossmann István, 1914 Bpest, izr. 
Guóth Kálmán, 1912 Kemenes- 

magasi, ev. tm.
Heintz Károly, 1914 Bpest, ev. k. 

20 Kartschocke Imre, 1914 Bpest, r. k. 
Kemény Péter, 1914 Bpest, ev. tm.
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Kende Pál, 1214 Bpest, izr.
Knével László, 1914 Homonna, ref. 
Kovácsi László, 1914 Bpest, unit. 

25 Kurucz Gyula, 1914 Sashalom, ev. 
k. I. f. tm. II. f.

Lehr József, 1914 Bpest, ev. k. 
Lindner Gedeon, 1914 Bpest, r. k. 
Mérő István, 1914 Bpest, izr. 
Mesterházy Sándor, 1914 Bpest, ev. 

30 Nagy Lajos, 1914 Gyúró, ev. k. 
Nagy László, 1914 Bpest, ref. 
Németh Pál, 1913 Bpest, r. k. k. 
Néniethy Géza, 1914 Kassa, ref. 
Némethy Lóránd, 1914 Kassa, ref. 

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

izr. k.

Eadnai Lóránt, 1914 Bpest, r. k. 
Beieh Károly, 1914 Becs, r. k. i.

40 Bónai Nándor, 1914 Bpest, r. k. 
Salamon Géza, 1913 Betlen, r. k. 
Salgó Tibor, 1914 Bpest, r. k. 
Schmidt Ferenc, 1914 Bpest, ev. k. 
Schráder Alajos, 1914 Sashalom, 

ev. k.
45 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.

50 Szolár Mátyás, 1913 Bpest, ev. tm. 
Varga László, 1914 Bpest, izr.
Magántanuló :

52 Teles Péter, 1911 Bpest, ev. ism.

VIIIA
1 Ágoston György, 1913 Bpest, izr. 

Bartl István, 1913 Bpest, ev. tm. 
Dénes János, 1914 Bpest, izr.
Feledi Sándor. 1913 Balassagyar

mat, izr.
5 Freund Alfréd, 1913 Bpest, ev. 

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

10 Hegyi Pál, 1913 Brád, ref. k. 
Heinrich Sándor, 1913 Bpest, izr. 
Hénel László, 1913 Horhát, ev. 
Horváth Dezső, 1913 Gyoma, ref. k. 
Huszka Gyula, 1913 Cinkota, ev.

15 Istenits Vilmos, 1913 Bpest, ev.
k. II. f.

Kende György, 1913 Bpest, ref. 
Kendeh György, 1912 Késmárk, ev. 

tm.
Kerekes János, 1913 Bpest, izr. k. 
Klaudinyi Béla, 1913 Cserencsény, 

ev. k.
20 Konnert Artúr, 1913 Világos, ev. 

Koricsánszky Árpád, 1913 Felső
alap, ev. k.

Krumesz György, 1913 Bpest, ev.
l. f. k.

Lénárd Károly, 1914 Bpest, ref.

VIIIB
1 Balogh János, 1913 Lonka, ev. tm. 

Bossányi Péter, 1912 Bpest, ev. 
Böhm Gyula, 1911 Tokaj, ev.
Dér Miklós, 1913 Budatétény, ev.

osztály.
Luby Pál, 1914 Kézdivásárkelv, ev. 

25 Milch Endre, 1913 Bpest, izr.
Nagy Mihály, 1911 Kispest, ev. 
Nuofer Eezső, 1913 Bpest, ev. k. 
Pécsy Imre, 1913 Bpest, ev. tm. 
Péntek Pál, 1912 Ács, ref. i.

30 Pétery Aladár, 1913 Bpest, ev. 
Bimár Jenő, 1912 Nagyszentmiklós, 

ev. tm.
Schöll Károly, 1913 Bpest, ev. 

k. II. f . ‘
Schwarz Endre, 1913 Törökszent- 

miklós, ev.
Schwarz László, 1913 Bpest, r. k. 

35 Spádi Miklós, 1913 Kassa, izr. 
Stein Leó, 1913 Bpest, ev.
Szalágyi Géza, 1913 Bpest, ev. 
Szász Ernő, 1913 Bpest, izr. 
Szepesy Gyula, 1913 Dömsöd, 

ev. i. tm.
40 Tószeghy Vilmos, 1913 Bpest, r. k. 

Tóth Károly, 1911 Űjmalomsok, 
ev. k.

Vogel István, 1913 Bpest, izr. 
Wallaszky Dezső, 1912 Kassa, ev. 
Wambera János, 1913 Veszprém, 

r. k.
45 Warga Gerzson, 1913 Bpest, ref. k.

osztály.
5 Domán Miklós, 1913 Bpest, izr. 

Jíndrődi György, 1913 Bpest, izr. 
Erdélyszky Zsigmond, 1913 Selmec- 

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

10 Forgács Tamás, 1913 Bpest, ref. 
Frank Károly, 1913 Szeged, ev. k. 
Freund György, 1913 Bpest, ref. 
Hacker János, 1914 Bpest, izr. 
Háncsok Máriusz, 1913 Bpest, r. k. 

tm.
15 Istvánfy István, 1911 Tiszolc, ev. 

Kereszty Géza, 1913 Bpest, r. k. k. 
Kirschner Ernő, 1909 Bpest, ev. 
Kovács István, 1913 Bpest, ref. 
KovacsovicS Tibor, 1913 Bpest, ev. 

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

25 Nagy László, 1912 Bpest, ref. i. 
Nussbaum Frigyes, 1913 Bpest, ev.

Pál László, 1913 Bpest, izr.
Petrik Szabolcs, 1911 Nagytétény, 

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

30 Pintér György, 1913 Bpest, izr. 
Bemport István, 1911 Alsóság, ev. 
Simon István, 1913 Bpest, ev. 
Spielberger Endre, 1913 Bpest, izr. 
Spitz Gábor, 1914 Bpest, izr.

