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AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA KIALAKULÁSA.

Az 1934. évi középiskolai törvény megalkotásával megszűn
nek az eddigi különféle elnevezésű középiskolák és helyükbe a fiúk 
és leányok részére egyforma berendezésű, jogosítású, egységes 
középiskola lép, amelynek neve gimnázium lesz. Az egységesség 
ugyan az utolsó pillanatban, a törvényjavaslat országgyűlési tár
gyalása alkalmával teremtődött meg és így úgy tűnik fel, mintha 
a véletlen műve volna, azonban kétségtelen, hogy ez a jellege 
hosszú fejlődési folyamatnak az eredménye. Érdekes és tanulságos 
különböző mozzanatain végigtekinteni és senki sem veheti rossz
néven tőlünk, ha ebben az áttekintésben különös figyelmet fordí
tunk azokra a munkákra, amelyeket iskolánk végzett ezirányban.

Az egységes középiskolát tulájdonképen már Eötvös József 
akarta megteremteni 1870-ben. Ez a középiskola francia mintára 
kilenc osztályos lett volna, a három felső osztályban hármas ága
zattal. Korai halála megakadályozta Eötvöst tervének megvaló
sításában. Utódja, Trefort Ágoston tíz éven át dolgozott az új tör
vényjavaslaton. Nagyon különböző kényes kérdésekre, az ország 
nemzetiségi és felekezeti viszonyaira, az egyes nemzetiségek és egy
házak szerzett előjogaira, a fejlődni kezdő magyar államiság poli
tikai súlyának és méltóságának megőrzésére kellett figyelemmel 
lennie. így született meg az 1883. évi XXX. törvénycikk. Két fajta 
középiskolát teremtett: gimnáziumot és reáliskolát. Az első a régi 
latin iskolának volt a folytatása, magyar nyelv és irodalom, törté
nelem, német nyelv, mathematika és természettudomány is volt 
ugyan benne, de a nevelés alapját és gerincét a latin és a görög 
nyelv és irodalom adta. A második a német Realschule mintájára 
készült, amelyet a német birodalom erősen előretörő iparuralma 
teremtett meg. Ebben a nevelés a reális tantárgyak erősebb hang- 
súlyozása és a francia nyelv tanítása alapján történt.

A két iskolafaj tulajdonképen az általános világfelfogásnak 
volt az eredménye, amely az emberi szellemet két részből, a humá
nus és a természettudományos szellemből összetettnek képzelte és 
abban a meggyőződésben volt, hogy a kettő egymástól lényegesen 
különbözik. Azonban — noha sokan megpróbálkoztak vele — senki
nek sem sikerült e kétfajta szellemiségnek egyértelmű meghatáro-
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zását adni és senkinek sem sikerült megmutatni, hogy a kettő való
ban különböző és különböző forrásból fakad.

A görög nyelv tanításával járó nehézségek csakhamar újabb 
változást hoztak be. A közoktatási kormány 1890-ben a görög nyelv 
mellé a görögpótló irodalmat és rajzot hozta be. E rendelkezéssel 
a gimnázium görögnyelves és görög nyelv nélküli részre vált szét. 
A megoldást a közoktatási kormány sem tekintette véglegesnek, 
mert már 1892-ben a következő kérdésekkel fordult a középiskolák 
tantestületeihez: 1. hány osztályú legyen az egységes középiskola ?
2. melyik osztályban vegye kezdetét a latin nyelv tanítása? 3. 
melyik osztálytól kezdve taníttassák a német nyelv? 4. hogyan 
ágazzanak el a felsőbb osztályokban a tantárgyak?

A mi iskolánk tantestülete az első kérdésre nyolc osztályú 
középiskola kívánságával felelt. A második kérdésben az volt az 
álláspontja, hogy a latin nyelv tanítása mindvégig kötelező legyen. 
A harmadik kérdésre az volt a véleménye, hogy a német nyelv taní
tásában a helyi viszonyok vétessenek tekintetbe és e viszonyok 
szerint az első, illetőleg a harmadik osztályban vegye kezdetét a 
német nyelv tanítása. A negyedik kérdésre az volt a felelet, hogy 
a középiskola az ötödik osztálytól kezdve humanisztikus és realisz
tikus irányra váljék szét, úgy, hogy az első ágban a klasszikus nyel
vekre és a történelemre, a másikban a természettudományokra, a 
mathematikára és élő nyelvekre essék a fősúly, megjegyezvén, hogy 
a latin nyelv mindkét ágra nézve végig kötelező legyen.

Az 1893. év után az egységes középiskola megvalósításának 
kérdése sokat foglalkoztatta a közvéleményt. Minisztériumok és 
közoktatási miniszterek váltakoztak, de a kérdés folyton napi
renden maradt. Társadalmi és tudományos egyesületek, különböző 
érdekkörök foglalkoztak vele. Tárgyalására széleskörű tanácskoz- 
mányok hivattak össze, az elhangzó vélemények vastag könyvekbe 
foglaltattak össze, de a reform mégse valósult meg. Nincs terünk 
annak részletes kifejtésére, hogy ez miért történt így. Egy nagyon 
fontos okot azonban megemlíthetünk. A tanácskozmányok oly szé
les körben folytak és annyira elágazó véleményekhez vezettek, hogy 
nem akadhatott államférfiú, aki azokból alapelveket tudott volna 
összesüríteni, amelyek az ő számára cselekvési impulzusokat terem
tettek volna.

De volt egy másik, talán épolyan fontos ok is. Ez a reform 
minisztériális reform volt. Felülről indult ki és ép azért a közép
iskola külső alakja körül forgott. Időközben azonban külföldön is 
és nálunk is egészen más irányú és célzatú reformmozgalmak kelet
keztek, amelyek nem a külső formára fordították a főfigyelmet, 
hanem keresték a lényeget, az emberi műveltségnek az egyes tudo
mányokban található lelki elemeit és ezek nevelő értékének kifej
lesztésére törekedtek. E mozgalmak tehát nem felülről, az állam
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kormányzatból indultak ki, hanem magából a középiskolából sar
jadtak.

Legnagyobb hatású és a legmélyebbre hatolt az a mozgalom, 
amely a mathematikai oktatás reformjára törekedett. Egyes isko
lákban észrevétlenül, a régi formák között is megvalósult anélkül, 
hogy azt felülről elrendelték volna.

A külföldi szaklapokban megjelent közlemények a hazai taná
rok körében is élénk érdeklődést váltottak ki. Mi is iskolánkban 
már 1902-ben — talán mint elsők országunkban — igyekeztünk a 
reform alapelveit megvalósítani. A középiskolai mathematikai 
anyagot alaposan megrostáltuk, a fogalomalkotásra és gondolko
dásra lényeges elemeket elválasztottuk a lényegtelenektől, az első
ket erősen kidomborítottuk, az utóbbiakat minimumra szorítottuk, 
a több fokozatban tanított részeket egy fokozatba vontuk össze, az 
egymástól elszigetelt részeket egységes nézőpontoknak rendeltük alá, 
a formális anyagot ábrázolásokkal és gyakorlati alkalmazásokkal 
kapcsoltuk. Noha munkánkban ügyeltünk arra, hogy az előírt tan
terven lényeges változtatást ne tegyünk, mégis annyi időt nyertünk, 
hogy új anyagot, amelyet a mathematikai fogalomalkotás és gon
dolkodásmód szempontjából lényeges alkatrésznek tartottunk, taní
tásunkban tekintetbe vehettük. Így bevezettük a koordináta rend
szerekben való ábrázolásokat, az analitikai geometria és az infini- 
tezimális számítások elemeit, a függvényfogalmat pedig tanításunk 
középpontjába állítottuk. A túlterhelés felmerülhető vádjának el
kerülése végett tanítási módszerünket világossá, átlátszóvá, át
tekinthetővé igyekeztünk tenni és teljes erővel azon voltunk, hogy 
tanítványaink mindent már az iskolában megtanuljanak. Kidolgo
zott tanmenetünket iskolánk felügyelő hatósága is elfogadta és a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium sem ellenezte az annak alap
ján való tanítást.

A mathematikai tanítás reformja a 20. század első évtizedé
ben világmozgalom volt, amely nemcsak minket, hanem országunk 
más iskoláinak tanárait is foglalkoztatta. Különösen akkor, amikor 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület Beke Manó indítványára 
ez ügyben bizottságot küldött ki, amely két éven át számos ülés
ben foglalkozott a kérdéssel és igen alapos munkát végzett. Tár
gyalásainak eredményei magyar és német nyelven könyvalakban is 
megjelentek. Mindezek folytán más iskolákban is megkezdődött a 
reform szelleme szerint a tanítás.

Ugyanakkor egy másik mozgalom is keletkezett, amely a 
fizika tanításának megújítását tűzte ki célul. A mozgalom az 
Amerikai Egyesült Államokból és Angliából indult ki és Német
ország egyes iskoláiban is talajra talált. Nálunk Magyarországon 
is több iskola bevezette. Mi is felismertük nagy nevelő értékét és 
amikor 1904-ben átköltöztünk új épületünkbe, minden erőnkkel
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azon voltunk, hogy a fizikai gyakorlatokat lehetőleg tökéletes alak
jukban megvalósíthassuk. El nem múló hálával kell gondolnunk 
azokra a férfiakra, akik munkánk eredményessé tételében közre
működtek : Góbi Imrére és Eátz Lászlóra, akik iskolafentartónknál 
az ügynek szószólói voltak, Kéler Napóleonra, aki újabb és újabb 
adományaival az eszközök egy részének beszerzését lehetővé tette, 
Hittrich Ödönre, aki gyakorló helyiségről gondoskodott, Fellner 
Henrikre és Knuth Károlyra, akik ennek felszerelését tették 
lehetővé.

Később kémiai és biológiai gyakorlatokat is bevezettünk és 
hasonlóképen megfelelő gyakorló helyiségről és eszközökről gon
doskodtunk.

Időközben a fizika tanítás reformja ügyének sikerült meg
nyerni Zemplén Győzőt és Eötvös Lóránd bárót, akiknek vezetésé
vel megalakult a fizikai reformbizottság. Első látható eredménye 
az volt, hogy a közoktatási kormány 1913-ban és 1914-ben szün
idei fizikai tanfolyamot rendezett. Mindkét tanfolyam alkalmával 
a tanfolyam hallgatói a mi iskolánkban nyertek bevezetést és út
mutatást fizikai gyakorlatok tartásához.

1906-tól kezdve más reformbizottságok is keletkeztek, majd 
minden középiskolai tantárgy megkapta a maga reformbizottságát. 
Ha ezek közül nem is végzett mindegyik annyira beható, részletes 
és egységes szellemű munkát, mint a mathematikai bizottság, két
ségtelen, hogy az ország tanárságának körében ezek is élénk re
formmunkásságot idéztek elő. Ezek a reformok tehát egészen más 
irányúak és eélzatúak voltak, mint a fentebb említett, fölülről jövő 
vagy onnét sugalmazott mozgalmak. Ezek a középiskolának a tala
jából fakadtak és önmaguktól, mint természetes fejlődési eredmé
nyek alakultak ki. Nem alapultak általános nagy világfelfogásbeli 
elveken, sem a társadalmi egyesületeknek, vagy érdekköröknek 
jelszavain és önös érdekein, hanem alapultak az embernevelésnek 
ősi, semmi másra vissza nem vezethető alapfogalmain, az egyes 
tudományágakban rejlő ős gondolati elemeken. Bennük a közép
iskola külső formáiról és a jogosításról nem volt szó. A gimnázium 
és a reáliskola megkülönböztetése itt szerepet nem játszott. Ez a két 
valóban létező iskolafaj nem ösztönző és gondolatot adó forrás volt, 
hanem inkább akadály, amelybe a reform mindúntalan beleütközött.

E reformmozgalmakban a humánus is a természettudományi 
műveltség közötti különbség teljesen elenyészett. Az egységes közép
iskolának gondolata valójában az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület e reformmozgalmaiban izmosodott meg. A tanárság rá
nevelődött a gondolatra, hogy a középiskola igazi problémáit egé
szen másban kell keresni, mint a humánus és természettudományi 
műveltség jelszavaiban. Az egyesület budapesti közgyűlésén
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1911-ben tartott előadásomban*) igyekeztem összefoglalni a külön
böző medrekben folyó reformmozgalmak főbb gondolatait. Meg
állapítottam, hogy a tanterv nem lényeges és így a reform kérdé
sét tisztán a tanterv megváltoztatásával elintézni nem is lehet. A 
tanítás módszere, az iskola szervezete és berendezése, a képzés egész 
szelleme megváltoztatandó. A középiskola nem az önző érdekek
nek, hanem a nagy egésznek, a nemzetnek az iskolája. A nagy 
népeknél a nemzeti és hazafiúi nevelés volt mindig a nevelés ideálja, 
kell, hogy nálunk is az legyen. Nem közönséges értelemben vett 
gyakorlati emberekre van szükségünk, hanem nagy gyakorlati 
alkotó ideálistákra. Hogy e célt elérhessük, minden tanulót tüne
mények, történetek, cselekvések középpontjává kell tennünk. A 
jövő középiskolának nem tanító, hanem tanári vezetés mellett dol
gozó iskolává kell válnia.

A bekövetkezett világtörténeti események az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület kebelében lefolyó reformmozgalmaknak vé
get vetettek. Tantervekben vagy egyéb külső jelekben tehát nem 
maradt meg emlékük, de annál nagyobb volt a hatásuk a közép
iskolai tanárságra. A tanítás középiskoláinkban önmagától, minden 
felülről jövő törvényes, vagy rendeleti intézkedés nélkül megvál
tozott. E szellemi mozgalmakból kifolyólag a tanárság önmagától 
reformálta meg a maga tanítását. A középiskola tisztán saját belső 
fejlődési folyamatának következményeképen egészen mássá alakult, 
mint amilyen volt a múlt század 90-es éveiben.

Az összeomlás utáni időkben a közoktatási kormánynak a 
középiskola szempontjából legnevezetesebb intézkedése az, amely 
a tanárképzés megreformálására vonatkozott. Ez az intézkedés is 
egyenes következménye volt az Országos Középiskolai Tanáregyesü
let kebelében lefolyó reformmozgalmaknak.

A közoktatási kormány az 1924. és az 1926. évi törvényekkel 
igyekezett a változott követelményeknek eleget tenni. Ez a két új 
törvény nem a Tanáregyesület reformterveinek, hanem az 1883. 
XXX. törvénynek szellemében változtatta meg a középiskola külső 
formáját. A gimnázium és a reáliskola mellé egy harmadik közép
iskolát, a latinos, de görög nélküli reálgimnáziumot teremtette meg, 
amely az V. osztálytól kezdve a német mellett egy második élő 
nyelvet (angolt, franciát, vagy olaszt) tanított.' Ugyanilyen szel
lemben történt a leányiskolák megalkotása is. Volt tehát immár 
hat féle középiskola ugyannyi különböző tantervvel.

Amikor azonban a kormány az iskolafenntartókra, illetőleg a 
tanári testületekre bízta annak megállapítását, milyen típusúvá legyen 
az eddigi gimnázium, kitűnt, hogy a reálgimnáziumi típus a leg
népszerűbb, mert a legtöbb helyen ezt választották. A közvélemény

) Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1911. évf. 5—14. old.
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e megnyilvánulása elől a gimnáziumok sem térhettek ki, tehát ők 
is kérték: engedtessék meg nekik, hogy a görög nyelvvel párhuza
mosan ők is taníthassanak második modern nyelvet. Ebben a moz
galomban is talán a mi iskolánk volt az első. Az engedélyt meg is 
kaptuk, sőt a reáliskolák is engedélyt kaptak ahhoz, hogy bevezet
hessék a latint, ami által szintén két ágazatává váltak. Ilyen mó
don a középiskola tíz különböző alakban jelentkezett. Azután jött 
a harmadik, illetőleg a mindennapi tornaóra és a gyorsírás taní
tásának kötelezővé tétele, ami újabb változásokat vont maga után. 
De ez sem volt elegendő. A reáliskolában érettségizett tanulók is 
engedélyt kaptak arra, hogy kiegészítő érettségi vizsgálatot tehes
senek a latin és a görög nyelvekből.

Meg kell állapítanunk, hogy Raffay Sándor dr. püspökünk 
volt az első, aki észrevette, hogy e sok változás a középiskolát 
eredeti jellegéből teljesen kiforgatta és aki felismerte, hogy az egy
séges középiskola megteremtésének ideje eljött. Minden egyes alka
lommal azok előtt is, akik közelebb álltak hozzá és szélesebb körű 
testületek előtt is folyton hangoztatta azt a véleményét, hogy meg 
kell teremteni az egységes középiskolát.

Ilyen előzmények után született meg az 1934. évi középiskolai 
törvényjavaslat. Első alakjában az egységesség csak az alsó négy 
osztályra szorítkozott, de a törvényjavaslat országgyűlési tárgya
lása alkalmával kiterjesztetett valamennyi osztályra.

Mit várhatunk tőle? Mindenek előtt várható, hogy a törvény 
szerencsés megfogalmazása folytán nem fog a fejlődést akadá
lyozó külső formává válni. A második élőnyelv megválasztásában 
az iskoláknak teljes szabadságuk van. A nagy nyugati népek nyelve 
helyett a körülöttünk élő népek nyelvét, a lengyelt, horvátot, tótot, 
románt, szerbet is lehet választani. Sőt egyes iskolák felsőbb osz
tályaiban a latin helyett ábrázoló mértani és vegytant is lehet be
hozni. A leánygimnáziumok pedig helyi tantervűk szerint a nőiség- 
nek megfelelően változtathatják meg a fiúgimnáziumok részére 
előírt tantervet.

Az alkalmazkodó képesség még nagyobbá válik az által, hogy 
a törvény a tanterv megállapítását a minisztériumra bízza. Mód van 
tehát arra, hogy a tanterv az újabb tapasztalatoknak megfelelően 
a törvény megváltoztatása nélkül megváltoztassák. Nyitva van 
továbbá az ajtó ahhoz is, hogy a helyi viszonyok szerint az egy
ségesség dacára egyénileg némileg különböző iskolák is kifejlőd
hessenek, ahogy az Angliában van. Azokban az iskolákban, ame
lyek erre be vannak rendezve, a laboratóriumi gyakorlatok alapján 
való tanítás is érvényesülhet.

Az új gimnáziumnak legértékesebb jellemvonása az, hogy a 
nemzeti tárgyakat előtérbe helyezi és köréje csoportosítja a többit. 
Ismertetésemet nem fejezhetem be méltóbban, mint úgy hogy erre
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vonatkozólag idézem Sebes Ferenc felsőházi tagnak a törvényjavas
lat tárgyalásánál elmondott beszédéből következő emlékezetes sza
vait: „A fiatalság ismerje meg nemzetét, ismerje meg önmagát
és teljék meg lelke nemzeti gondolatokkal és érzésekkel. Tudja meg 
a fiatalság, hogy mint minden nemzetnek, a magyar nemzetnek is 
Istentől kitűzött hivatása, elvégzendő történeti feladata van, 
amelyért ő felelős. Ez az új magyar felemeli fejét és szét tud nézni 
a világban és fel ismeri, milyen szellemi áramlatok, milyen törek
vések jelentkeznek, hogy azokba belekapcsolódjék és azokat ön
magának és nemzetének javára tudja értékesíteni. A magyar nem
zet útja nem finom autosztráda, amelyen símán, zökkenés nélkül 
tovasíklik a jármű: a magyar nemzet útja romokon, törmelékeken 
visz át és sziklák közé, a Kárpátok és Erdély bércei felé kanya
rog. Kemény fészket ver a sas sziklák és tövisek között és a ma
gyar fiatalságnak is kemény iskolában, nem pólyákban babusgatva, 
hanem kemény férfinevelő iskolákban kell felnevelődnie.“

Mikola Sándor.
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KÖZÉPISKOLAI IRODALOMISMERETÜNK 
A VÁLTOZÁS ÚTJÁN.

Ha ma valamilyen viszonylatban az átalakulásról beszélünk, 
szinte kikerülhetetlen, hogy ehhez ne ismert és sokat emlegetett 
közhelyek adják meg az elvi alapokat. Átmeneti kor vagyunk — 
mondják —, élet- és társadalmi formáink az ingadozás képét mu
tatják. Az az örökség, melyet a forrongásaiban is egyensúlyt tartó 
gazdag XIX. századtól kaptunk, felbomlóban van és a szellem 
hiányérzete tapogatózva keresi az eljövő, ismét biztonságot ígérő 
új formákat. E változásban lehet magatartásunk a panaszkodás, 
az elégedetlenség, lehet a múlt elégikus dicsérete, lehetünk a vál
tozások fenntartás nélküli rajongói, a múlt mindenestül felszámolói 
vagy új szintézisekre törekvők: az előbbi közhelyeknek, ha igaz
ságtartalmuk megállapítása a jövőre tartozik is, kétségtelen szub
jektív és korszerű hitelük van s korunk szellemi spektrumának el
engedhetetlen szín-eleme magának ennek a változásnak és átalaku
lásnak a tudata.

Mégis nagyon messzire vezetne és ködös távlatokba kellene 
nyúlnunk, ha a magyar középiskola mai gyakran változó életét, 
ebből a köztudatból akarnók megmagyarázni. Még inkább ajánlatos 
az óvatosság az elvi háttér megkeresésében most, midőn a magyar 
középiskolának csupán csak egyetlen tantárgyára szegezzük a sze
münket és rajta próbáljuk megtalálni és megmutatni a változás 
tüneteit. Kétségtelen, hogy mindaz az elmozdulás, mely a mai 
középiskolában, annak egyes tantárgyai tanításában végbemegy, 
eredője. iskolán kívüli erőknek, de ezeknek az erőknek az 
útja nagyon is messziről induló és túlságosan szövevényes ahhoz, 
hogy egy rövid áttekintés rajtuk alapulhasson. E soroknak nincsen 
más céljuk, mint néhány közvetlenebbül ható erő következményeit 
megjelölni a mai középiskolai irodalomismeret tanításában. A 
három erő: a tanítás általános módszerének új formája, az irodalom- 
tudomány változása és az irodalmi nevelés újabb megfogalmazása. 
Sietünk egyúttal annak a hozzátevésével is, hogy mind eme bemu
tatásban nem végső eredmények kodifikálásáról lesz szó, még 
kevésbbé elvek hangsúlyozott megvitatásáról, hanem változásban 
lévő állapotról, sok tekintetben inkább csak kezdetekről, melyek 
nagyon is messze vannak attól, hogy a megállapodottság biztos 
jegyével dicsekedhessenek.
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1. Az első erő érvényesülése bizonyos feszültség kíséretében 
jelentkezik. Ez a feszültség a régebbi és az újabb tanítási gyakor
lat között érezhető. Nálunk, ahol az elvi küzdelmekre oly kevés a 
hajlam, e feszültség inkább lappangó és félmondatokban fel-fel- 
bukkanó: a különbségek igazi meghatározására még nem vállal
kozott senki sem. Hallunk időnként vádakat a régibb iskola és 
tanítási gyakorlata ellen, hallunk panaszokat egyoldalú intellek- 
tualizmusról, mely ama régibb iskolának állítólag jellemzője volt, 
annak pusztán tanultató és recipiáltató módszeréről, melyet az új 
iskolának kell a maga emberi egésszé, öntevékenységre és munkára 
nevelő gyakorlatával helyettesítenie.

Milyen a helyzet már most, ha mindezt a középiskolai 
irodalomismeretre vonatkoztatjuk? A régibb iskola irodalmi neve
lése kettős alapon nyugodott. Az egyik a rátermett tanár személyi
ségének szuggesztív ereje, mondhatnánk varázsa. Ha az iskolából 
rég kikerülteket megkérdezzük, hogy iskolai életük mely moz
zanatait tartják különösen értékeseknek, emlékezésük igen gyak
ran a magyar órákat veti a felszínre. Emlékeznek lelkes, színes 
és gazdag tanári „magyarázatok“-ra, egy-egy nagy írónkra, kivel 
tanáruk különösen sokat és behatóan foglalkozott. Csak azt nem 
szabad tőlük megkérdezni, hogy van-e emlékükben e színes órák
ról valami pozitivum is, egy világító erejű mondat vagy szó, me
lyet örök útitársként visznek magukkal. Alig találunk ilyet s e 
hiány azt bizonyítja, hogy az, ami az ily irodalmi nevelésből a 
jövőre átvihető vagyonként megmaradt, nem igen több, mint a pil
lanatnyi hevületet adó retorikus szó továbbzengése, érzületi húrok 
huzamos rezgése, a fiatalság emlékeivel állandóságra bírt érzelmi 
atmoszféra. A passzivitás, a kiszolgáltatottság állapota ez s ha 
„müveit középosztály“-unk irodalmi igényeit szemügyre vesszük, 
lehetetlen fel nem ismerni benne ezt a jegyet, mely mindig előbuk
kan, ha ennek a rétegnek az olvasmányait figyeljük. Különösen 
pedig akkor, ■—- mint ez századunk elején történt —, midőn közép- 
osztályunk ízlése az irodalmi korváltás bizonytalanságaiba kerül. 
Az iskolában az irodalomról, ennek jelenségeiről hallott lelkes és 
a szuggesztív tanár-egyéniség szájából jövő szavak hatása tehát 
maradandó ugyan, de az autonóm, a maga lábán járásban is igényes 
közízlés kialakítására igen kevéssé alkalmas.

A közelmúlt iskolájának irodalmi nevelését a másik oldalon 
a historizmus biztosította. Azt jelentette ez, hogy a tanulók a tan
könyv útmutatása nyomán a magyar irodalmi múltnak jóformán 
egész területét végigjárták. Itt mutatkoztak éppen a legnagyobb 
hiányosságok a középiskolai irodalmi nevelésben. Az irodalmi múlt 
mindazon alkotásainak elolvastatása, tehát valóságos élménnyé 
tevése, melyekről a viszonylagos teljességre törekvő irodalomtörté
neti tankönyv szólt, fizikai képtelenség volt s így még a legnagyob
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bak ismeretét is csak valami tessék-lássék olvastatás biztosította. 
A személyes olvasmányélmény háttérbe szorult, mert az időt elvette 
a kész ítéletek, megállapítások, adatok megtanultatása. Bármeny
nyire is károsnak mutatkozik ez a módszer éppen a közönségneve
lés szempontjából, botorság volna könnyed felelőtlenséggel pálcát 
törni felette. Volt ennek is elvi értelme, különösen addig, míg 
Beöthy Zsolt klasszikus tankönyve volt szinte egyetlen vezető je. a 
magyar középiskolák irodalomtörténeti oktatásának. Formulázásai, 
ítéletei és összefoglalásai a könyvét tanulók számára az irodalom- 
történeti gondolkodás oly iskoláját jelentették, melynek hatása 
maradandóságban nem maradt mögötte a kiemelkedő tanáregyéni
ségének. Az egészen más lapra tartozik, hogy ama nem egyszer 
évtizedek elmúltával is szószerint felidézhető formulák és megálla
pítások alkalmasak-e ma a közönségnevelés céljaira, de stílust és bizo
nyos ítélőerőt alakító erejük kétségtelen. A baj inkább az volt, 
hogy ezt a historizmust egy majdnem pedagógiai pesszimizmusnak 
nevezhető hangulat is vezette. A régi iskola nem hitt eléggé ön
magában s a megközelítően teljes történeti áttekintést, mint a nem
zeti műveltségtudat zálogát, a középiskola keretén belül azért is 
erőltette, mert ezt az időt utolsó alkalommal gondolta e műveltség- 
tudat rögzítésére. Csak hadd menjen át az ifjúság -—• mondta — 
szellemi múltúnknak lehetőleg minden tényén, hiszen az iskolából 
kikerülvén, soha többé nem fog gyönyörűségért, tanulságért, ön
tudatbeli megerősödésért a régiséghez fordulni.

E tanítási és nevelési mód ellenzéke a mostani években van 
kialakulóban. A középiskolai irodalmi oktatás és nevelés elmélyí
tését sürgeti, mert szeme az iskolán túlra is tekint és irodalmi köz
műveltségünk alacsony szintjét látván, a középiskola felelősségét 
keresi a mai állapotokban. Követelései talán túlzottak, de az bizo
nyos, hogy iskola és élet oly kapcsolatára törekszik, mely régeb
ben feledtségbe ment. Módszerbeli támogatója az ú. n. munkaiskola, 
a tanulói öntevékenység követelése.

A munka-iskoláról igen sok téves nézet van forgalomban. Van
nak, akik benne látják az egyedül üdvözítő pedagógiai módszert. 
Gyermek-kényeztető korunk a „játszva-tanulás“ paradicsomi álla
potát véli benne felfedezni. Aggodalmaskodó ellenzői féltik tőle 
a tanári tekintélyt, a tanítási órák ünnepélyes menetét és tartanak 
az anyagteljesség csorbulásától is. E tévedések barát és ellenség 
túlzásaiból származnak. A munka-iskola nem könnyítés, nem valami 
pedagógiai arcanum, mely minden bajt megszűntet. A munka-iskola 
nem más, mint a szellem igényeire és erőfeszítéseire való nevelés. 
Megvalósulása pedig nem pusztán a mindenki által elsajátítható 
módszer kérdése, hanem épp úgy a tanító egyéniség eredménye, 
mint minden múlt és még ezután eljövendő pedagógiai elgondolásé.
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Visszakanyarodván tárgyunkhoz: az irodalom-tanításban a 
munka-iskola biztosítani akarja az olvasmány-élményt. Végső kö
vetkezményeiben hadat üzen minden olyan tudnivalónak, melyet 
nem támaszt alá az olvasmány. Jelszava: előbb a mű, azután a róla 
szóló mondanivaló. Munkája abban áll, hogy véleményalkotásra 
kényszerít és olvasni tanít. Talán nem kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy e pedagógiai ideálképpel szemben mennyi nehézséget támaszt 
a valóság. Szükséges hozzá a kislétszámú osztály, a kérdezés és a 
feleletre kényszerítés művészetében jártas tanár, az olvasmány
anyag könnyen hozzáférhető volta, a számonkérésnek az anyag
tudást ellenőrző formájával szemben a szellemi minőséget stílus
ban és szerkesztésben megkövetelő új alakja, tankönyveinknek 
nem mindent készen tálaló, hanem problémaállító új felépítése. 
A voltaképi munka nem is a legfelsőbb osztályokban folyó irodalom- 
történeti oktatásra esik, hanem az alsóbb fokokra, hol a mű még 
jobban önmagában érvényesülhet, mint fent, a történeti teljességre 
törekvés idején. Mind eme akadályok legyőzésétől még nagyon is 
messze vagyunk. És legyőzésük után is elénk mered az elvi kérdés: 
mi ér többet, a történeti folyamat megközelítően teljes tudatosí
tása, e folyamat imponáló nagyságának láttatása, vagy pedig az 
egyesekben való elmélyedés, az írói alkotás felé induló állandó szel
lemi reakció, az irodalmi igényre való nevelés? E sorok írója könnyen 
adhatna a kérdésre valamely szubjektív ízű feleletet, de e helyen 
elégnek tartja az antinómiák felállítását. Az eljövendő szintézis első 
óvatos lépése ez.

2. Középiskolai irodalmi oktatásunk arculata változóban van, 
mert mássá lett a mögötte álló szaktudomány. Bár soha sincsen 
arra szükség, hogy az iskola lélekszakadva loholjon a tudomány 
után, a lépéstartás kikerülhetetlen is, kötelező is. Két okból. A 
középiskolában tudományosan képzett emberek tanítanak, akik a 
nevelő munka mellett tudományszakjuk szavait fordítják le az 
iskola nyelvére. Az újabb tanárnemzedék pedig már az egyetemen 
a tudománynak a régibb állapottól nem egy tekintetben eltérő, 
továbbfejlesztett módszereit és eredményeit ismerte meg. Kézen
fekvő, hogy ezeknek az iskolába való átplántálása is állandóan 
folyamatban van. De ettől az egészen természetes és szükségszerű 
helyzettől függetlenül is, ha az iskola a maga életkapcsolatait meg 
akarja tartani, feladatának kell tudnia azt, hogy növendékeinek 
ne csak visszapillantóan adja át az igazságokat, hanem őket ugyan
akkor saját korukba is belenevelje. Amidőn a természettudományok 
legújabb vívmányait és felfedezményeit megismertetjük velük, igen 
töredékes nevelés volna az, ha a szellemtudományok újabb formái
nak, eredményeinek mintegy a kezdeti jelzései kimaradnának a 
középiskolából. Mivel a középiskola jövőbeli jellegétől elválaszt
hatatlan az egyetemi pályákra való előkészítés követelménye, már
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itt, természetszerűen a felsőbb fokokon, állandóan látszaniuk kell 
azoknak a kezdő lépéseknek, melyek a tudomány felé vezetnek.

Azt az irodalomtudományt, mely a múlt század végi és a szá
zadmik eleji középiskola irodalmi nevelése mögött állt, a „poziti
vista“ jelzővel szokás emlegetni. A pozitivizmus voltakép filozófiai 
rendszer, mely létrejöttét a természettudományok XIX. századi 
hatalmas fejlődésének köszönheti. Mint a szellemtudományi anali- 
zis és szintézis irányító elve a század végére hatalmába kerítette az 
irodalomismeretet és a történetírást is. Az irodalomismereti poziti
vizmusnak köszönheti tudományszakunk azt a felbecsülhetetlen 
munkát, melyet irodalmunk múltjának számos és nagyérdemű ku
tatója és magyarázója a felfedezés, gyűjtés, részletelemzés, forrás- 
kutatás és rendszerezés terén elvégzett. A pozitivizmus tényszere- 
tete, tárgyhűsége és haladás-igézete, társulva mindehhez a mille
náris hangulatú magyar kultúrexpanzió gondolata, adta meg e 
munka lendületét. A magyar irodalomismeret ebben az időben emel
kedett a tudomány rangjára és ismerte fel a maga korszerű nem
zeti hivatását. Oly módszereket érzett a kezében (Taine, Brunetiére 
és a német részletkutató filológia/ példái nyomán), melyek a leg
kétségtelenebb igazságokhoz való eljutással kecsegtettek. Mindezek 
az igazságok azonban érvényességüket a kézzelfogható valóságok 
(adatok, az irodalmi mű, racionális elemei kölcsönhatások) és az 
alkotásnak a természettudományos pszichologizmussal kinyomozható 
területein mutatták meg. Hozzájárult még a magyar irodalomisme
reti pozitivizmussal az a vonása, hogy irodalmunk ú. n. népies
nemzeti korszakából egy kissé már majdnem iskolássá merevített 
irodalmi dogmát vont el és ezt a dogmát a múltba is visszavetít
vén, mellőzött vagy aláértékelt oly irodalmi valóságokat (pl. a 
magyarországi latinság, a XVIII. század „nemzetietlen“ kora), me
lyekre ez a dogma nem volt rávonható és így az irodalomszemlélet 
totalitását veszélyeztette.

