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ULBRICH SÁNDOR.

A tanár hivatása szép, nagyon is szép, mert a jövendőt mun
kálja; a jövő nemzedék életének ad tartalmat, a jövő nemzedék 
működését termékenyíti meg. Ezért a magasztos hivatásért azonban 
ne várjon megfelelő elismerést, mert a jelennek élő, a jelen sorsát 
intéző nemzedék szemében -— volt tanítója már a múlté.

A tanár sorsa a mi társadalmunkban hasonlatos a szülőkéhez. 
Gyermeki hálátlanságról mennyiszer hallhatunk, holott a szülő 
csak nagyritkán feledkezik meg gyermeke iránti kötelességéről.

A tanítósors nem újkeletű, már olyan régi, hogy szinte köz
mondásos. Böhm Károly, intézetünk volt nagynevű igazgatója is 
e szavakkal üdvözli Ulbrich Sándort, az 1884/5.-i értesítőben ren
des tanárrá történt megválasztása alkalmából: „őszinte szívvel kí
vánjuk: kísérje siker és a szívnek oly jól tevő s mégis ritkán jutó 
elismerés legfiatalabb tagtársunk működését.“

Aki belső hajlandóság, rátermettség nélkül, csupán kenyér- 
keresetből választja a nehéz tanári pályát, az hivatását jól betöl
teni nem tudja. A ranglétrát keresgélő, címekre szomjuhozó tanár 
pályája pedig — megérdemelt csalódásokkal van kirakva.

Ulbrich Sándor, az iparos szülők gyermeke, már diák korában 
tanítgatta segítségre szoruló kisebb társait ; eközben fejlődő haj
lamát követve választotta a tanári pályát. A természettudományok 
iránti szeretete családi vonás. Bátyja Ede, aki mint a tőzsde főtit
kára, egészen más munkakörben tevékenykedett, mégis európai 
hírű lepidopterológus volt, kinek tudásáról és bőkezűségéről inté
zetünk természetra jzi szertára számára összeállított páratlan lepke- 
gyűjteménye tanúskodik.

Ulbrich Sándornak, aki 1857-ben született Iglón, a budapesti 
tudományegyetemen 1881-ben a természetrajz-vegytanból már ta
nári oklevele van. Ebben az évben a budapesti evangélikus főgim- 
náziumnak próbaéves, 1882-ben megválasztott helyettes tanára. 
1885-ben lesz rendes tanár, ekkor házasodik és nőül veszi Macher 
Honát. Házasságuk későbbi éveiben egy fiú és egy leány várva- 
várt születése tette teljessé családi boldogságukat.

Megválasztásától fogva fáradhatatlanul szolgálta iskolánkban 
az oktatás és nevelés ügyét s mikor 1918-ban nemcsak intézetünk,
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hanem nemzetünk életének egyik legszomorúbb évében, az októberi 
forradalom küszöbén nyugalomba vonult, két és féllapnyi értesí
tőnkben két sorban búcsúzhattunk el tőle: „Szeptember 1.-én ment 
nyugdíjba Ulbrich Sándor érdemes kartársunk, iskolánknál töl
tött 36 évi lelkiismeretes tanári munkásság után.“

Lidércnyomás üli meg lelkünket ennek a szerencsétlen idő
szaknak felidézésével, de csakhamar szabadulunk a szorongó érzés
től, ha visszatekintünk kedves kartársunknak, a régi, jobb idők
ben eltöltött harmonikus életére és működésére.

Pályája kezdetén Batizfalvi István, Böhm Károly, Elischer 
József, Fröhlich Róbert, Góbi Imre, Lehr Albert, Pecz Vilmos, 
Ráth Arnold, Scholtz Ágost, Scholtz Albert, Wéber Rudolf voltak 
kartársai és irányítói. Ezeknek a jeleseknek a társaságában edző
dött igazi pedagógussá. Tanítványait eréllyel párosult atyai jóindu
lattal vezette az ismeretek megszerzésében. Mint természettudomá
nyosán gondolkozó tanár, az iskolát észfejlesztő és lélekformáló 
műhelynek tekintette és minden igyekezete odairányult, hogy ta
nítványainak előhaladását a szigorú ítéletek szülte zökkenők meg 
ne bénítsák. A legtöbb esetben gyengébb képességű tanítványai
ból is sikerült neki a haladáshoz szükséges szikrát kicsiholni. Ez 
volt a tanítványok hálájának, tiszteletének, ragaszkodásának egyik 
titka.

Szerették, becsülték tantványai azért is, mert nagy olvasott
sága révén, világos előadásait mindig érdekessé tudta tenni. Taní
tott a természetrajzon és földrajzon kívül vallást, magyar törté
netet, németet és 28 éven át, ugyancsak az alsó osztályokban szám
tant és mértani rajzot is. A számtant, mértant mindig szívesen 
tanította. Legnagyobb örömét mégis az állattan tanításában ta
lálta. Érezte, hogy a természetrajz tanára az élők világának ismerte
tésével tudja az előadótermet templommá varázsolni. A mikro- 
milliméterek világában csodálhatjuk leginkább a természet nagy- 
szerűségét, in minimis maxima és az egyszerűbb lények megisme
rése közben éppúgy, mint a szövevényes emberi szervezet tanul
mányozása közben láthatjuk legjobban a nagy Alkotó minden- 
hatóságát. Értekezése is e tárgykörből való: „A táplálkozás mint a 
természet három országának physiologiai kapcsa.“ (1887/8.-iki érte
sítő 1—32. 1.) A természetrajzi szertár szűkös átalányának leg
nagyobb részét — kiváló érzékkel -— vagy a ma is legpraktiku
sabb Brendl-féle növényminták, vagy a ma is legjobb Pfurt- 
scheller-féle állattani anatómiai falitáblák beszerzésére fordította. 
Az állattani órákon, serdülő tanítványainak adott alkalomszerű, 
bizalmas felvilágosításaival pedig megelőzte korát.

A hálás tanítványok ezrei vitték magukkal az életbe taní
tásainak gyümölcseit és ha előkelő állásba jutottak, akkor sem 
feledkeztek meg érdemes tanárukról, sőt akárhányan mindvégig 
baráti ragaszkodással viseltettek iránta. Egy ilyen hálás tanít-
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vány vette igénybe nyugalomba vonuló tanái’ának töretlen szel
lemi energiáját, mikor országokra kiható hatalmas vállalatában 
erős szellemi munkát igénylő munkakörrel látta el egykori ked
ves tanárát: aki így 14 évig volt a Magyar Folyam- és Tenger- 
hajózási Részvénytársaság főpénztárosa.

ötven évre terjedő munkabírásából a jelentékenyebb részt is
kolájának és egyházának áldozta. Nemcsak tanított, hanem az 
iskola egyéb munkájából is alaposan kivette részét. A tanári tes
tületnek, illetve az iskolabizottságnak hosszú éveken át volt jegy
zője, a természetrajzi szertár őre és az ifjúsági segélyegylet 
könyvtárának kezelője. Nemcsak a szünidőkben, hanem évköz
ben is sokszor helyettesítette az igazgatót. Szerető kartársainak 
szolgálatrakész barátja volt s még nyugalomba vonulása után is 
nagy öröme telt abban, ha valamiben segítségére lehetett volt kol
légáinak, kikkel a baráti összeköttetést ve je. dr. Koeh István ked
ves kartársunk útján tartotta fenn.

Szálas, hatalmas alakja, akárcsak egy cipszer-fenyőé, diáknak, 
tanárnak, mindenkinek imponált. Szúrós tekintete, mellyel az em
bereket vizsgálta, látszólag komor külsőt kölcsönzött lényének, de 
ahogy a gondozott nagy bajusz alól szólásra nyíltak ajkai: a szú
rós szem a pápaszem alatt mosolyogni kezdett s pillanatok múlva 
azt vettük észre, hogy egy kedves, kedélyes úrral van dolgunk.

Szerette is a vígkedélyü társaságot, melyet, mint ügyes tár
salgó, maga is szívesen mulattatott. írók, művészek és a társada
lom egyéb jelesei tartoztak baráti társaságába, ahol mindig jól 
érezte magát, ahol megbecsülték barátságát és ahol egyéni jó tu
lajdonságaival növelte a tanárság tekintélyét. Sok emberrel érint
kezett és így hamar észrevette az emberek gyarlóságait, miket ta
láló jelzőkkel tudott jellemezni.

Régibb és fiatalabb kollégáinak vidám szórakozásaiban is szí
vesen vett részt. A kistétényi családi tusculanumban őmaga is sok
szor látta vendégül kollégáit, kik mindannyiszor kellemesen élvez
tük bensőséges családi életének közvetlen melegét.

Nyugalomba vonulása után a terjedelmes baráti kör meghitt, 
öreg barátainak asztaltársaságává sűrűsödött össze, kiket mindig 
hűségesen felkeresett.

Erős szervezetét csak a legutóbbi időben tudta az öregséggel 
járó elgyengülés kikezdeni. Eleinte lassú, de fájdalmakkal járó, 
majd gyorsabb, de már fájdalommentes volt a végső küzdelem. 
A virágos május első napján szeretteitől körülvéve, áldottlelkű, hű
séges hitvesének ápoló karjaiban — elaludt örökre.

Az iskola növendékei, tanárai, a volt tanítványok serege, az 
egyház vezérei kísérték utolsó útjára a nemesszívű pedagógust, a 
magyar kultúra értékes, lankadatlan munkását.

Áldásos működésének emléke élni fog.
Kúbacska András dr.



RATZ LÁSZLÓ EMLÉKEZETE.
Néha nagy alkotók kilépnek a sorból . . . 
Szemük reávetvén a dús jövendőre,
Áhitatos kézzel, építéshez fognak,
Alapokat vetnek, követ raknak köre.
Buzgó fáradságuk m egáldott nyomában 
Űj rem énység háza, szép palota támad . . . 
Nem iskola az még! A lelkes tanítók  
Munkája ava tja  csak fel iskolának.

Tanítóké, kik a jövendőért élnek 
S lelkűk drága kincsét tele kézzel osztják, 
Akik míg másoknak fák lyáka t gyújtanak, 
Önmaguk a fénytől boldogan m egfosztják.
Míg a padsorok közt csendesen elégnek,
Tüzűk m ellett ezer m ás nagyobb láng gerjed, 
A z ö szerény csendes m unkájuk varázsol 
Fényes iskolává minden szürke termet.

A tanító csendben, zajtalanul alkot,
Jutalomra nem vár, nem kér dicsőséget, 
Rohannak a napok s m ire észrevennéd,
A lobogó lélek már hamuvá égett.
S hogyha m égis van, ki m esszire világít, 
Tudd meg, o tt ragyog egy  kivételes szellem, 
A ki bármennyire homályba rejteznék,
Mégis m essze lobog akara ta  ellen.

R átz László ilyen volt. E drága falak közt 
Csendesen, szerényen á ldást osztva járván, 
Nem csábította öt soha földi hívság,
Nem kapott a fényen, a zajon, a lármán, 
Mégis nemcsak a mi k is körünk csodálta, 
Hanem m essze lá tszo tt szellemének fénye, 
Szava irányt szabott, mesterének tudta 
E gy hatalmas sereg fiatalja, véne.

Minden tanítónak nagy mestere volt ö,
Pedig igazán a k icsiket szerette.
A szám ok rejtelm es nagy birodalmába 
Kézenfogva őket, já tszva  elvezette.
Igaz boldogság volt vele együ tt menni,
Hiszen a vezető gondosan őrködött,
Hogy a k itű zö tt célt, az adott problémát 
Ne homályosítsák el riasztó ködök.

N agy tanítóm ester . . . Óh, az ö számára  
Nem volt sziklás talaj, csak termékeny róna. 
Ö aratni tudott az olyan földön is,
Ahol m ás talán még vetn i sem m ert volna. 
Lelke tárházából dúsgazdagon tellett 
Lelkesedés, jókedv, buzdító szó, munka,
S íg y  nőtt fel a sereg, am ely dicsőséget 
H ozott a m esterre s gimnáziumunkra.



Gyengét kézenfogni, a lassút nógatni,
Nem ér te tt i t t  nála soha senki jobban,
De többre buzdított, nagyobbra ösztönzött, 
Hogyha észrevette: i t t  egy  szikra  lobban.
Mikor ránk zúdult a borzalom viharja,
S a világ sarkai szörnyű tűzben égtek,
Jö tt egy-egy levél a lövészárokmélyböl:
A hősök szám tani problém ákat kértek.

Családra nem gondolt s m égsem  volt egyedül . . . 
A z ö családja volt a legszebb, legnagyobb, 
Tartoztak beléje apró kicsi lelkek,
Tartoztak beléje m esszire n őtt nagyok.
Hogyha jó szó kellett, szükség volt tanácsra,
A z ö nagy szívéhez, leikéhez hajoltak,
S járhattak a világ bárm elyik vidékén,
Mégis csak, mégis az ö fiai voltak.

Szerette a szépet. A zene szépsége 
Elűzött leikéből minden borút, gondot.
Messze vidékeknek örök szép tájain  
Lelkesülő szemmel, óh, m ennyit bolyongott!
Hogy kirándulásra vigye apró népét,
Öh, milyen szívesen, m ily örömmel fáradt, 
Leikéből a jóság, szeretet és jókedv,
A z úton nagyböven mindenkire áradt.

Barátnak barát volt igaz értelemben,
Másoknak a terhét vállaira vette ,
S míg maga a legjobb tudásával fáradt,
Cserébe sohasem kért sem m it helyette.
Bár neki magának gondjai nem voltak,
A küzködövel ö mindig eg yü tt érzett,
S hogyha valakit az élet földre sú jtott,
A z ö nemes szíve vele együ tt vérzett.

Bár ö maga volt a testesü lt józanság,
Lelke minden szépért, jóért lelkesedett,
8 tudott lelkesíteni örök ideálért,
E gy egész kört és a nagy ifjú sereget.
E ltávozott tőlünk, ám nemes alakja  
Szemünk előtt mindig fényben ragyogva áll. 
Embernek jó ember, férfinak férfi  volt,
Tanárnak pedig a legigazibb tanár.

Rem port Elek dr.
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BERECZKY SÁNDOR.

Megint egy patinás név kerül a budapesti evangélikus gim
názium működő tanárainak névsorából nyugalmazott tanárai so
rába. A „Bereczky Sándor“-név fogalom. Könyvei révén ma min
den evangélikus magyar ember, aki 1890-től iskolába járt, Bereczky 
Sándor tanítványa.

Élete mozzanatait a saját rövid önéletrajzából adom, ahogy 
azt szerény egyszerűséggel maga leírta egy hivatalos alkalomból.

„Született 1860 október 23-án Kisdörgicsén, Zala megyében. 
Atyja Antal, levita tanító volt az ottani evangélikus leányegy
házközségben. Édesanyja Sólyom Zsuzsánna volt Szentantalfáról. 
Elemi iskoláit Kisdörgicsén atyja vezetése alatt, a gimnázium első 
osztályát a kővágóőrsi (Zala m.) algimnáziumban, a gimnáziumi 
többi osztályokat pedig a soproni evangélikus főgimnáziumban 
végezte. Itt tett érettségi vizsgát 1880-ban. Három éven át növen
déke volt a soproni evangélikus theológiai intézetnek. Itt különö
sen Poszvék Sándor tanárára és igazgatójára emlékszik hálás 
szívvel, mint kiváló tudós előadóra és jóakaró pártfogójára. 
Theológiai tanulmányait a németországi jénai egyetemen fejezte 
be, hol két szemeszteren át (1883—1884) theológiai és filozófiai 
előadásokat hallgatott s ösztöndíj elnyerése végett több tárgyból 
kollokvált is. Alkalma volt itt a jeles Lipsius, Nippold és Hilgen- 
feld előadásainak hallgatására.

Hazatérve 1884-ben Sopronban a Karsay Sándor evangélikus 
püspök elnöklete alatt működő lelkészvizsgáló bizottság előtt lel- 
készi vizsgát tett, s ugyanakkor lelkésszé is avatták. Karsay Sán
dor püspök alkalmazta őt még 1884-ben maga mellé segédlelkészül 
és a különböző győri iskolákba járó evangélikus növendékek 
vallástanárául. Ő volt az utolsó győri evangélikus segédlelkész, 
aki még minden második vasárnapon németnyelvű egyházi beszé
deket is mondott.

Majd 1885-ben a pesti magyar és német egyházközség válasz
totta Kaczián Jánossal és Klaár Fülöppel együtt vallástanárrá és 
tizenegy éven át tanította a különböző fokú városi és állami isko
lákba járó evangélikus tanulókat. 1894-ben nőül vette Horváth 
Erzsébetet, a Deák-téri evangélikus lelkész, Horváth Sándor
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leányát. Házasságukból négy fiuk és egy leányuk született. 1896 
szeptember 1. óta a budapesti evangélikus gimnázium rendes vallás
tanára. A pesti evangélikus magyar egyházközség egyháztanácsossá 
választotta és tagja lett a közös egyházi képviselőtestületnek és 
iskolabizottságnak is.“

Ennyit mond egy hosszú hetvenegyéves múltról, negyvenhét 
éves tanári működéséről. A mi feladatunk kifejteni kissé, mennyi 
gazdagság rejlik az önéletrajz szerény rövidsége mögött.

Az apai név régi dunántúli nemességet jelent, ,ádázteveli’ 
(Veszprém m.) előnévvel; az anyai ág is nemes; úgy az apai, 
mint az anyai név a dunántúli evangélikus magyarságból, az or
szág egyik legértékesebb eleméből való; ez a származás magában 
hordja az erős hazafiúi és hithű vallási érzést. Édesapja foglalko
zása, a levitaság j>edig egyenesen meghatározta Bereczky Sándor 
életútját, ő is tanító-lelkész, vallástanár lett.

A jó fajból, keményfából való faragottság, a szülőktől örö
költ testi és szellemi adottság, az azoktól nyert szelíd, jó természet, 
a beléje oltott vallásosság és — szegénysége mellett — Isten ke
gyelme kísérte az evangéliomi szellemmel átitatott régi, híres sop
roni iskolákra, hol egészséges, jó magyar fejével mohón itta derék 
tanárai tanítását, nagyon megszerette a könyvet s egész életére a 
tanulást, magáért a tanulásért. Szülőfalujából, szüleitől hozott 
vallásos érzéséből kifolyóan, amint az egyház tanítása mindjob
ban tudatos lett előtte, egyre hangosabb lett benne hitének a 
folytonos tökéletesedésre hívó szózata, s ezt ő érzelmi és értelmi 
téren egyaránt igyekezett megvalósítani. Így lett Bereczky Sán
dorból papi lelkületű ember, aki tudja azt, amit kevesen tudunk: 
a rosszért is jóval fizetni; így lett belőle világos logikájú derék 
hitszónok; lett belőle megértő és megértett tanár, s a theológiai 
tudományok érzelmi és értelmi világát helyesen összeegyeztető 
tudós theológus és író.

A jó tanár főtulajdonságai: a szaktudás, türelem, szeretet, 
megértés, szelídség és föltétien tekintély egyesül Bereczky Sándor
ban. Akik különféle községi és állami iskolákban 12 évig, az 
evangélikus gimnáziumban 35 évig végzett vallástanítási műkö
dése alatt nála tanultak, azok a sok százan, evangélikus vallásunk 
hitelveit, egyházunk történetét, szervezetét őtőle s az ő könyveiből 
jól megtanulták; azokra az ő tiszteletreméltó élete és egyéni pél
dája nagy hatással volt. Tanítását szereti érdekes magyarázatok
kal és lélekemelő, nevelő példákkal kísérni, s ilyenkor szelíd, csen
des hangja emelkedik, vonzó egyénisége melegebbé válik. Utolsó 
tanítási évében éppúgy sietett órájára, mint fiatal korában; pedig 
mindig sok órája volt.

A tízperces szüneteket és az üres órákat kartársaival való 
kedves beszélgetésben töltötte. Ő és Szigethy Lajos, soproni líceumi, 
theológiai és jénai osztály- és lakótársa, amint az osztályteremből
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óráról bejöttek, önkéntelenül is összekerültek a tanári szobában, 
s az egyik díványon üldögélve nap-nap után úgy el tudtak beszél
getni, ahogy csak fiatalkorban összemelegedett, együtt nevekedett, 
tartalmas lelkű barátok tudnak, kiknek egymás előtt nincs titkuk, 
illetve szívük minden titka közös.

Insulanus-Szigethy Lajos, Briccius-Bereczky Sándor. Őseik 
írták így a nevüket latinul. Szigethy Lajos, előbb nyugalomba 
vonult társunk ajánlotta Bereczky Sándornak az alábbi kedves 
idézettel „Luther Lelke“ c. müvének első kötetét (legelső cikkében 
a két latin nevű dunántúli magyar a XVI. századba visszavetítve, 
járja be a lutheri helyeket).

„Jó Briccius, ezt a könyvet 
Kinek írtam? Teneked.
Ami kenn van, Te mind tudod 
És ami több, erezed.

Jó öregem, már mi ketten 
A régiek maradunk :
Jó magyarok, jó ,lutherek’
Holtig ez lesz jelszavunk,

1926. IX. 2.
A jó Bricciusnak

a vén
Insulgnus.”

A jó barátok egyike ugyan előbb ment nyugdíjba, az itt- 
maradottnak ülőhelyéhez azonban mi éppúgy oda járultunk azután 
is, mint mikor még kettejüktől hallhattunk régiekről; vagy Be
reczky Sándor állt közibénk óraközi beszélgetésre. És nagy-nagy 
örömünkre körülállhatjuk mostanság is, mert közeli lakásáról 
csaknem naponta eljön szerető kartársai közé, úgy, mint nagy 
becsülésnek örvendő volt igazgatónk, Hittrich Ödön is.

Exhortátori tisztét Bereczky Sándor ugyanazzal a szerető 
buzgósággal végezte elejétől végig, mint a tanárit. Még a városi 
iskolák vallástanára volt, ■— akkor a belmissziós munka nem volt 
még így kiépítve —, mikor az ő kezdeményezésére indultak meg a 
fővárosi tanulóifjúság részére évenként október 31-én rendezett 
reformációi emlékünnepélyek. A gimnáziumi ifjúság részére régen 
a Deák-téri iskolaépület nagytermében, 1905-től pedig a fasori 
templomban tartott Bereczky Sándor minden hónap első vasár
napján ifjúsági istentiszteleteket.

1898 óta, tehát 33 éven át, vezetgette be az ifjúságot a jó
tékonyság és felebaráti szeretet gyakorlásába az ő alapította gim
náziumi Ifjúsági Gyámintézetben. Érdemes volna összeszámítani 
azt az összeget, amellyel 33 év alatt szegény tanulókat segélyezett,
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és azt, ami az ő fáradhatatlan buzgósága révén az E. E. E. Gyám
intézet pénztárába befolyt. Az evangéliumi szellemű ifjúsági lapok 
olvasótáborának is nagyhatású toborzója volt. Ezzel a ténykedésé
vel is emelte tanítványai felekezeti öntudatát.

Az Ifjúsági Gyámintézet vallásos estéi lelkességén kívül 
fiatalos szervező és rendező képességéről tanúskodnak. Felfedezett 
és szereplésre buzdított a maga visszahúzódóbb felenyájából olya
nokat, akik jeleskedésükkel őt igazolták, a gazdag, nívós műsor
nak is becsületére váltak, maguknak is használtak vele a jövőben.

Itt is maga adta a legjobb példát beszédeivel. Ezek az elő
adásai, valamint egyházi beszédei mindig világosan szerkesztettek, 
tartalmasak. Inkább tanító, de egyszerűségével is a maga őszinte 
hitét átöntő hitszónok; külseje, egyénisége is megnyerő, tiszteletre- 
és szeretetreméltó.

Hatalmas irodalmi munkásságának felsorolását alább adjuk 
függelékképpen. Az írást már theológus korában kezdte. Első mun
kája a soproni líceumnak lerótt hálája: megírta a líceumi önképző
kör, a híres Magyar Társaság, első tíz évének (1790—1800) tör
ténetét. Ez a Társaság tette őt is, mint annyi más jelesünket 
íróvá. Irt folyóiratokba, egyházi lapokba, maga is volt egyházi 
folyóirat szerkesztője, készített könyvtárjegyzéket, tanterveket. 
Java munkássága egyháztörténetbe vágó, de iskolai könyvei a 
vallástanitás minden ágát felölelik; elemi iskolai bibliai történetei 
s a középiskola I—VIII. osztályára szóló vallástanítási könyvei 
1890-től máig igen sok kiadást értek. Tankönyvírásra a Luther- 
Társaságtól 1890-ben elnyert pályadíj adta neki az indítékot.

írásait, könyveit ugyanaz a tudás, szorgalom, világosság, 
szabatosság, tiszta magyarság jellemzi, mint beszédeit.

Irodalmi munkásságának bővebb jellemzése a szakember fel
adata. Én csak újra megállapítom, hogy az ő példátlan elterjedt- 
ségü tankönyvei s nagy szorgalmának és tudásának egyéb nyom
tatott eredményei nagy áldás egyházunkra és hazai valláserkölcsi 
nevelésünkre.

Iskolafenntartó hatóságunk méltányolja is ebbeli és más 
érdemeit. És mikor az 1930—31. iskolai évben Bereczky Sándor
nak 70-ik születésnapját ünnepeltük, főhatóságunk ezen a mi csa
ládi ünnepünkön is megragadta az alkalmat arra, hogy iskolai első 
felügyelőnk meleg hangja révén nagyrabecsülését kifejezze. Ezen 
a bensőséges dísztermi ünnepen, melyre a tanulókat egy utolsó 
órában váratlanul fölvezettük, a szerény, ünnepléstől húzódozó 
jubilánst nagy meglepetés érte: lelepleztük arcképét, amelyet Op- 
pel Imre kartársunk készített róla.

A Bereczky Sándor alakja már addigi termékeny és áldásos 
70 esztendejével is kiemelkedett kathedrából, tanári szobából és 
szép, művészi képben megörökítve már tavaly bekerült iskolánk 
dísztermi pantheonjába a nagyok és jótevők közé és volt igaz
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gatói: Bőhm Károly, Góbi Imre, Rátz László és Hittrich Ödön 
társaságába, akik őt szerették és becsülték.