35 Stark Tibor, 1913 Tiszaföldvár, ev. 
k. I. f.

Tóth László, 1912 Kispest, ev. k. 
Vadász Sándor, 1913 Bpest, izr. 
Vajda Péter, 1913 Bpest, izr. 
Valentik Győző, 1911 Penc, ev.

40 Werderits Kálmán, 1912 Losonc, 
ev.

Zámolyi Zoltán, 1912 Pápa, ev.
42. Zsoldos Ferenc, 1913 Bpest, izr. k.

Rövidítések: k. =  tandíj-kedvezményes, tm. — tandíjmentes, f. =  félévre, 
i. — az internátus növendéke.
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XI. ÖSZTÖNDÍJAK, JUTALMAK ÉS SEGÉLYEK.

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

Állami köztisztviselői tanulmányi 400 P-s ösztöndíj: Szolár Má
tyás VII.

Róth-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s ösztön
díja: Bohus Gábor VII, Guóth Kálmán VII, Pécsy Imre VIIIA, 
Freund György VIIIB.

Lamm Dezső alapítvány 5 P-s ösztöndíja: Zsigmondy György 
V, a magyar nyelv tanulásában való kiválóságért.

1915-ös érettségizők alapítványának „kalokagathia” 20 P-s ösz
töndíja: Goldmann Ferenc VIB, mint a testgyakorlásban is kiváló 
jeles tanuló.

1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíja: Kovács István VIIIB, 
mint jó előmenetelü és magaviseletű tanulónak.

Góbi Imre alapítvány 25 P-s jutalomdíja: Lantosi Károly VIA, 
a történelem tanulásában való kiváló szorgalmáért.

Sax Frigyes alapítvány 20 P-s jutalomdíja: Tóth László VIIIB, 
az iskolai dolgozatokban és fogalmazásban való kiválóságáért.

Galli Lajos alapítvány 20 koronás arany: Németh Pál VII, mint 
a testgyakorlásban kiváló, jóviseletü, jellemes tanuló.

Hősi halottak emlékalapítvány 20 koronás arany: Horváth
Dezső VIIIA, mint olyan cserkész őrsvezető, aki személyes példájával 
a legnagyobb nevelő hatást tette cserkésztársaira.

Serédi Lajos alapítvány 25—25 P-s jutalomdíja: Kövecses Fe
renc VIIIB és Pénzes Sándor VIA, a magyar nyelv és irodalom 
tanulásában való kiválóságért.

1894-es maturánsok alapítvány 100 P-s ösztöndíja a következő 
évben kerül kiosztásra. •

Heinrich Teddy alapítvány 5 P-s jutalomdíja: Schmidt István 
HA szegény érdemes tanulónak.

Gretzmacher Jenő őszt öndíj-alapítvány 25—25 P-s ösztöndíja: 
Novák Emil V és Mikolás Béla IIIA, a magyar és német nyelv kiváló 
tanulásáért.

Egy hálás tanítvány-alap 10 P-s jutalomdíja: Pénzes Sándor, 
mint a Vl-ik osztály legjobb matematikusa.
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Egy volt tanítvány Ráth Géza emlékalapítványra adott 10 P-s 
jutalomdíja: Palkovits László V szorgalmáért és példás magavise
letéért.

Renk Ernő dr. presbiter úr 20 koronás arany jutalomdíja : 
Luby Pál VIIIA, a fizika tanulásában való kiválóságáért.

Renk Ernő dr. presbiter úr 10 koronás arany jutalomdíja: 
Scholtz Kornél IIIA, mint a „II. József és a türelmi parancsolat” 
című pályázat legjobb dolgozatának szerzője.

Deák-téri némtet egyház 20 koronás arany jutalomdíja: Kiss 
Gyula IY, a német nyelv tanulásában való kiválóságáért.

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

A harctéren hősi halált halt Strasser Albert és György 40—40 
P-s emlék- és jutalomdíja: Heinrich Sándor és Pécsy Imre, mint 
kitűnő előmenetelő szegénysorsú maturánsok.

A harctéren hősi halált halt Zsilinszky Tibor 50—50 P-s emlék
es jutalomdíja: Guóth Kálmán YII és Kurucz Gyula VII, mint 
kitűnő előmenetelű evangélikus vallású tanulók.

Dal- és Zeneegyesület 10 koronás aranya: Faragó György VIIIB, 
a nevezett egyesületben kifejtett kiváló munkásságáért.

Volt növendékek Egyesületének 50—50 P-s jutalomdíja: Bohár 
László VIA, Bohus Gábor VII, Pécsy Imre VIIIB és Koricsánszky 
Árpád VIIIA, mint szorgalmas, jó magaviseletű szegénysorsú ta
nulók.

Orosdy Lajos, korán elhúnyt tanítványunk 100 P-s emlékdíja: 
Poklori János V, mint példás magaviseletü, engedelmes és alázatos 
tanuló.

Ifjúsági Segélyegylet 20—20 P-s ösztöndíjai: Sülé Károly IB, 
Schavernoch János IIA, Blaho Miklós IIB, Budai István IIB ; 30— 
30 P-s ösztöndíjai: Schultz Jenő IIIA, Császár Dénes IIIB, Fiacsán 
József IIIB, Fleps Walter IV, Palkovics László V, Rózsa Béla VIA; 
40—40 P-s ösztöndíjai: Schütz Ödön VIA, Landi János VIA, Hin- 
kelmann Rezső VIB ; 50—50 P-s ösztöndíjai: Soós Zoltán VIB,
Pécsy Imre VIIIA, Bartl István VIIIA, Istenits Vilmos, Tóth Ká
roly VIIIA, Balogh János VIIIB, Erdélyszky Zsigmond VIIIB, 
Faragó György VIIIB, Frank Károly VIIIB, Kereszty Géza VIIIB, 
Háncsok Marius VIIIB, Láng András VIIIB és Zsoldos Ferenc 
VIIIB.