A vele szemben felmerült új irodalomismereti irány, mely 
részben magyar gyökerekből (Kemény Zsigmond, Bodnár Zsigmond, 
Böhm Károly, Salamon Ferenc), részben a német és francia anti- 
pozitivista filozófia és irodalomtudomány alkotásaiból táplálkozott, 
„szellemtörténeti“ néven ismeretes. Visszaiktatta jogába a műalko
tást létrehozó szellemet, mely szerinte a pozitivizmus módszereivel, 
a gyűjtéssel, adatfeltárással, ezeknek mechanikus rendbe való állí
tásával, a természettudományos pszichologizmussal meg nem köze
líthető, hanem csak a müalkotó erővel teljesen egyenlő erejű, kon- 
geniális intuícióval. A tudós-típus fogalmát teljesen átalakította: 
a mindenki által megtanulható módszeresség hatalmát megingatta 
s helyébe a megértés szubjektív veretű képességét és rátermett
ségét tette. A tudomány nyelve egyéni nuance-okat kapott, új ka
tegóriák teremtődtek (stílkritika, közönségtörténet, a táj, faj és



15

felekezet spirituális adottságai stb.), a vizsgáló érdeklődés a problé- 
matikusabb tények (az írók legnagyobbjai, átmeneti jellegű kor
szakok) felé fordult és a régebben figyelemre alig méltatott anyag 
új megvilágításban részesült. Szorosan a mi tudományosságunkat 
nézve, ez a szemlélet hozta meg az Arany-Gyulai-Kemény nem
zeti klasszicizmusának életszerű meghatározását, az ú. n. „felúju- 
lás“ korának preromantikus egységét, romantikánk magyar 
értelmű körvonalait, a XVIII. század közepének rehabilitálását 
és latinságunknak a magyar szellemi fejlődés egységébe való 
beállítását.

A tudomány megváltozott mozdulatainak középiskolai követ
kezményeit vállalni és megvalósítani az újabb tanárnemzedék fel
adata. Ez a vállalás és megvalósítás nem mondható valami könnyű 
munkának. Tudnunk kell azt, hogy az új tudományos szemlélet
nek ma még igen számottévő, bár inkább érzelmileg, mint elvileg 
színezett ellenzéke van s nem egyszer tanúi lehettünk annak is, 
hogy ez az ellenző hang éppen a tanárság szakközlönyeiben szólalt 
meg. A tudomány lépéseit figyelő tanár észrevehetett — szeren
csére, igen ritkán — a szellemtörténet zászlaja alatt tudományos 
kalandokat is. Mindkét jelenség arra figyelmeztet, hogy a leg- 
elsőbbrendű feladat az átmenet zökkenésmentes biztosítása. Tan
eszközeinket, tankönyveinket még a régi tudomány hozta létre s 
az ezek és a középiskola tudományba is belenevelő feladata között 
lévő távolságot annak a meghatározhatatlan művészetnek kell át
hidalnia, melyet közönségesen pedagógiának szokás nevezni. A 
finoman tapintó pedagógus-kéz mutathatja meg a kategóriák cseréjé
nek és a szemlélet átváltásainak lehetséges és hasznos útjait.

3 A harmadik erőtér, mely a középiskolai irodalomismeretre 
átalakítóan hat, a legújabb keletű és a magyar középiskola nap
jainkban megtörténő reformja hozta létre. Ez: az irodalmi nevelés 
és oktatás megnövekedett jelentősége. Az irodalom- és történet
ismeret a közeljövő középiskolájában centrális helyet kap. Nagyon 
valószínű, hogy azok, kiket korunk felelőtlen zsurnalizmusa félre
vezetett, megütközve utasítják vissza ez éppen nem „gyakorlati“, 
sőt egészen „haszontalan“ tantárgyak jelentőségbeli megnöveke
dését. Ha azonban fel tudunk emelkedni annak a belátásáig, hogy 
nemzetünk kiegyenesedése mindenek előtt szellemi magatartásunk 
megváltozásától függ, a reformszándéknak igazat fogunk adni.

Mai szellemi magatartásunkat a szellemtudományok formál
ják. A XIX. század a természettudományok anyagi valóságainak 
bűvöletében élt s ma ezek a természettudományok is megtalálták 
a maguk visszaútját a matériától a konstruáló szellemig. Az iro
dalomismeretnek régebben is megvolt a maga nemzetnevelő hiva
tása, de éppen korszerű volta miatt e hivatást újra meg kell fogal
mazni. Régibb nemzetnevelő célja erősen az államgondolat jegyé
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ben állt, ma legfőbb kötelességünk, hogy megmentsük népünket, 
mely négy állam keretében éli a maga keserves életét. A mai 
irodalomismeret, mely népiségünk szellemi mozdulatairól ad szá
mot, egy, a politikai határoktól független egység és összefüggés 
kilátópontja. Amint a mohácsi katasztrófa után a magyarországi 
latin irodalmiság az őrzője és továbbplántálója a Mohács előtti 
„Hungária“ tudatának, ugyanolyan szerepe van ma az irodalom
ismeretnek.

Horváth János egy helyütt úgy határozta meg az irodalom- 
történetet, hogy az a nemzeti önismeret szerve. Tegyünk ehhez még 
egy Kemény Zsigmond-idézetet: „Tévedni a halandó gyöngesége, 
de önismeretre törekedni az Isten parancsa, mely az egyéneket és 
népeket csalódásaik által bünteti.“ Csalódásokban éppen elég ré
szünk volt és ideje, hogy öneszméletünk megerősödésével e bün
tetés alól felszabaduljunk. Ama régibb irodalomszemlélet is hordott 
magában nemzettudatot, de az önelégült kor inkább csak a maga 
külsőséges szépségeit nézte a tudat tükrében. Nem szerette látni 
azt, ami boldog nyugalmát zavarja, szellemünk feszültségeit, ellen
tétes vonásait. A ma érdes levegője kritikaibb és felelősségteljesebb 
nemzetszemlélet követel. Irodalmunk múltja, mely képességeink
nek, szándékainknak bíztató megvalósulásait, tragikus megtorpa
násait, nemzeti problémáinkat a politikai életnél tisztábban és 
élesebben mutatja, adja meg a nevelők számára a leghasznosabb 
alkalmakat a jövőt.alkotó nemzettudat kialakítására. Az iskola 
ebbeli munkáját megkönnyíti, hogy a magyarság legnagyobb neve
lőit ma nem másutt, hanem a par excellence nemzeti szellemtudo
mányok, az irodalom- s történetismeret művelői között találhat
juk meg. E tudományokban most folyik — részben már be is feje
ződött —, szellemi múltúnk teljes összefoglalása, múltbeli nagy
jaink személyiségének és munkásságának nem theátrális szobor
ként való megmerevítése, hanem jelent-formáló életszerűségükben 
történő felfedezése. Maga a tudomány is önkínzó kutatással próbál 
feleletet adni európai megállásunk, hivatásunk és megjobbulá- 
sunk nagy kérdéseire.

Sorsunk attól függ, fel tudjuk-e öltözni az új embert. Magá
nak népünk egészének is, nemcsak a jövőt jelentő ifjúságnak, egy 
nagy nevelési folyamaton kell keresztülmennie. Az iskola vállalja 
ebből a maga részét. Ő maga is idomulni próbál a megújhodó idő
höz. Keresi a módszert, mely a igazságokat maradandóvá és kívá
natossá tesz, meggyújtja mécsét a tudomány fáklyájánál és aktív 
részesévé válik népi közösségünk lelki átalakulásának. E szán
dékok és célok, ez akaratok és leendő megvalósulások biztosít
ják a ma és a jövő magyar középiskolájának szent hivatásbeli 
méltóságát.

16

Kerecsényi Dezső dr.
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HOGYAN KELETKEZETT VETÍTŐKÉPES GYŰJTEMÉNYÜNK?

A könyvekből elsajátított képzetek, képek, emlékek raja ele
venedett meg lelkemben akkor, amikor 1931 nyarán iskolafenntartó 
egyházunk jóvoltából a Simonyi-alapítvány költségén valóra vált 
régi álmom, hogy Rómát, Nápolyi,' Pompeiit láthattam. 1931 őszén 
megtartott beszámolóm késztetett arra, hogy az előadásomhoz szük
séges vetítőképeket összeszedjem.

Turkálni, kutatni, felfedezni gyermekkori ösztön az emberben. 
A jelen esetben a szükség arra kényszerített, hogy vetítőképeket ke
resve elinduljak felfedező útra iskolánk különböző helyiségeiben. 
A klasszika-filológiai szertárban találtam is néhány sorozatot. A többi 
szertárak fiókjaiban is akadt sok nekem való kép. És elámultam a 
talált képek sokaságán. Felvetettem az eszmét, hogy rendezni kellene 
gyűjteményünket. A tanári testület rokonszenvvel fogadta az eszmét. 
Az egyes szertárosok pedig készséggel vállalkoztak a közreműködésre 
és segítségükkel szakok szerint rendeztem és egységesítettem gyűjte
ményünket. Az igazgatói szobától kezdve fel a fizikai szertár fiók
jáig csakhamar előkerült a diapozitívek sokasága. Ekkor láttuk csak 
valójában, mennyi kincsünk van. Legtöbbje földrajzi vonatkozású 
volt. Koch Istvánnak egy húsvéti vakációja ráment a történet-föld
rajzi szakba osztott képek rendezésére. 1934 március 20-i módszeres 
értekezletünkön jelentettem be a rendezés elkészültét, mutattam be 
az 1815 darabból álló és 8 szakcsoportba osztott gyűjtemény kataló
gusát és elhelyezési leltárát.

Ezt a hatalmas gyűjteményt nem szertári dotáció, nem is állami 
ajándékozás, hanem az iskola tanárainak munkája hozta össze több
nyire úgy alkalomadtán. Valahányszor Mikola Sándor vakációban 
turistaruhában, hátizsákkal útra indult, a fényképezőgépet is ma
gával vitte. Felvételeket készített a régi Nagymagyarország érdekes 
városairól és tájairól, nemcsak a drága, kedves Vendségről. Télen 
aztán a lemezekről diapozitíveket készített. Ugyanígy készített vetítő
képeket olaszországi, svájci, ausztriai, németországi és más külföldi 
útjainak emlékeiből és eltette a képeket valamelyik fiókjába, hogyha 
valakinek majd szüksége lesz rájuk, megint elővegye. Csinált még 
képeket fizikai jelenségekről, meg a csillagos égről is. Megörökítette 
iskolai belső életünknek emlékezetes eseményeit, érettségi bizottságo
kat, osztályokat, tanulócsoportokat, kiállításokat, iskolánkba beszál-

2



18

lásolt népfelkelőket, iskolai diák és tanári kirándulásokat. Gyűjtemé
nyünknek ez a része a mi iskolánk családi albuma.

Másik nagy fényképezünk és diapozitív-készítőnk Sulek József. 
Az olasz, osztrák, svájci és francia Alpokat járta vakációs útjain. 
Azok emlékei a csodálatosabbnál csodásabb helyek és részletek mű
vészi megörökítései. Emlékeinek ebből a gyönyörű kincstárából ő is 
sajátkezűén diapozitíveket csinált és iskolánknak adományozta. Hogy 
finom felvételeinek nem mindegyikéből van diapozitívünk, annak 
oka .csak az, hogy erre a célra az ő kényes ízlése nem tartotta a fel
vételeket mind egytől egyig alkalmasaknak.

Gyűjteményünk egy része Rátz László pártfogásával szerez
tetett be áz ő igazgatóságának idején tartott előadások alkalmával. 
Hittrieh Ödön is nagy pártfogója volt az ügynek. Az egyiptomi és 
görög vonatkozású sorozatokat az ő értékes előadásainak köszön
hetjük. Gyűjteményünk egy unikuma is az ő nevéhez fűződik: a 
Stoy-féle „Bilderakademie für die Jugend“ című régi mű képeiről, 
Minden lemezen egy-egy bibliai kép körül odavágó valláserkölcsi 
és művelődéstörténeti képecskék csoportosulnak.

Vallási és egyházi nevelés szolgálatára rendelkezésre áll az a 
sorozat, amely Liesegang-cég kiadásában Luther életét adja.

Állandó használatban van az a sorozat, amelyet Kubacska 
András szerzett be. „A geológiai korok ősgerincesei“ című, 81 da
rabból álló csoporthoz ő értekezést is írt, amely a gyűjteményben 
rendelkezésre áll.

Loisch János 1911-ben Berlinről tartott előadásához szintén 
egy diapozitív-sorozatot készíttetett. Kiinger német festő műveire 
vonatkozó diapozitív-sorozatot egyik volt tanítványának, Moiret 
Gusztávnak köszönhetjük. Egy másik osztályának önképző köre pedig 
Shakespeare-sorozatot hozott össze.

Kliment Jenő, mint Itáliának nagy szerelmese, több iskolai ki
rándulást vezetett óda. A fiúk felvételei nyomán diapozitívek ter
mettek, amelyeket aztán az ő szakavatott szavai mutattak be. Neki 
köszönhető a gazdag Velence-Róma-Nápoly-Pompeii-sorozat, amely 
az 1924. évi húsvéti kirándulásnak a terméke. A felvételeket job
bára iskolánk akkori növendéke, ifj. Vajda Pál készítette és itt
hon apja műtermében feldolgozta.

A „Projektion für Alle“ vetítőkép-sorozat, amely konstanti
nápolyi, itáliai, berlini, párizsi, londoni képeket, Goethe és Cervantes- 
illusztrációkat, csillagászati és a Dolomitokra vonatkozó képeket tar
talmaz, Hittrieh Ödön igazgatóságának idejében lett iskolánk 
tulajdona.

Régi tanítványunk, Feledy Pál és édes atyja, Feledy Dezső 
igazgató is sok értékes olaszországi és hollandiai képpel gazdagította 
gyűjteményünket. Feledy igazgató és fotóklubjának tagjai ezen kívül
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szívesek voltak segítségemre lenni, amikor felírás nélküli képek meg
határozásáról volt szó.

Mint kirándulásszervező és műtörténész jó szemével nagy ha
tással volt a kirándulásoknak képekben való gyümölcsöző voltára 
Oppel Imre. A Benczur-kör, amelyet ő alapított, télen csaknem heten
ként tart. vetítőképes műtörténeti előadásokat. Most kezdte meg a 
művészettörténeti diapozitív-gyűjtemény összehozását, amihez alapot 
az idei e célra szolgáló pénzgyűjtésünknek szép eredménye ád.

A képek számát a Simonyi-alap segítségével történt külföldi 
tanulmányutak is gyarapították.

Nem pontos története ez vetítőképes gyűjteményünk keletkezé
sének, de ez is mutatja, hogy a tanárok és tanítványok buzgósága, 
ügyszeretete és kedvtelése dotáció nélkül is gazdag gyűjteményt hoz
hat össze. Azt is mutatja, hogy a Simonyi-alap segítségével történt 
külföldi utazások ebben a vonatkozásban is gyümölcsözők lehetnek. 
Biztosra vesszük, hogy gyűjteményünk rendezése és e beszámoló is 
még jobban fellendíti a vetítőképes előadásokat iskolánkban. Az 
oktató film, ha olcsó és közkeletű lesz is, nem fogja feleslegessé 
tenni az álló képeket.

Szolár Ferenc dr.
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A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNYAI.

Sor
szám

Az alapítvány elme, alapítója, 
rendeltetése, kezelője

Az alapítvány Az alapítvány 
eredeti értéke 1918-ban 
értéke K

1. Iskolai szükségletekre és tanárok részére tett alapítványok.

1

2

3

4

5

6

7

Glosius —  A rtner-alapítvány. Az
alapítványt te tte  Glosius D ániel 
1830-ban és özvegye 1850-ben. 
R endeltetése a gim názium hoz  
szükséges tanszékek dotációjához 
való hozzájárulás és ösztöndíj.
Házba vo lt fek tetve ............................
Múzeum- és könyvtár-alap. Az 
alap ítványt tette  Szentiványi Bo- 
gom ér 1870-ben a tanári könyvtár
kezelőjének díjazására.......................
A lunm eum -alap. A z alapítványt 
tette  dr. Szontagh Kálmánná Pro
copius Gizella 1871-ben alumneum,
illetve internátus létesítésére.......
Várdombi Sim onyí A gost-alap ít- 
vány. A z alapítványt te tte  Si
m onyi Á g o st 1879 jún. 14-én kelt 
végrendeletében. Az alapítvány  
rendeltetése a D eák-téri m agyar  
és ném et egyházak iskoláinak ki- 
fejlesztése, tan ítási és iskolai cél
jainak előm ozdítása. H ázba van  
fek tetve, m ely a k itü n tetett érték
nél a házbérjövedelem  szerint jó
val kevesebbet ér. Jelenleg az 
alapítvány jövedelm ének 43% -a
illeti is k o lá n k a t ....................................
Dr. W ágner János alapítványa. 
T ette 1888-ban a tanári fizetések
javítására  ..........................................
Özv. Kéler Sándorné sz. B ielek  
T erézia üdülő-alapítványa. Tette  
1898 m ájus 25-én. A  jövedelem  
fe lé t az elem i iskola, illetve a 
gim názium  tanára kapta egészsé
gének  h e ly reá llítá sá ra .......................
Kéler N apoleon-alap a szertárak  
építésére. Kéler N apoleon 1909-töl 
kezdve évenként 2000, Kéler Te
rézia 1909-től évenként 400 K-t 
adott e célra, a tanári testü let 
gyűjtésekkel növelte .......................
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Az alapítvány 
értéke 1932 

dec. 31-én P
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Kéler N apoleon-alapítvány. Tette  
1910 jan. 15-én k elt végrendeleté
ben. R endeltetése: 1. Felszerelés
gyarapítására. 2. B eteg  tanárok  
tám ogatása. 3. K iküldetések, ta 
nulm ányutak, irodalmi tervek tá 
m ogatása ..........................................
Kéler Terézia főgim názium ! ala
pítványa. T ette 1912 jan. 6-án kelt 
végrendeletében. R endeltetése: 1. 
Tanulm ányi ösztöndíjak tanárok  
részére, külföldi utazásokra, tudo
m ányos m üvek kiadására. 2. D iák
otthon létesítése. 3. Internátusi
alap m egterem tése .............................
Az 1889-es érettségizők  gyűjtése  
1929-ben az igazgatóhoz intézett 
levél szerint. R endeltetése nincs 
m ég m eghatározva. A  terv: az in
tézet és cserkészei részére w eek- 
end-telep vásárlása. A  M agyar 
Jelzálog Hitelbank betétkönyvé
ben van. V árkonyi Oszkár dr. 
ügyvéd kezeli ....................................

Az alapítvány elme, alapítója,
rendeltetése, kezelője

Az alapítvány Az alapítvány Az alapítvány
eredeti értéke 1918-ban értéke 1932
értéke K dec. 31-én P

100.000'—  9'44

304.000’—  K 294.805T0 28'39

1.300 —  P  — 1. 500 —

II. Ösztöndíjalapítványolt.

N ém eth István tábornok ösztön
díja. T ette 1846 márc 19-én sze
gény, kitűnő tanuló szám ára. Ma
gyarhoni ev. egyházegyetem  ke
zeli .......................................................
D öbrentey Gábor ösztöndíja. T ette 
1847 júl. 9-én a legjobb m agyar
dolgozat pályadíjául .......................
Dr. Székács József-féle ösztöndíj. 
T ette dr. Scholtz Á gost, a g im 
názium  volt igazgatója  a m agyar
ban jeles tanuló szám ára 1877-ben 
Dr. Kari János-féle ösztöndíj. 
T ette iskolánk tanári kara és if
júsága  1882 jan. 25-én a term é
szetrajz tanulásban k ifejtett buz-
góság  ju ta lm a z á sá r a ------------------
B ulyovszky Gyula-féle ösztöndíj. 
T ette özvegye 1883-ban a m agyar
ban legtöbb buzgóságot tanúsító
tanuló szám ára ....................................
Steinacker Ödön-féle ösztöndíj. 
T ette 1885-ben a ném et nyelvben  
kifejtett buzgőság jutalm azására

— ’20

— 423T5 — '02
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120’—  frt 26660 —'03

1.045'80 fr t 2.160 51 —'20
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Dr. Ormay L ajos-féle ösztöndíj.
T ette nevezett és a  gim názium  
ifjúsága 1889-ben a legjobb m ate
m atikusnak ..........................................
Schranz A ndor-féle ösztöndíj. 
T ette Schranz János 1889-ben. 
Rendeltetése: 1 arany VIII. o.,
jeles, példás tanulónak ................
A z 1883-as érettség izők  a lap ít
ványa. Tették 1893-ban, 1923-ban 
100.000 K-val növelték. Pályadíj 
a legtisztább m agyarsággal m eg
írt m agyar történeti dolgozat ju 
talm azására ....................................... ..
Ifj. Bojárf V igyázó Sándor-alapít- 
vány. T ették V igyázó Jozefin  
grófnő és V igyázó Ferenc gróf
1895 május 11-én egy  tiszta  jeles  
s egy általános jeles r. kát., evan
gélikus vagy  reform átus vallású  
tanulónak ösztöndíjul, úgyhogy az 
első 600, a  m ásodik 360 K-t
kap jon .......................................................
E gyesült B udapesti Fővárosi Ta
karékpénztár alapítványa. T ette
1896 okt. 18-án. Ösztöndíj sze
gény sorsú, szorgalm as, jó m aga- 
viseletű tanulónak valláskülönb
ség nélkül, m íg iskolánk növen
déke .......................................................
Bergl Gyula-féle ösztöndíj. T ették  
barátjuk em lékére az 1897-es 
érettségizők közül tízen. Ösztön
díj felső osztálybeli jő m agavise
leté, kiváló szorgalm ú tanulónak  
Zólyomi dr. W ágner Géza ju ta
lom alapítványa. T ette 1898 jú 
niusában. Jutalom  a szónoklatban  
jártas tanulónak, ezenkívül fe l
váltva a következő szakokban  
kiváló tanulónak: hittan, m agyar  
történelem, m agyar irodalom  
Lamm D ezső-ösztöndíjalapítvány. 
Tette Lam m  Arm in és neje 1898- 
ban. Lonkai Géza és Zsigm ond  
1925-ben 1,500.000 koronával valo
rizálta. Ösztöndíj a m agyar nyelv
ben kiváló V. o. tanulónak ..........
A  P esti H azai E lső Takarékpénz
tár alapítványa. A dom ányait 
kezdte 1899-ben, éveken át egyen-

Az alapítvány címe, alapítója,
rendeltetése, kezelője

Az alapítvány Az alapítvány Az alapítvány
eredeti értéke 1918-ban értéke 1932
értéke K dec. 31-én P
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ként 600 K -val növelte. Feltételü l 
tűzte ki, hogy jogában legyen ta
nulókat tandíjm entességre aján
lani ....................................  ................

26 Kunevvalder M. é s  F . M. testvérek
alapítványa. T ette  Kunewalder 
Fülöp M. 1901 febr. 16-án. E gy  
ev. és egy  zsidó szorgalm as, pél
dás m agaviseletü  tanuló kapta, 
az egyik  évben az elemiben, a 
m ásikban nálunk .............................

27 A z 1874-es érettség izők  ösztön
díj-alapítványa. T ették  1902 ápr. 
15-én felső osztálybeli jeles vagy  
jó osztályzatú , szegény tanulónak, 
aki több éven á t is élvezheti ....

28 W eisz A rtur-féle ösztöndíj. T ette
édesanyja 1902 április 21-én egy  
kiváló m atem atikus és egy  fizikus 
érettségiző szám ára ......................

29 Dr. Králik F ajos-féle  ösztöndíj-
alapítvány. T ette  1902 máj. 12-én. 
Ösztöndíj k é t VII. vagy  VIII. o. 
tanuló szám ára, akik  közül az 
egyik  a m agyar, a  m ásik a latin  
vagy  görög nyelvben kiváló és 
szegény sorsú ....................................

30 Tuczentaller Sándor-féle alapít
vány. T ette a ty ja  1902-ben sze
gény sorsú és jó m agaviseletü  ta 
nuló szám ára ..................................

31 Kornfeld G yörgy-féle alapítvány. 
T ették  barátai 1903 szept. 17-én 
a VIII. osztályban a m agyarban  
legszebb eredm ényt felm utató ta 
nuló szám ára

32 Ham pel F ajos-fé le  alapítvány.
Hampel József és neje Pulszky  
Polixéna te tték  1905-ben Lajos 
fiúk  egyik  osztálytársa, majd az 
I f  j. S egélyegylet szá m á ra ................

33 A z 1882-es érettség izők  alapít
ványa. T ették  1908 máj. 7-én jó 
m agaviseletü  tanuló szám ára _

34 R áth G éza-m atem atikai jutalom - 
alapítvány. T ette R áth Arnold és 
az intézet ifjú sága  1908-ban az V. 
osztály legjobb m atem atikusának

35 Ráth G éza-em lékalap. T ette Ráth  
Arnold 1908-ban. Ösztöndíj jó ma-

Az alapítvány Az alapítvány Az alapítvány 
eredeti értéke 1918-ban értéke 1932 
értéke K dec. 31-én P

12.000 — K 16.433'04 120

2.000'— K 2.088'28 —'20

2.000'— K 2.09190 —'20

1.000 — K 1.084'21 —T0

4.000 — K 4.63804 —'50

1.000'— K 1.037T6 —T0

800'— K 867'93 —'08

300'— K 31760 —'03

1.000'— K 1.24021 —T0

470'— K 482'63 —'05
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Az alapítvány címe, alapítója, 
rendeltetése, kezelője

Az alapítvány 
eredeti 
értéke

Az alapítvány 
értéke 1918-ban 

K

Az alapítvány 
értéke 1932 
dec. 31-én P

gaviseletü, kötelességtudó és szor
galm as tanulónak. A  tanári te s tü 
let 1925-ben százezer koronával
növelte ................................................. 2.200 —  K 2.938T0 10'—
Loisch Eduárd és neje M elczer 
OttUia-alapítvány. T ette Loisch  
Ede 198 nov. 21-én egy vagy  több  
legjelesebb, a  m agyar nyelvben  
legjártasabb tanulónak ................. 10.000 —  K 10.46492 1 '—
Az 1899-es érettségizők a lap ít
ványa. T ették  1909-ben eg y  arra  
érdemes tanuló jutalm azására .... 1.000 —  K 1.276'80 — '10
W alther A goston-jutalom -alapít- 
ványa. T ette családja 1910 m áj. 
5-én szegény  sorsú, példás m aga- 
viseletű, jő előm enetelő ev. tan u 
lónak ........................................................ 1.000'—  K 1.03004 — '10
E gy hálás tan ítvány alapja. T ette  
egy  m agát m egnevezni nem akaró  
hálás tanítványunk 1911-ben a 
V I. osztá ly  legjobb m atem ati
kusának. 1932 nov. 2-án va lori
zálta ....................................................... 300 —  K 32024 310'34
Néhai W eisz A rtur em lékére te t t  
alapítvány. T ették  az 1900-ban 
érettség izett ifjak  1911-ben, va- 
lam ely tantárgyban különös elö- 
haladást tanúsító tanulónak .......... 550'— K 1.084'21 — '60
Vajner Géza em lékére te tt a lap ít
vány. T ették  szülei 1911 júl. 4-én. 
1 drb 10 K -ás arany a hittanban  
kiváló V — V I I I .  o. tanulónak .... 300 — K 32832 — '03
Dr. Bőhm  Károly em lékére te t t  
jutalom -alapítvány. T ette c sa 
ládja 1912 m ájusában V I I I .  o., jő 
m agaviseletü, filozófiában kiváló, 
lehetőleg protestáns tanulónak .... 1.000 —  K 1.110'29 — '10
Szontagh G yörgy-alapítvány. T et
ték szülei 1912 okt. 26-án a ter
m észettudom ányokban k ivált k e 
resztyén érettségizőnek ................. 2.000 —  K 2.070'82 — '2 0
D eutsch Oszkár-féle jutalom . 
Tette 1913-ban a latin  nyelvben  
kiváló V I I I .  o. tanulónak ................. 277'— — '03
Dr. Schreyer Jakab-alapítvány. 
Tette 1913-ban a tanári testü le t  
által k ivá laszto tt tanulónak .......... 500 — K 520'78 — '05
Bendl Kálmán-hadi em lékalapít
vány. T ette Bendl Henrik 1916 
márc. 31-én jó m agaviseletü, ev., 
lehetőleg hadiárva tanulónak __ 500 —  K 557'13 — '06
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Lederer István-hadi em lékalapít
vány. T ette a tyja  1916 ápr. 12-én 
felső osztálybeli, szorgalm as, jó
m agaviseletü  tanulónak ................
Dr. Goldberger A ntal emlékére 
te tt ösztöndíj-alapítvány. Tette  
dr. Goldberger Leó 1916 ápr. 
27-én kém iában, esetleg  fizikában
kiváló tanulónak .............................
Dr. Rock Géza tanulói segély- 
alapítványa. T ette 1916 május 
23-án m agyar anyanyelvű, szor
galm as, jó m agaviseletü , szegény  
tanulónak. M agyar egyh. pénztár
kezeli .......................................................
N ádasdy Andor-alapítvány. Tet
ték  társai 1916-ban a legkiválóbb  
cserkészörsnek 1 drb 10 K-ás
arany .......................................................
Dr. F onyó János és neje Szabó 
Hona alapítványa. T ette dr. Fonyó 
János 1917 máj. 12-én ev., jó m a
gaviseletü, tehetséges tanulónak  
Világháború - em lékösztöndíj-ala- 
pítvány. T ették  tanítványaink  
1917-ben VII. vagy  VIII. o. ta 
nuló szám ára, aki tanulm ányai 
m ellett a testgyakorlásban is ki
válik  .......................................................
Dr Z silinszky Tibor-hadi emlék- 
alapítvány. T ették  dr. Zsilinszky  
M ihály és neje Reök Ilona a leg
kitűnőbb ev. tanulónak. 1925-ben 
600.000 K-val növelték ................
Dr. H azay O livér-alapítvány. Tet
ték  szülei és testvérei 1917-ben. 
R endeltetése ösztöndíj 12 tanuló
nak, akik a m agyarban kiválók. 
Hazay Radó 1925-ben 170.000
K-val növelte ....................................
Dr. Fellner dr. H azay Olivér-ala- 
pítványa. T ette 1917-ben. A z ala
pítvány vég leges céljának kitűzé
sére nem került sor .......................
Dr. Kanitz Henrik em lékére te tt  
ösztöndíj-alapítvány. T ette te s t
vére 1917 okt. 2-án szegény sorsú, 
példás szorgalm ú és m agaviseletü  
tanulónak. 1925-ben 300.000 koro
nával k iegészíte tte  .............................

Az alapítvány Az alapítvány Az alapítvány 
er.deti értéke 1918-ban értéke 1932 
értéke K dec. 31-én P

4.000 —  K 4.33154 — 43

1.06540 — T0

1.000 —  K 1.267'68 — T2

288'86 — 03

1.000 — K 1.08135 — T0

3.500 —  K 4.25160 — ‘42

1.000 —  K 1.131*46 48'—

20.000'—  K 20.861T6 10 —

3.000'—  K 3.017'—  — '30

1.000 —  K 1.05090 25'—
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Budapest Lipótvárosi Takarék- 
pénztár tisztviselőkarának Surányi 
Tibor-em lékalapítványa. T ette  
1918 m ájus 28-án a kémiában  
vagy  a m atem atikában kiváló ta 
nulónak ................................................
W igner A ntal és neje ösztöndíj- 
alapítványa. T ették 1918 január 
25-én árva vagy  félárva tanuló
nak .......................................................
A  főgim názium i ifjúság dr. 11a- 
zay  O livér-alapítványa. G yűjtötte  
1918-tól. A z összeom ilás m iatt az  
alapítvány céljának kitűzésére
nem  került sor ....................................
Dr. H azay Olivér-pályadíj-alapít- 
vány. T ette 6 volt tanítványa 1918 
jan. 18-án. R endeltetése pályadíj 
a 19. és 20. század irodalmából .... 
Dr. Liedemann F rigyes-a lap ít
vány. T ette özvegye 1918-ban ev., 
szegény sorsú, jó m agaviseletü ,
szorgalm as tanuló szám ára ..........
Dr. Cukor Gáborné-alapítvány. 
T ette férje 1918-ban olyan érett
ségizőnek, aki előző tanulm ányai
hoz m érten feltűnő haladást m u
ta to tt fe l az érettségin  .................
K em ény-H azay-alapítványa. T ette  
dr. Kem ény Ferenc 1921 febr. 8-án  
tanárok és tanítók gyerm ekeinek
jutalm azására .............................  ....
L ipták Bandilca em lékalapítványa. 
T ette dr. Lipták Pál és neje 1923 
szept. 1-én. R endeltetése könyv-
jutalom  tanulóknak .............. ........
Heinrich Teddy-alapítvány. H ein
rich Ignác tette  1923 nov. 1-én a 
legszegényebb, legérdem esebb ta 
nulónak .................................................
Tom csányi Mór és neje Yladár 
Mária emlékére lé tesíte tt tanul
m ányi alapítvány. T ették  Tom
csányi Mór, Tom csányi P ál és 
Tom csányi Vilmos 1923 okt. 11-én 
Turóc várm egyéből vagy  a F e l
vidékről származó, ev., szegény  
sorsú, törhetetlen m agyar érzésű, 
sikeresen tanuló ifjaknak és leá
nyoknak. M agyar egyh. pénztár  
kezeli .................................. . .................

