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MIKOLA SÁNDOR.

Ez évi Értesítőnket nem díszíti már az a név, mely iskolánk 
életével annyira egybeforrt: Mikola Sándor 31 évi tanári és 7 évi 
igazgatói működése után 1935 szeptember 1-én nyugalomba vonult. 
Most talán még nem is tudjuk eléggé méltányolni azt a veszteséget, 
amit a tényleges szolgálatból való távozása jelent, mert egyrészt 
annak a lendületnek a hatása alatt állunk, amelyet Mikola Sándor 
adott iskolánk életének, másrészt legnagyobb örömünkre szinte na
ponta szerencsénk van körünkben tisztelni őt, amint változatlan 
energiával és lelkesedéssel dolgozik igazi otthonában, a fizikai szer
tárban. Milyen jól esik bölcs tanácsait, tárgyilagos, a dolgok mélyére 
látó véleményét sok fontos kérdésben meghallgatni!

Péterhegyen, Vasvármegyében 1871-ben született, Középiskolai 
tanulmányait a soproni ősi evang. líceumban végezte. Itt eltöltött 
ifjú éveire mindig szívesen emlékszik vissza s a „leghűségesebb vá
rost-’ később is igen gyakran felkereste. Főiskolai tanulmányait a 
budapesti tudományegyetemen végezte; egy évig az elméleti fizikai 
tanszék gyakornoka, volt. Iskolánkhoz 1897 szept. 1-én került helyet-, 
tes tanárként, majd egy év múlva rendes tanár lett. Tudományos 
és pedagógiai munkássága csakhamar országosan ismertté tette nevét, 
Élénken vett részt különféle tudományos és társadalmi egyesületek 
munkájában; jelenleg is választmányi tagja az Eötvös Loránd Mate
matikai és Fizikai Társulatnak, igazgatósági tagja az Orsz. Közép
iskolai Tanáregyesületnek, elnöke a Vendvidéki Szövetségnek, stb. 
Tagja volt a bányai ev. egyházkerület törvényszékének. Tudományos 
munkásságának elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1922- 
ben levelező tagjává választotta. Egyházi főhatóságunk 1928 tavaszán 
igazgatói címmel tűntette ki s nehány hónap múlva az iskola tény
leges igazgatója lett. 1933 július havában a Kormányzó Űr Őfőmél- 
tósága a közoktatásügy terén szerzett érdemeiért a tankerületi kir. 
főigazgatói címet adományozta. Hosszú időn át tagja volt az Orsz. 
Közoktatási Tanácsnak s 1924 óta tagja a Középiskolai Tanárképző 
Intézet igazgatótanácsának.

A tanári hivatást mindig nagyra értékelte; a jó tanártól első
sorban azt kívánta, hogy szeresse pályáját. Ez a felfogás érlelte meg 
tanári munkájának gyümölcseként azokat a fényes eredményeket, 
amikről hálás tanítványainak ezrei tanúskodnak. Mikola Sándor
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valóban nagyon szerette pályáját; bár alkotó energiája sokféle más 
téren is megnyilvánult, ereje javát mindenkor tanári hivatásának 
szentelte. A nagy képzettségű, mélyen gondolkodó tudós a közép
iskolai katedrán a szó igazi értelmében oktató és nevelő tanár volt 
mindig. Leereszkedett tanítványai szellemi színvonaláig, amennyire 
azt szükségesnek látta s aztán fokozatosan, csodálatos könnyedséggel, 
szinte észrevétlenül emelte fel őket nagyobb szellemi magasságokba. 
Páratlanul egyesült benne a nagy tudós a jó tanárral. Nagy tudása 
lehetővé tette, hogy az igazán lényegeset nyújtsa növendékeinek. 
Óráit a legtökéletesebb koncentráció jellemezte; mindig valamilyen 
kiemelkedő gondolat köré csoportosította mondanivalóit. A fizika 
tanításában a fősúlyt a helyes fogalomalkotásra helyezte. A termé
szetből s a gyakorlati életből vett példák felsorolása, a sok kísérlet 
bemutatása ezt a célt szolgálta. Sohasem mulasztotta el a lényeg ki- 
domborítását s az összefoglalást. Egyszerű, világos nyelven beszélt 
s ezt tanítványaitól is megkívánta. Kérdve kifejtő módszerrel taní
tott, de nem vitte túlzásba; arra törekedett, hogy tanítványainak 
minél több alkalmat adjon az önálló gondolkodásra. Nagy gondot 
fordított a szabatos fogalmazásra ; az anyag lényeges részeit jól be
gyakoroltatta az órán.

Bőven kivette részét mindenféle tanári munkából; évek hosszú 
során át mint osztályfőnök végezte az azzal járó sokféle teendőt. 
Növendékeit sokszor vitte kirándulásra; ennek igen fontos nevelő 
hatást tulajdonított.

Mintaszerű fegyelem volt óráin. Tanításának érdekességével 
teljesen lekötötte tanítványainak figyelmét, ez volt legfőbb fegyel
mező eszköze. Yaskövetkezetességgel járt el, nem tűrte el a legkisebb 
fegyelmezetlenséget sem, páratlanul éber figyelme mindenre kiterjedt. 
Szerette tanítványait, de ez a szeretet a lélek mélyén rejtőzött, kifelé 
a komoly, szigorú tanár képében mutatkozott. Igazságosan szigorú 
volt, tanítványai tisztelve szerették. Sokan közülük évek múlva esz
méltek arra, hogy milyen sokat köszönhetnek Mikola Sándor követ
kezetesen szigorú nevelő és oktató munkájának. Mindig a jellemneve
lést tartotta szem előtt; az ismeretanyag közlése is csak eszköz volt 
ennek a legfőbb célnak a szolgálatában, alkalmat adott az ifjú lelkek 
akaraterejének megedzésére. Komoly szóval lépett közbe olyan ta
nulóknál, akiknél jellembeli fogyatékosságot vett észre; négyszem
közt elmondott néhány intő szava gyakran igen mély, életre szóló 
hatást tett növendékeire.

A tantervi utasítások szelleméhez és előírásához való ragasz
kodás mellett bőven talált alkalmat egyéniségének a tanításban való 
érvényesítésére. Különösen a lényeges részek kiválogatására és meg
felelő csoportosítására törekedett. A matematika tanításában fontos 
szerepet juttatott olyan ismereteknek, amikre a fizikában van szük
ség, ezért tanításának középpontjába a függvényfogalmat helyezte.
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Egyéni önállósága és kiváló szaktudása, merész újításokra is ráve
zette : már első tanári éveiben megérlelődött benne az a meggyőző
dés, hogy az infinitezimális számítás elemeinek a középiskolában való 
tanítása egyrészt az általános műveltség, másrészt a természettudo
mányokban való alkalmazás szempontjából nélkülözhetetlen. Csak
hamar megnyerte tervének iskolánknak néhány éve elhunyt nagy
nevű matematikusát, Rátz Lászlót s már kb. 30 évvel ezelőtt a fel
sőbb hatóság beleegyezésével a differenciál- és integrálszámítás ele
meinek tanítását iskolánkban próbaképpen bevezették. Akkoriban 
csupán egy-két helyen folyt ilyen irányú kísérletezés, ma tantervűnk 
írja elő annak tanítását és pedig olyan szellemben, ahogyan Rátz 
László és Mikola Sándor iskolánkban már akkor tanították és 
ahogyan „Az infinitezimáMs számítások elemei a középiskoláiban” 
címen 1910-ben, majd pedig bővített kiadásban „A függvények és az 
infinitezimális számítások elemei” címen 1914-ben megjelent kitűnő 
könyvükben összeállították. Mikola Sándor ezen a téren úttörő 
munkát végzett. Különösen abban van nagy érdeme, hogy az infini
tezimális számítás tanítását egészen szemléletes alapra fektette, 
mellőzvén a tisztán logikai értékű részletező fejtegetéseket.

Másik fontos úttörő munkája a fizikai tanulói gyakorlatok 
bevezetése volt. Amikor tanári működését megkezdte, már eléggé 
el volt terjedve a természettudományok tanításában a szemléltetés, 
a kísérletezés. Mikola Sándor olyan mértékben tette meg ezt, aho
gyan kevesen tették meg abban az időben. Nem elégedett meg azon
ban a rendes órákon a tanár által bemutatott kísérletekkel; kül
földi tapasztalatai alapján meggyőződésévé vált, hogy az a kísér
let a legértékesebb, amit maga a tanuló végez el. Erre pedig a mi 
nagylétszámú osztályaink mellett a külön csoportokra osztott dél
utáni gyakorlatokat tartotta legalkalmasabbnak. Így alakultak ki 
1907 óta fokozatosan a fizikai tanulói gyakorlatok. E gyakorlato
kat Mikola Sándor az egész osztályra kiterjedő munkáltató tanítás 
szellemében szervezte meg; arra törekedett, hogy lehetőleg min
denki résztvegyen azokban s tárgyuk szorosan kapcsolódjék a ren
des órák anyagához. A tanulók gyakorlatát, mihelyt lehetett, kö
zös munkájúvá tette; ehhez azonban sok eszközre volt szükség. A 
fizikai szertárnak 1904-től kezdve igazgatóvá történt megválasz
tásáig őre volt. Fejlesztésén állandóan fáradozott; a fenntartó 
egyház hozzájárulásán kívül sokszor vette igénybe az iskola jóte
vőinek, barátainak s hálás volt növendékeinek áldozatkészségét. 
Mindez azonban kevés lett volna ahhoz, hogy a tanulói gyakorla
tokhoz szükséges felszerelést kellő számú példányban beszerezze. 
A kérdést úgy oldotta meg, hogy a készülékek jó részét saját keze 
munkájával állította elő. Sok eszközt készített el kiváló ügyesség
gel az előadási kísérletezés céljára is, úgyhogy fizikai szertárunk 
állományának tetemes része Mikola Sándor kezének munkája. Az
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alkotó munkával járó gyönyörűség töltötte el egy-egy eszközének 
elkészültekor. Ez a kedves foglalkozása ma sem szűnt meg; most 
is gyakran látjuk kezében a vésőt, fúrót, reszelőt vagy forrasztó
pákát, amikor egy-egy újabb készülék összeállításán buzgólkodik.

1928 nyarán Hittrich Ödön főigazgató nyugalomba vonulása 
után fenntartó hatóságunk Mikola Sándort választotta meg isko
lánk igazgatójává. A szinte állandóan laboratóriumban tevékeny
kedő lelkes fizikus tanárnak súlyos elhatározást jelentett az igaz
gatói állás elvállalása. Mikola Sándor elvállalta azzal az elhatáro
zással, hogy nagy tudásának, sokoldalú tapasztalatainak értékesí
tésével a kiváló elődeinek munkájával elért színvonalat fenntartsa, 
sőt lehetőleg emelje. Minden tekintetben igazi vezetője volt az is
kolának. Nagy körültekintéssel irányította az iskola szellemi mun
káját; széleskörű általános műveltsége lehetővé tette, hogy köze
lebbi szaktársain kívül másokat is baráti jó tanácsaival támogas
son. Gyakran látogatta meg az osztályokat a tanítási órákon; a 
már elődei alatt bevezetett „bemutató órákat” egyre sűrűbben 
iktatta be a tanítási rendbe s az ezeket követő módszeres megbe
széléseket igazán gyümölcsözőkké tette. Ezek az órák alkalmat ad
nak a fiatal kartársaknak bemutatkozásra, az idősebb tanároknak 
pedig sok évi tanítási gyakorlatukból kialakult módszerük megis
mertetésére. Mikola Sándor igazgatósága alatt maga is több ízben 
örvendeztette meg kartársait bemutató tanításaival mindenkinek 
gazdag okulására. Mint igazgató is mindig a tanári állás tekinté
lyének emelésére törekedett; a tanári testület erkölcsi és anyagi 
érdekeinek mindenkor hathatós szószólója volt. Magános ember 
létére is igen nagy megértéssel volt családos kartársainak gondjai 
iránt s mindent elkövetett a soktagú tanári családok helyzetének 
könnyítésére. Mint tanár és mint igazgató is arra törekedett, hogy 
a tanárok és családtagjaik is minél szorosabb baráti viszonyban 
legyenek. Felelevenítette azt a régi szép szokást, hogy az újonnan 
megválasztott tanárok székfoglalót tartsanak a fenntartó hatóság 
képviselőinek és a meghívott közönségnek jelenlétében; ezzel is ki 
akarta domborítani a tanári állás jelentőségét. A tanári kar tag
jait baráti szóval, útbaigazításokkal a szorosabb értelemben vett 
hivatásszerű munkán kívül minél behatóbb tudományos és társa
dalmi munkásságra buzdította. Véleménye szerint ez a legalkal
masabb eszköz a társadalom szemében a középiskolai tanár súlyá
nak, tekintélyének gyarapítására. Igen értékesek voltak azok a fej
tegetések, amiket éVmegnyitó és évzáró beszédeiben hallottunk; 
általában az ifjúságot és a szülőket érdeklő időszerű kérdésekről 
értekezett, jó tanácsokkal szolgált s az ügy érdekében rámutatott 
néha kellemetlen igazságokra is.

A szellemi irányításon kívül, ami nem jut kifejezésre az el
intézett ügydarabok számában, nagy gonddal intézte az adminiszt-
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rációt. Kiváló érzékkel választotta külön a lényeges ügyeket a lé
nyegtelenektől, s figyelmét az előbbiekre összpontosította. A fenn
tartó egyház anyagi helyzetére való tekintettel különösen az iskola 
vagyonkezelésében igyekezett megtakarításokat elérni, anélkül 
azonban, hogy ez az iskola munkáját hátrányosan befolyásolja. 
Ebben kiváló műszaki tudására támaszkodott; így pl. beható ta
nulmány tárgyává tette az épület fűtési berendezését; megállapí
totta azt a fűtési eljárást és azt a fűtő anyagot, amivel a szüksé
ges hőfok a leggazdaságosabban elérhető. A közüzemi költségek 
terén elért megtakarítások lehetővé tették, hogy fokozatosan kita- 
taroztassa az arra már nagyon rászoruló épületet. Több évre elosz
tott terv szerint kifestette az egész épületet, rendbehozatta a pad
lózatot, a bútorzatot s megvalósította különösen kedves gondolatát : 
a tágas játszóhely megtartása mellett kertté varázsolta az intézet 
udvarát. A falon felkúszó növények, az udvari tantermek mentén 
húzódó pázsitok, rózsabokrok, akácfasorok az ő ízlését dicsérik.

Ennyire lelkiismeretes tanári, majd igazgatói működése mel
lett rendkívül gazdag irodalmi és tudományos tevékenységre is 
időt talált. Irodalmi munkái részben didaktikai, részben ismertető, 
végül önálló tudományos müvek.

Az első csoportba tartozik a már említett vezérfonal az infini- 
tezimális számítás tanításához. Különösen nagy hatású volt továbbá 
az a munkássága, amivel két évtizeden át támogatta a Rátz László 
szerkesztésében megjelent „Középiskolai Mathematikai Lapok ’ ’-at. 
Sok érdekes kitűzött feladatával, fizikai és csillagászati tárgyú cik
keivel tette a folyóiratot tartalmassá; vezette a „Csillagos ég” című 
rovatot.

Pontos szerepe volt azokban a munkálatokban, amelyeket a 
középiskolai matematikai tanítás ügyében végzett a háborút megelőző 
években az Orsz. Tanáregyesület által kiküldött bizottság. Egyik 
szerkesztője volt e bizottság hivatalos kiadványának, mely a követ
kező címen jelent meg: „A középiskolai mathematikai tanítás re
formja”. 1910; német nyelven 1911-ben; ebbe igen értékes cikket írt 
a kutató és mérő módszerről az alsófokú számtan és mértan tanítá
sában. Később is tevékenyen résztvett a tantervmódosítások ügyé
ben folytatott tanácskozásokban. Az 1924. évi tantervhez kiadott 
Utasításoknak a fizika tanítására vonatkozó része Mikola Sándor 
műve; az itt klasszikus tömörséggel kifejtett módszertani elvek a fi
zika tanítását hosszú időre irányítani fogják. Az Orsz. Közoktatási 
Tanács megbízásából összeállította a tanári könyvtárak részére aján
lott fizikai müveknek és a fizikai szertárak felszerelésének jegyzé
két. Sok pedagógiai és módszertani cikket írt, főként az Orsz. Közép
iskolai Tanáregyesületi Közlönybe.*) 1926-ban jelent meg az alsó-

*) „A számtan tanításának gyakorlati berendezéséről.”  Orsz. Középisk. 
Tanáregyesületi Közlöny. 1903. — „A jövő középiskolája” . Ugyanott 1911. stb.



8

fokú fizikatanítás bevezetésével kapcsolatban ,,Fizika a középiskolák 
III. osztálya számára” c. tankönyve. Ez a kitűnő könyv híven tük
rözi vissza tanári egyéniségét, a kérdve kifejtő módszert s a lényeg
nek rövid, szabatos összefoglalását. A matematika iránt való érdek
lődést volt hivatva felkelteni az 1903-ban Stampfel kiadásában „Ma
thematikai szünórák I., I I .” címen megjelent két kis könyve; sok
sok diáknak szerzett ezzel kellemes és hasznos órákat.

Igen gazdag Mikola Sándornak ismeretterjesztő, tudományt 
népszerűsítő irodalmi munkássága. 1911-től 1922-ig szerkesztette
Szász Károllyal együtt magas színvonalon, a művelt közönség igé
nyeinek megfelelően az „Uránia” népszerű tudományos folyóiratot. 
Maga is sok cikket írt ebbe a fizika legújabb vívmányairól, az újabb 
fizikai elméletekről, a tér és idő, a végtelenség problémáiról, a min- 
denség szerkezetéről stb. I tt jelent meg 1909-ben „A középiskolai 
mathematikai és természettudományi oktatás reformja” című nagy
jelentőségű értekezése; ebben többek közt a fizikai tanulói gyakorla
tok bevezetését sürgeti. Mint a Mathematikai és Fizikai Társulat tit
kára 1916-tól 1924-ig Fejér Lipóttal együtt szerkesztette a „Mathe
matikai és Physikai Lapok”-at. Ebbe a folyóiratba is számos ismer
tető és önálló kutatáson alapuló cikket írt. 1918-ban e Társulat Eöt- 
vös-emlékkönyvébe, melynek szerkesztésében is résztvett, báró Eötvös 
Loránd életrajzát írta meg -s a reá vonatkozó irodalmat állította ösz- 
sze. Az Emlékkönyvnek 1930-ban megjelent bővített kiadása számára 
báró Eötvös Loránd tudós egyéniségéről írt igen tartalmas megemlé
kezést. Mindig nagyon érdekelte a fizika története s a nagy termé
szettudósok élete és működése; igen érdekes tanulmányokat írt Kep
lerről. („A történeti Kepler vonatkozással Az Ember Tragédiájára”, 
Beöthy-Emlékkönyv, 1908; továbbá „Kepler és anyjának boszorkány
sági pere”, Schuschny-Emlékkönyv 1912.) Ezeken kívül egyéb folyó
iratokban, többek között a Természettudományi Közlönyben és ennek 
Pótfüzeteiben jelentek meg kisebb-nagyobb cikkei.*) Ismertető érteke
zéseit a lényeg kiemelése s a könnyed, világos előadás jellemzi; min
dig jól eltalálta az arany középutat a szakszerűség és a népszerűsí
tés között.

Önálló tudományos müvei közül két egymással összefüggő nagy 
munkája emelkedik ki. 1911-ben jelent meg első vaskos könyve „A 
pliysihai alapfogalmak kialakulása” címmel. A tudomány létkérdé
seit, a végtelenség, a tér és idő problémáit, a makro- és mikrokosmos 
fizikájának kialakulását történeti alapon mély meglátással tárgyalja 
s a XX. század elejének új fizikai alapelveit ismerteti. Már ebben a 
műben kitűnt szellemének gazdagsága, a változatos történeti fejlő
dést, a természetfilozófiai felfogásokat áttekintő képessége. Méltó 
folytatása e műnek 1933-ban megjelent hatalmas munkája: „A fizika

*) Megírta „A fény“ c. fejezetet „A technika vívmányai“ című könyv 
ben. Budapest, Athenaeum, 1907.
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gondolatvilága ”. A magyar tudományos világ s a müveit nagykö
zönség egyaránt a legnagyobb elismeréssel fogadták e müvet ; a „Ma
gyar Mérnök- és Építészegyesület” aranyéremmel tüntette ki. Ez a 
könyv felöleli a fizikának minden régi és új problémáját, mesterien 
állítja egymás mellé az emberi értelem fejlődésének és a fizikai meg
ismerésnek párhuzamos folyamatát.

Ezeken a fizika egész területét áttekintő ismeretelméleti műve
ken kívül igen értékes tudományos kutatásokat végzett a fizika egyes 
részletkérdéseiben. Különösen a hangtan és az elektrosztatika problé
máit tette kutatás tárgyává. Tudományos vizsgálatai kísérleti termé
szetűek s azokhoz eredeti kísérleti módszereket dolgozott ki. Kutatá
sainak eredményeit a következő értekezések foglalják magukban:

„A testek forgásánál észlelhető új optikai jelenségről”. Math, 
és Phys. Lapok. 1902.

„Resonanz- und Interferenzerscheinungen mit schwingenden 
Platten und MemSbranen.” Zeitschr. f. d. phys. u. ehern. Unterricht. 
1904.

„Új módszer hullámvonaliak előállítására és a rezgésszám abszo
lút meghatározására.” Math, és Phys. Lapok. 1906. — Ugyanaz né
met nyelven: „Über eine neue Methode zur Erzeugung von Schwin
gungsfiguren und dbsoluten Bestimmung der Schwingungszahlen.” 
Annalen der Physik. 1906.

„Elektromos tér hatása áramot vivő folyadékhártyára.” Math, 
és Phys. Lapok 1913. Ugyanez német nyelven: „Elektrisch erregte 
Bewegungserscheinungen in Flüssigkeitslamellen.” Physikalische 
Zeitschrift. 1914.

„Az elektromos condensatpr corpusculáris és impulsiv sugárzá
sáról.” Mathem. és Természettud. Értesítő. 1917.

„Untersuchungen über die Lichtenbergschen Figuren und über 
die Strahlung des Kondensators.’’ Physikalische Zeitschrift. 1917.

„Kísérleti adutok a dielektromos anyagok elektromozásához. 
Akadémiai székfoglaló értekezés. Mathem. és Természettud. Érte
sítő. 1923.

„Über die permanente Polarisation der festen Dielektrika.” 
Zeitschrift f. Physik. 1925.

A jövendő tanári nemzedék kiképzésében is kb. egy évtized óta 
közreműködik, mint a Középiskolai Tanárképzőintézet megbízott elő
adója és igazgatótanácsának tagja. A tanárjelöltek részére tartott 
előadásainak tárgya a középiskolai fizikai tananyag módszeres feldol
gozása s a tanulói gyakorlatok megismertetése.

A katedrán kívül is minden alkalmat felhasznált arra, hogy 
tudásának gazdag tárházából úgy a szakembereknek, mint a művelt 
nagyközönségnek minél többet átadjon. Hosszadalmas volna felso
rolni mindazokat az intézményeket és egyesületeket, amelyeknek fel
kérésére mindig a legnagyobb készséggel tartott ismételten is előadá-
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sokat. Mindig nagy érdeklődés kíséri előadását, mert bármi is annak 
a tárgya, tudományos-, módszertani-, általános művelődési vagy tár
sadalmi kérdés, bármilyen is a közönsége, hallgatóit csudálatosán le 
tudja bilincselni. Előadásait a jól átgondolt tervszerűség, a lényeg 
kiemelése s a közvetlenség jellemzi. 1913 és 1914, újabban pedig 1926 
és 1930 nyári szünidejében a fizikus tanárok továbbképző tanfolya
mán tartott a tanulók gyakorlatairól előadásokat. Ezeket kartársai 
igen nagy számban és lelkesedéssel hallgatták, mert igazán azt kap
ták, amire szükségük volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy tanárkép
zői működését az ifjú tanári nemzedék érdekében, tudományos és köz
érdekű előadásait pedig az egész müveit magyar társadalom javára 
ezután is tovább folytatja.

Fáradhatatlan sokoldalú munkásságának van még egy tere, ami 
sok sebtől vérző hazánk jövője szempontjából a legértékesebb. Szü- 
kebb hazájának, a Vendvidéknek szláv anyanyelvű, többnyire magya
rul is beszélő, de kivétel nélkül jó magyar érzelmű lakosainak érde
keit már a háború előtt is mindig szívén viselte. Amikor pedig az ösz- 
szeomlás után idegen hatalom kezébe került az ezeréves hazával tel
jesen egybeforrott Vendvidék, akkor habozás nélkül annak a mozga
lomnak az élére állt, amely ezt az értékes földet és népét Magyaror
szág birtokában megtartani igyekezett. Veszélyekkel is dacolva fárad
hatatlanul dolgozott e cél érdekében; állandó összeköttetésben volt 
idegen megszállás alatt sínylődő, valamint Amerikába kivándorolt 
szükebb honfitársaival; részt vett a békekötést megelőző békeküldött- 
ségi tanácskozásokban; majd a trianoni gyász után, nyomban a visz- 
szaesatolás érdekében indított mozgalmat. Ismételten járt ezért kül-• 
földön, s különösen Olaszországban igyekezett a talajt a revízióra elő
készíteni. Nagy segítségére volt ebben a hazafias munkában nyelvis
merete ; a nyugati nagy nemzetek nyelvén írni és beszélni tud. Sok 
szép cikket írt a Vendvidékről, részben tudományos-, részben külpoli
tikai célból, s mindig teljesen tárgyilagosan ;*) igen sok előadást is 
tartott a vendekről. 1920-tól 1922-ig vendnyelvű ismeretterjesztő lapot 
szerkesztett „Domovina” címen. Nem rajta múlt, hogy a visszacsato
lás érdekében kifejtett fáradozásait mindeddig nem koronázta a 
mindnyájunk által hőn óhajtott siker. Erősen hisszük, hogy hazánk 
feltámadása már nem késhetik soká s a Vendvidék visszacsatolásával 
Mikola Sándor életének legfőbb vágya is teljesülni fog.

*) Quelques remarques sur la brochure intitulée: „La question du Prek- 
murje etudiée et présentée pár M. Slavié. ”  (Melieli Jánossal együtt.) Budapest. 
1919. — Mémoire concernant le territoire wende („Prekmurje” ) occupé par les 
.1 ougoslaves. Ugyanaz angol és olasz nyelven is. Budapest. 1920. — A vendség 
múltja és jelene. Budapest. 1924. —  Kiadta továbbá Arany János Toldijának 
a múlt század ötvenes éveiben Kardos János által készített vend fordítását 
1921-ben. — Kiadta és átdolgozta Pliszár János magyar-vend szótárát 1922-ben. 
— Sok cikke jelent meg a vend népre vonatkozólag bel- és külföldi folyóiratok
ban és lapokban.
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Hosszú tanári és igazgatói működése alatt iskolánknak sok di
csőséget szerzett; felsőbb hatóságaink, tanártársai, szülők és tanulók 
előtt egyaránt igen nagy tekintélynek örvendett. Ezt a nagy tekin
télyt kiváló pedagógiai képességein, nagy tudásán, széleskörű tudo
mányos és társadalmi tevékenységén kívül leginkább puritán, nyílt 
és férfias jellemének köszönheti. Mindenben és mindenkor a nyílt 
egyenes utat követte, véleményét bátran és őszintén nyilvánította 
olyan időben is, amikor ez a férfias fellépés veszéllyel is j á r t ; így a 
proletárdiktatúrát közvetlen megelőző napokban egyházunk és isko
lánk védelmében bátran szállott szembe a hatalom uraival; a kommu
nizmus szomorú korszakában pedig merészen vett részt az ellenforra
dalmi megmozdulásokban.

Mikola Sándor egész gondolatvilágát és minden tettét a köte
lességteljesítés irányítja; erre nevelte többezer tanítványát. Meg
győződése szerint csak a meg nem alkuvó kötelességtudás támaszt
hatja fel nemzetünket új életre. Önmagával szemben igen szigorú 
bíró ; azért találja meg sok nehéz kérdésben is a helyes utat, mert 
szigorú önbírálattal mindig tárgyilagosan tud ítélni. Törhetetlen 
testi és szellemi energiája a kötelességteljesítés szolgálatában hatal
mas alkotásokra képesíti. Férfias önérzete az igazi tudós szerény
ségével párosul; munkája legfőbb jutalmául a lelkiismereti meg
nyugvást tekinti. Mindnyájan az önzetlen igaz embert tiszteljük 
benne; a jó tanácsért hozzá fordulók őszinte hálával gondolnak rá. 
Barátságába fogad mindenkit, aki őszinte nyílt lélekkel közeledik 
hozzá. Megértéssel van bárkinek őszinte becsületes törekvései irán t; 
szívén viseli az ifjúság sorsát; az embereket munkásságuk, képes
ségük és jellemük szerint értékeli.