Intézetünk két barátjának 20—20 P-s jutalomdíjai: Deák Lajos 
IA, Nagy Pál IV.

Harkányi János mathematikai pályázatának 20 P-s díját Kurucz 
Gyula VII nyerte el, dicséretben részesültek: Freund Alfréd VIIIA, 
Freund György VIIIB, Láng András VIIIB, Pintér György VIIIB.

A kézügyességi kiállítás 10—10 P-s jutalomdíjai: Knuth Béla 
VIB, Radnai Lóránt VII, Váry Albert V, Révész István V IA ; 5—5
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P-s jutalomdíjai: Balog Ambrus V, Lám István IY és Ferenczy 
Jenő IB.

Iskolafenntartó adományából jutalomkönyvet kaptak: Antal 
Gyula és Belánka György IA; Farkas Gábor és Paulinyi Ernő IB; 
Predmerszky Tibor és Szász Péter I IA ; Bogsch Árpád és Schmelzer 
Viktor I IB ; Fischer Ferenc I I IA ; Bendl Andor, Knuth Ernő és 
Lőw Pál IV ; Zsigmondy György V ; Alberti István és Lorber János 
V IA ; Flesch Péter és Maier András V ÍB ; Elek István, Gágel Fe
renc, Pallós György és Pressburger György V II ; Freund Alfréd és 
Szalágyi Géza VIIIA ; Freund György, Spitz Gábor és Vadász Sán
dor VIIIB.

Fasori Evangélikus Nőegylet 5 tanulónknak 10—10 P-s kará
csonyi ajándékot adott.

Az ösztön-, emlék- és segélydíjak összege 2707 P.
Ifjúsági Gyámegylet szegény tanulóknak 300 P-t osztott ki se

gélyként.
Ifjúsági Segélyegylet szegény tanulóknak tanszerekre és író

szerekre 376.10 P-t, tandíjra és vizsgadíjra 1143.50 P-t adott.
Az igazgató adományokból és egyéb kisebb bevételekből szegény 

tanulók tandíjára, vizsgadíjára, hangversenyek belépődíjaira 245.60 
P-t adott.

Az iskolafenntartó egyház szegény tanulók tandíjából 9940 P-t 
internátusi díjaiból 1755 P-t engedett el.

Az ingyen szétosztott tej és kakaó értéke 450 P.
A felsorolt címeken a tanulóknak juttatott különböző benefi- 

ciumok az elmúlt tanévben 16,917.20 P-t tettek ki.
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IA 63 i 64 i — 35 8 — 4 — 17 10 i 7 11-5 18 29-5 26 425 6 10 3 5 i 1-5 61
IB 59 i 60 i — 32 9 1 4 1 13 7 i 10 17-2 10 17-2 24 41-4 7 12-1 2 35 5 8'6 58
IIA 52 i 53 — — 26 7 - 6 — 14 7 i 6 11-6 11 21-2 26 50 5 9-6 3 5-8 1 1-8 52
IIB 54 — 54 i — 27 9 — 7 — 11 9 i 8 15 17 32 21 40 1 2 3 5'5 3 55 53
IIIA 36 — 36 — — 14 5 — 4 — 13 7 5 7 20-4 16 47-1 9 26-5 1 3 1 3 — — 34
IIIB 32 2 34 2 — 14 6 — 5 9 5 2 2 6-7 7 23-3 11 36-7 8 26-7 1 3-3 1 33 30
IV 63 — 63 2 — 31 8 — 5 — 19 9 1 7 11-4 16 26-2 24 39'4 5 8'2 9 14-8 — - 61
V 49 — 49 I i 23 11 — 5 — 10 7 3 2 4-3 14 30-5 20 43-5 4 8-6 2 4-3 4 8-6 46
VIA 35 — 35 — 15 4 — 5 — 11 8 3 9 26 10 29 11 31 3 8 2 6 — - 35
VIB 38 — 38 — — 20 4 — 3 — 11 7 4 6 16 10 26 15 39 4 10 3 8 — — 38
VII 51 1 52 — — 20 8 1 12 — 11 11 6 10 20 10 20 21 40 8 16 — - 2 4 51
VIIIA 45 — 45 — — 24 6 - 4 — 11 8 3 5 11 21 47 17 38 2 4 — - — - 45
VIIIB 42 — 42 — — 21 4 — 4 — 13 6 4 6 14-4 18 43*2 15 35'4 2 4'8 1 24 — — 42

Összesen 619 6 625 7 i 302 89 2 68 l 163 101 25 85 14 178 294 240 396 56 9'3 30 4-8 17 2-9 606
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XIII. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

A május 21., 22. és 23. napjain tartott írásbeli érettségi vizsgá
latokra a püspök úr a következő tételeket tűzte ki:

A VIIIA  osztály számára:
1. A magyar nyelv és irodalomból: A 16. század magyar—török 

harcai költészetünkben.
2. A latin nyelv és irodalomból: Aemilius Paulus, Perseus ma

cedón király felett tartott diadalmenete s két fia halála után beszé
det mond a nép előtt. Liv. XXXXV. könyv 41. fej. 1—11. pont. 
(Quamquam . . . nőmén ferat.)

3. Az algebrából: Egy artézi kút fúrásának első méteréért 7 P-t, 
minden következő méteréért 20 fill.-rel többet fizettek. A fúrás ösz- 
szes költsége 52.371 P volt. Hány méter mélyre fúrtak s mibe került 
az utolsó méter fúrása? Mibe került volna fele olyan mély kút fú
rása?