Jól eshetett neki ez a megtiszteltetés; ha büszke tudna lenni, 
büszkeséggel tölthetné el az idei április 30-iki egyházi képviselő
testületi díszülés ünnepiessége és a kitüntetés is (ezekről az is
kolai év krónikája emlékezik); de — milyen jól eshetik Bereczky 
Sándornak az, mikor otthonában a szobájában — a tudós könyv
tárát kitévő közel 2000 kötet mellett — a saját sok kötetét 
látja! . . .  Ritkaszép sommázása az elmúlt 70 esztendőnek, mikor 
valaki az önéletrajzát ilyenformán végezheti: 23 évig tanultam, 
47 évig tanítottam és írtam, most kérem a nyugdíjaztatásomat 
„hálával a jó Isten iránt, aki mind eddig megsegített.“

Ezzel a szép mondattal végezte a mi kedves Nesztorunk az 
ő szerényen megírt, de szófukarságában is beszédes önéletrajzát. 
De nem volna teljes az ő harmonikus egyéniségének a rajza, ha 
elhallgatnék, hogy ez előtt az összegezés előtt írja meg pár sor
ban családi állapotát. Engedje meg nekem, hogy kiegészítsem.

Fiatal vallástanár korában a vallástanítási tanterem ott volt 
a Deák-téri egyházi épület II. emeletén, az első udvarban, ahol az 
„ország papjának“, Székács püspöknek utóda Horváth Sándor 
lakott, ,kinek ajkáról méznél édesebben folyt a szó.’ A magyar 
lelkész aranyhajú, bájos leánya, Erzsébet lett a fiatal vallástanár 
Bereczky Sándor ideálja, majd szerető hitvese. Az isteni Gond
viselés hozta őket össze, az adta ezt a szerető nőt Bereczky Sándor
nak többi ajándékai betetőzéséül, szép élete ékességéül. S még azt 
is írhatta Bereczky Sándor önéletrajzában, hogy „három fia mér
nök, kik valamennyien mint frontharcosok vettek részt a világ
háborúban. Egy fia ügyvédjelölt és a leánya szakvizsgázott 
tanárjelölt.“

Mi tanártársai is „hálával vagyunk a jó Isten iránt, ki mind
eddig megsegítette” , és kívánjuk neki teljes szívünkből, élvezze a 
megszolgált nyugalmat még sokáig kedves családja körében, Isten 
oltalmában, testi és lelki erejének mai teljességében.

Szolár Ferenc dr.
Bereczky Sándor irodalmi műveinek jegyzéke.

Még theológus korában megírta a Kis János későbbi püspöktől alapí
tott soproni evangélikus líceumi Magyar Társaság első tíz évének (1790—1800) 
történetét, mely Abafi Lajos Figyelőjében jelent meg. — Megírta Dévai Bíró 
Mátyás népies életrajzát az Evangélikus Családi lap részére. — Készített egy 
Ifjúsági Könyvtárjegyzéket evang. iskolák részére az Egyetemes egyházi tan
ügyi bizottság megbízásából: 1915-ben jelent meg nyomtatásban. — Szerkesz
tette az Evangélikus Családilap 1895—1896-iki évfolyamát, melyben több 
kisebb cikke és értekezése jelent meg. ■—- Értekezései jelentek meg az Evan
gélikus Egyház és Iskolában, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban, az 
Evangélikusok Lapjában és a Harangszóban, főkép vallástanítási kérdésekre 
vonatkozóan. — Tanterveket készített és az Egyetemes egyházi tanügyi bizott
ság megbízásából számos tankönyvMrálatot írt.
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A következő tankönyvei jelentek meg:
Bibliai Történetek. A Luther-Társaság által pályadíjjal jutalmazott kézi

könyv népiskolák számára. 1890. A 9-ik kiadása 1928-ban jelent meg a Lutlier- 
Társaság kiadásában.

Keresztyén hittan és erkölcstan. 1891. A 9-ik kiadás 1929-ben Kókai L. 
kiadásában.

A keresztyén egyház rövid története. 1894. A 12-ik kiadás 1930-ban.
Bibliaismertetés bibliai történetekkel középiskolák részére. 1895. Ennek 

újabb kiadásai két külön könyvben jelentek meg az I. és II. osztály ré
szére, ú. m.

Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások. A 11-ik kiadás 1928-ban.
Jézus élete és tanítása. A 11-ik kiadás 1930-ban.
A keresztyén egyház története középiskolák felső osztályai részére. 

1900. A pesti evang. egyház tankönyvpályázatán első díjjal ■' jutalmazott 
pályamű. 4-ik kiadása 1928-ban.

Az egyetemes keresztyén egyház történetének II. része és a Magyar prot. 
egyház története a középiskolák VII. osztálya számára. 1901. A pesti evang. 
egyháztól első díjjal jutalmazott pályamű. 4-ik kiadása 1929-ben.

A keresztyénség megalapításának története. Középiskolák V. osztálya 
részére. 1917.

A tanítási tervek követelményei szerint átdolgozta és sajtó alá ren
dezte Pálfy József nagyobb Egyháztörténetét, Batizfalvy István Bibliaismer
tetését és Zsilinszky Mihály Hit- és Erkölcstanát.

A budapesti evang. főgimnázium 1897-iki Értesítőjében megjelent szék
foglaló értekezése „A vallástanítás feladatairól“ és az 1918-iki Értesítőben 
egy ünnepi beszéde, melyet az egyházjavítás négyszázados évfordulóján mon
dott az ifjúság előtt a fasori templomban.
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GUSZTÁV ADOLF EMLÉKEZETE.*

A magas hegyek világának van egy csodaszép tüneménye. 
A fölkelő avagy lenyugvó nap sugarai a hófehér ormokat rózsa
szín köntösbe burkolják és az örökhó csillogó kristályai szipor
kázni, szinte izzani látszanak a nap fényében. Lenn a völgy 
mélyén köd, homály borong; fenn a kiváltságos csúcsok verő
fényben tündökölnek. Hozzájuk föl nem hatol a mindennapi élet 
zaja, ünnepélyes csöndjüket csak a viharok orgonabúgása 
veri föl.

Vájjon a mi embervilágunknak vannak-e szintén ilyen ki
magasló és kiváltságos óriásai? Vannak-e az isteni Gondviselés
nek olyan küldöttei, akik a mindennapi gondok szürkeségéből ki
szakadva fölemelkednek egy nagy eszme megtestesítőivé és lel
kűkben csak nagy gondolatok fönséges orgonajátéka szól, csak 
egy nagy eszme viharzik át egész életükben?

Erre a kérdésre nagyon különböző válaszok visszhangzanak. 
Carlyle Tamás, a múlt század híres angol történetírója, a Hősök
ről szóló müvében egyenesen azt hirdeti, hogy „az egyetemes tör
ténelem alapjában nem más, mint a nagy emberek története. Az 
egész világtörténet lelke az ő történetük.” A jó Isten különös 
kedveltjei ezek a férfiak, megáldva tudással, önzetlenséggel és 
küldetésükbe vetett rendíthetetlen hittel.

A mi tépelődő és sokszor önmagával is meghasonlott korunk
ban vajmi ritkán hallunk és olvasunk a hősök dicséretéről. Az 
ilyen tespedő, süllyedő korok csak a kritikában szoktak erősek 
lenni; nagy eszmékért lelkesedni, nagy dolgokat alkotni nem tud
nak. A hősök tisztelete helyébe a tömegek ösztönéletének vizsgá
lata lép. Egyre többen esküsznek a multszázadbeli szocialista- 
kommunista vezéríró, Marx Károly szavára, aki legjobban kivá
lik a társadalmi rend bírálatában. Szerinte az egész eddigi tör
ténelem az osztályharcok története kizsákmányolok és kizsákmá
nyoltak között; csupán a megélhetésért, a több vagy jobb kenyér
ért való tusakodás az egész világtörténet. Tanítása szerint ebben 
a harcban a szívnek nincs szava, de mégcsak az ész sem vezet, mint 
előtte sokáig hirdették, hanem egyszerűen — a gyomor. Hősök
ről, nagy eszmék önzetlen harcosairól tudni nem akar. Irodalom,

* A budapesti evangélikus középiskolai ifjúság hiterősítő előadásain 
tartott felolvasás.
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művészet; politika és vallás mind-mind csupán ennek a gazda
sági harcnak másodlagos visszatükröződései.

Végtelen lehangoló perspektíva ez! Jaj lenne az emberiség 
jövőjének, ha az ifjúságunk is rabja lenne ennek a szárnyasze- 
gett és a föld porában járó elméletnek. A mostani szomorú, küz
delmes korunkban a mindennapi gondok megnehezülése kedvezni 
látszik e kiábrándító elméletnek. Mintha az emberiséget és kultú
ráját az összeomlás veszedelme fenyegetné! Hát visszasüllyed
jünk a primitív ősnépek kultúrf okára f Óh, kedves ifjú barátaim, 
ne higyjünk ezeknek az elernyesztő tanoknak. Bízzunk az embe
riség jobb jövőjében. Higyjük azt, hogy a jelen megpróbáltatá
saiból egy acélosabb és erkölcsösebb nemzedék sarjad ki és a 
könnyek tengerében megtisztul az ember. Ha így gondolkodunk, 
akkor ünnepi érzés lesz számunkra a völgy ködéből a magasságok 
felé emelni tekintetünket. Vigasztalást és reménységet nyújt a 
múlt idők nagyjaival való foglalkozás.

Luther működése után 100 esztendővel elveszettnek látszott 
a reformáció ügye saját szülőföldjén, Németországban is és ekkor 
jelent meg a küzdőtéren újra egy nagy ember, a protestáns világ 
legnagyobb vitéze, Gusztáv Adolf, és megmentette a reformáció 
művét. Hozzá emeljük fel a mai ünnepélyes órában szemeinket. 
Nem akarjuk mi halántéka köré a szentek glóriáját fonni, ember 
volt ő is, de nagy ember. Nem életfolyása részleteire akarunk ma 
kiterjeszkedni, csak azt vizsgáljuk meg, mi tette őt a világtörténet 
egyik elismert nagyságává; mit jelent szerepe a protestantizmus 
történetében és milyen hatással volt az ő föllépése a mi magyar 
evangélikus kis világunkra.

* # #

Gusztáv Adolf a svéd nemzet legnagyobb királya, uralma a 
svédek történetének fénykora. Az ország felemelkedése hősünk 
nagyatyjával, a híres Wasa Gusztáv királlyal kezdődött, akkor 
lettek a svédek a dánoktól függetlenek és akkor csatlakoztak 
teljes egészükben a reformációhoz. A művelődés terén minálunk 
is ugrásszerű emelkedést jelentett a reformáció térhódítása, Svéd
honban ez a fejlődés talán még rohamosabb volt. Az addig jófor
mán ismeretlen és elmaradt nép egy-két emberöltő alatt a hala
dás élére kerül és máig a világnak egyik legműveltebb országa, 
evangélikus szomszédságával együtt. De a kis népnek akkoriban 
sok az ellensége is ; elsősorban régi ura, Dánia, később az ébre
dező orosz óriás, végül a katolikussá lett Wasa ág alatt Lengyel- 
ország; ezek mind veszélyeztették Svédország függetlenségét 
vagy protestáns jellegét. Gusztáv Adolf ifjúsága e három néppel 
való harcokban telt el, apja életében ez volt az ő hadi iskolája. 
17 éves korában vette át az uralmat; majd két évtizedes harcok 
árán legyőzte a hazáját fenyegető ellenségeket. Két és fél éve
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maradt csupán élethivatása főfeladatának megoldására, a német 
protestantizmus megmentésére.

Milyen volt Gusztáv Adolf mint ember, midőn 36 éves korá
ban, ereje teljében hajóhadával a német partok felé vitorlázott? 
Egy tulajdonságát nem győzi dicsérni mindenki, aki csak vele 
érintkezett, első tekintetre ez tűnik fel mindenkinek, később 
még a müncheni jezsuitáknak is ez az első benyomása: Gusztáv 
Adolf végtelen nyájassága. És ez a legszembetűnőbb sajátsága 
nála nem valami jól megjátszott szerep, hanem őszinte ember- 
szeretetéből fakadt. De a kötelességteljesítésben és a vitézségben 
is mindig legelői járt; résztvett katonaságának minden nélkülö
zésében, ezért mentek érte szószerint a tűzbe is vitézei. Pedig 
szigorú fegyelmet tartott még ellenség földjén is; hogy ez mit 
jelent a liga és Wallenstein korában, azt mindenki tudhatja, aki 
a 30 éves háborúról tanult. Seregének gyors és merész mozdula
tai tették a világ egyik legnagyobb vezérévé. És serege nemzeti 
hadsereg volt. Igaz, ebbe a svéd néphadseregbe beleolvadt egy 
még kisebb népnek, a finn nemzetnek katonasága is, egybefor
rasztotta őket a közös vallás és közös műveltség. A finn ezredek 
Gusztáv Adolf seregének elitcsapatai voltak, többnyire testőrsé
gét alkották; büszkék is a finnek máig az ő kedves királyukra. 
A nemzeti érzés erejének fölismerésében Gusztáv Adolf megelőzte 
korát, szintúgy a városi polgári elem és a parasztság megbecsülé
sében és fölemelésében.

A királyi hadvezér a kultúrának is mindig előharcosa volt 
nemcsak otthon szülőhazájában, de még táborában is. Wallen
stein seregében a markotányos csárdája a központ, Gusztáv Adolf 
pedig nyugalmasabb időkben kötelező iskolákat állít táborában is.

Azonban a legjobban megkülönbözteti híres ellenfelétől 
Gusztáv Adolfot mély és őszinte vallásossága. Wallenstein hit 
dolgában teljesen közönyös volt, csak a csillagjóslás babonás 
világa érdekelte; seregében vallás és nemzetiség dolgában a leg
nagyobb tarkaság uralkodott, egyedül a zsákmányszomj tartotta 
össze zsoldosait. Gusztáv Adolf katonái naponta közösen imád
koznak, minden ezredének külön tábori lelkésze van; külön ima- 
könyvet készíttetett katonáinak és zsoltárt énekelve indultak a 
harcba. Gusztáv Adolf életének utolsó évét a túlnyomóan kato
likus vallású Dél-Németországban töltötte. Mainz érseki városá
ban telelt, a tavasz bajor földön érte, de vallási üldözésről, kato
nái kihágásairól nem volt soha panasz. A vallási türelmetlenség 
korában Gusztáv Adolf ismételten kijelentette, hogy ő nem a 
katolicizmust jött üldözni, hanem az evangélikus hitet megvédel
mezni. Valóban elmondhatjuk róla, hogy az idők teljességében 
az Űr küldötte ezt a nagy embert egy erkölcsileg tisztiütabb 
világ előharcosaként.

*  *  #
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A 30-éves háború borzalmai már több mint egy évtizeden át 
dúlták Közép-Európát, midőn végre Gusztáv Adolf is beavatko
zásra szánhatta el magát. Addig főként a lengyelekkel folyó örö
kös háborúskodása kötötte le minden erejét, csak 1629-ben tudott 
hosszabb fegyverszünetet kiharcolni tőlük. Ellenfelei sokszor 
hangoztatják, hogy elsősorban politikai célok bírták volna be
avatkozásra, főcélja a Balti-tenger déli partvidékének a megszer
zése és így hazája nagyhatalmi állásának megalapozása lett 
volna. Természetszerűleg a politika is belejátszott föllépésének 
indítékaiba, de a főcél mégis csak a protestantizmus centrumá
nak a megmentése volt. Annyira uralkodott lelkén a vallásos 
gondolat, hogy német földön mindig a Corpus Evangelicorum 
megteremtésén fáradozott, a protestáns erőket szerette volna 
egybekovácsolni.

Addig is az volt a legnagyobb hátránya a protestáns világ
nak, hogy a döntő viaskodásban sohasem tudta erejét egyszerre 
fölvonultatni. Így a Habsburgok külön-külön verhették le a cse
heket, németeket, majd a dánokat, egyedül a magyar protestán
sok tudtak sikereket kiharcolni Bethlen Gábor kardjával. Gusz
táv Adolf uralkodása szinte pontos mása Erdély legnagyobb feje
delme kormányzási módjának. Bethlen Gábor ugyanolyan eszkö
zökkel tette hatalmassá, műveltté kis országát, mint Gusztáv 
Adolf. Erdély aranykora ugyanolyan tőből virágzott ki, mint 
Svédország fénykora. Fáradhatatlanul buzgólkodó fejedelem; 
türelmes, de tettekben is gazdag protestántizmus, a népnek és 
polgárságnak emelése, a kultúra mindenekfölött való megbecsü
lése és személyesen vezetett ütközetek sorozatai a protestáns 
ügyért. Midőn 1626-ban Bethlen Gábor elvette Brandenburgi 
Katalint, akkor Gusztáv Adolfnak sógora, pontosabban vőtársa 
lett. Már szövögették az együttes támadás tervét, midőn 1629-ben 
Bethlen Gábor korai halála nagy csapást mért a protestántizmus 
ügyére. Fájó dolog ma arról elmélkedni, mi lett volna, ha a 
Teremtő csak néhány évvel megnyújtja Bethlen Gábor életét. 
Bizonyára más fordulatot vettek volna a dolgok és Gusztáv 
Adolf diadala is könnyebb és teljesebb lett volna.

Bethlen segítsége nagyon hiányzott, de azért nem maradt el 
a szövetséges fölkínálkozása. Az akkori vezető francia politikus, 
Richelieu bíboros sok pénzt, nagy évdíjat ajánlott föl a szegény 
ország fejedelmének és ezzel mintegy zsoldjába akarta fogadni 
a katholikus bíbornok az evangélikus hadsereget a vetélytárs 
Habsburgok ellen. Ha Gusztáv Adolfot igazán csak a politika 
vezeti, elfogadhatta volna a kedvező alkalmat. Richelieu csodál
kozott legjobban, midőn Gusztáv Adolf kereken elutasította az 
öt hordó aranyat és megindult kockázatos vállalatára szövetség 
és biztatás nélkül. Csak midőn már kivívta első sikereit, akkor 
fogadta el az újból fölajánlott francia segélypénzt, de ennek fejé-
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ben csupán egy ígéretet tett és azt Gusztáv Adolf könnyen ígér
hette azt, t. i., hogy a meghódítandó területeken nem bántja a 
katholikusok vallásgyakorlatát.

Sokszor kiemelték már azt a csudálatos véletlent, hogy éppen 
az ágostai hitvallás benyújtásának 100. évfordulója napján, 1630 
június 25-én lépett Gusztáv Adolf német földre. Kicsiny, leg
följebb 18.000 főnyi seregéhez kezdetben a német protestánsok 
sem mertek csatlakozni, visszatartotta őket sokáig a lefolyt év
tized sok kudarca, majd Magdeburg szörnyű pusztulása. Bizony 
nem könnyű diadalút volt Gusztáv Adolf előnyomulása, heteken- 
hónapokon át egyik várost a másik után ostromolta meg a svéd
finn sereg és csak a császári hadak kiűzése után merték a protes
tánsok a megszabadítót nyiltan üdvözölni. A Lipcse melletti 
breitenfeldi győzelem volt az első döntő sikere Gusztáv Adolf
nak 1631-ben; a hókirály tehát nem olvadt el a déli nap hevétől, 
mint azt II. Ferdinánd jósolgatta. A következő év tavaszán 
megint leverte Gusztáv Adolf a kath. liga vezérét, Tillyt és a meg
riadt császár kénytelen újból az egyszer már elbocsátott Wallen- 
steinra bízni a sereg megszervezését és vezetését.

1632 novemberében Gusztáv Adolf volt a támadó fél. Nem a 
Habsburgok örökös tartományaiba tört be, hanem a szász 
választó országát akarta Wallenstein hadától megmenteni. Jel
lemző a helyzetre, hogy maga a választó, nem akarván a csá
szárral való későbbi megegyezés reményét gyöngíteni, csak két 
ezredét ígérte támogatásul a csata előtt, de még ezzel is meg
késett. így Gusztáv Adolf nélküle vívta utolsó nehéz tusáját.

A nagy király ifjú kora óta számtalan jelét adta személyes 
bátorságának, teste sebhelyekkel volt borítva, akárcsak Bethlen 
Gáboré. Nem egyszer derék finn lovasai mentették ki az ellenség 
koszorújából. Nem félt a haláltól míg küldetését be nem végezte. 
De most, november 16.-án hivatása beteljesedett.

Lützennél, megint Lipcse közelében, újból ő volt a támadó. 
A csata a nagy őszi köd miatt csak délfelé kezdődhetett, de hite
les feljegyzések szerint Gusztáv Adolf e napon nem evett, étien 
ment az ütközetbe, mint sokhelyt az úrvacsorára szokás. Seregé
vel együtt térdreborulva imádkozott, azután felzendült az ének, 
az „Erős várunk.” A király rövid buzdítást is mondott svéd és 
német katonáihoz. „Nem alattam, hanem velem és mellettem fog
tok küzdeni. Magam megyek előttetek és kockára vetem élete
met és véremet.“ Még páncélt sem öltött, egy régi sebére hivat
kozva, hasztalan kérték erre főtisztjei.

Lovasságát maga vezette Wallenstein horvátjai ellen. A csata 
hevében jelentést kap, hogy gyalogsága hátrálni kezd. Legott ki
adja a parancsot a segély vívésére és maga is indul arrafelé 
lovasezredei élén. Heves buzgalmában túlságosan előre vágtat, 
csekély kíséret tudja csak királyát követni, egyszerre csak csá-
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■szári lovasság közé jutnak. Kísérői szétszóródnak, előbb karján 
sebesül meg, majd egyetlen vele maradt kísérőjének eleste után 
Gusztáv Adolf is halálos lövést kap.

A rémhír gyorsan elterjedt seregében, de nem csüggedésre, 
hanem erejük végső megfeszítésére bírta katonáit. A hős király 
által belenevelt fegyelem és önfeláldozó kötelességtudás még a 
vezér holta után is diadalra vitte seregét.

Megírták róla: „Gusztáv Adolf vitézi halállal esett el, rava
tala a harctér volt, szemfödele a győzelmi lobogó."

E diadal eldöntötte végleg a nagy háború további sorsát is. 
Még 16 éven át folyt az ádáz harc, de az eredmény többé nem 
lehetett kétes, a Német Birodalom többségében protestáns jellegű 
maradt.

# # *

És mi magyar evangélikusok vájjon köszönhetünk-e vala
mit Gusztáv Adolf hősi küzdelmeinek? A mi Bethlenünk már 
1629-ben meghalt. Utána I. Rákóczy György 14 éven át nem avat
kozott háborúba és midőn 1644-ben végre megindította fölkelé
sét, akkor is hamarosan megkötötte a linzi békét. Igaz, hogy 
ebben teljes vallásszabadság lett volna biztosítva számunkra, de 
nem sokkal később Lipót alatt minden ígéret és törvény ellenére 
irtó háború indult meg a magyar protestántizmus ellen. Templo
mainkat elvették, papjaink közül sokat elűztek vagy a gályákra 
vittek. És több mint száz hosszú esztendőn át protestánsnak lenni 
üldözést, megalázást vagy legalább is mellőzést jelentett. Talán 
a mi magyar protestáns világunkban nem is éreztette hatását 
Gusztáv Adolf vállalkozása és önfeláldozása? Ne higyjük ezt! 
Gondoljuk csak át, mi lett volna a magyar protestántizmus sorsa 
Gusztáv Adolf győzelmei nélkül! Ha Németországban diadalmas
kodott volna a katolicizmus és Gusztáv Adolf föllépése előtt így 
állt a helyzet, akkor azt mi is rögtön megéreztük volna. A 30-éves 
háború után az örökös tartományokban végleg úrrá lett az erő
szakos ellenreformáció és ezeknek az országoknak gyűrűje választ 
el bennünket ma is az összefüggő nagy protestáns területtől. Mi 
lett volna velünk, ha a német evangélikusság elnyomatása után 
csak a tőlünk oly távol-eső országokban élt volna tovább a refor
máció gondolata?

És a Gusztáv Adolf föllépésének hatása alatt megizmosodott 
német protestántizmus mi mindent jelentett nekünk az üldözés 
és elnyomatás idején. Papjaink, nemesi és polgári ifjaink színe- 
java Németországba járt ki századokon át tanulni, erőt és bizo
dalmát meríteni ennek a legkeletibb és legostromoltabb protes
táns szigetnek a megmentésére.

Fölemlíthetjük most azt is, hogy ép most 100 éve, Gusztáv 
Adolf halálának kétszázadik évfordulóján alakult meg a legna

2*
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gyobb evangéliumi intézmény, a Gusztáv Adolf-egylet. Azóta 
hány szegény magyarhoni gyülekezetnek sietett ez a nemes egye
sület támogatására, nem egyszer a megmentésére.

Gusztáv Adolf valóban a mi hősünk is, mi is hálával kell 
hogy adózzunk áldott emlékének!

Kedves Fiaim!
A hegycsúcs ragyogásából talán sikerült most a Ti telketekbe 

is egy kis fénynyalábot vetítenem. A hókirály a német napon 
lett igazán ragyogó fényűvé; alakja azóta időkön és téreken át 
messze világít. Fölemelő érzés bízni abban, hogy az emberiségnek 
is teremt a Gondviselés kimagasló óriásokat, vezérférfiakat. 
Azonban korántsem akarjuk állítani, hogy mindig csak ezeket a 
nagy embereket tanulmányozzuk, hogy szemünket csak hozzájuk 
a magasba emeljük. A gyalogjáró ember a lába alá is nézzen, 
különösen nehéz terepen, ingoványos földön. De szintoly igaz az 
is, hogy jaj lenne annak az utasnak, aki csak lefelé, a földre 
szegezi állandóan tekintetét, aki a távolabbi, a magasabb célt el
veszti szeme elől. Az ilyennek élete csupán taposómalom robotja 
lehet. Eszmények, ideális célkitűzések nélkül a Ti életetek is 
meddő, szárnyaszegett küzködés lenne. Nézzétek nyitott szemmel 
és kitárt szívvel a jelen nehéz kérdéseit és mindig azokkal legye
tek, akik az igazságtalanság ellen harcolnak, akik a nyomorú
ságot enyhítik. Csak egyet el ne higyjetek soha, azt, hogy gyű
lölettel építeni is lehet. A gyűlölködés csak rombolni tud, alkotni 
csak a szeretet, a lelkesedés képes.

És még egyet ne feledjetek el magyar evangélikus ifjak. Ti 
az üldözöttek, a hitükért megszenvedi ősök egyházának maradék 
magyarjai vagytok. A sziklaszigetből csak a legkeményebb kőzet 
állta a százados hullámverést. Legyen a Ti hithűségetek is 
ugyanebből a sziklából való, csakis így lesztek hívek őseitek emlé
kéhez !