Szereti a szabad természetet; szenvedélyes tu rista ; Nagyma- 
gyarországnak úgyszólván minden vidékét bejárta; sokat járt kül
földön, különösen az Alpokban. Szabad idejét főleg természetjárás
sal tölti el; ezzel őrzi meg szervezetének Fogékonyságát, ellenálló 
erejét. Őszinte barátja a nemes sportoknak. A természetjárás lelki 
élvezetet is nyújt neki; nemcsak a laboratóriumban fizikus, hanem 
a szabad természet fizikai jelenségeit is kutatja. A természetet a 
maga egészében szemléli, figyelme kiterjed az ásvány-, növény- és 
állatvilágra is.

Már mint fiatal tanár is sokat utazott külföldön a nyári szün
időkben. Utazásai nem szórakozásra valók; komoly tanulmányokat 
végzett különösen németországi városokban. Németországon és 
Ausztrián kívül sokat utazott Olaszországban és több nyugati 
államban. Üti élményeit szép felvételekben örökítette meg; ezek
ről sajátkezüleg készített diapozitivokat, s így megvetette alapját 
iskolánk gazdag gyűjteményének. Reális szellemben gondolkodó 
lelke az igazán szép irodalmi és művészeti alkotásokban is el tud
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merülni; jól ismeri a klasszikus képzőművészet remekeit. Fizikus 
létére is mindig nagyra értékelte a görög-római klasszikus kultúrát.

E szerény sorok nem tartanak számot arra, hogy kiváló egyé
niségét kimerítően jellemezzék. Valamennyien érezzük, hogy ha
talmas egyéniség távozott iskolánk éléről. Őszinte tisztelettel, sze
retettel és örömmel köszöntjük, valahányszor megjelenik körünk
ben. Szívből óhajtjuk, hogy a Mindenható tartsa meg teljes testi 
és lelki épségben, nyújtsa neki bőségesen a derűs öregkor megelé
gedett boldogságát s hosszú időkig legyen támogatónk, bölcs ta
nácsadónk.

Renner János.



S U L E K  J Ó Z S E F
Vajda M. Pál felv.
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SULEK JÓZSEF.

Harminchat évvel ezelőtt jól felkészülve indult el arra a hosz- 
szú útra, amelynek tanári pálya a neve. Nyolc évig a szarvasi gim
náziumban tanított, 1908-tól kezdve működött intézetünkben. Ah
hoz a tanári típushoz tartozik, amelyik nem az iskolán kívül keres 
alkalmat és teret képességeinek kifejtésére és érvényesítésére. Ő 
minden tudását, erejét, egészségét az iskolai munka és kötelesség
teljesítés szolgálatába állította. Ez felelt meg az ő csendes, szerény, 
magába zárkózó, külső sikerekre nem vágyó egyéniségének, amely 
magában a jól elvégzett munkában találja meg teljes kielégülését 
és munkájának eredményességében annak jutalmát. Ami munka
erejéből és idejéből még fennmaradt, szívesen áldozta egyéb iskolai, 
vagy testületi teendők önzetlen szolgálatára. Hosszú ideig vezette 
az Ifjúsági Segélyegylet és a Tanári Betegsegélyző pénzügyeit 
nagy hozzáértéssel és lelkiismei’etes pontossággal.

A nagyvakációk idején hűséges élettársával együtt utazás
ban, turistáskodásban keresett pihenést és szórakozást. Úgyszólván 
egész Európát beutazta, megismerte annak minden nevezetesebb 
városát, gyönyörködött azokban a szellemi, művészeti kincsekben, 
amelyeket múzeumaik felhalmoztak. De nemcsak az emberi alkotá
sok érdekelték. Talán még nagyobb gyönyörűséggel, mélyebb áhí
tattal tudott elmerülni a természet szépségeinek élvezetében. Erről 
tanúskodnak remek fényképfelvételei, amelyek nemcsak azt bizo
nyítják, hogy teljesen jártas a fotografálás minden technikai kér
désében, hanem készítőjüknek a szépért lelkesedő művészleikére, a 
szépet megvalósítani tudó, anyagán tökéletesen uralkodó művészi 
tehetségére is világot vetnek. Szaktudását és alkotásait nem tar
totta meg magának. Az ifjúság részére fényképészeti tanfolyamo
kat ta rto tt; iskolánk diapozitiv-gyüjteményét számos szép darab
bal gyarapította; többször tartott iskolánkban ismeretterjesztő ve
títettképes előadást Svájcról és az Alpesekről.

De nem elégedett meg azokkal az ismeretekkel, amelyeket az 
utazás nyújt valamely országról, nemzetről. Megtanulta az illető 
ország nyelvét is; tökéletesen beszél németül, tótul, angolul, fran
ciául, olaszul, jártas a spanyol, orosz és horvát nyelvben is, úgy
hogy az európai kultúra minden irodalmi termékét eredetiben 
tudja élvezni. Ennek a bámulatos nyelvtehetségének is közvetlen
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hasznát látta az ifjúság, amelynek részére idegen nyelvi tanfolya
mokat tartott. De bizonyára még fontosabb és általánosabb volt a 
gondjaira bízott ifjúság nyeresége közvetve avval, hogy világlá
tott, emelkedett látókörű, utazásain és irodalmi tanulmányain sok
oldalúan kicsiszolt műveltségű nevelő és nem csupán szaktárgyai
nak ismeretére és oktatására korlátozódó tanár volt a vezetője.

Sokoldalú nyelvtudása lehetővé teszi számára, hogy a termé
szettudományok, s azok technikai alkalmazásának fejlődését a leg
közvetlenebbül állandó figyelemmel kísérhesse. Ennek gyümölcse 
volt az a számos ismeretterjesztő cikk, amely az Uránia tudomá
nyos folyóiratban az ő tollából megjelent.

Ő, aki annyi nyelvet ért, jól tud beszélni a gyermekek nyel
vén is. Az a komoly — azoknak, akik őt nem egészen ismerik, talán 
kissé hideg — külső melegen érző szívet, a gyermeki csínyeken, 
kedves gyámoltalanságokon derűsen mosolyogni tudó kedélyt ta 
kar. A szeretet, amely nevelő munkáját áthatotta, különösen ott 
nyilvánult meg, ahol leginkább szükség is van rá: a kicsinyekkel 
szemben. Korán elhúnyt kis fia nem vitte magával az ő atyai szí
vének szeretetét; megsokszorozódva áradt ez a hatalmas gyermek
seregre, amelyen át pályája vezetett. Erről az útjáról is sok kedves 
képet alkotott és őriz emlékezete.

Most, amidőn a hosszú tanári pálya pihenő állomására érke
zett, szívből kívánjuk, hogy a nyugalom csendes éveit sokáig él
vezhesse kedves emlékei között. Kívánjuk, hogy még sokszor fel
kereshesse azokat a helyeket, amelyekben leginkább gyönyörkö
dött, amelyek legjobban szívéhez nőttek. Tudjuk, hogy gimná
ziumunk üde tavaszi díszben viruló udvara a benne vidám zajjal 
játszó, kergetőző, minden évben megújuló és mégis mindig válto
zatlanul ugyanolyan gyermeksereggel szintén egyike e helyeknek. 
Arra kérjük, hogy ide is jöjjön el minél gyakrabban. Mi, akik ta 
nári pályáján utitársai voltunk, vagy az ő nyomdokaiba lépünk, 
mindig a régi szeretettel és tisztelettel fogadjuk körünkben.

Kilczer Gyula.
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KÉLER NAPÓLEON.

Iskolánknak egyik nagylelkű jótevőjéről akarok megemlé
kezni, akit személyesen ismertem, mert fiait tanítottam s láttam 
buzgó munkásságát az egyházi életben. De be kell vallanom, hogy 
lelkületét tulajdonképen nem ismertem, csak most, halála után ti
zenhét év távlatában kezdem őt valóban bensejében is megismerni; 
csak most, midőn magán- és nyilvános élete adatait kezdtem össze
szedegetni, most nőtt meg előttem hatalmas, férfias alakja s nemes 
cselekedetei most világítják meg zárkózott jelleme fennkölt tulaj
donságait,

Kéler Napóleon előkelő szepesi családból származott, mely a 
tizenhetedik század elején kapott nemességet. Atyja Kéler Sándor, 
jónevű pesti ügyvéd volt, kinek korai halála után neki kellett ma
gának megküzdenie az élet feladataival. Két nővére volt és egy 
öccse, a nálánál tizenhét évvel fiatalabb Zoltán, kinek nevelését ő 
irányította.

Házasságát Isten kilenc gyermekkel áldotta meg, öt fiúval és 
négy leánnyal. Piai előkelő helyet foglalnak el a társadalom külön
böző mezején, leányai kiváló férfiak feleségei lettek. Ye.jei közül 
egyet legyen szabad megemlítenem D. Kovács Sándort, a Dunán- 
inneni kerület köztiszteletben' és közszeretetben álló püspökét. 
Ugyanennek a kerületnek volt felügyelője előbb öccse Dr. Kéler 
Zoltán.

Gyermekeit nagy gonddal és aggódó pontossággal neveltette. 
Vagyonos ember lévén, a tanulás minden eszközét megszerezte ne
kik, hogy testi-lelki fejlődésüket minden irányban előmozdítsa. 
Tanítóikkal és tanáraikkal állandó érintkezésben volt s ezáltal jól 
ismerte az iskola anyagi és szellemi állapotát. Ha rossz volt a tan
terem padlója, ő újat készíttetett, ha hiány volt a felszerelésben, 
zsebébe nyúlt és megvette a szükséges taneszközöket.

Ő maga az Eötvös reáliskolát végezte 1863-ban, majd a Jó
zsef műegyetemet, hol két oklevelet is szerzett: mérnökit és épí
tészmérnökit.

Egész életén végig vonult a vallásosság ápolása és az egyház- 
hoz-iskolához való ragaszkodás.

Nyári üdülés céljából gyermekei kedvéért a kies fekvésű 
Tatatóvárosban szerzett házat, majd később Budán a Szemlőhegyen
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épített gyönyörű nyaralót. Családi otthonában, a Hold-utcai ház
ban, úgy mint a nyaralókban, reggelenként felbúgott a harmonium 
hangja, mert mindennap áhítatot tarto tt gyermekeivel. A gyerme
kekkel együtt énekelt, majd imát olvasott fel s egyik gyermeke el
mondta a Miatyánkot. Azt hiszem, könnyen meglehetne számolni 
azokat az evangélikus családokat, melyekben ily mély, buzgó val
lásosság hatja át és fűzi össze a család tagjait. A maga által szer
zett nagy vagyon mellé Isten gazdag gyermekáldást adott; meg 
volt a hálaérzet a családban a Mindenható iránt és mégis hiányzott 
valami kimondhatatlan dolog. Ezt Horatius így fejezi ki: Nihil est 
ab omni parte beatum. Nincs tökéletes boldogság. Kéler Napoleon 
személye olyannak látszik, mint egy görög tragikus. Aki szigorú, 
kemény arckifejezésű álarcot visel, de azután leteszi az ál
arcot. Ő azonban otthonában is a szigorú álarc mögé rejtette el 
szíve végtelen jóságát és megértő szeretetét.

Fiai közül egyedül az idő előtt tragikus módon elhúnyt Ele
mér követte atyja példáját s az építészi pályára lépett, de úgyszól
ván pályája kezdetén le kellett mondania arról, hogy atyja sike
rekben gazdag példáját megvalósítsa. Otthonában a szigorú fegye
lem uralkodott, az élet vidám napsugara ritkán sütött be, pedig a 
költő is azt tanácsolja:

Kiket szeretsz, s akik szeretnek 
Ha bántanak, ha megsebeznek:
Ne haragudj rájuk sokáig!
De öntsd ki szíved s ha letörléd 
A fájdalom kicsordult könnyét,
Bocsáss meg! Hidd, enyhédre válik.

Asztalnál étkezésnél csend volt, amit nem volt szabad senki
nek megzavarnia. A nyaraló kertjébe szigorúan tilos volt idege
neknek belépniök és mégis egy szép nyári estén, augusztus 12-én, 
születésnapjának előestéjén az asztalnál ülő család lépteket hallott 
s egyszerre csak az egyik derék veje által odarendelt dalárda rázen
dített az öreg úr kedves nótájára: Kidőlt a fa mandulástól. Előbb 
meglepetve hallgatta, egyszerre tenyerébe hajtotta fejét a hatal
mas építőmester, majd megindultak könnyei.

Oh, egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük.
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj, még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.

A nemzet és fővárosunk fejlődésének átmeneti idején élt és 
abban fejtett ki nagysikerű munkásságot. Szüleivel még németül 
beszélt, de otthonában gyermeki között a magyar nyelv uralkodott.
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A magyarsághoz szívvel-lélekkel vonzódott s az ősi alkotmány
hoz való ragaszkodás jellemezte őt is, valamint azóta elhúnyt test
vérét Zoltánt is. Az utóbbi éppen e teremben tett tanúbizonyságot 
a két testvér egyformán hazafias, fennkölt gondolkodásmódjáról. 
A háború vége felé járt, midőn ebben a teremben a nehéz idő han
gulatát tükröző egyetemes gyűlés tarta to tt s azon egy jogakadé
miai tanár felszólalt és hangoztatta a koronázás szertartásának 
elavult külsőségeit és annak teljes mellőzését javasolta. Ekkor az 
általános megdöbbenés között felszólalt Dr. Kéler Zoltán és hangos 
helyeslés mellett fejtette ki a magyarságnak és egyházunknak a 
koronázás szertartásához való ragaszkodását, az ősi hagyományok
kal való kapcsolat mellett felemlítve azt is, hogy a koronázási tör
vényben van legelőször megállapítva, hogy a négy koronaőr között 
kettő mindig protestáns legyen; tehát nekünk mint protestánsok
nak is ragaszkodnunk kell az ősi alkotmányhoz.

A nagy építőmester sírja kint van a Kerepesi temetőben. 
Hatalmas gúlaalakú kriptában pihen az, aki életében maga volt az 
alkotó tevékenység. Általánosan tisztelt neve elválaszthatatlan volt 
a magyar építőmester fogalmától. A múlt század kilencvenes évei 
elején visszavonult az építő vállalkozástól, hogy ezentúl az üzleti 
forgatagtól távol, szaktudását a Máv. szolgálatában a köz javára 
érvényesítse. Állandó szakértője lett az Államvasutaknak, fő
leg kisajátítási ügyekben. A köznek szolgált ez időben azzal is, 
hogy a Városligeti fasorban tervezett evangélikus gimnázium építését 
minden erejével előmozdította és az építőbizottságban is nagy buz- 
gósággal működött.

Mint fiatal mérnök lépett be 1869-ben Buzzi Bódog építőmes
ter és vállalkozó irodájába s ott működött 1875-ig, Buzzi haláláig, 
tizenhat éven át s azontúl maga vezette a mind nagyobb arányú 
építkezéseket. Mikor Kéler Napóleon belépett az építőirodába, ak
kor még nagy hiány volt nálunk szakképzett műépítészekben. A 
szomszédból, a külföldről kellett ide telepíteni, ide édesgetni szak
férfiakat, akik egy-egy épület megalkotásánál sok nehézséggel küz
döttek. Kéler Napóleon rátermettsége könnyűséggel győzte le az 
akadályokat és főnöke felismerve munkaerejét, szorgalmát és tu 
dását, csakhamar társul vette maga mellé az alig huszonhatéves 
fiatalembert.

És most nézzük meg, mit alkotott, mit épített ez a tehetséges 
fiatalember. Tegyünk egy sétát a régi Pesten és Budán és csodál- 
okzni fogunk alkotásainak számán, nagyságán és szépségén s ak
kor látjuk, hogy ez a kiváló férfiú mily hatalmasan munkálkodott 
fővárosunk fejlesztésén és szépítésén.

Induljunk el Budán a Clark Ádám térről. Ott van mindjárt 
a kereskedelmi minisztérium és a Hunyadi János-út 1. számú épü
let, az Északkeleti vasút nyugdíjintézetének háza, mindkettő az ő
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alkotása. Átmenve a Lánchídon, a következő épületek az ő müvei: 
Az Erdélyi vasút igazgatósági épülete a Rudolf-rakparton, az Al
föld-fiumei vasút igazgatósági épülete az Akadémia-utcában, a 
Haas-palota a mai Vörösmarti-téren, a Főposta-palotája a Petőfi 
Sándor utcában, a Ferenciek bazárja, a Stefány-palota a Múzeum- 
kőrúton, a Rakovszky-család Vámházkörúti háza, és a Baross-utcai 
gróf Wenckheim palota! a Népszínház épülete, melyet Fellner és 
Helmer terveztek, a Keleti-pályaudvar Rochlitz főfelügyelő tervei 
szerint, a Műcsarnok az Andrássy-úton Láng Adolf tervei szerint, 
a Szent István közkórház Hanszmann Alajos tervei szerint, ö  épí
tette a Gázmüvek régi telepét a Tisza Kálmán-téren a nagykiterje- 
désü munkáslakásokkal, a Gázművek Ferencvárosi első csoportjá
nak építkezéseit is ő alkotta. Több fővárosi iskolát is épített, eze
ken kívül a Kinizsi-utcai dohánybeváltót, a Kéler-házat a Nagy- 
mező-útcában, több bérházat a Lipót-körúton, vidéken templomo
kat, nagyobb kaszárnyákat és a vármegyeházat Veszprémben. És 
még számos alkotás az ő müve, melyeknek felsorolása túllépné e 
megemlékezés határait. Egy sereg tanítványt is nevelt; a mostani 
építőmesteri gárda tisztes alkjait, akik már maguk is az öregebb 
nemzedék tagjai.

Puritán gondolkozású férfiú volt, aki sohasem hivalkodott 
nagy munkásságával; még családja legszűkebb körében is szerényen 
elhallgatta közhasznú tevékenysége eredményeit. Aki ennyit alko
tott és épített, az maga volt a szerénység, akinek csendes szórako
zása a Pik Dám társaságban is a jótékonyság nemes gyakorlásá
val volt egybekötve a Protestáns Árvaház javára.

Kéler Napoleon iskoláinknak mindig melegszívű jótevője 
volt. De nemcsak ő volt a jótevő, hanem újabb jótevő nemes szí
vébe is beajánlotta iskolánkat, a római katholikus vallású Kéller 
Terézia, Tibor fia keresztanyja szívébe. Kéller Terézia gazdag pesti 
polgár leánya volt, kinek egyik bátyja Londonban volt gyémánt
kereskedő, családos ember, másik bátyja itt Pesten élt, ez nőtlen, 
magános vagyonos ember volt. Kéler Napoleon 1910 január 15-én 
kelt végrendeletében 100.000 koronát hagyott fasori gimnáziu
munkra, Kéller Terézia pedig 1912 január 6-án alkotott végrende
letében 304.000 koronát hagyott ugyanerre az iskolánkra. Ez előbbi 
hagyaték értéke ma 9 P 44 fill., az utóbbié pedig 28 P 39 fill. A mai 
kor gyermekének szinte érthetetlen ez az óriási értékcsökkenés. 
De mi, akik átéltük a háború és az utána következő idők hihetet
len átalakulásait, tudjuk, hogy ezek a veszteségek igen egyszerű 
dolgoknak voltak következményei. Kéler Napoleon alapítványa 
nagyobb részét hadikölcsön kötvényekbe fektette, a Kéller Terézia 
alap értékeit pedig földhitelintézeti záloglevelekbe. Ő volt Kéller 
Terézia végrendeltének végrehajtója s ebben a minőségben több
ször vett részt a tanári testület értekezletein, melyeken az alapító
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levél szerkesztése volt kitűzve. Ő, aki életében oly sok építési vál
lalkozást végzett s a pénzügyeket annyira ismerte, még ő sem ren
delkezett azzal a jövőbelátó bölcsességgel, hogy az iskolánknak 
ju tott fejedelmi adományt biztosítani tudta volna. A hadikölcsön 
igazi valutája a hazaszeretet volt s a háború elején kivívott győ
zelmeken alapuló szilárd reménység. De minden vérontás után, min
den erőfeszítés után elkövetkezett az anyagi és erkölcsi összeomlás, 
melynek bús romjai közt járva szedjük össze az emlékeket s kép
zeletben állítsunk helyre egy épületet, Kéller Terézia és Kéler 
Napoleon hagaytékának hatalmas épületét.

Kéller Terézia egész vagyonát jótékony célokra hagyta. A 
tetemes értéket négy részre osztva egy részt hagyott a Protestáns 
Árvaháznak, egy" részt a Stefánia Gyermekkórháznak, egy részt a 
Székesfővárosi Tüdőgondozónak és egy részt Fasori Gimnáziumunk
nak. Egy-egy rész értéke 1918-ban 400.000 korona volt. A gimná
ziumi alapítványnak hármas célja volt: tanulmányi ösztöndíj, Diák
otthon, Internátus. Az alapítólevél szerint minden évben 3000 koronát 
fordítanak arra, hogy az iskola tanárai Magyarországon vagy külföl
dön tanulmányutakat végezzenek vagy esetleg itthon tudományos kí
sérletekkel és kutatásokkal gyarapíthassák ismereteiket. Beláthatat
lan és alig képzelhető el az a tudományos és tapasztalatbeli ismeret- 
szerzés, mellyel e segítség által az egész testület tudása, ismerete 
és értéke gyarapodott volna.A második cél a Diák Otthon létesí
tése lett volna. Erre az alapítvány 6000 koronát fordított. Célja 
az volt, hogy öt tanár délutánonként foglalkozzék iskolánkbajáró 
szegénysorsú evangélikus tanulókkal, azoknak tanulmányi előhala- 
dását előkészítse, támogassa és nevelésüket gondozza s a tanulók 
az iskolában egyúttal ebédet is kaphassanak. A megállapított 
összeg felét 3000 K-át az öt tanár délutáni munkájának jutalma
zására fordították volna, 3000 K-át pedig dologi kiadásokra szán
tak. Tanárok és tanulók jóléti intézménye lett volna ez, mely . az 
iskola tanító- és nevelőmunkásságát nagyban előmozdította volna. 
Az alap jövedelmének 12.000 K-nak, egy negyed része minden év
ben az alap növelésére, a 12.000 koronán felüli jövedelem pedig 
egy leendő internátus alapjának gyűjtésére szolgált, mely jelen
tékeny társadalmi kiegészítője lett volna a gimnáziumnak s külö
nösen fontos lett volna vidéki evangélikus családokra nézve, me
lyek gyermekeiket az ország fővárosában akarják neveltetni.

Kéler Napoleon 100.00 K-ás alapítványának négy célja volt. 
A jövedelem egy negyede évenként az alapgyarapítását szolgálja, 
egy negyed része a gimnázium szertárainak gyarapítását segíti elő, 
egy negyed rész beteg vagy üdülést igénylő tanár támogatását 
célozza, egy negyed rész pedig tanári kiküldetésekre, tanulmánv- 
utakra vagy irodalmi tevékenység körül felmerült költségek rész
beni fedezésére szolgál.
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Ezenkívül még két alapítványról kell megemlékeznünk: Kéler 
Napóleon boldogult édesanyja Kéler Sándorné Bielek Terézia em
lékére 5000 forintos alapítványt tett, hogy annak jövedelmének 
fele részét a templomi ének fejlesztésére esetleg templomi ének
kar szervezésére, másik fele pedig beteg vagy üdülésre szoruló 
tanárok és tanítók anyagi támogatására használandó.

Mindezeken kívül Kéler Napoleon évente 2000 koronát adott 
a gimnázium szertárának építési alapjára, Kéller Terézia pedig- 
évente 400 K-át. Ez alap értéke 1918-ban 32.081 K 04 fill. volt.

A Kéler Sándorné alap mai értéke 1 P 21 fill., a szertárépí
tési alapé pedig 3 P 95 fillér.

Ha meggondoljuk e négy alapítvány célját, azt látjuk, hogy 
a nemesszívű alapítók egyházunkon és iskolánkon akartak segíteni, 
mert ha a gimnáziumot ellátták jóléti és tudományt célzó intézke
déseikkel, ezáltal könnyítettek az egyház terhein, melyek a többi 
iskolák fenntartásával járnak. A Diák Otthon néhány éven át mű
ködött, tanárok tettek néhány tamulmányutat és üdülésre szoruló 
tanárok is kaptak néhány éven át anyagi támogatást, Aztán lassan
ként megszűnt, megdermedt minden. Az egyház alapjai elveszté
sével, hadikölcsönök által oly veszteségeket szenvedett, hogy azo
kat még ma sem tudta kiheverni.

Emlékszem rá, hogy egyszer Kéler Napoleon új gimnáziu
munk tanári előszobájában volt s beszélgetett velünk. Akkor még 
a szomszédos Török-féle telek helyén kert volt hatalmas, öreg- 
akácfákkal. Erre a kertre mutatva azt mondta, hogy azt a telket 
az egyháznak valamikor meg kell vásárolnia, sőt még az utolsó 
nadrággombot is oda kell adni, hogy ez a terület az egyház tulaj
donába jusson. Múltak az évek, meghalt a nemesszívű alapító, ki
vágták a szomszéd kert hatalmas akácfáit. Minden siralmas, szo
morú helyzetbe jutott és mégis mintha az Isten lépett volna közbe, 
a dolgok valahogyan kezdtek jobbra fordulni. Egyházunk anyagi 
helyzete lassú javulást mutat. A szomszéd telek helyett egyházunk 
állami segítséggel megvette a Damjenich-utca 28/b számú házat. 
Amiről azelőtt csak álmodoztunk, az internátus is megvelósult s 
bár létesítésére és fenntartására sok terhet jelent az egyházra 
nézve, mégis örvendetesen fejlődik s az iskola mellett kitűnően 
végzi nevelési feladatát. A szomszéd kert helyett is kaptunk kár
pótlást, mert Mikola Sándor iskolánk udvarát olyan kertté alakí
totta át, hogy minden szemnek gyönyörűsége telik benne s azt 
mondhatnám, hogy alig van fővárosi iskola, melynek ily szép 
kertudvara volna. Sőt evangélikus nyomda is van Damjanich-utcai 
házunkban, a Fébé-nyomdája. Ki merte volna mindezt megjósolni 
a háború utáni súlyos, szomorú években.

Amit iskolánknak adtak a jótevők, az örökre az övék marad, 
mert jóakartuk örök hálára kötelez és örökkévaló nemes például
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szolgál. Seneca is így gondolkodott De Beneficiis a jótétemények
ről szóló könyvében Liber I., Y. 2. Múltúm interest inter matériám 
beneficii et benefieium: itaque nec aurum, nee argentum, nec 
quidquam eorum, quae a proximis accipiuntur, benefieium est, nec 
ipsa tribuentis voluntas. Nagy különbség van a jótétemény tárgya 
és a jótétemény között, ennélfogva sem az arany, sem az ezüst, 
amit rokonainktól kapunk az nem jótétemény, hanem maga az 
ajándékozónak jóakarata a jótétemény. Ez az ajándékadó és el
fogadó között az a törvény: alter statim oblivisci debet dati, alter 
accepti nunquam. Aki adja a jótéteményt, annak azt azonnal el 
Leli felednie, de aki kapta, annak sohasem szabad elfelednie a vett 
jótéteményt. Iskolánk sem fogja elfeledni soha Kéler Napoleon 
és Kéller Terézia feledhetetlen, áldott nevét és fejedelmi adomá
nyát.

Mikor néhány év előtt Endresz és Bittay repülőket temették, 
akik Róma mellett jártak szerencsétlenül, a gyászmenet végig 
vonult az Andrássy-úton; a koporsót v ív ó  ágyútalpakkal megáll
tak  a Hősök emlékköve előtt s egy olasz férfiú emlékbeszédet 
landatio funebrist — mondott a hős repülők felett. Beszéde végén 
idézte a hősök neveit s a jelenlevő olaszok tisztelegve mindnyájan 
■e szót kiáltották: Presente! Ök jelen vannak! Most e felolvasás 
alatt, midőn utoljára kiejtem Kéler Napoleon és Kéller Terézia 
nevét, képzeletben ezt a szót látom elröppenni tisztelt hallgatóim 
ajkáró l: Presente! Kéler Napoleon és Kéller Terézia ez órában 
valóban jelen volt, valóban velünk volt.

Dr. H itt rich Ödön
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A LÁTÁSRÓL FIZIKAI SZEMPONTBÓL.
Az ]936 március 17-én tartott székfoglaló-előadás gondolatmenete.

I. A szem fizikájának és kémiájának sok problémája közül 
szó volt a látás duplicitásának elméletéről és a térbeli látás kér
déséről.

II. 1. A külvilág éles képe az ideghártyára vetődik. Itt talál
hatóak a csapok és a pálcikák, amelyek a fény iránt érzékenyek. 
Egy ilyen látóelem átmérője kb. 0'004 mm. A csapok leginkább az 
ideghártya középső részén, a foveában foglalnak helyet, itt 
I mm2-en átlag 13000 van; mindegyiktől külön idegvezeték indul 
ki. A pálcikák a foveában hiányoznak, az ideghártya széle felé 
gyarapodnak; több pálcika tartozik közös idegvezetékhez. A csa
pok és pálcikák az 0'5 mm vastagságú ideghártyának a kristály
lencsétől elfordított oldalán vannak, (Purkinje-féle ér-képek).