A mértanból: Egy hengeres kazán két végén gömbsüvegekkel 
van határolva, A kazán hengeres részének hossza 76 dm, átmérője 
12 dm ; a gömbsüvegek magassága egyenként 2 dm. Mekkora a kazán 
térfogata és felszíne? Mennyi a kazán súlya, ha 1 cm vastag vas
lemezekből készült és a vas fajsúlya 7.8 grs/cm3?

A VIIIB osztály számára:
1. A magyar nyelv és irodalomból: Jósika, Eötvös és Kemény 

regényírói elvei.
2. A latin nyelv és irodalomból: A tisztességesen eltöltött élet 

biztosítja az öregség tekintélyét. Cicero: Cato Maior De Senect. Cap. 
18 (62—64). (Séd in omni oratione . . .  in extremo actu carruisse.)

3. Az algebrából: Ábrázoljuk:

y =  ”  — 2 x3 +  4 J 4
függvényt és ennek első és második differenciálhányadosát a füg
getlen változónak —3 és +3 értékei között. Számítsuk ki az y függ
vénynek s első és második differenciálhányadosainak zérus helyeit. 
Jellemezzük a függvénynek és differenciálhányadosainak kapcsola
tát. Számítsuk ki azt a területet, amelyet az y függvényt ábrázoló 
vonal a zérus helyek között az x tengellyel bezár. Méret az ábrázo
lásnál: 1 egység i/ 2  cm.

A mértanból: Valamely m magasságú és r sugarú egyenes hen
gerbe ugyanakkora alapterületű és magasságú kúp van belehelyezve. 
Milyen magasságban kell e két testet az alappal párhuzamos síkkal
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metszeni, hogy a keletkezett csonkakúp az ugyanolyan magas henger 
térfogatának fele legyen? Mekkora e csonka kúp térfogata? Végez
zük el a számítást általánosan és abban a különös esetben, ha m = 
60 cm, r — 10 cm.

A június 15., 16., 17., 18. és 19. napján tartott szóbeli érettségi 
vizsgálatokon a püspök úr megbízásából Kemény Lajos budapesti 
igazgató-lelkész a VIIIA, Sárkány Béla kecskeméti főesperes pedig 
a VIIIB osztály vizsgálatain elnökölt. A kormányt az előbbin Stras- 
ser Sándor győri leányliceumi igazgató, az utóbbin Hittrich Ödön 
c. főigazgató képviselte.

A szóbeli vizsgálatokon a VIIIA osztály a következő eredménye
ket érte el.

Jelesen érettek: Dénes János, Freund Alfréd, Gara György, 
Halmos György, Heinrich Sándor, Pécsi Imre, Stein Leó, Szalágyi 
Géza.

Jól érettek: Ágoston Sándor, Bartl István, Feledi Sándor, Hor
váth Dezső, Istenies Vilmos, Kende György, Kerekes János, Ivori- 
csánszky Árpád, Lénárd Károly, Luby Pál, Nuofer Rezső, Schwarz 
László, Szász Ernő, Szepesy Gyula, Vallaszky Dezső, Warga Gerzson.

Érettek: Freund György, Göllner László, Hegyi Pál, Hénel 
László, Kendeh György, Klaudinyi Béla, Milch Endre, Nagy Mihály, 
Péntek Pál, Pétery András, Rimár Jenő, Schöll Károly, Schwarz 
Endre, Spádi Miklós, Tószeghy Vilmos, Tóth Károly, Wambera 
János.

Egy tárgyból javító vizsgálatra utasíttattak: Huszka Gyula, 
Vogel István.

A szóbeli vizsgálatokon a VIIIB osztály a következő eredménye
ket érte e l:

Jelesen érettek: Domán Miklós, Endrődi György, Fehér György, 
Freund György, Hacker János, Lakner Tibor, Láng András, Pál 
László, Petrovics Gábor, Pintér György, Spitz Gábor, Vadász Sándor.

Jól érettek: Balogh János, Dér Miklós, Erdélyszky Zsigmond, 
Faragó György, Frank Károly, Háncsok Máriusz, Kereszty Géza, 
Kovács István, Kovácsovics Tibor, Kövecses Ferenc, László István, 
Spielbsrger Endre, Vajda Péter, Zsoldos Ferenc.

Érettek: Bossányi Péter, Bőhm Gyula, Istvánfi István, Kirsch- 
ner Ernő, Márkus Endre, Dombrádi Nagy László, Nussbaum Fri
gyes, Petrik Szabolcs, Remport István, Tóth László.

Egy tárgyból javító vizsgálatra utasíttattak: Forgács Tamás, 
Simon István, Stark Tibor.

A görög nyelv és irodalomból kiegészítő érettségi vizsgát tett. 
Kondor Zsuzsa, Kutner Ilona, Nagy Valéria, Szalay Margit, Waczu- 
lik Margit, Weber Rózsa.

Az érettségi vizsgán adott kiváló feleletekért Szalágyi Géza és 
Vadász Sándor megkapta az 1909. évi maturánsok alapítványának 
101/ 2—10y2 dolláros jutalmát.

5
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XIV. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT 
NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.

Egyesületünk az 1930—31. tanévvel betöltötte fennállásának 
hetedik évét. Élete szorosan összefügg az iskola életével; szeptem
berben kezdődik és a tanév végén a közgyűléssel záródik. Célja is 
nagyjában azonosba tagtársi, baráti érzés, az összetartozandóság 
ápolása, egymás megbecsülése, megsegítése, előadások tartása. 
Életének jelenségeiről, működésének eredményeiről a következők
ben számolunk be.