Az alapítvány címe. alapítója,
rendeltetése, kezelője

Az alapítvány Az alapítvány Az alapítvány
eredeti értéke 1918-ban értéke 1932
értéke K dec. 31-én P

1.500 —  K 1.560'—  — '15

1.000 —  K 1.05090 — 10

4.000'—  K 4.322'—  — '43

600'—  K 633'—  — '06

10.000'—  K 10.000'—  1 —

10.000'—  K — '—  1'—

2.000'—  K — '—  — '20

30.000'—  K — '—  3 —

700.000'—  K — '—  182'40

1,000.000'—  K — '—  1.236 24
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A z 1915-ös érettségizők  „kalo- 
kagath ia”-alapítványa. T ették  
1925-ben. Ösztöndíj a  testgyakor
lásban is kiváló jeles tanulónak  
Góbi Im re-alapítvány. T ette öz
vegye 1928 júl. 28-án. Ösztöndíj 
fe lső  osztálybeli, a  történelem ben
kiváló ev. tanulónak .......... ........
Sax F rigyes-alapítvány. Tette  
Sax Sarolta 1928 jún. 28-án. 
Ösztöndíj a fogalm azásban kiváló
protestáns tanulónak ,......................
A z 1908-as érettségizők alapít
ványa. T ették 1928 jún. 28-án. 
Ösztöndíj a felső két osztá ly  jó 
viseletű , jó előmeneteli!, szegény  
sorsú tanulójának. Közös pénztár 
Fancsaiy-Joób Lajos dr. a lap ít
ványa. 1917 június 5-én k e lt vég 
rendelete érvénybe lépett 1928- 
ban. Ösztöndíj a  Fancsaly-Joób- 
nem zetségből szárm azó, ilyenek  
nem  létében bárm ely ev. vallású  
ifjúnak, aki a budapesti ev. g im 
názium ot látogatja; a  főiskolákon  
is élvezi és m ég azután is egy  
évig. M agyar egyh. pénztár kezeli 
H ősi halottak em lékalapítványa. 
T ette a budapesti ev. gim názium  
tanári testü leté 1929 febr. 26-án. 
A z évi kam at év végén annak a 
cserkészörsvezetönek adandó, aki 
cserkésztársaira a legnagyobb ha
tá st teszi ................................................
Gretzm acher Jenő-ösztöndíj-ala- 
pítvány. Tette a budapesti ev. 
gim názium  tanári testü leté 1929 
dec. 17-én. Ösztöndíj vagy  pálya- 
dij a m agyar és ném et nyelv ta 
nulásában kiváló tanulónak ..........
Galli Lajos-ösztöndíj-alapítvány. 
T ette a  budapesti ev. gim názium  
tanári testü leté 1929 febr. 26-án. 
Ösztöndíj a testgyakorlásban k i
tűnő, jellem es tanulónak .................
Dr. Serédi Lajos-alapítvány. T ette  
a budapesti ev. gim názium  tanári 
testü leté  1929 febr. 26-án. Ösztön
díj a m agyar nyelvben kiváló ta 
nulónak, vagy  pályadíj a m űfor
dítási verseny győztesének ..........

Az alapítvány címe, alapítója,
rendeltetése, kezelője

Az alapítvány 
eredeti 
értéke

Az alapitvá 
értéke 1918- 

K

500'—  P

500'—  P

10 m illió K

463 35 P

891'74 P

404'61 P

902T9 P

27

ny Az alapítvány
ban értéke 1932

dec. 31-én P

473'69

54130

486'79

800'—

1.58569

478'16

908'24

407'—

92230



28

76 A z 1918-as érettségizők  R átz-
Tóth-alapítványa. T ették  1930- 
ban. Ösztöndíj fe lvá ltva  a m ate
m atikában és a  k lasszikus nyel
vekben kiváló felső osztálybeli ta 
nulónak. A  Volt N övendékek  
E gyesü lete kezeli .............................

77 R átz L ászló-alap. T ették  a V olt
N övendékek 1930-ban. R endelte
tése nincs m ég m eghatározva. 
Terv: R átz László nevére szóló 
külföldi ösztöndij. Volt N övendé
kek E gyesü lete  kezeli .......................

78 Az 1909-es érettségizők  a lap ít
ványa. Ösztöndíj valláskülönbség  
nélkül érdem es tanulónak. T ették  
1930 m árc. 31-én ..............................

79 Az 1894-es érettségizők  alapít
ványa. T ették  1932-ben. Ösztöndíj 
jó előm enetelü, jő teh etségű  ta 
nulónak. K am atát kétévenként 
kell kiadni

80 Az 1906-os érettségizők  a lap ít
ványa. T ették  1932-ben. Ösztöndíj 
szegény sorsú, jó előm enetelü, ev. 
érettségizőnek  ....................................

81 Fellner H enrik-alapítvány. Tette
özvegye 1932 nov. 2-án. Ösztöndíj 
a m ennyiségtanban és term észet- 
tanban kiváló VIII. o. tanulónak. 
Közös pénztár ...................................

82 Szántói Kőrösy P ál László-juta- 
lom -alapítvány. T ette Szántói Kő
rösy P ál József és neje 1932-ben. 
Ösztöndíj IV. vagy  V. o. szegény  
sorsú, jóelőm enetelü, tehetséges  
tanulónak. A  M oktár kezelésében

83 Dr. S zigethy  Lajosné Brósz Er-
zsébet-jutalom könyvosztó - a lap ít
vány. T ette dr. S zigeth y  Lajos 
1933 júniusában. Jutalom könyv a 
budapesti ev. fiú- és leánygim ná
zium ban a szépnek m ívelésében  
kitűnő tanulóknak ................. ..........

84 Jánoshegyi M authner A lfréd-ala-
pítvány. T ette özv. M authner A l- 
frédné 1934-ben. Ösztöndíj kiváló  
tanulónak ..........................................

Sor- Az alapítvány cime, alapitója
szám rendeltetése, kezelője

Az alapítvány Az alapítvány Az alapítvány
eredeti értéke 1918-ban értéke 1932
értéke K dec. 31-én P

932'—  P — 1.000'—

3.533 —  P  — '—  3.600'—

300 dollár — '—  1.709'95

1.000 —  P — '—  1.025'72

100 dollár — '—  571'34

500 dollár — '—  2.856'70

120 dollár — '—  685'61

— 4. 150 —

— ' —  2 .000 ' —
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I. ISKOLÁNK AZ 1933—34. ISKOLAI ÉVBEN.

Petz Gedeont, egyetemi tanárt, testületünk egykori kiváló 
tagját, november 24-én üdvözöltük hetvenedik születésnapja alkal
mából. A magyar tudományos életnek e nagy tekintélyű képviselője 
1888-tól 1896-ig működött iskolánkban. A nyelvtanítás eredmé
nyesebbé tétele ügyében kifejtett buzgó munkásságának emlékét 
őrzi többek között gimnáziumunk 1890—91-i értesítőjébe írt tanul
mánya „Az idegen nyelvek tanításának módszeréről“. Tudomá
nyos munkássága s emberi jelességei folytán elérte mindazt a díszt 
és dicsőséget, ami tudományos pályán csak elérhető. Egyetemi 
tanár, dékán és rektor, akadémiai levelező, rendes, majd tisz
teleti tag s a budapesti egyetem bölcsészeti karának felsőházi kép
viselője lett. Az az általános tisztelet azonban, mely személyét körül
veszi, az a hála, mellyel munkásságára volt tanítványai, a német
szakos tanárok gondolnak, nemcsak a nagy tudósok, hanem 
egyszersmind a kiváló embernek is szól. Hetvenedik születés
napját a magyar tudományos és tanügyi élet őszinte lelkesedéssel 
ünnepelte meg, amiről értékes emlékkiadványok és különféle folyó
iratokban megjelent alkalmi megemlékezések is tanúskodnak. A 
mi örömünk ez ünneplés alkalmával annál bensőségesebb, mivel 
Petz Gedeon, aki régi evangélikus papi család leszármazottja, a 
tudományos pályán való folytonos emelkedése mellett is minden
kor meleg érdeklődéssel kísérte egyházunk és iskolánk életét.

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Örömmel emlékezünk 
meg a magyar műveltségi élet egyik nagy eseményéről is : az elmúlt 
tanév folyamán jelent meg Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténeté
nek hetedik kötete s ezzel e mű, mely irodalmunk 1900-ig terjedő 
múltjának tudományos rendszerezését adja, a megjelölt időpontig 
teljes egésszé vált. Megalkotójának személye igen közel áll hoz
zánk : ő gyakorolja iskolánkban a magyar állam főfelügyeleti jogát 
és nálunk tett látogatásai a pedagógiai és tudományos tanácsadás 
kimagasló alkalmai.

Nemrég befejezett irodalomtörténeti munkájáról véleményt 
adott a szaktudomány is, a magyar műveltségi élet is. Részesült a 
legmagasabb tudományos kitüntetésben, a Magyar Tudományos 
Akadémia nagydíjában, fővárosunk közönsége pedig a Kazinczy- 
éremmel jutalmazta. Tudomány és művelt közönség e maradandó 
elismerését a mi szavunk itt már nem tetézheti. Tanári karunk és 
ifjúságunk a maga meghatározott köréből tekint a műre és írójára.



30

Pintér Jenő munkája a magyar középiskolai tanárság mű
veltségteremtő és műveltségmegőrző tevékenységének szimbóluma. 
Több, mint negyedszázaddal ezelőtt elindult pályája mindig magán 
viselte a magyar tanár kettős és mégis eggyéolvadó ideálképének 
jegyét, a nevelés és a tudomány bélyegét. Ez a jegy biztosítja a 
mi hivatásbeli méltóságunkat, munkánk emberi és nemzeti ható
erejét, fáradalmaink jutalmát, tetteink lendületét. A szimbólum 
magasratartásáért, önmagunk erősítéséért hálával és büszkeséggel 
néz Pintér Jenőre a mi tanári karunk.

Munkálkodni ma nem könnyű. Botlasztó göröngyök állnak a 
szükreszabott életúton. A kezdés és folytatás nehézségeinek ezer 
réme félemlíti ma a magyar fiatalságot. Pintér Jenő müve a rom- 
badőlt és a felépülés kínzó keserveiben tengődő nemzetélet idején 
indult el és fejeződött be. A hét kötet mögött ott állt a munkás 
ember érték-hite, a küzdelem életalkotó öntudata. A megfélemlí
tett és kishitű élet a bíztatás, a hősi kezdés, a lankadatlan foly
tatás erőterébe lép e mű közelében. Ezért a bíztatásért, a munka
erkölcs mindig jelen értékű valóságáért a példát megköszönve áll 
meg alkotás és alkotó előtt iskolánk ifjúsága.

Tóth Kálmán dr.-t, intézetünk nyugalomba vonult nagy
érdemű, kiváló tanárát, augusztus hó 2-án vesztettük el életének 
68. évében. A farkasréti temetőben augusztus 4-én lefolyt gyász- 
szertartáson Kubacska András dr. igazgatóhelyettes búcsúzott el 
tőle. Életéről és működéséről 1928—29-i értesítőnkben Szolár Fe
renc dr. kartársunk emlékezett meg. Páratlan készültségü, az antik 
világ gondolatvilágába mélyen behatolt, lelkes és határozott egyéni
ségű kartársunknak emléke élni fog társainak, barátainak és tanít
ványainak szívében.

A múlt serkentő hatásának dokumentumaként és egyszers
mind a jövőbe világító fényként az intézetünkkel kapcsolatos ala
pítványokat fentebb közöltük. Ezek mutatják, hogy iskolafenntartó 
egyházunk tagjai, vezérlő egyéniségei, iskolánk volt tanítványai, 
azoknak szülei és barátai milyen hatalmas összegekkel járultak 
hozzá ahhoz, hogy iskolánk felvirágozzék, tanárai munkakedvüket 
megtartsák és folyton növeljék, az iskola mindazokkal a segéd
eszközökkel el legyen látva, amelyet a haladó tudomány megköve
tel, tehetséges, de szegény tanítványainkat az anyagi eszközök 
hiánya tanulásukban ne akadályozza, az egész iskolai életben pedig 
a nemes szellemi versenyzés viruljon fel. Ezeknek az alapítványok
nak legnagyobb része a nagyon is jól ismert viszonyok folytán érté
két vesztette, de megmarad azoknak a férfiaknak és nőknek em
léke, akik a nevelés nagy értékeitől áthatva, azon igyekeztek, hogy 
intézetünket az ország egyik legjobb iskolájává tegyék. Reánk 
tanárokra nagyon megnyugtató és serkentő annak tudata, hogy az 
ősök szelleme nem veszett ki és hogy az utódok ismét nagyon érté-
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kés alapítványokkal növelték az intézet munkaképességét, amikor 
a gazdasági viszonyok az 1928. évtől kezdve azt ismét lehetővé 
tették.

A nyíregyházi evangélikus reálgimnázium látogatása. Június 
28-án és 29-én kedves vendégeink voltak. A nevezett intézett 34 
tagból álló zenekara Zsolnai Vilmos igazgató és hat tanár vezeté
sével meglátogatta Budapestet és intézetünk tanulóinak és azok 
szüleinek nagyon sikerült hangversenyt adott. A tanulók és taná
raik részben a mi intézetünk tanulóinak és tanárainak voltak a 
vendégei. Zsolnai Vilmos igazgató úrnak nagy ösztönző erejű kez
deményezéséhez szerencsekívánságainkat fejezzük ki. Az a vélemé
nyünk, hogy az ilyen iskolák és tanulók közti kölcsönös látogatá
sokat országosan lehetne és kellene megszervezni.

Változások a tanári testületben. A képviselő testület Mikola 
Sándor igazgatót szeptember hónapban az igazgatói teendőkre 
nézve szabadságolta. Ebben az időben Koch István dr. volt szíves 
őt helyettesíteni.

Faluba György, aki 8 éven át megelégedésünkre látta el az 
egyik mathematikai-fizikai tanszéket, az elmúlt tanév végén tanári 
állásáról váratlanul lemondott. A képviselő testület a megüresedett 
tanszékre egyhangú határozattal Kilczer Gyulát, a békéscsabai 
evangélikus Rudolf-reálgimnázium tanárát, volt kiváló tanítvá
nyunkat hívta meg. Benne kiváló képességű tanártársat nyertünk.

Bexheft Ármin dr. halála folytán a képviselő testület az egész
ségtan tanításával és az iskolaorvosi teendőkkel Mihalovics Géza dr. 
iskolaorvost bízta meg. Személyében lelkiismeretes és buzgó munka
társat nyertünk.

Mockovcsák István okleveles tanár, aki eddig az angol nyelv 
tanításával volt megbízva, november 1-én a sárospataki református 
gimnáziumba távozott el, ahol helyettes tanárnak választották meg. 
Az ellátatlan angol órák tartásával az iskola felügyelő hatósága 
Abaffy Károly és Polgár András okleveles tanárokat bízta meg.

Az ellátatlan mennyiségtani órákat Csernák Emil okleveles 
tanár, az ugyancsak ellátatlan testgyakorlási órákat Mester 
Gábor okleveles testnevelési tanár látta el, mint óraadó. A 
római katholikus vallástanítás felügyelősége a római katholikus 
hittannak intézetünkben való tanításával Hell Imre és Tamás Ernő 
hittan-tanárokat bízta meg.

Az Országos M. Kir. Képzőművészeti Főiskola kérésére 
egyházi főhatóságunk megengedte, hogy Einzig Márton, Lengyel 
Aladár és Rózsa Péter rajztanár-jelöltek Oppel Imre vezetése mel
lett intézetünkben végezhessék el tanítási gyakorlataikat.

A második modern nyelv kérdése. Egyházi főhatóságunk kö
zölte velünk a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 34.331/1933. 
V. a. számú rendeletét, amelyben felszólítja a középiskolák igaz
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gatóit, hogy tartsanak szülői és tanári értekezletet a következő 
kérdésben: egy második modern nyelv tanulása nem terheli-e meg 
túlságosan a tanuló ifjúságot, vagy legalább is a nyelvi tekintet
ben gyengébb képességűeket és hogy a német nyelvi oktatástól 
nem volna-e nagyobb eredmény várható, ha a tanulók, illetőleg egy 
részük egy második modern nyelv helyett csak a német nyelvet, 
de ezt alaposan tanulnák?

A szülői értekezletet november 4-én tartottuk meg nagyszámú 
szülő jelenlétében. Loisch János dr. ismertette a modern nyelvek 
tanításával összefüggő kérdéseket. Hittrich Ödön dr., iskolafelügye
lőnk örömmel üdvözölte a miniszteri leiratot, mert a tanításnak 
egy nagyon lényeges kérdésére irányítja a figyelmet. A német 
nyelv intenzívebb tanítását úgy képzeli el helyesnek és eredményes
nek, ha egyes tantárgyakat németül tanítanának. Renk Ernő dr. 
iskolafelügyelőnek az a véleménye, hogy általában a második mo
dern nyelvet is kell tanítani. Azonban oly helyeken, ahol alig mu- 
tatkozhatik alkalom a második modern nyelv használatára, cél
szerűbb volna a német nyelvnek intenzívebb tanítása. A felsőbb 
osztályok német óráinak számát emelendőnek tartja. Kisházy Ágos
ton főmérnök a mostani német nyelvi tanítási eredményt nem 
tartja elegendőnek. A technikai tudományokban a német irodalmat 
tekinteten kívül hagyni lehetetlen. A latin és görög nyelvek taní
tása mellett a német nyelvnek intenzívebb tanítását óhajtja. Beck 
Salamon dr. ügyvéd szerint nem lehet várni az iskolai oktatástól, 
hogy a tanulókat valamely modern nyelvre tökéletesen megtanítsa. 
Az iskola csak alapot adhat, a tanulónak kell magát tovább ké
peznie. Ha a német nyelv intenzívebb tanításától azt lehetne várni, 
hogy a gyermek ezt a nyelvet teljesen elsajátítsa, lemondana a 
második modern nyelvről, de mivel ezt várni nem lehet, kapjon a 
gyermek két mankót s folytassa az önképzést annak a nyelvnek 
irányában, amelyre az életben inkább lesz szüksége. Maier József 
jószágkormányzó, kormányfőtanácsos szerint 50—60 tanulós lét
szám mellett még kétszer nagyobb óraszámmal sem lehet a német 
nyelvet tökéletesen megtanítani. Feltétlen híve annak, hogy máso
dik modern nyelv is taníttassák s igen szerencsés választásnak 
tartja iskolánkban az angol nyelvet. Ráth Zoltán dr. árvaszéki 
ülnök helyesnek tartja két modern nyelvnek tanítását és iskolánk 
részére az angol nyelvet tartja legmegfelelőbbnek. Naményi 
Ernő dr., az Orsz. Iparegyesület igazgatója, szintén azon az állás
ponton van, hogy két modem nyelvet kell tanítani. A túlterhelést 
nem az iskola okozza, hanem a szülők, amikor különböző magán
órákkal terhelik meg a tanulót. Ezeknek túlhajtása az iskolai 
oktatás eredményét is sokszor károsan befolyásolja. Ha az isko
lában még egy modern nyelvet tanul a tanuló, a túlterhelést eny
hítjük, mert a legtöbb tanuló mentesül egy külön órától. Belánka
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György, ny. gépgyári felügyelő szerint a tanuló az iskolában csak 
alapot szerez a későbbi továbbtanuláshoz. Helyesli a két modern 
nyelvű középiskolai tanítást. Frey Tamás dr. kórházi főorvos neje 
örömmel üdvözli a második modern nyelvet és tanítását szüksé
gesnek tartja még túlterhelés ellenére is. Damokos Andor mi
niszteri osztálytanácsos neje a nyelvtanításban a csoportos tanítást 
szeretné megvalósítva látni. Mikola Sándor elnöklő igazgató meg
állapítja, hogy a jelenlévő szülők túlnyomó nagy része két modern 
nyelv tanítását kívánja, megköszöni az érdekes és értékes felszóla
lásokat. Az értekezletről készült jegyzőkönyvet az igazgató fel
küldte a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba.

A tanári testület ugyanebben az ügyben november 7-én tar
tott értekezletet és beható megbeszélés alapján a következőkben 
foglalta össze véleményét: 1. A második modern nyelv megtartandó. 
Ez túlterhelést nem okoz. 2. A tisztán magyar nyelvterületen lévő 
kisebb városok középiskoláiban mindamellett lehetségesnek tart 
olyan megoldást, hogy ezekben csak a német nyelvet, mint a kul- 
túrális közvetítés ránk nézve oly fontos eszközét nagyobb óraszám
ban behatóbban tanítsák. 3. A második modern nyelv megtartása 
mellett is azonban feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a két felső 
osztályban a német nyelv óraszáma emeltessék. A német nyelv mos
tani óraszáma (heti 2 óra) mellett eredményes tanításra való törek
vés és az érettségire való előkészítés lehetetlen problémák elé 
állítja a tanárt.

Nyilvános tanítások. Nov. 9-én Kubacska András dr. a IVB 
osztályban az ásványtani kémiai alapismeretek összefoglalása, a 
kristálylapok természete és a rombtizenkettős rajzolása, Remport 
Elek dr. a VI. osztályban a latin nyelvből Cicero in Catilinam 
oratio, nov. 16-án Kilczer Gyula a IIIA osztályban a fizikából a 
szabad esés, március 16-án Csernák Emil az IA osztályban a közön
séges törtekre vonatkozó műveletek összefoglalása és a tizedes
törtek összeadása, ápr. 18-án Polgár András a VII. osztályban az 
angol nyelvből Tennyson’s Life és Rip van Winkle’s Return, ápr. 
26-án Abaffy Károly az V. osztályban az angol nyelvből Education 
in England címen tartott az egész tanári kar jelenlétében nyilvá
nos tanítást.

A tanári kar értekezletei. Az óraközi rövid értekezleteken 
kívül, amelyeken a sürgős elintézést kívánó ügyeket tárgyaltuk, 14 
rendes értekezletet tartottunk. Ezeken a Rendtartásban előírt ügye
ken kívül a tanulók tanulmányi és fegyelmi eseteit, módszeres kér
déseket, a középiskolai reformra vonatkozó a felsőbbségtől hozzánk 
intézett kérdéseket és a nyilvános tanításokat beszéltük meg.

Középiskolai tanulmányi versenyek. A Pintér Jenő főigazgató 
rendezésében május 28-án megtartott középiskolai tanulmányi ver
senyben Kopp Ödön a latinból a 2. helyen győzött, Zsigmondy

3
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György a magyar irodalomtörténetből a 2., Novák Emil a törté
nelemből a 3., Rákosi Zoltán a szépirodalomból a 3. helyen dícsé- 
retet nyert. Idei összes pontjaink száma 9 s ezzel az idén ver
senyző iskolák között az ötödik helyet nyertük el. Az évek során 
át elnyert pontszámok alapján első helyünket megtartottuk.

Tej- és kakaóosztás. A tej és kakaó óraközti szünetekben való 
szétosztása az elmúlt években bevezetett gyakorlat szerint történt. 
Elfogyott 8150 üveg, azaz 1650 liter. Ingyen juttattunk szegény 
tanulóknak 4050 üveg tejet, ill. kakaót; e célra az Ifjúsági Segély
egylet 300 pengőt, az Ifjúsági Gyámintézet 83‘40 pengőt adott. 
Tolnay János IIIB 17’90 P-vel egy szegény, árva osztálytársa tej
ellátását fedezte.

Korcsolyázás. Az idén is, miként a megelőző években, kibérel
tük a szomszédságunkban lévő jégpályát, ahol tanulóink a rendes 
tornaórák egy részében, továbbá az úgynevezett „lyukas“ órák 
idejében korcsolyázhattak. A szegény tanulókat az iskola látta el 
korcsolyákkal.

Kirándulások. Az IB osztály május 29-én Bogsch Sándor veze
tésével a Hármas Határhegyre, a VI. osztály tanulói okt. 12-én 
Remport Elek dr. vezetésével Makkos Máriára, ugyanazok novem
ber 12-én Remport Elek dr. és Sólyom Jenő vezetésével Szegedre 
rándultak ki. Az VA. tanulói szeptember 12-én és március 26-án, 
az VB. tanulói szeptember 22-én és március 27-én növénygyüjtő 
kiránduláson voltak a budai hegyekben Bogsch Sándor dr. tanár 
vezetésével. A IIIB tanulói május 29-én Aquincumot tekintették 
meg Ihász József tanár vezetésével.

A VI. és a VII. osztály tanulói április 24-én Mikola Sándor, 
Remport Elek dr., Renner János vezetésével a fóti templomot, 
Ybl Miklós gyönyörű alkotását nézték meg. Hálás köszönettel tar
tozunk Thury Károly dr. plébános úrnak azért a lekötelező szíves
ségéért, hogy személyesen kalauzolt minket s a templomról és en
nek műkincseiről szakszerű magyarázatot adott.

A VIII. osztály tanulói Mikola Sándor, Remport Elek dr. és 
Kilczer Gyula vezetésével május 11-én megnézték a Magyar 
Ruggyantaárú gyár Kerepesi-úti telepét. Igaz hálával tartozunk 
Klein Pál vezérigazgató, volt kiváló tanítványunknak, Vadas Fe
renc igazgató, Jármay Zoltán és Popper László, ugyancsak kiváló 
volt tanítványainknak, akik minket kalauzolni és szakszerű magya
rázatokkal ellátni szívesek voltak.

Különböző osztályokból 36 növendékünk május 12-én Klani- 
czay Sándor, Kovács János és Remport Elek dr. vezetésével auto- 
car-on bejárta Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét városát s Bugacon 
a puszta életét nézte meg. Nagykőrösön Győré János dr. és Tőrös 
László dr. református gimnáziumi kartársak kalauzolták tanulóin-
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kát s mutogatták meg városuk és iskolájuk nevezetességeit. Fogad
ják ez úton is hálás köszönetünket.

Ugyancsak különböző osztályokból 18 tanuló június 9—12 
napjain Klaniczay Sándor, Bogsch Sándor dr. vezetésével autó- 
car-on nagyobb tanulmányi utat is tett az Alföldre. Útvonaluk a 
következő volt: Kecskemét, Szeged, Debrecen, Hortobágy, Nyíregy
háza, Tokaj, Miskolc. Hálás köszönetét kell mondanunk ebből az 
alkalomból is a nagy őr ősi ref. gimn. tanárainak, továbbá a békés, 
csabai és nyíregyházai ev. gimn. igazgatójának és tanárainak, 
végül Ember Jenő dr. debreceni ref. kollégiumi könyvtáros úrnak 
s annak a két kecskeméti áll. reáliskolai VIII. o. tanulónak, kik 
mind szívesen kalauzolták tanulóinkat vagy vendégszeretetükkel 
halmozták el. Jún. 16-án volt intézetünk hajókirándulása Tahiban 
számos szülő részvételével.

Adományok kimutatása.
Abaffy Károlytól 17 kötet angol szépirodalmi munka,
Bein Károlytól 1 könyv,
Bernhardt Emil dr.-tól 20 P ösztöndíjra, 10 P felülfizetés a hang

versenyre,
Blaho Ede tanártól 751 drb térkép,
vitéz Bornemisza Félix folyamőr kapitánytól „Magyar hajóhadak 

a Dunán“ c. műve a tanári könyvtárnak.
Budai evangélikus elemi iskola igazgatóságától 1 könyv,
Budapest székesfőváros tanácsától 500 P az Ifj. Segélyegyletnek, 
Budapest Székesfőváros statisztikai hivatalától statisztikai könyvek, 
Bún Tamástól 2 P felülfizetés a hangversenyre,
Cserkúti Engel Györgytől 50 P az Ulbrich Sándor-alapra,
Cserkúti Engel Györgyné szül. Lázár Franciskától költemény

kötete,
Dittrich Samutól ásványgyűjtemény a természetrajzi szertárnak, 
Endreffy János lelkésztől, volt tanítványunktól „A 400 éves Luther“ 

című műve,
Fasori evangélikus nőegylettől 5 szegény tanulónknak 10—10 P 

karácsonyi ajándékul,
Fellner Vilmos dr.-tól 5 P felülfizetés a hangversenyre,
Fischer Arthur dr.-tól 4 P felülfizetés a hangversenyre,
Frey Ernő dr. főorvostól szobor vándordíjra,
Gosztonyi Lászlótól 10 koronás arany ösztöndíjra, csigagyüjtemény 

a természetrajzi szertárnak, 4 P felülfizetés a hangversenyre, 
Harkányi János bárótól 140 drb ebédjegy szegény tanulóink részére, 
Harkányi János presbitertől 10 P mathematikai pályadíjra, 
Jármay Zoltántól pantoszkóp és sókereszt a természetrajzi szer

tárnak,
3*



36

Kerecsényi Dezső dr.-tól két kötet regény a tanári könyvtárnak, 
Kontra Imrétől élelmiszerek az internátnsnak,
Kőműves Gézától „A nyelv lényege“ című értekezése,
Liffa Aurél dr. főgeológnstól dilnviális gyermekkoponya a termé

szetrajzi szertárnak, egy olasz történeti munka és 13 füzet 
folyóirat a tanári könyvtárnak.

Lukács Antal dr. részvénytársasági igazgatótól 5 P felülfizetés a 
hangversenyre,

Macher Ernő hagyatékából Frankenburg Életképei a tanári 
könyvtárnak,

Mágócsy Dietz Sándor dr. ny. egy. tanártól 17 drb értekezés a 
tanári könyvtárnak,

Magyar Szemle szerkesztőségétől 8 kötet jutalomkönyv felső osz
tályú tanulóknak,

Magyar Turista Egyesülettől „Négy évtized a magyar hegyek kö
zött“ című munka,

Magyary Kossá Gyulánétól 1 P felülfizetés a hangversenyre, 
Mayer József korm. főtanácsostól 4 P felülfizetés a hangversenyre, 
Mikó Gézánétól élelmiszerek az internátusnak,
Mikola Sándortól 11 P az Ifj. Segélyegyletnek, „A fizika gondo

latvilága“ című könyve a tanári könyvtárnak és az Arany 
János-kör könyvtárának,

Münich Aladártól 3 k. regény a tanári könyvtárnak, 40 drb be
lépőjegy a Nemzetközi Vásárra,

Münich Antaltól 4 P felülfizetés a hangversenyre,
Művészeti vetítőképekre IA oszt. 51 P-t, IB oszt. 26 P 50 f-t, HA 

4 P-t, IIB 21 P-t, IIIA 32 P-t, IIIB 88 P 50 f-t, IVA 9 P 10 f-t, 
IVB 36 P-t, összesen 268 P 10 f-t gyűjtött,

Németh Ödön dr.-tól 20 P felülfizetés a hangversenyre,
Német evangélikus egyháztól 20 koronás arany ösztöndíjra, 
Ohrenstein György bárótól 10 P felülfizetés a hangversenyre, 
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkártól 100 P ösztöndíjra,
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettől 50 P az Ifj. Segély

egyletnek,
Petz Gedeon dr. egy. tanártól „Festschrift für Gideon Petz“ című 

emlékmű,
Preisich Miklóstól 2 P felülfizetés a hangversenyre,
Renk Ernő dr. iskolafelügyelőtől 10 P felülfizetés a hangversenyre 

és 10 koronás arany ösztöndíjra,
Z. Révész Anikótól 1 drb zenemű a Dal- és Zeneegyesületnek, 
Schmuck Ferencnétől 5 P az Ifj. Gyámintézetnek,
Sigray Istvántól élelmiszerek az internátusnak,
Simon Sándor dr. egy. magántanár, volt tanítványunktól habilitá- 

ciójának emlékére 25 P ösztöndíjra, 
özv. Strasser Izidornétól 80 P ösztöndíjra,
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Streliszky József volt tanítványunktól „Osia“ című műve, 
Stromfeld Jánostól 10 P felülfizetés a hangversenyre,
Stühmer Frigyesnétől 100 drb ebédjegy szegény tanulóinknak, 
Szigethy Lajos dr. ny. tanártársunktól „Zúzmarás fenyőlombok“ 

című költeménykötete,
Szántó Róbert ev. lelkésztől 100 P ösztöndíjra,
Szociális konyha vezetőségétől 30 drb ebédjegy szegény 

tanulóinknak,
Thury Károly dr.-tól „A fóti templom“ című munkája,
Tolnay János IIIB 17'90 P szegény osztálytársa tejellátására, 
Vadas Ferenc r. t. igazgatótól 14 drb székpárna,
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól 12 k. könyv, 
Wagner Károlytól Zempléni Árpád 8 verses kötete,
Wolfner Györgynétől 1 növénytani képgyűjtemény a természet

rajzi szertár részére,
Woycieehowsky Józseftől „Sipos Pál élete“ című munkája, 
özv. Ulbrich Sándornétól 5 k. könyv a természetrajzi szertárnak 

és egy pedagógiai mű a tanári könyvtárnak,

A „Szigethy Lajosné Brósz Erzsébet“ jutalomkönyv alapítvá
nyára az egyház pénztárába a következő adományok folytak be:
3150 P magától az alapítótól Szigethy Lajos dr.-tól, intézetünk 

ny. tanárától.
200 P a Deák-téri evangélikus testvéregyházaktól.
100—100 P a budapesti evangélikus gimnázium tanári karától, a 

budapesti evangélikus leánygimnázium tanári karától, a fiú 
gimnázium Volt Növendékeinek Egyesületétől.

Szigethy Lajos „Zúzmarás Fenyőlombok“ című verses könyvé
nek viszonzásául, mint adomány ugyané célra:

40 P Münnich Aladártól.
25 P Radvánszky Albert báró egyetemes felügyelőtől.
20—20 P a következőktől: Cserkúti Engel György, Fellner Hen- 

rikné, Fellner Pál, Fellner György, Tószeghy Richárd, Korn
feld Mór báró, budapesti evangélikus elemi iskola tanítókara.

15 P Elischer Ernő dr.-tól.
10—10 P a következőktől: Bendl Henrik, Blumenau Imre, Bogsch 

Árpád dr., Domanovszky Sándor dr., Kagerer József, Kis
faludy Péter Rezső, Konkoly Elemér dr., Kund Elemér, Lég- 
rády Ottó dr., Lőrenthey Márta, Luby Árpádné, báró Ohren- 
stein György, Németh Ödön dr., Névtelen tisztelő, Nőtel 
Gyula, Petz Gedeon dr., Práger Pál, Szandtner Béla, Szelényi 
Aladár dr., Tomcsányi V. Pál dr., Zsigmondy Zoltán dr.