A csapok érzékenyek a színárnyalatok iránt, érzékenységük 
400 mp-tól 720 mp-ig ta rt; maximális 55 rnp-nál. A pálcikák nem 
érzékenyek és bármilyen hullámhosszúsággal bíró sugárzás éri is 
őket, mindig kékesszürke színt érzékelünk. A maximális érzékeny
ség 510 mg-nál van. (Az alkonyati Purkinje-féle jelenség magya
rázata.) Abszolút adatokat véve figyelembe a pálcikák sokkal érzé
kenyebbek, mint a csapok. A csapok működnek O'Ol luxtól 100000 
luxig; a küszöb esetében a szembe kerül 1 mp alatt 0‘8 erg, kb. 
2‘2.10'11 foton. A pálcikák működése 10 12 luxtól 100 luxig terjed ; 
a küszöb esetében 1 mp alatt 1‘5.10‘10 erg, vagyis kb. 1000 foton 
jut a szembe. Ha figyelembe vesszük, hogy 01 mp-ig tartó fény- 
behatás elegendő, akkor ez azt jelenti, hogy a csapok szempontjá
ból az ideghártya 7 Scheineres, pálcikák szempontjából pedig 100 
Scheineres fényképező lemezzel egyenlő érzékenységű.

Rendszerint a szem alkalmazkodását a pupilla tágulásával és 
szűkülésével magyarázzák, ez azonban nem kielégítő, mert a nyílás 
változása sokkal kisebb mértékű, mint a fény mennyiségének vál
tozása. Az alkalmazkodás túlnyomó részben az ideghártya érzé
kenységének változásával függ össze. Sötétben a pálcikák megtel
nek a szembíbor nevű festőanyaggal és ennek jelenléte következ
tében tanúsítják előbb említett nagy érzékenységüket, kevés fény
nél tehát ezek működnek, a pálcikák tétlenek. Sok fény hatására
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a szembíbor kifakul, a pálcikák nem működnek, ellenben most a 
csapok reagálnak a fényre. Ez a látás duplicitásának elmélete, 
(Schnitze 1866, Parinaud 1881, Kries 1894). A szembíbor (rodop- 
szin) minden valószínűség szerint az A-vitaminnal rokon karoti- 
noid, felfedezője Boll 1876-ban, (optogrammok stb.).

2. A térbeli látás sok tényezője közül legfontosabb a két szem 
stereoszkópos együttműködése. Két szemünk ideghártyáján a meg
felelő mértani helyzetű csapok ingerlése csak egyszeres érzetet kelt, 
igen valószínű, hogy anatómiai kapcsolat következtében. Egy bizo
nyos tárgy nézése alkalmával két szemünk tengelye úgy fordul be, 
hogy mindkét szem lencséje a tárgyat a foveában képezi le és az 
ugyanilyen távolságban levő pontok leképezései megfelelő csa
pokra esnek, tehát egyszeres képet látunk. Aj távolabbi pontok ké
pei nem esnek megfelelő csapokra, ezért u. n. nem keresztezett 
kettősképet látunk. Ugyanígy a közelebbi pontok képei szintén 
nem esnek megfelelő csapokra, ezért ezeknél keresztezett kettős
képek jönnek létre. Megszokás alapján a nem keresztezett kettős
képpel a távolabb, a keresztezett kettősképpel a közelebb érzését 
kötjük össze. (Wheatstone stereoszkópja, 1838). Példák: a stere- 
oszkóp alkalmazásai, bordásfilmes stereoszkópikus diapozitív, ho
ropter (J. Müller, Helmholtz).

III. A színes látás kielégítő elmélete még hiányzik. Helmholtz 
és Hering elméletei legnagyobb részükben csak a színkeverésekre 
érvényes empirikus szabályok összefoglalásai.

Dr. Vermes Miklós.
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A MODERN IZZÓLÁMPÁRÓL.-)
Az 1936 május 9-én tartott székfoglaló előadás gondolatmenete.

Az izzólámpa működése az áram hőhatásán alapszik. Hogy 
megfelelő erősségű és kellően fehér fényt kaphassunk, az izzószá
lat igen magas hőmérsékletre kell hevíteni. Ezért izzószál készíté
sére csak magas olvadásponttal bíró anyagok használhatók. Régeb
ben elszenesített növényi rostokat használtak e célra (Edison). Az 
izzószálat vákuumba zárták, hogy a szál oxidációját megakadá
lyozzák.

A szénszálas lámpa izzószála magas hőmérsékleten erősen 
porlik, ezért később az izzószálat nehezen olvadó fémekből készítet
ték. Az osmium és tantál fémek mellett legcélszerűbbnek a wolf
ram bizonyult. A ma használatos lámpák izzószálai is ebből készül
nek. Magas hőmérsékleten, vákuumban a wolfram is erősen páro
log, ami a ballon feketedését idézi elő. Ezt a káros folyamatot meg 
lehetett szüntetni azáltal, hogy a lámpát valamilyen neutrális gáz
zal töltik meg. Az esetleg mégis fellépő kicsiny méretű párolgás 
okozta feketedés megakadályozása, valamint a lámpában maradó 
károsan aktiv gázok (vízgőz, oxigén) lekötése céljából szinte!enítő, 
illetve abszorbeáló anyagokat (gettereket) alkalmaznak.

A gáztöltés okozta hőveszteség erősen lerontotta a lámpák 
hatásfokát. Ezen káros hatást Langmuir szerint a szál spiralizálá- 
sával lehet hathatósan elensúlyozni. Még jobb hatásfokot érhetünk 
el azáltal, hogy az egyszer spiralizált szálat mégegyszer spiralizál- 
juk. így keletkezik a duplaspirál. Az ílymódon gyártott izzólám
pák hatásfoka messze felülmúlja a közönséges vákuumlámpákét. 
Üjabban elméleti úton kimutatták, hogy a magas atomsúlyú gázok 
hővezetőképessége rosszabb, mint a könnyű gázoké, ezért most 
krypton- (nemes gáz) lámpákkal kísérleteznek.

A wolfram-szál üzem közben rekrisztallizálódik és ennek kö
vetkeztében törékennyé válik. A rekrisztallizáció megakadályozá
sára a tiszta wolframba idegen anyagokat kevernek. A régebben 
alkalmazott thoriumoxid helyett ma kovasavat használnak, aminek 
következtében a szál hosszirányában fekvő, hosszú kristályok kép
ződnek s ez a szálnak nagy szilárdságot biztosít.

Az izzólámpa napjai meg vannak számlálva. Helyét a lénye
gesen nagyobb fényerejű és jobb hatásfokú gázkisüléses lámpa 
fogja elfoglalni.

Levius Ernő. *)

*) Sólyom Jenő dr. székfoglaló előadása a középiskolai vallástanítás 
reformjáról egész terjedelmében megjelent az Evangélikus Élet 23. számában.
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I. ISKOLÁNK MÚLTJÁRÓL.

1823-ban nyilt meg a deáktéri evangélikus iskola ú. n. „huma
nitási osztálya” , evvel vált az iskola gimnáziummá. A Bach-kor- 
szakban négy osztályúvá hanyatlott, de lassanként újból felvirult. 
1864-ben épült a Sütő-utcai gimnáziumi épület, a jelenlegi leány- 
gimnázium székhelye. Negyven évig volt intézetünk ebben az épü
letben, 1904-ben költözködött át mai épületébe. 1923-ban ünnepel
tük iskolánk százéves fennállását, történetét ebből az alkalomból 
Hittrich Ödön dr. írta meg.

Tavalyi értesítőnkben közöltük iskolánk tudományos mun
kássággal kitűnt volt tanárainak nevét és kiválóbb volt tanítvá
nyainak névsorát. Kiegészítésül ideiktatjuk Bereczky Sándornak, evan
gélikus irodalmi életünk egyik legbuzgóbb munkásának nevét, ta
valy is csak tévedésből maradt ki a névsorból. Immár ide kell ven
nünk Mikola Sándor főigazgató nevét is, az ő méltatásával vezető 
cikkünk foglalkozik. Kiváló volt tanítványaink sorába tartozott 
Kozma Andor költő, ki száz éves történelmünk emlékünnepét ked
ves visszaemlékezéseivel gazdagította. Kimaradt még Rakovszky 
István politikus és Torday Árpád egyet, tanár, orvostudományi 
író neve.

Iskolánk barátaitól szívesen veszünk ezután is helyreigazítá
sokat és pótlásokat.

II. ISKOLÁNK AZ 1935—36. TANÉVBEN.

Megnyitó ünnep. A szept. 9-i megnyitó ünnepélyen megjelent 
fenntartó egyházunk számos vezető tagja. Az igazgató évmegnyitó 
beszéde felekezeti oktatásunk múltjáról és jelentőségéről szólt. 
Utána D. Raffay Sándor püspök úr intézett buzdító szavakat az 
ifjúsághoz.

Üdvözlések. Mágócsy-Dietz Sándor ny. egyetemi tanárt, isko
lánk egykori felügyelőjét a tanári kar egy küldöttsége üdvözölte 
dec. hóban 80-adik születésnapja alkalmából.

Jún. 12-én szeretett püspökünket, D. Raffay Sándort köszön
töttük abból az alkalomból, hogy betöltötte 70-edik életévét.

Üdvözöltük még a nyíregyházai ev. Kossuth-reálgimnáziumot 
75 éves jubileuma alkalmából és úgyszintén az új internátusi szék
házát felavató bonyhádi ev. reálgimnáziumot.
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Szigethy Lajos arcképe. Volt növendékeink egyesülete a 
tanári kar hozzájárulásával megfestette Szigethy Lajos c. igazgató, 
ny. kartársunk arcképét dísztermünk számára. A sikerült kép 
Oppel Imre kartársunk műve.

Változások a tanári testületben. Mikola Sándor az 1934—35. 
tanév végével nyugalomba vonult. Helyébe igazgatónak a fenntartó 
egyház a tanári kar ajánlatára Koch István dr.-t választotta meg.

Régi érdemek jutalmazása volt az, hogy fenntartó egyházi 
hatóságunk a tanári kar ajánlatára Renner János kartársunkat 
igazgatóhelyettessé tette. Évek óta nagy buzgalommal és hozzáér
téssel segíti minden föladatában az intézet igazgatóját.

Fest Sándor egyetemi magántanárt a vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter a br. Eötvös kollégium tanárává nevezte ki. Nagy 
örömünkre Fest tanár úr továbbra is vállalta intézetünknél egy 
osztályban az angol nyelv tanítását és a többi osztályban is az an
gol tanítás állandó irányítását. Az VB. VI. és VIII. osztályokban 
Endrődi Frigyes, az VA. osztályban Sólymos Ernő oki. középisko
lai tanárok vállalták mint óraadók az ellátatlan angol órákat, 
Endrődi Frigyes azonkívül az IB. osztályban a német nyelvet is 
tanította.

Mikola Sándor tanszékére a fenntartó egyház Vermes Mik
lós dr.-t, budapesti egyetemi tanársegédet választotta, Sulek Jó
zsef tanszékére pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Le- 
vius Ernőt, a szegedi egyetem tanársegédét nevezte ki.

Az igazgatóválasztás révén ellátatlanná vált órákat a 11A.- 
ban Sárkány Sándor dr. okleveles középiskolai tanár, budapesti 
tudományegyetemi tanársegéd vállalta, a IlB.-ben pedig Kazár Jó
zsef oki. középiskolai tanár látta el.

Kürzer Gyula kartársunk súlyos operáción esett át, örömmel 
láttuk teljes gyógyulását. Óráit két hónapon át Csernák Emil oki. 
középiskolai tanár látta el teljes megelégedésünkre. Sikeres vállal
kozásáért e helyütt is köszönetét mondunk.

A tanév végével Kubacska András dr. c. igazgató és Kovács 
János tanár saját kérelmére nyugalomba vonul, róluk a jövő esz
tendei értesítőben emlékezünk meg. A tanszékek betöltésére a fenn
tartó egyház megtette a szükséges intézkedéseket.

Tanári karunk érzésünk szerint túlgyors átalakuláson megy 
most át a sok kipróbált erő nyugalombavonulásával, viszont meg
nyugvással állapítható meg, hogy a fiatal erők, az idei tanévben 
hat fiatal tanár, teljes buzgalommal iparkodnak az intézet szellemé
hez alkalmazkodni. Jól tudjuk, e törekvésük sikerén fordul meg 
egykor intézetünk nemes tradícióinak további virágzása.

Halottaink. Dec. 11-én húnyt el Gáncs Aladár, ifjúsági isten
tiszteleteink melegszívű hitszónoka. A végtisztességén tantestüle
tünk is ott volt az őszintén gyászolók sorában.
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Jan. 9-én kísértük utolsó nyugvóhelyére iskolánk egykori 
szeretett felügyelőjét és a deáktéri testvéregyházak későbbi közös 
felügyelőjét, Haberern J. Pált, kit néhány héttel azelőtt üdvözöl
tünk 80. születésnapja alkalmából. Temetése napján délelőtt dísz
termünkben az igazgató emlékezett meg az egész tanári kar és 
ifjúság jelenlétében a megboldogult nagy érdemeiről.

Febr. 19-én újból gyász sújtott le reánk, hirtelen elhunyt a 
Volt Növendékek Egyesületének elnöke, iskolánk hűséges barátja, 
dunaszentgyörgyi Tolnay Kornél. Mély gyásszal kísértük végső' 
pihenőjére.

Máj. 9-én a tanári kar és tanulóifjúság küldöttségileg vett 
részt Erődi-Harrach Béla temetésén. A megboldogult 27 éven át 
volt a budapesti tankerület főigazgatója. Intézetünknek mindig 
jóakaró barátja volt, bölcs tanácsával előmozdította épületünk he
lyének megválasztását.

Június 7-én halt meg tragikus módon a szóbeli érettségi vizs
gálata előtt kedves, jó tanítványunk Kupéi Károly.

Fogudóóra. A tantestület az évmegnyitó értekezleten elhatá
rozta, hogy az egyes tanárok hetenként egyszer külön órában 
fogadják az érdeklődő szülőket. Emellett rövid felvilágosítással 
bármelyik tízperces szünetben is az érdeklődők rendelkezésére 
állanak a kartársak. Így akarjuk lehetővé tenni, hogy a szülők 
behatóbb felvilágosítást is nyerjenek gyermekeikről. Viszont a 
szülők kényelmét szolgálja az, hogy egyszeri bejövetellel több 
tanártól kaphassanak felvilágosítást.

Szülői értekezlet. Máj. 5-én szép közönség töltötte meg dísz
termünket. A gyermekhét kapcsán dr. Remport Elek beszélt „A 
szabadság és felelősség a nevelésben” című tárgykörről mind
végig lebilincselve a hallgatóságot. Utána Mikó Imre olvasott fel 
érdekesen a következő tárgyról: „A testnevelés a középiskolában” . 
Az előadásokat hozzászólások is követték.

Az osztályfőnöki óra. Iskolai főhatóságunk rendelkezésére az 
idén a második osztályban is tartottunk osztályfőnöki órát. A ne
velés munkája ezzel ismét újabb alkalommal bővült. Az egyes 
órák tárgyi anyagát ez újabb fokon is, mint az első osztályban, a 
VKM által kiadott utasítások szabták meg. Az anyag igen válto
zatos s az iskolai élet mindennapja az órákat vezető osztályfőnök
nek még újabb nevelési alkalmakat kínált. Az utasításban meg
határozott fontos nevelési célok kétágúak. Az egyik a meg
ismertetése az iskolai, társadalmi és nemzeti élet egy-egy elemének, 
a másik az eszmények által való emberformálás. A második osz
tályban tartott osztályfőnök órák, mintegy feljebb emelvén az 
első osztály ilynemű igényeit, fokozottabban foglalkoztak a jelle- 
mes ember egészen gyakorlati eszközöket alkalmazó megrajzolá
sával. Tmponderabiliákról lévén szó, az eredmények inkább csak
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érezhetők, mini megfogalmazhatók. A fegyelmi ügyek kevesedése 
máris kézzelfogható eredményként jelentkezik.

A tanári kar értekezletei. Az óraközi rövid értekezleteken 
kívül, amelyeken a sürgős elintézést kívánó ügyeket tárgyaltuk, 
12 értekezletet tartottunk. Ezeket a Rendtartásban és Szolgálati 
Szabályzatban előírt ügyeken kívül a tanulók tanulmányi és fe
gyelmi eseteit, módszeres kérdéseket és a íelsőbbségtől hozzánk 
intézett kérdéseket tárgyaltuk.

Gyakorló tanárok. A folyó tanévben a püspök úr engedélyé
vel három gyakorló-tanár működött intézetünknél. Danhauser 
Rezső oki. magyar-német szakos tanár rendszeresen Kerecsényi 
Dezső dr. és vitéz Réz Henrik dr. óráit látogatta. Jaeger Ernő és 
Yárady Lajos szakvizsgázott rajztanárjelöltek pedig Oppel Imre 
vezetése mellett töltötték gyakorlati évüket.

Tej- és kakaófogyasztás. Az iskola tanulói az óraközi szüne
tekben 2800 darab 2 dl-es üveg tejet (560 1.) és 6900 darab 2 dl. 
kakót (1980 1.) fogyasztottak. Ebből a mennyiségből ingyen kap
tak 240 1. tejet és 520 1. kakót. Az ingyen ellátás céljára, az igaz
gatói rendelkezési alap 37 P-t, az ifjúsági Gyámintézet 75 P-t és 
az Ifjúsági Segélyegylet 276 P-t adott.

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

Egészségi állapot. A növendékek egészségi állapota általában 
kedvező volt. A mulasztások száma nem feltűnő. A fertőző beteg
ségek nem voltak nagyszámúak s lefolyásuk általában szerencsés 
volt.

A tanulók fegyelmi állapota és szorgalma. A tanulók visel
kedése nagyjában megfelelő volt. Mégis sajnálattal kell kiemel
nünk, hogy a folyosókon, lépcsőkön és udvaron való szilaj futko- 
sást tiltó parancsainkat az ifjúság nem mindig vette figyelembe. 
Rendesen ez a körülmény vezet sajnálatos balesetekre. Igazgatói 
megrovást a tanév folyamán 8 esetben voltunk kénytelenek adni, 
az intézetből való kitiltásra nem volt szükség.

A növendékek szorgalma kielégítő volt ugyan nagy általá
nosságban, de sok tanulónk nehezítette meg a helyzetét azzal, 
hogy a tanév elején való kényelemszeretetét az év vége felé kemény 
munkával kellett pótolnia. Ahol a szülők azt látják, hogy gyerme
kük szorgalma ellenére sem mutat kellő eredményt, ott kétségte
lenül az iskolatípus megválasztása nem megfelelő.

Filmoktatás. Csak a tanév befejezése előtt kaphattuk meg a 
múlt évben megrendelt filmvetítőgépet. A kerületi elöljáróság a 
megtartott tűzrendészeti vizsgálat alapján az engedély-okiratot ki
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állította. A telefongyár vezérigazgatójának, Székely Imre úrnak 
előzékenységéből egy filmmel ki is próbálhattuk osztályainkban a 
gépet. A III. és VII. osztályokban fizikai tárgyú film került be
mutatásra. Minden reményünk megvan arra, hogy a jövő tanévben 
a filmoktatást a rendes órák menetébe iktathatjuk.

Német tanítás az első és második osztályban. Az új közép
iskolai tanterv a német nyelv tanításának kezdetét a harmadik 
osztályba teszi. Tantestületünk kérelmére egyházi főhatóságunk 
kieszközölte a VKM engedélyét arra, hogy az első és második 
osztályokban heti két órában a németet taníthassuk a rendes óra
számon felül. E két osztályban azért tanítjuk a német nyelvet, 
hogy azok a tanulók el ne felejtsék német tudásukat, akik már 
az elemiben tanultak németül (mint pl. a deáktéri elemi iskolánk
ban is). A többi növendékünknek is csak hasznára lehet ez a tel
jesen gyakorlatias jellegű bevezető német oktatás.

Bemutatóórák. A tanév folyamán bemutató (régebben ú. n. 
„nyilvános“ ’) órát tartottak a következők: Renner János a VII. 
osztályban a differenciál-hányados fogalmának bevezetéséről, vitéz 
Réz Henrik a IIIA-ban németnyelvi órából. Dr. Vermes Miklós a 
1I1B osztályban az algebrai szorzásról, Levius Ernő a IIIA-ban a 
hangról. Endrődi Frigyes a VI. osztályban angolból Robin Hood- 
ról. Sólymos Ernő az VA-ban a „The white Ship”-ről, Dr. Sárkány 
Sándor a IIA osztályban földrajzból, Japánról. Kazár József a IIB 
osztályban természetrajzból a férgekről. Jaeger Ernő a IIA osz
tályban rajzból a vonalírásról. Várady Lajos a IVA osztályban 
rajzból a rekonstruálásról.

Az ilyen bemutató órát tanári értekezletünkön mindig az 
óra módszeres megbeszélése követte. A szaktanár és bíráló meg
állapításait egy külön jegyzőkönyvünkben folytatólagosan fel
jegyezzük.

Tanulmányi verseny. Iskolánk résztvett az idén is a Pintér 
Jenő tankerületi kir. főigazgató vezetésével május 26-án lefolyt 
középiskolai tanulmányi versenyeken. Két tanítványunk dolgozott 
szép eredménnyel. Lorber István a magyar irodalmi versenyen 
második helyen aratott győzelmet (5 egység), tanára Remport 
Elek dr., Preisich Miklós pedig a fizikából első helyen nyert dicsé
retet (3 egység), tanára Kilczer Gyula. Intézetünk a 14 éve folyó 
versenyen összesítve 140 egységet szerzett. A versenyzők élén áll 
még a Kegyesrendiek gimnáziuma 141 egységgel és a református 
gimnázium• 122 egységgel; megjegyzésre érdemes, hogy felekezeti 
iskolák vezetnek eddig a küzdelemben és éppen a három leg
régibb pesti intézet.

Űj alapítvány. Egy kedves tanítványunk atyja, Perl Jenő 
nagykereskedő, tragikus hirtelenséggel elhunyt nejének emlékére 
alapítványt te tt: „Perl Jenőné született Ladányi Klári’“ elnevezés
sel. A 100 angol fontos névértékű kötvény kamatait évenként jún.
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5-én ítéli oda a mindenkori igazgató „azon szegénysorsú evangé
likus-gimnáziumi tanulónak valláskülönbség nélkül, aki a magyar 
nyelv és irodalomban a legjobb előmenetelt tanúsítja“ ’.

Simonyi-alap. A várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány a 
deáktéri evangélikus magyar-német testvéregyházak iskolájának 
legnagyobb alapítványa. Ennek az alapnak tulajdonát képező 
Hajó-utca 8—10. számú bérpalota jövedelméből fedezi a fenntartó 
egyház az iskolák költségvetési hiányait és részben a tantestületek 
lakáspénzét is. Az idei év várható jövedelméből a közös képviselő 
testület határozata még külön is juttatott az egyes intézeteknek 
felszerelésre és utazási ösztöndíjra. Iskolánk 1200 P-t kapott szer
tári és könyvtári bevásárlásra. 500 P-t jut a tanári kar ajánlatára 
Mikó Imre testnevelő tanárnak a berlini olimpiász megtekintésére 
és a német, osztrák testnevelés tanulmányozására.

Németországi tanulmányút1. Kovács Márton és Fiacsán József 
VIII. osztályú tanulók a tavalyi értesítőnkben kimutatott utazási 
segély felhasználásával 1935 nyarán kéthónapig tartó úton járták 
be kerékpáron a német birodalom területét. Érdekes tapasztala
taikról nov. 30-án számoltak be dísztermünkben vetítettképes 
előadáson.

Vitézi avatás. Május 24-én a Kormányzó úr Őfőméltósága 
két derék VII. osztályú tanítványunkat avatta vitézzé, mint váro
mányosokat. Vitéz Nagy Sándor tábornok árváját, Nagy Ákost és 
vitéz Uray Tibor ny. huszárezredes fiát, Uray Tibort.

Kirándulások. Az IA., IB., HA., IIB. osztály megtekintette 
az állatkertet Bogsch, Kerecsényi, Sárkány, Renner, Levins kartár
sak vezetésével. Az VB. osztályt Bogsch Sándor a Farkasrétre. 
Az VA.-t Bogsch és Sárkány tanár a Farkasrétre, egy más alka
lommal Bogsch, Sárkány és Kazár kollégák a Hűvösvölgybe vitték 
növénytani kirándulásra. Az VA.-val Bogsch Sándor a Hermann 0. 
kiállítást tekintette meg. A VI., VII. és V ili. osztályok az Egész
ségügyi kiállítást nézték meg Dengelegi, Jánossy, Kilczer, Koch, 
Kubacska, Mikó, Mihalovits és Remport vezetésével. Oppel Imre 
elvezette a VII., IVA., IVB. és HA. osztályokat a Szépművészeti 
Múzeumba. A VIII. osztályt Kilczer Gyula Endrődi Frigyessel el
vezette az Elektromos Müvek áramfejlesztő telepére, egy más 
alkalommal a Ganz villamossági Rt. telepére. Jún. 6-án volt a 
szokásos intézeti hajókirándulásunk Vácra és Pokolcsárdába szá
mos szülő kíséretében. D. e. megkoszorúztuk a város hősi emlék
művét vitéz Uray Tibor szavalata után. D. u. a szigeten volt torna- 
bemutató és játék. Klaniezay Sándor az internátus 50 növendékét 
a Dobogókőre vitte. A IIIB. Loisch és Vermes vezetésével a Hár- 
mashatárhegyre rándult ki, azonkívül megnézte az „Új Földesúr“ 
című filmet.

Adományok kimutatása. A vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumtól tornafelszerelés, értéke 3199 P.
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Az 1909-es érettségizőktől alapítványuk kiegészítésére 230 P, 
Bernhardt Emil dr.-tól 20 P ösztöndíjra, 10 P kiváló cserkésznek, 
Cserkuti-Engel Györgytől 50 P szegény tanulók segélyezésére, 
Elischer Vilmos dr. kormányfőtanácsostól 20 P szegény tanulók 

segélyezésére,
Fasori ev. nőegylet karácsonyi adománya szegény tanulóknak: 50 P, 
Harkányi János műszaki főtanácsostól 10 P matematikai pályadíjra, 
Lorber Ákostól 10 P segélyezésre,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkártól 50 P ösztöndíjra,
Simon Sándor dr. egyetemi magántanártól 25 P ösztöndíjra, 
Quittner Ferenctől 25 P segélyezésre, 
özv. Strasser Izidornétól 80 P ösztöndíjra,
Tomcsányi Mór és felesége Vladár Mária alapítvány kiegészítésére 

befizetve 284 P 63 f.,
Egy hálás szülő 150 P adománya szegény tanulók tandíjára,
Egy kiváló volt növendéktől 100 P jutalomra, segélyre,
Névtelen adománya: 10—10 P két jó matematikusnak.

A gimnáziummal kapcsolatos internátus számára a következő 
adományok érkeztek:
Hott.ovi Károlytól (Tatabánya) hízott sertés, 
özv. Kiss Antalnétól (Kótpuszta) l őz, 8 fácán,
Kubacska András dr. igazgatótól térkép,
Mikola Sándor főigazgatótól folyóiratok,
Mikó Gézánétól (Hegyeshalom) élelmiszer,
Moravcsik Gyula dr. egyetemi tanártól 20 P,
Renk Ernő dr.-tól emlékplakett,
Sigray Istvántól (Agárd) 15 q burgonya,
Trsztyénszky Jenő mérnöktől 5 P 69 fill.,
Vadnai Béla vezérigazgatótól ingyen hirdetések az Est-lapokban, 
Vineze Istvánnétól élelmiszer,
Budapesti Korcsolyázó Egyesülettől ingyen bérletjegyek a műjég

pályára.
Felülfizetések a Dal- és Zeneegyesület hangversenyein: 
Bogsch Árpád dr. 7 P, Bacsó Lenke 1 P, B. Hettenbach Dé

nes 5 P, Kemény Lajos 6 P, Kubacska András dr. 5 P, Mikola Sán
dor 4 P, Münnich Aladár 4 P, b. Ohrenstein György 7 P, Preisich 
Hugó dr. 3 P, Preisich Miklós 10 P, Renk Ernő dr. 10 P, Schwim
mer Mihály 4 P, N. N. 1 P, N. N. 1 P.