Az egyesületi élet megkezdését és rendes menetét fájdalmasan 
megzavarta az egyesület ügyvezetőjének váratlanul bekövetkezett 
halála. Az ő egyesületi működéséről ehelyütt kell megemlékeznünk.

Rátz László, ügyvezető alelnök az 1926. év eleje óta, négy 
éven keresztül vezette egyesületünk ügyeit. Működésének ezen 
ideje alatt az egyesület tagjainak száma háromszorosára emelke
dett, az egyesület megerősödött, életre kelt.

Matematikai, pozitív gondolkodás, reális eredményekre való 
törekvés jellemzi működését. Az ügyek vitelében a kipróbált mó
dokhoz ragaszkodik, csak a gyakorlati életben megvalósítható cé
lokat követi. A hivatalos rendet pontosan betartja, az egyesületi 
munkát szigorúan ellenőrzi s azokban, főként a pénztári bejegyzé
sekben maga is résztvesz, sőt az évvégi számadásokat maga állítja 
össze. A gyűlések anyagát gondosan előkészíti és ezzel biztosítja 
azok síma lefolyását.

Hivatalos egyesületi ügyekben úgy egyeseknél, mint hatósá
goknál személyesen járt el. A volt növendékek találkozóin meg
jelent, volt tanítványait barátilag meg-meglátogatta s így tartotta 
fenn a kapcsolatot az iskola és a mindenkori növendékek között. 
Általában az emberekkel való érintkezésében nem személyválo
gató : mindenkiben az embert szerette és becsülte.

Sokszor elkedvetlenítette őt a tapasztalt nemtörődömség és a 
sikertelenség; többször emiatt lemondásra is gondolt, de ügyszere
tete és barátainak kérlelése maradásra késztette. Távozási szándé
kát egészségi okokból az 1929—30. tanév végével jelezte is. Mintha 
érezte volna, hogy végleg távozni kénytelen. Szeptember elején 
nyaralásából azért tért vissza, hogy felvegye az egyesületi munkát, 
de útközben szélhűdés érte; súlyos baján a szanatóriumi gondos 
kezelés sem tudott segíteni: 1930. szeptember 30.-án, életének 68-ik
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évében elhunyt, annak az iskolának közelében, melyben mint ta
nár és igazgató végezte áldásos munkáját.

Földi teste szülőföldjén, a soproni családi sírhelyen porlad. 
De gondolkodása — szelleme és emberszeretete — a mások javára 
irányuló törekvés él körünkben s vezeti egyesületünket további 
munkájában.

Halála nagy részvétet kelte tt: a gimnázium és az egyesület 
közös gyászjelentésben tudatta vesztességét. Utolsó útjára, Sop
ronba elkísérték volt tanártársai, barátai; a sírnál Mikola Sándor, 
a gimnázium igazgatója mondott búcsúztatót.

Itthon volt tanítványai, barátai, tisztelői, a gimnázium és az 
egyesület a maguk körében gyűjtést indítottak egy, az iskola falá
ban elhelyezendő Rátz-emléktábla felállítása és a nevéről elneve
zendő tanulmányi (utazási) ösztöndíjalapítása céljából. A gyűjtés 
eddig 5000 P-nél többet eredményezett, de kívánatos az alapnak 
adakozás útján való növelése. Az adakozók neveit külön kimuta
tásban közöljük s adományaikat nyugtatjuk. Ki kell emelnünk, 
hogy a Fellner-család egymaga és legelőször 1000 P-t adományo
zott s ezen nagylelkű adományával nagyban elősegítette a kettős 
cél megvalósítását.

A kiküldött emlékbizottság Lux Elek szobrászművészt bízta 
meg a műalkotással. Az emlékmű ünnepélyes felavatása szeptem
ber hó 30-án fog megtartatni.

Fájdalommal kell megemlékeznünk egy másik kiváló halot
tunkról, Dr. Neugebauer Vilmosról is, aki mint az Országos Gyer
mekvédő Liga igazgatója emberbaráti működésével szerzett ma
gának maradandó nevet. Egyesületünknek alapító tagja és osztály- 
megbízottunk volt. Részvétnyilatkozatunkra az elhúnyt fivére 
megküldte a megboldogultnak osztálytársaira vonatkozó és egye
sületünket illető összes összegyűjtve kezelt iratait. Apró, de jel
lemző adat. Vajha mindenki, még nagy gondjai között is, ennyire 
törődnék egyesületünkkel és érezné összetartozandóságunkat.

Üdvözöltük Dr. Buday-Goldberger Leót ipari sikeres működé
sének 30 éves jubileuma alkalmából, Glatz Oszkárt, akit Corvin- 
koszorúval és Dr. Zsigmondy Dezsőt, akit kormányfőtanácsosi 
címmel tüntetett ki a legfelsőbb elismerés.

Tagjaink sikere, kitüntetése a mi örömünk is, mert egy iskolá
nak, egy szellemi közösségnek vagyunk részesei, mint egy alma 
mater-nek gyermekei — összetartozunk.

Testvér-baráti érzésünk ápolására szolgált az 1930. június 
21-iki közgyűlésünk után a városligeti Gundel-féle vendéglőben 
tarto tt társasösszejövetelünk. A szép számmal megjelent volt nö
vendékek között ott voltak azok is, akik 1890-ben érettségiztek és 
ez alkalommal tartották 40 éves találkozójukat. Ott voltak a tan
évvégi országos tanulmányi versenyeken győztes tanulóink, ünne
pelt vendégeink.
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A gimnázium értesítőjét, benne a mi évi jelentésünket meg
küldtük minden tagunknak. Azt csak azok nem kapták meg, akik 
elköltöztek s a lakásváltozással járó új címüket nem jelentették 
be, ami pedig tagsági kötelesség volna s aminek elmulasztása 
aztán veszteség ligy a tagra, mint egyesületünkre nézve.