5—5 P a következőktől: Becht Albert, Bereczky-család, Binét
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György lovag, beckói Bíró Gyula, Bókay János dr., Eliseher 
Viktor, Eliseher Vilmos dr., Eliseher Pál dr., Gosztonyi 
László dr., Járfás Sándorné, Holitscher Pál, Heckenast Gusz
táv dr., Hollós Ödön, Höpfner Guidó, Halász Ernő, vitéz Hor
váth Mihály, Horváth Ödönné, Hámos Róbert, Haester Ádám 
és felesége, Kéler Gyula, Kirschner Béla, Kissházy Árpád 
Gyula, Korányi Jenő, Koós Emil, Krayzell Miklós dr., Kresz 
Jánosné, mindszenti Lichtenberg Pál, báró Lindelof Sarolta, 
Lukács Antal dr., Mayer Árpád, Meer Leó, Melichár Edit, 
Metzler Jenőné, vitéz Pétery Aladár dr., Pick Szeged, Plósz 
Pál, Rásó Lajos dr., Rátz Miklós, Saxlehner Ödön, Schwarz 
Andor, Szilágyi László, Sulek József, Surányi Gyula, Thir- 
ring Gusztáv dr., Tomcsányi Mór dr., Valkó Lóránt, Vajda 
Ödön dr., Vetsey Gyula dr.

4—4 P a következőktől: Árpád Erzsébet, Bendl Alajos dr., 
egerszalóki Czigler István dr., Gerlóczy Erzsébet, Kohner 
Arthur, Moravcsik Gyula dr., Pruzsinszky János dr., Vámossy 
László dr.-né, Vetsey Aladár dr.

3-—3 P a következőktől: aszódi evangélikus leányintézet, Benyó 
Vilmos, vitéz Bessenyei Lajos, Chatel Ottó dr., Császár Ká
roly, Hornján Erzsébet, Draskóczy Lajos, Falvay Sándor, 
Gábos Magda, báró Hazay Samuné, báró Herczel Pál dr., 
Hittig Lajos, Hofbauer Ervin dr., Iványi Pál, Klemm Károly, 
Koós Jenő, Lonkay Zsigmond, Mágócsy Dietz Sándor dr., 
Maier Győző, Marcsek Sárika, Markos Olivér dr., Meckler 
Oszkár, Osváth Gedeon, Pohl Sándor, Polner Ödön dr., Pőzel 
István dr., Rakovszky Iván dr., Répácsy Miklósné, Quittner 
Marcel, Schanzer Pál, Scholtz Oszkár dr., Stein Marianne, 
Szalágyi Egyed, Szász Sándorné, Szarvasi evangélikus tanító
képző, Szlovák Pál dr., Tomcsányi Kálmán, Ulbrich Gyula. 
Werkner Lajos, Zimmermann Ágost dr., Zsigmondy Dezső.

2—2 P a következőktől: Ángyán János dr., Artner Oszkár,
aszódi evangélikus reálgimnázium, Bacher Pál dr., Beliczay 
Endréné, Bencs Zoltán, Bielek László, Blatniczky Pál, Boros Pál, 
Brechtel Frigyes, Breuer Zoltán, Császár Elemér dr., Cser
mák Béla, debreceni református gimnázium, Décsey Lajos, 
Előd Marcel, Erdélyi Sándor dr., Fabinyi Géza dr., Fabinyi 
Tihamér dr., Gárdony István, vitéz Mátyásfalvy Glatz Erich 
dr., Gyulai József, Halász Gyula, Hittrich Ödön dr. Homola 
Rezső, Ilg Ede, Imling Tivadarné, Jármay Zoltán, Kachel
mann Oszkárné, Kelemen Ferenc dr., Kéler Tibor dr. Kesztler 
László, vitéz Kolta Ervin, Koós Zoltán, Kovács Sándor dr., 
Kovácsy Éva, König Jenő, Ivuthy Dezső dr., Kunwald Cézár, 
Lux Elek, Magócs Károly, Muntz László, Németh nővérek, 
Oravecz Ödön dr., Tvánczy Pap Irén, Pewny Miksáné, Pigler
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László, Polgár Margit, Posch Gyula dr., Pőzel Miklós dr., 
püspöki hivatal Nyíregyháza, Sárkány Béla, Scholtz, Szarvasi 
evangélikus gimnázium, Szelényi Gyula, Szigethy Gábor, 
Sziklay László, Szlujka Ella, Tomka Géza, Újhelyi Margit, 
Vámossy Lóránd dr., Vas Ilona, Yécsey Lujza, Yertán Mik
lós, Wéber Pál, Werner Sarolta, Zoltán István, Zsigmondy 
Kálmán.

1 P 50 f. egerszalóki Czigler Bélától.
1—1 P a következőktől: Bertalan Karola, Borbély, Budapesti 

evangélikus leánygimnázium könyvtára, Chován Adrienne, 
Egger Zsuzsa, Erdős Iván, Halász Gábor, Halász Jenőné, 
Jalsoviczky Géza, Mágócsy Dietz Nelli, Mikolik Kálmán, 
Pajor Aladár, Prokóp Ágostné, Schippert Gitta, Szánthó 
Róbert, Szigethy Dániel. Az alapítvány összege az időközi 
kamatokkal együtt 4150 P.

Újabb alapítvány. Já n o sh e g y i M a u th n e r  A lfr é d -a la p ítv á n y .  
Az alapítvány vagyona 2000 P, azaz kétezer pengő készpénz. Az 
alapítvány kezelője a budapesti ágostai hitvallású evangélikus 
testvéregyházak képviselő testületé. Az alapítvány jövedelmét a 
budapesti evangélikus gimnázium bármely osztályának kiváló nö
vendéke kapja valláskülönbség nélkül évenként a tanári testület 
határozata szerint. Az alapítványt tette özv. jánoshegyi Mauthner 
Alfrédné boldogult férje emlékére a budapesti evangélikus gim
názium iránti hálája jeléül.

Az iskolaév lefolyásának időrendje. Szept. 2. alakuló értekez
let. Szept. 4. javító vizsgálatok, délután beírás. Szept. 5—6. ma
gán-, pótló- és különbözeti vizsgálatok. Szept. 9. a tanév meg
nyitása. Szept. 11. a tanítás kezdete. Szept. 28. módszeres értekez
let. Okt. 6. iskolai ünnep. Okt. 14. Kerecsényi Dezső dr. beszámo
lója szünidei müncheni tanulmányút járói. Okt. 17. értekezlet. Okt. 
27. Jánossy István dr. beszámolója szünidei bécsi tanulmányút já
rói. Okt. 31. iskolai reformáció-ünnep. Okt. 30—nov. 2. iskolai 
szünet. Nov. 4. szülői értekezlet. Nov. 7. értekezlet. Nov. 10. egye
temes gyűlés, fél 9-kor iskolai Luther-emlékünnep. Nov. 28. ellen
őrző értekezlet. Dec. 6. kormányzó nevenapja, iskolai szünet. Dec. 
12. és 15. főigazgató látogatása. Pintér Jenő dr. Dec. 23—jan. 3-ig 
karácsonyi szünet. Jan. 13. Gyámintézeti Luther emlékünnep. Jan. 
19. értekezlet. Febr. 1. osztályozó értekezlet. Febr. 2—3-ig félévi 
iskolai szünet. Febr. 20. értekezlet. Febr. 24. Soltész Elek dr. fő
orvos vetítőképes előadása a Dolomitokról. Márc. 6. és 7. főigaz
gató látogatása Pintér Jenő dr. Márc. 15. iskolai ünnep. Márc. 20. 
értekezlet. Márc. 24. hiterősítő előadások. Márc. 25—ápr. 8-ig hús
véti szünet. Ápr. 16. Pintér Jenő dr. főigazgató látogatása és ér
tekezlete. Ápr. 21. Dal- és Zeneegyesület hangversenye. Máj. 1. el
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lenőrző értekezlet. Máj. 11. Raffay Sándor dr. püspök, Németh 
Ödön dr. közfelügyelő és Hittrich Ödön dr. iskolafelügyelő láto
gatása. Máj. 12. utolsó tanítási nap a VIII.-ban, a VIII. osztály
beliek ballagása, a tanári karnak és az ifjúságnak kivonulása a 
Hősök emlékéhez. Máj. 14. deprekáció és úrvacsora. Máj. 15—17. 
összefoglalások a VIII.-ban. Máj. 18. I ll—VII. osztályok kivonulása 
tornapróbára. Máj. 22—25. írásbeli érettségi. Máj. 28—29. nyíregy
házi reálgimnázium látogatása. Máj. 29. kivonulás a torna-főpró
bára, iskolai szünet. Jún. 1. budapesti középiskolai ifjúság dísz
tornája, iskolai szünet. Jún. 9. iskolánk dísztornája. Jún. 12—15. 
szóbeli érettségi. Jún. 15. utolsó tanítási nap az I—VII. osztályok
ban. Jún. 18—21. összefoglalások az I—VII. osztályokban. Jún. 
21—22. magánvizsgák. Jún. 24. évzáró ünnep. Jún. 25. beírás a 
jövő tanévi I. osztályba. Jún. 26. beírás a többi osztályba. Jún. 28. 
évzáró értekezlet.

II. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.

Hatóságok. A budapesti evangélikus gimnázium fenntartója 
a budapesti Deák-téri evangélikus testvéregyházak. Iskolánk ügyeit 
a testvéregyházak által választott képviselőtestület intézi, amely
nek tiszteletbeli elnöke Haberern J. Pál dr. udvari tanácsos, egy. 
rk. tanár, tiszteletbeli közfelügyelő, egyházi elnöke Raffay Sándor 
dr. püspök, a Deák-téri magyar egyház lelkésze, világi elnöke Né
meth Ödön dr., egy. rk. tanár, közfelügyelő. Az iskolabizottság 
elnöke Hittrich Ödön dr. ny. gimnáziumi igazgató, c. kir. főigaz
gató, iskolafelügyelő, helyettese Renk Ernő dr. orvos, iskolai másod- 
felügyelő, az iskola gondnoki tisztsége Schoditsch Lajos műépítész 
lemondása folytán üresedésben van. Iskolánk közigazgatásilag a 
bányai ág. h. evangélikus egyházkerülethez tartozik és Raffay Sán
dor dr. püspök egyházi főhatósága alatt áll.

Az állami főfelügyeleti jogot Hóman Bálint dr. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter gyakorolja, aki az elmúlt tanévre 
miniszteri megbizottul Pintér Jenő dr. tankerületi 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.

Bereczky Sándor t. igazgató. Szaktárgya: vallástan. Szolgá
lati ideje 35 év a mi intézetünkben és 12 év másutt.

Kliment Jenő dr. Szaktárgyai: latin és görög nyelv. Szolgá
lati éveinek száma 29.
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Tanári testület és az előadott tantárgyak.

A tanár neve, 
minősége, szaktárgyai 

és szolgálati ideje
Tantárgy és osztály

H
et

i 
ór

a-
 1 

sz
ám

Egyéb iskolai 
elfoglaltsága

M ik o la  S á n d o r
r. tanár, mennyiségtan, ter
mészettan, 37 év, itt 37 év

természettan VII 
természettani gyakorlatok VII 7

Igazgató
A Dal- és Zeneegyesület 

tanárelnöke

A b a f f y  K á r o ly
oki. tanár, óraadó magyar, 
angol

angol V A-B 
VI 11

B o g s c h  S á n d o r  d r .
r. tanár, földrajz, természet
rajz, 18 év, itt 16 év

természetrajz 
IA, IB, HA, VA, VB 
földrajz IA, IB, II A, III A 21 Az IB osztályfőnöke 

A természetrajzi szertár őre

C s e r n á k  Em il
oki. tanár, óraadó, mennyi
ségtan, természettan

mennyiségtan IA 6

vitézD e n g e le g i  L a j o s  d r
r. tanár, latin, görög,
17 év, itt 5 év

|

latin IA, IVB 
görög VIIIB 
történet IV B

18

A IV B osztályfőnöke 
Az iskolai cserkészcsapat 

parancsnoka 
Tanulmányi felügyelő az 

internátusbán

I h á s z  J ó z s e f
r. tanár, latin, görög, 
12 év, itt 12 év

latin III B, IV A 
görög VA, VB 
gyorsírás IV A, V A 2 0

A III B osztályfőnöke 
A klasszika-filologiai szertár 

és az éremgyüjtemény őre

J á n o s s y  I s tv á n  d r .
r. tanár, latin, történet, 
20 év, itt 8 év

latin IB, VB 
történet VI, VII, VIII 2 0

Az VB osztáyfönöke 
Tanár-értekezleti és iskolai

bizottsági jegyző 
Az igazgatói iroda vezetője

K e r e c s é n y i  D e z s ő  d r
r. tanár, magyar, német,
11 év, itt 6 év

magyar VB, VIII 
német IB, IIB, VB, VIII 
filozófia Vili 1 8

A Vili osztályfőnöke 
Az Arany János-kör tanár

elnöke
A francia nyelvi tanfolyam 

vezetője

K i lc z e r  G y u la
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 17 év, itt 1 év

mennyiségtan IB, IIB, III A 
Vili

természettan III A 18
A IIIA osztályfőnöke 
A Sakkor vezetője 
Tanulmányi felügyelő az 

internátusbán

K la n ic z a y  S á n d o r
r. tanár, magyar, latin, 
24 év, itt 14 év

latin IIA, VA 
magyar VA 14

Az VA osztályfőnöke 
Az internátus eforusa

K o c h  I s tv á n  d r .
r. tanár, történet, földrajz, 
26 év, itt 24 év

történet III A, 1IIB, IV A, VA 
VB

földrajz III B, IV A, IV B, VII
19 A IV A osztályfőnöke 

A történet-földrajzi szertár őre

K o v á c s  J á n o s
r. tanár, magyar, latin, 
34 év, itt 34 év

magyar III A, VII 
latin III A, VII 18 Az Ifjúsági Könyvtár őre
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A tanár neve, 
minősége, szaktárgyai 

és szolgálati ideje
Tantárgy és osztály

H
et

i 
ór

a-
 1 

sz
ám

 
►

Egyéb iskolai 
elfoglaltsága

K u b a c s k a  A n d r á s  d r .
r. tanár, természetrajz, 
földrajz, 34 év, itt 31 év

természetrajz IIB, IV A, IV B 
VI

földrajz IIB
16 Tandíjkezelő

L o i s c h  J á n o s  d r .
r. tanár, magvar, német, 
30 év, itt 30 év

magyar IB, III B 
német III B, VI, VII 17

A modern irod. szertár és az 
irod. osztálykönyvtár őre

L o s o n c z i  Z o l t á n  d r .
r. tanár, magyar, német, 
18 év, itt 17 év

magyar II A, IV A 
német II A, III A, IV A 18 A II A osztályfőnöke 

A tanát i könyvtár őre

M e s t e r  G á b o r
oki. testnevelési tanár, 
óraadó

testgyakorlás IA, II A, IIB 
IIIA 8

M ikó Im re
testnevelési tanár, torna, 
9 év, itt 9 év

testgyakorlás IB, IIIB, IVA 
IVB, V A, VB VI, VII, VIII 21

Az Ifjúsági Sportkör vezetője 
Torna-szertár őre 
Vívó és különtorna-tanfolya- 

mok vezetője

O p p e l Im re
r. tanár, műv. rajz, 
mértan, 28 év, itt 28 év

rajz I—IV
r. k. rajz V—VIII 16

A Benczúr Gyula Képzőművé
szeti Kör tanárelnöke 

A művészeti rajzszertár őre 
A művészeti rajz és ábrázoló 

geometria tanfolyamok 
vezetője

P e s c h k o  Z o l t á n
r. énektanár,
7 év, itt 4 év

ének IA, IB, HA, IIB 
IIIA, III B, IVA, IV B 11

Az ének- és zenekar karnagya 
A zeneszertár és zenemű

könyvtár őre

P o l g á r  A n d r á s
oki. tanár, óraadó, 
latin angol

angol VII 5

R e m p o r t  E le k  d r .
r. tanár, magyar, latin, 
13 év, itt 13 év

magyar IIB, VI 
latin VI, Vili 
gyorsírás IVB, VB

21

A VI osztályfőnöke 
A gyorsírási tanfolyam 

vezetője
Tanulmányi felügyelő az 

internátusbán

R e n n e r  J á n o s
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 20 év, itt 14 év

mennyiségtan IVB, VA, VB 
VII

természettan VII 
fizikai gyakorlatok VII

19
A VII osztályfőnöke 
A természettani és a mértani 

szertár őre

v i t é z  R éz  H e n r ik  d r .
r. tanár, magyar, német,
13 év, itt 11 év

magyar IA, IVB 
német IA, IVB, VA 17

Az i A főnöke 
Az Ifj. Segélyegyesület 

könyvtárosa
A német tanfolyam vezetője 
Az öregcserkész-csapat par.

S ó ly o m  J e n ő  d r .
oki. lelkész, h. tanár, vallástan 
3 év, itt 3 év

valíástan I—VIII 2 2 Exhortator
Az Ifj. Gyámintézet elnöke
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A tanár neve, 
minősége, szaktárgyai 

és szolgálati ideje
Tantárgy és osztály
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Egyéb iskolai 
elfoglaltsága

S u l e k  J ó z s e f
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 34 év, itt 26 év

mennyiségtan II A, III B, IV A 
VI

természettan III B
16 Az Ifjúsági Segélyegylet 

elnöke

S z o l á r  F e r e n c  d r .
r. tanár, görög, latin, 
magyar, 28 év, itt 28 év

latin IIB 
görög VI, VII 17 A IIB főnöke

A vetítőképes gyűjtemény őre

A hittan és az egészségtan tanítása. A református tanulók az 
evangélikus tanulókkal együtt tanulták a hittant. A római katho- 
likus hittant az alsó négy osztályban Hell Imre, a felső négy osz
tályban Tamás Ernő hittantanár tanította. Az izraelita hittant 
valamennyi osztályban Havas Manó dr. hittantanár tanította.

Az egészségtant a VII. osztályban Mihalovics Géza dr. iskola
orvos tanította.

Tanárok irodalmi és társadalmi működése.
Bogsch Sándor dr., a „Szepesi Egyesület Budapesten“ titkára, 

a „Szepesi Levél“ szerkesztője.
Hittrich Ödön dr.-tól megjelent a „Der die das“ tanításáról 

szóló könyv (Légrády Testvérek kiadása).
Kerecsényi Dezső dr. írt több irodalomtörténeti, kritikai és 

pedagógiai tárgyú dolgozatot az Irodalomtörténet, Magyar Szemle. 
Napkelet, Protestáns Szemle, Protestáns Tanügyi Szemle, Magyar 
Protestánsok Lapja című folyóiratokba és iskolánk ez évi értesítőjébe. 
Előadást tartott a Magyar Irodalomtörténeti Társaságban. Az Iro
dalomtudományi Társaság alelnöke, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság és az Eötvös-Kollégium Volt Tagjai Szövetségének vá
lasztmányi tagja.

Kubacska András dr. a Volt Növendékek Egyesületének ülésén 
előadást tartott az állatok harcáról.

Loisch János dr.-tól cikkek a Protestáns Tanügyi Szemlében, a 
Karpathen-Post-ban, a Memorobilia Lycei Kesmarkiensis-ben, a 
Szepesi Levél-ben.

Losonczi Zoltán dr.-tói cikkek jelentek meg a Magyar Nyelv
ben, a Protestáns Tanügyi Szemlében, az Ifjú Években. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja.

Mikola Sándortól megjelent „A fizika gondolatvilága“ című 
könyv. A Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézetben a 
fizika tanítás módszertanáról tartott előadásokat és a tanárjelöltek
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középiskolai fizikai gyakorlatait vezette heti két órában. A Luther- 
otthonban és a Volt Növendékek Egyesületének közgyűlésén elő
adást tartott a mindenségre vonatkozó képzeteinkről. A Magy. Tud. 
Akadémia levelező, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület igaz
gatóságának, a Mathematikai és Physikai Társulat választmányá
nak, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak tagja, a Vendvidéki Szövet
ségnek elnöke.

Oppel Imre, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének igaz
gatósági tagja. Az Országos Magyar Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság 
rendes tagja. A nyári nagy szünetben Keszthelyen tájképfestőtan- 
folyamot vezetett. Kiállított az Ernszt Múzeumban. Az Országos 
Frontharcos Szövetség Bpest II. kér. főcsoportjának intéző bizott
sági tagja. Cikket írt az „Ifjú Évek“-be és a „Keszthelyi Hirlap“-ba.

Peschko Zoltán, a fasori evang. templom orgonása, a Fasori 
Evang. Énekkar karnagya. Közreműködött a Fasori Evang. Nő
egyesület, a Fasori Evang. Énekkar és Lutheránia együttes hang
versenyén, több rádiós intentiszteleten. A „Magyar énekoktatók 
egyesületének“ (MÉOSZ) választmányi tagja. Megjelentek cikkei 
az Evangélikus Népiskolában.

Remport Elek dr. verseket írt a Magyar Asszony, Levente, Ma
gyar Nép (Kolozsvár), Ev. Családi Lap c. lapokba. Megjelent egy 
verseskönyve „Vathy Elek: Kéztől-kézig“ címmel.

Renner János cikket írt a „Fizikai és Kémiai Didaktikai La
pok“-ba, „Geofizikai kutató módszerek“ címen. A „Természettudo
mányi Lexikon“ munkatársa.

vitéz Réz Henrik dr.-tói több cikk és könyvismertetés jelent meg 
a „Prot. Tanügyi Szemle“, „Deutsch-Ung. Heimatsblätter“, „Sonn
tagsblatt“ (Budapest), „Karpathenland“ (Reichenberg), „Volks
wart“, „Deutsches Volksblatt“ (Újvidék), „Deutsche Zeitung“ (Ber
lin) című folyóiratokban és újságokban. Munkatársa- volt a Petz 
emlékkönyvnek és a „Handbuch des Grenz- und Auslanddeutsch
tums“ című műben a hazai németek néprajzi részének. Önálló mun
kája jelent meg Reichenbergben „Bibliographie der deutschen 
Volkskunde in den Karpathenländern“ címen. Két nagyobb munkája 
sajtó alatt van Budapesten és Münchenben. A Magyar Cserkész- 
szövetség központi fegyelmi bíróságának rendes tagja és 1934 
tavaszáig az Országos Intézőbizottságnak volt tagja. A budapesti
VII. kér. „Horthy Miklós“ polgári lövész egyesületnek társelnöke.

Szigethy Lajos dr.-tói megjelent „Zúzmarás fenyőlombok“ című 
verseskötet. („Pátria“ nyomda r. t. bizománya.)

Jánossy István dr. az Országos Evangélikus Tanáregyesület 
titkára.

Sólyom Jenő dr. a gödöllői cserkészvilágtáborban előkészítette 
az evangélikusok istentiszteleteit. Teológiai doktori szigorlatot tett. 
Megjelent „Luther és Magyarország“ c. könyve. Előadást tartott a
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Luther-Társaság és a Protestáns Irodalmi Társaság Luther-ünne- 
pélyén. Cikket írt a Protestáns Szemlébe, Evangélikus Életbe, Ifjú 
Évekbe. A Keresztyén Igazság munkatársa. A Cserkészszövetség or
szágos intézőbizottságának tagja.

Szolár Ferenc dr. jelen értesítőbe beszámolót írt „Vetítőképes
gyűjteményünkről“, az .Ifjú Évekbe és az Űj Időkbe cikket „Gyóni 
Gézáról“ . Gyóni Gézáról előadást tartott a Deák-téri ifjúsági egye
sületben és a Magyar Rádióban. Az Eötvös-Kollégium v. tagjai Szö
vetségének választmányi tagja, a Gyóni Géza Irodalmi Társaság tb. 
levéltárosa.

III. TANANYAG.
A rendes tantárgyakat az állami tanterv szerint tanítottuk, 

az előírt tananyagot elvégeztük. A német nyelvet azonban iskola- 
fenntartónk határozata szerint miniszteri jóváhagyással már az 
első osztályban is tanítottuk heti 2 órában.

A rendkívüli tantárgyakat az alább felsorolt tanmenetek sze
rint tanítottuk.

Német nyelv. Célja a német fordításban és társalgásban való 
gyakorlás. Tanulta az első félévben 7, a másodikban 9 tanuló. Kö
zös olvasmány volt Theodor Storm „Pole Poppenspäler“ című 
műve. Beszédgyakorlatok az olvasmány alapján és a mindennapi 
életből. Tandíj havi 5 pengő volt, 1 tanuló a felét fizette. A tan
folyamot heti 2 órában vitéz Réz Henrik dr. vezette.

Francia nyelv. Heti két órában tanulta 9 tanuló, ebből 1 
kezdő és 8 haladó. Végzett anyag: a) Kezdők: Könnyebb beszéd- 
gyakorlatok, a mindennapi élet szókincse, a nyelvtan elemei; b) 
Haladók: Daudet, Mérimée elbeszélései, Baudelaire, Verlaine versei, 
beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján, alak- és mondattani 
ismeretek. Tandíj havi 5 P. Tanította: Kerecsényi Dezső dr.

Fizikai gyakorlatiok. A fizika tanítását a VII. és a VIII. osz
tályban délutáni laboratóriumi gyakorlatokkal egészítettük ki. Bár 
a gyakorlatok nem kötelezők, igen csekély kivétellel valamennyi
VII. és VIII. osztálybeli tanuló résztvett bennük. Egy-egy osztály 
tanulói két csoportban hetenkint másfél óráig dolgoztak s egyidő- 
ben azonos eszközökkel ugyanazt a munkát végezték. E tanfolya
mok vezetéséért a tanárok az iskolafenntartótól kapnak díjazást, 
a tanulóktól beszedett összeget (félévenkint és tanulónkint 8 P-t) 
az elhasznált anyagok, törött eszközök pótlására, javítására és új 
eszközök beszerzésére fordítottuk.

A gyakorlatok tárgya szoros kapcsolatban volt a rendes 
fizikaórákon tárgyalt anyaggal, többször a gyakorlati órákon előbb 
dolgoztuk fel az anyagot, mint a rendes órákon s minthogy a ta
nulók úgyszólván mind jelen voltak a gyakorlatokon, ezzel a mun
káltató tanítás módszerét alkalmaztuk. Vezérfonalnak használtuk
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Renner János „Középiskolai fizikai gyakorlatok“ című segéd
könyvét.

A VII. osztály gyakorlatait Renner János vezette. A gyakor
latok tárgya a következő volt: logaritmikus számítóléc használata, 
hosszúságmérés tolómércével és mikrométer-csavarral, egy pontban 
támadó erők összetevése, mozgás megfigyelése és sebességmérés, 
lejtőn való esés, fonálingák lengésideje, drót- és lemezalakú testek 
fajsúlya, folyadékok fajsúlyának mérése bürettával és piknométer
rel, súrlódási együttható meghatározása, emelő és lejtő egyensúlya, 
párhuzamos erők összetevése, súlypont meghatározása, rugalmas 
alakváltozások; Archimedes törvénye, fajsúlymérés ennek alapján, 
közlekedő edények törvénye, Boyle-—Mariotte törvény, gázok faj
súlyának mérése; spirálrúgók rezgései, rezgési energia átadása 
fonálingák laza és szoros kapcsolása mellett, kifeszített húr és hang
villa, valamint a hangvilla és légoszlop rezonanciája, Kundt-féle 
cső; fényvisszaverődés, síktükör, fénytörés üvegben, vízben és 
szénkénegben, homorú tükör és gyűjtőlencse törvénye, gyújtótávol
ság és nagyítás mérése, távcsövek összeállítása, színképek meg
figyelése, fényelhajlás és interferencia egyéni észlelése, fotometrá- 
lás, a fény hullámhosszúságának mérése.

A VIII. osztály gyakorlatait Mikola Sándor vezette és a kö
vetkező problémákat dolgozta fel:

Színképek és totális reflexió megfigyelése, fényelhajlás, fény
interferencia, fényerősségmérés; hőmérő alappontjainak meghatá
rozása, konyhasóoldat fagyás- és forráspontjának változása, faj
hőmérés piknométerrel és keverési módszerrel, a jég olvadási és 
a víz párolgási hője, telített vízgőzök feszültsége, levegő harmat- 
pontjának meghatározása; mágneses alapjelenségek, mágneses erő
terek térképezése, mágneses erőterek rögzítése, póluserősségmérés, 
a földmágnesség horizontális intenzitásának mérése; ellenállás
mérés feszültségesés törvénye alapján, az iskola, főleg a fizikai elő
adóterem elektromos berendezésének megismerése, kapcsolási gya
korlatok, elektromos energia hőegyenértéke, elektrolitikus mérések, 
elektromos áram mágneses hatása, ellenállásmérés Wheatstone-féle 
híddal, indukált áram alapjelenségei, váltakozó áram sajátságai
nak megfigyelése, transzformálási kísérletek, elektromos kisülések 
ritkított gázokban, pozitív-, katódfény, röntgen sugárzások, rá
dium megfigyelése, Tesla-féle kísérletek, elektromos rezgés, elektro
mágneses hullámok, a rádió elve, elektroncső és alkalmazása.

Növénytani gyakorlatok. A növénytani gyakorlatok célja a 
növénytani ismeretek gyakorlati alapon való továbbképzése és gya
rapítása. A tananyag beosztása szerint a gyakorlatokon alaktani, 
alkattani és élettani megfigyeléseket és kísérleteket végeztünk. A 
rendszertani ismei’eteket pedig herbárium készítésével növénymeg
határozásokkal és egyes növénycsaládok rendszeres feldolgozásá
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val gazdagítottuk. A gyakorlatok anyagát jórészt a kirándulásaink 
alkalmából gyűjtöttük össze.

A gyakorlatokon a YA és YB osztály 44 tanulója vett részt 
3 csoportban heti 1—1 órában. Az eszközök és anyagok beszerzésére 
a tanulók félévenként 8 P laboratóriumi díjat fizettek. Tandíj
kedvezményesek és szegénysorsú tanulók a díj fizetése alól telje
sen vagy részben fel voltak mentve. Yezető tanár: Bogsch Sán
dor dr.

A gyakorlatok tárgya a következő volt: Őszi növények egyes 
részeinek, különösen virágjainak kipreparálása. Az alaktan köré
ből a növény szervei, a gyökér, szár, levél, továbbá a virág és ter
més összehasonlító vizsgálata. Anatómiából a mikroskópium szer
kezet, mikroskópiumi készítmények eltevése, keményítő, virágpor, 
epidermislevonatok, bodzametszetek, gyökér, szár, levél egyszerűbb 
metszeteinek készítése és vizsgálata a sejtszaporodásnak és oszlás
nak állandó készítményeken való demonstrálása. A növény anya
gának vegytani analizise. Élettani kísérletek. Csíráztatás, geotro- 
pismus és heliotropismus, osmotikus nyomás, a felszívás, csíranövé
nyek tenyésztése destillált vízben, vízvezetéki vízben és Sacks-féle 
tápoldatban. A gyökérszőrök savkiválasztásának kimutatása lak- 
muszpapirossal és márványlappal. A vezető elemek kimutatása, gyű
rűzéssel, faeltávolítással és festéssel. A párolgás kimutatása és mé
rése cserepes növényen, növényrészeken, hámozott és hámozatlan 
gyümölcsökön. Asszimiláció vizi növényeken, a keményítő, mint 
asszimilációs termék. Chlorophyll-kivonat készítése és a xan- 
thophyll elkülönítése. Növekedés mérése, megvilágításban és sö
tétben. Lélegzés, hőemelkedés csírázó borsón. A növény érzékeny
ségre vonatkozó példák és jellegzetes, beporzódási módok modelle
ken és lehetőleg természeti példányokon. Párosítás, oltás és szem
zés gyakorlása.

Rendszertanból foglalkoztak a tanulók egyes növénycsaládok 
feldolgozásával, herbáriumkészítéssel, gyűjtéssel, préseléssel, szárí
tással és a növények helyes felragasztásával és megnevezésével. 
Növénymeghatározásokat végeztek és a herbáriumi anyagot 
osztályozták és rendszerezték. Ökológiai megfigyeléseket inkább 
künn a természetben, kirándulásaink alkalmával végeztünk. Nyil
vánvaló, hogy a gyakorlatok, kirándulásokkal párosítva, elsőrangú 
tényezők a növénytani elméleti tanítás megértésére és helyes 
értékelésére.

Gyorsírás. A gyorsírás irodai fokát tanulta 19 tanuló (VI. 15, 
VII. 3, VIII. 1). Tankönyvül Radnai Béla tankönyvét használtuk. 
A heti órák száma három, közülük egy gyakorló óra volt. Tandíj 
évi 30 pengő. Három tanuló tandíjmentes volt. Tanította: Remport 
Elek dr.
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Művészeti rajzgyakorlatok. A természet utáni megfigyelések 
gyakorlására egyszerű használható tárgyak (kancsók, edények stb.) 
rajzolása és festése, foltban, naturalisztikusan és stilizálva. A sík
díszítés elemeinek felhasználása a tervezéseknél. A tapasztalati 
látszattan gyakorlására nagy- és kisméretű geometriai test
csoportok, épületrészek rajzolása és festése. Szabadabb művészi fel
adatok megoldása, csendéletfestés, plakáttervezés, tájképfestés, 
figurális rajz gipsz- és élőmodell után. Kedvező idő esetén mindig 
kinnt a szabadban: az iskola udvarán vagy a Városligetben. A 
résztvevők száma 37. Órák: kedden, szerdán és csütörtökön d. u. 
3—5-ig. Vezető tanár: Oppel Imre. Tandíj havi 5 pengő.

Ábrázoló geometria. Résztvevők száma: 10. Végzett anyag: 
Mértani térmennyiségek (pont, vonal, síkidomok, egyszerű testek) 
ábrázolása három képsíkon, a parallel-orthogonális vetítés alapján. 
Alapvető feladatok: egyenes nyomai, valódi hosszúsága, hajlás
szöge; sík ábrázolása, fő- és esésvonal, metsző, párhuzamos és egy
másra merőleges síkok; egyenes helyzete. Összetettebb feladatok a 
tanult anyagból. Áthatási feladatok, árnyékszerkesztés. Heti óra
szám : 1. Tanította: Oppel Imre. Havi tandíj: 3 P.