Gyűjtés a magyar iskolaszanatórium javára. Az 1935. évi 
egyetemes gyűlés határozatából május hóban gyűjtést tartottunk 
a következő eredménnyel: IA oszt. 37 P 80 f, IB 40 P 50 f, HA 
30 P 70 f, HB 40 P, III A 26 P, IIIB 22 P, IV A 33 P, IVB 26 P, 
VA 21 P 40 f, VB 36 P, VI 40 P 70 f, VII 48 P, VIII 23 P 50 f, 
internátus 49 P, igazgatói rendelkezési alap 20 P 40 f, össze
sen 495 P.
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Az iskolai év lefolyásának időrendje. Aug. 31. alakuló érte
kezlet. Szept, 2. javítóvizsgálat, 9. megnyitó ünnep, 10. a tanítás 
kezdete, 24. értekezlet. Okt. 6. ünnepély, 29. módszeres értekezlet, 
31. reformáció ünnepély. Nov. 1. szünet, 15. szünet (egyetemes 
gyűlés), 26. ellenőrző értekezlet, 30. Fiacsán József és Kovács Már
ton VIII. o. t. előadása. Dec. 6. szünet (kormányzó névünnepe), 21. 
értekezlet, 22-től jan. 6-ig karácsonyi szünet. Dec. 5., 10., jan. 9.,
11., 13. Ady Lajos kormánymegbízott látogatása. Jan. 30. osztá
lyozó értekezlet, 31. és febr. 1. félévi szünet. Márc. 10. értekezlet, 
15. ünnepély, 17. Vermes Miklós dr. székfoglalója, 22. cserkészün
nepély, 28. Simonyi-ünnep, 31. ellenőrző értekezlet. Ápr. 3. hiterő
sítő előadások, 5—19. húsvéti szünet, 28. értekezlet. Máj. 5. szülői 
értekezlet, 9. Sólyom Jenő dr. és Levius Ernő székfoglalója, 13. a 
VIII. osztály utolsó tanítási napja, „ballagás” , 14. deprekáció és 
úrvacsora, 15., 16. és 18. összefoglalások a VIII. osztályban. 19., 20.,
22., 23. írásbeli érettségi vizsgálat, Május 30—június 7. kézügyes
ségi kiállítás. Jún. 6. hajókirándulás, 16. utolsó tanítási nap 
I—VII. o. osztályozó értekezlet, 17—20. összefoglalások I—VII., 
22—23-án magánvizsgák, 24-én évzáró ünnep, 25-én beírás II—VIII. 
o.-ba, 26-án beírás az I. osztályba, délután évzáró értekezlet.

III. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.
Hatóságok. A budapesti evangélikus gimnázium fenntartója 

a budapesti deáktéri evangélikus magyar-német testvéregyház. Az 
általa választott közös képviselőtestület intézi iskolánk ügyeit. 
Ennek egyházi elnöke D. Raffay Sándor deáktéri lelkész, bányake
rületi püspök, világi elnöke Németh Ödön dr., egy. rk. tanár, köz
felügyelő. Az iskolabizottság elnöke Hittrich Ödön dr. ny. gimn. 
igazgató, tanker, kir. főigazgató, iskolafelügyelő, helyettese Renk 
Ernő dr. orvos, iskolai másodfelügyelő. Iskolánk közigazgatásilag 
a bányai ág. h. ev. egyházkerülethez tartozik és D. Raffay Sándor 
püspök egyházi főhatósága alatt áll.

Az állami felügyeleti jogot Hóman Bálint dr. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter gyakorolja Pintér Jenő dr. tanker, 
főigazgató révén. A főigazgató maga helyett megbízottul Ady La
jos tanügyi főtanácsost küldötte ki december és január hónapok
ban iskolalátogatóként.

A tanári testület nyugalmazott tagjai. Bereczky Sándor t. 
igazgató. Szaktárgya: hittan. 1931 óta van nyugalomban. Szolgálati 
ideje 35 év nálunk és 12 év másutt.

Hittrich Ödön dr., cimz. tanker, kir. főigazgató, ny. igazgató. 
Szaktárgyai: latin és görög. 1928 óta van nyugalomban. Szolgálati 
éveinek száma 38.

Kliment Jenő dr. Szaktárgyai: latin és görög. 1933 óta van 
nyugalomban. Szolgálati éveinek száma 29.
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Mikola Sándor cimz. tanker, kir. főigazgató, ny. igazgató. Szak
tárgyai: mennyiségtan és természettan. 1935 óta van nyugalomban. 
Szolgálati éveinek száma 38.

Sulek József. Szaktárgyai: mennyiségtan és természettan. 1935. 
óta van nyugalomban. Szolgálati éveinek száma 35.

Torkos László, a neves költő. Nem iskolánkból ment ugyan 
nyugalomba, de büszkén valljuk a magyar tanárság nesztorát a ma
gunkénak is. 15 évet töltött fiatal korában intézetünknél (1862— 
1877), ebből az időből három éven át intézetünk igazgatója is volt. 
1839-ben született, tehát 97 éves.

A hittan és az egészségtan tanítása. A református la mii ók az 
evangélikus növendékekkel együtt tanulták a vallástant. Az alsó
osztályos római katolikus tanulókat Kő József, a felsőéveseket 
Fuhrmann Ernő hittanárok tanították. Az izraelita hittant vala
mennyi osztályban Havas Manó dr. hittanár tanította.

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

Altisztjeink. Andits József kapus, hadirokkant, szakaszve
zető, szolgálati éveinek száma 24. Prepszent István II. o. altiszt, 
szolgálati éveinek száma 9. Ötvös József II. o. altiszt, szolgálati 
éveinek száma 1.

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

a „Szepesi Levél” szerkesztője. Herman Ottóról felolvasást tartott 
az Orsz. Ev. Tanáregyesületben, ez a tanulmány az egyesület év
könyvében megjelent.

vitéz Dengelegi Lajos dr., emléklapos százados, a nagyezüst, 
kisezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem 
tulajdonosa.

Endrődi Frigyes, kutató munkát végzett a XVII. századbeli, 
főleg az angliai puritánizmussal kapcsolatos angol-magyar vonatko
zásokban. Irt Budavár visszavételénél szereplő angolokról a Reviziós 
Liga kiadásában megjelenő „Danubian Review ’’-ban. Ugyanez a cikk 
rövidítve megjelent az „Ifjú Évek”-ben. R. H. Dodgkin angol-szász 
történelmét ismertette az Egyetemes Philologiai Közlöny számára. 
Mint cserkésztiszt kiképezte az intézet csapatának ezévben felava
tott jelöltjeit.

Fest Sándor, az angol és magyar szellemi érintkezések történe
tével foglalkozik. Idevágó cikkei: Szent Margit skóciai királyné ma
gyar származása, Bp. Szemle, 1935. szept. Vörösmarty „Szép Ilonká
jának” angol forrása. Irodtört, 1936. 1—2. sz. Angol irodalmi hatá
sok a Tar Lőrinc-mondában, Irodtört. 1936. 3—4. sz. Links between 
England and Hungary. The Hungarian Quarterly. Spring 1936. Ki
sebb közlemények a Levéltári Közleményekben (Egy magyar püspök
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tár őre

23 R e m p o r t  E le k  d r .
r. tanár, magyar, latin, 
15 év, itt 15 év

latin
5

magy.
3

gyors, 
írás 2

gyors
írás 2

magy.
3,

latin
5

20
A VIII. osztájy főnöke 
Az Arany J. Önk.-kör t. elnöke 
Internátusi felügyelő

24 R e n n e r  J á n o s
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 22 év, itt 16 év

mat.
5

osztf.
1

I
1

mat. 3 
fiz. 4, 
fiz. gy. 

4«/2
177,

Igazgatóhelyettes 
Az I A osztály főnöke 
A fizikai és a mértani 

szeitár őre

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

magy.
5

magy.
4,

német
3

magy.
3

német
3

18
A III A osztály főnöke Az Ifj.

Segélyegyesület könyvtárosa 
A ném. tanf. v. Az öregcser. 
csap. p. ért.ésisk. biz. jegyz.

26 S á r k á n y  S á n d o r  d r
oki. tan. óraadó, term rajz 
löldr. vegyt. 1 év, itt 1 év

termr.
2

földr.
3

5

27 S ó l y m o s  E r n ő
oki. tanár, óraadó, magyar, 
német, angol 1 év, itt 1 év

angol
5 5 Az internátus nevelő tanára

28 S ó ly o m  J e n ő  d r .
oki. lelkész, r. tanár, vallástan 
5 év, itt 5 év

vall.
2

vall.
2

vall.
2

vall.
2 vall. 2 vall. 2

vall.
2

vall.
2

vall.
2

vall.
2

vall.
2 22

Exhortator
Az Ifj. Gyámintézet elnöke 
A cserkészcsapat h. parancs

noka

29 V e r m e s  M ik ló s  d r .
h. tanár, mennyiségtan, ter
mészettan,vegytan 1 év, itt 1 év

szépír.
1

mat.
4

mat.
4

fiz. 2 
fiz. gy.

3
mat. 4

mat.
3 21 A III B osztály főnöke

1
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levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról. XII. 1—4.), Nemzeti 
Figyelőben (Utazás Anglia körül, 1935. szept. 22., Magyar érintkezé
sek walesiekkel, 1935. dec. 8.), Bp. Hirlapban (Miss Pardoe Lisztről, 
1935. dec. 25.), Danubian Reviewben (St. Margaret’s Hung, origin. 
1935. szept. és okt.), Tanáregyes. Közlönyben (Az angol irodalom ta
nítása középiskoláinkban, 1936. ápr.). Négy rádióelőadást tartott, 
társszerkesztője az Angol filológiai tanulmányok-nak, lefordította 
(Kállay Miklóssal együtt) C. A. Macartney könyvét Magyarországról.

Gyóni Ferenc dr., az Eötvös-Collegium Volt Tagjai Szövetsé
gének választmányi tagja, a Gyóni Géza Irodalmi Társaság tisztelet
beli levéltárosa. Gyóni Gézáról cikke jelent mag a Magyar Gondolat 
c. folyóirat 1936 ápr. számában.

Ihász József, emléklapos hadnagy, a bronz Signum-Laudis 
tulajdonosa. A Fasori Evang. Kör Jegyzője.

Jánossy István dr., az Evangélikus Egyetemes Tanügyi Bizott
ság tagja.

Kerecsényi Dezső dr., a Magyar Tudományos Akadémia iro
dalomtörténeti bizottságának meghívott tagja, az Irodalomtudományi 
Társaság alelnöke, a Magyar Irodalomtörténeti Társaség és az Eötvös- 
Collegium Volt Tagjai Szövetségének választmányi tagja. Emlék
lapos zászlós. A budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegye
tem bölcsészeti fakultásán vezette a magyar szakos hallgatók két 
csoportjának irodalomtörténeti proszemináriumi gyakorlatait. A val
lás- és közoktatásügyi minisztérium iskolánkívüli népművelési ügy
osztálya részére könyvbírálatokat készített. Több irodalomtörténeti 
és pedagógiai tárgyú előadást tartott a rádióban. Irodalomtörténeti 
tanulmányai és kritikai cikkei jelentek meg az Egyetemes Phihlogiai 
Közlöny, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, Magyar
ságtudomány, Magyar Szemle, Protestáns Szemle, Századok c. folyó
iratokban. A felelős szerkesztő távoléte alatt résztvett a Protestáns 
Szemle szerkesztésében. A Dante-Pantheon Lexikon magyar iroda
lomtörténeti munkatársa. Egyik kiadója az „Űj magyar költők” c. 
anthológiának.

Kilczer Gyula, az Orsz. Ev. Tanáregyesület pénztárosa, cikke
ket írt az Ifjú  Évek c. folyóiratba.

Koch István dr., v. tart. tüzérszázados, az ezüst és bronz Signum- 
Laudis tulajdonosa, a közoktatási tanácsnak az ev. egyet, egyháztól 
kiküldött tagja, az egyetemes és bányakerületi törvényszék tagja. 
Cikkeket írt a Keresztyén Igazság és Ifjú Évek c. folyóiratokba; elő
adást tartott a deáktéri Luther-szövetségben, a Fasori ev. Nőegyletben 
és a késmárki öregdiákok szövetségében.

Dr. Kubacska András cikkeket írt az Ifjúság és Életbe, az Ifjú 
Evekbe; a Magyar kertek című könyvalakban is megjelent.

Levius Ernő, cikket írt a Matematikai és Fizikai Lapok, az 
Annalen der Physik és az Ifjú Évek c. folyóiratokba. Előadást tar
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tott a Szegedi Egyetem Baráti Szövetségének természettudományi 
szakosztályában a nagy áramerősségű intermittáló gázkisülésekről, a 
báró Eötvös Lóránd matematikai és Fizikai Társulatban az erős
áramú gázkisülések dinamikus karakterisztikáiról, a Fasori Ev. Ifjú
sági Egyesületben a szabad akaratról a modern fizikában, az Orsz. 
Ev. Tanáregyesület mat. természettudományi szakosztályában dr. 
Vermes Miklóssal együtt a Kerr-féle jelenségről. Székfoglaló előadást 
tartott a modern izzólámpáról.

Loisch János dr. kiadta Ratzenberger Ferenc gölnicvölgyi táj
szólásban írt verseit életrajzzal, bibliográfiával és az alsó Szepesség 
térképével. Cikkeket írt a Karpathen-Post-ba.

Losonczi Zoltán dr.-tói, megjelent „A magyar nyelv bárom 
töréneti korszaka” című tanulmánya a Magyar Nyelvben, „A magyar 
l kiesés kezdete” című értekezése a Nyelvtudományi Közlemények 
Budenz Emlékkönyvében. Külföldi folyóiratszemlét írt a Prot. Tan
ügyi Szemlébe. Szerkesztette az Orsz. Evang. Tanáregyesület Év
könyvét. A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizott
ságának meghívott tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság vá
lasztmányi tagja, az Orsz. Evang. Tanáregyesület titkára.

Mikó Imre, emléklapos tüzérhadnagy, a Testnevelési Tanárok 
Országos Egyesületének és a Nemzeti Torna Egyletnek igazgató vá
lasztmányi tagja, a N. T. E. céllövőszakosztályának intéző- és lövész
bizottsági tagja és lövészmestere. Cikkeket írt az Ifjú Évek-be.

Oppel Imre, emléklapos főhadnagy, két ezüst és egy bronz 
Signum-Laudis tulajdonosa, a Magyar Rajztanárok Országos Egye
sületének igazgatósági tagja, az Orsz. Ev. Tanáregyesület ellenőre, 
az Orsz. Frontharcos Szövetség II. kér. főcsoportjának intézőbizott
sági tagja. Az Orsz. Magy. Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság rendes 
tagja. A Magyar Rajztanárok Orsz. Egyesületében felolvasást tartott 
az Orsz. Magy. Kir. Képzőművészeti Főiskola felvételi vizsgarend
jéről. Ez a felolvasása „Javaslat ” címmel nyomtatásban is megjelent. 
Több arcképet festett: így a gimnázium képtára számára Szigethy 
Lajos dr. igazgató arcképét. Kiállított a Műcsarnokban és a Nemzeti 
Szalonban. Egy kiállított képének reprodukciója megjelent a Füg
getlen Kritika februári számában. A nyár folyamán Keszthelyen 
táj képfestő-tanfolyamot vezetett.

Peschko Zoltán, a fasori evang. templom orgonása, a Fasori 
Evang. Énekkar karnagya. Közreműködött a Világkonferencia aug. 
4-iki, a Fasori Evang. Nőegylet áprilisi zeneakadémiai hangversenyén, 
a decemberben bemutatott „Üzennek az ünnepek” előadásain, több 
nőegyleti teán. Márciusban a „Beliczay emlékhangversenyen” , ápri
lisban a Lutheránia egyházi hangversenyén. Zuglóban, Foton stb. és 
több rádiós istentiszteleten. A „Magyar Énekoktatók Orsz. Egyesü
letének” (MÉOE) társelnöke, az „Országos Luther Szövetség” 
kultúrszakosztályának meghívott tagja. Megjelentek cikkei, kritikái
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az „Evangélikus Élet bon” , Evangélikus Családi lapban” . Az egye
temes énekügyi bizottság tagja.

Reimport Elek dr., tart. hadnagy, a bronz vitézségi érem, a bronz 
Signum-Laudis és Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Az Orsz. Evang. 
Tanáregyesület jegyzője. Az If jú Évek felelős szerkesztője. Versei
ből a Magyar Asszony e. folyóirat, egyházi lapok, napilapok és a 
Luther Naptár közöltek. Egyházi hangversenyek keretében költemé
nyeket olvasott fel Szegeden, Makón, Dunaföldvárott, Pestszentlőrin- 
cen és többízben Budapesten. Könyvismertetést írt a Prot. Szemlébe.

Renner János, ismertető cikket írt a „Fizikai és Kémiai Didak
tikai Lapok ”-ba „Az elektronoptika alapelvei és az elektronmikrosz
kóp” címmel. Az Orsz. Ev. Tanáregyesület mennyiségtan-természet- 
tudományi szakosztályának elnöke.

Vitéz Réz Henrik dr., a budapesti m. kir. Középiskolai Tanár
képzőintézetnél német előadó, a Magyar Cserkészszövetség központi 
fegyelmi bíróságának rendes tagja, a budapesti VII. kér. „Horthy 
Miklós” polgári lövész egyesület társelnöke. Emléklapos főhadnagy, 
kétszer a nagy ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebe
sülési érem tulajdonosa. A hazai németek néprajzi irodalmáról Bu
dapesten megjelent könyvét újra kiadta a müncheni Német Akadé
mia. Irodalomtörténeti, néprajzi és kritikai cikkei jelentek meg a 
Zeitschrift für Volkskunde (Berlin), Blätter für Württ ember gische 
Familienkunde (Stuttgart), Karpathenland (Reiehenberg), Grazer 
Tagespost, Volkswart és Deutsches Volksblatt (Újvidék), Egyetemes 
PhilMogiai Közlöny és Protestáns Tanügyi Szemle e. folyóiratokban 
és napilapokban. A Budapesti Philologiai Társaságban felolvasta 
„Folyóirataink és lapjaink szellemi irányai 1848-ig” c. nagyobb mun
kájának egy fejezetét.

Sárkány Sándor dr., a budapesti kir. m. Pázmány Péter tud. 
egyetem növénytani tanszékének tanársegéde, tud. egyetemi prosze
mináriumi előadó. E minőségében vezette a bölcsészhallgatók gya
korlatait és az általános növénytani proszemináriumot. A jelen tan
évben belföldi kutatási ösztöndíjat élvezett. Az „International Asso
ciation of Wood Anatomists” tagja és a „Haladó Élettudományi 
Társaság” ellenőre. Mint az I. cserkészkerület körzetellenőrző- 
tisztje, több budapesti cserkészcsapatot látogatott meg. Az Ű.j 
Lexikonnak és az Űj Idők Lexikonénak növény alaktani és növény- 
szövettani munkatársa, Előadásokat ta rto tt: az Egyetemi növényélet
tani intézet tudományos estélyén, a Természettudományi Tár
saság Növénytani szakosztályában. Megjelent munkái: 1. Über
Entwicklung und Funktion des interfaszikularen Kambiums 
bei Ricinus communis. (Jahrbüchern für wissenschaftliche- Bo 
tanik, Band LXXXII, 1936.) 2. Növénymorphologia. Paál
Árpád dr. egyetemi tanár előadásai alapján készült egyetemi 
jegyzet, 1936. (Kézirat gyanánt.) 3. Jegyzetek a növénymorphologiai
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gyakorlatokhoz. 1936. (Kézirat gyanánt). 4. A húsevő növényekről. 
(Ifjú Évek, XIV. évf.)

Sólymos Ernő ismeretterjesztő cikkeket írt az Ifjú Évekbe; 
ugyanott jelent meg megemlékezése Rudyard Kiplingről.

Sólyom Jenő dr., a Keresztyén Igazság társszerkesztője, cikket 
írt az Ifjú Évekbe, az Evangélikus Életbe, könyvismertetést a Pro
testáns Szemlébe, a Cserkészszövetség Országos Intézőbizottságának 
tagja.

Vermes Miklós dr., cikkeket írt a Fizikai és Kémiai Didaktikai 
Lapok, Ifjú Évek, Keresztyén Igazság, Természettudományi Köz
löny c. folyóiratokba. Előadást tartott a Magyar Tanárok Nemzeti 
Szövetségének mat. természettudomány szakosztályában a röntgen- 
és infravörös fényképezésről, az Orsz. Evang. Tanáregyesület mat. 
természettudományi szakosztályában Levius Ernővel együtt a Kerr- 
féle jelenségről (megjelent az egyesület évkönyvében), a Volt Növen
dékek Egyesületében a rádió népszerű ismertetéséről. Székfoglaló 
előadást tartott a látás fizikai tényezőiről. A Természettudományi 
Társulat kémiai technológiai pályázatán Rauer-féle jutalmat nyert 
a cellofánról írt dolgozatával. Fári Íjászlóval együtt könyvet írt a 
Fényképezés új útjai címen.

IV. RENDKÍVÜLI TANTÁRGYAK.
Német nyelv. Célja német fordításban és társalgásban való 

gyakorlás. Résztvett 15 tanuló. Közös olvasmány volt Grimm 
„Kinder- und Hausmärchen’“ . Beszédgyakorlatok az olvasmányok 
alapján. Tandíj havi 5 pengő volt, 2 tanuló ingyen járt, 1 a felét 
fizette. Tanította heti 2 órában vitéz Réz Henrik dr.

Francia nyelv. Tanította Kerecsényi Dezső dr. Tanulta heti 2 
órában 9 tanuló. Végzett anyag: a) Kezdők: A francia nyelvtan 
elemei, könnyebb beszédgyakorlatok, b) Haladók: A francia nyelv
tan rendszeres áttekintése, nehezebb beszédgyakorlatok, kisebb ol- 
vasmányoik fordítása és megbeszélése. A tandíj havi 5 pengő volt.

Fizikai gyakorlatok. A fizika tanítását a III., a VII. és a V ili. 
osztályban délutáni laboratóriumi gyakorlatokkal egészítettük ki. 
A gyakorlatok ugyan nem voltak kötelezők, de a tanulók igen 
csekély kivétellel valamennyien résztvettek azokban. Egy-egy osz
tály tanulói két csoportban hetenkint másfél óráig dolgoztak. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel idén mindkét III. osztályban 
szintén két-két csoportban dolgoztak a tanulók. E tanfolyamok 
vezetéséért a tanárok az iskolafenntartótól kaptak díjazást, a 
tanulóktól beszedett összeget (félévenként és tanulónként 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
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dolgoztuk fel az anyagot, mint a rendes órákon. E gyakorlatok tehát 
a fizikatanítás szerves kiegészítő részét képezték úgy az alsó-, 
mint a felsőfokon. Vezérfonálnak használtuk Renner János „Kö
zépiskolai fizikai gyakorlatok“ ’ című segédkönyvét.

A Hl A. osztályban Levius Ernő, a IIIB. osztályban Vermes 
Miklós dr. vezették a gyakorlatokat. A gyakorlatok az alább fel
sorolt feladatokat dolgozták fel. 1. Rugalmas megnyúlás. Hooke- 
törvény. 2. Emelő. 3. Súlypont. 4. Szilárd testek sűrűségének meg
határozása. 5. Egyenletes mozgás. 6. Inga. 7. Folyadékok fajsúlyá
nak meghatározása. 8. Archimedes törvénye. 9. Úszás. Kísérletek 
a légszivattyúval. 10. Hőmérő. 11. Hőmennyiség. 12. Harmatpont. 
Desztillálás. 13. Kísérletek a folyékony levegővel. 14. Rugók rez
gése. 15. Húrok rezgése. 16. Fényvisszaverődés és törés. 19. Lencsék. 
20. Prizma. 21. Mágneses alapjelenségek. 22. Mágneses erővonalak. 
23. Elektromos alapjelenségek. 24. Ohm törvénye. 25. Ellenállás 
mérése Ohm törvényével. Galvánelemek. 26. Az áram hőhatása és 
vegyi hatása. 27. Az áram mágneses hatása. 28. Indukció.

A VII. osztályban a gyakorlatokat Renner János vezette és 
a következő feladatokat dolgozta fe l: logaritmikus számítóléc 
használata, mozgás megfigyelése és sebességmérés, egy pontban 
támadó erők összetevése, tégla-, henger-, gömb-, drót- és lemezalakú 
testek fajsúlya, fonálingák lengésideje, folyadékok fajsúlyának 
mérése bürettával és piknométerrel, súrlódási együttható megha
tározása, forgató nyomaték mérése, emelő és lejtő egyensúlya, pár
huzamos erők összetevése, súlypont meghatározása, rugalmas alak- 
változások, Archimedes törvénye, fajsúlymérés ennek alapján, gázok 
fajsúlya, Boyle-Mariotte törvény, spirális rugók rezgései, rezgési 
energia átadása laza és szoros kapcsolás mellett, húr és hangvilla, 
továbbá húr és légoszlop rezonanciája, Kundt-féle cső, fényvissza
verődés, síktükör, fénytörés planparallel lemezben és prizmában, 
homorútükör és gyűjtőlencse törvénye, gyújtótávolság és nagyítás 
mérése, színképek egyéni megfigyelése, fényerősségmérés, fényel
hajlási jelenségek, fényhullámhosszúság mérése.

A VIII. osztály gyakorlatait Kilczer Gyula vezette s a követ
kező problémákat dolgozta fe l: színképek megfigyelése, diffrakció 
és interferencia egyéni megfigyelése, fény hullámhosszúságának 
meghatározása, fényforrások erősségének összehasonlítása, hőmérő 
alappontjainak meghatározása, meleg test lehűlésének időbeli le
folyása, konyhasóoldat fagyás- és forráspontjának változása, kísér
letek cseppfolyós levegővel, fajhőmérés keverési módszerrel, a jég 
olvadási és a víz forrási hője, a harmatpont meghatározása, folya
dékok hőkiterjedése piknométerrel, hőmérséklet mérése kalori- 
meterrel; mágneses alapjelenségek, mágneses erőterek térképezése, 
mágneses mennyiség mérés pólus-mérleggel, elektrosztatikai alap- 
jelenségek, kapacitás és dielektromos állandó mérése, izzólámpák
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különböző kapcsolása és az elágazási törvények, a fizikai előadó
terem elektromos berendezésének megismerése, az elektromos 
energia hőegyenértéke, ellenállásmérés Wheatstone-féle híddal, 
elektrokémiai' egyenértékek, az elektromos áram és a mágneses tér 
kölcsönös hatása, indukált áram alapjelenségei, Tesla-féle kísér
letek.

Növénytani gyakorlatok. A növénytani gyakorlatok a növény
tan tanítását nagy mértékben megkönnyítik és gyakorlati alapon 
kiegészítik. A gyakorlatokon vizsgálat tárgyává tettük a növények 
külső, belső és élettani jelenségeit, valamint rendszertani helyze
tüket is. Kirándulásokkal kapcsolatban a gyűjtött anyagból her
báriumot készítettünk és növény meghatározást végeztünk, Já
vorka Sándor „A magyar flóra kis határozója” alapján.

A növénytani gyakorlatokon az VA. és VB. osztály 30—30 
tanulója vettrészt 4 csoportban, heti 1—1 órában. A tanulók a 
gyakorlati díj, félévenként 8 P fejében herbáriumot kaptak és a 
kísérletekhez szükséges felszerelést, és laboratóriumi anyagot. A 
tandíjmentes tanulók és több szegénysorsú tanuló egészen vagy 
részben fel voltak mentve a díj fizetése alól. Vezető tanár: Bogsch 
Sándor dr.

A gyakorlatok anyaga az elmúlt évben a következő volt: Őszi 
növények egyes szerveinek, különösen a virág részeinek kiprepa
rálása és felragasztása. A gyökér, szár, levél, virág és termés össze
hasonlító alaktani vizsgálata. Egyszerű mikroszkopiumi készítmé
nyek eltevése. Mikroszkopiumi metszetek vizsgálata. A sejtoszlás 
és sejtszaporodás jelenségeinek demonstrálása állandó készítmé
nyekben. A növények anyagainak vegytani vizsgálata. Kísérletek 
a növényélettan köréből. Csiráztatás, osmosis, felszívás, párolgás, 
a víz vezetése, asszimiláció, lélegzés, növekedés. Geotropismus 
heliotropismus, mozgás és érzés. Párosítás, szemzés és oltás.

Rendszertanból a tanulók egyes közönségesebb növénycsalá
dokat dolgozták fel. Saját gyűjtésüket feldolgozták, meghatároz
ták és rendszerezték. A szabad természetben pedig a kiránduláso
kon ökológiai és biológiai megfigyeléseket végeztek.

Művészeti rajzgyakorlatok. A természet utáni megfigyelések 
gyakorlására egyszerű használható tárgyak (kancsók, edények 
stb.) rajzolása és festése, foltban, naturalisztikusan és stilizálva. 
A síkdíszítés elemeinek felhasználása a tervezéseknél. A tapaszta
lati látszattan gyakorlására nagy- és kisméretű geometriai test
csoportok, épületrészek rajzolása és festése. Szabadabb művészi 
feladatok 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 45, tandíjmentes: 9. Ó rák: kedden, szerdán és
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csütörtökön d. u. 3—5-ig. Vezető tanár: Oppel Imre. Tandíj havi
5 pengő.

Ábrázoló geometria. Résztvevők száma: Kezdőknél 6, hala
dóknál 5. Tandíjmentes: 2. Végzett anyag: Mértani térmennyisé
gek (pont, vonal, síkidomok, egyszerű testek) ábrázolása három 
képsíkon, a parallel-orthogonális vetítés alapján. Alapvető felada
tok : egyenes nyomai, valódi hosszúsága, hajlásszöge; sík ábrázo
lása, fő- és esésvonal, metsző, párhuzamos és egymásra merőleges 
síkok; egyenes helyzete. Összetettebb feladatok a tanult anyagból. 
Áthatási feladatok, árnyékszerkesztés. Heti óraszám: 2. Tanította: 
Oppel Imre. Havi tandíj: 3 P.

Vívás. Vívótanfolyamra jelentkezett 24 tanuló, ezek közül 12 
haladó és 12 kezdő vívó volt. A kezdők az alapfogalmak elsajátí
tásáig csoportos, aztán éppúgy, mint a haladók, egyéni kiképzés
ben részesültek. Heti órák száma: 3. Tanította: Mikó Imre. Tan
díj : 12 P 80 fill, havonkint. A tanfolyamon résztvett tanulók közül
6 teljesen ingyenes 1 pedig féltandíjmentes volt.