Gusztáv Adolf nagy alakjához méltóan mi sem hirdetünk 
erőszakot és gyűlöletet, de az a hit, amiért ő harcolt és elesett, 
az ma is legyen élő és tevékeny hit. Legyetek szellemileg Ti is 
Gusztáv Adolf és Bethlen Gábor katonái, tanuljatok az ő sere
geiktől fegyelmet, lelkesedést és Istenbe vetett bizodalmát. Evvel 
áldjon meg Titeket a Mindenható Isten!

Koch István dr.
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ISKOLA, INTERNÁTUS, SZÜLŐI HÁZ.

Öt esztendővel ezelőtt Dr. Raffay Sándor, püspök kezdemé
nyezésére iskolánk internátnssal bővült ki. Öt esztendő nem sok 
idő egy ú.j intézmény életében, de mégis elegendő arra, hogy az 
új iskolai célkitűzés természetét megismerjük, a vele kapcsola
tos problémákat felfedezzük s megoldásukon gondolkozzunk. 
Legyen szabad az évforduló alkalmából néhányat itt röviden be
mutatnunk.

1. Az internátusok létjogosultsága. Az internátus ma igen 
népszerű intézmény. Magánosok, egyesületek, társadalmi körök 
és egyházak vállvetve buzgólkodnak alapításukon. Mi ennek az 
oka? Elsősorban bizonyára az, hogy az internátusbán való nevel
tetés a vidéki szülő számára olcsóbb és megbízhatóbb, mint a 
magánháznál, családnál való elhelyezés. Ez utóbbi módnak a 
hitele különben is mintha alábbszállott volna. A családi élet a 
mai életküzdelemben, a kenyérkereset és hivatás ezer gondja 
között igen gyakran nem rendelkezik azzal a nyugalommal, idő
vel és tapasztaltsággal, amit az ifjúság körültekintő gondozása 
megkíván. Ez is az internátusi neveltetés mellett szól. Aztán: a 
biológia és orvostudomány, a lélektan és pedagógia a gyermek és 
ifjúi test és lélek fejlődésének és emberré levésének annyi titkát 
tárta már fel, hogy azok eredményeinek felhasználása és gyakor
lati alkalmazása egyre inkább nélkülözhetetlenné válik. Ez pedig 
csak az erre a célra berendezett intézetben történhetik. Ebből 
azonban következik, hogy csak az olyan internátusoknak van 
létjogosultságuk, melyekben a lakás és kosztadás csak szükség, 
■de nem cél. A cél nem lehet más, mint az ifjúság összes testi, 
szellemi és erkölcsi szükségleteiről való korszerű gondoskodás. 
Ezt a feladatot viszont csak az olyan internátusok tölthetik be, 
melyek nyilvános iskolával kapcsolatosak. Mint külföldön, nálunk 
is ki kell alakulnia az olyan teljes értékű tanító és nevőlőintéze 
teknek, melyek a nevelés egész területén egyforma erővel és egy
forma fontossággal dolgoznak. Erre annál is inkább szükség van, 
mert egyre inkább általánossá válik az a pedagógiai belátás, hogy 
a mai iskolának, mely csak bizonyos, megszabott időre gyűjti
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össze tanulóit s ez idő alatt is szinte görnyed már a tanítás 
puszta terhe alatt, nevelésre, erkölcsi jellemfejlesztésre alig van 
ideje. Az egyre inkább csak tanító iskolának s a régi, csak lakást 
és ellátást adó internátusnak egyesülnie, szövetkeznie kell, hogy 
az ifjúság nevelése minden téren intézményesen legyen biztosítva.

2. Kiknek nélkülözhetetlen az internátus? Azok a gyermekek 
és ifjak, akiket a testi, szellemi és erkölcsi funkciók teljes épsége 
jellemez, akiket otthon harmonikus családi élet vesz körül, azok 
csak igen kívánt elemei az internátusoknak, de számukra az inter- 
nátusi neveltetés egyáltalában nem nélkülözhetetlen. Sőt: el kell 
ismernünk, hogy a családi élet melegsége, annak örömeiben és 
gondjaiban való részvétel van olyan csodálatosan nevelő erő, 
mint az internátusok szervezett és kiszámított légköre és hatása. 
Ezeket onnan kiragadni s megfosztani a szülőkkel, testvérekkel 
való állandó együttléttől, ha a lakóhely nem kívánja, fölösleges, 
csak divat, kényelmesség, szokás lehet. Ellenben föltétlenül inter
nátusbán van a helye annak a gyermeknek, ki a családi élet disz
harmonikus volta, a családi viszályok, a házasfelek elválása miatt 
— különösen, ha a fiú az anyánál van — fejlődése számára a 
megfelelő nyugodt légkört s férfias irányítást nem találhatja 
meg. Ide való az „egyetlen gyerek“ orvospszichológiailag, sőt 
patológiailag körülhatárolt típusa is. Ezekből az otthoni nevelés 
sokszor végtelenül érzékeny, önzőén féltékeny, rapszodikus gon
dolkodású, idegbajokra hajló egyéneket nevel, míg az interná
tusbán elvesztik fontosságukat, megtanulnak bátrabban élni, má
sokhoz alkalmazkodni, másokért is cselekedni. Kitűnően beválik 
végül az internátusi nevelés azoknál a különben normális és 
egészséges gyermekeknél, akik testi, szellemi és erkölcsi fejlő
désük során sokféle zavarral küzdenek. Ilyenek a fizikai élet 
terén a gyönge szervezetűek, a vérszegények, a gyakori légző
szervi és torokbajokban szenvedők, az étvágytalanok, az elké
nyeztetett, ideges, nem edzett gyerekek. Ilyenek az értelmi és 
erkölcsi élet terén az elmaradottak, a munkaképtelen, hanyag, 
rendetlen, lusta, fegyelmezetlen, a hazudozó, az önző, a minden 
jó és rossz közt folytonosan ingadozó s ezért kitartó segítségre 
és támogatásra szoruló gyermekek. Mit csinál ezekkel az inter
nátus? Egyszerűen megfelelő környezetbe helyezi őket. A puritán 
egyszerűség, a sok friss levegő, a racionális táplálkozás, a szigo
rúan megszabott napirend, mely minden órának megszabja a 
maga tevékenységi körét, kivételt nem ismer s napról-napra, 
hónapról-hónapra előre viszi a testi-lelki szervezetet, bámulatos 
hatást gyakorol. A gyönge fizikum megerősödik, edzett lesz, a 
szervezet valósággal átgyúrja magát, mozgásba jön és erőteljes 
fejlődésnek indul. Az elkényeztetett, dacos, idegenkedőbői őszinte, 
nyílt, udvarias gyerek, a munkától, kötelességtől irtózóból kedv
vel dolgozó ifjú válik. A serdülés idejére már egészen más gyér-
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mek alakul ki ezekből s tapasztalhattuk, hogy a kezdettől inter
nátusbán nevelkedő ifjú milyen bántalom nélkül, milyen frissen 
éli át ezt a veszedelmes időt. De éppen ezekkel az internátus 
szisztematikus rendjében kitűnően fejlődött ifjakkal gyűlik meg 
a baja az internátusnak a 17—18 éves korban. Kifejlődő egyéni
ségükkel, ifjúi önérzetükkel, egyéni foglalkozásmódjukkal, pri
váttanulmányaikkal (irodalom, sport, technika, stb.) már nehe
zen illeszkednek bele abba a rendbe, amit kisebb korukban olyan 
láthatóan megkívántak. Szabadságvágyuknak kielégítése nagy 
körültekintést igényel s gyakran felvetik a kérdést, hogy vájjon 
számukra nélkülözhetetlen-e még az internátus.

3. Az internátusok időproblémája. A középiskolának sok 
tárgyban még nagyon elméleti módszere, mely a tanulnivalót az 
iskolában csak előkészíti, de a tanulók tevékeny közreműködésé
vel el nem végzi, nagy terhet ró az ifjúság otthoni előkészületére. 
A terjedelmes és nehézstílusú tankönyvek és azok bőséges hasz
nálata csak fokozza a nehézségeket. Az internátusok ezért kény
telenek egész berendezésükben, napi- és munkarendjükben az 
iskolának pusztán tanulmányi követelményeihez alkalmazkodni s 
növendékeiknek életét akként irányítani, hogy azok elsősorban 
e követelményeknek feleljenek meg. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az internátusok kénytelenek idejük nagyrészét az 
iskolai előkészületre fordítani. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, 
erre vonatkozólag ismételten megfigyelhettük, hogy olyan alsó 
osztályos növendékünk, kinél az előképzettség, szorgalom, képes
ség körül nincs semmi hiba, naponként 2 és fél órát igen inten
ziven dolgozik, a felső osztályos tanuló pedig csak kivételesen 
készül el ennyi idő alatt. Ezt azonban náluk is csak az ő bámu
latos szellemi elevenségük és rugékonyságuk és a napi követel
ményekhez való nagyszerű alkalmazkodó képességük teszi lehe
tővé. Ha az internátus ellenőrző munkája velük szemben is 
akcióba lép, ritka eset, hogy ne találna előkészületükben hézago
kat, lanyhább, felületesebb munkát a másnapi előresejtett szük
séglet szerint. Akik tanulmányi tekintetben állandó és szigorú 
ellenőrzésre vagy rendszeres és állandó támogatásra szorulnak, 
azoknál az iskolai előkészület még több időt igényel. Előáll az a 
sajnálatos eset, hogy egyes növendékek a nap kényszerű szüne
teit nem tekintve, szinte állandóan könyveik mellett ülnek, az 
internátus pedig az iskola példájára maga is a puszta értelmi 
képzés műhelyévé válik s az ismeret és szellemi adatközlés hal
mozása közben megfeledkezik a maga magasabbrendü feladatai
ról. Nem szerencsés ezért iskolapolitikánknak az az újabb ten
denciája, mely a tanévet folyton megrövidíti, de a követelménye
ket, a tananyagot nem csökkenti, sőt inkább fokozza és szigo
rítja. Rövidebb tanév, de ugyanaz a tanterv, ez nem az ifjúság
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testi egészségét szolgálja, hanem inkább a lelki épségét veszélyez
teti. Nem érdeke sem a tanulóknak, sem a szülőknek.*

4. Tanulmányi előmenetel és a szülői ház. Rendkívül kényes 
problémája az internátusoknak a szülői ház álláspontja a tanul
mányi előmenetellel szemben. Ismételten számítgattuk s mindig 
úgy találtuk, hogy a tanulmányi előmenetel útjába a növendékek 
kétharmad részénél folytonosan különféle akadályok gördülnek. 
Itt van mindjárt pl. az előképzettség kérdése. Az elemi iskola és 
a középiskola közt még a legjobb esetben is nagy ugrás van. Míg 
ott a tanítás úgyszólván személyesen a tanító vállain nyugszik, 
addig a középiskola hirtelen, minden átmenet nélkül nagy önálló
ságot, sok technikai készséget követel a tanulótól. Szinte általá
nos jelenség, hogy a 9—10 éves gimnazista a csomó tankönyvvel, 
a kijelölt füzetekkel, író és rajzszerekkel nem tud mit kezdeni, 
azokat rendben tartani, kezelni, velük dolgozni nem tud. Olyan 
feladatokkal szemben, hogy tanuld meg ezt a féloldalt a földrajz 
könyvből, vagy nyisd ki a könyvedet a 32. oldalon s másold le a 
következő szavakat, sok gyermek szinte tehetetlen. Hónapok tel
nek el, míg segítséggel vagy segítség nélkül rájön lassanként a 
tanulás technikai fogásaira, megismeri könyveit, füzeteit, Ha 
ehhez képességbeli fogyatkozások, a testi, lelki vagy morális ter
mészetben rejlő akadályok járulnak, mindjárt megvan a baj, 
melyen az internátusnak sürgősen kell segíteni, mert tapasztal
hatjuk, hogy az iskolának öt hónaponként ismétlődő, esetleg ked
vezőtlen ítélkezését a szülői ház egyre kevésbbé tudja elviselni. 
A teljes érdektelenség a tanulmányok iránt, a minimális munka- 
képesség, a játékos, ideges, figyelmetlen, koncentrálni nem tudó 
természet, a fejletlen morális ösztön a kötelességekkel szemben 
— még kisebb bajok, ha megvan a különben megfelelő szellemi

* Hogy az életszükségletekre (alvás, evés, stb.) megkívánt napi 12 
órát, az iskolában eltöltött napi 5—6 órát, s az iskolai előkészülethez szüksé
ges időt levonva, a nap 24 órájából mi marad az internátusnak a maga spe
ciális feladatainak (idegen nyelvek, zene, műhelygyakorlat, szabadlevegőn való 
tartózkodás, játék, kedély- és érzelemképzés, stb.) betöltésére, azt elképzelhet
jük a következő kísérletből s néhány, találomra kikapott napi leekeanyágból. 
Egy harmadik osztályos növendékünk mellé március egyik napján leült a fel
ügyelő-tanár s a feladott latin és német szövegből megállás nélkül lediktálta 
az ismeretlen szavakat, lediktálta a fordítást, lediktálta számtanpéldáját ß 
elolvastatta vele egyszer a tankönyvekben kijelölt leckéket, mit a tanulónak 
még meg kellett majd tanulni. A tanár e művelete pontosan két és fél óráig 
tartott. Egy harmadosztályos napi leckéje decemberben: megtanulni való 192 
nyomtatott sor, tartalmi elmondásra 72 sor, könyvnélküli 8 sor új, 24 tor 
régi, fordítás 32 sor, idegen szó 29. Egy hatodosztályos anyaga március egy 
könnyűnek mondott napján: 31 sor fordítás, 118 idegen szó, 64 nyelvtani aiak, 
15 sor vers könyv nélkül, 215 sornyi lecke a tankönyvekből. Egy első osztályos 
anyaga május egyik napján: 22 oldal szöveg ismétlése, 127 idegen szó és 29 
sor fordítás ismétlése, másfél oldal új lecke az egyik tankönyvből, benne 30 
név, 16 adat.
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képesség. De ott vannak a középiskolai pálya további folyamán 
a tanuló testi és lelki adottságából fejlődő tanulmányi elmara
dások, a betegségek, az erkölcsi élet zavarai, a pubertás küzdel
mei, a még a legegészségesebb középiskolai pályán is előforduló 
lankadási periódusok, visszaesések, stb., melyek mind kihatnak a 
tanulmányi előmenetelre. Mindezekkel az akadályokkal szívós 
küzdelmet folytat az internátus s a következetes 4s türelmes szok
tatás, a felvilágosítás és tanítás, mely arra törekszik, hogy a hely
telenséget, a rossz szokást, a sajátságos lelki beállítottságot las
sanként megváltoztassa s a lélekbe új, helyes erkölcsi motívu
mok bevitelével és megerősítésével a növendék egész „mentalitá
sát” mintegy kicserélje, csaknem mindig sikerre vezet. Határidő
höz azonban nem köthető, már pedig a szülői ház mindig ezt 
kívánja. Belátják ugyan, hogy a nehézségek tényleg fennállanak, 
hogy rajtuk csak nehezen, lassú fejlődéssel lehet segíteni, de nem 
törődve gyermekeik fizikai vagy szellemi teljesítőképességével, 
követelik a segítséget, a rögtöni megoldást, mert soká nem vár
hatnak: jön a tanári ítélkezés, esetleg a bukás, a szégyen, az 
anyagi kár . . .  A szeretettel teljes türelem s a következetesség 
helyett ajánlják a szigorúságot, a büntetések egész légióját, 
mintha szellemi és erkölcsi téren ezeknek legalább is olyan hatá
suk lenne, mint az orvostól beadott gyógyszereknek! Minden
esetre könnyebb lenne az internátus helyzete, ha a kérlelhetetlen, 
természetszerűleg csakis a tudás alapján álló ítélkezés, bármily 
pedagógiai belátással és gyermekszeretettel mérlegeli is az ösz- 
szes számbajöhető enyhítő körülményeket, ritkább időközökben 
sújtana le végérvényesen. így azonban nem tehet mást, mint megy 
a maga útján, nem törődve azzal, hogy így mintegy diszkredi- 
tálja a szülő előtt a maga nevelési szisztémáját vagy pedig saj
nálatosan sutbadobja a pedagógiai előrelátást és bölcsességet és 
a növendékből mintegy kierőszakolja vagy inkább belesajtolja azt 
a minimális adattudást, amellyel az iskola ítélkezését kedve
zőbbre hangolhatja.

5. A protestáns magyar ember problémája. Rendkívüli fon
tosságú éppen a mi evangélikus internátusainkra nézve, hogy 
hogyan neveljenek növendékeikből igazi magyar, protestáns lel
kületű férfiakat. Kétségtelen, hogy ez a nevelésünk végcélját 
jelentő kérdés szorosan összefügg az iskola vallásoktatásával s 
azzal a valláserkölcsi élettel, amit a tanuló az iskolában él. Az 
internátusnak nem lehet más feladata, minthogy ezt kimélyítse, 
minél bensőségesebbé tegye. Erre annál is inkább szükség van, mert 
amennyire meg szabad ítélnünk, vallásoktatásunk némileg a 
teológia és a történelem tantárgya, aminek megvannak ugyan a 
maga szépségei, erkölcsi ösztönző erői, de nem sokkal inkább, 
mint más tantárgynak. Ifjúságunk vallásos nevelése ma sokkal 
inkább abban a belmissziói munkában tetőződik, mely a vallás
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oktatáson kívül s az iskolán kívül főleg a különféle ifjúsági egye
sületekben folyik. I tt azonban észre kell vennünk, hogy ez a 
munka elsősorban az ifjúság krisztianizálása érdekében egy bizo
nyos modern pietizmus jegyében történik. Ez a munka ifjúsá
gunk lelkét a köz, a nemzet s a társadalmi lét dolgaitól elfor
dítja s befelé, a lélek önképző, öntökéletesítő erői felé vonja s 
egy mély, önmagában értékes keresztyéni élet ideálját vetíti az 
ifjúság elé. De mi, evangélikusok egyszersmind protestáns embe
rek is vagyunk. Századokon keresztül protestáltunk: minden el
nyomás ellen, ami a lelkiismeret szabadságát veszélyeztette. Sza
badságharcokat vívtunk nemzetünk vallási és politikai szabad
sága érdekében s ezekben a harcokban őseink sokat szenvedtek, 
üldöztetést, vértanúhalált szenvedtek. Történelmi múltúnknak, a 
vértanuknak, a szabadságharcoknak, a Petőfiknek, Kossuthok- 
nak ez az öröksége kötelez. Hogy egyek maradjunk nemzetünk
kel jelen és jövő dolgaiban is s a történelmi magyar protestáns 
karakter működését a haza javára továbbra is fenntartsuk s az 
ifjúságban tovább örökítsük. Ha azt akarjuk, hogy igaz, keresz
tyéni élet hassa át ifjúságunkat, akarnunk kell azt is, hogy a 
magyar történelem protestáns erői is elevenen éljenek benne, 
hogy éppen a mai korban, végzetes események torlódásában ezek 
az erők továbbra is érvényesüljenek s nemzetünk sorsára dicső 
múltúnk szellemében alakítólag hassanak.

Mai ifjúságunk arculatáról nem szabad hiányoznia a törté
nelmi protestáns karakter jellemzővonásainak sem: a felvilágo- 
sodottságnak, a szabadságszeretetnek, a meggyőződéshez való 
tántoríthatatlan ragaszkodásnak s az önfeláldozó küzdőképesség
nek sem. Ennek legyen igazi nevelőhelye minden internátusunk!

Klaniczay Sándor.
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I. ISKOLÁNK AZ 1931—32-ik ISKOLAI ÉVBEN.

Veszteségeink. Május 1 -én húnyt el Ulbrich Sándor nyuga
lomba vonult tanártársunk. A megboldogult 36 éven át tanított in
tézetünkben. Világos okfejtéseivel, atyai jóindulattal párosult 
határozottságával és eré- 
lyével tanítványaira nagy 
hatást tett. Egyenes és 
nyílt modora, őszinte be
széde, határozott egyéni
sége tanártársai tiszteletét 
és ragaszkodását váltotta 
ki. Ugyanezekkel a fér
fias tulajdonságokkal a vá
ros társadalmi életében is 
számos jóbarátot szerzett 
önmagának és a tanári 
rendnek. Május 3.-án kí
sértük ki hűlt tetemét a 
Kerepesi-úti temetőben 
lévő örök nyugvóhelyére.
Temetésén székesfőváro
sunk társadalmi életének 
számos előkelősége, közöt
tük püspökünk és közok
tatási miniszterünk is 
megjelent. Egyházunk ne
vében Kemény Lajos es
peres, intézetünk nevében 
az igazgató vett tőle bú
csút.

Rátz László emléktáb
lája. Miként a Volt Nö
vendékek Egyesületének 
ez Értesítő végéhez csa
tolt beszámolójában bő
vebben megolvasható,
szeptember 30.-án avattuk fel Lux Elek szobrászművész sikerült 
alkotását, a Rátz László-emléktáblát. Ez a műalkotás, amely épü
letünk lépcsőházának falába van elhelyezve, hosszú időkön ke
resztül fogja hirdetni a kiváló mathematika-tanárnak emlékét 
és egyszersmind elnempusztuló jele lesz a tanítványi hálának.
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Góbi Imre sírköve. 1927. szeptember 28 -án elhúnyt nagy
nevű' volt igazgatónk, Góbi Imre sírkövére a magunk és az ifjúság- 
körében gyűjtést rendeztünk. A begyűlt összegből Lux Elek szob
rászművész a megboldogult domborművű arcképével díszített sír
követ készíttetett és ezt folyó tanév szeptember 28 -án avattuk fel 
a tanári kar és nagyszámú volt tanítványunk jelenlétében.

Bereczky Sándor kitüntetése és búcsúztatása. A múlt évben 
nyugalomba vonult tanártársunkat, Bereczky Sándort, a magyar- 
országi ágostai hitvallású evangélikus egyház egyetemes felügye
lője: Radvánszky Albert báró, igazgatói címmel tüntette ki. Ezt 
az alkalmat iskolánk fenntartó hatósága, a deáktéri evangélikus 
testvéregyházak képviselőtestülete arra használta fel, hogy nyuga
lomba vonult kartársunktól ünnepi ülés keretében búcsúzzék. Az 
április 30 -án iskolánk dísztermébe összehívott ünnepi ülést, ame
lyen nemcsak a képviselőtestület és a tanári kar tagjai, hanem 
nagyszámú szülő és volt növendék jelent meg, közének után 
Haberern J. Pál közfelügyelő nyitotta meg. Utána az egyház ne
vében Raffay Sándor dr. püspök, a tanári testület nevében Mikola 
Sándor, a gyámintézet nevében Broschko G. Adolf, a Luther-Tár- 
saság nevében Kovács Sándor, a vallástanárok nevében Gaudy 
László, az Evangélikus Tanáregyesület nevében Szigethy Lajos dr., 
a volt növendékek nevében Renk Ernő dr., a jelenlegi gimnáziumi 
növendékek nevében Guóth Kálmán VIII. osztályú tanuló búcsú
zott az ünnepelttől.

A szép ünnep Bereczky Sándor válaszával fejeződött be, amely
ben megköszönte a személyének szóló üdvözleteket és visszapil
lantva életére, belső lelki fejlődését tárta föl előttünk. Megkapóan 
szép beszédét itten egész terjedelmében közöljük.

Méltóságos és Nagytiszteletű Elnökség! Mélyen tisztelt Kép
viselőtestület ! Mélyen tisztelt Gyülekezet!

Egész életemben azt hirdettem és tanítottam, hogy minden 
lélek a felsőbb hatalmasságoknak engedelmes legyen s igyekeztem 
magam is mindenkor e tanítás szerint élni; azért most is engedel
mességgel és alázattal hajlok meg egyházi felsőbbségem intézke
dése előtt, mellyel e mai estét számomra oly emlékezetessé tette.

Hálával és köszönettel fogadom a méltóságos elnöklő közfel
ügyelő úrnak, egyházi és iskolai életünk érdemekben gazdag nesz
torának, szíves szavait; hálával és köszönettel fogadom a méltó
ságos és főtisztelendő püspök úrnak, magyarhoni evangélikus egy
házunk büszkeségének, lekötelező üdvözlését és a bányai egyház- 
kerület s az evangélikus egyetemes egyház nevében kiállított, ne
kem jutott megtiszteltetést tartalmazó iratot; hálás köszönettel 
fogadom gimnáziumunk igazgatójának, kiváló tudósunknak, a gim
náziumi tanárok, valamint a nagytiszteletű egyházi elnök úrnak a
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gyámintézet nevében mondott szíves köszöntését; köszönetét mon
dok a Luther-Társaság méltóságos főtitkárának, a vallástanári tes
tület képviseletében megjelent nagytiszteletű vallástanítási igaz
gató úrnak, az országos evangélikus tanári egyesület igen tisztelt 
elnökének, nekem diákkorunktól fogva benső, bizalmas, kedves 
barátomnak, a volt és a mostani növendékek kedves képviselőinek 
megtisztelő üdvözléseikért ; köszönetét mondok minden jelenlévő
nek e mi mai kéviselőtestületi ülésünkön való szíves részvételéért.

Jól tudom, hogy minden üdvözlésnek és ünneplésnek igazi in
dító oka és alapja nem valami különös érdem-féle az én részem
ről, hanem az egyházi és iskolai élet vezetőinek és barátaimnak az 
a jóindulata és nemeslelkűsége, mellyel az igénytelen, de becsüle
tes, folytonos és kitartó munkát is észreveszik, figyelmükre mél
tatják és elismeréssel jutalmazzák.

Különben is egész életem története Isten kegyelmének és az 
emberek szívjóságának és nemeslelkűségének bizonyságait feltün
tető, szemléltető példák és képek sorozata.

A jó Isten olyan szülőkkel áldott meg, akik szűk viszonyaik 
és nehéz gondjaik között is készek voltak fiukat nagy áldozattal 
iskolákra küldeni. A gimnáziumi első osztálynak a kővágóörsi 
evangélikus gimnáziumban való elvégzése után édesatyám a sop
roni jónevü evangélikus líceum 2-ik osztályába Íratott be. Itt a 
jó Isten mindjárt a tanév elején a mennyiségtani tanáromba cso
dálatos jóindulatot öntött irántam, úgyhogy az alatt a tíz év alatt, 
amelyet Sopronban tanulással töltöttem, folyton éreztem az ő hol 
titkos, hol nyílt pártfogását. S midőn tanulmányaim befejezése 
végett az akkori tanulási rend szerint külföldi egyetemre kellett 
mennem, ez a jóakaróm felajánlotta, hogy ha valamikor valami 
zavarba jutok, forduljak bizalommal hozzá. Én ugyan a felaján
lott segítséget soha igénybe nem vettem, de nem kis bátorságot 
adott az élet küzdelmeiben az a tudat, hogy ha bajba jutnék, van 
hova segítségért fordulnom.