Vívás. Vívótanfolyamra jelentkezett 17 tanuló, ezek közül 11 
haladó és 6 kezdő volt. A kezdők az alapfogalmak elsajátításáig 
csoportos, azután épúgy, mint a haladók, egyéni kiképzésben része
sültek. Heti órák száma: 3. Tanította : Mikó Imre. Tandíj: 12 P 80 f. 
havonkint. A tanfolyamon résztvett tanulók közül 5 tanuló telje
sen tandíjmentes volt.

Különtorna. A tanfolyamon 10 tanuló vett részt, az első és 
második osztályú tanulók közül. A növendékek heti 2 órában a 
tantervben előírt gyakorlatokat végezték és játszottak. Tandíj: 4 P 
havonként. A résztvevők közül 4 teljes, 2 pedig % tandíjmentes
séget élvezett.

IV. SZERTÁRAK ÉS KÖNYVTÁRAK.
Tanári könyvtár. Járattunk 19 folyóiratot. Gyarapodás vétel 

útján: 25 kötet, adományok útján 79 kötet. A könyvtár leltározott 
állománya 8478 mű 19.594 kötetben.

Irodalmi osztálykönyvtár. Az V—VIII. osztályok számára 
előírt kötelező magyar irodalmi olvasmányokat foglalja magában, 
egyenként átlag 50 példányban. Idei beszerzés 50 példányban: 
Gvadányi, Egy falusi nótárius; Kármán, Fanni hagyományai; Fa
zekas, Ludas Matyi; 20 példányban: Madách, Az ember tragédiája. 
A könyvtár állománya: 34 mű 1720 kötetben.

Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. osztályosok számára az egyes 
osztályokban, 8 szekrényben van elhelyezve, és az osztályfőnökök, 
vagy a magyar nyelv tanárai kezelik. Állománya 1570 kötet. Idei 
vétel, nagyrészt pótlásra 64 kötet.
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Arany János-kör könyvtára. Állománya 2837 szépirodalmi és 
tudományos tárgyú könyv. Az önképzőkör tagjai használták. Gya
rapodott vétel útján 7, ajándékozással 11 kötettel.

Dal- és Zeneegyesület könyv- és hangjegytára. Használhatják 
a Dal- és Zeneegyesület tagjai. Idei gyarapodás 7 zenemű (4 ének
és zenekari mű, 3 zenemű ajándék). Állománya: 798 mű.

Modern irodalmi szertár. Az idei gyarapodás 5 kötet könyv. 
Állománya: 512 kötet könyv, 78 kép és térkép.

Klasszika-filológiai szertár. Állománya: 319 mű, 170 drb szem
léltető eszköz. Gyarapodás nem volt.

Fizikai szertár. Űjabb beszerzések: 1 mérleg, 2 súlysorozat 
3 logarléc, 3 tolómérce, 3 mikrométer-csavar, 7 vízbontó készülék 
2 büretta, 4 piknométer, 2 porcellántál, U-alakú csövek, tölcsérek 
üvegcsapok, Bunsen-állvány alkatrészei. Gyarapodás 33 darab, 381 
P 40 f. értékben. Á tanulók laboratóriumi díjaiból befolyt összeg 
többi részét javításokra és anyagok beszerzésére fordítottuk. Állo
mány: 1372 darab eszköz.

Természetrajzi szertár. Űjabb beszerzések: Lepke és bogár
gyűjtemény, rovargyűjtemény, 2 drb szemléltető üvegdoboz, 7 drb 
növényásó, 6 drb szakmunka, továbbá kémiai anyagok, összesen 
188 P 12 f. értékben.

Zeneszertár a Dal- és Zeneegyesület kezelésében. Állománya: 
24 hangszer, vonók, dobverők, hangszertokok, összesen 43 drb. 
Gyarapodás nem volt.

Mértani szertár. Nem gyarapodott. Állománya: 320 darab.
Történeti és földrajzi szertár. Gyarapodása három történelmi, 

két földrajzi falitérkép vétel útján, 751 drb katonai térkép 
(1:75.000) a régi Osztrák-Magyar Monarchiáról ajándék útján. 
Járatjuk a Pöldr. Közleményeket és a Földgömböt.

Művészeti rajzszertár. Gyarapodása 6 kötet szakkönyv, Gra- 
bovieczky Leon 4 drb stilizált állatmintája. Állománya: 223 kötet 
könyv, 412 tárgy.

Tornaszertár. Állománya: 14 kötet könyv, 354 szer. Gyara
podás 2 kötet könyv.

Egészségtani szertár. Állománya: 3 drb falitábla, 15 vegy
szeres üveg, 6 drb mérő edény, 2 mosdó állvány, 1 müszerszekrény 
7 eszközzel, kötőszerekkel és hozzávaló folyadékokkal. Gyarapo
dás nem volt.

Éremgyűjtemény. Állománya: 12 kötet könyv és 1430 drb 
érem. Gyarapodás nem volt.

Vetítőképes gyűjtemény. Áz összes szertárakban lévő diapo- 
zitíveket rendeztük és egységesítettük. A 8 szakcsoport általános
ságban a következő tárgyköröket és darabszámot tartalmazza: I. 
Vallás- és egyháztörténet, ethico-paedagogiai szakcsoport: Luther- 
sorozat 51 drb, Bilderakademie für die Jugend 51 drb, összesen
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102 drb. — II. Klasszikus filológiai szakcsoport: Egyiptom 7, Görög
ország 33, Itália 200, összesen 240 drb. — III. Iskolánk története: 
48 drb. — IV. Történet-földrajz: Nagy-Magyarország (Megszállott 
terület) 205, Csonka-Magyarország 136, Jugoszlávia 49, Olaszország 
155, Ausztria 148, Németország 142, Svájc 85, Franciaország 65, 
Hollandia 25, más európai országok 80, Ázsia 26, Amerika 13, ösz- 
szesen 1128 drb. — V. Fizika-csillagászat: 68 drb. — VI. Termé
szetrajz: 124 drb. — VII. Modern irodalom: angol 13, német 22, 
spanyol 24, összesen 59 drb. — VIII. Művészettörténet: Magyar- 
ország 11, más országok 34, összesen 45 drb. — Az egész vetítő
képes gyűjtemény összesen 1815 darabból áll.

Megjegyezzük, hogy a művészettörténeti szakcsoporthoz a 
klasszikus filológiai és történet-földrajzi szakcsoport sok képe 
hozzászámítható. A művészettörténeti szakcsoport gazdagítására 
gyűjtést rendeztünk, amely 268 P eredménnyel járt.

Az intézet képtára. Gyarapodása 5 drb művészi másolat. Ál
lománya : 22 olajfestésü arckép, 1 vízfestmény, 38 fénykép, két 
mellszobor és 22 művészi másolat.

V. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

Arany János-kör. A kör élén az idén Kerecsényi Dezső dr. 
tanárelnök és a következő ifjúsági tisztikar állott: I. titkár 
Pusztai László, II. titkár Zsigmondy György, III. titkár 
Forrai László, főpénztáros Pálmai Kálmán, főkönyvtárosok 
Magyary-Kossa Gyula és Poklosi János, folyóiratkezelő Grotta 
György. A főpénztárost az osztálypénztárosok, a főkönyv
tárosokat pedig az alkönyvtárosok támogatták munkájukban. 
A kör taglétszáma 120 volt, ennek mintegy fele szerepelt 
a 17 rendes ülésen dolgozattal, szabad előadással, verssel, 
szavalattal és bírálattal. Az év folyamán bemutatott munkák közül 
érdemkönyvi megörökítésben részesült Pósch Géza szavalata és 
Schreiber András bírálata. Ugyanígy az érdemkönyvbe kerültek 
évvégi pályázataink nyerteseinek munkái is.

A tagok érdeklődése erősen a novella és a szabad előadás 
felé fordult. Látható jelei mutatkoztak annak is, hogy kíváncsi 
szemmel figyelik a . jelen politikai és társadalmi eseményeit. Az 
idén a kör szorgalmasabb tagjait kiküldtük érdemesebb új szín
darabok megtekintésére és ők tapasztalataikról szabad előadásban 
voltak kötelesek beszámolni. Üléseinket kétszer tanári karunk egy- 
egy tagja is megtisztelte és egy ízben vendégként üdvözölhettük a 
VII. kér. Rákóczi Ferenc-kereskedelmi iskola önképzőkörének ifjú
sági tisztikarát is.

Az évvégi pályázatok eredménye a következő: 1. lírai költe
mény, nyertes Forrai László, dicséretben részesült Szász Péter, 2.
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novella, nyertes Csillag Albert, dicséretben részesült Schreiber 
András és Róth Gusztáv, 3. műfordítás, nyertes Lorber István, 4. 
kötött tárgyú tanulmány („Hogyan él a mai pesti diák“), Kis Jó
zsef és Lorber István együttesen írt dolgozata dicséretet kapott, 
5. szabad tárgyú tanulmány, nyertes lett Zsigmondy György iro
dalomtörténeti dolgozata, dicséretet kapott Pósch Géza.

Ifjúsági Segélyegylet. Tanárelnök: Sulek József. A Segély
egylet a folyó tanévben is nehéz viszonyok közt folytatta műkö
dését. Bevételeink újból jelentékenyen csökkentek és azért kény
telenek voltunk —• ahol lehetett — takarékoskodni. Ennek dacára 
jelentékeny az az összeg, amellyel ezidén is segítettük a tanuló
ságot.

Az egyesület bevételei a folyó tanévben (1934 május 9-ig):
1. Tagdíjak a folyó iskolai évről..................  879.89 P
2. Utólagosan befolyt tavalyi tagdíjak .......... 136.30 P
3. Adományok ............................................... 561.— P
4. Könyvhasználati díjak .............................  338.48 P
5. Takarékpénztári kamatok ......................  236.98 P

Összesen: 2152.65 P

Kiadások (1934 május 9-ig) :
1. Könyvekre és írószerekre .........................  992.63 P
2. Szegény tanulóknak tandíjra és érettségi

vizsgadíjra ............................ ................ - 487.— P
3. Szegény tanulók tejellátására ...................  300.— P
4. ösztöndíjakra (1933 június 21-én a ta

valyi értesítő adatainak lezárása iitán .... 460.— P
5. Vegyesekre ............................................... 11.45 P

Összesen: 2251.08 P 
Kiadástöbblet: 98.43 P

A kiadástöbbletet takarékpénztári betétünkből fedeztük.
A segélyegyleti könyvtárt vitéz Réz Henrik dr. tanár kezelte. 

Ez a könyvtár az elmúlt tanévben 65 tanulónak 666 könyvet adott 
kölcsön csekély díjért, 132 tanuló pedig ingyen kapott 1594 
könyvet. Az elengedett használati díj 1123.50 P.

Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke: Mikola Sándor, karnagy: 
Peschko Zoltán, ifjúsági elnök: Novák Emil, főjegyző: Reisz Pál, 
főpénztáros: Pálmai Kálmán, főkönyvtáros: Grotta György, fő
gondnok : Hochsinger Pál, ellenőr: Laurentzy Vilmos, főrendező: 
Pósch Géza, aljegyző: Fleps Walter, alpénztáros: Salgó Gábor, 
alkönyvtáros: Vágó Ferenc és Kupéi Károly, algondnok: Bauer
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György, Bánfi Ferenc, Predmerszky Tibor. Tagok száma 200. Az 
énekkar 100 tagból, a zenekar 28 tagból állott. 4 zenésközgyűlést 
tartottunk, ezeken a tagok összesen 19 zeneszámmal szerepeltek. 
A közgyűléseken sikerrel szerepeltek részére április 21-én hang
versenyt rendeztünk. Ének- és zenekari számokkal résztvettünk a 
decemberi finn esten, jan. 13-án a gyámintézet estjén a március. 
15-i nemzeti ünnepen, több magyar és német istentiszteleten, a
VIII. osztály ballagásán.

Ifjúsági Gyámintézet. Célja az anyagi segélyre szorult ev. 
egyházak és intézmények, nemkülönben egyes szegénysorsú és gyá- 
molításra érdemes tanulók segélyezése. Tanárelnök: Sólyom
Jenő dr., titkár: Zsigmondy György, főpénztáros: Pusztai László, 
főellenőr: Imre Harry. A tagok megajánlásából befolyt: 600 P. 
A jan. 13. tartott Luther-ünnepélyen perselygyüjtés: 56.60 P. 
Adomány: 5 P. A bevétel egynegyedét: 200 P-re kikerekítve az. 
Egyetemes Gyámintézetnek adtuk át. A szabad rendelkezésre maradt 
összegből adtunk a pestújhelyi fiókegyházközségnek egy 12 P  
értékű Bibliát, a rákosszentmihályi templomra 10 P-t, a mátyás
földi prot. templomalapra 10 P-t, a soproni Theol. Otthonnak 
20 P-t, a Budapesti Prot. Árvaháznak 30 P-t, a Hatvan-Gyöngyös- 
Egri missziói körnek 10 P-t, az Ifjú Évek konferenciájára 15 P-t, 
az Ev. Misszióegyesületnek 10 P-t, szegény tanulók tejellátására 
83'40 P-t, karácsonyi segélyül 55 P-t. A többit segélyezésre fordí
tottuk, ill. tartalékoltuk.

Benczúr Gyula képzőművészeti kör. Tanárelnöke: Oppel Imre. 
Ifj. elnök: Pósch Géza, főkönyvtáros: Vankó Richárd, főpénz
táros: Laurentzy Vilmos, ellenőr: Novák Emil, főszertáros: Nagy 
Pál, főjegyző: Gara Péter. -— Tagok száma: 97. •— A kör célja a 
képzőművészetek iránti érdeklődés felkeltése és ébrentartása, mü- 
történeti ismeretek közlése, mükritika, műízlés és kézügyesség 
fejlesztése. E célok elérésére: 1. többször megtekintettük a Mű
csarnok, Szépművészeti Múzeum, Ernszt Múzeum, Nemzeti Szalon, 
Hopp-féle keletázsiai múzeum kiállításait, a Lotz-kiállítást külön- 
külön bemutattuk a gimnázium minden egyes osztályának. 2. 
Pósch Géza ifj. elnök vezetésével könyvkötő tanfolyamot tartot
tunk, 3. a fényképészeti szakosztály révén résztvettünk a II. tan
kerületi fényképkiállításon, ahol III. helyezést értünk el, erről ok
levelet is nyertünk, Bendl Andor pedig az egyéni versenyben 5-ik 
lett; 4. vetített képes előadásokban bemutattuk Budapest művé
szetét ; e sorozatban a következő előadásokat tartottuk: Farkas 
Gábor Vajda-Hunyad váráról, Feldmann János Buda műemlékei
ről, Soltész László a Hősök teréről, Bach Tibor a városliget szobrai
ról, Nagy Pál Budapest szobrairól, Oppel Imre tanárelnök Buda
pest művészeti szépségeiről, Feldmann János Budapest legszebb 
tereiről és Naményi Tamás Budapest modern épületeiről.
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A vetítettképes előadások rendezésében nagy segítségünkre 
volt az, hogy az intézet a nagy rajzterem ablakaira át nem látszó 
függönyöket szereltetett s így a termet elsötétíthettük és előadá
sainkat ott tarthattuk.

A Müller Testvérek festékgyár rajzpályázatán Pósch Géza 
dicséretet nyert.

Cserkészet. A 16-os számú Evangélikus Gimnáziumi Cserkész- 
csapat létszáma 85, parancsnoka vitéz Dengelegi Lajos dr. cserkész- 
tiszt. A csapat gyakorlati és elméleti kiképzését Kubacska Ferenc 
csapattiszt végezte, mint a csapat vezetőtisztje és a törzscsapatból 
alakult első rajnak vezetője. Heti összejöveteleinken kívül két
hetenként raj-, havonként csapatösszejöveteleket tartottunk, me
lyeknek főtárgyát a tábori munkák megbeszélése képezte.

Tavalyi nagytáborunkat jún. 26—júl. 15. között Bánkon 40 
résztvevővel tartottuk meg. A környék megismerése céljából veze
tett örsi kirándulásaink közül a romhányi és cserhátit említjük 
meg. Tábortüzeinkhez a helység lakossága gyakran kilátogatott. 
Nagytáborunk folyamán fejezték be a gödöllői jamboreera készülő 
cserkészeink azokat a próbákat, melyeket a jamboreen való rész
vétel feltételéül tűztünk ki.

A gödöllői világjamboreen (júl. 26—aug. 19.) csapatunk a 
gazdasági csoportban végzett igen terhes és felelősséggel járó 
munkát egyrészt a külföldi csapatok részére a táborozáshoz szük
séges eszközöknek kikölcsönzésével, másrészt árvalányhaj, képes
lapok s más alkalmi cikkek árusításával. A bánki nagytábor és 
jamboree együttes költsége 45 P volt. A táborparancsnoki tisztet 
Kubacska Ferenc töltötte be.

A tanév folyamán a következő kirándulásokat és mozgó
táborokat tartottuk: szept. 1—4. Vizi tábor a Velencei tónál, szept. 
19. Újlaki kőfejtő, Hármashatárhegy, Csúcshegy, szept. 24. Jam- 
boree-emlékkirándulás a kerületi cserkészparkba, okt. 6. Nagy
tábori emlék-kirándulás Vác, Nagyszál, Bánk, okt. 30. Hűvösvölgy, 
Pesthidegkúti cserkészház, nov. 1. Csillebérc, de. 28—30. Télitábor 
Zebegényben, márc. 25. Nagyszénás, Solymár, ápr. 3—4. Dobogókő, 
máj. 12—13. Visegrád, Pilisszentlászló, Sikáros, Kőhegy, Szent
endre. Több kisebb kiképző kiránduláson is voltunk. Zártkörű 
Mikulás- és karácsonyesténk kedves bensőség hangulatában 
folyt le.

Az. ujoncrajt ez évben ifj. Knuth Károly próbaidős vezető 
képezte ki az újoncok részére tartott heti összejöveteleken. Ujonc- 
avató ünnepélyünket Hittrich Ödön dr. főigazgató úr, iskolánk 
felügyelőjének, az igazgatóság kiküldettének és tanári karunk 
több tagjának jelenlétében szépszámú közönség előtt tartottuk 
meg. Felavattunk 34 újoncot.
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Az iskolai Dal- és Zeneegyesület előadása alkalmával ez évben 
is a cserkészcsapat szolgáltatta a büffét.

Idei nagytáborunk a kisbéri állami méntelep birtokán lesz. 
Csapatunk ez évtől kezdve a vizimunkákat is felveszi Prog
ramm jáb a.

A gimnáziumi cserkészcsapat mellett működő öregrajnak pa
rancsnoki tisztét vitéz Réz Henrik dr. cserkésztiszt, az Országos 
Intéző Bizottság és az Országos Központi Fegyelmi Bíróság tagja 
volt szíves vállalni.

Sólyom Jenő dr. tanárt, aki a csapat munkáját nemcsak 
érdeklődéssel kísérte, hanem abban tevékeny részt is vett, az 
Országos Intéző Bizottság tagjává választotta.

Ifjúsági Sportkör. Tanárelnöke Mikó Imre. Atlétikai, céllövő, 
gyephoki, jéghoki, gyorskorcsolyázó, kézilabda, kosárlabda, sí, 
tennisz, torna, úszó- és vívószakosztályok működtek. A KISOK 
kerületi atlétikai versenyén triatlonban a 9., pentatlonban az 5. 
helyen végeztünk. A Volt Növendékek tennisz csapatversenyén a 
sportkör csapata a 3. helyet érte el. A kerületi vívóbajnokság tőr
csapatversenyén csapatunk a 2., ugyanakkor az egyéni tőrverseny
ben Domán 3., Bókay 4. lett. Az országos vívóversenyben tőrcsa
patunk ismét 2. helyre került, az egyéni versenyben Domán 2., 
Bókay 5. helyen végzett. A KISOK gyorskorcsolyázó bajnokságain 
Imre Harry 500 méteren is és 1500 méteren is első, Lénárt György 
300 méteren 1. lett. Sportkörünk jéghoki csapata megnyerte a 
KISOK jéghoki bajnokságát. Gyephoki csapatunk az M. H. C. 
meghívásos versenyén első lett. Céllövőink a KISOK céllövő csa
patversenyén a 7. helyen végeztek.

Háziversenyeinken a következő tanulók lettek elsők: egyes 
tenniszversenyben Guoth, párosban Guoth—Lele, 100 méteres 
mellúszásban Bókay, 75 méteres mellúszásban Sugár P., 50 méteres 
mellúszásban Vajda Ö., 75 méteres gyorsúszásban Landler, 50 mé
teres gyorsúszásban Sugár T., 25 méteres gyorsúszásban Barna P,, 
50 méteres hátúszásban Knuth, 25 méteres hátúszásban Löw, tőr
vívásban Domán, kardvívásban Bókay. Kézilabda háziversenyt a 
VII. osztály csapata nyerte meg. Az intézetünk volt növendékei 
által alapított hármas kardcsapat vándordíjas versenyt sport
körünk csapata nyerte meg (Domán, Bókay, Kocziszky).

Sakkor. Sakkörünk élén az idén a következő ifjúsági tisztikar 
állott: Elnök: Lehel Imre VIII., alelnök: Kovács Márton V., pénz
táros : Kollin György V., csapatkapitány: Lehel Imre VIII. A felső 
osztályosok számára rendezett bajnoksági házi versenyünkön baj
nok lett: Kovács Márton V. Csapatunk résztvett a Kölcsey-reál- 
gimnázium által kiírt csapatbajnoksági versenyen, de helyezést 
nem ért el.
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Az idén ötödször rendeztük meg a budapesti középiskolai 
tizes csapatbajnoksági versenyt. A győztes a Kölcsey-rg. csapata, 
megkapta az örökös vándordíját jelképező serleget. Május 6-án 
vendégünk volt Aboiiyi István sakkmester, kormányfőtanácsos, 
aki Budapest középiskoláiból összegyűlt 50 ellenféllel játszott 
szimultánt. Szívességéért és fáradhatatlan áldozatkészségéért e 
helyen is hálás köszönetét mondunk neki. Körünk összejöveteleit 
szombaton délutánonként tartotta. A felügyeletet Kilczer Gyula 
tanárelnök látta el.

VI. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI ÉS 
HANGVERSENYEI.

1. Tanévmegnyitó ünnep szept. 9-én d. e. 9 órakor. Egyházi 
ének, Sólyom Jenő dr. imája, Koch István igazgató-helyettes év
megnyitó beszéde, Himnusz.

2. Nemzeti gyászünnep okt. 6-án d. e. 9 órakor. 1. Hiszekegy, 
közének zenekari kísérettel. 2. Ady: Négy-öt magyar összehajol, 
szavalta Blahó Miklós. 3. Zsigmondy György felolvasása. 4. Madách: 
Nem féltelek hazám! szavalta Pusztai László. 5. Himnusz, közének 
zenekari kísérettel.

.3. Reformáció-ünnep okt. 31-én d. e. 9 órakor. 1. Erős vár a 
mi istenünk, közének. 2. Baja Mihály: A gyermek Luther, szavalta 
Marik Lajos. 3. Pusztai László: Mit köszönhet a tanuló ifjúság 
Luthernek? 4. Luther Márton: Miatyánk, szavalta Fiacsán József.

4. Luther-emlékünnep nov. 10-én d. e. fél 9 órakor a fasori 
templomban. Egyházi közének, Sólyom Jenő dr. beszéde és imája, 
az ifjúsági énekkar éneke, Mikola Sándor igazgató beszéde, egyházi 
közének.

5. Ifjúsági Gyámintézet Luther-ünnepe jan. 13-án d. u. 6 
órakor. 1. Zsigmondy György megnyitó beszéde. 2. Sági Andor 
hegedűjátéka. 3. Marik Lajos szavalata. 4. Salgó Gábor zongora- 
játéka. 5. Verseiből felolvasott Remport Elek dr. 6. Novák Emil 
csellójátéka. 7. A Gyámintézet alkalmi gyermekkarának éneke 
Peschko Zoltán vezetése mellett. 8. Sólyom Jenő dr. vetítettképes 
előadása Luther életéről és Kis Kátéjáról.

6. Nemzeti ünnep márc. 15-én d. e. 9 órakor. 1. Himnusz, köz
ének zenekari kísérettel. 2. Gyóni Géza: Márciusi akarat, szavalta 
Pusztai László. 3. Járjatok be minden földet, énekelte az énekkar 
zenekari kísérettel. 4. Bendl Andor felolvasása nemzetiségeinkről 
1848-ban. 5. Petőfi: Egy gondolat bánt engemet, szavalta az intézet 
szavaló kórusa. 6. Reményik: Miért hallgatott el Végvári?, sza
valta Paulinyi Ernő. 7. Hiszekegy, énekelte az ifjúság zenekari 
kísérettel.
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7. Dal- és Zeneegyesület hangversenye ápr. 21-én este fél 8 
órakor. A zenekar Peschko Zoltán vezényletével Schubert Rosa- 
munde megnyitóját, Kodály Háry János intermezzóját, Strausz 
Déli rózsáját, az énekkar Látod-e babám és Járjatok be minden 
földet című müvét adta elő. Ugyancsak a zenekar előadta Hochsin- 
ger Pál Valse lento és Finale című műveit a szerző vezényleté
vel. Sági Andor hegedű játékkal, Síki Béla, Vágó Ferenc és Salgó 
Gábor zongorajátékkal, Novák Emil, Feldmann János és Bogyó 
Tamás csellójátékkal, Salgó Gábor és Bauer György zongorakísé
rettel, Eördögh Géza és Szelényi Ödön szavalattal szerepeltek.

8. A nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos-reálgimnázium 
zenekarának hangversenye intézetünk dísztermében május 28-án 
d. u. 6 órakor. 1. Üdvözlések. 2. Kéler: Magyar vígjáték nyitány, 
előadta a nyíregyházi zenekar. Liszt: X. rapszódia, előadta Sándor 
István, a nyíregyházi intézet növendéke. 4. Erkel: Bánkbán-fan- 
tázia, előadta a nyíregyházi zenekar. 5. Petőfi: Egy gondolat bánt 
engemet, szavalta a budapesti evangélikus gimnázium szavaló kó
rusa. 6. Dr. Schemmel Emilné: Virágzik az orgona, előadta a nyír
egyházi zenekar. 7. Remport Elek dr., intézetünk tanára verseiből 
olvasott fel. 8. Schubert: Moment musical, Kálmán Imre: Részlet 
a „Csárdás királynő"-bői, Kossuth-induló, előadta a nyíregyházi 
zenekar.

9. Tanévzáró ünnep jún. 24-én d. e. 9 órakor. Egyházi ének, 
Sólyom Jenő dr. imája, az igazgató évzáró beszéde, Himnusz.

VII. A TANULÓK NÉVSORA.*

IA osztály.
1 Adorján György, 1923 Bpest, izr. (2, 3) 

Ambrus Zoltán, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Babos István, 1923 Bpest, ev. k. (1> 2) 
Back Sándor, 1923 Bpest, izr. (1, 2)

5 Bálint Béla, 1923 Bpest, r. k. (1, 3) 
Boros László, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Brencsán János, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Dolp Bezső, 1923 Bpest, ev. (1, 4) 
Eber Ferenc, 1923 Bpest, ref. i. (2, 3)

10 Égető Sándor, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Faust István, 1922 Sárszentlőrine, ev.

(1, 2)

Fábián Pál, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Fellegi István, 1923 Szeged, izr. (2, 2) 
Fenyvesi György, 1924 Bpest. ref. (1,1) 

15 Halász Imre, 1923 Bpest, izr. (2, 3) 
Heckenast Gusztáv, 1922 Bpest, ev. 

(1, 1)
Herzog Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 2) 
Horváth György, 1923 Sashalom, ev. 

(2, 4)
Hottovi Tibor, 1923 Kispest, ref. i.

( 2, 2)
20 Juhi Endre, 1922 Bpest, ref.

* R övidítések: k. =  tandíj-kedvezményes, tm. =  tandíjmentes, f. =  félévre, 
i. =  internátus növendéke, g. =  görögöt, a. =  angolt tanult. A zárójelben 
levő számok közül az első a magaviseleti érdemjegyet, a második a tanulásbeli 
általános eredményt jelenti. Magaviseleti jegyek: 1 =  példás, 2 =  jó,
3 =  szabályszerű, 4 =  kevésbbé szabályszerű. Tanulásbeli érdemjegyek: 
1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  elégséges, 4 =  elégtelen. Azok a tanulók, akiknek 
neve után ily számok nincsenek, az értesítő lezárásáig nem kaptak osztályzatot.
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Justus József, 1923 Bpest, ev. (1, 3) 
Kappeller Miklós, 1923 Bpest, ev. (1, 3) 
Kárai Kázmér, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Kirchner Ákos, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 

25 Koczka László, 1923 Bpest, ev. k. (2, 4) 
Kollár Vilmos, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Kovács Gábor, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Kovács László, 1923 Bpest, ev. (1, 4) 
Krausz Tamás, 1923 Bpest, izr. (1, 2)

30 Králik Dezső, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Kun Miklós, 1923, Bpest, ref. (1, 2) 
Lehner István, 1923 Pécs, ev.
Majzik Tivadar, 1923 Ercsi, r. k. (1, 3) 
Miklós Péter, 1923 Bpest, ref. (2, 3)

35 Muntag Andor, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Német András, 1922, Kisterenye, r. k. 

(2, 4)
Pásztor György, 1923 Törökbálint, ref. 

i. (1, 2)
Pilisi István, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Plan Péter, 1923 Bpest, izr. (1, 1)

40 Eeisz Eóbert, 1923 Bpest, r. k. (2, 3) 
Eévész György, 1923 Bpest, izr. (1, 1)

Sándor Imre, 1923 Bpest, ev. (2, 2) 
Scheumann Erik, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Schwartz Alfréd, 1922 Nagyszeben, ev. 

(1, 4)
45 Singer Sándor, 1923 Bpest, izr. (2, 4) 

Straner Imre, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Suszt Kálmán, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Szántai Tibor, 1922 Tápiósáp, r. k. (1, 3) 
Szántó János, 1923 Szabadka, ev. (1, 3) 

50 Szeben Péter, 1923 Bpest, izr. (1, 2) 
Szögyén István, 1923 Bpest, r. k. (2, 4) 
Szőke Dezső, 1923 Nyíregyháza, izr. 

i. (1, 2)
Tolnay Mihály, 1923 Debrecen, ev. (2, 4) 
Turan László, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 

55 Varga Horváth József, 1923 Bpest, 
ev. tm. (1, 1)

Virth Gyula, 1923 Bpest, r. k. (2, 4) 
Weinbrenner Budolf, 1923 Bpest, ev.

( 1 , 2 )

É v k ö z ie n  k im a ra d t:
Z. Kiss Károly, 1922 Bpest, ref.

IB osztály.
1 Bock Emil, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 

Baranyai Ákos, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Baranyai László, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Bart József, 1923 Bpest, ev. tm. (2, 3) 

5 Bogyó István, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 
Cséry Lajos, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Damokos Tamás, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 
Dorn László, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Eisenstädter György, 1923 Bpest, ev. 

tm. II. f . (1, 2)
10 Eördögh Géza, 1923 Bpest ev. (1, 1) 

Parkasdy Zoltán, 1923 Bpest, ref. tm. 
II. f. (1, 1)

Fischer Pál, 1923 Bpest, ev. (2, 2) 
Fleischmann Károly, 1923 Bpest, r. k. 
Frecska Zoltán, 1924 Csanádalberti, ev.

(2, 3)
15 Gellért István, 1923 Bpest, izr. k. 

II. f. (1, 1)
Gerstenberger Erich, 1922 Bpest, ev.

(2, 4)
Gödöllei László 1923 Szarvas, ref. k. 

II. f. (1, 3)
Gráf Sándor, 1923 Debrecen, ref. (1, 3) 
Gyuris Géza, 1923 Bpest, ev. (2, 4)

20 Haasz István, 1923 Bpest, izr.
Halász Tamás, 1923 Bpest, ev. (1, 3) 
herceg Hohenlohe Waldenburg Szigfrid, 

1923 Bpest, ev. (1, 3)
Jánossy György, 1923 Bpest, ev. tm.

( 2, 2 )

Jármay Gusztáv, 1923 Bpest, ev. (1, 3) 
25 Jármay Péter, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 

Juhász Imre, 1923 Bpest, ev. k. II. f. 
( 1, 2 )

Kappel Tibor, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Kis János, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 
Kisházy Csaba, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 

30 Kiss László, 1923 Bpest, ref. (1, 3) 
Klement Károly, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Liftner Iván, 1923 Bpest, r. k. (2, 3) 
Münnieh Antal, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Nagy Iván, 1923 Bpest, ev. (2, 4)

35 Naszvadi Béla, 1923 Bpest, ref. tm. 
(1, 3)

Pajor Kornél, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Perjesy Vilmos, 1923 Bpest, r. k. (2, 3) 
Perl György, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Porkoláb László, 1923 Bpest, ev. tm. 

( 1, 2 )
40 Eázgha Zoltán, 1923 Miskolc, ev. tm. 

II. f. (1, 1)
Eeich Ákos, 1923 Bpest, izr. (1, 1)
Saár István, 1923 Bpest, izr. k. II. f.

( 1 , 1 )
Schloss Tibor, 1923 Bpest, ev. (2, 2) 
Schultheisz Emil, 1923 Bpest, ev. (1, 3) 

45 Schultheisz Leó, 1923 Bpest, ev. tm. 
(2, 3)

Siki Béla, 1923 Bpest, ev. tm. II. f.
(1, 1)

Stirling Béla, 1922 Bpest, ev. (2, 4)
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Szabó Sándor, 1923 Bpest, r. k. 
Szelényi Ödön, 1923 Bpest, ev. (1, 1)

50 Teleky Károly, 1923 Szepes Igló, ref.
n .  f. ( í ,  2)

Törzseök Károly, 1923 Bpest, r. k. (1, 3) 
Ulbrieh Sándor, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 
Vadas Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
Vidor Miklós, 1923 Bpest, ev. tm. 

II. f. (1, 1)

55 Zsakó Andor, 1922 Segesvár, unit. (1, 3) 
É v k ö z ie n  k im a r a d t:
Baksa István, 1923 Bákosliget, ev. 
Benencsik Tivadar, 1923 Bpest, ev. 
Tanos Ferenc, 1921 Bpest, r. k. 
M a g á n ta n u ló :
Kiss Tibor, 1922 Homokterenye (Nóg- 

Tád m.) ev.