V. SZERTÁRAK ÉS KÖNYVTÁRAK.

Tanári könyvtár. Járattuk a következő folyóiratokat : Aka
démiai Értesítő,. Athenaeum, Budapesti Szemle, Erdélyi Helikon, 
Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, Keresztyén Igaz
ság, Literarisches Zentralblatt, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, 
Magyar Pedagógia, Magyar Szemle, Monatschrift für höhere Schu
ler, Protestáns Szemle, Századok, Zeitschrift für Deutschkunde, 
Zeitschrift für phys. und ehern. Unterricht. Gyarapodás vétel út
ján, A magyarság néprajza. HI. Bp. 1936. Cholnoky Jenő: A föld 
és élete. I—IV. Bp. 1936. Der grosse Duden. Stilwörterbuch. 
Leipzig, 1934. Eckhardt Sándor: Magyar-francia szótár. Bp. 1935. 
Egyetemes történet. A Magyar Szemle kiadása. I. Bp. 1935. Fináezy 
Ernő: Didaktika. Bp. 1935. Horn József: A közgazdasági ismere
tek könyve. Bp. 1936. Horváth János: A magyar irodalmi művelt
ség megoszlása. Bp. 1935. Magyar Horatius. Bp. 1935. Mészöly 
Gedeon: Földiekkel játszó égi tünemény. Bp. 1935. Vietórisz 
József: Régi és új egyházi énekek. Bp. 1935.

Ajándékképpen kaptuk a Fővárosi Statisztikai Hivatal kiad
ványait, dr. vitéz Réz Henriktől két könyvészeti munkáját, báró 
Ohrenstein Györgytől Harsányi: „Magyar rapszódia” c. 4 kötetes 
regényét, dr. Fest Sándortól az Angol Filológiai Tanulmányok I. 
kötetét, báró Petrichevich-Horváth Emiltől „A Petrichevich-család 
általános története“ ’ c. művét. Kerecsényi Dezső dr. 8 kötet, özv. 
Singer Arturné 5 kötet, Farkas Géza dr. 1 kötet tudományos, ille
tőleg szépirodalmi munkát adományozott.

A könyvtár leltározott állománya: 8630 mű, 19.868 kötetben.
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Irodalmi osztálykönyvtár. Magyar irodalmi kötelező olvas
mányok változatlanul a régi páldányszámban: 34 mű, 1700-on felüli 
kötetben. Űj e keretben — a könyvtár 30 éves fennállása után — 
a német és angol irodalmi olvasmányok bevezetése, a tantervben 
előírt kötelező olvasmányokon felül. A német olvasmányokat a 
felső osztályok számára egyenként 50, az alsó osztályok számára 
egyenként 25 példányban szereztük be, összesen 12 művet 500 pél
dányban, mégpedig a VIII. osztálynak: Faust I. Teil (Graeser- 
kiadás); Nietzsche, Auswahl aus seinen philosophischen Schriften 
(H irt) ; Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit (Deutsche 
Bibliothek); a VII. osztálynak: Kleist, Michael Kohlhaas (Német 
Könyvtár) ; Lessing, Minna von Bamhelm (Jeles írók Iskolai 
Tára); a VI. osztálynak: Keller, Kleider machen Leute (H irt); 
Ibsen, Ein Volksfeind (Velhagen und Klasing) ; az V. osztálynak: 
Storm, Der Schimmelreiter, Pole Poppenspäler u. a. Novellen 
(Deutsche Bibliothek); az alsó osztályoknak: Hebel, Schatzkästlein 
(Hafis-Lesebücherei) ; Bürger, Münchhausens Abenteuer (H irt) ; 
Brüder G-rimm, Deutsche Sagen (H irt); Grimms Märchen 
(Loewe). Angol irodalmi olvasmányokból egyenként egy példány
ban beszerzés: 11 kötet Neusprachliche Lesebogen, 23 kötet English 
Authors, összesen 24 kötet. Mind e beszerzések az Irodalmi Osztály- 
könyvtár tagdíjaiból történtek.

Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. oszt. tanulók számára 8 szek
rényben az egyes osztályokban van elhelyezve. Az osztályfőnökök, 
vagy a magyar nyelv tanárai kezelik. Állománya: 1570 kötet. Idei 
vétel 37 kötet pótlásra.

Arany János-köri könyvtár. Állománya: 2875 kötet szépiro- 
a dalmi és tudományos könyv. Az önképzőkör tagjai használták. 

Gyarapodott vétel útján: 38 kötet.
Dal- és Zeneegyesület könyv- és hangjegytára. A Dal- és 

Zeneegyesület tagjai használták. Állománya: 889 kötet könyv és 
zenemű. Idei gyaropdás vétel útján 24 kötet.

Modern irodalmi szertár. Az idei gyarapodás 24 kötet könyv,
1 grammofón és 58 grammofónlemez. A lemezek közül angol nyelvű 
38, mégpedig 13 Audio vox Language Course, 15 Linguaphone 
Travel Course, 10 Linguaphone Literary Course; német nyelvi 
lemez 20, mégpedig 11 szavalat, 9 megzenésített költemény és nép
dal. Intézetünk igazgatóságától egy szemléltető kép: Nagyjaink 
szülőháza. Preisich Miklós VIII. oszt. tanuló adománya egy gram
mofónlemez. Loisch János dr. adománya: Iba Peag ond Tol, von 
Franz Ratzenberger.

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

Fizikai szertár. Ajándékok: Schreiber András V ili. oszt. 
tanulótól rövidhullámú készülék alkatrészei, kondenzátorok, rádió-
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cső, elektromotor, Vadász György V ili. oszt. tanulótól rádióalkat
részek.

Beszerzések: filmvetítőgép; Standard 2X vevőkészülék, transz
formátor, 4 tolóellenállás, 7 drb. 1000 ohm ellenállás, töltésadagoló 
készülék, nagy fagolyó, kampós vassúlyok, különböző anyagú tég
lák és hengerek fajsúlyméréshez, acélrugók, 4 Maey-féle rugós
mérleg, 2 gömbtükör, nedves kamra és fedőlemezek mikroszkóp
hoz, továbbá a következő 5 könyv: „Die Naturwissenschaften” 
1935. évfolyama, „Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok“ VI. év
folyama, K. Darrow: Elementare Einführung in die Wellen
mechanik, A. Eddington: A természettudomány új útjai, G. Joos: 
Lehrbuch der theoretischen Physik. Gyarapodás 37 drb. 1440 P 72 
fill, értékben. Állomány 1467 drb. 36.060 P értékben.

Névtelen adományából a múlt tanév végén 200 P, a Simonyi- 
alapítványból az 1936. évre 150 P 20 fill, jutott a szertárnak.

A tanulók laboratóriumi díjaiból befolyt 1518 P 20 fill, ebből 
eszközök beszerzésére 399 P 15 fill.-t, könyvekre 121 P 37 fill.-t, 
anyagok beszerzésére és javítására 323 P 28 fill.-t, altiszt díjazá
sára 70 P-t fordítottunk, összes kiadás 913 P 80 fill, maradvány 
604 P 40 fill.

Természetrajzi szertár. A természetrajzi szertár új beszerzé
sei: 12 db nagyitó, 1 db kirömött darú, 10 db csipesz, 10 db bonctü, 
11 db növényásó, 2 db üvegkád, 11 db könyv 231 P 42 f. értékben.

Ajándékok: Ligeti Ede úr: Üledékes kőzetek, Werkner La
jos igazgató: Kitömött róka és vidra, Lóránd János IVB.: Graphit 
öntőtégely, Aluminium érc. Kubacska András d r .: 3 db könyv,
Boday Pál VA.: Kitömött kontyos réce és üstökös gém, Fényi Atilla 
IA .: Kitömött mókus, rigó és fogoly. Szertárunk a „Búvár’“ című 
folyóiratot járatja.

Zeneszertár. A szertárt a Dal- és Zeneegyesület kezeli. Állo
mánya 24 hangszer, vonók, dobverők, hangszertokok, összesen 44 
darab. Nagyobb beszerzés az idén nem volt, csak néhány pótlás és 
javítás történt.

Mértani szertár. Beszereztünk 1 kettős kúpot fából. Házilag 
készült 1 szögmérő tábla. Állomány 334 db 4671 P értékben.

Történeti és földrajzi szertár. Gyarapodása: A Föld képe, 
Magyarország gazdaságföldrajzi térképe, Budapest domborművű 
térképe és Abesszinia térképe. Járatjuk a Földrajzi Közleményeket 
és a Földgömböt.

Művészeti rajzszertár gyarapodása: 2 db állandó képkeret 
(50—70 cm.) plakátok részére, asztalos szerszámok a képzőművé
szeti kör építészeti szakosztálya számára, 1 db Normálfilm vetítő
gép (150 P), 1 sorozat film „Elrabolt kincseinkből” , címmel.

Tornaszertár. Gyarapodás: Vétel útján: 7 db bordásfal, 1 db 
ugrószekrény. Ajándék ú tján : 8 db mászókötél, 30 db ugrálókötél,
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20 szakasz bordásfal, 4 db tornapad, 1 db korlát, 1 db nyújtó, 1 pár 
gyűrű, 2 db tornaszőnyeg és 2 db ugrószekrény. Ezeket a szereket 
a M. kir. vallás és közoktatásügyi minisztériumtól kaptuk.

Egészségtani szertár. Gyarapodás nem volt.
Eremgyűjtemény. Állománya 12 kötet könyv és 1445 db érem. 

Gyarapodás 6 db francia kiállítási érem.
Vetítőképes gyűjtemény. Tavalyi állomány vo lt: 1815 dl).

Gyarapodás: Vermes Miklós dr. az V. (fiz. és csillag.) szakcso
port részére 66 db diapozitivet ajándékozott. Sigray Pál úr pedig 
fiúmé—athéni útjáról hozott képekről készített 28 db diapozitivet 
ajándékozott a II. (class.-phil.) és a IV. (tört-földr.) szakcsoport 
részére. Jelenlegi állományunk tehát 1909 db.

Az intézet képtára. Gyarapodás: dr. Szigethy Lajos c. igaz
gató képe, festette Oppel Imre és 1 db színnyomat. Állománya 25 
olajfestésű kép, 1 vízfestmény, 38 fénykép, 2 mellszobor, 25 művé
szi másolat,

VI. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.
Arany János-kör. A kör életét Remport Elek dr. tanárelnök 

felügyelete alatt a következő ifjúsági vezetők irányították: I. tit
kár Schreiber András, II. titkár Scholtz Kornél, III. titkár Szász 
Péter, főpénztáros Kupéi Károly, főkönyvtárosok Császár Dénes és 
Koltai György, főellenőr Bánfi Ferenc. A főkönyvtárosokat tíz al- 
könyvtáros, a pénztárost pedig két osztálypénztáros támogatta. A 
körnek 164 tagja volt. A természettudományok iránt érdeklődők 
részére ezidén külön szakosztályt alakítottunk s az év folyamán 
három ilyen tárgyú ülést tarto tt a kör. Ezenkívül 13 rendes ülé
sünk műsorán tanulmányok, versek, műfordítások, szavalatok és 
szabadelőadások szerepeltek. A bemutatott munkák közül érdem
könyvben örökítettük meg Farkas Gábor tanulmányát, Bánfi Fe
renc szavalatát és Vidor István versét.

A tagok érdeklődése kielégítő volt s kívánságukra egy vita
délutánt is tarto tt a kör a következő kérdésről: Sport és szellemi
ség. Néhány ülésünkön most is megtisztelték a kört megjelenésük
kel a tanári kar egyes tagjai.

A szavalóversenyen Bánfi Ferenc nyerte az első díjat, Pauli- 
nyi Ernő a másodikat. Az évvégi pályázatokon is szorgalmasan 
dolgoztak a tagok. A verspályázat díját Szász Péter nyerte, dicsé
retet kapott Brenner András. A klasszikus műfordítás díját Lorber 
István nyerte, a modern műfordításét szintén Lorber István, míg 
ez utóbbin Riesz Miklós és Brenner András dicséretet érdemelt 
meg. A novellapályázat díját nyerte Schreiber András, ugyanitt 
dicséretet kapott Dezséry Endre, Schavernoch János és Brenner 
András. A tanulmánypályázaton díjat nyert Lorber István és Szász 
Péter, dicséretet Juhi Béla és Soltész László.
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A kör a Dal- és Zeneegyesülettel és a Benczúr Gyula körrel 
együtt egy jól sikerült Erdélyi estet is rendezett, melyen a szereplő 
tagok az erdélyi irodalmat ismertették, tanulmányokban és szava
latokkal.

Benczúr Gyula képzőművészeti kör. Tanárelnöke: Oppel 
Imre. Ifj. elnök: Elischer Gyula, főkönyvtáros: Kovács István, fő
pénztáros : Blaho Miklós, főszertáros: Predmerszky Iván, főjegyző: 
Spielmann Ádám, ellenőr: Bogyó Tamás, alkönyvtáros: Göllniczvöl- 
gyi Béla, aljegyző: Fekete Géza, alszertáros: Farkas Gábor. — Tagok 
száma: 93. — A kör célja a képzőművészetek iránti érdeklődés felkel
tése és ébrentartása, műtörténeti ismeretek közlése, műkritika, müiz- 
lés és kézügyesség fejlesztése. E célok elérésére a következő szakosztá
lyok működtek: 1. építészeti, vezetője: Sikuta Gusztáv és Göllnicz- 
völgyi Béla; 2. szobrászati, vezetője: Elischer Gyula; 3. festészeti, 
vezetője : Szegő Miklós; 4. könyvkötő, vezetője: Blahó Miklós; 5. 
fényképészeti, vezetője: Farkas Gábor és Hartmann György; 6. pro
paganda, vezetője: Schreiber András. — A kör tulajdonát képező 
epidiascop vetítőgép segítségével a következő vetített képes előadá
sokat tartottuk: 1. a Dal- és Zeneegyesülettel és az Arany János kör
rel együtt rendezett „Erdélyi est”-en Elischer Gyula és Blahó Mik
lós Erdély művészetéről; 2. Spielmann Ádám: a magyar fazekasmű
vészetről ; 3. Schreiber András: a magyar fafaragásról; 4. Dezséry 
Endre: Szászország szépségeiről; 5. Messinger Gábor: a brüsszeli vi
lágkiállításról. — A Münnich Aladár alapítvány 15—15 pengős ju
talomdíjának elnyeréséért pályázatot hirdettünk. Beérkezett 5 műsor- 
rajz és 9 plakát; ezek közül az első Fekete Géza, a második legjobb 
Elischer Gyula plakátja volt; ők kapták a jutalomdíjakat. Dicséret
ben részesült Antal Gyula és Sikuta Gusztáv pályaműve. Többször 
megtekintettük a Szépművészeti Múzeumot és a Műcsarnok kiállí 
tásait.

Május 31-től június 7-ig kézügyességi kiállítást rendeztünk a 
tanulók iskolán kívüli munkáiból. A tanári és tanítványi együttmű
ködés dokumentálására ugyanakkor kiállítottuk Oppel Imre tanárel
nök vízfestményeit is. — A kiállításnak igen nagy sikere volt. — A 
kiállító tanulók díjazására és a kör céljaira a következő adományo
kat kaptuk: Ev. Gimnázium Igazgatósága 20 P, Rigler J. Ede gyár
tól 200 ív csomagoló papírost 36 P értékben, Mauthner Ödön cégtől 
20 cserép muskátlit 16 P értékben, Moiret Ödön gyár 8 rajzfüzetet, 
Telefongyár Igazgatóságától 6 db Terta logartárcsát, Müller Testvé
rek gyár 5 aquarell készletet, cserkúti Engel György, Münnich Ala
dár, Tomcsánvi V. Pál, Beck József, Martos Sándorné, dr. Lukács 
Antal, Pásztor István, Pásztor Miksa, Pető Félix- 10—10 P-t. de 
Chatel Ottó, Rumpf Károly, Sigray Istvánná, Ev. Internátus, Wink
ler Lipótné, Pivnyik Jenő, Loránd János, Bókay Árpád, 5—5 P-t, 
Zsakó Andor, Szandtner Béla, Bonta Sándorné 2—2 P-t, dr. Ha
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raszti Sándor, Blahó Ede, N. N., Lengyel Béláné, Józsika Ferkó, 
Fürst Istvánné, Bérezel Vera, Gabos László 1—1 P-t. Fogadják a 
nemesszívű ajándékozók hálás köszönetünket.

Kiváló és ügyes munkáikért a következő tanulók részesültek ki
tüntetésben : Blahó Miklós 15 P-t és 1 logartárcsát, Sikuta G. és Fe
kete G. 15—15 P-t, Gölniczvölgyi B. 10 P-t és 1 logartárcsát, Kovács 
Ö., Szegő M., Antal Gy. ésFáy testvérek 10—10 P-t, Rechnitzer F. 
5 P-t és 1 logartárcsát, Rosenfeld V., Predmerszky T. és Spielmann 
Á. 1—1 logartárcsát, Duday M., Liftner I., Mohácsi L., Tompos M., 
Cselötey L., Siki B., Farkasdy Z., Vitéz L., Pivnyik L, Rázgha M., 
Kupcsák M. 5—5 P-t, Kozma L., Törjék I., Adamasky B., Rumpf K., 
Peháry Gy., Zsabó A., Zsitvay L., Kirchner Á. rajzi felszerelést. — 
Dicsérő elismerésben részesültek: PreisichM., Elischer Gy., Orbán 
D., Placskó L., Bogyó T., Farkas G., Szőke D., Bartsch J., Pásztor I., 
br. Bottlik József és György, Baranyay L. és Deckner G., Loránd J., 
Pekáry-Tóth T. és Érti Gy., a Cserkészcsapat és az Ev. Internátus.

Örömmel jelentjük, hogy dr. Hajdú Ferencné, a Rigler J. Ede 
gyár R. T. Igazgatósága, dr. Légrády Ottó, dr. Buday-Goldberger 
Leó, Winter Ernő RT. igazgató, Vadas Ferenc RT. igazgató, Kürtössy 
László gépészmérnök 50—50 pengő befizetéssel beléptek a kör alapító 
tagjai sorába. Az alapító tagok száma ezzel 38-ra emelkedett. Bárcsak 
minél többen követnék a nemes példát.

Vettünk 150 pengőért egy Normálfilm-vetítőgépet és „Elrabolt 
kincseinkből” című irredenta filmtekercset szöveggel együtt. — Leg
közelebbi tevékenységünk a művészettörténeti diapozitiv és filmgyűj
temény gyarapítása lesz.

Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke: Kerecsényi Dezső dr., 
karnagya: Peschko Zoltán, énektanár. Ifjúsági elnök: Bogyó Ta
más, főjegyző: Bánfi Ferenc, főpénztáros: Kupéi Károly, főkönyv- 
táros: Kemény Pál, főgondnok: Preisich Miklós, ellenőr: Elischer 
Gyula, főrendező: Schreiber András, aljegyző: Vajda György, al- 
pénztáros: Rosenfeld Ferenc, alkönyvtáros: Schmelzer Viktor, al- 
gondnok: Predmerszky Tibor, Farkas Gábor, Soltész László, Groff 
Émil. A tisztikar munkáját 12 tagú választmány támogatta. A ta
gok száma mintegy 200 volt. Az egyesület a szokásos műsoros ülé
seken megbeszéléseken kívül a tavaly bevezetett módon két zene- 
történeti előadást rendezett. Az elsőn Bogyó Tamás Bach, a máso
dikon Soltész László Beethoven művészetét ismertette. Mindkét elő
adást zeneművek illusztrálták. A két hangverseny közül az elsőt, 
március 8-án, Liszt Ferenc emlékének szenteltük. E hangversenyen 
Peschkó Zoltán tanár méltatta Liszt művészi érdemeit. A másodi
kat május 2-án tartottuk. Mindkét hangversenyen szereplésükkel 
nagy segítségünkre voltak az egyesület volt tagjai közül Flesch 
Péter, Knuth Béla, és Salgó Gábor urak. Munkájukért és szívessé
gükért, mely példaadó jele nevelő intézetükhöz való ragaszkodá
suknak, fogadják itt is hálás köszönetünket. Az egyesület tagjai
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közreműködtek intézetünk három ifjúsági egyesületének közösen 
rendezett „Erdélyi est” -jén és más iskolai ünnepélyen. Tavaly meg
szervezett szavalókarunkat az idén tovább képeztük. Vezetője 
Bánfi Ferenc volt. Hangversenyeink jövedelméből az idén is 30 P-t 
adtunk a Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesületnek.

Ifjúsági Gyámintézet. Célja az anyagi segélyre szorult ev. egy
házak és intézmények, nemkülönben egyes szegénysorsú és gyámo- 
lításra érdemes tanulók segélyezése. Tanárelnök: Sólyom Jenő dr„ 
titk á r: Fiacsán József, íőpénztáros: Császár Dénes, főellenőr: 
Blaho Miklós. Márc. 19-én a leánygimnáziummal közösen ünnepélyt 
rendeztünk a Deák-téri díszteremben; előadást tarto tt D. Kovács 
Sándor püspök, verseiből felolvasott Reményik Sándor. A tagok 
megajánlásából befolyt 606.49 P. A bevétel egynegyedét 160 P-re 
kikerekítve az Egyetemes Gyámintézetnek adtuk át. A péceli, hat
vani, diósgyőrvasgyári templomra, Gáncs Aladár síremlékére, a 
tahii ev. középiskolás konferencia költségeire, a szegedi Egyet. 
Luther-Otthonnak 10—10 P-t, a hatvan-gyöngyösi missziói körnek, 
lelkészjelöltek cserkésztiszti kiképzésére 20—20 P-t, a budapesti 
Prot. Árvaháznak 30 P-t, a pesti Ifjúsági templomra 40 P-t, a csur
gói templomra 100 P-t adományoztunk. Megszállott területre 10 db 
Luther-Naptárt juttattunk. Tanulók segélyezésére 273 P-t fordí
tottunk.

Ifjúsági Segélyegylet. Jelen tanévvel az egyesület működé
sének hetvenedik évét zárja le. A hét évtizedből dr. Tóth Kálmán 
32 éven át vezette az egyesületet. Utána mint tanárelnök Sulek Jó
zsef vette át a vezetést. 1928/9-től 1934/35-ig tartó gondos működése 
alatt az egyesület vagyona 4888 P 65 f.-ről 9915 P 54 f.-re emelke
dett. Szegénysorsú és érdemes tanulóink segélyezésére mindig 
nagy figyelmet fordított s a javaslatba hozott összegeket jószívű 
megértéssel és készséggel bocsátotta rendelkezésünkre. Fogadja 
több éven át kifejtett ügybuzgó fáradozásáért mindnyájunk hálás 
köszönetét.

Egyesületünknek a székesfőváros pár év előtt még többezer, 
majd ezer, s a múlt iskolai évben is még 500 pengős évi támogatást 
nyújtott. Ez évben a szanálás miatt a támogatást teljesen beszün
tette. A pénzintézetek közül már csak az Első Pesti Hazai Taka
rékpénztár részesített adományban.

Hogy a kívülről jövő adományoknak szinte teljes mértékű 
megcsappanása ellenére is a múlt évihez képest 507 P 06 f.-rel na
gyobb összegű segélyeket és ösztöndíjakat oszthattunk ki reászo
ruló és érdemes tanulóink közt, azt legnagyobb részben ifjúságunk 
nemes áldozatkészsége, másrészt az egyesület 10.000 P-n felüli tőké
jének kamatai tették lehetővé.

Az egyesület bevételei a folyó tanévben (1935. május 14-től 
1936. június 5-ig): utólagosan befizetett tagdíjak 1934/35. tanévre
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792.20 P, Tagdíjak f. iskolai évre 1746.58 P, Adományok 53.80 P, 
Kamatok 416.65 P, Könyvhasználati díj 44.50 P, összesen 3053.73 P.

Kiadások (1935. május 14-étől 19.36. június 5-éig): Könyvekre 
és írószerekre 910.46 P, Szegénytanulóknak tandíjra és érettségi 
vizsgadíjra 501.— P, Szegénytanulók tejellátására 296 P, Ösztön
díjakra tavalyi értesítő adatainak lezárása után 680 P, Baleseti 
segélyezés 15 P, Vegyesek 13.35 P., összesen 2415.81 P.

A segélyegyleti könyvtárt vitéz Réz Henrik dr. harmadik éve 
kezeli. A kikölcsönzött könyvekről pontosan vezetett ehartotéklis- 
tával, állandó köttetéssel új könyvek beszerzésével, a kiosztás és 
beszedés pontos vezetésével, a kiadott könyvek épségének ellenőr
zésével sikerült olyan könyvállományt teremtenie, hogy ebben a 
tanévben 241 tanulónak 2757 könyvet kölcsönözhetett ki, 25 tanu
lónak csekély díjért, 216 tanulónak pedig ingyen. Az elengedett 
használati díj 1380 P. Az egyesület tanárelnöke vitéz Dengelegi 
Lajos dr.

Cserkészcsapat. A 16-os számú Evangélikus Gimnáziumi 
Cserkészcsapat létszáma a tanév végén 150. Parancsnoka vitéz 
Dengelegi Lajos dr., helyetteseként e tanévben Sólyom Jenő dr. 
vezette a csapatot.

Az öregcserkészek parancsnoka vitéz Réz Henrik dr. cser
késztiszt, az Országos Központi Fegyelmi Biróság tagja.

1935-i nagytáborunkat jún. 21-től júl. 12-ig Putnok és Kele- 
mér között Serényi Béla gróf birtokán tartottuk 60 résztvevővel 
(átlagos létszám: 55 volt). A táborozási költség 30 P Amit fejen
ként, a segítségre szorulóknak a Segélyegylet és a Gyámintézet 
tette lehetővé a részvételt. A táborparancsnoki tisztet Sólyom Jenő 
dr. töltötte be. A szép vidéken és a trianoni határhoz tett kisebb 
kirándulások mellett tartós élményt jelentett a táborozóknak az 
ózdi vasgyár és az aggteleki cseppkőbarlang megtekintése. Haza- 
jövet egy napot Egerben töltöttünk.

Csapatunk 4 tagja résztvett a spalai lengyel nemzeti jubi
leumi nagytáborban, 1 az ingarői (Svédország) öregcserkész világ- 
jamboreen.

Szept. 21—22-én 40-es létszámmal résztvettünk a kerületi 
cserkész játékon Dorogon.

Bekapcsolódtunk a Szövetség által irányított karácsonyi jó- 
tetthétbe; az összegyűjtött ruhát az 1933-i bánki (Nógrád m.) 
nagytábor emlékére a bánki szegényeknek, a játékokat a Prot. Ár
vaháznak adtuk.

Csapatunk egy volt tagja — fogadalomtételének 20. évfordu
lóján — teljes cserkészruhát ajándékozott egy jelöltnek.

Máj. 10-én csapatunk is megrendezte a kémkeresőjátékot.
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Máj. 24-én megjelentünk a Nyugati pályaudvari körzet szem
léjén, az ezzel kapesolatos versenyen a csomózásban az 1., a jel
adásban 2. és az összpontozás eredményeképpen a 2. helyet értük el.

Nevezetes eseménye volt csapatunk belső életének a márc. 
22-i műsoros beszámoló. A fiúk majdnem teljes önállósággal ren
dezték. A falatozó bevételén felül szabad adakozásból 95.37 P-t 
szereztünk a csapat szükségleteire.

Márc. 29-én 9, máj. 24-én 18 jelöltet avattunk cserkésszé. Az 
utóbbi alkalommal Lékai Tivadar kerületi társelnök, körzetveze
tőnk volt szíves a fogadalmat kivenni. A jelölteket Bndrődi Fri
gyes tanár készítette elő.

A vizi munkát Kubacska Ferenc cserkészcsapattiszt irányí
tása mellett Vankó Richárd segédtiszt vezette. Űjabb két kajak 
vásárlásával még nagyobb lehetőséget biztosítottunk a kibontakozó 
Tover-eserkészetnek.

A szokásos próbaanyaggal foglalkozó, kirándulgató, sísportot 
űző többi raj Knuth Béla és Maier András segédtisztek vezetése 
alatt dolgozott. Nagy segítségünkre volt a céllövő gyakorlatokon 
Cservenka Andor mérnök.

idén Moson határába, a Kis-Duna mellé megyünk táborozni.

Ifjúsági Sportkör. Tanárelnöke: Mikó Imre. Atlétikai, cél
lövő, gyephoki, gyorskorcsolyázó, jéghoki, kézilabda, kosárlabda, 
sí, tennisz, torna, úszó- és vivószakosztályok működtek. A budapesti 
középiskolák atlétikai „Hősök emlékversenyén’“ triathlonban 8, 
pentathlonban 8, dekathlonban 8, pentathlon és dekathlon összetett 
versenyben 7, triathlon, pentathlon és dekathlon összetett verseny
ben 6 helyen végeztünk. A KISOK gyorskorcsolyázó bajnokságán 
a III. korosztály versenyén Gündisch 2, Pauncz 3, az I. korosztály 
versenyén, hosszú korcsolyával Götz 1, Schmidt G. 3 helyre került. 
A KISOK kerületi vívóversenyén Kőhegyi az egyéni tőrversenyben 
3-ik lett.