Az iskolai értesítőn kívül újabban a „Vén Diákok Lapja” út
ján is kapcsolatba kerülhetünk tagjainkkal, mert benne adjuk közre 
időszaki közleményeinket. E két hetenként megjelenő diákorgánum 
előfizetési ára évi 4 P, megrendelhető: Bpest, VI., Lázár-utca 8. III. 
címen.

Ma, amikor a diákegyesületek száma folyton szaporodik, igazán 
hézagot pótol ez az egyesületközi sajtóorgánum és a testvéries együtt
érzés ápolásával hazafias munkát is végez.

Rátz László ügyvezető alelnök elhúnyta után az 1930. okt. 29.-én 
tartott választmányi gyűlés Hittrich Ödön dr. nyug. gimn. igazgatót, 
c. főigazgatót bízta meg az egyesület ügyeinek vezetésével, aki e meg
bízatásnak eleget is tett.

Tartott az egyesület 4 választmányi gyűlést, több értekezletet 
és 1 közgyűlést.

A hagyományos szokásnak megfelelően egyesületünk a gimná
zium 4 kiváló tanulóját részesítette 200 P, egyenként 50—50 pengős 
jutalomban. A jutalmakat az iskolai záróünnepélyen Brechtel Fri
gyes dr. ezredes-hadbíró beszéd kíséretében adta át a jutalmazot- 
taknak.

Egyesületünk rendezésében előadást tartottak: Pósch Gyula dr., 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vezérigazgatója: Gazdasági
egyensúly, Glatz Oszkár festőművész: Beszélgetés a festészetről, 
Rönk Ernő dr. fogorvos: Érdekességek az orvosi történelem múlt
jából. Tagjaink előadásaikban szakismereteiket közlik, ezzel is 
bizonyos önképző életiskolai munkát fejtenek ki. Fogadják közre
működésükért köszönetünket és nagyrabecsülésünket.

1. Az egyesület tisztikara és választmánya.

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

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

vitéz Mátyásfalvi Erich dr., báró Kornfeld Mór dr., Németh Ödön 
dr., Scheuer Róbert.

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

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

tel Frigyes dr., Burchard-Bélaváry Rezső dr., de Chátel Andor, Do- 
mony Móric dr., Fellner Vilmos dr., Glatz Oszkár, Gosztonyi László dr., 
Haár Alfréd dr., Kelemen Ferenc dr., Kéler Tibor dr., Klein Ferenc 
Gábor, Koós Jenő, Kunwald Cézár, Légrády Ottó dr., Markos Oli
vér dr., Ohrenstein 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, Zechmeister 
István, Zsigmondy Dezső, Zsigmondy Kálmán dr.

Választmányi póttagok: Blatniczky Pál, Budai-Goldberger An
tal, Eördögh Ferenc dr., Fabinyi Géza dr., Flittner János, Kubacska 
Ferenc dr., Moravcsik Gyula dr., ifj. Oravec Pál dr., Szilágyi László, 
Vidor Pál.

A tanári testület képviseletében:
Mikola Sándor gimn. igazgató, Szigethy Lajos dr. tb. igazgató, 

Tóth Kálmán dr., ny. tanár, Ulbrich Sándor ny. tanár.
Kiküldött választmányi tagok: Bereczky Sándor, Bogsch Sán

dor 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 1930. május 15-ike után belépett tagok neveit közöljük.

Rendes tagok:
1 Boytha András Lajos dr., (1902) orvos VIII., Vas-u. 15/a.

Czölder Lajos (1905) gazdatiszt, I., Ferry Oszkár-u. 4.
Darvai Dénes dr., (1905) ügyvéd, V., Arany János-u. 10.
Fischer Ferenc József, (1905) kereskedő, IV., Kass Ivor-u. 9.

5 Gábor Ferenc (1905) főmérnök, VIII., Fiumei-út 12/a.
Grünwald Béla dr., (1905) orvos, VII., Vilma királynő-út 11.
Haim Viktor (1905) török főkonzul, szk. attasé, V., Aulich-u. 7.
Lorenc Artur dr., (1905) igazgató h., II., Mecset-u. 8.
Mangold József dr., (1904) ügyvéd, V., Géza-u. 1.

10 Miklós Gyula dr., (1904) ügyvéd, V., Dorottya-u. 9.
Plan Frigyes, — gyáros, korm.-főtan., V., Szabadság-tér 15.
Rexa Dezső, (1890) főlevéltáros, IV., Vármegyeház.
Tornya Károly, (1890) ny. állomásfőnök, Hatvan.
Vámos Henrik, (1890) ügyvéd, IV., Váci-u. 37.

15 Walko Lajos dr., (1898) ny. m. kir. külügyminiszter, I., Szent- 
háromság-u. 4.
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A tagsági állapot lényegesen nem változott. Ebben az egyesü
leti évben taggyűjtéssel hivatalosan nem foglalkozhattunk. Annál 
inkább kell ezt tennünk a jövőben, mert a tagok alkotják egyesüle
tünk erősségét, a befolyt tagdíjak adják az anyagi eszközöket egye
sületünk fenntartásához és céljainak megvalósításához. Ezért arra 
kérjük tagjainkat, hogy kiki szerezzen legalább egy új tagot egye
sületünknek. Tájékoztatás végett megjegyezzük, hogy az alapító tag 
egyszersmindenkorra 100 P-t fizet az alap gyarapítására, a rendes 
tag évenként 4, a pártoló tag évenként 1 pengőt fizet az egyesület 
pénztárába. A befizetés megkönnyítésére a tagoknak évenként csekk
lapot küldünk.