HA osztály.
1 Babják Miklós, 1922 Váchartyán, ev. 

k. (2, 4)
Balogh Ervin, 1922 Bákosesaba, ev. i.

( 2, 2 )
Bánhegyi János, 1922 Tápiószentmár- 

ton (Pest m.) ev. (2, 4)
Barna Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 3)

5 Bartsch József, 1922 Szalárd, (Bihar 
m.), ev. i. (2, 3)
Bloch Artúr, 1922 Bpest, izr. i. (1, 2) 
Bokor István, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Bolgár Imre, 1921 Hamburg, ev. (1, 2) 
Bún Tamás, 1922 Bpest, ev. (1, 1)

10 Edvi Illés Gaszton,, 1922 Bpest, ev. 
tm. (1, 1)

Érti Vilmos, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Faragó Vilmos, 1922 Bákospalota, ev. 

(1, 4)
Fischer István, 1922 Bpest, r. k. i. 

(1, 3)
Fleischer Endre, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 

15 Friedrich Eberhárd, 1922 Újpest, ev.
( 1, 2 )

Fürst Ferenc, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Gedeon István, 1922 Bpest, r. k. i. 

( 2, 2 )
Grósz János, 1922 Bikács (Tolna m.) 
ev. (2, 4)
Hahn Károly, 1922 Bpest, izr. (2, 3)

20 Jeszenszky László, 1922 Cinkota, ev . 
(2, 4)

Koren Miklós, 1922 Bpest, ev. k. 
Kupcsák Miklós, 1922 Özd (Borsód m.), 

ev. le. i. (1, 2)

Lippner Sándor, 1922 Bpest, ev. 
Lóránt Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 1)

25 Morvái Lajos, 1922 Pestújhely, ev. 
(2, 4)

Obermayer Tibor, 1922 Bpest, ev. (2, 2) 
Pekáry György, 1921 Bpest, ref. k. i. 

( 1 , 2 )
Pintér Béla, 1922 Szarvas, ev. (2, 2) 
Keichart Olivér, 1921 Bpest, ev.

30 Biesz György, 1922 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Sárkány Sándor, 1922 Szarvas, ev. k. 

(1, 3)
Schneider András, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Schön András, 1922 Bpest, ref. (1, 2) 
Sigray Pál, 1922 Újpest, ref. i. (1, 2)

35 Székely Géza, 1921 Zirc, ev. k. (1, 2) 
Szita Andor, 1922 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Tóth Kálmán, 1922 Bpest, ref. i. (1, 2) 
Tóth Tas, 1923 Bpest, g. k. (1, 1) 
Valentényi Bobért, 1922 Bpest, r. k. 

(2, 3)
40 Varga Tibor, 1921 Pesthidegkút, Má- 

riaremete, ev.
Weszter Antal, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Winkler György, 1922 Bpest, izr. (1, 1)

É vk ö zb en  k im a ra d t:

Kovács József, 1920 Bpest, ev. 
Seidner Ede, 1922 Bpest, ev.

M a g á n ta n u ló :

45 Fenyő László, 1922 Bpest, r. k.
Nemcshegyi Péter, 1923 Bpest, r. k.

IIB osztály.
1 Ábellá Miklós, 1922 Bpest, ref. (2, 4) 

Bálint András, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Bonta Tibor, 1922 Bpest, r. k. (1, 1) 
Branczik Károly, 1922 Bpest, ev. k.

( ú  2 )
5 Bruckner József, 1922 Bpest, ev. (2, 2) 

Cserépy Attila, 1923 Nagydorog, ev. 
k. (2, 2)

Dengelegi András, 1922 Nyíregyháza, 
ev. tm. (2, 2)

Duday Mihály, 1922 Bpest, r. k. (1, 3) 
Fischer György, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 

10 Frey István, 1921 Csikóstöttös, ev. 
(2, 3)

Fuszek István, 1922 Bpest, r. k. 
Gyárfás Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 1)
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Hadinger Gyula, 1920, Maglód, ev. ism.
( 1 , 3 )

Harsányi Lajos Fedor, 1922 Bpest, ev.
( 2, 4 )

15 Harsányi László, 1921 Karcag, r. k.a, 2)
Hegedűs János, 1922 Eákoskeresztúr, 

ev. (2, 4)
Horváth István, 1922 Bpest, ref. i. (2, 4) 
Horváth Károly, 1921 Szombathely, ev. 
Kann László, 1921 Bpest, ref. ism. (2, 4) 

20 Kappel László, 1921 Bpest, ev. (1, 1) 
Klaar Frigyes, 1922 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Konkoly László, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Kovács József, 1920 Újpest, ref. ism. 
Kramer Tibor, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 

25 Krausz Lajos, 1922 Bpest, ev. k. (2, 3) 
László Sándor, 1922 Nagyperkáta, r. k. 

(1, 3) .
Lehotzky Tibor, 1922 Bpest, ev. (2, 2) 
Marik Lajos, 1921 Sárrétudvari, ev. k. 

(1. 3)
Mayer János, 1922 Bpest, izr. (2, 3)

30 Papp Dénes, 1922 Bpest, ref. i. (2, 4) 
Pető T. István, 1922 Bpest, izr. (1, 1)

Beidl Szilárd, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Eelovszky György, 1922 Bpest, ev. 

(2, 3)
Bóka József, 1921 Bpest, ev. (1, 3)

35 Sajtos Lajos, 1922 Pestújhely, ref. (2, 3) 
Schmuck Ferenc, 1921 Bpest, ev. i. (1, 3) 
Schulteisz József, 1922 Bpest, ev. k. 

(1, 3)
Sinka László, 1922 Bpest, ev.
Sponor Gerhardt, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 

40 Sváb János, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Szalay Károly, 1922 Ernőd, ev. (1, 2) 
Szűk Károly, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Tar Ferenc, 1922 Zsadány, ref. (2, 4) 
Tompos Kálmán, 1922 Kemenesmagasi, 

ev. (2, 4)
45 Waek Géza, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 

Wollner Béla, 1922 Bpest, izr. i. (1, 2) 
Zsengellér Lajos, 1922 Bpest, ev. (1, 2)

Magántanuló:
Jeszenszky Gábor, 1922 Bpest, ev.

( - ,  3)
Loránd János, 1922 Bpest, izr.

IIIA osztály.
1 Bauer János, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 

Bayer Gyula, 1919 Alsóság, ev. k. (1, 2) 
Boross Árpád, 1921 Dunaharaszti, r. k.

( 1 , 1 )
Bóday Pál, 1921 Kisigmánd, ref. i.

(1, 2)
5 Brandtner Ferenc, 1921 Kispest, ev. i. 

(1, 3)
Breitner Erich, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 
Gsobó Kálmán, 1921 "Bpest, ref. (2, 3) 
Dános Péter, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 
Demeter Barna, 1920 Bpest, ev. tm. 

(1, 3)
10 Falusy Sándor, 1920 Zsáka, ref. le. (2, 3) 

Fonod Sándor, 1921 Bpest, Tef. (2, 4) 
Gaál László, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Goldstein József, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Grünwald Béla, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 

15 Gündisch János, 1921 Medgyes, ev. 
(1, 2)

Harsányi József, 1921 Bpest, r. k. (1, 4) 
Haszfetter Károly, 1921 Bpest, ev. tm. 

(2, 4)
Horváth Elemér, 1921 Cinkota, r. k. 

(1, 3)
Horváth Imre, 1920 Bpest, ev. (2, 3)

20 Horváth László, 1921 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Kempfner István, 1921 Bpest, ev. (1, 4)

Kürschner Zoltán, 1920 Bpest, ev. ism.
( 1, 2 )

Komáromi Károly, 1920 Bpest, ev. ism.
(2, 3)

Konta Sándor, 1921 Bpest, izr. (1, 1) 
25 Kovalszky Viktor, 1921 Bpest, ev. i. 

(2, 3)
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. (1, 3) 
Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. (1, 4) 
Krayzell András, 1921 Gödöllő, ev. i. 

(1, 3)
Légrádi József, 1920 Hódmezővásár

hely, ev. (1, 3)
30 Majer László, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 

Martin Ödön, 1921 Bpest, ev. (1, 2) 
Mikó Miklós, 1920 Szombthely, ev. i. 

(1, 1)'
Molnár Jenő, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Nagel Tamás, 1921 Bpest, ev. i. (2, 3)

35 Nagy Iván, 1921 Salgótarján, ev. i. 
k. f. (1, 3)

Németh László, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Okányi Lajos, 1921 Bpest, ev. (2, 2) 
Paunz Imre, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 
Pántyik János, 1921 Maglód, ev. (1, 3) 

40 Pásztor László, 1921 Felső-Elemér, ref. 
i. (2, 3)

Pázsi Lajos, 1919 Bpest, r. k. (1, 3)
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Poppe Kornél, 1921 Bpest, ev. (1, 4) 
Ráth Szabolcs, 1921, Bpest, ev. (1, 3) 
Samu István, 1921 Sárköz-Újlak, ref. 

(2, 3)
45 Schwézner Károly, 1920 Békéscsaba, 

r. k. (2, 4)
Simkovics Zoltán, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Stein Aurél, 1921 Bpest, ev.
Strassner József, 1920 Bpest, ev. (1, 3) 
Szabó Gusztáv, 1921 Bpest, r. k. (1, 2) 

50 Szalay Endre, 1921 Bpest, ref. (2, 4)

Székely Gábor, 1922 Bpest, unit. (2, 3) 
Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev, ism. (2, 3) 
Ungár György, 1921 Bpest, ev. tm. (1 ,1 ) 
Varsányi Endre, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 

55 Weimann György, 1921 Bpest, izr. (1 ,1 ) 
Wurm Sándor, 1921 Pozsony, ev. (2, 3)

É v k ö zb e n  k im a ra d t:

Szilágyi Pál, 1921 Miskolc, ref.

IIIB osztály.
1 Adler Pál, 1921 Bpest, izr. (1, 3) 

Bartók László, 1921 Bpest, ref. (1, 1) 
Bernhardt György, 1921 Bpest, ev. (1 ,1) 
Braxatórisz Tibor, 1921 Salgótarján, ev. 

tm. (1, 1)
5 Buócz Kálmán, 1921 Mohora (Nógrád 

m.) ev. tm. (1, 3)
Deák Imre, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Deutsch Dénes, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 
Deutsch János, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 
Déri János, 1921 Linz (F.-Ausztria), 

ev. (1, 1)
10 Doroghi Ervin, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 

D uffek János, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Eősze István, 1921 Bpest, ev. (2, 2) 
Fleischmann György, 1922 Bpest, r. k. 

k. (2, 2)
Frey Tamás, 1921 Bpest, izr. (1, 3)

15 Fritsche Andor, 1921 Bpest, ev. tm.
(1, 1)

Groff Emil, 1921 Bpest, ev. k. (1, 1) 
Haskó István, 1920 Bpest, ev. tm. (2, 4) 
H etényi László, 1921 Bpest, r. k. (2, 2) 
Horváth Antal, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 

20 Kanitz Vilmos, 1922 Bpest, ref. (1, 2) 
K eleti Kornél, 1921 Bpest, ref. (1, 2) 
Kellermann Erich, 1921 Becs, ev. k. 

( 2, 2 )
K illik Jenő, 1920 Bpest, ev. (2, 4) 
Kiss Imre, 1921 Kajár (Győr m.) ev. 

(1, 4)
25 Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev.

(1, 4)
Liebner István, 1921 Bpest, izr. (1, 1) 
Maier József, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Majer Frigyes, 1921 Miskolc, ev. (1, 1) 
Majercsik Zoltán, 1920 Maglód (Pest 

m.), ev. k. (1, 1)
30 Mauthner István, 1921 Bpest, r. k. (1, 2) 

N agy Ferenc, 1921 Bpest, ref. (2, 4) 
Paál Gergely, 1921 Bpest, ref. (1, 4)

P feiffer Sándor, 1921 Felsönána, ev. 
(1, 3)

Porubszky Egon, 192.1 Debrecen, ev.
( 1, 2 )

35 Pósa László, 1920 Losonc, ev. tm. (2, 1) 
ltadó Tamás, 1921 Bpest, ref. k. (2, 1) 
Reimann Ernő, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Rózsa Károly, 1921 Bpest, r. k. k. (1, 2) 
Sándor János, 1921 Bpest, ev. k. (1, 1) 

40 Sebestyén János, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 
Somogyi Zoltán, 1921 Körmend, (Vas 

m .), ev. k. (1, 3)
Spreitzer Ferenc, 1921 Bpest, ref. k. 

(1, 3)
Stern Ferenc, 1921 Pécel, (Pest m.), 

ev. (1, 4)
Stern Károly, 1921 Bpest, izr. (1, 4)

45 Stromfeld János, 1921 Bpest, ev. (1, 2) 
Szepotneki János, 1921 Budafok, ev. k. 

( 2, 2 )
Székely András, 1921 Bpest, izr. (1, 1) 
Szilágyi Sándor, 1920 Bpest, g. k. (1, 4) 
Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. (2, 3)

50 Tolnay János, 1920 Bpest, ev. (1, 3) 
Vitéz Lajos, 1921 Váralja (Tolna m.), 

ev. ism. (1, 2)
Vydareny Iván, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Werkner János, 1921 Bpest, izr. (2, 2) 
Winter Rudolf, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 

55 W itty Aladár, 1921 Kispest, eV. (1, 4) 
Zoltán Pál, 1921 Bpest, r. k. (2, 4)

M a g á n ta n u ló :

Müller György, 1921 Bpest, r. k.

É vk ö zb en  k im a ra d t:

Ungár Dezső, 1921 Bpest, izr.
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IVA osztály.
1 Achs Károly, 1920 Újvidék, ref. i. (1, 2) 

Antal Gyula, 1920 Bpest, ev. tm. (1, 2) 
Belánka György, 1920 Bákosliget, ev. 

tm. (1, 1)
Bielek Endre, 1920 Bpest, ev. i. (1, 1) 

5 Birkner Tihamér, 1920 Bpest, ev. k. 
(1, 1)

Brenner Imre, 1920 Pesterzsébet, ev. 
k. H . f. (1, 2)

Deák Lajos, 1920 Bpest, ev. (1, 1) 
Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Dómján Lajos, 1920 Bpest, ref. (2, 4) 

10 Ferenczy Zoltán, 1919 Mezőberény, ev. 
(1, 2)

Halmágyi Dénes, 1921 Bpest, ref (2, 3) 
Klauszmann Károly, 1920 Bpest, ev.
Kozitz Tibor, 1919 Bpest, ev. (1, 3) 
Kurucz Károly, 1920 Sashalom, ev. k. 

. (2, 3)
15 Ludrovszky Arnold, 1919 Bpest, ev.

(2, 4)
Major Károly, 1920 Irsa, ev. (1, 3) 
Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. (2, 3) 
Miklós Tamás, 1920 Bpest, izr.
Nagy Lajos, 1920 Kemenesmagasi, Vas 

m., ev. (2, 4)
20 Nagyiványi Miklós, 1920 Bpest, ev.

(2, 4)
Oppenheim György, 1920 Bpest, izr.

( 2, 2)

Orbán Dezső, 1920 Bpest, ref. (1, 1) 
P éterfy István, Bpest, 1920 ev. i. (2, 4) 
Petrik Zoltán, 1919 Nagytétény, ev. 

( 1, 2 )
25 Plan Miksa, 1920 Bpest, izr. i. (1, 3) 

Poneváts Vilmos, 1920 Alag, ev. k. 
( 1, 2 )

Sági Károly, 1920 Pestújhely, r. k.
(1, 3)

Schranz László, 1920 Pesthidegkút, 
r. k. (2, 3)

Schreter Zoltán, 1920 Bpest, ev. (1, 3) 
30 Semsei Károly, 1919 Irsa (Pest m.), 

ev. (1, 2)
Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. i. (2, 3) 
Streisinger Ervin, 1920 Bpest, izr. (1 ,1 )  
Szalai György, 1920 Bpest, r. k. (2, 3) 
Szilágyi Pál, 1920 Bpest, izr. k. (1, 1) 

35 Szolár Pál, 1920 Bpest, ev. (2, 3)
Szöllösi György, Bpest, 1918 izr. (1, 3) 
Tóth Gyula, 1919 Félszerfalva (Sop

ron m.), ev. k. (1, 2)
Ujágh Zsolt, 1920 Sárafalva (Torontál 

m.), ev. i. (1, 2)
Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr.

40 Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev. (1, 1)

M agán tan u ló  :

Vidor István, 1918 Hajmáskér, ev.

IVB osztály.
1 Amtmann János, 1920 Újpest, ev. (2, 3) 

Bacher Gusztáv, 1920 Bpest, izr. (1, 3) 
Back Tibor, 1920 Bpest, izr. (1, 2) 
Érti János, 1921 Bpest, ev. (2, 4)

5 Farkas Gábor, 1920 Bpest, izr. (1, 1) 
Fekete Géza, 1920 Bpest, ev. (2, 4) 
Feldmann János, 1920 Bpest, unit. k. 

(1, 2) •
Hartmann György, 1920 Bpest, izr. 

(2, 3)
Jakab Miklós, 1919 Súr (Veszprém m.), 
ev. tm. (1, 2)

10 Jórend János, 1920 Bpest, ev. (1, 4) 
Juhász Sándor, 1921 Bpest, g. kel. (1, 3) 
K affka György, 1919 Marcali, (So

mogy m.), r. k. (1, 1)
Kiszely Endre, 1919 Bpest, ev. (2, 4) 
Komor Tamás, 1920 Bpest, izr. k.

15 Kovács Ferenc, 1919 Ászár (Komárom 
m.), ev. ism.

Kuklis Dezső Kálmán, 1919 Bpest, ev. 
(2, 4)

Magyar Béla, 1919 Bpest, ev. (2, 4) 
Mihály János, 1920 Bpest, izr. (2, 4) 
Milkó Imre, 1919 Jánoshalma (Bács- 

Bodrog m .), izr. (1, 2)
20 Milkó Pál, 1920 Jánoshalma (Bács- 

Bodrog m.), izr. (1, 2)
N agy Iván, 1919 Bpest, ref. (1, 1) 
Naményi Tamás, 1920 Bpest, izr. (1, 2) 
Palócz István, 1920 Bpest, ref. (1, 2) 
Paulinyi Ernő, 1920 Szőllősardó (Abaúj 

m .), ev. tm. (1, 1)
25 Benner Béla, 1919 Érd (Fehér m .), 

ev. (2, 3)
Sági Andor, 1920 Bpest, ev. (1, 3) 
Schön Ferenc, 1921 Bpest, ref. (1, 1) 
Schönlebe Károly, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Soltész László, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 

30 Spitkó Ernő, 1920 Bpest, ev. (1, 3)
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Sugár Tamás, 1920 Bpest, r. k. (1, 2) 
Sülé Károly, 1920 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Takaró György, 1921 Rákospalota, ev.

(1, 3)
Waldmann György, 1921 Bpest, izr. 

35 Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. (2, 2) 
Wertheimer János, 1920 Bpest, ref. 

(1, 3)

Windt László, 1920 Bpest, ev. (1, 4) 
Zeuner Konrád, 1920 Pestújhely, ev. 

( 1 , 4 )

É vközben  k im a ra d t:

Mezey László, 1919 Bpest, ref. ism.
40 Steinbach Sándor, 1920 Bpest, izr.

VA osztály.
1 Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref. a. (2, 3) 

Barna Tibor, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Bretschneider Harry, 1919 Bpest, izr. a. 

(1, 2)
Cserépy Zoltán, 1919 Pécs, ev. tm. a.

(1, 2)
5 Fritsch Lajos, 1919 Bpest, ev. a. (1, 3) 

Gerzon György, 1919 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Graser Andor, 1919 Bpest, r. k. g. (2, 4) 
Kail Endre, 1919 Szeged, ev. a. (2, 4) 
Kinszky Béla, 1919 Kispest, ev. g. (1, 2) 

10 Klein Endre, 1919 Bpest, izr. a. (2, 2) 
Knapp János, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Kőhegyi László, 1920 Szeged, ref. a. 

(1, 3)
Krausz Károly, 1919 Bpest, ev. g. (2, 4) 
Krmetzky Pál, 1919 Dunaharaszti (Pest 

m .), ev. a. (2, 4)
15 Kroslák Tivadar, 1917 Rákospalota, ev.

e- (2, 4)
Landler Iván, 1919 Kaposvár, izr. a, 

(1, 3)
Muncz Frigyes, 1919 Bpest, ev. g. (1, 3) 
Placskó Lajos, Özd (Borsod m.), ev. i. 

a. (1, 3)
Predmerszky Tibor, 1919 Bpest, ev. a.

( 1 . 1 )

20 Preisich Tamás, 1920 Bpest, r. k. a. 
(2, 3)

Raiger László, 1919 Andrásfa (Vas m.), 
ev. a. (2, 4)

Sehavernoch János, 1919 Bpest, ev. tm. 
a. (1, 1)

Schmidt István, 1919 Rákosliget (Pest 
m.), ev. tm. a. (1, 2)

Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. tm. a.
(1. 1)

25 Spielmann Adám, 1919 Bpest, ev. tm. a. 
(1, 3)

Sugár Péter, 1919 Bpest, r. k. a. (1, 2) 
Szabadosi Tivadar, 1917 Gyömrő (Pest 

m.), ev. a. (1, 3)
Szász Péter, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Szegő Miklós, 1919 Bpest, ev. i. a. (2, 3) 

30 S zívós Gyula, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Tetlák Andor, 1919 Orosháza, ev. g.

(1, 3)
Uray Tibor, 1919 Iriny (Szatmár m.), 

ref. i. tm. a. (1, 2)
Winkler István, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Zala Miklós, 1919 Bpest, izr. tm. g. 

( 1 , 1 )

VB osztály.
1 Blaho Miklós, 1919 Bpest, ev. tm. a.

( 1, 2)
Boczkó Ferenc, 1917 Jolsvatapolca (Gö- 

mör m.), ev. k. a. (1, 2)
Bogsch Árpád, 1919 Bpest, r. k. a. (1, 1) 
Budai ■ István, 1919 Hajmáskér, ref. a. 

(1, 2)
5 Décsi Gábor, 1919 Bpest, ref. a. (2, 2) 

Dumke Tamás, 1919 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Földes György, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Gellért Dénes, 1920 Bpest, izr. k. g. (1,1) 
Harkányi György, 1919 Bpest, ev. a.

10 Harsányi János, 1920 Bpest, r. k. g.
(A 1)

Jánossy István, 1919 Besztercebánya, 
ev. tm. g. (1, 2)

Juhi Béla, 1919 Bpest, ref. k. a. (2, 2) 
Kisházy Gyula, 1919 Bpest, ref. g. (2, 2) 
Knopp István, 1919 Bpest, ev. a. (1, 4) 

15 Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. a.
O, 2)

Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev. g. (1, 3) 
Laborczi András, 1919 Bpest, ref. a, 

(A 3)
Márk Lajos, 1919 New-York (Amer.

Egy. Áll.), r. k. g. (1, 2)
Monostory Tamás, 1919 Bpest, ref. a. 

(2, 4)
20 Nagy Ákos, 1919 Bpest, ev. g. (1, 3) 

Pető Géza, 1919 Bpest, r. k. a. ( í ,  2) 
Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. a. (2, 2)
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Bosenfeld Ferenc, 1919 Bpest, ev. g.
(1,  2)

Schmelzer Viktor, 1919 Bpest, ev. g.
(1, 1)

25 Schmor Géza, 1919 Kecskemét, ev. a. 
(2, 3)

Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2) 
Szabó László, 1919 Bpest, ev. a. (1, 2)

Torbágyi Géza, 1920 Bpest, r. k. k. g.
(1, 2)

Vajda György, 1919 Bpest, izr. k. a.
(1, 1)

30 Vetsey István, 1919 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Vieszt Zoltán, 1919 Nagytapolcsány 

(Nyitra m.), ev. a.

VI. o
1 Adler Béla, 1918 Bpest, izr. k. a.

Almásy Dezső, 1918 Lugos, ev. a. (1, 4) 
Apor Mihály, 1918 Bpest, izr. a.
Bánfi Ferenc, 1918 Bpest, izr. k. a.

(1, 1)
5 Bendl Tibor, 1918 Bpest, ev. a. (1, 2) 

Bogyó Tamás, 1918 Bpest, ref. a. (2, 3) 
Breitner Ferenc, 1918 Bpest, ev. g. 
Brenner András, 1918 Komárom, izr. a. 

(2, 3)
Bruoth János, 1918 Szécsény, ev. i. a. 

(2, 4)
10 Császár Dénes, 1918 Bpest, ref. tm. a.

(1, 1)
Elek Ferenc, 1918 Bpest, r. k. g. (2, 4) 
Elischer Gyula, 1918 Bpest, ev. i. a. 

(1. 2)
Fáy István, 1918 Péeel, ev. g.
Felde László, 1918 Bpest, ev. a. (1, 4) 

15 Fiacsán József, 1918 Bpest, ev. tm. a. 
(1, 1)

Hevesi Kornél, 1917 Bpest, ref. i. a. 
(2, 4)

Honig László, 1917 Bpest, ev. a.
Kemény Pál, 1918 Bpest, ev. tm. g.

(1, 1)
Kiár Imre, 1918 Bpest, ref. a. (2, 4)

20 Klein Endre, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3) 
Kollin György, 1918 Bpest, ev.
Koltai György, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Kováes István, 1917 Bpest, izr. a. (2, 2) 
Kovács Márton, 1918 Bpest, ev.

25 Kupéi Károly, 1917 Hamburg, ev. a.
( 1, 2)

Lengyel Balázs, 1918 Bpest, ref. a. (2, 3) 
L iffa  Zoltán, 1918 Bpest, ev. a. (2, 4) 
Lorber István, 1918 Bpest, ref a. (2, 1)

VII.
1 Apor György, 1917 Bpest, izr. k. a.

( 2 , 2)
Balikó Zoltán, 1917 Kőszeg, ev. k. a.

( 1, 2)
Bauer György, 1918 Bpest, izr. a. (1 ,2) 
Baumgarten Albert, 1917 Bpest, izr. g. 

( 2, 2)

Mann Péter, 1918 Bpest, izr. a. (2, 2)
30 Mikolás Béla, 1918 Szilsárkány, ev. k. 

a. (1, 2)
Molnár Ottó, 1918 Bpest, ev. a. (2, 1) 
Müller Sándor, 1918 Bpest, izr. k. g. 

(1, 1)
Neumann Ferenc, 1918 Bpest, izr. a.

( 2, 2)
Oblath György, 1918 Bpest, izr. a. (1, 2) 

35 Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, ev. g. 
(1, 4)

Preisich Miklós, 1918 Bpest, r. k. a.
(1, 1)

Rechnitzer Ferenc, 1918 Bpest, r. k. a. 
(1, 3)

Riesz János, 1918 Bpest, ref. k. a. (1, 1) 
Scholtz Kornél, 1917 Bpest, ev. g. (1, 1) 

40 Schreiber András, 1918 Bpest, r. k. a. 
( 1, 2)

Schultz Jenő, 1917 Dunaegyliáza, ev. tm.
S - ( 1 ,  1 )

Szabó Dénes, 1918 Bpest, r. k. k. g.
(1, 1)

Szendrő Tibor, 1916 Bpest, ev. ism. a. 
(2, 4)

Szűcs István, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3) 
45 Tauber Andor, 1918 Bpest, izr. a.

Thiesz Norbert, 1917 Eger, ev. k. g.
(1, 2)

Tibold Frigyes, 1918 Bpest, ref. a. (2, 3) 
Tóth Attila, 1918 Bpest, ev. k. a. (1, 3) 
Vadász György, 1918 Kassa, izr. a. (2, 2)

Magántanuló:
50 Badinyi Gyula, 1917 Besztercebánya, 

ev. a.

osztály.
5 Beck András, 1918 Bpest, izr. a, (2, 2) 

Bendl Andor, 1917 Bpest, ev. a. (1, 1) 
Boczkó Gyula, 1916 Jolsvatapolca (Gö- 

mör m.), ev. k. a. (2, 3)
Bókay János, 1917 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Csillag Albert, 1917 Bpest, izr. k. a. — 

10 Deutsch János, 1917 Bpest, ev. k. a. —
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Ehrlich János, 1916 Újpest, izr. k. a. 
(1, 1)

Engel Tibor, 1917 Bpest, ref. a. (1, 4) 
Eábry István, 1916 Bpest, ev. k. a. 

(1, 2)
Fleps Valter, 1917 Bpest, ev. tm. a.

(1, 1)
15 Forrai László, 1917 Bpest, ref. a. (2, 1) 

Friedrich Péter, 1917 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Gara Péter, 1917 Bpest, izr. a. (2, 2) 
György Otmár, 1917 Bpest, izr. a. (2, 4) 
Horváth Mihály, 1916 Sopron, ev. g. 

(1, 3)
20 Imre Harry, 1917 Bpest, ref. a. (2, 2) 

Kaczián Sándor, 1917 Pestújhely, ev. 
a. (1, 2)

Kis József, 1917 Bpest, ev. a. —
Kiss Gyula, 1916 Bpest, ev. k. a. (1, 2) 
Knuth Ernő, 1916 Bpest, ev. a. ( 1 , 1 )  

25 Kocziszky Mihály, 1917 Békéscsaba, ev. 
i. a. (2, 2)

Kund László, 1916 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Lehr György, 1917 Ungvár, ev. k. a.

(1, 3)
Lele István, 1917 Marót (Arad m.), gör. 

kel., tm. i. a. (2, 2)
Lénárt György, 1917 Bpest, r. k. a.

( 2, 2)

VIII.
1 Abonyi György, 1917 Bpest, ev. (1, 3) 

Abos István 1916 Bpest, ref. (1, 2) 
Almásy Andor, 1916 Bpest, ev. (1,2) 
Apor Oszkár, 1916 Bpest, izr. (1, 2)

5 Benedek Antal, 1916 Arad, ref. (1, 3) 
Bokor Elemér, 1915 Bpest, ref. k. (1,2). 
Domán Ferenc, 1915 Bpest, izr. (1, 2) 
Grotta György, 1916 Bpest, izr. (1, 2) 
Guoth Endre, 1916 Bpest, ev. (1, 3)

10 Hochsinger Pál, 1915 Bpest, izr. (1, 2) 
Honéczy Barnabás, 1915 Bpest, ev. (1, 4) 
Kiss Géza, 1916 Bpest, ref. (1, 2) 
Kontra Imre, 1914 Tahitótfalu, ref. i. 

(1, 3)
Kopp Ödön, 1916 Bpest, izr. (1, 1)

15 Kovács Albert, 1916 Beregszász, ref. 
(1, 3)

Laurentzy Vilmos, 1916 Bpest, ev. k.
(1, 2)

Lehel Imre, 1916 Bpest, izr. (1, 2) 
Magyary-Kossa Gyula, 1916 Bpest, ref. 

(1, 1)
Novák Emil, 1916 Bpest, ev. tm. (1, 1) 

20 Pálmai Kálmán, 1916 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Perlesz Pál, 1915 Bpest, izr. (2, 4)

30 Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs, ev. i. a.
( 2, 2)

Löw Pál, 1918 Beregszász, izr. k. a.
(1, 1)

Mauthner János, 1917 Bpest, r. k. a. 
(2, 4)

Mosonyi Imre, 1917 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Nagy Pál, 1917 Újpest, ev. tm. a. (2, 1) 

35 Németh Géza, ism. 1916 Bpest, ev. g. —  
Perls Tamás, 1917 Pécs, izr. a. (2, 3) 
Pusztai Oszkár, 1917 Kevevára (Temes 

m.), r. k. k. a. (1, 3)
Bóth Gusztáv, 1917 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Salgó Gábor, 1917 Bpest, ev. g. (2, 2) 

40 Teasdale Bóbert, 1918 Bpest, ev. g. 
(1, 4)

Tóth Gyula, 1916 Bimakokova (Gömör 
m.), ev. k. g. (1, 2)

Varga Károly, 1916 Sashalom, ref. a.
(1, 3)

Vágó Ferenc, 1917 Bpest, izr. g. (1, 2) 
Vágó György, 1917 Bpest, izr. a. (1, 1) 

45 Ványi Jenő, 1916 Bpest, ref. a. (1, 3) 
Wechsler Endre, 1918 Bpest, izr. a.(2, 2)

É vk ö zb en  k im a ra d t:

47 Bajusz Gyula, 1916 Bpest, ref. a. —

osztály.
Péterfi István, 1914 Bpest, ref. (1, 2) 
Poklosi János, 1916 Homokszentgyörgy 

(Somogy m.), ref. tm. (1, 1)
Pósch Géza, 1916 Bpest, ref. (1, 3)

25 Pusztai (Palkovics) László, 1918 Ta
polca, ev. tm. (1, 2)

Bákosi Zoltán, 1916 Szeged, ref. k. (1, 2) 
Beisz Pál, 1916 Bpest, izr. (1, 1) 
Boszner Ernő, 1915 Bpest, ev. (1, 3) 
Bózsa László, 1916 Nagysitke (Vas m.), 

ev. tm. (1, 3)
30 Senft Aurél, 1913 Kolozsvár, ev. (1, 4) 

Steiner György, 1916 Bpest, izr. (2, 3) 
Takács Géza, 1915 Kőszeg, ev. tm. (1, 3) 
Thiering Gyula, 1916 Bpest, ev. —  
Vankó Bichárd, 1915 Bpest, ev. (1, 2) 

35 Weisz István, 1916 Bpest, izr. (1, 3) 
Zsigmondy György, 1916 Bpest, ev.

íl, 1)
M a g á n ta n u ló :
Bugonfalvy Károly, 1915 Békéscsaba, 

rk. ( - ,  3)
38 Salamon István, 1914 Nedec (Lengyel- 

orsz.), rk. ism. (—, 4)
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VIII. A TANULÓK JUTALMAZÁSA ÉS SEGÉLYEZÉSE.
I. Ösztöndíjak.

Ösztöndíjalapítványaink kamataiból és adományokból tanít
ványaink a következő ösztöndíjakban részesültek:

Állami köztisztviselői tanulmányi 200 P-s ösztöndíjat kapta: 
Novák Emil.

jBóth-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s ösztön
díját kapta: Zsigmondy György és Poklosi János.