Háziversenyeinket a következők nyerték: Kézilabda : alsós
bajnokság IVA, felsős bajnokság: VI. Sí: lesikló és futóversenyt 
is Bánfi VIII. o. t. nyerte. Tennisz: Kovács ö. VII. o. t., páros: 
Kovács-Knapp.

Jéghoki csapatunk a KISOK bajnokság döntőjébe ju to tt; a 
döntőmérkőzéseket azonban nem lehetett az enyhe tél miatt befe
jezni. Gyephoki csapatunk a KISOK bajnokságon 4. lett. Vizi- 
pólócsapatunk a vigaszdíjversenyen a 2. helyre került.

Sakkor. Sakkörünk élén az idén a következő ifjúsági tiszti
kar állott: elnök Kovács Márton Vili., alelnök Braxatorisz Tibor 
VB, pénztáros Hevesi Kornél Vili., csapatkapitány Fiacsán Jó
zsef Vili.
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Az idén hetedszer rendeztük meg a budapesti Középiskolai 
tizes csapatbajnoksági versenyt. A győztes a Kölcsey rg. csapata, 
megkapta az örökös vándordíját jelképező serleget.

Körünk összejöveteleit szombaton délutánonként tartotta. A 
felügyeletet Kilczer Gyula tanárelnök látta el.

VII. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI 
ÉS HANGVERSENYEI.

1. Tanévmegnyitó ünnep szept. 9-én templomi istentisztelet 
után. 1. Himnusz. 2. Koch István dr. igazgató megnyitó beszéde. 3. 
D. Raffay Sándor püspök buzdító szavai. 4. Hiszekegy.

2. Nemzeti gyászünnep okt. 6-án. 1. Himnusz, közének zene
kari kísérettel. 2. Feleki Sándor: Imádkozzunk, szavalta Mohácsi 
Lajos IVB. o. t. 3. Jánossy István dr. ünnepi beszéde. 4. Scholtz 
Kornél VIII. o. t. felolvasása az aradi tizenháromról. 5. Reményik 
Sándor: Mohács után, szavalta Pauliny Ernő VI. o. t. 6. Hiszekegy, 
közének zenekari kísérettel.

3. Reformáció-ünnep okt. 31-én. 1. Közének: Bűnösök Hozzád 
kiáltunk . . .  2. Reményik: Egy eszme indul, szavalta Fáy István. 
3. Luther irataiból szemelvényeket felolvastak Thiess N., Birkner 
T., Kovács M., Antal Gy., Jakab M., Schmelzer V. 4. Meyer—Szi- 
gethy: Luther, szavalta Blahö Miklós. 5. Erős vár, szavalókórusban 
előadta a IIA, IIIA, IIIB és VII. osztály, 6. Közének: Jövel Szent
lélek 3. v.

4. Dal- és Zeneegyesület első hangversenye március 8-án: 1. 
Liszt: Don Sanche-megnyitó. (Játszotta a zenekar.) 2. Peschko 
Zoltán: Liszt Ferencről. Előadás. 3. Liszt: X. magyar rapszódia. 
(Zongorán előadták: Milkó Imre és Milkó Pál VI. o. tanulók.) 4. 
Vörösmarty: Liszt Ferenchez. (Szavalta: Paulinyi Ernő VI- o. t.) 
5. Liszt: Szerelmi álom. III. nocturno. (Játszotta a zenekar.) 6. 
Liszt: a) Alleluja, b) Ünnepi dal. (Énekkar zenekar kísérettel.)
7. a) Schubert: Scherzi, b) Mozart: Phantasie D-moll. (Zongorán 
előadta: Síki Béla III. o. t.) 8. a) Godard: Berceuse, b) Popper: 
Chanson villageoise. (Csellón előadta: Bogyó Tamás VIII. o. t. ifj. 
elnök. Zongorán kísérte: Preisich Miklós VIII. o. t. 9. a) Schubert- 
Liszt: Ständchen (Horch, horch . . .) b) Lhévinne: Humoreszk. 
(Zongorán előadta: Preisich Miklós VIII. o. t.) 10. Liszt: II. ma
gyar rapszódia. (Játszotta a zenekar.) Az ének és zenekart vezé
nyelte Peschko Zoltán tanár.

5. Nemzeti ünnep márc. 15-én. 1. Himnusz. 2. Kemény Pál
VIII. o. t. felolvasása a nap jelentőségéről. 3. Ennek keretében 
Gyapay Gábor IB, Babos István IIIA, Síki Béla és Szelényi Ödön
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IIIB, Dengelegi András és Mohácsi Lajos IVB. o. tanulók szavalása, 
az ének- és zenekar előadása: Liszt „Magyar ünnepi dal” . 4. Szózat.

6. Vermes Miklós dr. székfoglaló előadása márc. 17-én a lá
tásról fizikai szempontból.

7. Ifjúsági Gyámintézet közös ünnepélye az ev. leánygimná
zium Ifj. Gyámintézetével márc. 19-én este 6 órakor a Deák-téri 
díszteremben. Előadást tartott D. Kovács Sándor dunáninneni püs
pök. Költeményeiből felolvasott Reményik Sándor. Tanulóink kö
zül szerepeltek: Blaho Miklós szavalt, Halászi Sándor hegedült, 
Fiacsán József zárószót mondott.

8. Cserkészcsapat műsoros beszámolója márc 22-én.
9. Simonyi-ünnep márc. 28-án a deáktéri iskolákkal együtt a 

deáktéri díszteremben. 1. Koch István dr. üdvözlő beszéde. 2. Dex 
Ferenc megemlékezése Luttenberger Ágostonról, az elemi iskola 
volt kiváló tanítójáról. Luttenberger néhány dalát bemutatta az 
elemi iskola énekkara ifj. Raffay Sándor vezetésével. 3. Dr. Győry 
Aranka verseiből előadott Vidovszky Kálmánné. 4. Hittrich Ödön 
dr. megemlékezett Kéler Napóleonról és Kéller Teréziáról, a fasori 
gimnázium két nagy jótevőjéről. 5. Schütz H .: 42. Zsoltár, előadta 
a leánygimnázium énekkara és kamarazene együttese Kapi—Krá- 
lik Jenő vezénylésével. 6. Verseiből felolvasott Remport Elek dr. 7. 
Bánkúti Dezső dr. záróbeszéde.

10. A Dal- és Zenegyesület második hangversenye má jus 2-án:
1. Rachmaninov: Cis-moll prélude. (Zongorán előadta Back Tibor 
VI. o. t.) 2. Seitz: Sehnsucht nach der Heimat. (Hegedűn előadta 
Kazacsay Ferenc I. o. t.) 3. Tóth: Gavotte. (Zongorázta Gerson 
György VII. o. t.) 4. Haydn: C-dur zongora-trio. (Előadták Sági 
Andor VI., Bogyó Tamás Vili. és Preisich Miklós V ili. o. t.) 5.
A rany: V. László. (Előadta a szavalókar, vezényelt Bánfi Ferenc 
V ili. o. t.) 6. Händel: Larghetto. (Hegedűn előadta Halászi Sán
dor VI. o. t.) 7. Mozart: D-moll fantázia. (Zongorázta Reiner Ká
roly II. o. t.) 8. Eccles: Szonáta. (Gordonkán előadta Feldmann 
János VI. o. t.) 9. Debussy: Arabesque. (Zongorázta Székely And
rás V. o. t.)

11. Székfoglaló előadások május 9-én. Sólyom Jenő dr. a kö
zépiskolai vallástanítás reformjáról, Levius Ernő a modern izzó
lámpáról értekezett.

12. Cserkészcsapat ünnepélye május 24-én avatással és az is
kolai hősi emlék megkoszorúzásával.

13. Tanévzáró ünnep június 24-én hálaadó templomi istentisz
telet után. 1. Himnusz. 2. Az igazgató felolvassa a jelesek és a ju- 
talmazottak nevét. 3. A Volt Növendékek Egyesülete jutalomdíjai
nak átadása. 4. Igazgató tanévzárása. 5. Évvégi induló.
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Vili. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.

Internátusunk a f. tanévben töltötte be fennállásának kilen
cedik esztendejét. Az eredetileg 40 növendékre tervezett intézet 
évek óta akaratlanul is túlnő keretein és mind befogadóképessége 
mind pedagógiai célkitűzés tekintetében tágabb térre áhítozik. A 
f. tanévre összesen 49 bennlakó és 8 bejáró növendék iratkozott be. 
Ennyi növendék számára már nem tud megfelelő keretet biztosí
tani az intézet s még kevésbbé tudja kielégíteni növendékeinek 
fejlődő érdeklődését a sport, a zene, a képzőművészet, a technika 
iskolán kívüli területein. Még szerencse, hogy sok szülőnek az in- 
ternátusi nevelés lehetőségei felől táplált téves felfogása némi sze
lekcióhoz juttatja az intézetet. Újra meg újra megtörténik, hogy 
a szülő, ki gyermekét erkölcsi vagy szellemi fogyatkozások miatt 
adta intézetünkbe, rövidebb vagy hosszabb idő múlva csalódottan 
kiveszi, mert nem tudja belátni, hogy tíz és egynéhány éves korban 
igen mélyen rögződnek már a gyermeki lélekben a kifejlődött téves 
magatartások és gátlások, úgyhogy azokon határidőre segíteni nem 
lehet, hanem csakis igen hosszantartó, türelmes és állandó nevelői 
munkával. Nagyrészt ilyen okok miatt lépett ki az év folyamán 4 
növendékünk. A megmaradt 53 növendék közül ev. volt 55%, ref. 
30%, más vallásit 15%.A szülők társadalmi állására nézve a iold- 
birtokosság köréből 34%, az ipar és kereskedelem köréből 19%,. 
az értelmiség köréből 28% származott, köztisztviselő volt 10%,. 
katonatiszt 3%, özvegy és magánzó 6%. A szülők lakóhelye szerint 
helybeli 30%,pestmegyei 12%, más megyebeli 45%, megszállott 
területről és külföldről 13%. Növendékeink közül konfirmáltatott 
7, cserkész lett 2 (összes számuk 16), vitézzé avattatott 1.

Az internátus mai keretei között elkerülhetetlen szükség, 
hogy á szülők részéről önkénytelenül gyakorolt szelekciót erősit- 
sük és fokozzuk. Amikor — az intézet első éveiben — 67% volt az 
erkölcsi és tanulmányi tekintetben nagyon is támogatásra szoruló 
növendékeink száma, természetes volt, hogy nevelőmurtkánk nagy 
része abban merült ki, hogy növendékeinket az iskolai fegyelem 
korlátái között megtartsuk és tanulmányi tekintetben lehetővé te
gyük számukra a középiskola elvégzését, most azonban, mikor a 
„rossz tanulók“ ’ száma örvendetesen 15—18%-ra apadt, erkölcsi 
magaviselet tekintetében pedig csak 30% kap jó osztályzatot, a 
többi példást, akkor fájdalmas és feltűnő, hogy még ennyi miatt is 
mily kevés időnk marad arra, hogy a nagyobb számú „jó tanulók” 
erkölcsi és szellemi képességeinek emelésével foglalkozzunk vagy. 
éppen tehetséges növendékeink speciális képességeinek kibontako
zását elősegítsük. Fájdalmas ez főképpen azért, mert kétségtelen,, 
hogy jó tanulóink között akárhány van, aki kiváló tanuló lehetne 
s vannak olyanok is, akikben a szónoki, irodalmi, zenei, festői, ma
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tematikai vagy technikai értelem és szervező képesség kétségtelen 
jeleivel találkozunk. Ha tanári és nevelői munkánk behatóan első
sorban ezekre irányulhatna, akkor ezek sokkal alaposabb és sokol
dalúbb képzettséggel hagyhatnák el iskolánkat, a tehetségesek pe
dig már itt megszabadulhatnának a kezdet tétova ingadozásaitól. 
Különösen itt a fővárosban, ahol a környezet természetes hatása 
éppen az ilyen ifjakra öntudatlanul is érvényesül, kár, hogy a sok 
tehetség nem nyerhet alaposabb és rendszeresebb kiképzést csupán 
azért, mert közhely, hogy elsősorban a gyengéken kell segítenünk. 
Nemzetünk és egyházunk érdeke is azt kívánná, hogy ne a szel
lemi proletáriátust növeljük, hanem olyan ifjakat neveljünk, akik 
széleskörű erkölcsi és szellemi előképzettség birtokában tehetséggel 
kerülnek ki az életbe s így tényleg meg tudják oldani azokat a ne
héz feladatokat, amik majd rájuk várnak.

Internátusunknak a jövőben egyre inkább a tehetségek neve
lésével kell foglalkoznia! Kell, hogy a jövőben egyre gyakrabban 
legyünk tanúi annak, aminek tanúi voltunk márc. 29-i műsoros es
ténkén, ahol növendékeink mint vers- és zeneszerzők, mint színda
rabírók és szellemes előadók szerepeltek vagy az iskola kézügyes
ségi kiállításán, ahol mint kis bútortervezők és készítők'vagy mint 
festőművészek mutatkoztak be. Kitűntek ezek között s ezért juta
lomban részesültek a következő növendékek: Elischer Gyula, VIII. 
(sport, beszédek, festőművészet), Szegő Miklós, VII. (zene és festő
művészet), Dezséry Endre, VI. (irodalom), Bóday Pál, V. (iroda
lom), Szőke Dezső, III. (műhelygyakorlatok), kiváló előmenetelért 
pedig Mikó Miklós, V. Sándor János és Szabó Endre, I. o. n. ka
pott jutalmat. Végül, ami a legszebb s amit szokás szerint taná
raiknak jóváhagyásával maguk a növendékek szoktak odaítélni: a 
„legjobb fiú“ ’ díját, értékes könyvjutalmat, ebben az évben vitéz 
Uray Tibor, VII. o. n. nyerte el.

Az intézet munkája egyébként, a növendékek egészségügyi 
gondozása és ellátása, tanulmányi ügyeiknek vezetése, általános 
műveltségűknek a főváros muzeális, színházi, zenei értékeivel 
való emelése ebben az évben is az előző évi értesítőkben ismertetett 
keretek között mozgott. Legyen szabad az érdeklődőket ezekre a 
lapokra utalni. Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy hálás köszö
netét ne mondjunk azoknak, akik az internátus munkáját érdeklő
déssel kísérték, elsősorban iskolánk igazgatójának, felügyelőjének 
és gondnokának,valamint azoknak, kik adományaikkal ebben az év
ben is felkeresték intézetünket. Ez utóbbiaknak nevét az Adomá
nyok rovatában külön is felsoroltuk.
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IX. A TANULÓK NÉVSORA *

IA osztály.
Áldott Sándor, 1923 Páty (Pestm.), ref.

( 1 , 2 )
Antal Mihály, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Baky Ferenc, 1925 Bpest, r. k. (2, 2) 
Bauer István, 1925 Bpest, izr. (1, 3)

5 Bäuerle Ervin, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Berkovits Péter, 1925 Bpest, izr. k. (1, 1) 
Cselötei László, 1925 Bpalota, ref. (1, 2) 
Dúl Imre, 1925 Bpest, ref. (2, 3) 
Farkas Zoltán, 1925 Pestszentlőrinc, ev. 

(2, 3)
10 Fényi Attila, 1925 Mátraszele (Nógrád- 

megye), ev. (2, 4)
Földes János, 1925 Bpest, izr. (2, 3) 
Fürst János, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Gáncs Aladár, 1925 Székesfehérvár, ev. 

tm. (1, 1)
Glaz Tibor, 1920 Bpest, izr. (1, 2)

15 György András, 1925 Bpest, izr. i. (2, 3) 
Hahn Ödön, 1925 Rákosszentmihály, ev, 

( 2, 2)
Hajdú Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 1) 
Hajnal Albert, 1925 Bpest, ev. (2, 2) 
Heckenast Ottó, 1925 Bpest, ev. (1, 1) 

20 Hesp Vilmos, 1924 Alag (Pestm.), ev. k. 
( 1, 1 )

Hidasy Endre, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Horváth József, 1925 Kölesd (Tolnám.), 

ref. (2, 4)
Jesztrebényi Tibor, 1925 Bpest, ev. i. 
(2, 3)
Kákay László, 1925 Pestszentlőrinc, ev.

( 1, 2)
25 Keleti György, 1925 Bpest, ref. (1, 2) 

Kovács Tibor, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Kőszegi Pál, 1925 Bpest, . ev. i. (1, 3) 
Krump Kálmán, 1924 Bodajk (Fejérm.), 

ev. k. (1, 2)
Lessner József, 1925 Tapolca (Zalam.), 

izr. i. (1, 2)
30 Majercsik Lajos, 1924 Maglód (Pestm.), 

ev. (2, 4)
Marót László, 1925 Miskolc, ev. (1, 1) 
Martos Sándor, 1925 Bpest, ref. (2, 2)

Matolcsy László, 1925 Bpest, ref. (2, 3) 
Miklós Oszkár, 1924 Pécs, ev. ism. (1, 2) 

35 Nandrássy László, 1924 Nyíregyháza, ev. 
i. (1, 4)

Palócz Henrik, 1925 Bpest, ref. (2, 3) 
Pamer Imre, 1925 Ordas (Pestm.), ev. 

(2, 4)
Polereczky András, 1924 Wysoka ad .Tor 

danów (Lengyelorsz.), ev. i. (2, 4) 
Radó Györgv, 1925 Szombathely, ev. i. 

(2, 3)
40 Rózsa Sándor, 1924 Bpest, ev. k. (2, 2) 

Sándor János, 1925 Bpes|, izr. i. (1, 1) 
Schmidt Győző, 1924 Bácsfalu (Brassó- 

rnegye), ev. (2, 4)
Stamp Gusztáv, 1925 Bpest, ev. (2, 4) 
Stauffer Vilmos, 1925 Répcelak (Vas

megye). ref. i. (1, 2)
45 Szabó Endre, 1925 Bpest, ev. i. (1, 1) 

Szemere György, 1925 Bpest, r. k. k.
( 1, 2)

Szenes Emil, 1925 Bpest, izr. (2, 3) 
Szluka István, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Szomorú Tibor, 1924 Mándok (Szabolcs- 

megye), ref. 1, 3)
50 Szönyi Ferenc, 1925 Bpest, ev. (1, 4) 

Tóth József, 1925 Iharosberénv (So
mogyin.), ev. (2, 3)

Tóth-Szöllös Mihály, 1925 Bpest. ev.
(1, 1)

Vineze Mihály, 1925 Orbetello (Italia), 
ref. i. (2, 3)

Vladár Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 2)
55 Weinbrenner Artúr, 1925 Bpest, ev.

( 2, 2)
báró Weiss György, 1920 Bpest, r. k.

( 1 , 3 )

Évközben kimaradt:
Breuer Ottó, 1923 Bpest, ev.
Honti László, 1925 Pécel (Pestm.), ev. 
Sándor Pál, 1925 Mezőhegyes (Csanád- 

megye), ev.

* Rövidítések: k. = .  tandíj-kedvezményes, tm. =  tandíjmentes, f . =  félévre, 
i. =  internátus növendéke, g. =  görögöt, a. =  angolt tanult. A zárójelben 
levő számok közül az első a m agaviseleti érdemjegyet, a második a tanulásbeli 
általános eredményt jelenti. M agaviseleti 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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IB osztály.
Balázs János, 1925 Albertlrsa, ev. k.

(1, 2)
Bálint János, 1925 Hankvágas (Sáros

megye), ev. k. (1, 3)
Banesó Béla, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Báyer Géza, 1924 Alsóság (Vasm.), ev.

'(1, 4)
5 Bognár Géza, 1924 Párizs, ref. (2, 3) 

Bognár Zoltán, 1924 Párizs, ref. (2, 4) 
ifj. de Chatel Ottó, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 
Csontos László, 1925 Székesfehérvár, ref. 

tm. (1, 3)
Deli Pál, 1295 Bpest, r. k. (1, 3)

10 Dick Tamás, 1925 Bpest, ref. (1, 3) 
Drietomszky Jenő, 1924 Bpest, ev. ism. 

(2, 2)
Földes Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 2)

* Gaeng János, 1925 Bpest, ev. (1, 1) 
Grósz Endre, 1925 Bpest, izr. k. (1, 2)

15 Gyapay Gábor, 1924 Isaszeg (Pestm .), 
ev. le. (1, 1)

Gyürüsi Dezső, 1924 Kemenessömjén 
(Vasm.), ev. (2, 4)

Hadinger Tibor, 1924 Maglód (Pestm.), 
ev. (1, 4)

Hárs László, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Havas Róbert, 1925 Bpest, izr. (2, 4)

20 Heves Károly, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Hollósi Miklós, 1925 Szombathely, ev. 

(1, 2)
Honos János, 1925 Rákosszentmihály, ev.

(i, i)
Jekisa Ervin, 1925 Sashalom, ev. (2, 3) 
Kalocsai István, 1924 Bpest, ev. k. (1,1) 

25 Kazacsay Ferenc, 1925 Mezőtúr, ev. ( l ,  3) 
Keresztesi Gyula, 1925 Bpest, ev. (2 ,4 )  
Kosa János, 1925 Mezőberény, ev. tm. 

(1, 3)

Kozma Lajos, 1925 Bpest, ref. k. (1, 2) 
Krivánszky Zoltán, 1925 Bpest, ev. k. 

(1, 2)
30 Kún Bertalan, 1926 Bpest, ref. (1, 2) 

Kurunczi Benedek, 1925 Bpest, ref. tm. 
(1, 3)

Láng György, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Leutwyler Ottó, 1925 Bpest, ref. (1, 2) 
Lindenmayer Arisztid, 1925 Bpest, ev. 

( 1, 2)
35 Lippert László, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 

Löff Pál, 1925 Bpest, izr. (2, 3) 
Ludnay László, 1925 Bpest, ev. (2, 4) 
Malin Róbert, 1925 Bpest, ev. (2, 2) 
Márta József, 1925 Bpest, ev. (1, 4)

40 Martos Péter, 1925 Bpest, izr. (1, 2) 
Pintér Imre, 1925 Sopron, ev. (2, 3) 
Quittner Antal, 1925 Bpest, ref. (2, 3) 
Rényi János, 1925 Bpest, r. k. (2, 3) 
Sárkány Zuárd, 1925 Bpest, izr. (1, 1) 

45 Sebestyén Mihály, 1925 Bpest, ev. (1, 4) 
Suszt László, 1925 Rkeresztúr ev. (1, 3) 
Svéda Ákos, 1923 Szarvas, ev. (2, 3) 
Szever Béla, 1923 Maglód, ev. (1, 4) 
Tartler Ernő, 1924 Bpest, ev. (1, 2)

50 Thurzó Rezső, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Törjék Ferenc, 1924 Gérce (Vasm.), ref. 

0 , 2)
Vándor Ervin, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Varsányi Alfonz, 1925 Üjpest, ev. k. 

( 1 , 1 )
Wahrmann Iván, 1925 Bpest, izr. (1, 2) 

55 Weisz Imre, 1925 Bpest, izr.
Zábori Zoltán, 1925 Cinkota, ev. (1, 4)

Évközben kimaradt:
Gürtler Zoltán, 1924 Bpest, ev.
Keszler Tamás, 1925 Bpest, izr.
Seholtz Ödön, 1924 Bpest, ev.

HA osztály.
Abeles Péter, 1924 Wien, izr. (1, 3) 
Bendes Aladár, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Csegő János, 1924 Nagyvárad, ref. (1,1) 
Csontos József, 1924 Álsónémedi, ref. i.

(2, 4)
5 Debreczy András, 1924 Bpest, ref. (2, 4) 

Deckner Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
Derkay Pál, 1924 Kisszállás, ev. (2, 3) 
Dolp Rezső, 1923 Bpest, ev. ism. (2, 4) 
Domby Sándor, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2) 

10 Éber Ferenc, 1923 Bpest, ref. ism. (2, 3) 
Égető Sándor, 1923 Bpest, ev. ism. (2, 3) 
Faludi Gábor, 1924 Bpest, ev. i. k. (2, 3)

Franczisti Lajos, 1923 Mindszent, ev. 
(2, 4)

Frieder Róbert, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
15 Gabányi-Szathmáry Béla, 1923 Bpest, 

ev. (1, 3)
Gombócz István, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Horn Miklós, 1924 Potor (Slovensko), 

ev. i. (1, 2)
Horváth Gábor, 1924 Cinkota, r. k. (1, 2) 
Jankó Miklós, 1924 Bpest, ev. k. (1, 3) 

20 Károlyfi József, 1924 Bpest, izr. i. (1, 2) 
Kiss István, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Kopa János, 1924 Bpest, ev. k. (1, 4)
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Koreny Béla, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Kovács Gábor, 1923 Bpest, ev. ism. (2, 3) 

25 Kuszenda Lajos, 1924 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Lehner István 1923 Pécs, ev. ism. (2, 4) 
Maiéter Árpád, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Merényi Miklós, 1924 Zalaszentgrót, ev. 

(1, 1)
Mezősi György, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 

30 Mittermann Edgár, 1923 Bpest, r. k. 
( 2, 2 )

Nagy Péter, 1924 Bpest, ref. (2, 3) 
Nándory Pál, 1924 Pestszentlörinc, ev. 

(2, 4)
Novák György, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Nyerges Pál, 1924 Bpest, ref. (2, 3)

35 Pántyik Pál, 1923 Maglód, ev. k. (1, 3) 
Polereczky Pál, 1923 Wysoka (Lengyel- 

roszág), ev. i. (2, 2)
Purgly Béla, 1924 Bpest, ev. i. (1, 3) 
Bábel Zoltán, 1924 Debrecen, ref. (2, 4) 
Rein György, 1924 Bpest, ev. (2, 4)

40 Rumpf Károyl, 1925 Déda, ref. (1, 1) 
Sommer Gusztáv, 1924 Nagvvisnyó, ev. 

k. (1, 2)
Somogyi Gyula, 1924 Bpest, ref. (2, 4) 
Szakács .Tenő, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Szemeti László, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 

45 Szilvássy Zoltán, 1923 Bpest, ev. (1, 2) 
Szögyén János, 1924 Bpest, r. k. (1, 1) 
Takács Gyula, 1924 Gödöllő, r. k. (1,2) 
Telek Leánder, 1924 Monor, ev. (2, 3) 
Tomcsányi Pál, 1924 Bpest, ev. i. (1, 2) 

50 Tűből János, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Varga György, 1924 Sóslrartyán, ev. (1, 4) 
Vas Andor, 1924 Bpest, ref. (1, 3) 
Wolf Tamás, 1924 Wien, izr. (1, 1) 
Zsitvay László, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
M a g á n ta n u ló  :

55 Dombora András, 1924 Bpest, ref. 
É v k ö z ie n  k im a r a d t :
Erdélyi Egon, 1924 Bpest, r. k. 
Eszláry István, 1924 Bpest, ref.

IIB osztály.
Adamasky Géza, 1923 Bpest, r. k. (2, 4) 
Ambrus Gyula, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 
Arnold Ákos, 1924 Passau, ref. k. (2, 3) 
Beck Iván, 1924 Bpest, izr. (1, 2)

5 báró Bottlik Gvörgv, 1924 Bpest, ref.
( 1 , 2 )

báró Bottlik József, 1925 Bpest, ref.
(1, 1)

Brüll Miklós, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 
Dán Ferenc, 1924 Bpest, izr. (1, 2) 
Dobozi Mihály, 1923 Bpest, ref. (2, 4) 

10 Dömők István, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
cserkúti Engel Péter, 1924 Bpest, izr. 

(1, 1)
Fischer Zoltán, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
maróthi Fürst Ferenc, 1924 Bpest, r. k. 

( 1 , 1 )
Gaeng Pál, 1924 Bpest, ev. (1, 3)

15 Götz Jenő, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Gündisch Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Gyárfás János, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 
Halász Imre, 1923 Bpest, izr. ism. (2, 3) 
Horváth Dezső, 1923 Sárbogárd, ref. 

(1, 3)
20 Hódos Frigyes, 1924 Bpest, ev. tm. (1,1) 

Igriczi Lajos, 1924 Bpest, ref. (2, 3) 
Koltai Elemér, 1924 Bpest, ev. (2, 2) 
Kotri Antal, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Kotschy Viktor, 1924 Dunakeszi, ev. (1, 3) 

25 Kónya Ferenc, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Löwy József, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 
nmrgitai Margitay Gedeon, 1294 Bpest, 

ref. (1, 2)

Messer Tamás, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
Möller Győző, 1924 r. k. (1, 2)

30 Nagy Ernő, 1924 Bpest, ref. (2, 2) 
Nagy Iván, 1923 Bpest, ev. ism. (2, 3) 
Novák Norbert Cézár, 1924 Bpest, ev. 

tm. (1, 2)
Oláh János, 1924 Bpest, izr. (1, 2) 
Pajor Aladár, 1924 Bpest,, ev. (2, 2)

35 Pajor Kornél, 1923 Bpest, ev. ism. (2, 3) 
Páris Egon, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Prohászka József, 1923 Pestszenterzsé- 

bet, ev. k. (1, 2)
Raabe Riehárd, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Reiner Károly, 1924 Bpest, izr. (1, 1)

40 Schmidt Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (2, 2) 
Schwimmer Endre, 1924 Bpest, izr. (1, 2) 
Stráner Imre, 1923 Bpest, ev. ism. (2, 3) 
Szadorf Miklós, 1924 Debrecen, ref. (1,3) 
Szemere Tamás, 1924 Bpest, r. k. (1, 2) 

45 Szirmay Iván, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Takács Sándor, 1924 Orosháza (Békés), 

ev. k. (1, 2)
Tóbik János, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Udvardi Sándor, 1924 Pesthidegkút, ev. 
Varga László, 1923 Pesthidegkút, ev. tm. 