Az egyesület tiszta vagyona 1930. december 31.-én 5768.94 P-t 
mutat, mely összeg a Magyar Általános Hitelbanknál van gyümöl- 
csözőleg elhelyezve, még pedig kötött számlán 4104 P, folyó számlán 
1664.94 P. Az egyesület kezelésében van még a Rátz—Tóth- és a 
Rátz emlék-alap. 1930. dec. 31.-én a Rátz—Tóth-alap vagyona 
891.50 P, a Rátz emlék-alapé pedig 3402 P volt.

3. A Rátz László-emlékalapra adakoztak:
Agorasztó Tivadar 10, Ángyán Béla 30, Ángyán János dr. 

(Pécs) 40 P.
Bacher Pál 10, Balázs Fülöp 5, Baumgartner Nándor dr. 20, Beck 

Pál 20, Beliczay Endre 20, Benedict Ottó 10, Bendl Alajos dr. 10, 
Brechtel Frigyes dr. 20, Bloch Imre 10, Böhm Dezső dr. 20, Bos- 
nyák Pál 5, Boytha András dr. 10, Burchard Bélaváry Andor dr. 
10 P.

De Chátel Ottó 5, Császár Elemér 10, Császár Ernő dr. 5, Cukor 
Gábor dr. 10, e. Czigler István dr. 20 P.

Deutsch Dezső dr. 25, Dóczi János 5 P.
Ev. Egyetemes Egyház 100, Elischer Vilmos dr. 100, Előd Mar

cel dr. 3, cs. Engel György 20 P.
Farkas Géza dr. (Budafok) 10, Fejes Lajos 30, Fellner Henrik 

és fiai 1000, Fenyő Miksa dr. 40, Fleischmann Lajos dr. (Csetényi) 5, 
Flittner János 10, Folkusházy Lajos 15, Fonó Albert 30, Freibauer 
Ede 5, Fried Frigyes és Samu 16, Fröhlich Károly 30, Fröhlich Pál 
dr. (Szeged) 10 P.

Ev. Gimnázium (Bpest) 320, Gárdonyi István dr. 5, Gárdos 
Félix dr. 20, Goldberger Leó dr. 150, Glücksthal Andor 50, Gosz- 
tonyi László dr. 25, Greszler Jenő dr. 20, Gündisch Guido dr. 20, 
Győri János 15 P.

Haberern J. Pál dr. 30, Hámos Róbert 100, Hampel Ferenc dr. 
5, Háry Félix 15, Hasenauer Andor 4, Hausbrunner Vilmos 3, Ha
vas Károly dr. 20, Heckenast Gusztáv dr. 10, Herczel Pál b. 50, Herz 
János 10, Hirsch Albert dr. 50, Hofbauer Ervin 50, Hollós János 
(Sopron) 5, Hollós Pál dr. 20 P.

Ittzés Zsigmond dr. (Kaposvár) 5, Iványi Pál dr. 10 P.
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vitéz Jármay Pál dr. 10, Jónás Géza 5 P.
Kann és Heller 100, Kelemen Ferenc dr. 20, ifj. Kellner Ernő 

6, Kerber János (Székesfehérvár) 5, Kern Tibor dr. 20, Kisházi A. 
Gyula 5, Koch Vilmos (Kassa) 50, Koós Emil dr. 50, Kornfeld Mó
ric b. 100, a. Kotányi Zsigmond 10, Krepuska István dr. 5, Kring 
Jenő dr. 5, ifj. Kubacska Endre dr. 10, Kubacska Ferenc 10, Kund 
Ede Zoltán dr. 5, Kunwald Cézár 10 P.

Légrády Ottó dr. 100, Lénárd Andor 10, Lukács Antal dr. 50 P.
Mangold József dr. 5, Marton Miklós dr. 5, Mauks Ernő 10, 

Mautner Dezső dr. 10, Medgyaszay István 20, Meer Leó dr. 10, 
Melder Oszkár 50, Mokry Imre 10, Moravcsik Gyula dr. 10, Müller 
István 5, Münnich Aladár 25, v. Nagy Elek dr. 50 P.

Okányi Schwarcz János 10 P.
Vitéz Pétery Aladár 10, Perl György 50, Pető István 10, Pigler 

László 5, Pildner Ottó 4, Pogány Brúnó dr. 100, Polner Ödön dr. 
(Szeged) 4, Popela János 10, Pósch Gyula dr. 50, Pözel István dr. 
10, Präger Pál 25, Pruzsinszky János dr. 10 P.

Quittner Marcel 20 P.
Rajner Dezső 5, Rásó Lajos dr. 10, Rátz Ágost, Rátz Erzsébet, 

Rátz Emma férj. Schreiner Kálmánná (Sopron) 100, Rátz László 
10, Renk Ernő dr. 30, Róth Aurél (Tapolca) 50, t. Róth Lajos dr. 
(Szolnok) 10, Rusznyák Géza 20 P.

Sámuel József 2, Sass Gábor (Keszthely) 5, Sasváry Géza dr. 
20, Sváb Lőrinc 20, Segesváry Ferenc 30, Simon László dr. 10, 
Scheuer Róbert 20, Schneider Gyula 10, Scholtz Kornél dr. 4, 
Schreyer Endre dr. 50, Schütz Aladár dr. 5, Starnberger Sándor 10, 
Stitniczky János 10, Strasser Pál 20, Stux László 10, Szabó Gábor 5, 
Szalai Mihály dr. 5, Szávozd Miklós (Sárbogárd) 10, Szécsi Kálmán 
dr. 5, Szeitz Ferenc 50, Szelényi Aladár dr. 10, Szenthe Lajos dr. 
5, Szendrő Endre dr. (Tápiósüly) 10, Szepessy Rezső dr. 10, Szűcs 
Ernő 10 P.