A pályaválasztás nem okozott nagy gondot. Édesatyám levita
tanító volt. Amellett, hogy tanított és kántorkodott, félszázadon 
át minden vasárnap prédikált is a kisdörgicsei leánygyülekezet 
kis templomában. Édesanyám buzgón imádkozó, éneklő és szorgal
mas templombajáró asszony volt s nem volt nagyobb szívevágya, 
minthogy fiát papnak láthassa. Ekkép, a helyzet által kijelölt úton 
egyenesen előre haladva, a soproni theológiai intézet növendéke 
lettem.

Három évi soproni, egy évi jénai theológiai tanulás után Sop
ronban lelkészi vizsgát tettem s ugyanott Karsay Sándor dunán
túli püspök lelkésszé avatott. Ekkor a jó Isten ebbe a jólelkü püs
pökbe öntött irántam jóindulatot. Mindjárt, pályám kezdetén, 
maga mellé vett Győrbe segédlekésznek s én ott nemcsak a segéd- 
lelkészi munkát végeztem, melyhez az is tartozott, hogy felváltva
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egyik vasárnap magyarul, a másikon németül kellett prédikálnom; 
hanem a város több iskolájában a vallástant is tanítottam és va
sárnaponként az evangélikus iparostanulóknak előadásokat tar
tottam.

Ekkor történt, hogy a pesti magyar és német egyházközség 
három katechetai állást szervezett. Pályáztam s püspököm kedvező 
ajánlatára az egyik állásra megválasztottak. Két társam: Kaczián 
János és Klaár Fülöp voltak. Nem sokkal utóbb Majba Vilmos és 
Paulik János is hozzánk csatlakoztak és tulajdonképpen mi öten 
szerveztük a pesti evangélikus vallásoktatást egy-egy parochus 
lelkész vezetése mellett.

E lelkészek egyikét még szülőföldemről, Zalából ismertem. 
Hivatalában többször felkerestem. Eleinte csak könyveket kértem 
tőle; de mikor hozzám való jóindulatát láttam, többre is bátor
kodtam, és ő családjába is befogadott.

Tizenegy évig tanítottam már az állami és fővárosi iskolákban 
mint a két közös egyházközség katechetája, amikor az egyház gim
náziumában rendes vallástanári állást szervezett. S miután már 
előzőén három tanévben is a gimnáziumban mint kisegítő óraadó 
tanítottam, 1896-ban a gimnázium vallástanára lettem.

Itt idősebb kartársaim részéről mindig több meg több meg
értésre, barátságra és szeretetne leltem, figyhogy utoljára egész 
joggal mondhattam, hogy soha nem hittem volna, hogy egy testü
letben annyi jóindulatú és nemeslelkű ember legyen együtt, mint 
ahogy én azt a budapesti evangélikus gimnázium tanári karánál 
tapasztaltam. Példát is mondok. A proletárdiktatúra idején gim
náziumunk megszűnt evangélikus iskola lenni s benne vallást ta
nítani nem volt szabad. Ekkép én hivatalomat elvesztettem s így 
munka és kereset nélkül maradtam. Mint lelkész hiába kerestem 
foglalkozást. Ekkor az én jó kartársaim segítettek rajtam. Egyik 
tanárgyűlésen egy kedves kollégám így szólt: „Mi majd csak meg
leszünk valahogy, de a vallástanárról kell gondoskodnunk.“ S 
ekkor az én tanártársaim a maguk óráiból összeadtak annyit, 
emennyi egy tanszék betöltéséhez szükséges Így tovább is meg
maradhattam a gimnázium és a tanári testület kebelében. Más pél
dát is mondhatok. 47 évi vallástanári munka irtán a múlt évben 
nyugalomba mentem. Búcsúzkodáskor tanártársaim nemcsak arról 
biztosítottak, hogy baráti szívük ajtaját továbbra is nyitva tart
ják számomra, hanem nálam hagyták továbbra is a tanári szoba 
kulcsát is és felajánlották a tanári könyvtár további haszná
latát is.

Ha mindehhez még meggondolom, hogy egyházi felsőbbségem 
részéről, valahányszor csak valami méltányossági alapon álló kíván
sággal vagy kéréssel fordultam hozzá, mindig szíves meghallgat- 
tatásra leltem, továbbá, hogy a volt és a mostani növendékek részé
ről úgy az iskolában, mint iskolán kívül is a ragaszkodás az elis-
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mérés és hála számos bizonyságával találkoztam; sőt volt tanít
ványaim közül egyeseknek irántam és családom iránt tanúsított 
jószívűségükért, áldozatos fáradozásaikért, valamint nagy tudo
mányukért örök hálára vagyok kötelezve: -— nincs-e elég okom 
hálát adnom a jó Istennek, hogy engem életem folyamán annyi jó
szívű és nemeslelkű ember közelébe vezérelt?

De egyoldalú lennék, ha csak a szépről, jóról és kellemesről 
emlékezném meg. A jó napok mellett ismerem az élet bajait és 
keserűségeit is. Jól tudom, mit jelent könnyek közt enni a min
dennapi kenyeret; jól tudom, mit jelent sírva ülni egy-egy nagy
beteg ágya mellett; jól tudom, mit jelent, mikor egy apa havas 
téli estéken naponként felkeresi a hírlapok szerkesztőségeit, hogy 
a legújabb harctéri híreket olvashassa s esetleg tájékozódhassák 
három fiának helyzete felől, kik különböző arcvonalakon küzde
nek; jól tudom, mit jelent öt gyermeket iskoláztatni, köztük hár
mat egyetemen, olyan időben, amikor a javadalom a rendesnek 
egy kis töredékére csökkent, minden más forrás pedig kiszáradt.

De a jó Isten mindig elég erőt adott a bajok, a szenvedések, 
a gondok elviselésére s én tapasztalhattam a költő mondásának 
igazságát: „Nem törik a szenvedő szív oly könnyen darabbá.“ 
És a próféta szavaival élve, hálát adok a jó Istennek, hogy „a meg
repedezett nádszálat eltörni nem engedte“.

Az idő haladtával, ami életemben kellemetlen, fájdalmas és 
keserű volt, mindinkább elhomályosul, az emlékezetből végkép el
tűnik ; de ami kellemes, szép és derűs volt, ami jószívűség és 
nemeslelküség volt, az a lélekben mindinkább kiemelkedik, meg
világosodik és fényessé lesz.

Életem egy ilyen kiemelkedő jelensége ez a mai ünnepi est is. 
Ennek emlékezetét szívemben mindvégig híven fogom megőrizni. 
Fogadják érte mindnyájan igaz köszönetemet!

Az angol nyelv tanításának bevezetése iskolánkba. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Hivatalos Közlöny augusz
tus 1 -i számában megjelent rendelete megengedi, hogy a gimná
ziumokban a görög nyelv helyett szabad választás útján egy má
sodik modern nyelv is taníttassák mint rendes tantárgy. E rende
let alapján iskolánk fenntartó hatósága a tanári testület javasla
tára elhatározta, hogy intézetünkben a jelen tanévtől kezdve az 
angol nyelv tanítását vezeti be. Ebben a tanévben az Y. osztályban 
az angol órákat Mockovcsák István szakvizsgázott tanárjelölt tar
totta.

Változások a tanári testületben. Kliment Jenő dr. a második 
félévben betegségi szabadságon volt. Az V. osztályban Szolár Fe
renc dr., a VI. osztályban vitéz Dengelegi Lajos dr., a VII/A osz
tályban Jánossy István dr. helyettesítette. A Bereczky Sándor nyu
galomba vonulásával ellátatlanná vált hittani órák megtartására 
Sólyom Jenő lelkészt hívtuk meg. Az ellátatlan mennyiségiani
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órákat az I/C és II/B  osztályokban Vermes Miklós dr., a III/A 
osztályban Levius Ernő tartotta meg. Ez ntóbbi december 1.-én a 
szegedi egyetemre tanársegédnek neveztetvén ki, óráit Bölesházy 
Árpád vette át. Az ellátatlan tornaórák megtartásával Mester 
Gábort bíztuk meg.

Látogatások. Az év folyamán ismételten meglátogatta intéze
tünket Németh Ödön dr. iskolafelügyelőnk, Broschko G. Adolf 
képviselőtestületi elnökünk, Haberern J. Pál közfelügyelőnk, 
Raffay Sándor dr. püspökünk és az állami főfelügyeleti jog gya
korlására kiküldött miniszteri megbízott: Pintér Jenő dr., tan
kerületi kir. főigazgató. Valamennyi látogatónknak, elsősorban 
püspökünknek és a miniszteri megbízott főigazgatónak hálásan 
köszönjük az iskolánk ügyei iránt való meleg érdeklődést, az elis
merő szavakat és a jóakaratú megjegyzéseket és tanácsokat.

Tanári értekezletek. A tanári testület az óraközi, rövidebb 
ideig tartó értekezleteken kívül 12 rendes értekezletet tartott. 
Ezeken a folyó és a rendtartásban előírt ügyeken kívül a tanítás 
módszerére vonatkozó kérdésekkel foglalkozott. E kérdések több
nyire a nyilvános, az egész tanári kar jelenlétében lefolyt tanítá
sokhoz kapcsolódtak. Ilyen tanítást tartott Mikola Sándor a III/B 
osztályban a fizikából, Kubacska András dr. a VI. osztályban az 
álattanból, Koch István dr. a VII/B osztályban történetből, Bogsch 
Sándor dr. az V. osztályban növénytanból, Sólyom Jenő a IV. 
osztályban hittanból és Mockovcsák István az V. osztályban angol 
nyelvből.

Az értekezleteken ismételten szóba kerültek azok a nehézsé
gek, amelyek a tanítási időnek újabb és újabb megrövidítéséből 
erednek. Meg lehetett állapítani, hogy az új tanterv életbelépte
tése óta a szorgalmi idő átlagban négy héttel megrövidült anélkül, 
hogy a tantervben kitűzött tanítási anyagnak megfelelő megrövi
dítése elrendeltetett volna. Újabb nehézségek támadnak abból a 
körülményből, hogy a túlságosan hosszú nyári szünidő alatt a ta
nulók jelentékeny része elszokik a rendszeres munkától, elfelejti 
hogyan kell tanulni és rászokik a fegyelmezetlenségre. Bíznunk 
kell abban, hogy e nehézségek felsőbb hatóságainknak is tudomá
sára jutnak és a bajok megszüntetésére megteszik a lépéseket.

Tanárok szünidei tanulmányútjai. A Simonyi-alap előző évi 
jövedelméből a tanári kar javaslata és az iskolafenntartó hatóság 
határozata alapján az elmúlt nyáron 400—400 P utazási segéllyel 
Szolár Ferenc dr. Rómában, Bogsch Sándor dr. Finnországban és 
vitéz Réz Henrik dr. Bécsben volt tanulmányi úton. Mind a három 
tanártársunk az időt és a rendelkezésére álló anyagi eszközöket 
jól kihasználva sokat látott és tapasztalt. Tanulmányi útjáról mind
egyik az ifjúságnak és érdeklődő szülőknek vetítőképes előadá
sokban számolt be. Ezekre az élvezetes előadásokra és a gazdagon 
gyümölcsöző, aránylag kicsiny utazási segélyekre gondolva kife
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jezést kell adnunk annak a véleményünknek, mennyire előnyös 
volna az iskolára, ha e kiküldetéseket évről-évre meg lehetne 
ismételni.

A tanulóifjúság fegyelmi és tanulmányi állapota. A fegyelmi 
állapot általában kielégítő volt, nagyobbmérvü kilengéseket nem 
tapasztaltunk, az összességből csak 9 tanulót kellett igazgatói meg- 
dorgálásban részesíteni. Az ifjúságban megvan a szorgalom és a 
tanulási kedv, de hiányzik a magasabb törekvéseket magábafog- 
laló ambíció, hiányzik az elmélyedés. A háború előtt, sőt a hábo
rút követő néhány évben is felsőosztályainkban mindig elég olyan 
tanulónk volt, akik egyes tantárgyakban jobban elmélyedtek és 
abban magánúton, kedvtelésből, magasabb értékelésre méltó is
mereteket szereztek. Ma is vannak jeles tanulóink, de problémákat 
felvető, problémákba elmélyedő és problémákért lelkesedő tanu
lóink nincsenek.

Tanulmányi versenyek. A Pintér Jenő főigazgató rendezésé
ben május 23.-án megtartott középiskolai tanulmányi versenyben 
Radnai Lóránt a rajzból első lett.

Tej- és kakaóosztás. A tej és kakaó óraközti szünetekben való 
szétosztása az elmúlt években bevezetett gyakorlat szerint történt. 
Elfogyott 16.000 üveg, azaz 3200 liter. Ingyen kiosztottunk 950 
liter tejet, illetve kakaót. A Segítőegyesület 400 pengőt adott a 
szegény tanulók tejjel való ellátására.

Korcsolyázás. Az idén is, miként a megelőző tanévekben, ki
béreltük a szomszédságunkban lévő korcsolyapályát, ahol tanulóink 
a rendes tornaórák, továbbá az úgynevezett „lyukas“ órák alatt 
korcsolyázhattak. A szegény tanulókat az iskola látta el korcso
lyákkal. Korcsolyagyüjteményünk 17 párra emelkedett.

Kirándulások. Az V. osztály október 15.-én Bogsch Sándor dr. és 
Renner János vezetésével a Kamaraerdőben volt egész napra nö- 
vénygyüjtés céljából. A IV. osztály október 16.-án Loisch János 
dr., Mikó Imre és Remport Elek vezetésével a Hármashatárhegyen 
volt egész napra. A Benczúr Gyula képzőművészeti kör tagjai az 
év folyamán ismételten voltak tárlatokon, Szépművészeti Múzeum
ban, magángyűjteményekben és műteremben, június hónapban 
festő és fényképező kirándulást rendeztek a szabadba Oppel Imre 
vezetésével. Klaniczay Sándor május 1.-én Székesfehérvár-;—Bala- 
tonfüred—Tihany—Balatonkenese útirányban, május 8.-án Gyön
gyös—Mátrafüred—Kékes—Párád útirányban, május 22.-én Bo- 
dajk—Zirc—Pannonhalma—Győr útirányban, május 29.-én Eger— 
Lillafüred—Miskolc—Mezőkövesd—Gyöngyös útirányban rendezett 
autóbuszkirándulást, minden alkalommal 22—35 résztvevővel. 
Kerecsényi Dezső dr. május 29.-én a VI. osztály tanulóival a fillé
res gyors igénybevételével Nagycenket és Sopron városát nézte 
meg. Cserkészeink a következő egésznapos kirándulásokat rendez
ték: szeptember 20.-án az Újlaki-hegyre, október 11.-én a Ivakuk- 
hegyre, március 23.-án a Csúcs-hegyre és Virágos-nyeregre, április

3
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10.-én a Hármashatárhegyre, május 1.-én a Kerekhegyre, május 
7.-én Nagyszénásra és május 27.-én a Csorda-kúthoz. Az intézet 
szokásos évi hajókirándulását az intézet ifjúságának, tanári kará
nak és nagyszámú szülőnek részvételével jún. 10.-én tette meg 
külön hajón Tahi-ba.

Érettségi találkozók. A 35 éves érettségi találkozón május 7.-én 
megjelentek: Bálint Béla, Busztin Gyula dr., Farkass Ferenc dr., 
Fonyó János Lajos dr., Hofbauer Ervin, Horváth Vilmos, Kaib- 
linger Fülöp dr., Krausz Jenő dr., Kring Jenő dr., Lung Géza dr. 
nejével, Nemes Zsigmond dr., Seholtz Oszkár dr. és Zsigmondy 
Dezső.

Június 11.-én a 10 éves és 25 éves, június 21.-én a 30 éves 
érettségi találkozóra gyűlnek össze volt tanítványaink.

Adományok. Intézetünk barátai, volt növendékei és tanít
ványaink szülei a folyó tanévben is jelentékeny adományokkal em
lékeztek meg intézetünkről. Az alább betűrendben közölt adomá
nyokból kiemeljük Budapest székesfőváros tanácsának 2000 P-s ado
mányát internátusunk és Ifj. Segélyegyletünk részére. E jelenté
keny adomány tette lehetővé szegényebb tanulóknak kiterjedtebb 
mértékben való segélyezését, amelyekről X. fejezetünk nyújt bő
vebb tájékozást. Kiemeljük továbbá felejthetetlen jóakarónk fiá
nak, Kéler Tibor dr. kir. ítélőtáblái bírónak, a nemes Kéler-család 
könyvtárából álló adományát, amelynek nagyobb részét a tanári 
könyvtárban helyeztük el, kisebb részét pedig az ifjúsági könyv
tárak és a szertárak között osztottuk szét. Kiemeljük még Rátz 
László nagyon értékes mathematikai könyvtárát, amelyet részben a 
megboldogult, részben örökösei: Töpler Kálmán ny. soproni polgár- 
mester kezdeményezésére adtak át intézetünknek. Ezt a könyvtárt a 
tanári könyvtárban helyeztük el. A Középiskolai Mathematikai La
poknak több példányban meglevő évfolyamait a hazai evangélikus 
iskoláknak fogjuk felajánlani. Kiemeljük végül a TÉBE 400 P-s 
adományát az Ifjúsági Segélyegyletnek, iskolánk egyik magát 
megnevezni nem akaró barátjának 300 P-s adományát szegény 
tanulók nyaralási segélyére és Szóld Manóné 300 P-s adományát 
az internátusnak.
Baldauf Imrétől 8 P íelülfizetés a Dal- és Zeneegyes, hangver

senyén,
Bárczi Gusztávtól könyv a tanári könyvtárnak,
Bauer Jenőtől „Loga“ kalkulátor a mértani szertárnak, 
Baumgarten Nándornétól ruha szegény tanulók között való szét

osztásra,
Bohár Lászlótól kövületek a természetrajzi szertárnak,
Broschkó G. Adolf lelkésztől 3 P íelülfizetés a Dal- és Zeneegyes, 

hangversenyén,
Budapesti Korcsolyázó Egyesülettől 6 bérletjegy az internátusnak, 
Budapest székesfőváros tanácsától 2000 P az Ifjúsági Segélyegye

sületnek és az internátusnak, 6 tanulónak ingyenes és 6 ta-



35

nulónak kedvezményes árú ebéd öt hónapon át, Statisztikai 
és Közigazgatási Évkönyv a könyvtárnak,

Deák-téri német egyház presbyteriuma tízkoronás arany ösztön
díjra,

Deutsch Jánostól könyv a modern irodalmi szertár részére, 
Doroghy Ervinnétöl 10 P az Ifj. Gyámintézetnek,
1904-es érettségizőktől Serédi P. Lajosnak, az intézet elhúnyt taná

rának Sárkány Gyula festőművésztől festett arcképe,
1906-os érettségizőktől, Pözel István dr. kormányfőtanácsos útján, 

120 P ösztöndíjra és az alább külön megemlített alapítvány. 
Gosztonyi László dr. ügyvédtől tízkoronás arany ösztöndíjra,
Frey Tamástól dobos gém a természetrajzi szertárnak,
Harkányi János műszaki tanácsostól 20 P pályadíjra,
Hittrich Ödön ny. igazgatótól könyv a tanári könyvtárnak, 
Iskolánk egy barátjától 300 P szegény tanulók nyaralására, 
Jármay Zoltán vegyészmérnöktől 184 drb. olaszországi fénykép, 
Kállay Géza igazgatótól 6 drb. vasérc a természetrajzi szertárnak, 
Kéler Tibor dr. kir. ítélőtáblái bírótól a nemes Kéler-család könyv

tárából mintegy száz különböző mü,
Keleti K.-nétől 20 P az Ifj. Segélyegyesületnek,
Kovács Jánostól könyv a tanári könyvtárnak,
Kund Lászlótól Ammonites és cápafog a természetrajzi szertárnak, 
Kunwald Cézár festőművésztől „A zene nyolc magyar mestere“ című 

képsorozatának reprodukciói,
Lakner Tibortól mikroszkóp a természetrajzi szertárnak,
Lám Istvántól zergeszarvak és őzagancs a természetrajzi szertárnak, 
Liffa Aurél dr. műegyetemi rkvli tanártól a m. kir. földtani intézet 

kiadványainak 12 kötete,
Liffa Zoltántól 12 drb. ásvány és kőzet,
Lukács Antal dr.-tól 5 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyes, hangver

senyén,
Magyar Tud. Akadémiától könyvek a tanári könyvtárnak,
Mágócsy Dietz Sándor egy. tanártól 63 akadémiai emlékbeszéd, 
Mayer Andrástól az Ifj. Segélyegylet részére 6 P,
Mauthner Istvántól 10 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyes, hang

versenyén,
Milkó Imrétől és Páltól 5—5 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyes, hang

versenyén,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkártól 100 P ösztöndíjra,
Pál Arnoldtól 4 drb 20 koronás arany ösztöndíjra,
Pesti Hazai Első Takarékpénztártól 50 P az Ifj. Segélyegyesületnek, 
Präger Pál vezérigazgatótól 10 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyes, 

hangversenyén,
Rátz László volt igazgatónktól és örököseitől Töpler Kálmán ny. 

polgármester útján Rátz László mathematikai könyvtárából 
689 kötet és a Középiskolai Mathematikai Lapoknak számos 
kötete,

3*
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Renk Ernő dr.-tól tízkoronás arany ösztöndíjra,
Schmelczer Jánosnétól ruha szegény tanulók részére,
Sir Stein Auréltól „Nagy Sándor nyomában“ című munkája, 
Strasser Izidornétől 80 P ösztöndíjra,
Stromfeld Jánostól 6 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyesület hangver

senyén,
Szívós Istvántól 10 P szegény tanuló segélyezésére,
Szolár Ferenc dr. tanártól 4 drb. könyv a klasszika-filológiai szer

tárnak,
Szóld Manónétól 300 P az internátusnak,
Szűcs Bertalan bankigazgatótól tankönyvek az Ifj. Segélyegyletnek, 
TÉBÉ-től 400 P az Ifj. Segélyegyletnek,
Tószeghy Emil vezérigazgatótól 100 P szegény tanulók segélyezé

sére,
Ulbrich Sándor ny. tanártól 6 kötet könyv, 59 megyei térkép,
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. minisztertől 6 kötet könyv,
Váry Szabó Bertalantól 9 kötet Természettudományi Közlöny, 
Vatea-cégtől 5 drb. Vatea-lámpa,
Vidarény Ivántól könyv a tanári könyvtárnak,
Virány Egon dr.-tól könyv a tanári könyvtárnak,
Volt Növendékek Egyesületétől 200 P ösztöndíjra,
Weber Vilmostól gummi- és kaucsukminta-gyüjtemény,
Werkner Jenőtől 2 kötet könyv,
Wertheimer Hugótól természetbeni adomány az internátusnak.

A nemesszívü adakozók fogadják az intézet tanári karának és 
fenntartó testületének hálás köszönetét.

A készpénzadományok összege: 3973 P.
Űjabb alapítvány. Az 1906. évben érettségizett növendékek 

25 éves érettségi találkozójuk alkalmával elhatározták, hogy az 
alma mater iránti ragaszkodásuknak jeléül ösztöndíjat alapíta
nak, mely minden esztendőben a tanári testület határozata alap
ján kiválasztott szegénysorsú, jó előmeneteli!, evangélikus vallású 
érettségiző diáknak adassák.

Ez alapítvány céljára az 1906-os érettségizők nevében ifj. Pőzel 
István dr. ügyvéd, kormányfőtanácsos 100 dollár névértékű 
71/2 % -os Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank záloglevelet adott 
át az intézet igazgatójának.

Az iskolaév lefolyásának időrendje. Aug. 31 VIII. osztály 
javítóvizsgája. Szept. 5 a többi osztály javítóvizsgája. Szept. 7 és 8 
pótló-, különbözeti és magánvizsgálatok. Szept. 8 alakuló értekezlet. 
Szept. 9 d. e. 9 ó. a tanév megnyitása. Szept. 10 a tanítás kezdete. 
Szept. 22 módszeres értekezlet. Szept. 28 Góbi Imre síremlékének 
leleplezése. Szept. 30 Rátz László emléktáblájának leleplezése. Okt. 6 
iskolai ünnep. Okt. 27 értekezlet. Okt. 31 iskolai ünnep. Nov. 1. isko
lai szünet. Nov. 12 Németh Ödön dr. iskolafelügyelő látogatása. Nov. 
24 ellenőrző értekezlet. Nov. 27 iskolai szünet (egyetemes gyűlés
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napja). Dee. 6 iskolai szünet. Dec. 15 értekezlet. Dec. 20.-tól jan. 7.-ig 
karácsonyi szünet. Jan. 30 osztályozó értekezlet. Febr. 1—2 félévi szü
net. Febr. 16 értekezlet. Febr. 17 Németh Ödön iskolafelügyelő látoga
tása. Márc. 8 értekezlet. Márc. 15 iskolai ünnep. Márc. 17, 18 hiterő
sítő előadások, iskolai szünet. Márc. 20.-tól ápr. 3.-ig húsvéti szünet. 
Ápr. 5 értekezlet. Ápr. 11 és 12 Pintér Jenő dr. főigazgató látoga
tása. Ápr. 26 ellenőrző értekezlet. Máj. 14 utolsó tanítási nap a 
VIII. osztályban. Máj. 18 és 19 Broschko Ct. Adolf képviselőtestü
leti elnök, Haberern J. Pál dr. közfelügyelő és Németh Ödön dr. 
iskolafelügyelő látogatásai. Máj. 17, 18, 19 összefoglalások a VIII. 
osztályban. Máj. 20, 21, 24, 25 írásbeli érettségi. Máj. 23 tanulmányi 
verseny. Máj. 24, 25, 26 Raffay Sándor dr. püspök, Németh Ödön 
dr. iskolafelügyelő és Kemény Lajos esperes látogatása. Máj. 26 
deprekáció és úrvacsora. Máj. 27 főigazgatói éi’tekezlet és rendes 
havi értekezlet. Jún. 4 utolsó tanítási nap. Jún. 6, 7, 8, 9 évvégi ösz- 
szefoglalások és vizsgák. Jún. 9 osztályozó értekezlet. Jún. 10 az 
intézet hajókirándulása Tahi-ba. Jún. 13.-tól 18.-ig szóbeli érett
ségi. Jún. 14 beírás az I. osztályba, d. u. 6 órakor évzáró ünnep 
és bizonyítványkiosztás. Jún. 15 beírás a II—VIII. osztályokba. 
Jún. 21 évzáró értekezlet.

II. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.

Hatóságok. A budapesti evangélikus gimnázium fenntartója 
a budapesti deáktéri evangélikus testvéregyházak. Iskolánk ügyeit 
a testvéregyházak által választott képviselőtestület intézi, amelynek 
egyházi elnöke Broschko G. Adolf esperes, világi elnöke Haberern 
J. Pál dr. udvari tanácsos, egy. ny. rk. tanár, közfelügyelő. Az iskola- 
bizottság elnöke Németh Ödön dr., egy. rk. tanár, iskolafelügyelő, 
helyettese Zimmermann Ágost dr., az Állatorvosi Főiskola rendes 
tanára, iskolafelügyelő, az iskola gondnoka Schoditsch Lajos műépí
tész, a Felső Építőipari Iskola igazgatója. Iskolánk közigazgatásilag 
a bányai ág. h. evangélikus egyházkerülethez tartozik és Raffay Sán
dor dr. püspök egyházi főhatósága alatt áll.

Az állami főfelügyeleti jogot Karafiáth Jenő dr. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter gyakorolja, aki az elmúlt tanévre 
miniszteri megbízottul Pintér Jenő dr. tankerületi kir. főigazgatót 
küldte ki.

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.

Bereczky Sándor t. igazgató. Szaktárgya: hittan. Szolgálati 
ideje 35 év a mi intézetünkben és 12 év másutt.
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Tanári testület és az előadott tantárgyak.

A ta n á r  n e v e , 
m in ő sé g e , s z a k tá rg y a i  

é s  s z o lg á la t i  id e je
T a n tá rg y  é s  o s z tá ly

C<3
V- „  

SD £

I r t N  
«  w X

E g y é b  isk o la i 
e lfo g la l ts á g a

M ikola  S á n d o r
r. tanár, mennyiségtan, ter
mészettan, 35 év, itt 35 év

fizika IIIA és III B 4 A gimnázium igazgatója

B o g s c h  S á n d o r  d r .
r. tanár, földrajz, természet
rajz, 16 év, itt 14 év

természetrajz 
IA, IB, IC, HA, V 

földrajz IA, IB, III A
1 8 Az IA főnöke

A természetrajzi szertár őre

B ö l c s h á z y  Á r p á d
oki. tanár, óraadó, 
mennyiségtan, természettan

dec. 1.-től 
mennyiségtan III A 4

vitéz D e n g e le g i  L a j o s  d r
r. tanár, latin, görög,
15 év, itt 3 év

latin IIB. VIIB 
görög VIIB 1 6

A IIB főnöke
A cserkészcsapat h .  parancs

noka *

F a l u b a  G y ö r g y
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 7 év, itt 7 év

mennyiségtan HA, IIIB,
VI, VIIB

természettan VIIB 
természettani gyakorlatok VHB

21
A IIA főnöke
Az Ifj. Segélyegylet könyv

tárosa
A Sakkor vezetője

I h á s z  J ó z s e f
r. tanár, latin, görög, 
9 év, itt 9 év

latin IB, HA 
görög VIIA 17 Az IB főnöke

J á n o s s y  I s t v á n  d r .
r. tanár, latin, történet, 
18 év, itt 6 év

latin III B
történet III A, IV, V, VI 17

A III B főnöke 
Az igazgatói iroda vezetője 
Értekezleti és iskolabizott

sági jegyző

K e r e c s é n y i  D e z s ő  d r .
r. tanár, magyar, német,
9 év, itt 4 év

magyar HI B, VI, VIIB 
német IB, VI, VHB 1 7

A VI főnöke
A francia nyelvi tanfolyam 

vezetője

K la n ic z a y  S á n d o r
r. tanár, magyar, latin, 
23 év, itt 13 év

magyar II A, III A 
latin III A 1 4 A IIIA főnöke 

Az internátus eforusa

K l im e n t  J e n ő  d r .
r. tanár, görög, latin, 
29 év, itt 29 év

görög V, VI 
latin VIIA 1 7 A klasszika-filológiai szertár 

és az éremtár őre

K o ch  I s t v á n  d r .
r. tanár, történet, földrajz, 
24 év, itt 22 év

földrajz IC, IIIB, VIIA, VHB 
történet III B, VII A, VIIB, VIII 1 9 A VIIB főnöke

K o v á c s  J á n o s
r. tanár, magyar, latin, 
32 év, itt 32 év

magyar IA 
latin IA, V 17 Az Ifjúsági Könyvtár őre
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A  ta n á r  n e v e , 
m in ő sé g e , s z a k tá rg y a i  

é s  s z o lg á la t i  id e je
T a n tá rg y  é s  o sz tá ly

H
et

i 
ór

a-
 1 

sz
ám E g y é b  isk o la i 

e lfo g la l tsá g a

K u b a c s k a  A n d r á s  d r .
r. tanár, természetrajz, 
földrajz, 32 év, itt 29 év

természetrajz IIB, IV, VI 
földrajz IIA, IIB, IV 1 6 Tandíjkezelő

L e v iu s  E r n ő
oki. tanár, óraadó, 
mennyiségtan, természettan

dec. 1.-ig 
mennyiségtan III A 4

L o i s c h  J á n o s  d r .
r. tanár, magyar, német, 
29 év, itt 29 év

magyar IB, IV 
német IV, V 
filozófia VIII 1 7

A modern irod. szertár és az 
irod. osztálykönyvtár őre 

A német tanfolyam vezetője

L o s o n c z i  Z o l t á n  d r .
r. tanár, magyar, német, 
16 év, itt 15 év

magyar V, VIII 
német IA, IIA, IIIA, VIII 1 6 A tanári könyvtár őre

M e s t e r  G á b o r
torna IA, IIA, IIB 6oki. testnevelési tanár, 

óraadó

Mikó I m r e
testnevelési tanár, torna, 
7 év, itt 7 év

torna IB, IC, IIIA,
III B, IV, V, VI, VIIA 
VIIB, VIII 2 0

A torna-szertár őre 
A sportkör tanárelnöke 
A vívó tanfolyam vezetője

M o c k o v c s á k  I s t v á n
angol V 6szakv. tanárjelölt, óraadó, 

latin, angol

O ppe l  I m r e
r. tanár, müv. rajz, 
mértan, 26 év, itt 26 év

rajz I—IV
r. k. rajz V-VIII 1 8

A Benczúr Gyula Képzőművé
szeti Kör tanárelnöke 

A művészeti rajzszertár őre 
A rendkívüli rajz és ábrázoló 

geometria tanfolyamok 
vezetője.

P e s c h k o  Z o l t á n
r. énektanár,
5 év, itt 2 év

énekelmélet, egyházi és 
világi ének IÁ, IB, IC, 
IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV 8 Az ének- és zenekar karnagya 

A zenészertár őre.

R e m p o r t  E le k  d r .
r. tanár, magyar, latin, 
11 év, itt 11 év

magyar IC 
latin IV 
latin VI 1 6

Az Arany János Önképzőkör 
elnöke 

A IV főnöke

R e n n e r  J á n o s
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 18 év, itt 12 év

mennyiségtan 
IB, V, VIIA, természettan 
VII A, fizikai gyakori. VIIA

1 9
Az V főnöke
A természettani és a mértani ' 

szertár őre

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

magyar IIB, VIIA 
német IC, IIB, IIIB, VIIA 1 7

A VIIA főnöke 
A cserkészcsapat parancs

noka
A német tanfolyam vezetője |
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A ta n á r  neve, 
m in ő s é g e , sz a k tá rg y a i  

é s  sz o lg á la t i  id e je
T a n tá rg y  é s  o s z tá ly  f f

X

S ó ly o m  Je n ő
oki. lelkész, óraadó, hittan, 
1 év, itt 1 év

hittan I—VIII 2 4 Exhortator
Az Ifj. Gyámegylet elnöke

S u l e k  J ó z s e f
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 32 év, itt 24 év

mennyiségtan IA, IV, VIII 
természettan VIII 16 Az Ifjúsági Segélyegylet 

elnöke

S z o l á r  F e r e n c  d r .
r. tanár, görög, latin, 
magyar, 26 év, itt 26 év

latin IC, VIII 
görög V, Vili 16 A VIII főnöke

V e r m e s  M ik lós  d r .
oki. tanár, óraadó, mennyi
ségtan, természettan, vegy
tan, 3 év, itt 3 év

mennyiségtan IC, IIB 10 Az IC főnöke

Hittan és egészségtan tanítása. A református tanulók az 
evangélikus tanulókkal együtt tanulták a hittant. A római katho- 
likus hittant az alsó négy osztályban Molnár József, a felső négy 
osztályban Bárány József dr. hittantanár tanította. Az izraelita 
hittant valamennyi osztályban Havas Rezső dr. hittantanár taní
totta.

Az egészségtant a VII/A-ban és VII/B-ben Bexheft Ármin dr. 
iskolaorvos tanította.

A tanárok irodalmi, művészeti és társadalmi működése.
Kerecsényi Dezső dr.-nak több cikke jelent meg az Irodalom- 

történet, Magyar Szemle, Napkelet, Protestáns Szemle és Protestáns 
Tanügyi Szemle című folyóiratokban. Előadást tartott a Budapesti 
Philologiai Társaságban. A Protestáns Enciklopédia szerkesztőbizott
ságának tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi 
tagja.

Loisch János dr.-tói cikkek jelentek meg szepesi lapokban.
Losonczi Zoltán dr.-tól cikkek jelentek meg az Evang. Tanár- 

egyesület Évkönyvében, a Protestáns Tanügyi Szemlében és az Ifjú 
Években. Felolvasást tartott az Evang. Tanáregyesület közgyűlésén. 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja.

Mikola Sándor előadást tartott az Erdélyi Férfiak Társaságá
ban, az Erzsébet Népakadémiában, a Magyar Tanárok Nemzeti Szö
vetségének mathematikai és természettudományi szakosztályában, a 
budapesti középiskolai tanárképző intézetben. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező, a budapesti középiskolai tanárképző intézet 
igazgatótanácsának, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület igazgató
ságának, a Mathematikai és Physikai Társulat választmányának, az



41

Orsz. Közoktatási Tanácsnak, a Délvidéki Otthon választmányának 
tagja, a Vendvidéki Szövetség elnöke.

Oppel Imre előadást tartott a Magyar Rajztanárok Országos 
egyesületének közgyűlésén, cikket írt a Rajzoktatás c. folyóiratba. 
Több arcképet festett, ezek között az Ev. kollégium részére dr. Sze- 
lényi Ödön egyet, tanár arcképét. Többízben kiállított a Nemzeti 
Szalonban. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének igazga
tósági tagja.

Peschko Zoltán, a fasori evang. templom orgonistája, a Fasori 
Evang. Énekkar, a BESzKÁRT Ferencvárosi Pályafenntartás Dal
körének karnagya. Közreműködött a kassai evangélikus egyház, a 
Fasori Evang. Nőegyesület, a Fasori Evang. Énekkar egyházi hang
versenyén, rádiós istentiszteleteken, a Székesfővárosi Énekkar 
Mozart-estjén, a Teremtésben, a Messiásban, a Farkas N. emlékesten, 
az I. kerületi dalosversenyen. Megjelentek cikkei az Evangélikus 
Népiskolában, kritikái az Evangélikus Családi Lapban.

Remport Elek dr.-nak versei jelentek meg a Napkeletben.
Renner János előadást tartott a Magyar Tanárok Nemzeti Szö

vetségének matematikai és természettudományi szakosztályában az 
E ötvös-féle torziós ingáról és annak gyakorlati alkalmazásáról.

vitéz Réz Henrik dr. kisebb cikkeket és könyvismertetéseket írt 
a Protestáns Tanügyi Szemlébe, az Evangélikus Családi Lap-ba, a 
Karpathenland-ba (Reichenberg) és a Werbasser Zeitung-ba. A Ma
gyar Cserkészszövetség Országos Intézőbizottságának és Országos 
Központi Fegyelmi Bíróságának rendes tagja.

Sólyom Jenő írt cikkeket az Ifjú Évekbe, könyvismertetést az 
Athenaeumba.

III. TANANYAG.

A rendes tantárgyakat az állami tanterv szerint tanítottuk és 
az előírt tananyagot elvégeztük. A német nyelv tanítását azonban 
iskolafenntartó egyházunk határozata szerint miniszteri jóváhagyás
sal már az első osztályban is tanítottuk heti 2 órában.

A rendkívüli tantárgyakról az alább felsoroltakat tanítottuk.
Német nyelv. Célja volt a német társalgásban és fordításban 

való gyakorlás különösen olyan tanulóink részére, akiknek otthon 
erre nincs alkalmuk. Dec. 12.-ig 20 tanuló vett benne részt. Minthogy 
azonban sok új jelentkező volt, kettéosztottuk a tanfolyamot. A hala
dottabb csoportot vezette Loisch János dr., 16 résztvevővel. A 
beszédgyakorlatok többnyire a városi életből vették tárgyukat, közös 
olvasmány volt Hebel Schatzkästlein című műve, továbbá a Neues 
Politisches Volksblatt, Die Woche és Leipziger Illustrirte Zeitung 
egyes számai. A kezdők csoportját 19 résztvevővel vitéz Réz Henrik 
dr. vezette. A beszédgyakorlatok az iskola és családi élet köréből 
valók voltak, a közös olvasmány Hebel Schatzkästlein je volt. A részt-
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vevők havi 5 pengőt fizettek, de a két csoportban együtt 2 ingyenes 
és 7 féldíjas tanuló volt.

Francia nyelv. Heti 2 órában tanulta 9 tanuló, ebből 4 kezdő 
és 5 haladó. Végzett anyag: a) Kezdők: Könnyebb beszédgyakorla
tok, szókincsgyüjtés, a francia nyelvtan elemei, b) Haladók: V.
Bouillot Le Frangais par les Textes (Cours moyen) című könyve 
alapján szövegmagyarázatok, nehezebb beszédgyakorlatok, alak- és 
mondattani ismeretek, gallicizmusok gyűjtése. Tandíj havi 5 P. 
Tanította Kerecsényi Dezső dr.

Fizikai gyakorlatok. A fizika tanítását a két VII. osztályban 
idén is laboratóriumi gyakorlatokkal kapcsoltuk össze. E gyakorla
tok ugyan nem kötelezők, azonban idén is, miként az előző években, 
csekély kivétellel valamennyi VII. osztálybeli tanuló résztvett ben
nük. Egy-egy osztály tanulói két csoportban hetenkint másfélóráig 
dolgoztak s egyidőben azonos eszközökkel ugyanazzal a problémával 
foglalkoztak. E tanfolyamok vezetéséért a tanárok az iskolafenntar
tótól kapnak díjazást, a tanulóktól beszedett összeget (félévenként és 
tanulónként 8 P-t) az elhasznált anyagszerekre, törött eszközök pót
lására, javítására és új eszközök beszerzésére fordítottuk.

A feladatok kiválasztásában arra törekedtünk, hogy minél szo
rosabb kapcsolatban legyenek a rendes fizikaórákon tárgyalt anyag
gal ; többször a kérdéses probléma a gyakorlati órákon «előbb került 
feldolgozásra, mint a rendes órákon s így a tanítás folyamán a 
tanulók saját kísérleti tapasztalataira támaszkodhattunk.

A VII/A osztály fizikai gyakorlatait Renner János, a VII/B osz
tály gyakorlatait Faluba György vezette. Mind a két osztályban a 
következő problémák kerültek feldolgozásra: logaritmikus számító
léc használata, hosszúságmérés tolómérővel és mikrométer-csavarral, 
térfogatmeghatározás a test méreteiből, mozgás megfigyelése és 
sebességmérés, lejtőn való esés, egy pontban támadó erők összetevése, 
fonálingák lengésideje, súrlódás, merev testre ható párhuzamos erők 
összetevése, emelő és lejtő egyensúlya, súlypont meghatározása, 
rugalmas alakváltozások, drótok és spirálrugók megnyúlása; hatá
rozott alakú szilárd testek fajsúlya, Archimedes törvénye, fajsúly- 
mérés e törvény alapján, folyadékok fajsúlyának mérése közlekedő 
edénnyel, bürettával és piknométerrel, Boyle-Mariotte törvény iga
zolása ; rezgési energia átadása fonálingák laza és szoros kapcsolása 
esetén, kifeszített húr és hangvilla, valamint hangzó légoszlop és 
hangvilla rezonanciája, Kundt-féle csőben létesített álló hullámok; 
fényvisszaverődés, síktükör törvénye, fénytörés planparallel lemezen 
és prizmán, homorú tükör és gyűjtőlencse törvénye, a nagyítás 
mérése.

Növénytani gyakorlatok. Célja volt a morfológiai, anatómiai 
és növényfiziológiai ismeretek gyakorlati úton való bővítése és 
növénymeghatározások gyakorlása. A gyakorlatban 26 tanuló vett 
részt, 2 csoportban, heti 1—1 órában. A gyakorlati anyag párhuza-
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niosan haladt az elméleti oktatással és a következő részekre oszlott. 
Őszi növények feldolgozása, a növények részeinek, szerveinek kipre- 
pálása, szárítása, felragasztása és megnevezése. Morfológiai össze
hasonlító vizsgálatok a gyökér, szár, levél, rügy, virág és termés köré
ből, élő és herbariumi anyagon. A mikroszkóp szerkezete. Egyszerű 
készítmények készítése. Plasmamozgás (Helodea, Vallisneria). Sejt
alkatrészek (Allium). Keményítők, fehérjék, olaj gyanta járatok, 
chloro- és ehromoplastisok. Sejtoszlások vizsgálata rögzített készít
ményeken (hagyma gyökércsúcs kereszt- és hosszmetszetein). A levél, 
a szár és gyökér belső szerkezete. Évgyűrűk makroszkopikus és mik
roszkopikus vizsgálata. Epidermis, para és héjkéreg. Stomák. Edény
rendszer és elemei. Alapszövet. Növényfiziológiai kísérletek az asszi
miláció, lélegzés, párolgás, felszívás, hatóerő, osmózis és mozgás, 
érzékenység köréből. Csíráztatás, oltás és növényápolás. Növény
meghatározás Linné rendszere és a természetes rendszer szerint, 
Jávorka S.: A magyar flóra kis határozója alapján. Herbáriumkészí
tés és a meghatározott növények rendszerezése.

A gyakorlatokat Bogsch Sándor dr. vezette. A tanulók féléven
ként 8 P-t fizettek.

Gyorsírás. A gyorsírás kezdő fokát 27 tanuló tanulta. (IH/A 2, 
III/B 6, IV. 5, V. 5, VI. 8, VII. 1.) A haladók tanfolyamán 16-an 
voltak. (IV. 6, VI. 4, VI. 6.) A gyorsírást tanulók összes száma 43. 
A heti óraszám mindkét csoportnál 2 volt, a haladóknak azonkívül 
heti 1 gyakorló óra. Mindkét csoport az egységes gyorsírást tanulta 
Radnai Béla dr. tankönyvei alapján. Gyorsírókor nem működött. A 
tanfolyamot Remport Elek dr. vezette. Tandíj havi 3 P.

Művészeti rajzgyakorlatok I—IV. oszt. A természet utáni 
megfigyelések gyakorlására egyszerű használati tárgyak, (kan
csók, edények stb.) rajzolása és festése. Résztvevők száma 28. — 
V—VII. oszt. Szabadabb művészi feladatok megoldása, csendélet
festés, plakáttervezés, tájképfestés, figurális rajz gipsz- és élőmodell 
után. Résztvevők száma 8. Vezető tanár: Oppel Imre. Tandíj havi 
5 pengő.

Ábrázoló geometria. Résztvevők száma 6. ■— Végzett anyag: 
Mértani térmennyiségek (pont, vonal, síkidomok, egyszerű testek) 
ábrázolása három képsíkon. Alapvető feladatok: egyenes nyomai,
valódi hosszúsága, hajlásszöge, sík ábrázolása, fő- és esésvonal, 
metsző-, párhuzamos és egymásra merőleges síkok, egyenes és sík 
helyzete. Összetettebb feladatok a tanult anyagból. Heti óraszám: 1. 
Tanította: Oppel Imre. Havi tandíj 3 P.

Vívás. Mikó Imre vezetésével 21 tanuló tanult vívni. Közülük 
5 kezdő tőrvívó, 4 kezdő kardvívó, 8 haladó tőrvívó, 4 haladó kard
vívó volt. A kezdők az alapfogalmak elsajátításáig csoportos, azután 
épúgy, mint a haladók, egyéni kiképzésben részesültek. Heti órák 
száma 3, tandíj 12 P 80 f. havonként.



44

IV. SZERTÁRAK ÉS KÖNYVTÁRAK.

Tanári könyvtár. Gyarapodása vétel útján 18 folyóirat, 18 
kötet könyv, ajándékozás útján egyesektől 21 kötet könyv, nemes 
Kéler-esalád könyvtárából 92 kötet könyv, Rátz László könyvtárá
ból 689 kötet könyv. A könyvtár jelenlegi leltározott állománya 
8003 mű 18.853 kötetben.

Irodalmi osztálykönyvtár. Az V—VIII. osztályok számára elő
írt kötelező magyar irodalmi olvasmányokat foglalja magában 
egyenként átlag 50 példányban, összesen 31 mű 1550 kötetben. Idén 
nem gyarapodott, csak az egyes tönkrement köteteket pótoltuk.

Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. osztályok számára az egyes osz
tályokban van elhelyezve és az osztályfőnökök vagy a magyar 
nyelv tanárai kezelik. Idei gyarapodás 72 mű, állománya 1570 
kötet.

Arany János önképzőkör könyvtára. Használhatják az Arany 
János önképzőkör tagjai. Idei gyarapodása 36 mű, állománya 2780 
kötet.

Dal- és Zeneegyesület könyv- és hangjegytára. Használhatják 
a Dal- és Zeneegyesület tagjai. Idei gyarapodás a zenekar és az 
énekkar számára szolgáló 4 partitúra. Állománya 754 mű.

Modern irodalmi szertár. Idei gyarapodás 27 kötet könyv. 
Állománya 502 kötet könyv, 73 darab nagyobb keretezett kép.

Klasszika-filológiai szertár. Idei gyarapodása 4 kötet könyv. 
Állománya 319 mű, 170 drb. szemléltető eszköz.

Fizikai szertár. Idei gyarapodása adományozás útján 5 drb, 
vétel útján 15 drb. Á szertár állománya 1320 drb eszköz.

Természetrajzi szertár. Idei gyarapodás adományozás útján 
21 kötet könyv, 27 drb természetrajzi tárgy, 1 eszköz, vétel útján 
10 kötet könyv, 15 diapozitív, 3 eszköz. Állománya 323 kötet könyv, 
32.825 drb természetrajzi tárgy és eszköz.

Zeneszertár a Dal- és Zeneegyesület kezelésében. Állománya 
93 drb hangszer.

Mértani szertár. Idei gyarapodás ajándékozás útján egy szá
mológép. Állománya 320 drb.

Történeti és földrajzi szertár. Idei gyarapodás adományozás 
útján 59 drb térkép, vétel útján 4 drb fali térkép és 2 drb fali 
tábla. Állománya 423 drb.

Művészeti rajzszertár. Gyarapodása adományozás útján né
hány kisebb tárgy, vétel útján 1 folyóirat és 1 könyv. Állománya 
215 kötet könyv, 408 tárgy.

Tornaszertár. Gyarapodása 21 drb. Állománya 12 kötet könyv, 
350 szer.

Egészségtani szertár. Kötszerre 45 P.
Éremgyüjtemény. Nem gyarapodott. Állománya 12 kötet 

könyv, 1411 drb érem.
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Az intézet képtára. Gyarapodás Serédi P. Lajos elhúnyt tanár
társunk Sárkány Gyula festőművésztől festett arcképe, melyet az 
1904-es érettségizők adományoztak az intézetnek. Állománya 20 
drb olajfestményű arckép, 1 vízfestmény, 38 fénykép, 2 mellszobor.

V. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

Arany János-kör. A munkát Remport Elek dr. tanárelnök fel
ügyelete mellett a következő tisztviselők vezették: Erdős Pál I. 
titkár, Garta Iván II. titkár, Flesch Péter III titkár, Grossmann 
István főpénztáros, Schráder Alajos és Filló József főkönyvtá
rosok s Kuruez Gyula főellenőr. Tagok száma 120.

A 13 rendes ülés napirendjén szerepel 8 tanulmány, 7 novella, 
12 vers, 1 műfordítás, 5 szabadelőadás és 9 szavalat. Ä kör Arany 
János halálának 50-ik évfordulója alkalmából ünnepet rendezett 
és két vitadélutánt tartott Garta Iván vezetése mellett az ifjúság 
problémájáról.

A Gretzmacher Jenő és Serédi Lajos emlékére kiírt tanulmány 
és műfordítás pályázatot a tanári kar határozata alapján a kör 
rendezte. A többi pályázaton 10 pengős dijat nyert Elek István 
(tanulmányok, elbeszélések), Erdős Pál (tanulmány), Flesch Pé
ter (tanulmány), Kemény Péter (elbeszélés), Darkó Zoltán (elbe
szélés), könyvjutalmat nyert Pásztor Ferenc (tanulmány), Udva
ros István (tanulmány), Elek István (elbeszélés, műfordítás), Nagy 
Lajos (vers), Flesch Péter (vers), Pásztor Ferenc (vers). A sza
valóversenyen 10—10 pengőt nyert Guóth Kálmán és Palkovic-s 
László.

Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke Mikola Sándor, if júsági el
nök Kuruez Gyula, főjegyző Mérő István, főpénztáros Heintz Ká
roly, főkönyvtáros Radnai Lóránt, fő gondnok Szirmai Tibor, fő
jegyző Freund János, alpénztáros Tulok József, alkönyvtáros Rózsa 
Pál, Hochsinger Pál, algondnok Flesch Péter, Novák Emil, Bauer 
György. Tagok száma 222. A 200 tagú énekkar, és a 22 tagú zene
kar karnagya Peschko Zoltán tanár volt.

Minden hónap utolsó szombatján zenésközgyűlést tartot
tunk, ezen a tagok 5—6 zeneszámmal szerepeltek. Az e közgyűlé
seken kitűnt tagok részére április 24-én hangversenyt rendeztünk. 
Ének- és zenekari számokkal résztvettünk a szeptember 30-i Rátz- 
emlékünnepélyen, a március 15-i nemzeti és a március 18-i Arany
emlékünnepen.