(1, 1)
50 Vas József, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2) 

Vitéz Lóránt, 1924 Bpest, ev. tm. (2, 1) 
Wertheimer György, 1924, Bpest, r. k. 

( 2, 2)
Winter András, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Zala Mihály, 1924 Bpest, ev. (2, 4)
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IIIA osztály.
Babos István, 1923 Bpest, ev. k. (1, 1) 
Back Sándor, 1923 Bpet, izr. (1, 2) 
Bálint Béla, 1923 Bpest, r. k. (1, 3) 
Belian István, 1922 Szarvas, ev. (1, 4)

5 Boros László, 1923 Bpest, ev. (1, 2) 
Brencsán János, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Fenyvesi György, 1924 Bpest, ref. (1, 1) 
Heckenast Gusztáv, 1922 Bpest, ev. (1,1) 
Herzog Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 2)

10 Horváth György, 1923 Sashalom, ev. k.
(l, 3)

Hottovi Tibor, 1923 Kispest, ref. i. (1, 2) 
.Tustus József, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Kamrás Károly, 1923 Kiskunlaeháza, 

ref. (1, 4)
Kappeller Miklós, 1923 Bpest, ev. (1, 3)

15 Kárai Kázmér, 1923 Bpest, ref.
Kirchner Ákos, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Kollár Vilmos, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Kovács László, 1923 Bpest, ev. (1, 4) 
Králik Dezső, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1)

20 Kun Miklós, 1923 Bpest, ref. (1, 2) 
Kuti Tamás, 1923 Bpest, izr. (1, 2) 
Lippkai Sándor, 1922 Bpest, ev. (2, 4) 
Majzik Tivadar, 1923 Ercsi, r. k. (1, 3)

IIIB
Baranyai László, 1923 Bpest, izr. (1 ,1) 
Bart József, 1923 Bpest, ev. k. II. f. 

(1, 3)
Bogyó István, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 
Damokos Tamás, 1923 Bpest, ref. k. (2, 2) 

5 Eisenstädter Gvörgy, 1923 Bpest, ev. k. 
( 2, 2)

Eördögh Géza, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Farkasdy Zoltán, 1923 Bpest, ref. tm. 

0, 1)
Fabó Pál, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Frecska Zoltán, 1924 Csanádalberti (Csa- 

nádm.), ev. (1, 3)
10 Gellért István, 1923 Bpest, izr. k. (1,2) 

Gödöllői László, 1923 Szarvas, ref. (1, 4) 
Gráf Sándor, 1923 Debrecen, ref. (1,4) 
Grósz János, 1922 Bikács, (Tolna) ev. 

(2, 4)
Haasz István, 1923 Bpest, izr. (2,4)

15 Halász Tamás, 1923 Bpest, ev. (1,3) 
Hegedűs János, 1922 Rákoskeresztúr, ev.

( 2, 4)
Jánossy György, 1923 Bpest, ev. tm.

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

Molnár József, 1923 Tiszafoldvar, rét. 
(2, 3)

25 Muntag Andor, 1923 Bpest, ,ev. k. (1, 3) 
Pásztor György, 1923 Törökbálint, ref. i. 

(1, 3) '
Pilisi István, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Plan Péter, 1923 Bpest, izr. (1, 1)
Reisz Róbert, 1923 Bpest, r. k. (3, 4)

30 Révész György, 1923 Bpest! izr. (1, 2) 
Sándor Imre, 1923 Bpest, ev. (2, 2) 
Schweiger István, 1922 Bpest, ev. (2, 4) 
Singer Sándor, 1923 Bpest, izr. (2, 3) 
Suszt Kálmán, 1923 Bpest, ev. k. (1, 3) 

35 Szálkái Ottó, 1924 Debrecen, ref. i. (1, 2) 
Szántó János, 1923 Szabadka, ev. (2, 3) 
Szeben Péter, 1923 Bpest, izr. (2, 2) 
Szögyén István, 1923 Bpest, r. k. (2, 3) 
Szőke Dezső, 1923 Nyíregyháza, r. k. i. 

(1, 2)
40 Tolnai István, 1922 Sárszentlőrinc, ev.

(1, 2)
Tolnay Mihály, 1923 Debrecen, ev. (2, 4) 
Turan László, 1923 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Varga-Horváth József, 1923 Bpest, ev. 

tm. (1, 1)
Varga Tibor, 1921 Pesthidegk. ev. (1 ,4) 

45 Weinbrenner Rezső, 1923 Bpest, ev. (2, 2)

osztály.
Jármay Péter, 1924 Bpest, ev. (1, 1) 

20 Juhász Imre, 1923 Bpest, ev. k. (1 ,3) 
Kappel Tibor, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Kisházy Csaba, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Kiss László, 1923. Bpest, ref. (2, 4) 
Klement Károly, 1922 Bpest, ev. (1, 4) 

25 Liftner Iván, 1923 Bpest, r. k. (2, 4) 
Münnich Antal, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Naszvadi Béla, 1923 Bpest, ref. (1, 3) 
Perl György, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Pivnyik Jenő, 1922 Bpest, ev. (2, 4)

30 Porkoláb László, 1923 Bpest, ev. tm. 
(1, 3)

Rázgha Zoltán, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Reich Ákos, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Saár István, 1923 Bpest, izr. k. (1, 1) 
Schloss Tibor, .1923, Bpest ev. (2, 3)

35 Schmidt Jenő, 1922 Bpest, ev. (1, 4) 
Siki Béla, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Sinka László, 1922 Bpest, ev. ism. (2, 4) 
Steyer Ferenc, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Szelényi Ödön, 1923 Bpest. ev. tm. (1, 1) 

40 Taksony Károly, 1923 Bpest, r. k. k .(l, 2) 
Tar Ferenc, 1922 Zsadány, (Bihar) ref. 

(2, 4)
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Telekv Károly, 1923 Szenesigló ref. k. 
(1, 3)

45 Tompos Kálmán, 1922 Kemenesmagasi, 
(Vas) ev. (3, 4)

Ulbrieh Sándor, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Vadas Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
Vidor Miklós, 1922 Segesvár, unit. (1, 3) 
Zsáké Andor, 1922 Segesvár, unit. (1, 3)

Ézközben kimaradt:
51 Ábellá Miklós, 1922 Bpest, ref. ism. 

Horváth Károly, 1921 Szombathely, ev. 
Schultheisz Emil, 1923 Bpest, ev.
Magántanuló:
Kiss Tibor, 1922 Homokterenye (Nóg- 

rád), ev. k.

IVA osztály.
Balogh Ervin, 1922 Rákoscsaba, ev.

(2, 3)
Barna Péter, 1922 Bpest, izr. (2, 3) 
Bartsch József, 1922 Szalárd, (Bihar 

m.), ev, i. (2, 4)
Bloch Artur, 1922 Bpest, izr. i. (1, 2) 

5 Bokor István, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Bolgár Imre, 1921 Hamburg, ev. (1, 3) 
Bún Tamás, 1922 Bpest, ev. (1, 1)
Edvi Illés Gaszton, 1922 Bpest, ev. (1 ,2) 
Érti Vilmos, 1922 Bpest, ev. (1, 2)

10 Fenyő László, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Fischer István, 1922 Bpest, r. k. i. (2, 4) 
Fleischer Endre, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 
Friedrich Eberhard, 1922 Újpest, ev. k. 

( 1, 2)
Fürst Ferenc, 1922 Bpest, ev. (1, 1)

15 Gedeon István, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Jeszenszkv László, 1922 Cinkota, ev. 

(2, 4)
Kemfner István, 1921 Bpest, ev. ism. 

(L 3)
Kilik Jenő, 1920 Bpest, ev. (2, 4)

* Koren Miklós, 1922 Bpest, ev. k. (2, 3)

20 Kupcsák Miklós, 1922 Ózd (Borsód m.), 
ev. k. i. (1, 3)

Lóránt Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 2) 
Majer László, 1921 Bpest, ev. ism. (2, 3) 
Messinger Gábor, Becs, 1920 ref, i. (2, 2) 
Nemeshegyi Péter, 1923 Bpest, r. k. (1, 1) 

25 Obermayer Tibor, 1922 Bpest, ev. (2, 2) 
Pekáry György, 1921 Bpest, ref. (2, 3) 
Poppe Kornél, 1921 Bpest, ev. ism. (1, 3) 
Reischl Mihály, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Riesz György, 1922 Bpest, ev. k. (2, 4) 

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

Schneider András, 1922 Bpest, ev. (2, 4) 
Schön András, 1922 Bpest, réf. (2, 2) 
Sigray Pál, 1922 Bpest, ref. i. (1, 2) 
Székely Géza, 1921 Zirc ev. k. (T, 2) 

35 Szita Andor, 1922 Bpest, ev. tm. (1,1) 
Tóth Kálmán, 1922 Bpest, ref. i. (1 ,2) 
Tóth Tas, 1923 Bpest, g. kath. (1, 2) 
Vereckei Antal, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Vidos József, 1922 Szombathely, ev. (2, 3) 

40 Winkler György, 1922 Bpest, izr. (1, 1)

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

5 Cserépy Attila, 1923 Nagvdorog, ev. k. 
( 1, 2)

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

Duday Mihály, 1922 Bpest, r. k. (1, 3) 
Fáy Ferenc, 1921 Pécel, ev. ism. 
Fischer György, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 

10 Forgács Péter, 1923 Sarkad, ev. tm. 
( 1 ,  1 )

Frey István, 1921 Csikóstöttös, ev. (2, 3) 
Gyárfás Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 
Hadinger Gyula, 1920 Maglód, ev. (1,4) 
Horváth István, 1922 Bpest, ref. (2, 3) 

15 Jeszenszky Gábor, 1922 Bpest, ev. (1,3) 
Kappel László, 1921 Bpest, ev. (1, 1) 
Kálazi Lajos, 1922 Bpest, r. k. (1, 3)

Kiss Imre, 1921 Kajár, ev. (1, 4)
Klaar Frigyes, 1922 Bpest, ev. k. 1. f. é.

( 1 , 3 )
20 Konkoly László, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 

Kőfalvi László, 1921 Bpest, ref. (2, 4) 
Kramer Tibor, 1922 Bpest, r. k. (2, 2) 
Krausz Lajos, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Lehotzky Tibor, 1922 Bpest, ev. (2, 3)

25 Lóránd János, 1922 Bpest, izr. (2, 3) 
Mohácsi Lajos, 1921 Sárrétudvari, ev. 

0, 4)
Papp Dénes, 1922 Bpest, ref. (1, 3) 
Pető T. István, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 
Reidl Szilárd, 1921 Bpest, ev. (2, 3)

30 Relovszky György, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Sajtos Lajos, 1922 Pestújhely, ref. (2, 3) 
Schulteisz József, 1922 Bpest, ev. tm. 

(2, 2)
Somfai Ferenc, 1921 Bpest, ev. i. (1,3) 
Sponer Gerhardt, 1922 Bpest, ev. (2,3)
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35 Sváb János, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Szalay Károly, 1922 Ernőd, ev. (1, 1) 
Szüli Károly, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Trsztyénszky Jenő, 1922 Bpest, ev. (2 ,3) 
Wack Géza, 1922 Bpest, ev. (1, 3)

40 Wollner Béla, 1922 Bpest, izr. (1, 3) 
Zsengellér Lajos, 1922 Bpest, ev. k. (1, 3)

Évközien kimaradt:
Harsányi László, 1921 Karcag, i . k.

VA osztály.
Bauer János, 1921 Bpest, izr. (3, 2) 
Bayer Gyula, 1919 Alsóság, ev. k. (1, 3) 
Bontus Gyula, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Boross Árpád, 1921 Dunaharaszti, r. k. 

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

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

(1, 3)
Csobó Kálmán, 1921 Bpest, ref. (3, 3) 
Dános Péter, 1921 Bpest, izr. (2, 2) 
Demeter Barna, 1920 Bpest, ev. k.

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

Gaál László, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Goldstein József, 1921 Bpest, ev. (1, 4) 
Grünwald Béla, 1921 Bpest, izr. (2, 2) 
Gündisch János, 1921 Medgyes, ev. (1 ,3) 

15 Horváth Elemér, 1921 Cinkota, r, k. (2, 4) 
Horváth László, 1921 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Jórend János, 1920 Bpest, ev. (2, 3)

(1, 1)
Kirschner Zoltán, 1920 Bpest, ev. k.

a  i).
Komáromi Károly, 1920 Bpest, ev.

20 Kovalszky Viktor, 1921 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. (2, 3) 
Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Landau György, 1921 Nyíregyháza, izr. 

( 1 . 2 )

Martin Ödön, 1921 Bpest, ev. (2, 2)
25 Mikó Miklós, 1920 Szombathely, ev. i.

a  i)
Molnár Ferenc, 1921 Baracska, ref. 

(2, 4)
Molnár Jenő, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Nagel Tamás, 1921 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Okányi Lajos, 1921 Bpest, ev. (2, 2) 

30 Paunz Imre, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 
Pántyik János, 1921 Maglód, ev. (2, 4) 
Pásztor László, 1921 Felső-Elemér, ref. i. 

( 2, 2)
Pázsy Lajos, 1919 Bpest, r. k. (1, 3) 
Ráth Szabolcs, 1921 Bpest, ev. (2, 2)

35 Révész György, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 
Simkovics Zoltán, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Szabó Gusztáv, 1921 Bpest, r. k. (1, 1) 
Székely Gábor, 1922 Bpest, unit. (1, 3) 
Szomolányi József, 1920 Bpest, ev. (2, 4) 

40 Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev. (1, 3) 
ITngár György, 1921 Bpest, ev. tm. '(1,1) 
Varsányi Endre, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Weimann György, 1921 Bpest, izr. ( l ,  1) 
Wurm Sándor, 1921 Pozsony, ev. (1, 3)
Évközien kimaradt:

45 Fonod Sándor, 1921 Bpest, ref.
Szentgyörgyi Ferenc, 1921 Bpest, unit.
Magántanuló:
Halászi Sándor, 1920 Kolozsvár, ev.

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

tm. (1, 2)
Buócz Kálmán, 1921 Moliora (Nógrád 

m.), ev. tm. (1, 3)
5 Deák Imre, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 

Deutsch Dénes, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 
Deutsch János, 1921 Bpest, ref. (2, 3) 
Déri János, 1921 Linz (F.-Ausztria), 

ev. (2, 1)
Doroghi Ervin, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 

10 Eösze István, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Frey Tamás, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 
Fritzsche Andor, 1921 Bpest, ev. k. (1, 2)

Groff Emil, 1921 Bpest, ev. k. (1, 1) 
Hetényi László, 1921 Bpest, r. k. (1, 1) 

15 Horváth Antal, 1921 Bpest, ev. g. (1, 3) 
Kanitz Vilmos, 1922 Bpest, ref. (1, 3) 
Keleti Kornél, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 
Kellermann Erich, 1921 Bécs, ev. k. (1, 2) 
Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev. (1, 4) 

20 Liebner István, 1921 Bpest, izr. g. (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, 2)
Mandel Péter, 1921 Bpest, izr. (1, 3)

25 Nagy Ferenc, 1921 Bpest, ref. (1, 4)
Paál Gergely, 1921 Bpest, ref. (1, 4)
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P feiffer Sándor, 1921 Felsőnána, ev.
(1, 4)

Porubszky Egon, 1921 Debrecen, ev.
(1, 2)'

Pósa László, 1920 Losonc, ev. k. (1, 2) 
30 Radó Tamás, 1921 Bpest, ref. k. (2, 2) 

Reimann Ernő, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Rózsa Károly, 1921 Bpest, r. k. k. (1, 2) 
Sándor János, 1921 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Sebestyén János, 1921 Bpest, izr. (2, 3) 

35 Somogyi Zoltán, 1921 Körmend, (Vas 
m.), ev. k. (1, 3)

Spreitzer Ferenc, 1921 Bpest, ref. k.
(1. 2)

Stromfeld János, 1921 Bpest, ev. (1, 1) 
Szepetneki János, 1921 Budafok, ev. k.

(1, 3)

Székely András, 1921 Bpest, izr. (1, 1) 
40 Taksony György, 1922 Bpest, r. k. k. 

( 1, 1)
Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. g. (1, 2) 
Tolnay János, 1920 Bpest, ev. g. ( í ,  3) 
Vitéz Lajos, 1921 Váralja, (Tolna m.), 

ev. (1, 3)
Vydareny Iván, 1921 Bpest, ev. (2, 3)

45 Werkner János, 1921 Bpest, izr. (2, 1)
Winter Rudolf, 1921 Bpest, ref. (2, 3)

M a g á n t a n u ló :
M'authner István, 1921 Bpest, r. k. g. 
Zoltán Pál, 1921 Bpest, r. k.

É v k ö z b e n  k im a r a d t :
Vereczkei Aladár, 1921 Kispest, ev.

VI. osztály.
Achs Károly, 1920 Újvidék, (Báesbodrog 

m.), ref. i. k. a. (1, 2)
Amtmann János, 1920 Újpest, ev. a. 

(1, 4)
Antal Gyula, 1920 Bpest, ev. k. g. (1, 2) 
Back Tibor, 1920 Bpest, izr. a. (1, 2)

5 Bánhegyi György, 1920 Rákosliget, ev. 
tm. g. (1, 1)

Birkner Tihamér, 1020 Bpest, ev. tm. a.
(1, 2)

Brenner Imre, 1920 Pesterzsébet, ev. a. 
(1, 3)

Deák Lajos, 1920 Bpest, ev. tm. g. (1, 2) 
Dezséry Endre, 1920 Bpest, ev. i. a. (1, 2) 

10 Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. k. a. (1, 2) 
Egervári László, 1919 Andrásfa (Vas 

m.), ev. ism. a. (1, 3)
Érti János, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Farkas Gábor, 1920 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Fekete Géza, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3) 

15 Feldmann János, 1920 Bpest, unit. k. g.
(1, J)

Ferenezy Zoltán, 1919 Mezőberény (Bé
kés m.), ev. g. (1, 3)

Graser Andor, 1919 Bpest, r. k. a. (2, 4) 
Hadfaludy Gábor, 1919 Bpest, ev. a. 

(2, 4 )”
Hartmann György, 1920 Bpest, izr. a. 

(2, 3)
20 Jakab Miklós, 1919 Sár (Veszprém m.), 

ev. tm. g. (1, 1)
Juhász Sándor, 1921 Bpest, g. kel. g.

(ú  3)
Kaffka György, 1918 Marcali (Somogy 

m.), r. k. a. (1, 2)
Kail Endre, 1919 Szeged, ev. ism. a.

(4) 3)

Klauszmann Károly, 1920 Bpest, ev. g. 
(4, 4)

25 Knopp István, 1918 Bpest, ev. ism. a. 
(1, 4)

Ivomárnoky Kálmán, 1920 Bpest, ev. a. 
(2, 4) '

Komor Tamás, 1920 Bpest, izr. k. a.
(4, 2)

Krausz Károly, 1919 Bpest, ev. g. (1, 4) 
Krmeczky Pál, 1919 Dunaharaszti, ev. a. 

(2, 4)
30 Kurucz Károly, 1920 Sashalom, ev. k. a. 

(1, 3)
Major Károly, 1920 Irsa (Pest m.), ev. 

g- (4, 3) ‘
Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. a. (1, 4) 
Mihály János, 1920 Bpest, izr. a. (1, 4) 
Milkó Imre, 1919 Jánoshalma (Báes

bodrog m.), izr. a. (1, 1)
35 Milkó Pál, 1920 Jánoshalma (Báesbod

rog m.), izr. a. (1, 2)
Nagy Iván, 1919 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Naményi Tamás, 1920 Bpest, izr. a. (2, 2) 
Oppenheim György, 1920 Bpest, izr. a.

(4, 2)
Orbán Dezső, 1920 Bpest, ref. a. (1, 2) 

40 Palócz István, 1920 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Paulinyi Ernő, 1920 Szöllösardó (Abaúj 

m.), ev. tm. g. (1, 1)
Petrik Zoltán. 1919 Nagytétény, ev. g. 

(1. 3)
Péterfy István, 1920 Bpe3t, ev. i. a. (2, 4) 
Plan Miksa, 1920 Bpest, izr. a. (1, 3)

45 Poneváts Vilmos, 1920 Alag, ev. g. (1 ,3) 
Renner Béla, 1919 Érd (Fejér m.), ev. 

a. (2, 3)
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Sági Károly, 1920 Pestújhely, r. k. a.
( 1, 3 )

Schon Ferenc, 1921 Bpest, ref. a. (1, 1) 
Sehönlebe Brúnó Károly, 1921 Bpest, ev. 

a. (1, 3)
50 Schreter Zoltán, 1920 Bpest, ev. a. (2, 4) 

Semsei Károly, 1919 Irsa (Pest ni.), ev. 
g. (1, 3)'

Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. a. (1, 3) 
Soltész László, 1921 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Solti Tivadar, 1917 Rákospalota, ev. g. 

(2, 3)
55 Streisinger Ervin, 1920 Bpest, izr. a. 

(1, 3)
Sugár Tamás, 1920 Bpest, r. k. a. (1, 2) 
Szilágyi Pál, 1920 Bpest, izr. k. a. (1, 2) 
Szolár Pál, 1920 Bpest, ev. g. (2, 4) 
Takaró Gviirgv, 1921 Rákospalota, ev. a.

(1, 3)

VII.
Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref. a. (3,3) 
Barna Tibor, 1919 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Blaho Miklós, 1919 Bpest, ev. tm. a. (1,1) 
Boczkó Ferenc, 1917 Jolsvatapolca (Gö- 

mör m.), ev. k. a. (2, 3)
5 Bogsch Árpád, 1919 Bpest, r. k. a. (1, 1) 

Bretschneider Harry, 1919 Bpest, izr. a. 
( 2, 2)

Budai István, 1919 Hajmáskér, ref. k. 
a. (1, 2)

Cserépy Zoltán, 1919 Pécs, ev. k. a. (1, 2) 
Décsi Gábor, 1919 Bpest, ref. a. (2, 2) 

10 Dumke Tamás, 1919 Bpest, ev. g. (2, 2) 
Felde László, 1919 Bpest, ev. a. (1, 4) 
Földes György 1919 Bpest, izr. a. (2,1) 
Forgács György, 1920 Gyula, ev. k. a. 

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

15 Gellért Dénes, 1920 Bpest, izr. k. g. (2, 1) 
Gerzon György, 1919 Bpest, ref. k. a. 

(2, 3)
Gölniezvölgyi Béla, 1919 Kispest, ev. k. 

g- (2, 3)
Harsányi János, 1920 Bpest, r. k. g. (2,1) 
Honig László, 1917 Bpest, ev. ism. a. 

(2, 4)
20 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, 3) 
Klein Endre, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Knapp János, 1919 Bpest, izr. a. (2, 1) 

25 Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. a. (1 ,2) 
Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev. g. (2, 2) 
Kőhegyi László, 1920 Szeged, ref. a. (2, 2)

60 Tetlák Andor, 1919 Orosháza, ev. ism. 
g- (2, 3)

Tóth Gyula, 1919 Félszerfalva (Sopron 
m.), ev. tm. a. (1, 3)

Ujágh Zsolt, 1920 Sárafalva (Torontói 
m.), ev. i. a. (1, 2)

Vadnai László, 1921 Sajóeeseg (Borsód 
m.), izr. i. a. (1, 3)

Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr. k. a. (2,4) 
65 Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev. tm. a. (1, 1) 

Vidor István, 1918 Hajmáskér, ev. a.
(1, 4)

Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. a. (1, 3) 
Wertheimer János, 1920 Bpest, ref. a. 

(2, 4)
Windt László, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3) 

Magántanuló:
70 Sági Andor, 1920 Bpest, ev. a.

osztály.
Laborczi András, 1919 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Landler Iván, 1919 Kaposvár, izr. a. 

(2, 4)
30 Manovill Róbert, 1918 Bpest, izr. a. (1,4) 

Márk Lajos, 1919 New-York (Amer.
Egy. Á ll.), r. k. g. (1, 2)

Muncz Frigyes, 1919 Bpest, ev. g. (2, 3) 
vitéz Nagy Ákos, 1919 Bpest, ev. g. 

(1, 3) '
Pető Géza, 1919 Bpest, r. k. k. a. (2, 1) 

35 Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, ev. ism. 
g- (2, 4)

Placskó Lajos, 1919 Ózd (Borsod m.), 
ev. i. a. (1, 3)

Predmerszky Tibor, 1919 Bpest, ev. k. a.
( 1, 2)

Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. a. (2, 1) 
Rosenfeld Ferenc, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2) 

40 Schavernoch János, 1919 Bpest, ev. tm. 
a. (1, 2)

Schmelzer Viktor, 1919 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Schmidt István, 1919 Rákosliget, ev. k. 

a. (1, 2)
Schmőr Géza, 1919 Kecskemét, ev. a. 

(2, 3)
Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. k. a.

( 1, 2)
45 Spielmann Ádám, 1919 Bpest, ev. a. (2, 3) 

Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2) 
Sugár Péter, .1919 Bpest, r. k. a. (1, 2) 
Szabó László, 1919 Bpest, ev. k. a. (2, 2) 
Szász Péter, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 

50 Szegő Miklós, 1919 Bpest, ev. i. a. (1, 3) 
Szendrő Tibor, 1916 Bpest, ev. ism. a. 

(3, 4)



S zívós Gyula, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Tomcsányi Andor, 1918 Bpest, ev. a.

(2, 3)
Torbágyi Geyza, 1920 Bpest, r. k. k. g.

(1, 2)
55 vitéz Uray Tibor, 1919 Iriny (Szatmár 

m.),. ref. i. k. a. (1, 2)
Vajda György, 1919 Bpest, izr. tm. a.

(1, 2)

Vetsey István, 1919 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Vieszt Zoltán, 1919 Nagytapolesány 

(Nyitra m.), ev. (2, 3)
Winkler István, 1919 Bpest, izr. a. (2, 2) 

60 Zala Miklós, 1919 Bpest, izr. k. g . (1, 1)

É v k ö z b e n  k im a r a d t :
Szabadosi Tivadar, 1917 Gyömrő (Pest 

m.), ev.

VIII. osztály.
Ákos Béla, 1918 Bpest, izr. k. a. (1, 2) 
Almásy Dezső, 1918 Lugos, ev. a. (1, 3) 
Apor Mihály, 1918 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Badinyi Gyula, 1917 Besztercebánya, ev. 

a. '(1, 3)
5 Bánfi Ferenc, 1918 Bpest, izr. k. a. (1, 2) 

Bendl Tibor, 1918 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Bogyó Tamás, 1918 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Breitner Ferenc, 1918 Bpest, ev. k. g. 

( 1, 2)
Brenner András, 1918 Komárom, izr. a.

0 , 2)
10 Császár Dénes, 1918 Bpest, ref. tm. a.

(1, 1)
Elischer Gyula, 1918 Bpest, ev. i. a. (1, 2) 
Fáy István, 1918 Pécel, ev. k. I. f. g.

(1, 3)
Fiacsán József, 1918 Bpest, ev. tm. a.

(1, 1)
Fischer Ferenc, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3) 

15 Hevesi Kornél, 1917 Bpest, ref. i. a. (1, 3) 
Kemény Pál, 1918 Bpest, ev. tm. g ..( l , 2) 
Kiár Imre, 1918 Bpest, ref. a. (1, 3) 
Koltai György, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Kovács István, 1917 Bpest, izr. a. (2, 2) 

20 Kovács Márton, 1918 Bpest, ev. tm. a. 
( 1, 2)

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

L iffa  Zoltán, 1918 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Lorber István, 1918 Bpest, ref. a. (1, 1) 
Mann Péter, 1918 Bpest, izr. a. (1, 2) 

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

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

( 1, 2)
Oblath György, 1918 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Preisich Miklós, 1918 Bpest, r. k. a. 

(1, 1)
30 Reohnitzer Ferenc, 1918 Bpest, r. k. a. 

(1, 3)
Riesz János, 1918 Bpest, ref. k. a. (1,1) 
Sc.holtz Kornél, 1917 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Schreiber András, 1918 Bpest, r. k. a. 

( 1, 2)
Schultz Jenő, 1917 Dunaegyháza, ev. tm. 

g- (1, 2)
35 Szabó Dénes, 1918 Bpest, r. k. k. g. (1,2) 

Szűcs István, 1918 Bpest, izr. a. (1, ’3) 
Tauber Andor, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3) 
Thiesz Norbert, 1917 Eger, ev. tm. g.

( 1, 2)
Tibold Frigyes, 1918 Bpest, ref. a. (1, 3) 

40 Tóth Attila, 1918 Bpest, ev. k. a. (1, 2) 
Vadász György, 1918 Kassa, izr. a. (1, 2)

M a g á n ta n u ló :
Elek Ferenc, 1918 Bpest, r. k. g. (1, 3)
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Az iskolai felszerelés értéke.