Hősi halottak-emlékalapítvány 15 P-s jutalomdíját Vankó Ri- 
chárd érdemelte ki, mint olyan cserkész, aki személyes példájával a 
legnagyobb nevelőhatást tette cserkésztársaira.

Góbi Imre-alapítvány 20 P-s jutalomdíját Novák Emil tanuló 
kapta a történelem tanulásában való kiváló szorgalmáért.

Gretzmacher J enő-alapítvány 30 P-s pályadíját Zsigmondi 
György nyerte el magyar irodalmi dolgozatával.

Galli Lajos-alapítvány 15 P-s ösztöndíja Knuth Ernő a test
gyakorlásában kiváló, jóviseletű, jellemes tanulónak ítéltetett.

Dr. Serédi Lajos-alapítvány 30 P-s pályadíját Lorber István 
nyerte el műfordításával.

Sachs Frigyes-ullapítvány 15 P-s jutalomdíját Déri János kapta 
az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való kiválóságáért.

1906-os érettségizők 20 P-s jutalomdíját Pálmai Kálmán kapta, 
mint jó előmenetelű, evangélikus érettségiző tanuló.

1908- as érettségizők 40 P-s ösztöndíja Sülé Károly, mint jó elő
menetelű s jó viseletű tanulónak jutott.

1909- es érettségizők 70 P-s jutalomdíját Rákosi Zoltán kiváló 
tanulónak adtuk.

1915-ös érettségizők „kalokagathia“-alapítványának 15 P-s ju
talomdíját Kopp Ödön, mint a testgyakorlásban is kiváló jeles 
tanuló kapta.

1918-as érettségizők 20 frankos jutalomdíját Kopp Ödön kapta, a 
latin nyelvben való kiválóságáért.

1894-es érettségizők 70 P-s jutalomdíját Fleps Valter kapta, mint 
jeles előmenetelű, törekvő és kiváló tehetségű tanuló.

Lamm Dezső-ösztöndíj 5 P-jét Szász Péter, mint az V. osztály
nak a magyar nyelvben legkiválóbb tanulója, kapta.

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

Szántói Kőrösy Pál László-alapítvány 1 db 20 koronás aranyát 
Jakab Miklósnak, az V. osztály szegény sorsú, jó előmenetelű, tehet
séges tanulójának ítéltük oda.

Dr. Renk Ernő iskolai másodfelügyelő 10 K-ás aranyát Thiesz 
Norbert kapta, a természettudományokban való kiválóságáért.

Deák-téri német egyház presbitériumának 20 K-ás aranyát Be- 
lánka György kapta a német nyelv tanulásában való kiválóságáért.

5
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Dr. Gosztonyi László 10 K-ás aranyát Pusztai László kapta, az 
Arany János-önképzőkörben kifejtett munkásságáért.

A harctéren hősi halált halt két kiváló tanítványunk: Strasser 
Albert és György 40—40 P-s emlék- és jutalomdíját Reisz Pál és 
Domán Ferenc jeles előmenetelü érettségiző tanulóknak ítéltük.

Dal- és Zeneműegyesület 15 P-s jutalomdíját Novák Emil, a ne
vezett egyesületben kifejtett munkásságáért kapta.

Orosdy Lajos, korán elhúnyt kedves tanítványunk 100 P-s emlék
díját Poklosi János, mint példás magaviseletü, engedelmes tanuló 
kapta.

Harkányi János mathematikai pályázatának 10 P-s díját Bauer 
György nyerte el.

Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s jutalomdíjában 
Paulinyi Ernő, Fiacsán József, Lőw Pál, Zsigmondy György részesült.

Fellner Henrik-alapítvány 60—60 P-s jutalomdait Mosonyi Imre 
és Vankó Richárd, mint a VII. és VIII. osztályok legkiválóbb mathe- 
matikusai és fizikusai kapták.

Tomcsányi Mór és felesége, Vladár Mária emlékezetére létesített 
tanulmányi alapítványból 40 P-t Boros László, mint a Felvidékről 
származó, törhetetlen magyar érzésű, evangélikus tanuló kapta.

Szántó Róbert adományából 25—25 P-t kapott Jánossy István a 
vallástanban, Ungár György a magyar nyelvben, Deák Lajos a latin 
nyelvben, Nagy Pál a természettudományokban való kiválóságáért.

Simon Sándor 25 P-jét Bendl Andor, a magyar tanulásában való 
jelességével nyerte el.

Bernhardt Emil dr. ügyvéd 20 P-jét Braxatórisz Tibor kapta, 
mint a IIIB o. kiváló előmenetelü szegény sorsú tanulója kapta.

Szigethy Lajosné szül. Brósz Erzsébet jutalomkönyvosztó alapít
ványából kitüntető jutalomkönyvet kapott a Szép Kultuszáért Csillag 
Albert mint prózaíró, Pusztai László mint szavaló, Sági Andor mint 
hegedűs, Antal Gyula1 mint rajzoló.

Fellner Henrik-alap maradékából és az 1897-es érettségizők gyűj
téséből, mint kiváló, példás magaviseletű tanulók jutalomkönyvet kap
tak: Heckenast Gusztáv, Fenyvesi György IA, Szelényi Ödön, Siki 
Béla IB, Bún Tamás, Lóránt Péter IIA, Fischer György IIB, Mikó 
Miklós, Weimann György IIIA, Liebner István, Székely András 
IIIB, Bielek Endre, Vajda Ödön IVA, Farkas Gábor, Nagy Iván 
IVB, Predmerszky Tibor, S zívós Gyula VA, Harsányi János, Bogsch 
Árpád VB, Császár Dénes, Kemény Pál, Scholtz Kornél VI, Vágó 
György, Forrai László VII. o. tanulók.

II. Segélyek.
Az Ifjúsági Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyei: Varga-Hor- 

váth József, Králik Dezső, Rázgha Zoltán, Majercsik Zoltán, Groff 
Emil, Déri Zoltán, Szilágyi Pál, Schavernoch János, Sikuta Gusztáv,



67

Zala Miklós, Juhi Béla, (leliért Dénes, Müller Sándor 20—20 P-t, 
Fiacsán József, Fábry István, Ehrlich János 30—30 P-t, Bokor Ele
mér 40 P-t, Pusztai László 50 P-t.

Az Ifjúsági Gyámintézet segélyek fejében a tanév folyamán 
168.40 P-t osztott szét.

IX. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

A május hó 22-én, 23-án, 24-én és 25-én tartott írásbeli érett
ségi vizsgálatokra a püspök úr a következő tételeket tűzte ki:

1. A magyar nyelvből és irodalomból: a) Az elmúlt hónapok
ban tanúi lehettünk Madách „Az ember tragédiája“ c. műve hazai 
és külföldi nagy sikerének. Bizonyos, hogy ebben a sikerben a tragé
dia örök értékein kívül oly cselekményi és gondolati elemeknek is 
részük van, melyeket a mai közönség különösén időszerűnek érez. 
Állítsuk össze és fejtsük ki ezeket az elemeket! b) Történelmi ka
tasztrófáink okai.

2. A latin nyelvből és irodalomból: Cicero: In Antonium or. 
Phil. XIV. 12c—13c.

3. A német nyelvből: Bethlen István grófnak a cambridgei egye
temen 1933. november végén tartott előadásának eleje és vége. (Ma
gyar Szemle 1933. dec. XIX. köt. 4. sz. 297. és 316. 1.) Lefordítandó 
németre.

4. A görög nyelvből és irodalomból: Herodotos VIII. könyvé
nek 53., 54. és 55. fejezete.

A június 12-től 15-ig tartott szóbeli érettségi vizsgálatokon 
D. Raffay Sándor bányakerületi püspök elnökölt. A kormányt 
dr. Moór Elemér főiskolai tanár képviselte.

A vizsgálatokon a tanulók a következő eredményeket érték el:
Kitüntetéssel érett: Zsigmondy György.
Jelesen érettek: Abos István, Domán Ferenc, Grotta György, 

Kopp Ödön, Magyary-Kossa Gyula, Nóvák Emil, Péterfi István, 
Poklosi János, Rákosi Zoltán, Reisz Andor Pál.

Jól érettek: Almássy Andor, Apor Oszkár, Benedek Antal, 
Bokor Elek Elemér, Hochsinger Pál, Kiss Géza, Kontra Imre, 
Laurentzy Vilmos, Lehel Imre, Pálmai Kálmán, Pusztai László, 
Vankó Richárd.

Érettek: Abonyi György, Guoth Endre, Kovács Albert, Pósch 
Géza, Roszner Ernő, Rózsa László, Rugonfalvy Károly, Steiner 
György, Takács Géza, Weisz István.

Görög kiegészítő vizsgálatot tett 18 saját, 1 idegen tanuló. Latin 
kiegészítő érettségi vizsgálatot tett 1 idegen tanuló.

5*
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X. STATISZTIKA.

<  —« CQ < CQ < CQ <
>

CQ
> <C

>
CQ
> > > V

il
i 

|

Össze
sen

B
eí

rt nyilvános 58 58 44 47 57 57 40 40 34 31 49 47 36 598
magán — 1 2 2 — 1 1 — — — 1 — 2 10
osztáiyoztatott 57 56 44 49 56 57 39 37 34 30 50 46 37 592

1924-ben 1 4 5

A 
ta

nu
ló

k 
él

et
ko

ra

1923-ban 49 46 2 1 98
1922-ben 7 6 37 37 1 3 91
1921-ben ~ — — 5 9 41 48 1 7 — — — — — 111
1920-ban ^ — — — 2 J2 6 31 21 2 3 — _ 77
1919-ben 0 — — — — 2 — 6 8 30 25 1 — — 72
1918-ban — — — — — — — 1 1 — 1 39 5 — 47
1917-ben =3 2 1 9 30 1 43
1916-ban n - 11 22 33
1915-ben w 1 — 10 11
1914-ben 3 3
1913-ban 1 1

An
ya

ny
elv magyar 56 56 44 49 55 57 39 36 34 30 48 45 37 585

német 2 — — — 1 — — 1 — — 1 1 _ 6
francia — - 1 1

N
ye

lv
is

m
er

et

németül 24 23 17 17 17 26 16 15 18 10 28 26 15 252
franciául ~ 2 1 2 2 5 1 4 6 4 — 11 10 5 53
angolul ° 3 3 — 4 5 8 3 2 2 1 11 9 3 54
olaszul 3 1 1 2
tótul — — 1 — 1 2 — 1 — — — — — — 5
románul m 1 1 — 2
szerbül — — 1 1

ág. hitv. evang. 28 32 29 28 34 34 25 19 18 15 23 22 14 321
református 11 11 4 7 8 9 5 4 4 7 8 5 11 94

V
al

lá
s unitárius — 1 1 1 3

róm. kát. 7 5 5 8 6 5 3 2 3 5 5 3 2 59
gör. kát. — — 1 — — 1 — - — — — — — 2
gör. kel. 1 1 2
izraelita 11 7 5 6 7 8 6 10 9 3 14 15 10 111

A 
m

eg
os

zt
ál

yo
zo

tt 
ta


nu

ló
k 

sz
ül

ei
ne

k 
fo

gl
al

k.

nagybirtokos 2 _ 1 _ 1 _ _ 2 _ 1 2 _ 9
középbirtokos 1 — — 1 2 — — — — — 3 — 2 9
kisbirtokos — — — — — — — 1 — 1 — — — 2
gazdasági tisztv. — 1 — 1 — — — 1 — — 1 1 — 5
nagyiparos 1 3 1 1 1 — 2 2 1 1 2 1 — 16
kisiparos 13 4 2 4 4 2 6 2 2 — 4 1 2 46
ipari tisztviselő 6 11 6 2 7 2 6 4 2 1 3 50
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CQ < CQ < CQ CQ
>

— Ö s s z e -
< ao — > > > > > > s e n

A 
m

eg
os

zt
ál

yo
zo

tt
 t

an
ul

ók
 s

zü
le

in
ek

 f
og

la
lk

oz
ás

a

ipari munkás 1 2 3 6 1 2 15
nagykereskedő 2 1 2 3 5 4 — 2 — — 2 1 2 24
kiskereskedő 7 — 5 3 3 — 2 1 4 1 2 4 1 33
keresk. tisztv. 3 6 11 7 7 7 6 2 2 4 9 9 4 77
kereskedő segéd — — — — 2 2 — — 1 — — 1 1 7
közi. nagyvállalk. 1 1
közi. tisztviselő 4 1 1 1 2 1 1 1 2 — — 1 — 15
közi. altiszt 3 1 1 2 2 — 3 1 — — — 1 — 14
köztisztviselő 2 10 4 3 7 5 8 1 4 2 2 7 2 57
pap, tanár 3 5 2 1 2 1 1 — — 4 6 4 6 35
értelmiségi 9 4 3 6 8 1 0 6 4 4 6 6 8 5 79
közhiv. altiszt — — 1 1 — 1 — — — — — — 2 5
katonatiszt 1 4 — 1 — 2 1 — 1 — — — — 1 0

katona altiszt — - — 4 1 I 1 7
nyugd. köztisztv. — 2 1 2 1 2 — 4 5 1 2 — 3 23
nyugd. tisztv. — — 1 3 1 5 3 4 — 2 5 2 — 26
nyugd. altiszt 1 1
tőkés — 1 — — 2 — — — 1 2 2 — — 8
egyéb — — 1 1 4 1 — 1 — — — 2 1 11

árvaházi — 2 — — 1 2 — — — — — — 2 7

S
zü

lö
k

la
k

ó
h

el
y

e Budapest 47 47 36 41 36 46 27 30 28 27 43 37 29 474
Pest megye 6 8 5 7 11 8 1 0 6 5 1 3 5 5 80
más megye 4 í 2 1 8 3 — 1 1 2 3 4 3 33
elszakított terület 1 1 2 1

~ ~
5

Vidékről jár be 4 8 5 7 7 8 1 0 5 5 — 3 5 3 70

M
u

la
sz


to

tt
 ó

ra igazolt 2322
I l

3666| 1409 2844 2701 3882 2017 1296 1584 2039 2854 2486 1297 30397
igazolatlan 5 - - — — 14 1 — — — — 27 1 48

R
en

dk
ív

ül
i 

tá
rg

ya
t 

ta
nu

lt

francia 1 2 4 2 9
német _ 2 — _ 1 2 — 2 2 — — — — 9
fizikai gyak. 46 33 69
növénytani gyak. — — — — — - — — 24 20 — — — 44
művészeti rajz 4 8 7 2 2 1 0 2 2 3 3 1 — 2 46
ábrázoló geom. 1 3 1 — 4 9
gyorsírás 15 3 1 19
vívás — — — — 2 4 — 2 3 2 — 3 1 17
külön torna 1 2 4 3 — — — — — — — — — 10



Tanulási eredmény.
70

Osztályok
megnevezése,
osztályozottak

száma,
osztályzatok M

ag
av

is
el

et

H
itt

an

M
ag

ya
r

L
at

in

G
ör

ög

N
ém

et oeuDc
< T

ör
té

ne
le

m
 

1

Fö
ld

ra
jz

T
er

m
és

ze
tr

aj
z 

1

T
er

m
és

ze
tta

n 
1

c
-2
B-*«■>Ncn Fi

lo
zó

fia

R
aj

z

T
or

na

T
or

na
m

en
te

s 
1

E
gé

sz
sé

gt
an

É
ne

k

G
yo

rs
ír

ás

jeles 30 17 9 s — 17 — — 17 IS — 16 _ 14 11 _ _ 13 _
jó 27 26 19 15 — 20 — — IS 22 — 12 _ 31 27 _ _ 26 _
elégséges — 14 24 20 — Ifi _ — 22 16 — 2£ _ 13 19 _ _ 17 _
elégtelen — — 5 14 — 2 5 1 -
jeles 30, 31 15 12 — 25 — — IS 24 18 _ 23 a _ _ 11 _
JÓ 25 20 14 9 — 18 — — 19 2t _ IS — IS 36 _ _ 30 _
elégséges — 4 21 31 — 12 — — 17 3 — 19 — 13 6 — — 14 —

i elégtelen — 5 3 — — — — 1 — — — — — — 2 — — —
jeles 25 27 13 6 — 16 — — 12 17 — 17 _ 13 11 _ _ 6 _

< jó 17 13 15 16 — 1U — — 14 19 — 10 — 21 20 _ _ 15 _
elégséges — 2 14 12 — 12 — — 14 6 — 10 _ 8 10 _ _ 20 _
elégtelen — — — 8 — 4 — — 2 — — 5 — — 1 — 1 —
jeles 20 23 10 7 — 11 — — 7 9 — 8 _ 12 15 _ _ 7 _

CQ jó 27 18 15 16 — 15 — — 17 is — 8 — 15 14 _ _ 17 _
elégséges — 7 22 19 — 18 — — 28 21 — 23 — 21 15 _ _ 21 _
elégtelen — — 1 6 — 4 — — 3 — — 9 — — — 3 — 2 —

< jeles 32 22 9 7 — 10 — IS 6 — 11 6 _ 8 12 _ _ 8 _
jó 24 28 20 11 — 15 — 32 26 — 22 13 — 30 26 _ 18 _

M elégséges — 6 27 32 — 26 — 11 24 — 22 29 _ 18 15 _ _ 27
elégtelen — — — 6 — 5 — — — — 1 8 — 3 — 3 -

0Q jeles 39 29 24 14 — 14 — 2 4 22 — 26 20 _ 19 16 _ _ 10 _
Jó 17 17 15 22 — 16 — 22 18 — 18 14 _ 30 30 _ _ 24 _
elégséges — 10 12 17 — 16 — 10 16 — 11 20 — 7 6 _ _ 22 _
elégtelen — — 5 3 — 10 — — — — 1 2 — 4 — —
jeles 23 20 14 11 — 13 — 13 13 9 — 11 _ 10 9 _ _ 6 25

< Jó 16 13 11 7 — 7 — 20 21 15 — 11 _ 17 21 _ _ 9 10> elégséges — 6 14 19 — 17 — 6 5 15 — 16 — 12 9 _ _ 24 4
elégtelen
jeles 26 21 12 12 — 13 — 15 — 7 — 9 — _ 10 _ _ 8 19CŰ jó 11 11 13 5 — 7 — 9 — 15 — 13 _ _ 13 _ _ 11 7

> elégséges — 5 12 13 — 13 — 13 — 15 — 13 — — 13 — — 18 11
elégtelen — — — 7 — 4 — — — — — 2 — — 1 2 — —
jeles 24 19 9 9 i 11 12 11 — 10 — 11 — — 10 _ _ _ 23

< jo 10 10 9 4 2 11 9 18 — 18 — 9 — _ 16 _ _ _ 6
> elégséges — 5 15 16 4 9 6 5 — 6 — 11 _ _ 5 _ _ _ 5

elégtelen — — 1 5 — 3 — — — — - 3 — — — 3 — —
jeles 23 17 16 5 7 13 10 16 — 11 _ 10 _ _ 4 _ _ _ 21
jó 7 11 11 19 4 14 5 11 — 13 _ 14 _ _ 19 _ _ _ 5
elégséges — 2 3 5 1 3 2 3 — 6 — 4 _ _ 5 _ _ _ 3
elégtelen - 1
jeles 29 23 15 13 4 21 16 13 16 — 13 _ _ 7 _ _ _ _

•—* jó 20 21 19 13 4 11 11 20 18 — 14 _ _ 26 _ _ _ _
> elégséges — 5 15 16 2 11 11 16 — 15 — 19 — _ 11 _ _ _ _

elégtelen — — 7 — 6 1 — — — — 3 — — 5 — — —
jeles 25 29 14 13 3 20 13 13 25 — 13 13 — _ 5 _ 13 _ _
jó 20 15 22 18 2 11 15 25 19 — 21 20 — _ 24 _ 20 _ _

> elégséges — 1 9 14 1 12 11 7 1 — 10 11 — — 11 — 12 _ _
elégtelen — — - — — 2 — — — — 1 1 — — — 5 — — —
jeles 33 35 15 10 12 15 — 13 — — 12 9 16 _ 12 _ _ _ _

— jó 2 2 10 13 13 13 — 16 — — 17 15 11 _ 15 _ _ _
> elégséges — — 12 13 11 7 — 7 — — 7 13 10 — 3 _ _ _ _

elégtelen — — — 1 1 2 — 1 — — 1 — — — — 5 — - -

Általános előmenetel.
IA IB 1IA IIB 11] A IIIB 1VA IVB VA VB V VII V i l i Összesen

Jeles 7 14 10 6 5 14 9 6 7 7 12 9 6 112
1? 17 12 15 9 10 14 10 10 10 16 15 21 15 174
Elégséges 18 22 10 23 28 15 14 11 11 5 10 11 12 190
Egy | 10 5 5 5 10 9 6 8 2 1 11 4 3 79
Két [elégtelen 2 1 — 2 — 2 — 1 — — _ — __ 8
Több ) 3 1 4 4 3 2 — 1 4 1 2 — 1 26
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Tandíj-fizetés.

IA IB | IIA 11B III A IIIB 1VA IVB VA VB VI VII VIII Össze
sen

:=r Teljes fizető 49 41 36 42 50 42 30 32 27 22 39 31 28 469
c „ mentes 1 3 - 1 1 2 1 1 — 2 2 1 3 18

Kedvezményes 7 12 8 6 5 13 8 4 7 6 9 14 6 105

Az iskolai felszerelés értéke.
Gyarapodás Állomány

vétel
darab

ajándék
darab

érték
P darab érték

P

Bútorok 1.270 50 .000
Házi és irodai felszerelés — — — 34 200
Tanári könyvtár 20 79 4 5 0 19 594 130.450
Irodalmi osztálykönyvtár 70 — 210 1.720 5 .160
Ifjúsági könyvtár 64 — 160 1.570 4 .000
Önképzőköri könyvtár 7 11 48 2 .837 2 .350
Modern-irodalmi könyvtár 5 — 41 590 2 .500
Klasszika filológiai szertár — — — 489 5.582
Fizikai szertár 33 — 386 1 372 33.801
Természetrajzi szertár 16 116 344 11.108 14.838
Dal- és Zeneegyesületi Könyvtár 4 3 55 798 4 .090
Zeneszertár — — — 43 2  800
Mértani szertár — — — 330 3 .290
Történet-földrajzi szertár 5 1 901 435 2 .175
Művészeti rajzszertár 10 — 60 635 2 .680
Torna szertár — — — 366 720
Egészségtani szertár — — — 34 56
Éremgyűjtemény — — — 1.442 270
Képtár 5 — 7 0 83 5 .500
Vetítőképes gyűjtemény

~
1.815 1.270

A tanulók számának alakulása.
1 II III IV V VI VII VIII Összesen

1920/21 137 99 96 86 63 65 55 48 649
1921/22 124 119 82 93 59 62 61 54 654
1922/23 122 111 118 85 66 59 51 61 673
1923/24 108 112 99 110 59 57 55 56 656
1924/25 104 108 100 89 61 55 56 49 622
1925/26 83 80 104 83 61 48 49 51 559
1926/27 78 87 76 103 57 50 49 46 546
1927/28 86 65 84 75 92 49 48 50 549
1928/29 82 72 52 85 52 87 46 46 522
1929/30 121 71 63 50 75 46 88 43 557
1930/31 119 105 64 61 46 73 51 87 606
1931/32 149 103 96 66 45 40 71 49 619
1932/33 93 128 86 89 52 45 39 65 597
1933/34 113 93 113 76 64 50 46 37 592
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XI. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.

Az internátusnak fennállása e hetedik évében 39 növendéke 
volt, 28 bennlakó és 11 bejáró. Ezek közül ev. volt 23, ref. 10, rk. 
2, gk. 1, izr. 3. Szüleiknek társadalmi állása szerint: a földbirto
kosság köréből 7, az ipar és kereskedelem köréből 7, az értelmiség 
köréből 12, köztisztviselő 6, katonatiszt 2, özvegy és magánzó 5. 
A szülők lakóhelye szerint: helybeli 17, pestmegyei 8, más megye
beli 11, megszállott területről 3.

Az év kiemelkedő eseménye volt március havában báró Rad- 
vánszky Albert, egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk látoga
tása. Kíséretében voltak Kemény Lajos esperes, Kuthy Dezső dr. 
egyetemes főtitkár és Hittrich Ödön dr. iskolai felügyelőnk. Szíve
sen látott vendégei voltak intézetünknek a soproni ev. teológiai 
fakultás tanárai és hallgatói, az országos ev. diákkonferencia részt
vevői közül többen, a nyíregyházi testvérgimnázium tanulói, az 
érettségi vizsgálati bizottság tagjai, annak kormányképviselője. 
Meglátogatta végül intézetünket Gustav Horschig, a szászországi 
diákszállók szövetségének elnöke. Ő a szászországi diákéletről elő
adást is tartott növendékeinknek.

Az intézeti élet a Tájékoztatóban megadott keretek között 
zavartalanul folyt az egész éven át. Az egészségi állapot a kedvező 
időjárás mellett még az előző éveknél is kitűnőbb volt. Komolyabb 
vagy fertőző betegség már évek óta nem fordult elő s a f. évben 
a szokásos mandulamegbetegedések s influenzás esetek is elmarad
tak. Növendékeink ellenálló erejét a betegségekkel szemben min
denesetre nagyban, elősegíti a szigorúan megszabott és megtartott 
higiénikus életrend, valamint az, hogy a táplálkozásban a fejadag 
— mint az ismételt mérésekből kitűnt — mindennap meghaladta 
a 3000 kalóriát. A szabályozott intézeti életmódnak a testi erőteljes
ség mellett a fejlődő ifjú fegyelmezettségének, életrevalóságának, 
önállóságának kialakulásában is nagy szerepe van. Gyenge szerve
zetű vagy ideges természetű gyermekek különösen érzik áldásos 
hatását. Egyedül a serdülőkor szexuális vonatkozásai válnak 
szembetűnőbbekké az intézeti életben, inkább, mint a családi ott
honban. De éppen szembetűnőbb voltuk miatt sokkal hamarább és 
sokkal könnyebben terelhetők itt a helyes erkölcsi mederbe, 
mint másutt.

Ami a szellemi és erkölcsi nevelést illeti, növendékeinknek 
fele — mint a múlt évben — most is jeles és jóréndű tanuló volt.



73

Köszönhető ez elsősorban az egyházunk részéről nagy áldozatkész
séggel fenntartott tanulmányi felügyeleti rendszernek, mely szerint 
39 növendékünkkel 4 gimn. rendes tanár s a két nevelőtanár rend
szeresen foglalkozott. Sólyom Jenő gimn. vallástanár valláserkölcsi 
szempontból esetenként külön is foglalkozott növendékeinkkel. 
4 növendékünk ez évben járult először az Űrvacsorához, 5 növen
dékünk cserkészfoga'dalmat tett. Iskolai magaviseleté 26 növen
dékünknek volt példás, 13-nak jó.

Iskolai tanulmányaik kiegészítésére s általános műveltségük 
emelésére ebben az évben is nagy gondot fordítottunk. Hozzátar
tozott ehhez elsősorban az internátusi mindennapi német társalgási 
órákon, kézügyességi gyakorlatokon, énekórákon való részvétel, 
továbbá a zene-, francia- és angol nyelvtanulás. Sokan vettek részt 
növendékeink közül az iskolai fizikai, kémiai, külön rajz tan
folyamokon, valamint az iskola kirándulásain. Az internátusi nö
vendékek számára két külön kirándulás is volt: az egyik ősszel 
Zsámbékra és Piliscsabára (középkori templomromok — mai ka
tonai tábor), a másik tavasszal Tatabányára (villamos erőközpont
bányatelep). Ez utóbbi helyen Hottovi Károly úr látta vendégül 
növendékeinket lekötelező szívességgel. A város szebb helyeit 
(Gellérthegy, Várhegy stb.), valamint a budai hegyeket növendé
keink ebben az évben is ismételten felkeresték. Megnézték a Nem
zeti Színház, az Operaház s a mozik nekik való műsordarabjait. 
A négy 7. és 8. osztályos növendék ezenkívül Cseh György, oki. 
tánctanító Gellértszállóbeli tánctanfolyamán nyert társadalmi mo
dorban és fellépésben tanári felügyelet mellett kiképzést. Mint 
újítás, hozzájárult mindehhez a f. tanévben egy, részben vetített
képes előadássorozat. Ebben olyan kérdésekre adott felvilágosítást 
növendékeinek az intézet, amely kérdéseket ők maguk vetettek fel 
s amelyek őket sokat foglalkoztatták. Az előadások megtartásában 
segítségünkre voltak Kerecsényi Dezső dr. és Csernák Emil gimn. 
tanárok is.

A „legjobb fiú“ díját ebben az évben tanárainak és társai
nak egyhangú bizalma alapján Kontra Imre VIII. o. t. nyerte el. 
Értékes könyvjutalmat kapott. Könyvjutalmat kaptak még kiváló 
előmenetelükért vagy internátusi életben tanúsított különféle ked
vességükért Szőke Dezső I., Mikó Miklós III., Bielek Endre, Ujágh 
Zsolt IV., Uray Tibor V. o. tanulók.
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XII. JELENTÉS A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
VOLT NÖVENDÉKEI EGYESÜLETÉRŐL.

1. Az egyesület tíz éves története. 1923—1933.
Az iskolát hasonlattal az egyház, a társadalom, az Isten gyü

mölcsös kertjének nevezhetjük. Gyümölcsös kert ez; benne avatott 
erők, elhívott vezetők az embercsemetéket nyesegetve, oltva és ala
kítva — jó gyümölcsöket termő fákká, „ember“ -ré nevelik. A növen
dékeket megtanítják a szép, jó, igaz — háromegy örök eszméjének 
megismerésére, megszeretésére és akarásukat ennek követésére 
bírják, fejlesztik. Oltó anyag, örök tantárgy a szépnek, a jónak és 
az igaznak ismertetése. Ez az ismeret koronként változik ugyan, de 
a kutatás és a kijelentés útján folyton tisztul, megvilágosodik. 
A tudás és a hit ereje képesít arra, hogy minden létező valóságát, 
igazságát fokozatosan és viszonylagosan megismerjük; minden léte
zőnek felénk áradó jóságát magunk javára felhasználhassuk és min
den létezőnek megjelenési formájában — szépségében gyönyörködni 
tudjunk és ezt az egymástól elválaszthatatlan hármasegységet: a 
szépséget-jóságot-igazságot életünkben ki is fejezzük, visszatükröz- 
tessük.

Az oktató nevelés, — a tiszta emberszeretetnek, a humanizmus
nak ezen áldozatos munkája, — lényegileg testi, lelki, erkölcsi és 
szellemi nevelés s végcélja Isten országának építése és megvalósítása 
ebben az anyagi világban. A testi-erkölcsi-értelmi kiképzést, művelt
séget, szellemi öntudatot az iskolától, nevezetesen a mi magasabb 
iskolánktól, gimnáziumunktól nyertük. Az itt nyert műveltség volt 
alapja későbbi haladásunknak, önművelődésünknek és szakképzésünk
nek. Csak így felkészülve léphettünk az életbe, foglalhattuk el hiva
tásszerű helyünket s felelhettünk meg rendeltetésünknek.

A középiskola a mi „alma mater“-ünk, nevelő anyánk s mi vala
mennyien ennek a szellemi értelemben vett anyának növendékei, 
gyermekei — egy nagy szellemi családnak a tagjai s egymásnak 
testvérei vagyunk. A vett szellemi kincsekért a hála érzete tölt el 
bennünket az iskola s oktatóink-nevelőink iránt; a volt tanulótársak
kal szemben pedig érezzük, hogy összetartozunk, velük szolidárisak 
vagyunk. Ragaszkodásunk az iskolához állandó, a szellemi szeretet 
pedig, mely minket egymáshoz köt, erősebb minden más szeretetnél 
és elkísér bennünket a sírig.

Az iskola hivatásának ezen magasabb felfogása, vele szemben 
való tartozásunk és összetartozandóságunknak ezen erős érzete hozta
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létre a mi egyesületünket s alakítja újabban az egyes iskolák volt 
tanulóinak, diákjainak egyesületeit, szövetségeit. Ez a jelenség a mai 
anyagi romlás közepette a szellem-erkölcsi haladásnak, egy újabb 
fejlődésnek bíztató jele.

A gondolatok és az érzelmek láthatatlan valóságok: megszület
nek, hasonlók hasonlókkal társulnak, megerősödve testet öltenek; 
kicsiny magból terebélyes fává nőnek. Az alakot öltött szervezetet 
aztán a fejlődés törvénye viszi a tökéletesedés felé.

Egyesületünk alakításának gondolata először 1920-ban jelentke
zett, abban a felhívásban, amely az 1890-ben érettségizett társakat 
30 éves találkozóra hívja: „A rég letűnt diákévek emléke lebeg körül 
bennünket. Harminc évvel ezelőtt ifjan, telve reménnyel a jövő iránt 
léptünk az iskola padjaiból az élet nagy iskolájába, hogy helyünket 
elfoglalva, rendeltetésüket betöltsük.“

„Találkozóra gyűlünk egybe, egy emberöltő múlva, az élet dele- 
lőjén, meleg baráti ölelkezésre. Ez a találkozó egyszersmind alkalom 
arra is, hogy tartozásunkat lerójuk az iskolánk iránt, melynek élet
pályánkon haladásunkat köszönjük; hálánkat a Gondviselés iránt, 
hogy nekünk egy emberöltőt kitevő munkás életet, jólétet engedett. 
Valami iskolai alapítványra gondolunk és a mindenkori iskolatársak 
egyesületének megalakítására, mely hivatva volna az emberszere- 
tetet szolgálni köztünk és iskolánk évenként kibocsátott rajai között; 
egymást segíteni és támogatni az élet küzdelmeiben.“

A találkozó a kedvezőtlen viszonyok miatt elmaradt ugyan, de 
a gondolat megszületett, a mag el volt vetve s csak kifejtésre várt. 
Megvalósulását meghozta a gimnázium 100 éves fennállásának meg
ünneplésére készülő mozgalom 1923-ban. A mozgalom megindítója 
és szervezője Rakovszky István volt. A jubileumot előkészítő bizott
ság munkálataiban kívüle résztvettek még: Elischer Vilmos dr., 
Holitscher Szigfrid, Pósch Gyula dr., Zsigmondy Jenő dr. Előkészítő 
munkálkodásuknak az volt a célja, hogy a gimnázium 100 éves fenn
állását külön ünnepély keretében üljék meg és hogy a volt növendé
kek „hűségét és ragaszkodását méltó módon örökítsék meg“ . E törek
véssel együtt járt a tömörülés, a szervezkedés. Készülődés közben 
több oldalról felmerült az az óhajtás, hogy a gimnázium volt növen
dékei szervesen kapcsolódjanak bele az intézet 100 éves jubileumának 
megünneplésébe.