Thomán László 10, Tomcsányi Móric 30, Töpler Kálmán dr. és 
neje 100, Tószeghy Rikárd 100 P.

Ungár György dr. 10, Urbányi Henrik dr. 20 P.
Vajda Ödön 30, Vajkai Nándor dr. 10, Vámossy Lóránd dr. 10, 

Vámossy Károly 50, Varga Sándor 10, Vass Ferenc 5, Vetsey Ala
dár dr. 20, Vetsey Gyula dr. 4, Vidor Alfréd 10, Viktor Ede 10, 
Visnya Aladár dr. (Kőszeg) 3 P.

Werkner Lajos 50, Werkner Ödön 10, Wigner Jenő dr. 10, 
Wittchen Lajos dr. 10, Wottitz Béla dr. 50 P.

Zimmermann Lajos dr. 20, Zerkovicz András dr. 5, Zwick Vil
mos (Nyíregyháza) 5, Zsigmondy Dezső 50, Zsigmondy Kálmán 40, 
Zsigmondy Zoltán dr. 50 P.

Bejelentették még adományaikat: Kelemen Frigyes Ottó dr. 40, 
margittai Neumann János -—•, Mihály és — Miklós 100 P, Scholtz 
Oszkár dr. 10, Strelisky 50 P.
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XV. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL.

1. Beírás és a tanév kezdete.
Június 19, 8-tól 12-ig beírás az I osztályba, 8-tól 10-ig kizárólag 

csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.
Június 20, 9-től 11-ig beírás a II—V III osztályokba. Volt tanít

ványaink e napon kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz szá
mukra külön beírás.

Szeptember 5, 8-tól 1-ig javító vizsgálatok.
Szeptember 5, d. u. 3-tól 5-ig beírás az I—VIII osztályokba a 

javító vizsgát tett tanulók részére, másoknak csak az esetben, ha az 
illető osztályban van hely.

Szeptember 7, 8-tól 12-ig írásbeli magán-, pótló- és különbözeti
vizsgálatok.

Szeptember 8, 8-tól 1-ig szóbeli magán-, pótló- és különbözeti 
vizsgálatok.

Szeptember 8, d. u. 3-tól 4-ig beírás a magán-, pótló- és külön
bözeti vizsgát tett tanulók részére.

Szeptember 9, d. e. 9 órakor a tanév megnyitása.
Szeptember 10, 8 órakor a tanítás kezdete.
Az I osztályba való beírásnál szükség van a születési anyakönyvi 

kivonatra, elemi iskolai IV-ik osztályú bizonyítványra és oltási bizo
nyítványra.

Más gimnáziumból hozzánk jövő tanulók beírásánál szükség van 
az előző osztályról szóló bizonyítványra (tanulmányi értesítőre), szü
letési anyakönyvi kivonatra és oltási vagy újraoltási bizonyítványra.

2. Tandíjfizetési szabályzat.

A budapesti evangélikus gimnáziumban a beiratási díj 20 P, 
az üzemi pótlék 60 P, a tandíj evangélikusoknak 40 P, reformátu
soknak 90 P, katholikusoknak 140, izraelitáknak 240 P.

A beiratási díjat a beiratás alkalmával kell fizetni tekintet nél
kül arra, hogy a tanuló tandíjmentességért folyamodik-e vagy sem. 
E díj fizetése alól csak a deáktéri testvéregyházak alkalmazottainak 
fiai és a Protestáns Árvaház ingyenes növendékei vannak felmentve.

Az üzemi pótlék és a tandíj négy részletben is fizethető. Az I. 
részlet október 3-ig, a II. részlet december 3-ig, a III. részlet már-
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cius 3-ig, a IV. részlet május 3-ig. A tandíjrészletek befizetése pósta- 
takarékpénztári befizetési lapokkal vagy közvetlenül a tandíjszedő 
tanárnál történik. A tanulók a tandíj lefizetését postatakarékpénz
tári elismervénnyel vagy a tandíjszedő nyugtájával igazolják.

Ha a tanuló a jelzett fizetési határidő valamelyikére nem fizeti 
be a megfelelő részletet, akkor az igazgató köteles őt haza küldeni 
az iskolából. Ha további nyolc napon belül sem fizet, ez esetben a 
nyilvános tanulók sorából törölni kell.

Az üzemi pótlék fizetése alól való felmentésnek csak a legrit
kább esetben van helye.

Tandíjmentességért folyamodhatik olyan szegénysorsú tanuló, 
aki a megelőző félévben példás (1) vagy legalább jó (2) magavise
letét tanúsított és előmenetele általában jó, ha szülője igazolni tudja, 
hogy a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszonyainál 
fogva súlyos megterhelést jelent. A folyamodványhoz csatolni kell 
1. szegénységi bizonyítványt, 2. a fölöttes hatóságtól, illetőleg ke
nyéradótól bizonyítványt a szülők fizetéséről és családi viszonyai
ról. Középiskolai tanárok és közoktatásügyi tisztviselők gyermekei, 
ha egyébként a feltételeknek megfelelnek az 1. és 2. sz. bizonyítvá
nyok nélkül is részesíthetők tandíjmentességben.

Vegyes házasságból származó nem evangélikus vallású tanuló 
is az evangélikus tanuló tandíját fizeti, ha anyja fizető tagja a Deák
téri testvéregyházaknak. Az olyan tanuló, aki evangélikus szülőjének 
reverzálisa folytán lett nem protestáns vallásúvá, semmiféle kedvez
ményben sem részesülhet.

Nem evangélikus tanulók összes számuk 10%-ig részesíthetők 
tandíj mentességben.

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

A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és a képviselőtestület
hez intézett kérvényeket szeptember, illetőleg február 15-ig kell az 
igazgatóságnál benyújtani.
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