Ifjúsági Segélyegylet. Tanárelnök: Sulek József. Az ifjúság- 
áltál gyűjtött összegek és gimnáziumunk barátainak nagyobb ado
mányai lehetővé tették, hogy szegénysorsú tanulóinkat a folyó 
tanévben is hathatósan támogassuk.

Az egyesület bevételei a folyó tanévben (1932. május 14.-ig):
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1. Tagdíjak a folyó iskolai év rő l.... 1802.92 P
2. Utólagosan befolyt tavalyi tagdíjak . . . 157.92 P
3. Adományok...................................  1476.— P
4. Könyvhasználati díjak . . . . . . . .  250.— P
5. Takarékpénztári kamatok.............  426.05 P

Összesen . . . 4112.89 P
Kiadások (1932 május 14-ig):
1. Könyvekre és írószerekre...........................  2087.48 P
2. Szegény tanulóknak tandíjra és érettségi-

v izsgad íjra ..................................................  820.— P
3. Szegény tanulóknak korcsolyákra . . . .  40.— P
4. Szegény tanulóknak tej ellátására . . . .  400.— P
5. Ösztöndíjakra (1931. június 17.-én, a tavalyi

értesítő adatainak lezárása után) . . . .  1030.— P
6. V egyesekre..................................................  7.52 P

Összesen . . 4385.— P 
Kiadástöbblet . . 272.11 P,

amelyet a tavalyi maradványból fedeztünk.
A segélyegyleti könyvtárt ezidén is Faluba György tanár ke

zelte. Ez a könyvtár az elmúlt tanévben 106 tanulónak 900 kötet 
könyvet adott kölcsön csekély díjért, 128 tanuló pedig ingyen 
kapott 1093 könyvet. Az elengedett használati díj 1300 P.

Ifjúsági Gyámintézet. Célja az anyagi segélyre szorult ev. egy
házak és intézetek, iskolák, árvaházak, nemkülönben egyes sze
génysorsú és gyámolításra érdemes prot. tanulóifjak segélyezése. 
Tanárelnök: Sólyom Jenő, titkár: Szolár Mályás, pénztáros: Knuth 
Béla, ellenőr: Lantosy Károly. Az ifjúság az év elején megajánlott 
495.90 P-t. Ebből az év végéig — a nehéz gazdasági viszonyok 
miatt — befolyt: 383.67 P. A május 10.-én tartott Gusztáv Adolf - 
emlékesten perselygyüjtés: 50.25 P. Egyéb adományok: 15 P. Az 
előző években megtakarított tőkéből karácsonykor tanulóknak ki
osztottunk 130 P-t. Az idei összes jövedelem egynegyedét: 115.47 
P-t az Egyetemes Gyámintézetnek juttattuk. A szabad rendelke
zésre maradt 368 P 28 f-ből adtunk az aszódi gimnáziumnak 50 
P-t, a keszthelyi gyülekezetnek 10 db, a felsőgödi gyülekezetnek 
5 db Kér. Énekeskönyvet (36 + 18P), a budapesti Prot. Árvaház
nak 30 P-t, az Országos Luther-Szövetségnek, a soproni Theol. 
Otthonnak, az angyalföldi és óbudai ev. templomra 10—10 P-t, a 
többit a tanulók segélyezésére fordítottuk.

Ifjúsági Sportkör. Voltak atlétikai, céllövő, gyephoki, jéghoki, 
gyorskorcsolyázó, kézilabda, kosárlabda, sí, tennisz, torna, úszó 
és vívó szakosztályai.

Gyephoki szakosztályunk tagjai megnyerték a KISOK kerü
leti bajnokságát. Jéghoki csapatunk a KISOK kerületi bajnok
ságán második lett. Gyorskorcsolyázóink közül Lindner Gedeon 
megnyerte a KISOK bajnokságát 500 és 1500 méteres távon,
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Magyary György 1000 méteren, Geiger László 300 méteren lett 
első.

Vívószakosztályunk tőrcsapata a KISOK kerületi bajnokságán 
második lett. Goldmann Ferenc egyéni tőrvívásban kerületi baj
nok lett. Az országos vívóversenyen Goldmann Ferenc harma
dik, Maier András ötödik és Domán Ferenc kilencedik helyével 
megnyertük és egy évre védői vagyunk az elsőízben kiírt Hámos 
Nándor örökös vándordíjnak. A sportkör által rendezett hármas 
tőrvívócsapatversenyt, a Szt. István rg. 'csapata előtt saját vívó
csapatunk nyerte meg. Az intézetünk volt növendékei által ala
pított örökös vándordíját, hármas kardvívócsapatok részére, szin
tén sportkörünk csapata nyerte meg.

Cserkészet. A 16. sz. E. G. cserkészcsapat létszáma 109, parancs
noka vitéz Réz Henrik dr. cserkésztiszt, az Országos Intéző Bizott
ság és az Országos Központi Fegyelmi Bíróság tagja, helyettes 
parancsnoka vitéz Dengelegi Lajos dr. cserkésztiszt. Az őrsök heten
ként, a rajok kéthetenként tartottak összejöveteleket, a csapat ha
vonként jött össze. 1931. évi nyári nagytáborukat (jún. 26— 
júl. 16.) a Szob melletti Bészobi patak völgyében Kubacska Ferenc 
cserkésztiszt vezette. F. é. ápr. hó 17.-én öregcserkészeink közre
működésével nyilvános vidám-estet rendeztünk az intézet dísz
termében. A csapat ez év folyamán is komoly és hasznos munkát 
végzett. Az előírt csapat és örsi összejöveteleken kívül több cser
készünk vett részt az idegenvezetői tanfolyamon és a hárshegyi 
őrsvezetői táborban. Űjoncavató ünnepünket május hó 22.-én tar
tottuk meg a Kakukhegyre vezetett próbakirándulás befejezése 
után.

Benczúr Gyula képzőművészeti kör. Tanárelnöke Oppel Imre, 
ifjúsági elnöke Radnai Lóránt, szertáros Pallós György, pénztáros 
Bokor István, jegyző Freund János, könyvtáros Ágoston Tamás. 
Tagok száma 126. Célja a képzőművészetek iránti érdeklődés fel
keltése, a műtárgyak szemléletének gyönyörűségébe való beveze
tés és a képzőművészet legjelesebb alkotásainak megismertetése. 
A kör többször megtekintette a Műcsarnok, az Ernszt-múzeum, a 
Nemzeti Szalon, a Szépművészeti Múzeum kiállításait, a Dános 
Géza-féle magánképtárt és Márk Lajos festőművész műtermét. A 
kör ülésein vetítőképes előadásokat tartottak: Radnai Lóránt 
Európa híres múzeumairól és Kalotaszeg művészetéről, Freund Já
nos Magyarország középkori művészetéről és Michelangeloról, Ad
ler György Rembrandtról, Yáry Albert Bulgária művészetéről, 
Bogyó Tamás Rafaelről, Pallós György a Dános-féle gyűjtemény
ről. A kör május 29.-től június 1.-ig igen sikerült kézügyességi ki
állítást rendezett.

Sakkor. Tanárelnök Faluba György, ifjúsági elnök Lorber 
János, alelnök Lehel Imre, pénztáros Werkner Jenő, jegyző Sándor 
György. Tagok száma 44. A kör hetenként egyszer tartotta sak
kozó összejöveteleit, két háziversenyt, egy iskolaközi versenyt
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rendezett s résztyett egy négyes csapatversenyen. Szimultán tar
tására meghívta Örvényi Bélát, aki 22 játszmából 17-et megnyert, 
4-et vesztett s 1 eldöntetlen maradt, továbbá Abonyi István kor
mányfőtanácsost, világbajnokot, aki 50 játszmából 40-et megnyert, 
3-at vesztett s 7 döntetlen maradt.

A71. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI ÉS 
HANGVERSENYEI.

1. Évmegnyitó ünnep szept. 9.-én, d. e. 9 órakor. Egyházi ének, 
Sólyom Jenő imája, igazgató megnyitóbeszéde, Himnusz.

2. Október 6.-i nemzeti gyászünnep d. e. 9 órakor. Szózat, Pau- 
linyi Ernő II. o. t. szavalata, Guóth Kálmán VIII. o. t. ünnepi be
széde, Palkovics László VI. o. t. szavalata, Himnusz.

2. Október 31.-Í reformációi ünnep d. e. 9 ó. Közének, Bohár 
László szavalata, Szolár Mátyás VIII. o. t. elaődása Melanchthon- 
ról és az Apológiáról, közének, Knével László VIII. o. t. szavalata, 
Guóth Kálmán Vili. o. t. záróbeszéde, Erős várunk.

4. Szolár Ferenc dr. vetítőképes előadása Rómáról nov. 21.-én, 
d. u. 5 órakor.

5. Szülői értekezlet nov. 28-án, d. u. 5 órakor. Hogyan óvjuk 
meg gyermekeinket a fertőző betegségektől, különös tekintettel a 
skárlátra?

6. Bogsch Sándor dr. vetítőképes előadása finnországi útjáról 
jan. 23.-án.

7. Pintér Imre énekelőadása és szavalatai jan. 30.-án, d. e. 11 
órakor.

8. vitéz Réz Henrik dr. vetítőképes előadása a magyarországi 
németségről és Bécsről márc. 2.-án.

9. Nemzeti ünnep március 15.-én, d. e. 9 órakor. Himnusz, 
Guóth Kálmán VIII. o. t. szavalata, Kovácsi László VIII. o. t. ün
nepi beszéde, Hiszekegy, Palkovics László VI. o. t. szavalata, Jár
jatok be minden földet, előadta az ének- és zenekar.

10. Arany János Önképzőkör Arany-ünnepe márc. 18.-án, d. u. 
6 órakor. Erdős Pál VIII. o. t. megnyitó beszéde, Preszburger 
György VIII. o. t. előadása Arany magyarságáról, Arany: Kozmo
polita költészet, szavalta Palkovics László VI. o. t., Hochsinger Pál
VI. o. t. csellójátéka. Kemény Péter VIII. o. t. előadása Arany jel
leméről, Arany: Epilógus, szavalta Goldmann Ferenc VII/B o. t., 
Kertész népdalvariációit játszotta a zenekar.

11. Cserkészcsapatunk vidám előadása ápr. 17.-én, este 7 óra
kor. A cserkészek az öregcserkészek közreműködésével több apró 
bohóságot, vidám jelenetet, énekszámokat, zenebohócprodukciókat 
adtak elő a közönség nagy tetszése mellett.

12. Dal- és Zeneegyesület hangversenye ápr. 24.-én, d. u. 6 óra
kor. A zenekar Peschko Zoltán tanár vezényletével egy nyitányt, 
egy indulót és Kertész népdalvariációit, az énekkar ugyancsak
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Peschko Zoltán vezényletével Lányi-, Bartók- és Kodály-dalokat 
adott elő. Szerepeltek még: hegedűvel Kurucz Gyula VIII., Fleseh 
Péter VII/A, Sági Andor II/B, csellón Novák Emil VI., zongora
játékkal Zoltán Pál 1. o. t., Breuer Pál VII/B, harmonium játékkal 
Kemény Péter VIII., zongorakísérettel Simon András VIII. o. és 
Rózsa Pál VII/B o. tanulók.

13. Az Ifjúsági Gyámintézet Gusztáv Adolf-emlékestje máj. 
10.-én, d. u. 6 órakor. Megnyitóbeszédet tartott Sólyom Jenő ta
nárelnök, költeményeiből felolvasott Remport Elek dr. tanár, a 
Gyámegylet munkáját ismertette Lantosy Károly VII. o. t., Gusz
táv Adolfról emlékbeszédet tartott Alberti István VII. o. t., szaval
tak Paulinyi Ernő II. o. t. és Nagy Pál V. o. t., hegedűn ját
szott Sági Andor II. o. t., harmóniumon játszott Kemény Péter 
VIII. o. t., csellón játszott Novák Emil VI. o. t., zongorán kísért 
Rózsa Pál VII. és Salgó Gábor V. o. t.

14. Deprekáció és Űrvacsora máj. 26.-án, d. e. 9 órakor.
15. Kézügyességi kiállítás máj. 29.-től jún. 1-ig.
16. Dísztorna jún. 4.-én, d. u. 4 órakor.
17. Évzáró ünnep jún. 14.-én, d. u. 6 órakor. Egyházi ének, 

Sólyom Jenő imája, az igazgató évzáró beszéde, Himnusz.

VII. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.

Az országos gazdasági válság intézetünk fejlődésében is érez
tette hatását. Míg az első évben 20, a másodikban 27, a harmadik
ban 35, a negyedikben 43 bennlakó növendék iratkozott be, addig 
a f. tanévre beiratkozott ugyan 40 növendék, de 5 közülük egynek 
kivételével a szülők exisztenciális viszonyainak megváltozása miatt 
évközben kilépett. Éppen így beiratkozott 20 bejáró növendék is 
(tavaly 21), de itt méginkább érezhető volt, hogy a fővárosi szü
lők nem tudják már meghozni azt az egyébként nélkülözhető áldo
zatot, hogy fiaikat intézetünkre bízzák. Számuk az év végén 8-ra 
apadt.

Az év eseményei közt elsősorban azt kell megemlítenünk, hogy 
az állami főfelügyeletet gyakorló Pintér Jenő, tanker, kir. főigazgató 
iskolalátogatása alkalmával intézetünket is megszemlélte s a 
tapasztalt célszerű berendezés, tisztaság és rend felett megelége
dését nyilvánította. Ötévi fennállása alatt először fájdalmas csapás 
is érte intézetünket. Dr. Hajnos Gyula, m. kir. egészségügyi taná
csos, gyermekorvos, növendékeinknek fáradhatatlan és gondos, atyai 
jóbarátja, intézetünknek megalapítása óta orvosa, május 29-én 68 
éves korában elhúnyt. Fájó szívvel búcsúztunk tőle s szeretetre
méltó, nyájas egyéniségének emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.

Az intézet munkája, a növendékek egészségügyi gondozása és 
ellátása, tanulmányi ügyeiknek vezetése, általános műveltségüknek 
a főváros muzeális, színházi, zenei értékeivel való emelése az előző

4
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évi értesítőkben ismertetett keretek között mozgott. Mivel a fővá
rost és környékét nagyobb növendékeink már eléggé ismerik, ilyen 
irányú műveltségük továbbfejlesztése céljából május havában autón 
kirándulásokat rendeztünk az ország különböző vidékeire. E kirán
dulásokon növendékeink látták a Balatont, megfordultak a Bakony, 
Mátra és a Bükk vidékén s jártak a köv. helyeken: Székesfehér
vár, Balatonfüred, Tihany, Siófok, Gyöngyös, Parádfürdő, Eger, 
Zirc, Pannonhalma, Győr, Miskolc, Lillafüred, Mezőkövesd, stb. 
A kirándulásokon a gimnázium tanulói is résztvettek, valamint a 
növendékek szülei és a tanár urak közül is többen.

Az idegen nyelvek tanítása terén fontos lépést tettünk. Növen
dékeink mellé német anyanyelvű, magyarul nem tudó nevelőtanárt 
állítottunk. Működése a növendékek beszélőkészségének és kedvé
nek fejlődésére jó hatással volt. A műhelygyakorlatok eredményei
nek bemutatásával szép sikerrel vettek részt növendékeink az iskola 
kézügyességi kiállításán. Ebben az évben történt meg egyébként 
először, hogy növendékeink tudásuknak és képességeiknek javát a 
nyilvánosság előtt is bemutatták. A március 18-án rendezett szo
kásos családi estén résztvettek a szülők, rokonok és az internátus 
támogatói és barátai is nagy számmal. Az este műsorán magyar, 
német, francia, angol nyelvű szavalatok, zongoraszámok szerepeltek 
s előadták a növendékek Zilahy Lajos egy humoros karcolatát s 
Poldini: Vadrózsa című daljátékát. Az előadáson csaknem vala
mennyi növendékünk szerepelt, a főszereplők Reich Károly, Darkó 
Zoltán, Szóld István, Hanzély Ervin, Nyárády Béla és Placskó 
Lajos voltak, az est rendezői pedig dr. Gaal Endre zenetanár, Laki 
Tibor és Weidner Walter nevelőtanárok. A szülőknek, rokonoknak 
azt a kedves óhaját, hogy ezek a családi esték még bensőségesebb 
együttlétté fejlődjenek, iparkodni fogunk a jövőben megvalósítani.

Intézetünknek ebben az évben is voltak jóakarói és támogatói. 
Ezek között most is elsősorban fenntartó egyházi hatóságunkat kell 
megemlítenünk. A köteles díjakból ebben az évben 3951.23 P-t enge
dett el növendékeink számára. A Székesfőváros ebben az évben 
is 1000 P-vel támogatta intézetünket. A főváros e nagylelkű ado
mánya tette lehetővé, hogy egyházunk jóelőmenetelű, szegénysorsú 
és rosszultáplált gimn. tanulók étkeztetését rendelte el. Ennek alap
ján a tanári kar javaslatára 6 tanuló kapott januártól kezdve a 
tanév végéig internátusunkban ingyen ebédet. Önköltségi áron 
egyébként bármelyik gimn. tanuló is kaphatott ebédet intézetünk
ben, ha távollakott az iskolától s délutáni elfoglaltsága miatt az 
ebédidőt eddig az iskolában ebéd nélkül töltötte el. Egyházunk 
e rendelkezésének jelentőségét alig kell hangsúlyoznunk. Intézetünk 
felszerelésének kiegészítéséhez 300 P adománnyal járult Szóld 
Manóné, úrnő. Ezen építettük fel háziszínpadunkat. A Budapesti 
Korcsolyázó Egyesület ebben az évben 6 ingyen bérletjegyet adott 
növendékeinknek. Wertheimer Hugó úr és Szóld István, 7. o. n.
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pedig természetbeni adományt juttattak intézetünknek. Midőn ado
mányaikért bálás köszönetét mondunk, köszönetét kell még monda
nunk a Fasori Luther Márton Körnek, melynek téli vetítettképes 
előadásain növendékeink mindig szívesen látott vendégek voltak, 
valamint Papp László úrnak és nejének Balatonföldváron. Ők bala
toni kirándulásunk alkalmával megvendégelték növendékeinket.

A f. tanévben á „legjobb fiú“ díját növendéktársainak és taná
rainak határozatából Reich Károly VIII. o. n. kapta (értékes könyv- 
jutalom). Jutalomkönyvet kaptak még: Mikó Miklós I. o. n. (jó 
magav., szorg. és zene), Sümeghy József I. o. n. (jó magav. és ki
váló előmenetel), Martin Ödön I. o. n. (jó magav. és szorgalom), 
Bielek Endre II. o. n. (jó magav. és német nyelv), Placskó Lajos
III. o. n. (tisztaság és rendszeretet), Szóld István VII. o. n. (jó 
magav. és idegen nyelvek), Balog Ambrus VII. o. n. (műhely- 
gyakorlatok) .

*4
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VIII. A TANULÓK NÉVSORA.

IA osztály.
1 Bayer Gyula, 1919 Alsóság, ev. tm. 

II. f.
Boross Árpád, 1921 Dunaharaszti, 

r. k.
Brandtner Ferenc, 1921 Kispest, 

ev. i.
Breitner Ferenc, 1921 Bpest, izr.

5 Dános Péter, 1921 Bpest, izr. 
Falusy Sándor, 1920 Zsáka, ref. tm.

I. f. k. II. f.
Fejér György, 1921 Bpest, izr. 
Fonod Sándor, 1921 Bpest, ref. 
Gergely György, 1921 Bpest, izr.

10 Goldstein József, 1921 Bpest, ev. 
Grünwald Béla, 1921 Bpest, izr. 
Gündisch János, 1921 Medgyes, ev. 
Hautzinger Sándor, 1921 Bpest, ev. 
Horváth Elemér, 1920 Bpest, r. k. 

15 Horváth Imre, 1920 Bpest, ev. k.
II. f.

Jónás Zoltán, 1921 Alsődörgicse, 
ev. i.

Kempfner István, 1921 Bpest, ev. 
Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. k.

II. f.
Kovalszky Viktor, 1921 Bpest, ev. i. 

20 Kovács József, 1920 Bpest, ev. 
Krayzell András, 1921 Gödöllő, ev. i. 
Lang István, 1921 Tápiósüly, izr. i. 
Ledig József, 1920 Hódmezővásár

hely, ev.
Majer László, 1921 Bpest, ev.

25 Martin György, 1921 Bpest, ev. i. 
Mikó Miklós, 1920 Szombathely, 

ev. i.
Molnár Jenő, 1921 Bpest, ev. k. II. f. 
Nagel Tamás, 1921 Bpest, ev. i. 
Németh László, 1921 Bpest, ev. 

k. II. f.
30 Pásztor László, 1921 Felsoelemér, 

ref. i.
Paunz Imre, 1921 Bpest, izr.

Poppe Kornél, 1921 Bpest, ev. 
Ráth Szabolcs, 1921 Bpest, ev. 
Samu István, 1921 Sárközújlak, ev. 

35 Schmuck Ferenc, 1921 Bpest, ev. 
Simon Ottó, 1921 Bpest, ev. tm. 
Sümegi József, 1920 Rábcakapi, 

ev. i.
Szalay Endre, 1921 Bpest, ref. i. 
Székely Gábor, 1922 Bpest, unit.

40 Szilágyi Pál, 1921 Miskolc, ref. 
k. II. f.

Trimmel Ferenc, 1921 Bpest, ev. 
Ungar György, 1921 Bpest, ev. 

tm. II. f.
Varga László, 1921 Bpest, ev. 
Varsányi Endre, 1921 Bpest, ev.

45 Weimann György, 1921 Bpest, izr. 
Wurm Sándor, 1921 Pozsony, ev. 
Zineskal Aladár, 1921 Liptószent- 

miklós, ev. i.

Évközien kimaradt:
Bernas Ottó, 1921 Bpest, ev. 
Kutscher Szilveszter, 1921 Bpest, 

r. k.
50 Paternosz Győző, 1921 Abony, ev. 

Róth György, 1921 Bpest, ref. 
Schaffer István, 1921 Bpest, izr. 
Szentgyörgyi Ferenc, 1921 Bpest, 

unit.
Thinschmidt Ede, 1919 Kispest, 

ev. ism.
55 Tóth Dezső, 1919 Rákospalota, r. k. 

Magántanuló:
Groszman András, 1920 Bpest, izr. 
Habersaek Oszkár, 1921 Bpest, ev. 
Messinger Gábor, 1921 Wien, ev. 
Nagy Iván, 1921 Salgótarján, er

60 Pásztor András, 1921 Szeged, izr.
61 Stein Aurél, 1921 Bpest, ev.

IB osztály.
1 Bartók László, 1921 Bpest, ref. 

Bernhardt György, 1921 Bpest, ev. 
Böde László, 1920 Bpest, ev. k. 
Braxatórisz Tibor, 1921 Salgótar

ján, ev. tm.
5 Buócz Kálmán, 1921 Mohora (Nóg- 

rád m.), ev.
Deák Imre, 1921 Bpest, ev.

Deutsch Dénes, 1921 Bpest, izr. 
Deutsch János, 1921 Bpest, ref. 
Déri János, 1921 Linz (F.-Auszt- 

ria), ev.
10 Doroghi Ervin, 1921 Bpest, ref. 

Eősze István, 1921 Bpest, ev. 
Fleischmann György, 1922 Bpest, 

r. k. k.
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Frey Tamás, 1921 Bpest, izr. 
Fritsche Andor, 1921 Bpest, ev. tm. 

15 Groff Emil, 1921 Bpest, ev. 
Haskó István, 1920 Bpest, ev. 
Hetényi László, 1921 Bpest, r. k. 
Horváth Antal, 1921 Bpest, ev. 
Kanitz Vilmos, 1922 Bpest, ref.

20 Keleti Kornél, 1921 Bpest, ref. 
Kellermann Erich, 1921 Bees, ev. k. 
Killik Jenő, 1920 Bpest, ev. ism. 
Liebner István, 1921 Bpest, izr. 
Maier József, 1922 Bpest, ev.

25 Majer Frigyes, 1921 Miskolc, ev. 
Mandel Péter, 1921 Bpest, izr. i. 
Mauthner István, 1921 Bpest, r. k. 
Müller György, 1921 Bpest, r. k. 
Nagy Imre, 1921 Bpest, ref. k.

30 Németh László, 1920 Bpest, r. k. 
Pajor Árpád, 1921 Rákosliget, r. k. 
Pfeiffer Sándor, 1921 Felsönána, ev. 
Pósa László, 1920 Losonc, ev. k. 
Radó Tamás, 1921 Bpest, ref. k.

35 Reimann Ernő, 1921 Bpest, ev. 
Rózsa Károly, 1921 Bpest, r. k. k. 
Sándor János, 1921 Bpest, ev. k. 
Schwarz Tamás, 1921 Bpest, izr.

Sebestyén János, 1921 Bpest, izr.
40 Stern Ferenc, 1921 Pécel (Pest 

m.), ev.
Stromfeld János, 1921 Bpest, ev. 
Szepetneki János, 1921 Budafok, 

ev. k.
Székely András, 1921 Bpest, izr. 
Szilágyi Sándor, 1920 Bpest, g. k. 

45 Sződi Ferenc, 1920 Bpest, ref. 
Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. 
Tolnay János, 1920 Bpest, ev. 
Ungar Dezső, 1921 Bpest, izr. 
Viczián Pál, 1921 Gyöngyös, ev.

50 Vydareny Iván, 1921 Bpest, ev. 
Wagner Oszkár, 1921 Bpest, ev. 
Werkner János, 1921 Bpest, izr. 
Winter Rudolf, 1921 Bpest, ref. 
Witty Aladár, 1921 Kispest, ev.

55 Zoltán Pál, 1921 Bpest, r. k. k. 
Zrupkó Pál 1920 Önöd (Borsod 

m.), r. k.

Évközben kimaradt:
Faltay István, 1918 Bpest, ev. ism. 
Feyér Zoltán, 1921 Bpest, ev.

59 Tóth Béla, 1921 Bpest, r. k.

IC osztály.
1 Adler Pál, 1921 Bpest, izr.

Arany János, 1921 Bpest, r. k.
Bárok István, 1921 Bpest, ev. 

k. II. f.
Bauer János, 1921 Bpest, izr.

5 Bóday Pál, 1921 Kisigmánd (Ko
márom m.), ref.

Breitner Erich, 1921 Bpest, izr.
Burghardt István, 1921 Bpest, ev.
Csobó Kálmán, 1921 Bpest, ref.
Denk László, 1921 Bpest, ev.