Az egyesület alakításának gondolata meg volt már csíraképpen 
a fentebb közölt felhívásban. Egyik volt növendék, Dér István, elsőnek 
alapvető rövid tervezetet is készített az egyesület számára s azt 
Oravecz Pál dr. útján Hittrich Ödön dr. gimn. igazgatóhoz el is 
juttatta. Ezekre az indításokra aztán az előkészítő bizottságnak egyik 
jogász tagja, Elischer Vilmos dr. elkészítette azt az alapszabályzatot, 
amelyet az egyesületnek 1924. évi február hó 12-én a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár üléstermében megtartott alakuló gyűlése elfoga
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dott s amely felsőbb jóváhagyással a most lefolyt 10 éven át érvény
ben volt. De ez a kelet csak a formális megalakulásnak időpontja, 
mert a jubileumi mozgalomban s az 1923. évi június hó 10-én fényes 
keretek között, a régi gimnázium dísztermében megtartott jubi
leumon, valamint ennek minden munkájában osztályonként szervezve 
és együttesen ott voltak a volt növendékek, — valójában már megvolt 
az egyesület. Azért címének feliratában is ezt az évszámot használjuk 
és fennállását az iskola évfolyamai szerint számítjuk: 1923/24 — 
1933/34 — tehát 10 évet!

Most azért jubilálhatunk, ünnepet ülhetünk!
Ünnepeljünk elmélkedéssel, emlékezéssel, célkitűzésekkel.
Már elmélkedtünk arról, hogy mi indított bennünket egyesüle

tünk megalakítására: magasabb gondolatok és nemesebb érzések. Itt 
a nagy magyar bölcselő, iskolánk egykori tanára és igazgatója, 
Bőhm Károly dr. jut eszünkbe iskolánk falába vésett ama kijelen
tésével: „A szellem a legmagasabb méltóság“ . Az ő bölcseleti felfo
gása szerint az intelligencia a legfőbb érték. Megsejtése ez a mi 
felsőbb eredetünknek, találó kifejezése szellemi tudatunknak. A szel
lem „méltóság“, — a belőle származó gondolat a teremtő, éltető erő. 
Tegyük még hozzá, hogy a legmagasztosabb érzés: a szeretet, a hajtó 
erő. Ez mint emberszeretet megváltó parancsolat, mint egyetemes 
szeretet pedig isteni törvény, mely alól nem vonhatja ki magát a 
teremtett és alkotott világ, legkevésbbé a gondolkodó, érző és szabad
akarattal bíró szellemi lény, az ember.

Teremtettünk, hogy méltóságunknak megfelelően alkossunk, 
hogy munkálkodjunk magunk és embertársaink javára és boldo- 
gítására. Az emberszellem legnagyobb dicsősége a szeretetből fakadó 
Isten- és emberszolgálat alázatos és áldozatos munkája!

*

Egyesületi munkát több irányban végeztünk.
A volt növendékek teremtették meg gyűjtés útján a jubiláris 

nagy alapot, melyből az internátus, a jövő nemzedék céljaira 8 
millió koronán 570 D-öles telket vásároltak Budapesten, VII., Ame
rikai-úti, jelenleg 3/d. és 3/c. sz. (31578. és 31577. új hr. sz.) alatt. 
Az ő támogatásukkal jelent meg Hittrich Ödön dr. gimn. igazgató 
történeti megemlékezése az intézet 100 éves múltjáról, valamint a 
jubileum részletes lefolyásáról szóló emlékkönyvünk is nyomtatás
ban. Verettek Elischer Vilmos dr. buzgólkodása folytán jubileumi 
érmet az intézet fennállásának emlékére. Rakovszky István buzdí
tására a jubileum emlékére vándordíjul a rendezendő lawn-tennisz-, 
gyephockey-, tőrvívó- és úszóversenyeken négy (1 ezüst, 3 ezüstözött 
vörösréz) serleget vásároltak. Mindez maradandó módon fejezi ki 
a volt növendékek háláját és ragaszkodását a gimnázium iránt.

Kegyelettel adózott az egyesület az iskola hősi halottai és el- 
húnyt tanárai emlékének felállításával és emlékünnepek tartásával.
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Az Egyesület és a Gimnázium közös munkájának eredményei: a 
világháborúban elesett növendék-hőseink emléktáblájának bronz 
reliefje, Bőhm Károly dr. bronz és Rátz László márvány-emléktáblái 
az új gimnázium épületében; Serédy Lajos dr., Lehr Albert és Góbi 
Imre síremlékei a kerepesi illetőleg farkasréti temetőben — mind 
Lux Elek szobrászművész alkotásai. Ulbrich Sándor arcképét Sár
kány Gyula festőművész készítette el. A volt növendékek a Rátz- 
dombormű felállításával egyidejűleg Rátz-emlékplaketteket is veret
tek. Üjabban pedig a Rátz—Tóth-alapra gyűjtés útján befolyt össze
gen és az egyesület pénzkészletén Budapesten, VII. kér., Gyarmat
utcában 211.50 d-öles telket vásároltak, hogy az alapok pénzét 
értékállóan elhelyezzék. (Bp. szív. dunabalparti rész 6836. sz. tkvi 
betétben A + 1. sorsz. s 31066/2. hrsz. alatt, 1932 január 29-i érték
ben 8667 P árban.)

Az 1905. évi érettségizők 25 éves matúrájuk emlékére az intézet 
homlokfalában emlékpadot állítottak Körmendi Jenő szobrász osz
tálytársuk alkotásában.

Az érettségit tett évfolyamok találkozójuk alkalmával alapítvá
nyokat tesznek, egyesek külön is jutalomdíjakat tűznek ki. Az Egye
sület évenként négy 50—50 P-ős jutalomdíjat ad érdemes tanulók
nak s a díjakat a záróünnepélyen az egyesület képviselője adja át a 
jutalmazottaknak. Mindez az iskolai értesítőben évenként ki van 
mutatva.

Tartottunk ünnepélyeket. Győry Lóránt és Kozma Andor ünnepi 
szónokaink már maguk is csak emlékezetünkben élnek. Kozma Andor, 
a hálás tanítvány, Lehr Albertnek szép ódájában adózott a nyuga
lomba vonulásakor tartott búcsúünnepélyen. Wéber Rudolf síremlé
kének avatásán Győry Lóránt beszélt. A gimnázium 100 éves fenn
állásának iskolai ünnepélyén Győry Lóránt tartott ünnepi beszédet, 
Kozma Andor „Emlékezés Régiekről“ címen olvasott fel. Serédy 
Lajos dr. síremlékének felavatásán, 1926 május 9-én Glatz Erich dr. 
mondott emlékbeszédet. K. Galli Lajos síremlékénél, 1927 május 
18-án, Werkner Lajos tartott elhúnyt testnevelési tanárunkról meg
emlékezést. A háborúban elesett növendékeink emlékművének fel
avatásán, 1927 május 27-én, Szigethy Lajos dr. mondott ünnepi 
beszédet, aki áldozatkészségével járult hozzá az emlékmű megvaló
sításához. Az 1927. évi nov. 17-én tartott közgyűlésen Győry Lóránt- 
ról Hittrich Ödön dr. és Góbi Imre gimn. igazgatóról Glatz Erich dr. 
tartott emlékbeszédet. Bőhm Károly dr. emléktáblájának leleplezésén, 
1928 június 20-án, Elischer Gyula dr. egyet, tanár mondott beszédet 
az egyesület képviseletében. Lehr Albert sírjánál, az emlékavató 
ünnepen, 1929 június 11-én, Császár Elemér dr. szólott a Magyar 
Tudományos Akadémia és a volt növendékek, dr. Loisch János pedig 
az iskola nevében.
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Rátz László halálának első évfordulóján, 1931 szept. 30-án, a 
gimnázium dísztermében tartott emlékünnepélyen vitéz Mátyásfalvy 
G-latz Erich dr. mondott emlékbeszédet. Ulbrich Sándor ny. gimn. 
tanár ravatalánál vitéz Mátyásfalvy Glatz Erich dr. tartott meg
emlékezést és Brechtel Frigyes dr. 1932 június 18-án tartott köz
gyűlésünkön mondott róla emlékbeszédet.

Köszöntöttük Haberern J. Pál dr. elnökünket 70., majd 77. és 
Torkos László volt tanárunkat 90. születésnapja alkalmából. Üdvö
zöltük azokat a tagjainkat, akik életpályájukon sikert értek el: 
Buday Goldberger Leó dr.-t 30 éves eredményes ipari munkál
kodása (1931) és újabb kitüntetése alkalmából, Kálmán Imrét 
zeneszerzői működése és 50. születésnapja alkalmából (1932), 
Körmendy Ferencet a londoni regénypályázaton elért sikeréért
(1933) , Mohácsi Jenőt, Az ember tragédiája német fordítóját
(1934) s még több társunkat, akik közéleti működésükkel kiváltak, 
felsőbb elismerésben részesültek, vezető szerephez jutottak. ■— El- 
húnyt tagjaink hozzátartozóit gyászukban részvétsorainkkal kerestük 
fel. Tettük ezt azért, mert összetartozunk, mert tagjaink öröme, 
gyásza; sikere, kitüntetése mindnyájunké — egyesületünké is.

Közreműködésünkkel és anyagi támogatásunk mellett jelentek 
meg nyomtatásban Wéber Rudolf költeményei, Góbi Imre: „Csak 
szálljatok“ c. verskötete, Szigethy Lajos dr. írásai: Luther Lelke, 
fordításában: Schiller Költemények és versei: „Zúzmarás Lombok“ 
néven. (A szerző verseiből befolyt összeget 3000 P-ős iskolai alapít
ványára fordítja.)

Az előadások rendezésével folytattuk az iskola oktató irányát 
és helyet adtunk a szak- és önműveléssel szerzett szellemi kincsek 
terjesztésének az egyesület körében. Az iskola tanárai és volt növen
dékei voltak az előadók. Rendezésünkben a következő előadások vol
tak : Mikola Sándor gimn. igazgató: Régi és új fizika, 1928 június 
18. — Ligeti Pál műépítész és műtörténetíró: Művészet és törté
nelem, 1929 február 1. — Glatz Oszkár festőművész: A modern mű
vészi mozgalmak, 1929 dec. 12. — Hittrich Ödön dr.: Xenophon, 
1930. febr. 21. -— Pósch Gyula d r.: A gazdasági egynsúly, 1930 jú
nius 21. — Glatz Oszkár: Beszélgetés a festészetről, 1931 március 
16. — Renk Ernő dr.: Érdekességek az orvosi történelem múltjából, 
1931 június 6. — Kőröshegyi Kissházy Ágost Gyula: A római tábor 
— castra — helye Aquincumban, 1932 január 26. — Kirándulás 
Aquincumba az előadó vezetésével, 1933. •— Glatz Oszkár: Űjabb 
festmények bemutatása, 1933 március 7. ■— Kubacska András d r.: 
Az állatvilág érdekesebb jelenségei, 1933 június 10. — Kubacska 
András d r.: A létért való küzdelem, Í933 dec. 13. — Fabinyi Géza 
d r.: A mai Amerika igazi arca és Hittrich Ödön dr.: Hogyan ta
nultam meg a Der Die Das használatát, 1934 március 14. •— Glatz 
Oszkár műtermének látogatása, 1934 ápr. 23-án.
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Egyesületünk hódoló tiszteletét és mélységes köszönetét fejezte 
ki a magyar igazság bátor harcosának, Rothermere lordnak 1927 
november havában latinnyelvü üdvözlő iratban. Az üdvözlésre 
Rakovszky István tett javaslatot, ugyanő készítette az iratot s 
latin nyelven Hittrich Ödön dr. írta meg. A művészi kivitelű iratra 
a nemes lord egyesületünket kitüntető levélben válaszolt. Ügy a 
klasszikus tartalmú üdvözlő irat, mint a lord válasza alkalmas a 
gimn. ifjúság okulására és lelkesítésére és kívánatos, hogy azok 
másolatban a gimnázium épületében kifüggesztessenek (1928 márc. 
27. vál. gy. jkv.)

Megemlékezésünkben külön is szólnunk kell azokról, akik az 
egyesület megalakításában és annak folytatólagos életében fontos 
szerepet töltöttek be vagy akik hivatva vannak az egyesületet 
tovább vezetni.

Kegyelettel említjük Győry Lóránt-ot, egyesületünk egyik 
társelnökét, akinek egyesületünk alapításában is nagy része volt 
s aki ügyeink iránt mindig a legmelegebben érdeklődött. A köz
életben 200-nál több alkalmi beszédet mondott s 55 éves korában, 
1926 július 30-án halt meg mint ny. földmívelésügyi miniszter, — 
melegen érző szíve vitte a másvilágra.

Haberern J. Pál dr. egyet, tanár, udvari tanácsos, akit az 
alakuló gyűlés az egyesület elnökévé választott, akinek nagy része 
volt abban, hogy a gimnázium jubileuma oly méltó módon ünne
peltetett meg, valamint abban, hogy a jelen Egyesület megalakít- 
tassék. Nyolc éven át viselte az elnöki tisztet, amelyről korára és 
betegségére való hivatkozással lemondott. Érdemei elismeréséül az 
egyesület 1933 június 10-i közgyűlése tiszteletbeli elnökké és örö
kös tagjává választotta.

Rakovszky István dr. „folytonos kezdeményező munkája ered
ményezte, hogy az Egyesület megalakítása a tervből valósággá 
lett“. Ma is kezdeményező és tevékeny részt vesz az egyesület 
minden megmozdulásában,

Pósch Gyula dr. a jubileumi gyűjtésben „fejtett ki fáradságos 
és precíz működést“, biztosított helyet a P. H. E. Tkp-ban a gyű
léseknek és irodai készséget nyújtott az alakuló egyesületnek.

Rakovszky István dr. és Pósch Gyula dr. az alapvetés mun
káját végezték, az alapot a további munkára megadták. Hampel 
Ferenc dr. volt az, aki azt az ideát felvetette, hogy a gimnázium 
volt növendékei az intézet 100 éves jubileumának megünneplésébe 
mikép kapcsolódjanak be, aki Rakovszky Istvánt „az Egyesület 
megszervezésében bátorította“ és gyakorlati célok megvalósítására 
is tett javaslatokat.

Az 1926. évi április 23-án tartott választmányi gyűlés az egye
sületi élet felélénkítése érdekében az ügyvezető alelnöki tisztségre 
felkérte Rátz László ny. igazgatót és az irodai munkák végzésével
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megbízta Dér István ny. rg. tanárt, akik ezen időponttól kezdve 
végezték a rájuk bízott egyesületi munkát. Ezzel az egyesületi 
élet és hivatalos működés helye az új gimnázium épülete (Bp., 
VII., Vilma királynő-út 17—21. sz., telefon: 34-5-13 lett. Dér István, 
1890-es volt növendék, még ma is az egyesület irodavezetője. 
Rátz László első ügyvezető alelnökünk 1930 szeptember 30-án 
elhunyt. Az így megüresedett vezető helyet az egyesület bizalma 
Hittrich Ödön dr. ny. gimn. igazgató, c. főigazgatóval töltötte be, 
aki jelenleg is az egyesület ügyvezető alelnöke.

Még egy nagyon fontos tisztség betöltéséről kell megemlé
keznünk. A Haberern J. Pál dr. lemondásával megüresedett elnöki 
székbe az egyesület 1933 június 10-i közgyűlésen Tolnay Kornél 
ny. államtitkárt ültette a volt növendékek osztatlan bizalma. Neve, 
személye, közéleti működése, agilitása egyaránt biztosíték arra, 
hogy az egyesületet a következő évtizedekben eredményesen vezeti 
a fejlődés útján.

#

A társadalmi, az egyesületi életben fontos szerepük van a 
vezetőknek. S minden alakulat jövője a múltban gyökerezik és a 
jelenen épül fel; attól függ, hogy mennyire felel meg a közóhaj
tásnak és a közérdeknek. Azért vissza kell tekintenünk a múltba, 
meg kell vizsgálnunk, hogy a lefektetett alapokon állva, mit nem 
tettünk vagy mit tehetnénk még.

Hampel Ferenc dr. az alakuló gyűlésen „kiemeli, hogy a gim
názium volt tanítványai között az összetartozandóság érzését 
kívánja ápolni“. — Buday Goldberger Leó dr. az alakuló gyűlésen 
kifejti, hogy az Egyesület ösztöndíjak alapítása által a gimnázium 
szegénysorsú tanulóinak segítésével is kíván kitűzött céljai eléré
sére munkálkodni“ . ■— Rakovszky István dr. az 1924 április 1-én 
megtartott igazgató választmányi gyűlésen „javasolja az egyesület 
működésének és tevékenységének intenzív kifejtése végett az egye
sület különböző céljainak megfelelően különböző bizottságok meg
alakítását: telekkezelő, pénzügyi, társadalmi, pedagógiai, művé
szeti, sport-technikai, főiskolai, pályaválasztási, segítő bizottság“. 
Megválasztották a választmány kebeléből a bizottságok elnökeit, 
akik kijelölik a bizottság tagjait a tagok sorából. — Renk Ernő dr. 
1930 június 12-i vál. gyűlésen „javasolja, hogy egy szűkebb társa
dalmi bizottság létesíttessék, melynek feladata volna az Egyesület 
és tagjai között a kapcsolatot fenntartani és arról gondoskodni, 
hogy az összejöveteleken mentői nagyobb számban jelenjenek meg 
s abban mentői aktívabb részt vegyenek“.

Alapszabályaink szerint Egyesületünk célja: a budapesti evan
gélikus gimnázium tanárai, barátai és volt növendékei között a 
gimnázium révén kifejlődött összetartozandóság ápolása és a gim
názium, valamint azzal kapcsolatos célok előmozdítása. Az alap-
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szabályokban ekként megjelölt célt úgy érjük el, ha arra törek
szünk, hogy az összetartás érzetét kimélyítjük s a vele kapcso
latos célokat fokozott mértékben előmozdítjuk. Egy lépést tet
tünk a haladás útján már azzal is, hogy kiadjuk és minden 
tagnak megküldjük tagjaink névjegyzékét. Ebben a tagnév
jegyzékben az egyes évfolyambeliek megtalálják azokat is, akik
kel a gimnázium és a tagság révén kapcsolatban állnak, akik
kel összetartoznak. Bevett szokás szerint az évi iskolai értesítőt 
is megküldjük tagjainknak, hogy az iskolával való kapcsolatukat 
így is fenntartsuk.

Az érettségi találkozókat nyilvántartjuk és a jubileumi év
folyamokat arra szólítjuk fel, hogy találkozójukat közgyűlésünk 
idején és az utána következő szokásos társasvacsorán való rész
vétellel tartsák. Ez is egyik módja az összetartozás, a baráti érzés 
ápolásának és jó alkalom arra, hogy a különböző évfolyambeliek 
egymással megismerkedjenek.

De tovább is kellene mennünk az együvétartozás ápolásában. 
Százéves, nagy tanulólétszámmal bíró iskolánk, — azért is, hogy 
tagszámunk emelkedjék, — nem nélkülözheti a gyakoribb össze
jöveteleket. Példa is van rá, hogy a volt iskolatársaknak van 
találkozó helyük, ahol a hónap bizonyos napján meghatározott 
időben találkozhatnak, közvetlenül érintkezhetnek egymással, 
tanáraikkal s gondolataikat kicserélhetik. Az ilyen érintkezések 
nemcsak az összetartozást ápolják, hanem a célok előmozdításának 
is melegágyai lehetnek.

S az egymással való érintkezésben baráti hang, közvetlenség 
uralkodjék köztünk, — osztály, rang, állás és minden más különb
ség nélkül. Ez a közvetlenség, testvéries viszony, felemelné a 
fiatalokat s azzá tenné a korosabbakat, ami e szellemi közösségben 
hivatásuk is, hogy az iskolából kilépő, de irányítás nélkül maradt 
ifjúságnak vezetői legyenek.

Az életpályára készülőknek nagy szükségük volna az egyesület 
segítő munkájára. Amint az iskolában a segítés többféleképen tör
ténik, úgy itt is helye volna az ilyen irányú ténykedésnek az 
anyagi, erkölcsi és szellemi támogatásnak. így volna az a hézag, 
mely az érettségivel beáll, az életpályát kezdők és azon már hala
dók között természetesen és célszerűen kitöltve és a kapcsolat az 
iskolával és egymással fenntartva. Ez a terv nem új, de ha eddig 
nem valósítottuk meg, most, a jubileum után foglalkozzunk vele. 
Megerősödésre csak úgy számíthatunk, ha a fiatalokat magunkhoz 
fűzzük, az idősebbeket pedig baráti együttérzésben magunknak 
megtartjuk. Gyűlések, előadások, találkozók, társasvacsorák, ösz- 
szejövetelek, taggyüjtés és más célok, akciók érdekében sokat 
tehetnének az osztálymegbizottak, osztályképviselők. Ezek ugyanis 
osztálytársaikat nyilvántartják, velük érintkezhetnek, őket az 
egyesületi életbe bevonhatják.

6
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Alapszabályainkat az új évtized kezdetével a követelmények
nek megfelelően Gosztonyi László dr. tervezete alapján módosítjuk. 
Céljaink azért nem változnak, csak bővülnek. Ezeknek elérése 
végett szükségünk van a számszerű megerősödésre, még inkább 
tagjaink minél lelkesebb támogatására.

Ennek reményében a második évtized küszöbén szeretettel 
köszöntjük egyesületünk tagjait, volt növendéktársainkat, egye
sületünk és iskolánk barátait.

2. Az egyesület vagyoni állapota a tizedik év végén.
A számvizsgáló bizottság jelentése.

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelettel jelentjük, hogy Egyesületünk számadásait a le

folyt 1933. évben megvizsgáltuk és azokat rendbenlévőknek találtuk.
Múlt évi jelentésünk szerint 1932. december 31-én a Magyar 

Általános Hitelbank, budapesti pénzintézet, a rendelkezésünk alatt
álló következő számlákat vezette:

Kötött kamatozású számlát .... .... .... .... P 908.— és
folyó számlát .... .... ........... . .... - . P 428.—_______
összesen ....................... . .... .... - P 1,336.— állaggal
A múlt év folyamán tagdíjakból . .... P 1,590.07 
kamatokból ........................ .... —...........  P 26.90 folyt be

P 2,952.97
ezzel szemben a folyó kiadások ........... . P 1,694,97-t_____
tettek ki, úgyhogy az 1933. év végével P 1,258.—

készpénzállomány mutatkozik a Magyar Általános Hitelbanknál, 
még pedig

P 942.— kötött kamatozású számlán és 
P 312.— folyószámlán.
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél 1932. decem

ber 31-én
folyószámlán ............. .... .... .... .... .... P 190.— és

sehw. Frs 57.20
takarékpénztári könyvön .pedig .... .... .... S 242.85

készpénzkövetelése volt Egyesületünknek. Az évi kamatok hozzá- 
írásával ezen összegek 1933. december 31-én

folyószámlán .... .... P 194.—re és
Schw. Frs 57.80-ra

takarékpénztári betétkönyvünk pedig . S 249.43-ra
emelkedtek.

Egyesületünk ingatlanai:
1. A VII., Amerikai-út 3/c. és 3/d. sz. alatti 285.10 és ill. 285.20, 

összesen 570.30 négyszögöl kiterjedésű, a Budapest-balparti telek-
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könyvben 8166. betétsz. 31.577. hrsz. és ill. 8167. betétsz. 31.578. 
hrsz. alatt felvett telkek;

2. a múlt évi jelentésünk szerint megvásárolt telek, mely a 
VII., Gyarmat-utcában fekszik, 211.50 négyszögöl kiterjedésű és a 
Budapest-balparti telekkönyvben 6136. betétsz. 31.066/2. hrsz. alatt 
van felvéve. Ezen utóbbi telek megvásárlására fordított

P 8.667.—bői
P 4,202.—t Egyesületünk,
P 3,533.—t az Egyesületünk kezelése alatt álló Rátz-alap,
P 932.—t pedig a Rátz- és Tóth-alap íolyósítvány, annak

tulajdonjoga ezen összegek arányában illeti meg Egyesületünket és 
az említett két alapot.

Budapesten, 1934. június 4-én.
Kiváló tisztelettel:

Hómos Róbert s. k., br. Ohrenstein György s. k., Walkó Lóránd s. k.,
számvizsgálók.

3. Az egyesület tisztikara és választmánya.
Tiszteletbeli elnök: Haberern J. Pál dr., udv. tanácsos, II., Csa

logány-utca 50.
Tiszteletbeli tagok: D. Raffay Sándor püspök, IV., Deák-tér 4. 

Glatz Oszkár festőművész, I., Városmajor-u. 32. Lamotte Károly 
szfvi jogügyi tanácsnok, V., Vigadó-u. 2., Légrády Ottó dr., a Pesti 
Hírlap főszerkesztője, V., Vilmos császár-út 78. Szigethy Lajos dr. 
ny. tb. ig., I., Zsámbéki-út 15.

Elnök: Tolnay Kornél ny. államtitkár, IV., Múzeum-kőrút 41.
Társelnökök: Németh Ödön dr. egyet, tanár, a Bpi Deák-téri Ev. 

Testvéregyházak közös felügyelője, VI., Izabella-u. 84., Pósch Gyula 
dr., a PHETKp. ügyv. ig., korm. főtan., V., Személynök-u. 16., 
Rakovszky István korm. főtan., V., Tükör-u. 3.

Alelnökök: Buday Goldberger Leó dr. gyáros, korm. főtan., V., 
Arany János-u. 32., Elischer Vilmos dr. ügyvéd, korm. főtan., V., 
Dorottya-u. 1., Greszler Jenő min. tan., VII., Baross-tér 16., vitéz 
Mátyásfalvy Glatz Erich dr. ügyvéd, I., Attila-körút 2., Renk Ernő 
dr. fogorvos, isk. II. felügyelő, V., Sas-u. 27., Scheuer Róbert rt. ig., 
orszgy. képviselő, V., Rudolf-rakpart 9.

Ügyvezető álelnök: Hittrich Ödön dr. ny. gimn. ig., c. főig., isk. 
I. felügyelő, VII., Damjanich-u. 52.

Irodavezető: Bér István ny. rg. tanár, II., Halász-u. 2. VI. 28.
Pénztárnokok: Mekler Oszkár ny. tkp. ig., VI., Liszt Ferenc- 

tér 5., Lukács Antal dr., a „Hermes““ Bk ig., IV., Petőfi Sándor-u. 5.
Ellenőrök: Blatniczky Pál g. mérnök, X., Noszlopy-u. 2., Buday 

Goldberger Antal mérnök, gyárig., VI., Andrássy-út 107.
6*
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■Jegyzők: Neugröschel Endre dr. ügyvéd, V., gr. Tisza István-u.
12., Schmidt Henrik Ottó, VIII., Hunyady-u. 39.

Számvizsgálók: Hámos Hóhért kincst. főtan., II., Bimbó-u. 31.,
báró Ohrenstein György földbirtokos, VI., Andrássy-út 112., Walkó 
Lóránt ny. bankig., kincst. főtan., I., Labane-út 37.

Gondnok: Oravecz Pál dr. ny. szív. főszámtan., I., Bíró-u. 6/c. 
Választmányi tagok: Bókay Árpád, az ACG. Unió rt. bpi vezérig.,

IX. , Lónyai-u. 17., ifj. Bókay János dr. író, VII., Damjanich-u. 14., 
Berczeli Harry dr. ügyvéd, V., Hold-u. 25., Brechtel Frigyes dr. ez
redes-hadbíró, VI., Terézkrt 44., Fabinyi Géza dr. orvos, adjunktus, 
VIII., Fhg. Sándor-u. 2., Fellner Pál orszgy. képviselő, VI., Ben- 
czúr-u. 11., Fellner Vilmos dr. g.-mérnök, VI., Benczúr-u. 11., Fenyő 
Miksa, a GyOSz elnöke, orszgy. képviselő, V., Akadémia-u. 1. Gosz- 
tonyi László dr. ügyvéd, MÁK ig., V., Fáik Miksa-u. 18., Ilaberern 
György szív. tisztviselő, II., Csalogány-u. 50., Kelemen Ferenc, M. 
Ált. Földhit. ig., V., Bálvány-u. 7., Kéler Tibor dr. táblabíró, VII., 
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11., Orgona-u. 7., Koós Miklós alezredes, szárnysegéd, V., Lipót-krt 1., 
Kunwald Cézár festőművész, VII., Ajtósi Dürer-sor 31., Ligeti Pál 
műépítész, VI., Vilmos császár-út 23., Markos Olivér dr. táblabíró,
X. , Család-u. 50., Moravcsik Gyula dr. egyet. m. tan., VI., Benczúr-u.
31., ifj. Oravecz Pál dr. fogorvos, egyet, tanársegéd, IV., Kossuth
L. -u. 17., Pózéi István dr. ügyvéd, IV., Kaplony-u. 9., Práger Pál 
Ganz-Danub. vezérig., X., Kőbányai-út, Saxlehner Ödön nagykeres
kedő, VI., Andrássy-út 3., Scholtz Oszkár dr. ny. jogügyi tan., VIII., 
Szentkirályi-u. 51., Schreyer Endre vezérig., IV., Piarista-u. 12., 
Szelényi Aladár dr. ügyvéd, egyet. egyh. főjegyző, IV., Ferenc József- 
rakpart 3., Tors Tibor hírlapíró-szerkesztő, IX., Kinizsy-u. 10., Vajda 
Ödön g.-mérnök, egyet. m. tanár, I., Hantos-u. 13., Werkner Lajos 
gyáros, V., Wekerle S.-u. 19., Zsigmondy Dezső mérnök, korm. főtan.,
1., Plósz Lajos-u. 11., Zsigmondy Kálmán min. tan., VII., Damja- 
nich-u. 8.

Választmányi póttagok: Bloch Imre építész, VII., Stefánia-út
69., egerszalóki Czigler Béla gyáros, I., Horthy M.-út 54., Elitscher 
Pál mérnök, V., Hold-u. 2. cserkúti Engel György bankcégvezető, V., 
József-tér 10., IJechenast Gusztáv dr. orvos, I., Horthy M.-út 148., 
Kubacska Ferenc mérnök, VII., Komócsi-u. 4., Münnich Aladár épí
tész, V., gr. Vigyázó-u. 8., Oppel Henrik mérnök, V., Kossuth .L.-tér
4., vitéz Raffay Béla bírósági v. mérnök, II., Csalán-u. 33., Vidor Pál 
műépítész, VI., Liszt Ferenc-tér 2.

A tanári testület képviselői: Mikola Sándor gimn. ig., c. főig., a
M. Tud. Ak. 1. tagja, VII., Vilma királynő-út 17—21., Bereczky Sán
dor ny. tb. ig., II., Ábrányi Emil-u.3.

Kiküldött választmányi tagok: Bogsch Sándor dr. gimn. tanár, 
Kovács János gimn. tanár.
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XIII. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1934—35. ISKOLAI ÉVRŐL.

1. Beírás és a tanév kezdete.
Június 25, 8-tól 12-ig beírás az I. osztályba, 8-tól 10-ig kizáró

lag csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.
Június 26, 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 3—6, írásbeli érettségi vizsgálatok.
Szeptember 7, szóbeli érettségi vizsgálatok.
Szeptember 5, 8-tól 12-ig írásbeli magán-, pótló- és különbö

zeti vizsgálatok.
Szeptember 6, 8-tól 1-ig szóbeli magán-, pótló- és különbö

zeti vizsgálatok.
Szeptember 6, d. u. 3-tól 4-ig beírás a magán-, pótló- és külön

bözeti vizsgát tett tanulók részére.
Szeptember 9, d. e. 9 órakor a tanév megnyitása.
Szeptember 10, 8 órakor a tanítás kezdete.
Az I. osztályba való beírásnál szükség van a születési 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 érte
sítőre), születési anyakönyvi kivonatra és oltási vagy újraoltási 
bizonyítványra.

2. Tandíjfizetési szalbályzat.
A budapesti evangélikus gimnáziumban a beíratási díj 20 P, 

az üzemi pótlék 60 P, a tandíj evangélikusoknak 40 P, reformá
tusoknak 90 P, katholikusoknak 140 P, izraelitáknak 240 P.

A beiratási díjat a beiratás alkalmával kell fizetni, tekintet 
nélkül arra, hogy a tamiló tandíjmentességért folyamodik-e vagy 
sem. E díj fizetése alól csak a deáktéri testvéregyházak alkalma
zottainak fiai és a Protestáns Árvaház ingyenes növendékei van
nak 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 történik. A tanulók 
a tandíj lefizetését póstatakarékpénztári elismervénnyel 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) maga
viseletét tanúsított és előmenetele általában jó, ha szülője igazolni 
tudja, hogy a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszo
nyainál fogva súlyos megterhelést jelent. A folyamodványhoz csa
tolni kell 1. szegénységi bizonyítványt, 2. a fölöttes hatóságtól, 
illetőleg kenyéradótól bizonyítványt a szülők fizetéséről és családi 
viszonyairól. Középiskolai tanárok és közoktatásügyi tisztviselők 
gyermekei, ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, az 1. és 2. sz. 
bizonyítványok nélkül is részesíthetők tandíjmentességben.

Vegyes házasságból származó, nem evangélikus vallású tanuló 
is az evangélikus tanuló tandíját fizeti, ha anyja fizető tagja a 
Deák-téri testvéregyházaknak. Az olyan tanuló, aki evangélikus 
szülőjének reverzálisa folytán lett nem protestáns vallású, semmi
féle kedvezményben sem részesülhet.

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

A tandíjmentesség vagy tandíjkedvezmény megadása évről- 
évre történik és az egész iskolai évre szól, de elveszti a tanuló 
tandíjmentességét, vagy tandíjkedvezményét a második félévre, 
ha előmenetele vagy magaviseleté nem felel meg a fenti fel
tételeknek.

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