10 Duffek János, 1921 Bpest, ev.
Ferdináncz Illés, 1921 Bpest, ev.
Gaál László, 1921 Bpest, ev.
Hadinger Gyula, 1920 Maglód (Pest 

m.), ev. k. II. f.
Harsányi József, 1921 Bpest, r. k.

15 Haszfetter Károly, 1921 Bpest, ev.
Horváth László, 1921 Bpest, ev.
Kann László, 1921 Bpest, ref.
Káspári Jakab, 1921 Majos (Tolna 

m.), ev.
Kiss Imre, 1921 Kajár (Győr 

m.), ev.
20 Konta Sándor, 1921 Bpest, izr.

Kovács József, 1920 Újpest (Pest 
m.), ref.

Lang Lajos, 1920 Kölesd (Tolna 
m.), ev. k. II. f.

Mayer István, 1921 Rákospalota 
(Pest m.), ev.

Majercsik Zoltán, 1920 Maglód 
(Pest m.), ev. k. II. f.

25 Mester Jenő, 1920 Szava (Baranya 
m.), ref.

Nagy Ferenc, 1921 Bpest, ref.
Nicsovics György, 1921 Bpest, r. k.
Paál Gergely, 1921 Bpest, ref.
Pántyik János, 1921 Maglód (Pest 

m.), ev.
30 Schwarz Lajos, 1921 Bpest, ev.

Simkovics Zoltán, 1921 Bpest, ev.
Somogyi Zoltán, 1921 Körmend, 

(Vas m.), ev. k. II. f.
Spreitzer Ferenc, 1921 Bpest, ref. 

k. II. f.
Stern Károly, 1921 Bpest, izr.

35 Szabó Ferenc, 1921 Bpest, ev.
Szabó Gusztáv, 1921 Bpest, r-. -k.
Sziklai Kornél, 1920 Bpest, ev.
Takács István, 1921 Bpest, ev.
Porubszky Egon, 1921 Debrecen, ev. 

csak a II. félévben.

Évközben kimaradt:
40 Kohári András, 1920 Bpest, r. k.
41 Szilárd György, 1921 Pásztó, izr.
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HA osztály.
1 Antal Gyula, 1920 Bpest, ev. 

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

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

ev. k. II. f.
Csóti István, 1920 Mármarossziget, 

ref. k. II. f. i.
Deák Lajos, 1920 Bpest, ev.
Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. tm. 
Dómján Lajos, 1920 Bpest, ref.

10 Perenczy Zoltán, 1919 Mező- 
berény, ev.

Gellért György, 1920 Bpest, izr. 
Guttmann Róbert, 1919 Bpest, izr. 
Halmágyi Dénes, 1921 Bpest, ref. i. 
Hering Brúnó, 1919 Bpest, ev. ism. 

15 Juhász László, 1920 Bpest, ref. 
Kürschner Zoltán, 1920 Bpest, ev. 
Klauszmann Károly, 1920 Bpest, 

ev. k.
Komáromi Károly, 1920 Bpest, ev. 
Kozitz Tibor; 1919 Bpest, ev.

20 Kurucz Károly, 1920 Sashalom, ev. k. 
Ludrovszky Arnold, 1919 Bpest, ev. 
Major Károly, 1920 Irsa, ev. k. 
Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. 
Miklós Tamás, 1920 Bpest, izr.

25 Nagy Lajos, 1920 Ivemenesmagasi, 
Vas m., ev.

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

k. II. f.

30 Plan Miksa, 1920 Bpest, izr. 
Poneváts Vilmos, 1920 Alag, ev. 

k. II. f.
Roboz István, 1920 Pelsőireg 

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

r. k.
35 Schreter Zoltán, 1920 Bpest, ev. 

Schwézner Károly, 1920 Békés
csaba, r. k.

Sebők Tamás, 1920 Bpest, izr. 
Semsei Károly, 1919 Irsa (Pest), ev. 
Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. i.

40 Streisinger Ervin, 1920 Bpest, izr. 
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.

45 Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev.
Tóth Gyula, 1919 Félszerfalva, 

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

rontói m.) ev. i.
Ulrich István, 1920 Bpest, ref. 
Vágó János, 1918 Bpest, izr.

50 Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr.
51 Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev.

Magántanuló:
Tahy Ferenc, 1920 Bpest, ev.

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

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

Bacher Gusztáv, 1920 Bpest, izr. 
Back Tibor, 1920 Bpest, izr.
Érti János, 1921 Bpest, ev.

5 Faltay János, 1918 Bpest, ev. k. I. f. 
Farkas Gábor, 1920 Bpest, izr. 
Fekete Géza, 1920 Bpest, ev. k. I. f. 
Feldmann János, 1920 Bpest, unit. 
Ferenczy Jenő, 1920 Bpest, ref. k. 

10 Gagyi László, 1920 Etéd, (Udvar
hely m.), ref.

Gross Imre, 1920 Bpest, ref. i. 
Hartmann György, 1920 Bpest, izr. 
Hoffmann Oszkár, 1920 Soroksár, 

ev.

Jakab Miklós, 1919 Súr, Veszprém 
m.), ev. tm.

15 Jórend János, 1920 Bpest, ev.
Juhász Sándor, 1921 Bpest, g. kel.
Kaffka György, 1919 Marcali, 

Somogy m., r. k.
Kárpáti Zoltán Lajos, 1920 Márma

rossziget, ev. tm.
Kiszely Endre, 1919 Bpest, ev. ism.

20 Komor Tamás, 1920 Bpest, izr. 
k. II. f.

Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev.
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. 

k. I. f.
Lázár Gábor, 1920 Bécs, izr.
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Mihály János, 1920 Bpest, izr.
25 Milkó Imre, 1919 Jánoshalma,

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

Bodrog m., izr.
Nagy Iván, 1919 Bpest, ref. 
Naményi Tamás, 1920 Bpest, izr. 
Németh György, 1920 Bpest, ev.

30 Ölsehläger Sándor, 1920 Bpest, ev. 
k. I. f.

Palócz István, 1920 Bpest, ref. 
Paulinyi Ernő, 1920 Szőllősardó 

(Abaúj) ev. tm.
Pázsy Lajos, 1919 Bpest, r. k. 
Benner Béla, 1919 Érd (Fehér), ev.

35 Sági Andor, 1920 Bpest, ev.
Schön Ferenc, 1921 Bpest, ref. 
Schönlebe Károly, 1921 Bpest, ev.

IIIA
1 Anion János, 1919 Abbázia, ev. i. 

Andrecs György, 1929 Bpest, ev. 
Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref. 
Barna Tibor, 1919 Bpest, izr.

5 Berkes Lajos, 1918 Bpest, 1 . k. ism. 
Bottá Ferenc, 1919 Cinkota, Pest m. 

ev. tm.
Bretschneider Harry, 1919 Bpest, izr. 
Gsató István, 1919 Bpest, izr. 
Cserépy Zoltán, 1919 Pécs, ev. k.

10 Fodor István, 1919 Bpest, izr.
Franz Zoltán, 1919 Bákospalota, ev. 
Friedmann József, 1918 Bpest, izr. 
Fritsch Lajos, 1919 Bpest, ev. 
Gerzon György, 1919 Bpest, ref.

15 Graser Andor, 1919 Bpest, r. k. 
Jeszenszky Tibor, 1919 Csömör, 

Pest m., ev.
Kail Endre, 1919 Szeged, ev. 
Kinszky Béla, 1919 Kispest, ev. k. 
Klein Endre, 1919 Bpest, izr.

20 Knapp János, 1919 Bpest, izr. 
Kovács Ferenc, 1919 Ászár (Komá

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

Pest m., ev. k. II. f.
25 Ländler Iván, 1919 Kaposvár, izr.

IIIB
1 Bárdi Endre, 1919 Bpest, izr. 

Bársony István, 1919 Bpest, izr. 
Bezzegh András, 1918 Medgyesegy- 

háza (Békés), ev.

Sinka Pálinkás Tivadar, 1920 Ceg
léd, ev.

Soltész László, 1921 Bpest, izr.
40 Spitkó Ernő, 1920 Bpest, ev,

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

45 Várady Róbert, 1920 Nádudvar 
(Hajdú), ref.

Vitéz Lajos, 1921 Váralja (Tolna),
ev.

Waldmann György, 1921 Bpest, izr. 
Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. 
Wertheimer János, 1920 Bpest, ref. 

50 Windt László, 1920 Bpest, ev.
Zeuner Konrád, 1920 Pestújhely, ev. 
Évközben kimaradt:

52 Demeter Barna, 1920 Bpest, ev.

osztály.
Magyar Béla, 1919 Bpest, ev. 
Mayerhof Andor, 1919 Bpest, izr. 
Mezey László, 1919 Bpest, ref. 
Muncz Frigyes, 1919 Bpest, ev. k. 

30 Placskó Lajos, Özd, (Borsod m.), 
ev. i.

Predmerszky Tibor,1919 Bpest, ev. k. 
Preisieh Tamás, 1920 Bpest, r. k. 
Raiger László, 1919 Andrásfa, Vas 

m. ev. k.
Sehavernoeh János, 1919 Bpest, ev. 

35 Schmidt István, 1919 Rákosliget, 
Pest m. ev. tm.

Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. 
Spielmann Ádám, 1919 Bpest, ev. tm. 
Sugár Péter, 1919 Bpest, r. k. 
Szász Péter, 1919 Bpest, izr.

40 Székely Miklós, 1919 Bpest, ref. 
S zív ós Gyula, 1919 Bpest, izr. 
Szőllősi György, 1918 Bpest, izr. 
Váry György, 1919 Kolozsvár, r. k. 
Vidor István, 1918 Hajmáskér 

(Veszprém m.), ev.
45 Winkler István, 1919 Bpest, izr. 

Zala Miklós, 1919 Bpest, izr. k. II. f.

Magántanuló :
47 Papp László, 1919 Bpest, ref.

osztály.
Blaho Miklós, 1919 Bpest, ev. tm. 

5 Boczkó Ferenc, 1917 Jolsvatapolca 
(Gömör m.), ev. k.

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

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

15 Friedrich Miklós, 1919 Bpest, ev. k. 
Gabnay László, 1918 Bpest, ev. 

önk. ism.
Gellert Dénes, 1920 Bpest, izr. k. 
Harkányi György, 1919 Bpest, ev. 
Harsányi János, 1920 Bpest, r. k. 

20 Hofbauer Tamás, 1919 Bpest, izr. 
Jánossy István, 1919 Beszterce

bánya, ev. tm.
Juhi Béla, 1919 Bpest, ref. k. II. f. 
Kisházy Gyula, 1919 Bpest, ref. 
Knopp István, 1919 Bpest, ev.

25 Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. 
Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev. 
Kuklis Kálmán, 1919 Bpest, ev. 
Labiner András, 1919 Bpest, ref. 
Lackenbach Gyula, 1919 Bpest, r. k. 

30 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.
Nagy Ákos, 1919 Bpest, ev.

35 Pető Géza, 1919 Bpest, r. k. k. 
Rechnitzer János, 1919 Bpest, r. k. 
Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. 
Rosenfeld Ferenc, 1919 Bpest, ev. 
Rumpelles Mihály, 1919 Kassa, ev. 

40 Schmelzer Viktor, 1919 Bpest, ev. 
Sehmőr Géza, 1919 Kecskemét, ev. 
Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev.
Szabó László, 1919 Bpest, ev. 
Torbágyi Géza, 1920 Bpest, r. k. k. 

45 Torda-Molnár István, 1919 Bpest, ev. 
Vajda György, 1919 Bpest, izr. k. 
Vetsey István, 1919 Bpest, ev. 
Vieszt Zoltán, 1919 Nagytapolesánv 

(Nyitra), ev. k. II. f.
Winkler Tamás, 1919 Bpest, ref. 

k. I. f.

Magántanuló:
50 Ondrejovich Kázmér, 1919 Bpest, ref.

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

Adler György, 1918 Bpest, ev. 
Almásy Dezső, 1918 Lugos, ev. 
Apor István, 1917 Bpest, izr.

5 Apor Mihály, 1918 Bpest, izr.
Bánfi Ferenc, 1918 Bpest, izr. k. 
Bendl Tibor, 1918 Bpest, ev.
Bogyó Tamás, 1918 Bpest, ref. 
Breitner Ferenc, 1918 Bpest, ev.

10 Brenner András, 1918 Komárom, izr. 
Breznay Béla, 1918 Bpest, ev. k. 
Bruoth János, 1918 Szécsény, ev. i. 
Császár Dénes, 1918 Bpest, ref. tm. 
Elek Ferenc, 1918 Bpest, r. k.

15 Elischer Gyula, 1918 Bpest, ev. i. 
Farkas Kálmán, 1918 Bpest, r. k. 
Felde László, 1918 Bpest, ev. 
Fiacsán József, 1918 Bpest, ev. tm. 
Fischer Ferenc, 1918 Bpest, izr. i. 

20 Gömöry József, 1917 Örkény, ev. 
Grünfeld Sándor, 1918 Bpest, izr. 
Honig László, 1917 Bpest, ev. 
Kemény Pál, 1918 Bpest, ev. tm. 
Kiár Imre, 1918 Bpest, ref.

25 Klein Endre, 1918 Bpest, izr. k. 
Kollin György, 1918 Bpest, ev. k. 
Koltai György, 1919 Bpest, izr. 
Kovács István, 1917 Bpest, izr.

Kovács Márton, 1918 Bpest, ev. k. 
30 Kroslák Tivadar, 1917 Rákos

palota, ev.
Kupéi Károly, 1917 Hamburg, ev. 
Lám István, 1916 Ungvár, ev. 
Landgraf Mihály, 1918 Bpest, r. k. 
Lengyel Balázs, 1918 Bpest, ref.

35 Liffa Zoltán, 1918 Bpest, ev. 
Lorber István, 1918 Bpest, ref. k. 
Mann Péter, 1918 Bpest, izr. 
Mészöly Géza, 1917 Bpest, ref. 
Mikolás Béla, 1918 Szilsárkány 

ev. tm.
40 Molnár Ottó, 1918 Bpest, ev.

Müller Sándor, 1918 Bpest, izr. k. 
Neumann Ferenc, 1918 Bpest, izr. 
Oblath György, 1918 Bpest, izr. 
Papp Lajos, 1917 Bpest, ref.

45 Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, ev. 
Pétery László, 1917 Bpest, ev. 
Preisich Miklós, 1918 Bpest, r. k. 
Rechnitzer Ferenc, 1918 Bpest, r. k. 
Riesz János, 1918 Bpest, ref. k.

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

ev. tm.
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Schwarz Károly, 1918 Bpest, izr. 
55 Steiner Gábor, 1919 Bpest, izr. i. 

Stern István, 1918 Pécel, ev. k. 
Szabadosi Tivadar, 1917 Gyömrö, 

ev. k. I. f.
Szabó Dénes, 1918 Bpest, r. k. k. 
Szües István, 1918 Bpest, izr.

60 Tauber Andor, 1918 Bpest, izr. k. I. f . 
Thiesz Norbert, 1917 Eger, ev. k.

Tibold Frigyes, 1918 Bpest, ref. 
Totis Ervin, 1919 Bpest, izr.
Tóth Attila, 1918 Bpest, ev. k. 

65 Vadász György, 1918 Kassa, izr. 
Windisch Sándor, 1918 Bpest, r. k.

Magántanuló:
Badinyi Gyula, 1917 Beszterce

bánya, ev.

V osztály.
1 Apor György, 1917 Bpest, izr. k. a. 

Bajusz Gyula, 1916 Bpest, ref. a. 
Balogh Béla, 1915 Kolozsvár, ref. a. 
Bauer György, 1918 Bpest, izr. a.

5 Baumgarten Albert, 1917 Bpest, 
izr. g.

Beck András, 1918 Bpest, izr. a. 
Bendl Andor, 1917 Bpest, ev. a. 
Boczkó Gyula, 1916 Jolsvatapolca 

(Gömör m.), ev. k. a.
Bókay János, 1917 Bpest, ev. a.

10 Csillag Albert, 1917 Bpest, izr. k. a. 
Ehrlich János, 1916 Újpest, izr. a. 
Engel Tibor, 1917 Bpest, ref. a. 
Fábry István, 1916 Bpest, ev. k. 

II. f. a.
Fleps Valter, 1917 Bpest, ev. tm. a. 

15 Forrai László, 1917 Bpest, ref. a. 
Friedrich Péter, 1917 Bpest, ev. a. 
Gara Péter, 1917 Bpest, izr. a. 
Horváth Mihály, 1916 Sopron, ev. 

k. I. f. g.
Imre Harry, 1917 Bpest, ref. a.

20 Kaczián Sándor, 1917 Pestújhely, 
ev. a.

Kis József, 1917 Bpest, ev. a.
Kiss Gyula, 1916 Bpest, ev. k. a. 
Knuth Ernő, 1916 Bpest, ev. a. 
Koeziszky Mihály, 1917 Békéscsaba, 

ev. i. a.
25 Kund László, 1916 Bpest, ev. a.

Laki László, 1917 Kistormás 
(Tolna m.), ev. g.

Lehr György, 1917 Ungvár, ev. k. 
II. f. a.

Lénárt György, 1917 Bpest, r. k. a. 
Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs, ev. i. a. 

30 Löw Pál, 1918 Beregszász, izr. k. a. 
Mosonyi Imre, 1917 Bpest, izr. a. 
Nagy Pál, 1917 Újpest, ev. tm. a. 
Perls Tamás, 1917 Pécs, izr. i. a. 
Petz Oszkár, 1917 Kevevára (Te- 

mes m.), r. k. k. a.
35 Bóth Gusztáv, 1917 Bpest, izr. a. 

Salgó Gábor, 1917 Bpest, ev. g. 
Szendrő Tibor, 1916 Bpest, ev. a. 
Szigeti Imre, 1916 Bpest, r. k. ism. a. 
Szigeti József, 1918 Bpest, r. k. 

k. I. f. a.
40 Teasdale Eóbert, 1918 Bpest, ev. g. 

Varga Károly, 1916 Sashalom, ref. a. 
Vágó Ferenc, 1917 Bpest, izr. g. 
Vágó György, 1917 Bpest, izr. a. 
Ványi Jenő, 1916 Bpest, ref. ism. a. 

45 Wechsler Endre, 1918 Bpest, izr. a.

Évközben kimaradt:
Amtmann Lajos, 1917 Bpest, ev. 
Deutsch János, 1917 Bpest, ev. a. 
Molnár Gábor, 1915 Alsóság 

(Vas m.), ev.
49 Pintér Pál, 1917 Győr, izr.

VI 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. 
Csuka Pál, 1916 Bpest, ev. 
Domán Ferenc, 1915 Bpest, izr. 
Grotta György, 1916 Bpest, izr. 
Guoth Endre, 1916 Bpest, ev.

10 Halász István, 1916 Bpest, izr. 
Hochsinger Pál, 1915 Bpest, izr.

Kiss Géza, 1916 Bpest, ref. 
Kontra Imre, 1914 Tahitótfalu, 

ref. i.
Kopp Ödön, 1916 Bpest, izr.

15 Kovács Albert, 1916 Beregszász, ref. 
Laurentzy Vilmos, 1916 Bpest, ev. k. 
Lehel Imre, 1916 Bpest, izr. 
Magyary György, 1916 Bpest, ev. 
Magyary-Kossa Gyula, 1916 Bpest, 

ref.
20 Németh Géza, 1916 Bpest, ev.



58

Novák Emil, 1916 Bpest, ev. k.
Nyárády Béla, 1916 Bpest, ref. i. k.
Palkovies László, 1915 Tapolca, 

ev. tm.
Pálmai Kálmán, 1916 Bpest, ev. 

k. II. f.
25 Poklosi János, 1916 Homokszent - 

györgy (Somogy m.), ref. tm.
Pósch Géza, 1916 Bpest, ref. k.
Bákosi Zoltán, 1916 Szeged, ref.

II. f.
Reisz Pál, 1916 Bpest, izr.
Ritter Károly, 1915 Békéscsaba, 

r. k.
30 Roszner Ernő, 1915 Bpest, ev.

Rózsa László, 1916 Nagysitke,
(Vas m.), ev. k. II. f.

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

ref. i.
Thiering Gyula, 1916 Bpest, ev.

35 Tóth Gyula, 1916 Rimakokova (Gö- 
mör m.), ev. k.

Vankó Riehárd, 1915 Bpest, ev. 
Vargha Gyula, 1914 Cered (Nóg- 

rád m.), r. k.
Váry Albert, 1916 Bpest, r. k. tm. 
Vieszt László, 1915 Bpest, ev.

40 Weisz István, 1916 Bpest, izr.
Zsigmondy György, 1916 Bpest, ev.

Évközien kimaradt:
42 Egyed Miklós, 1915 Sajógömör, 

ev. i. k.

VIIA 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 Fiilő Zoltán, 1915 Bpest, ev. k. 
Geiger András, 1916 Bpest, r. k. 
Geiger László, 1916 Bpest, r. k.
Gróf György, 1915 Bpest, izr. i. 
Grosz József, 1915 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.

15 Kutyka József, 1915 Alsógöd, ev. k. 
Landi János, 1913 Páty, ref. tm. 
Lantosy Károly, 1915 Bpest, ev. 
Lázár Sándor, 1914 Bpest, ev.

Lehel Pál, 1915 Bpest, izr.
20 Libertiny Egon, 1915 Zágráb, r. k. 

Lorber János, 1915 Bpest, ref. k. 
Mesterházy Sándor, 1914 Bpest, 

ev. ism.
Neuburger Herbert, 1915 Bpest, izr. 
Pénzes Sándor, 1911 Dab, ref. tm. 

25 Perlesz Pál, 1915 Bpest, izr.
Révész István, 1915 Bezi, ev. k. 
Rózsa Béla, 1915 Nagysitke, e\r. tm. 
Rózsa István, 1913 Nagysitke, ev. k. 
Salamon István, 1914 Nedecvár, r.k. 

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

35 Takáts Géza, 1915 Kőszeg, ev.
Uhrik Gyula, 1914 Bpest, ev.

37 Werkner Jenő, 1915 Bpest, izr.

VIIB osztály.
1 Ágoston Tamás, 1915 Bpest, izr. 

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.
Krizmanits Vilmos, 1914 Bpest, 

ev. k.
20 Kuffler Endre, 1915 Bpest, izr.
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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. 
Pásztor Ferenc, 1916 Bpest, izr. 
Rózsa Pál, 1915 Bpest, ev.
Soós Zoltán, 1915 Bpest, ref. tm. 
Stettner Miklós, 1915 Bpest, izr.

30 Szabó Lajos, 1915 Bpest, ev.

Szóld István, 1915 Bécs, izr. i. 
Tulok József, 1914 Sánd, ev. ism. 
Udvaros János, 1915 Bpest, ev. 
Yéesei Péter, 1915 Bpest, izr.

35 Weisz Ferenc, 1915 Bpest, izr. 
Werknor Jenő, 1915 Bpest, izr. 
Zmeskál Miklós, 1913 Liptószent- 

miklós, ev. i.

Évközben kimaradt :
38 Lahmann János, 1911 Bpest, ev. ism.

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

Bauer Andor, 1914 Hódmezővásár
hely, ref.

Blinczinger János, 1913 Bpest, 
ev.

Bohus Gábor, 1914 Bpest, ev. tm.
5 Bokor István, 1914 Szeged, ref.

Csite Elemér, 1910 Körmend, ev. 
Dalma Pál, 1913 Bpest, ev.
Darkó Zoltán, 1914 Bpest, ref. i. 
Deutsch Gábor, 1915 Bpest, r. k. 

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

15 Garta Iván, 1914 Bpest, izr. 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.

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

25 Kurucz Gyula, 1914 Sashalom, ev. tm. 
Lehr József, 1914 Bpest, ev. k.

Lindner Gedeon, 1914 Bpest, r. k. 
Mérő István, 1914 Bpest, izr.
Nagy Lajos, 1914 Gyúró, ev. k.

30 Nagy László, 1914 Bpest, ref. 
Németh Pál, 1913 Bpest, r. k. k. 
Némethy Géza, 1914 Kassa, ref. 
Némethy Lóránd, 1914 Kassa, ref. 
Orosdy Béla, 1915 Fiume, r. k.

35 Pallós György, 1914 Bpest, izr. k. 
Pressburger György, 1914 Bpest 

izr. k.
Radnai Loráht, 1914 Bpest, r. k. 
Reich Károly, 1914 Bécs, r. k. i. 
Rónay Nándor, 1914 Bpest, r. k.

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

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

45 Simon András, 1914 Bpest, izr. 
Sipos András, 1913 Csorvás, ev. 
Szirmai Tibor, 1914 Bpest, izr. 
Szolár Mátyás, 1913 Bpest, ev. tm. 
Varga László, 1914 Bpest, izr.

Magántanuló :
50 Frenyó Vilmos, 1908 Bpest, ev. 

Teles Péter, 1911 Bpest, ev. ism.

tandíjmentes, f. =  félévre, 
angolt tanult.

Rövidítések: k. =  tandíj-kedvezményes, tm. =  
az internátus növendéke, g. — görögöt, a. =

fit



IX. Az intézet alapítványai 1932. január 1.-én.

Az evangélikus egyházi pénztár kezelésében:

Hősi halottak emlékalapítvány.......................  474.88 P
Góbi Im re-alapítvány..................................... 540.90 P
Gretzmacher Jenő-alapítvány.......................  908.40 P
Galli Lajos-alapítvány..................................... 408.— P
Dr. Serédy Lajos-alapítvány...........................  922.50 P
Lamm Dezső-ösztöndíjalapítvány..................  130.20 P
Sax Frigyes-alapítvány................................  492.11 P
Heinrich Teddy-alapítvány........................... 185.— P
1894-es érettségizők alapítványa..................  1000.— P
1906-os érettségizők alapítványa —- 100 dollár 

névértékű 7^% -os Magyar Leszámitoló- 
és Pénzváltó-Bank-záloglevél.................. 100.— $

1908- as érettségizők alapítványa...............  800.— P
1909- es érettségizők alapítványa 300 dollár

névértékű 7%-os Pesti Magyar Kereske
delmi Bank-záloglevél................................  300.— $

1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapít
ványa ..........................................................  373.88 P

Egy hálás tanítvány a la p j a .......................  300.— P

A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár kezelésében:

Szántói Körösy Pál László-jutalomalapítvány 
120 dollár névértékű A/i %-os Magyar 
Orsz. Központi Takarékpénztár-záloglevél 120.— $

A Magyar Jelzálog Hitelbank kezelésében:

1889-es érettségizők gyűjtése egy intézeti vidéki
telep létesítésére.........................................  1300.— P

A Volt Növendékek Egyesületének kezelésében:

1918-as érettségizők Rátz—Tóth-alapítványa 932.— P

Az igazgató kezei között:

1880-as érettségizők gyűjtése az igazgató sza
bad rendelkezésére Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank Lövölde-téri fiókjának 
35.782. számú takarékbetéti könyvében . . 417.50 P

*

60
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X. ÉVI JELENTÉS A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM
NÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETÉRŐL.

Egyesületünk a lefolyt tanévvel betöltötte fennállásának nyol
cadik évét. Ebben az évben is hivatásának megfelelő működést 
fejtett ki.

Kegyelettel felújította és megörökítette azoknak emlékét, akik
nek a gimnázium és az egyesület életében szerepük volt. A múlt 
tanév végén tartott közgyűlését is kegyeletes ténnyel fejezte be. 
A közgyűlés tagjai ugyanis a gimnázium hősi halottainak emlék
műve elé vonultak s az egyesület elnöke beszéd kíséretében az egye
sület koszorúját tette le az emlék elé.

Rátz László halálának első évfordulóján, 1931. évi szeptember 
hó 30-án az iskola dísztermében a gimnáziummal karöltve emlék
ünnepet tartottunk az intézet egykori mathematika-tanárának 
és igazgatójának, egyesületünk első ügyvezető-alelnökének emlékére, 
és lelepleztük az iskola elsőemeleti fordulójában a falban elhelye
zett relief-emléktáblát. Az emlékünnep bevezető- és záró-, ének- és 
zeneszámait a gimnázium dal- és zeneegyesülete szolgáltatta, Peschko 
Zoltán művészi vezetése mellett, Az emlékbeszédet dr. vitéz Mátyás- 
falvy Glatz Erich, egyesületünk alelnöke mondotta, kidomborítva 
Rátz Lászlónak, az embernek és tanárnak kiválóságait, Remport 
Elek dr. gimn. tanár „Rátz László emlékezete“ című hatásos alkalmi 
költeményét adta elő. Töpler Kálmán dr. a Rátz-család nevében 
meghatott hangon mondott köszönetét az emlékünnep rendezéséért. 
A gimnázium dísztermét teljesen megtöltötte a közönség. Ott vol
tak az egyház és iskola képviselői, az elhúnyt barátai és tisztelői, 
volt tanítványai nagy számban s a tanulóifjúság. A díszteremből 
bevonuló közönség megilletődve állott meg az emlék előtt, mely 
Lux Elek szobrászművésznek immár a gimnázium épületében levő 
harmadik sikerült, szép alkotása.

Az emlék létesítéséhez az anyagi eszközöket a volt növendékek 
és részben a gimnázium tanárikara gyűjtés útján teremtette elő.

Kegyeletes ünnepség volt még Góbi Imre, az iskola volt igaz
gatója síremlékének felavatása 1931. szeptember 28.-án. Az emlék 
felállításához egyesületünk anyagilag is hozzájárult.

Egyesületünk Rátz Lászlónak most felállított emlékéről tagjai 
részére művészi kivitelű, 8 cm. átmérőjű plaketteket készíttetett, vert 
és öntött minőségben, 25 P és 15 P árban. Minthogy a megren
delések 15—15 drbra biztosították a kivitel sikerét, a megrendelt 
számon felül többet, 25—50 darabot készíttettünk, hogy tagjaink 
ezután is vehessenek belőle és hogy jutalmazás céljára is felhasz
nálhassuk.

Az egyesület előadások rendezésével alkalmat akar nyújtani 
egyesületünk és iskolánk tagjainak általános érdekű ismereteik köz
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lésére s ez mintegy folytatása az iskola tanító és önművelő irá
nyának.

Előadásokat tartottak: Köröshegyi Kissházy Ágost Gyula „A 
római tábor — castra — helye Aquincumban“ címen, 1932. január 
26.-án a régi gimnázium dísztermében. Emlékek alapján állapí
totta meg, hogy a római tábor a mai Óbudán feküdt, ott, ahol ké
sőbb Attila városa, német néven Etzelburg terült el. A jövő 
feladata, hogy e megállapításra teljes bizonyosságot derítsen. Az elő
adást társasvacsora követte, melyen Szigethy Lajos dr. nyug. gimn. 
tanár, tb. igazgató tréfás iskolai élményeket adott elő s tartotta 
derűs hangulatban az együtt vacsorázó volt növendékeket. Glatz 
Oszkár festőművész 1932. április 19.-én műtermében tartott érdekes 
előadást „Üjabb festmények bemutatása és megbeszélése“ címen, 
szépszámú látogató jelenlétében. Kubacska András dr. gimn. tanár 
a közgyűlés alkalmával „Az állatvilág érdekesebb jelenségei“ címen 
a tárgyról nagy szaktudással s mindvégig figyelmet lekötve szólott. 
Az előadóknak egyesületünk itten is hálás köszönetét mond.

Az egyesületi élet munkája a gyűléseken és értekezleteken folyt 
le. Tartott az egyesület három választmányi gyűlést, egy közgyű
lést, számos megbeszélést.

Elhatározta a választmány, hogy a társas együttlétről felvett 
csoportképeket, mint az egyesületi élet látható megnyilvánulásait 
összegyűjti és gyűjteménybe foglalva megőrzi.

Gondoskodás történt a Rátz-alap és a Rátz—Tóth-alapítvány 
helytálló elhelyezéséről. A alapok pénzén 7878.38 P erejéig az 
egyesület Budapesten, VII. kér., Gyarmat-utcában egy 211.50 
□ -öles telket vásárolt s a tulajdonjogot nevére telekkönyveztette. 
Az adás-vételi szerződés eredeti példányát a gimnázium igazgató
sága „Alapítványok“ cím alatt őrzi, ennek másolata 407/1932. szám 
alatt az egyesület irattárában a fontosabb iratok között van.

Megtettük a szükséges lépéseket arra nézve, hogy a volt nö
vendékek adományaiból a gimnázium 100 éves fennállásának idején 
egy létesítendő internátus céljára vásárolt telek tulajdonjoga, — 
mivel akkor még az egyesület alakulóban volt, -— a magyar egyház 
nevéről az egyesület nevére átirassék.

A tagsági állapot alig mutat változást. Az előfordult két ki
lépés okát kereshetjük a rossz gazdasági viszonyokban.

A szolidaritás, az együvétartozás erkölcsi törvényének hatása 
alatt üdvözöltük Haberern J. Pál dr. elnökünket 77. születési 
évfordulóján; Körmendi Ferencet abból az alkalomból, hogy „A 
budapesti kaland“ című művével a londoni regénypályázaton oly 
szép sikert ért el. Köszöntöttük kormányfőtanácsossá kinevezett 
Hámos Róbert és Pözel István dr. tagjainkat, továbbá Fellner Pált 
és Scheuer Róbertét országgyűlési képviselőkké való megválasztásuk 
alkalmából.

Kifejeztük részvétünket Légrády Ottó dr.-nak, a Pesti Hirlap
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főszerkesztőjének testvérbátyja: Légrády Imre dr. elhunytén.
Ulbrich Sándor, a gimnázium nyugalmazott tanárának koporsójára 
egyesületünk koszorút helyezett, temetésén testületileg is résztvett 
s a ravatalnál vitéz Mátyásfalvy Glaz Erich dr. emlékezett meg az 
elhunyt tanár kiváló érdemeiről.

Sajnálattal értesültünk Beck Soma dr. pécsi egyet, tanár és 
Hellmer Emil székesfővárosi mérnök tagjaink elhalálozásáról.

Érdemes gimnáziumi tanulók jutalmazására egyesületünk ha
gyományos szokása szerint e tanévben is 200 P-t fordított s ezen 
összeget 50—50 pengős díjakban a záróünnepélyen beszéd kísére
tében Tolnay Kornél adta át a 4 jutalmazott tanulónak.

Az egyesület vagyoni állapotáról külön pénztári kimutatás 
szól. Egyesületünk az iskola és a mindenkori növendékek között az 
összetartozandóság érzetét ápolja, erősíti.

Minthogy a közgyűlés és a vele kapcsolatos társasvacsora a leg
jobb alkalom erre, azért közgyűlésünket alapszabályszerűen a tanév 
végén tartjuk és utána szokás szerint társasvacsorára gyűlünk 
össze. Az egyes osztálybeliek itt találkozhatnak, a különböző év
folyambeliek egymással ismerkedhetnek. A múlt tapasztalatai alap
ján az egyesület vezetősége az érettségi találkozók sorát számon- 
tartja s azok megrendezésében az egyes évfolyamok megbízott kép
viselőivel, az ú. n. osztálymegbízottakkal együttesen jár el, a talál
kozók helyét, idejét a közgyűlésre szóló minden tagnak megküldött 
meghívón és egy legolvasottabb lapban, a Pesti Hirlapban közli.

Az 1896—97. évfolyam volt növendékei 35. éves érettségi talál
kozójukat f. évi május hó 7.-én tartották a Sütő-utcai régi gim
názium dísztermében.

Az 1905. évben maturáltak, 25 éves találkozójuk emlékére, dísz
padot adományoztak egyesületünknek, illetve a gimnáziumnak. 
Ezen emlék Körmendi Frim Jenő szobrászművész, volt növendé
künk művészi kivitelű, eredeti alkotása.

A mindig sűrűbben hirdetett és megtartott iskolai találkozók 
mindannak bizonyosságai, hogy az az erkölcsi és szellemi kapocs, 
mely a volt tanulótársakat szeretetben egymáshoz és az iskolához, 
e szellemi nevelőanyához fűzte, évek múltán sem szűnik meg, s ápo
lással a találkozókon csak erősödik és elkísér bennünket éltünk al
konyáig, — sőt azontúl, a baráti viszony testvéri érzésbe is magasz
tosul . . .

Éltünk legélénkebb és legkedvesebb emlékei iskolai élményeink!
Azzal a reménnyel vagyunk, hogy megértéssel és támogatással 

kimélyíthetjük, bensőbbé tehetjük egyesületi életünket, gyümölcsö
zőbbé működésünket. Csatlakozásra, tömörülésre hívjuk fel ehelyütt 
is volt növendéktársainkat. Tájékoztatásul közöljük, hogy a rendes 
tagsági díj évi 4 pengő, a pártoló tag évenként 1 pengőt, az alapító 
tag egyszersmindenkorra 100 pengőt fizet. Tagságra jelentkezhetni 
egyszerű levelezőlapon, tag lehet nemcsak a volt növendék, hanem az
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is, aki valamely kapcsolatban áll iskolánkkal, vagy egyesületünk 
barátja. Kérjük tagjainkat, hogy szíveskedjenek lakásváltozás ese
tén új címüket velünk mindenkor közölni.

Egyesületünk címe: Budapest, VII. kér., Vilma királynő-út 
17—21. Telefon száma: 34-5-13.

Az egyesület tiszta vagyona 1931. december 31.-én 6.366.80 P 
és $ 235.96, mely összegekből a Magyar Általános Hitelbanknál 
6.182.— P, mégpedig kötött számlán 4.127.— P, folyószámlán 
2.055.— P, a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál pedig folyószám
lán 131.'— P és betétkönyvben $ 235.96 van gyümölcsözőleg el
helyezve.

Az egyesület kezelésében van még a Rácz—Tóth és a Rácz- 
emlékalap. 1931. december 31.-én a Rácz—Tóth-alap vagyona 932.— 
P, a Rácz-emlékalapé pedig 3.533.— P volt; mindkét alap vagyona 
a Hitelbanknál van gyümölcsözőleg elhelyezve.

Az egyesület tisztikara és választmánya.
Elnök: Haberern J. Pál dr. Társelnökök: Pósch Gyula dr., 

Rakovszky István dr., Tolnay Kornél.
Alelnökök: Elischer 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 dr., Schmidt Henrik Ottó.
Ellenőrök: Renk Ernő dr., Winter Lajos.
Számvizsgálók: Greszler Jenő, Hámos Róbert, Walkó Lóránt dr.
Gondnok: Oravecz Pál dr.
Választmányi tagok: Bókay Árpád, ifj. Bókay János dr., Brech- 

tel Frigyes dr., Burchard-Bélaváry Rezső dr., de C hátéi Ándor, 
Domony 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 Olivér dr., Ohrenstein György br., ifj. Pőzel István dr., 
Práger 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
Antal, 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, Bereczky Sándor tb. igazgató, 

Szigethy Lajos dr. tb. igazgató, Tóth Kálmán dr. ny. tanár.
Kiküldött választmányi tagok: Bogsch Sándor dr., Kovács 

János.



XI. A TANULÓK STATISZTIKAI KIMUTATÁSA.

O s z t á l y

B e i r a t k o z o t t

Ö
ss

ze
se

n 
|

K
im

ar
ad

t 
!

M
eg

ha
lt 

j

4 t a n u l ó k  v a l l á s a

I T
an

di
j- 

: k
ed

ve
zm

én
ye

s

Ta
nd

íj
m

en
te

s A  t a n u l ó k  t a n u l á s á n a k  e r e d m é n y e

V
iz

sg
ál

at
ot te

tt

rendes magán-

t a n u l ó

ág
. h

itv
. e

v.

*<U ‘5
3

x:
CC

th

’S

th N

jeles

| %

ó

°/o

el
sé|

-g-’es

°/o

eí
elég i yelen

°/o

tö
elég

bb
elen

°/n
IA 59 2 61 9 — 36 7 2 4 — — 12 7 2 7 13 6 11 34 63 4 7 3 6 54
IB 59 — 59 3 — 30 9 — 10 1 — 9 10 3 6 11 21 37 22 39 6 i i 1 2 56
IC 41 — 41 2 — 23 7 — 5 — — 6 6 - 4 10 9 23 16 41 3 8 7 18 39
N A 51 2 53 — — 30 7 — 4 — — 12 9 3 7 13 12 23 24 46 7 13 2 4 52
I IB 52 — 52 1 — 25 9 1 3 — í 13 5 4 5 10 17 33 16 31 11 22 2 4 51
IN A 46 1 47 — — 24 5 — 5 — - 13 9 3 6 13 11 23 20 43 8 17 2 4 47
II1B 49 1 50 — — 26 8 — 7 — — 9 7 3 6 12 20 41 16 33 5 10 2 4 49
IV 66 I 67 1 — 29 9 — 8 — — 21 14 7 9 14 17 26 26 39 7 11 7 11 66
V 49 — 49 4 — 23 7 — 4 — — 15 10 2 7 16 17 38 14 31 5 i i 2 4 45
V I 42 — 42 1 — 17 12 — 3 — — 10 8 2 2 5 15 37 13 33 10 25 — — 40
V IIA 37 — 37 — — 16 4 — 5 — — 12 8 5 6 17 10 29 12 34 5 14 2 6 35
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X T T . TANULÓK JUTALMAZÁSA ÉS SEGÉLYEZÉSE.

ÖSZTÖNDÍJAK.

Ösztöndíjalapítványaink kamataiból és adományokból tanítvá
nyaink a következő ösztöndíjakban részesültek.

Állami köztisztviselői tanubnányi 100 P-s ösztöndíjat kapta: 
Szolár Mátyás VIII.

Róth-Tebeki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s ösztön
díját kapta: Bohus Gábor VIII, Guoth Kálmán VIII, Kurucz 
Gyula VIII.

Aczél Ede dr. emlékére beküldött 30 P-s ösztöndíját kapta: 
Kurucz Gyula VIII, mint kiváló mathematikus.

Hősi lialottak-emlékalapítvány 20 P-s jutalomdíját Knuth Béla 
VII/B érdemelte ki, mint olyan cserkész, aki személyes példájával 
a legnagyobb nevelőhatást tette cserkésztársaira.

Góbi Imre-alapítvány 25 P-s jutalomdíját Lantosy Károly VII/A 
kapta a történelem tanulásában való kiváló szorgalmáért.

Gretzmacher J ehő-alapítvány 25 P-s ösztöndíját Fiacsán József 
IV kapta a magyar és német nyelv tanulásában való kiválóságáért.

Gretzmacher Jenő-alapítvány 20 P-s pályadíját az irodalmi 
pályázaton Elek István VIII és Erdős Pál VIII dolgozata nyerte el.

Galli Lajos-alapítvány 20 P-s ösztöndíja Németh Pál VIII, a 
testgyakorlásban kiváló, jóviseletü, jellemes tanulónak jutott.

Dr. Serédy Lajos-alapítvány 25 P-s jutalomdíját Flesch Péter 
VII/B nyerte el, a magyar nyelv és irodalom tanulásában való ki
válóságáért.

Dr. Serédy Lajos-alapítvány 20 P-s pályadíját Elek István V ili 
és Soós Zoltán VII/B nyerte.

Lamm Dezső-alapítvány 10 P-s kitüntető jutalomdíját Fleps 
Valternek V osztottuk ki a magyar nyelv tanulásában való kiváló
ságáért.

Sax Frigyes-alapítvány' 25 P-s jutalomdíját Kemény Péter 
VIII kapta az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való kiváló
ságáért.

Heinrich Teddy-alapítvány 10 P-s jutalomdíja: Paulinyi Ernő 
II/B érdemes tanulónak jutott.

1894-es érettségizők alapítványának 100 P-s ösztöndíját Szolár
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Mátyás V ili kapta, mint jóelőmenetelű, törekvő és jótehetségű 
tanuló.

1906-os érettségizők 60—60 P-s jutalomdíját Kurucz Gyula és 
Guóth Kálmán kapták, mint szegénysorsú, jóelőmenetelű, evangélikus 
vallású érettségiző tanulók.

1908- as érettségizők 40 P-s ösztöndíja Hinkelmann Rezső 
VII/B, mint jóelőmenetelű és jómaga viseletű tanulónak jutott.

1909- es érettségizők IOV2—10^2 dolláros jutalomdíját Pallós 
György VIII és Soós Zoltán VII/B kiváló tanulóknak adtuk.

1915-ös érettségizők „kalokagathiaV-alapítványának 20 P-s ösz
töndíját Maier András VII/B, mint a testgyakorlásban is kiváló 
jeles tanuló kapta meg.

Egy hálás tanítvány 10 P-s jutalomdíja Vankó Richárdnak, a 
VI. osztály legjobb mathematikusának jutott.

Szántói Körösy Pál Lászlp-álapítvány 20 koronás aranyát 
Schultz Jenőnek, mint a IV. osztály szegénysorsú, jóelőmenetelű, 
tehetséges tanulójának ítéltük oda.

Dr. Renk Ernő presbyter és iskolai gondnok 10 koronás aranyát 
Kurucz Gyula VIII kapta a természettudományokban való kiváló
ságáért.

Deáktéri német egyház presbyteriumának 10 P-s aranyát 
Császár Dénes IV a német nyelv tanulásában való kiválóságáért 
kapta.

Dr. Gosztonyi László 10 koronás Döbrentey-aranyát Erdős Pál 
VIII az Arany János-önképzőkörben kifejtett munkásságáért kapta.

A harctéren hősi halált halt két kiváló tanítványunk Strasser 
Albert és György 40—40 P-s emlék- és jutalomdíját Garta Iván és 
Pressburger György kitűnő előmeneteld, érettségiző tanulóknak 
ítéltük.

Dal- és Zenegyesület 15 P-s jutalomdíját Kurucz Gyula VIII 
a nevezett egyesületben kifejtett munkásságáért kapta.

Orosdy Lajos, korán elhúnyt tanítványunk 100 P-s emlékdíját 
Poklosi János VI, mint példás magaviseletű, engedelmes tanuló 
kapta.

Pál Arnold adományából egy-egy 20 koronás arany jutott 
Koltai György IV, Novák Emil VI, Landi János VH/a és Pénzes 
Sándor VII/A tanulóknak.

Harkányi János mathematikai pályázatának 20 P-s díját Lehel 
Pál VII/A nyerte el.

Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s jutalomdíjában 
Fleps Valter V, Zsigmondy György VI, Engel Andor VII/B, 
Kovácsi László VIII részesült.

A kézügyességi kiállításon jutalomdíjat nyert: Radnai Lóránt 
VIII 20 P-t, Fiacsán József IV, Váry Albert VI, Révész István 
VII/A, Kovácsi László VIII 10—10 P-t, Balog Ambrus VII/B 
5 P-t,

5*
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Iskolafenntartó adományából 20 koronás aranyat kapott Radnai 
Lóránt, mint a tanulmányi verseny győztese; jutalomkönyvet kap
tak: Boross Árpád I/A, Braxatorisz Tibor I/B, Konta Sándor I/C, 
Szabó Gusztáv I/C, Antal Gyula II/A, Deák Lajos II/A, Farkas 
Gábor II/B, Feldmann János II/B, Szász Péter III/A, Bogsch 
Árpád III/B, Kemény Pál IV, Scholtz Kornél IV, Szabó Dénes 
IV, Bendl Andor V, Knuth Ernő V, Alberti István VII/A, Halom 
Tibor VII/A, Goldmann Ferenc VII/B, Kemény Lajos VII/B, 
mint példás magaviseletű jeles tanulók.

SEGÉLYEK.

Ifjúsági Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyei: Bayer Gyula 
I/A, Ungár György I/A, Eősze István I/B, Fritsche Andor I/B, 
Déri Zoltán II/A, Jakab Miklós II/B, Sülé Károly II/B, Sikuta 
Gusztáv III/A  20—20 P; Mikolás Béla IV, Thiesz Norbert IV, 
Fábry István V 30—30 P; Lorber János VII/A, Pénzes Sándor 
VII/A, Schütz Ödön VII/A, Fekete Lajos VII/B, Major János 
VII/B 40—40 P ; Palkovics László 60 P.

Az Ifjúsági Gyámintézet évvégi jutalmazó segélyei: Pauliny 
Ernő II/B, Fiacsán József IV, Nagy Pál V, Rózsa László VI 
15—15 P; Schmidt István III/A , Fényi Géza VIII, Heintz Károly 
VIII, Schráder Alajos VIII 20—20 P.

Intézetünk egy barátjának az igazgató rendelkezésére bocsátott 
300 P-jéből 50—50 P-s nyaralási segélyt kaptak: Blaho Miklós 
III/B, Jánossy István III/B, Lorber István IV, Müller Sándor IV ; 
a nyári cserkésztárborban való részvétel költségeire Kollin György
V 10 P-t, Bohár László VII/A, Krizmanits Vilmos VII/B, Soós 
Zoltán VII/B 30—30 P-t kapott.

Tószegiig Emilnek az igazgató rendelkezésére bocsátott adomá
nyából segély kaptak: Klauszmann Károly II/A  20 P-t, Vaisz Sán
dor II/A  15 P-t, Andrecs György III/A  5 P-t, Székely Miklós 
III/A  15 P-t, Juhi Béla I I I /b ' 25 P-t, Csillag Albert V 5 P-t, Nagy 
Pál V 15 P-t.

1880-as érettségizőknek az igazgató rendelkezésére bocsátott ado
mányából segélyt kaptak: Thiesz Norbert IV 20 P-t, Deutsch János
V 25 P-t Juhi'Béla III/B 37.50 P-t.

Az igazgató rendelkezésére bocsátott egyéb kisebb, a szegény 
tanulók segélyezésére szánt adományokból évközben segélyt kaptak: 
Németh Géza VI 25-t, Fekete Lajos VII/B 15 P-t, Soós Zoltán 
VII/B 15 P-t, Fényi Géza VIII 25 P -t; ugyanezen adományokból az 
igazgató a szegény tanulók részére váltott 3 drb bérletet a Székes- 
fővárosi Népművelési Bizottság hangversenyeire (30 P), belépő
jegyeket a debreceni trió (10 P), a fasori és a Deák-téri orgona
hangversenyekre (25 P) ; továbbá a nyári cserkésztáborozás költ
ségeire Friedrich Miklósnak 15 P-t, Cserépy Zoltánnak 20 P-t 
adott.
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A TANULÓKNAK JUTTATOTT JÓTÉTEMÉNYEK.

150 tanulónak elengedett tandíj és üzemi díj 10.411.75 P
Az elengedett internátusi d í ja k ..................  3.951.23 P
A segélyegyleti tankönyvek elengedett hasz

nálati d í j a ....................................  1.300.— P
A Segélyegylet tanulóknak tandíjra és érett

ségi díjra .........................................  820.— P
A Segélyegylet tanulóknak tejellátására és

korcsolyákra ........................................ 440.— P
A Gyámintézet évközi segélyei...................... 170.— P
Ösztöndíjak összege ..................................... 1.703.— P
A Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyei . . 510.— P
A Gyámintézet évvégi jutalmazó segélyei . . 140.— P
Az igazgató rendelkezésére bocsátott adomá

nyokból kiosztott segélyek.............  672.50 P
6 tanulónak ingyenebédje az internátusbán 725.— P
Írószer és egyéb segélyek.................. 400.— P

Összesen: . . 21.243.48 P
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X I I I .  TÁJÉKOZTATÓ AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL.

1. Beírás és a tanév kezdete.

Június 14, 8-tól 12-ig beírás az I. osztályba, 8-tól 10-ig kizá
rólag csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.

Június 25, 9-től 11-ig beírás a II—VIII. osztályokba. Volt 
tanítványaink e napon kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz 
számukra külön beírás.

Szeptember 1, 8-tól 1-ig javító vizsgálatok.
Szeptember 1, 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 2, 8-tól 12-ig írásbeli magán-, pótló- és különbözeti 
vizsgálatok.

Szeptember 3, 8-tól 1-ig szóbeli magán-, pótló- és különbözeti 
vizsgálatok.

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

Szeptember 5, d. e. 9 órakor a tanév megnyitása.
Szeptember 6, 8 órakor a tanítás kezdete.
Az I. osztályba való beírásnál szükség van a születési anya

könyvi kivonatra, elemi iskolai IV. osztályú bizonyítványra és 
oltási bizonyítványra.

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

2. Tandíjfizetési szabályzat.

A budapesti evangélikus gimnáziumban a beiratási díj 20 1’, 
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 
nélkül arra, hogy a tanuló tandíjmentességért folyamodik-e vagy 
sem. E díj fizetése alól csak a deáktéri testvéregyházak alkalmazot
tainak fiai és a Protestáns Árvaház ingyenes növendékei vannak 
felmentve.
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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 
március 3-ig, a IV. részlet május 3-ig. A tandíjrészletek befize
tése postatakarékpénztári befizetési lapokkal vagy közvetlenül a 
tandíjszedő tanárnál történik. A tanulók a tandíj lefizetését posta- 
takarékpénztári clismervénnyel 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. bizonyít
ványok 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 szü
lőjének reverzálisa folytán lett nem protestáns vallású, semmiféle 
kedvezményben sem részesülhet.

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

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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