G y a ra p o d á s Á llo m á n y

vétel
darab

ajándék
darab

érték
P darab érték

P

B útorok 1.270 5 0 .0 0 0
H ázi é s  iro d a i fe ls z e r e lé s — — — 34 2 0 0
T anári könyvtár 137 18 3 0 0 19.868 131 .750
Irodalm i osztá lyk ön yvtár 524 — 900 2 .244 6 .0 6 0
Ifjúsági könyvtár — — — 1.570 4 .0 0 0
Ö nk ép zők öri könyvtár 38 69 150 2 .875 2 .5 9 0
M odern -irodalm i szertár 69 3 500 690 3 .150
K la ssz ik a  f ilo ló g ia i szertár — — — 489 5 .582
F iz ik a i szertár 33 4 1.441 1 467 3 6 .0 6 0
T erm észetra jz i szertár 2 .202 11 942 13.649 16.314
D a l-  é s  Z e n e eg y e sü le ti K önyvtár 24 — 115 889 4 .622
Z en eszertár — — — 44 2  845
M értani szertár 1 1 15 334 4.671
T örtén et-fö ld rajz i szertár 4 — 106 448 2 .399
M ű v észeti rajzszertár 2 — 150 6 3 9 2 .880
T orn a szertár 8 63 3 .399 453 4 .233
E g é sz sé g ta n i szertár — — — 34 56
É rem gyüjtem ény — 6 2 1.457 277
K éptár 2 — 318 91 6 .818
V e títő k ép es  gyűjtem én y

~
66 50 1.881 1.820

A tanulók számának alakulása.
1

ny. m.
11

ny. m.
III

ny. m.
IV

ny. m.
V

ny. m.
VI

ny. m.
VII

ny. m.
VIII

ny. m.
Ö s

nyilv.
szes<
mag.

2n
együtt

1920/21 125 12 96 3 95 i 82 4 56 7 58 7 48 7 46 2 606 43 649
1921/22 116 8 111 8 8 2 - 91 2 56 3 58 4 58 3 48 6 620 34 654
1922/23 118 4 108 3 116 2 83 2 60 6 56 3 49 2 60 1 650 23 673
1923/24 105 3 107 5 98 1 108 2 58 1 57 — 52 3 51 5 636 20 656
1924/25 95 9 107 1 96 4 86 3 57 4 53 2 54 2 47 2 595 27 622
1925/26 83 — 79 1 104- 81 2 58 3 48 — 49 — 51 — 553 6 559
1926/27 75 3 85 2 75 1 102 1 54 3 48 2 48 1 45 1 532 14 5 4 6
1927/28 83 3 65 82 2 73 2 92 — 48 1 47 1 49 1 539 10 5 4 9
1928/29 82 3 72 2 52 85 1 52 1 87 1 46 — 46 1 5 2 2 9 531
1929/30 121 3 71 2 63 2 50 2 75 — 46 1 88 2 43 — 557 12 569
1930/31 119 2 105 1 64 2 61 46 — 73 — 51 1 87 — 606 6 612
1931/32 149 2 103 2 96 2 66 1 45 — 40 — 71 — 49 2 619 9 628
1932/33 93 3 128 2 86 3 89 1 52 1 45 — 39 2 65 — 597 12 609
1933/34 112 1 89 4 112 1 75 1 64 — 49 1 46 — 35 2 582 10 592
1934/35 117 1 102 2 84 1 96 2 74 — 62 — 44 1 45 1 624 8 632
1935/36 112 — 108 1 92 1 81 90 3 69 — 60 — 41 1 653 6 6 5 9
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XI. ÖSZTÖNDÍJAK ÉS SEGÉLYEK.

Állami köztisztviselői 100 P-s ösztöndíjat kapta Császár Dénes 
VIII. o. t.

Dal- és Zeneegyesület 15 P-s jutalomdíját Bánfi Ferenc VIII. 
o. t. az egyesületben végzett kiváló munkájáért kapta.

A Deák-téri német egyház presbitériumának 30 P-s jutalomdíját 
Pósa László V. o. t. kapta a német nyelv tanulásában való kiváló
ságáért.

1894-es érettségizők 30 P-s jutalomdíját Paulinyi Ernő VI. o. t. 
kapta, mint jeles előmenetelű, törekvő és kiváló tehetségű tanuló.

1906-os érettségizők 15 P-s jutalomdíját Tóth Attila VIII. o. t. 
kapta, mint jó előmenetelű evangélikus érettségiző tanuló.

1908- as érettségizők 20—20 P-s ösztöndíja Bánhegyi György és 
Vajda Ödön VI. o. tanulóknak jutott.

1909- es érettségizők 50 P-s jutalomdíját Forgács György VII. 
o. kiváló tanulónak adtuk.

1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványának 15 P-s juta
lomdíját Paulinyi Ernő, mint a testgyakorlásban is kiváló, jeles 
tanuló kapta.

Dr. Bernhard Emil 20 P-s ösztöndíját Groff Emil V. o. t., 10 P-s 
cserkészjutalmát Majercsik Zoltán V. o. t. kapta.

Egy hálás tanítvány 8 P-s jutalomdíját Palócz István mint a 
VI. o. kiváló matematikusa kapta.

Fellner Henrik-alapítvány 40—40 P-s jutalomdíjait Blahó Mik
lós VII. o. t. és Müller Sándor VIII. o. t. a fizikában és matematiká
ban elért kiváló eredményeikért kapták.

Galli Lajos-alapitvány 12 P-s ösztöndíját Ujágh Zsolt internista
VI. o. testgyakorlásban kiváló, jóviseletü, jellemes tanuló kapta.

Góbi Imre^alapítvány 15 P-s jutalomdíját Kovács Márton VIII.
o. t. kapta a történelem tanulásában való kiváló szorgalmáért.

Gretzmacher Jenő-alapítvány 15—15 P-s pályadíját Lorber Ist
ván VIII. o. t. és Szász Péter VII. o. t. nyerték el magyar irodalmi 
dolgozataikkal.

Harkányi János matematikai pályázatának 10 P-s díját verseny
dolgozata alapján Barna Tibor VII. o. t. nyerte el, Harsányi János
VII. o. t. pedig dicséretben és könyvjutalomban részesült.

Heinrich Teddy-alapítvány 10 P-s jutalomdíját Varga László
II. o. t. kapta.

Hősi halottak-emlékalapít vány 15 P-s jutalomdíját Predmerszky 
Tibor VII. o. t. érdemelte ki, mint olyan cserkész, aki személyes pél
dájával a legnagyobb nevelő hatást tette cserkésztársaira.

Lamm Dezső-ösztöndíj 10 P-jét Maier József, mint az V. osz
tálynak a magyar nyelvben legkiválóbb tanulója kapta.

Kund László-féle 10—10 koronás aranyakat Császár Dénes és 
Preisich Miklós kiváló VIII. o. tanulók kapták.

Mauthner Alfréd-alapítvány 25—25 P-s jutalomdíjait Szalay
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Károly IV. o. és Heckenast Gusztáv III. o. példás magaviseletű kiváló 
tanulók kapták.

Münnich Aladár-alapítvány 15—15 P-s díjait Fekete Géza VI. o. 
és Elischer Gyula intemista VIII. o. tanulók, mint a műsortervpályá
zat nyertesei kapták.

Névtelen adakozó múlt évi adományából 50—50 P-s jutalmakat 
kaptak: Riesz János, Scholtz Kornél, Schultz Jenő és Thiesz Norbert 
kiváló VIII. o. tanulók.

Névtelen adakozó 10—10 P-s jutalomdíját a matematikában elért 
kiváló eredményükért Forgács Péter IV. o. és Kalocsai István I. o. 
tanulók kapták.

Orosdy Lajos, korán elhúnyt kedves tanítványunk 50 P-s emlék
díját Jakab Miklós VI. o. példás magaviseletű engedelmes tanuló 
kapta.

Perl Ödönné sz. Ladányi Klán-alapítvány 30 P-s jutalomdíját 
Rázgha Zoltán III. B) osztályú tanuló a magyar nyelvben elért kiváló 
előmeneteléért kapta.

Dr. Renk Ernő felügyelő emlékérmét a vallásosságával példát 
mutató Gáncs Aladár I. o. t. kapta.

Róth-Teleki Johanna grófnő 10—10 P-s ösztöndíjait Forgács 
György, Schavernoch János, Schmelzer Viktor és Stohl Gábor VII. o. 
tanulók nyerték el.

Sachs Frigyes-alapítvány 12 P-s jutalomdíját Spreitzer Ferenc 
V. o. t. kapta az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való ki
válóságáért.

Dr. Serédi Lajos-alapítvány 30 P-s pályadíját Lorber István
VIII. o. t. nyerte el műfordításaival.

Simon Sándor egykori kiváló tanítványunk 25 P-jét a magyar 
nyelv és irodalom tanulásában való jelességével Ungár György V. 
o. t. nyerte el.

Strasser Albert és György a harctéren hősi halált halt két kiváló 
tanítványunk 40—40 P-s emlék- és jutalomdíját Breitner Ferenc és 
Müller Sándor VIII. o. kitűnő tanulóknak ítéltük.

Szántói Körösy Pál Lászlóailapítvány 20 P-s jutalomdíját Szita 
Andor IV. o. szegénysorsú, jóelőmenetelű, tehetséges tanulónak 
ítéltük oda.

Szigethy Lajosné, sz. Brósz Erzsébet alapítványából kitüntető 
jutalomkönyveket kaptak a Szép kultuszáért: Bogyó Tamás VIII. 
o. t., mint zenész, Schreiber András VIII. o. t., mint szépíró, Siki 
Béla III. o. t., mint szavaló és Szegő Miklós intemista VII. o. t., mint 
festő.

Tomcsányi Mór és felesége, Vladár Mária emlékezetére létesített 
tanulmányi alapítványból 40 P-t Boros László, mint a Felvidékről 
származó törhetetlen magyar érzésű, evangélikus, az alapítóval rokon
ságban lévő III. o. t. kapta.
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Volt kiváló tanítvány 50 P-s jutalomdíját Scholtz Kornél VIII. 
o. kitűnő tanuló kapta.

Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s jutalomdíjaiban 
részesültek: Fiacsán József VIII. o. t., Kirschner Zoltán V. o. t., 
Taksony György V. o. t. és Zala Miklós VII. o. t.

Az Ifj .  Segélyegylet és az igazgató rendelkezési alapjának évvégi 
jutalmazó segélyeit kapták: Berkovits Péter, Gáncs Aladár, Gyapay 
Gábor, Hesp Vilmos, Tartler Ernő, Tóth-Szöllös Mihály, Törjék 
Ferenc és Varsányi Alfonz I. o. t. 10—10 P - t; Sommer Gusztáv és 
Varga László II. o. t. 15—15 P -t; Babos István, Králik Dezső, Por
koláb László, Szelényi Ödön, Taksony Károly és Varga-Horváth 
József III. o. t. 15—15 P -t; Dengelegi András és Szita Andor IV. o. t. 
20—20 P - t; Radó Tamás és Sándor János V. o. t. 20—20 P -t; Antal 
Gyula, Birkner Tihamér, Deák Lajos, Déri Zoltán és Szilágyi Pál 
VI. o. t. 25—25 P-t; Cserépy Zoltán, Gellért Dénes, Jánossy István, 
Predmerszky Tibor, Schavernoch Gusztáv, Sikuta Gusztáv, Stohl 
Gábor, Szabó László és Vajda György VII .o. t. 30—30 P-t; Kovács 
Márton VIII. o. t. 30 P-t.

Jutalomkönyvet kaptak az iskola következő kiváló tanítványai: 
Heckenast Ottó és Gaeng János I. o. t . ; cserkuti Engel Péter és 
Rumpf Károly II. o. t . ; Fenyvesi György és Perl György III. o. t . ; 
Fischer György és Nemeshegyi Péter IV. o. t . ; Déri János és Wei- 
mann György V. o. t . ; Farkas Gábor és Soltész László VI. o. t . ; 
Bogsch Árpád VII. o. t . ; Molnár Ottó és Szabó Dénes VIII. o. t.

A jutalomkönyveket az 1909-es érettségizők újabb adományából 
vettük.

A tanulóknak ju ttato tt jótétemények összege:
Az elengedett tandíj és üzemi díj .... .... ....  ........ —. 9,056.50 P
Az elengedett internátusi díjak  ........... ....  ......... 1,500.— P
Az Ifj. Segélyegylet tankönyvdíjainak elengedése ... 1,380.— P
Az Ifj. Segélyegylet tandíjra és érettségi díjra .... .... 496.— P
Az Ifj. Segélyegylet a tanulók tejellátására ............. 276.—- P
Az Ifj. Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyekre .... 500.— P
Az Ifj. Gyámintézet tanulók segélyezésére............... .... 273.— P
Az Ifj. Gyámintézet a tanulók tejellátására ...... .... 75.— P
Az igazgató rendelkezési alapja tejellátásra ............ 37.— P
Az igazgató rendelkezési alapja tandíjra  .......... ......  252.— P
Az igazgató rendelkezési alapja egyéb segélyekre és

jutalomkönyvekre.......................................................  184.— P
Ebédsegélyek értéke ............... ............... ..................  350.—- P
Ösztöndíjak és jutalmak ....................... ........  .... .... .... 1,484.— P

összesen .... .... .... 15,863.50 P
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XII. AZ INTÉZET ALAPÍTVÁNYAI.

Az evangélikus egyházi pénztár kezelésében:

1894-es érettségizők alapítványa .... .... .... ____  _____
1906-os érettségizők alapítványa (100 dollár névértékű 

7%%-os Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank
záloglevél)

1908- as érettségizők alapítványa__  .... .... _______
1909- es érettségizők alapítványa (300 dollár névértékű 

7%-os Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-záloglevél)
1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványa .........
Egy hálás tanítvány alapítványa ....... ................... ....
Fellner Henrik alapítványa ............ ....... . ............. ....
Galli Lajos-alapítvány....................  .... .... .... .... .........
Góbi Imre-alapítvány ......... .................... . .... .... .... ....
Gretzmaeher Jenő-alapítvány ...........................  .... .........
Heinrich Teddy-alapítvány .... .... ........ . .... .........
Hősi halottak-alapítvány .... .... .... .... ____ ____ ....
Lamm Dezső-ösztöndíjalapítvány .... ...............
Mauthner Alfréd-alapítvány .... .... .... ....................  ....
Münnich Aladár alapítványa (40 font névértékű 

4 ^ % -os Budapest székesfővárosi kölcsönkötvény)
Sax Frigyes-alapítvány ............. .............. ......  .........
dr. Serédi Lajos-alapítvány .................... . .... .... .........
várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány (a Deák-téri 

evangélikus testvéregyházak három iskolájának
javára ingatlanba fektetve) .... .................. . .........

Szigethy Lajosné szül. Brósz Erzsébet jutalomkönyv- 
osztó-alapítvány (felerészben az evangélikus gim
názium javára) .... .... ____  .... .... .... ....... .......

Perl Ödönné szül. Ladányi Klári-alapítvány ..............

A magyar egyház pénztárának kezelésében:
dr. Fancsaly Joób Lajos ösztöndíj-alapítvány (betét a 

Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Részvény-
társaságnál) .... .... ____  .... _____ _______  ....

Tomcsányi Mór és felesége, Yladár Mária emlékezetére 
létesített tanulmányi alapítvány ......... .... .... ....

A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Rész
vénytársaság kezelésében:

Szántói Körösy Pál László-jutalomalapítvány (120 dol
lár névértékű 7%%-os Magy. Orsz. Központi 
Takarékpénztár-záloglevél) ................................... .

1,036.— P •

800.— P

1,707.84 P 
681.75 P 
311.95 P 

2,570.07 P 
408.— P 
546.40 P 
918.82 P 
197.51 P 
480.12 P 
134.15 P 

2,053.35 P

650.25 P 
494.37 P 
936.20 P

—.— P

4,486.04 P 
1,600.— P

1,615.37 P 

1,500.— P

600.— P
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A Magyar Jelzálog Hitelbank kezelésében (Vár-
konyi Oszkár dr. ügyvéd, egykori tanítványunk 

nevén):
1889-es érettségizők gyűjtése egy intézeti vidéki telep

létesítésére ................. ........  ....  .........  .................  1,544.— P

A Volt Növendékek Egyesületének kezelésében:
1918-as érettségizők Rátz—Tóth-alapítványa (belefek

tetve Budapest, VII. kér., Gyarmat-utca 101. sz.
6836, pesti 20,810. telekkönyv 31,066 (2): 1976—
1977/32—36,191. h. r .sz. alatti ingatlanba) .... .... —.— P

Rátz László-alap (belefektetve a megelőző ingatlan
ba). Az ingatlan értékében a Volt Növendékek 
Egyesülete 4,202, az 1918-as érettségizők Rátz— 
Tóth-alapítványa 932, a Rátz László-alap 3,533
arányszámok szerint vesz részt .........  ....  ........ —.— P

Internátusi-alap (belefektetve a Budapest, VII. Ameri
kai úti 31,578. és 31,577. új h. r. sz. telekbe .... .... —.— P

Az igazgató kezelésében:
Kirándulási-alap .... . ................. ...........  ...... 342.14 P
Művészeti diapozitív-alap .... „....... .... .... ---- ------  —. 103.10 P
Kund László-aranyak .... ____  .... ...... . .... .... .... .... 500.— P
1909-es érettségizők alapítványkiegészítése .... ____  .... 230.— P

XIII. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.

1. A gimnázium százéves fennállásának emlékünnepét 1923. 
június 10-én ünnepeltük. A volt növendékek erre az alkalomra szer
vezetbe tömörültek és 1924. február 12-én megalakították az Egye
sületet, amely a most lefolyt tanévvel betöltötte működésének tizen
kettedik évét.

Az Egyesületnek ez idő alatt két elnöke volt Évi jelentésünk
ben mindenek előtt az ez évben elhúnyt elnökünkről emlé
kezünk meg.

Dr. Haberern Jonathan Pál, első elnökünk ősrégi szepesi család
ból 1855-ben született. Fia volt Haberern Jonathán tudós filológus
nak és akadémikusnak. Iskolánkban 1873-ban tett érettségit. 
Sebészorvos volt; tudását jeles külföldi és hazai sebészek mellett 
növelte s lett igen fiatalon a székesfővárosi Szent Rókus-kórház 
sebészeti osztályának, majd a rákgyógyítására szolgáló rádium
kórház főorvosa. A háborúban törzsorvosként több sebészeti ősz-
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tályt, majd kórházat vezetett. Sebészeti dolgozataival az orvos
tudományban nevet szerzett magának, tevékenységével az orvos- 
társadalomban vezető szerephez jutott. Érdemei elismeréséül 
egyetemi rendkívüli tanár, udvari tanácsos lett, majd nyugalomba 
vonulása után kormányzói legfőbb kitüntetésben részesült. Élete 
utolsó heteiben a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 
arany doktori diplomával tisztelte meg, ami úgy neki, mint nyolc
vanadik születésnapja alkalmából hozzásereglett tisztelőinek igaz 
örömöt szerzett.

Szépérzékéről tanúskodott értékes műgyüjteménye és képtára. 
Különös szeretettel viseltetett szűkebb hazája, a Szepesség és köze
lebbi honfitársai a szepesiek, a cipszerek iránt, akiknek évtizedekig 
volt elnöke és általánosan kedvelt „Pali bácsi“ -ja. Hűségesen 
ragaszkodott evangélikus egyházához, annak minden intézményé
hez ; a budapesti evangélikusok életében félszázados múltra te r
jedő különböző egyházi és iskolai tisztségeket viselt. Nagy része 
volt a gimnázium jubileumának megünneplésében; megnyitó beszé
det mondott, az üdvözlésekre ő válaszolt. Egyesületünk meg
alakulása is nevéhez fűződik. Az alakuló gyűlés elnökének válasz
totta s e tisztséget nyolc éven át odaadással viselte, mint az össze
tartozás megtestesítője s egyben fenntartója is. Gondolkodását és 
működésének irányát jelzik az alakuló gyűlésen elnöki székének 
elfoglalásakor mondot szavai: „Az egyénnek a fennálló üdvös 
intézmények fenntartásán és továbbfejlődésén kell munkálkodnia.
— Hozzá kíván járulni a gimnázium régi kulturális jelentőségének 
fenntartásához, hogy ilykép a nemzeti kultúra szebb jövője érde
kében működhessünk.“

Elnöki tisztéről betegsége folytán mondott le. Visszavonulása 
után életének 80. évében Budapesten 1936 január 5-én meghalt. 
Benne az Egyház örökös tiszteletbeli felügyelőjét, Egyesületünk 
tiszteletbeli elnökét és örökös tag ját gyászolja. Ravatalánál az 
egyház és az iskola nevében D. Raffay Sándor püspök és 
dr. Hittrich Ödön ügyvezető elnök mondott búcsúbeszédet.

A lemondással megüresedett elnöki székbe 1933 június 10-i 
közgyűlésünk dunaszentgyörgyi Tolnay Kornél nyug. államtitkárt, 
a MÁV volt elnökigazgatóját ültette. Gimnáziiununkban 1881-ben 
te tt érettségit. Iskolánkban fejlődött ki benne mély humánus 
érzése, amely magas közéleti pályáján mindenkor is vezette. 
Mindent a közért és ebben a közösségben az egyén boldogulásáért
— volt vezető elve és tetteinek irányítója. A közlekedésnek első
rangú szakembere volt s azt a közgazdaság egyik legfontosabb 
támaszának tekintette. I tt is a szállítási nehézségek leküzdésére, 
az egyéni érvényesülés lehetővé tételére törekedett. A közérdek 
tekintetében liberális, gazdasági és politikai vonatkozásokban 
reális felfogást mutatott s mint gépészmérnök a kipróbált régi
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vágányokon haladt: gazdasági kapcsolat Ausztriával, a törvényes 
királyság visszaállítása volt vallott meggyőződése. Kiválóan értett 
az érdekellentétek kiegyenlítéséhez. Nyugalombavonulása után 
vezető szerepe volt ipari és kereskedelmi életünkben. (Iparegye
sület, Gyárosok és Gyárigazgatók Klubjának elnöke.) Hatalmas 
könyvtára mutatja sokoldalúságát. Jártas volt a tudományok 
minden ágában; a görög és a latin klasszikusokat eredetiben 
olvasta; beszélte a nyugati és a szomszédos szláv nyelveket.

Nagyságát tudással párosult emberszeretete teszi. Egyesüle
tünk elnökségét is ; amely szerinte inkább korának szólott — szeré
téiből, az iskola és a volt növendékek iránt, fogadta el. Az iskolai 
évzáró ünnepélyen az Egyesület díjait rendesen ő adta át a jutal
mazott tanulóknak hatásos beszéd kíséretében.

Váratlanul húnyt el, klubhelyiségének látogatása alkalmával, 
1936 február 19-én, a közjónak szentelt áldásos életének 72. évében. 
Földi teste Budapesten a kerepesi temetőben nyugszik. Temetésén 
a testületek jelentek meg zászlóikkal, de voltak ott egyes emberek 
nagy számban, akik az ő jótéteményeinek háláját jöttek leróni. 
Ravatalánál az Egyház nagy halottjától a Püspök úr búcsúzott, 
a sírnál egyesületünk nevében dr. Pósch Gyula beszélt.

Mindkét elnökünk emlékét hálás kegyelettel őrizzük.
Az új belügyminiszteri jóváhagyást nyert alapszabályaink 

1935 június 22-én megtartott közgyűlésünkkel léptek életbe s ennek 
folytán a jelen évben mindenben azok határozmányainak értelmé
ben jártunk el. Így a múlt közgyűlésen megejtettük az alapszabály
szerű választást s eldöntöttük sorshúzás útján, hogy a választmány 
egyharmadaként kik fognak a választmányból a folyó és a követ
kező év végével kilépni. De mivel közgyűlésünket az iskolai érte
sítő kinyomatása után tartottuk, azért a választások eredményét, 
valamint a vagyoni állapot kimutatását is, az előző 1934. és az 
1935. évről, utólag és alább közöljük.

2. Az egyesület tisztikara és választmánya.
Tiszteletbeli tagok: D. Raffay Sándor püspök, IV., Deák-tér 4. 

Glatz Oszkár festőművész, I., Városmajor-u. 32. Lamotte Károly dr. 
alpolgármester, V., Vigadó-u. 2. Légrády Ottó dr., a Pesti Hírlap 
főszerkesztője, V., Vilmos császár-út 78. Mikola Sándor ny. gimn. ig. 
c. főig., a M. Tud. Ak. 1. tagja, VII., Vilma királynő-út 33. Szelényi 
Aladár dr. ügyvéd, korm. főtanácsos, IV., Ferenc József-rakpart 3. 
Szigetiig Lajos dr. ny. tb. ig., I., Zsámbéki-út 15.

Elnök: Lamotte Károly dr., Budapest székesfőváros alpolgár
mestere, V., Vigadó-u. 2.

Társelnökök: Németh Ödön dr. egyet, tanár, a Bpi Deák-téri 
Ev. Testvéregyházak közös felügyelője, VI., Izabella-u. 84., Pósch 
Gyula dr., a Pénzintézeti Központ ügyvezető ig., korm. főtan., VI., 
Benczúr-u. 45., Rakovszky István korm. főtan., V., Tükör-u. 3.
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Alehnökök: Buday Boldberger 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 elnök: Hittrich Ödön dr. ny. gimn. ig., e. főig., isk.
I. felügyelő, VII., Damjanich-u. 28/b.

Irodavezető: Dér István ny. rg. tanár, II., Halász-u. 2. II. 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.
Ügyészek: Bogsch Árpád dr. ügyvéd, VI., Andrásy-út 5., Gosz- 

tonyi László dr. ügyvéd, MÁK ig., V., Fáik Miksa-u. 18.
Jegyzők: Neugröschel Endre dr. ügyvéd, IV., Deák F.-tér 3., 

Gusztáv Kornél dr. ügyvéd, V., Báró Aczél-u. 3.
Számvizsgálók: Ilámos Róbert kincst. főtan., II., Ady Endre-u.

17., báró Ohrenstein György földbirtokos, VI., Andrásy-út 112., 
Walkó Lóránt ny. bankig., kincst. főtan., I., Labanc-út 37.

Számvizsgáló póttagok: Bloch Imre építész, VII., Akácfa-u. 50., 
Cukor Gábor dr. bankig., I., Szentháromság-u. 9., egerszalóki Czigler 
István dr. ügyvéd, korm. főtan., VI., Andrássy-út 9.

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

vezérig., IX., Lónyai-u. 17., ifj. Bókay János dr. író, VII., Dam
janich-u. 14., Berczeli Harry dr. ügyvéd, V., Hold-u. 25., Brechtel 
Frigyes dr. ezredes-hadbíró, VI., Teréz-körút 44., cserkúti Engel 
György ny. bankig., V., Ferenc József-tér 5—6., Faibinyi Géza dr. 
orvos, adjunktus, VIII., Sándor-u. 2., Fellner Pál orszgy. képviselő, 
VI., Benczúr-u. 11., Fellner Vilmos dr. g.-mérnök, VI., Benczúr-u.
II . , Fenyő Miksa, a GyOSz elnöke, V., Akadémia-u. 1., Haberern 
György szív. tisztviselő, II., Csalogány-u. 50., Heckenast Gusztáv dr. 
orvos, XI., Horthy Miklós-út 148., Kelemen Ferenc, M. Ált, Földhit. 
ig., V., Bálvány-u. 7., Kéler Tibor dr. táblabíró, VII., Szinnyei 
Merse-u. 2., Klein Ferenc Gábor, Ganz-Danubius rt. vezérig., II., 
Orgona-u. 7., Koós Miklós alezredes, szárnysegéd, I., Ybl Miklós-tér
2., 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., Münnich Aladár orsz. közép, tanácsos, V., Gróf Vigyázó-u. 8., 
ifj. Oravecz Pál dr. fogorvos, egyet, tanársegéd, IV., Kossuth Lajos- 
u. 17., Pözel István dr. ügyvéd, IV., Kaplony-u. 9., Präger Pál 
Ganz-Danub. vezérig., X., Kőbányai-út, Saxlehner Ödön nagykeres
kedő, VI., Andrássy-út 3., Schreyer Endre vezérig., IV., Piarista-u.
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12., Teasdale Ottó tűzoltófőparancsnok, IV., Gerlóczy-u. 6., Tors 
Tibor Bp. H.-szerkesztő, orszgy. képviselő, IX., Üllői-út 11., Vajda 
Ödön g.-mérnök, egyet. r. tanár, I., Hantos-n. 13., Werkner Lajos 
gyáros, V., Wekerle S.-n. 19., Zsigmondy Dezső mérnök, korm. főtan.,
1., Plósz Lajos-u. 11., Zsigmondy Kálmán min. tan., VII., Dam- 
janich-u. 8.

Választmányi póttagok: egerszalóki Czigler Béla gyáros, I., 
Horthy M.-út 54., Elischer Pál mérnök, V., Hold-u. 2., Oppel Henrik 
mérnök, V., Kossuth L.-tér 4., vitéz Raffay Béla bírósági v. mérnök,
11., Csalán-u. 33., Vidor Pál műépítész, VI., Liszt Ferenc-tér 2.

A tanári testület képviselői: Koch István dr., VII., Vilma 
királynő-út 17—21., Bereczky Sándor ny. tb. ig., II., Ábrányi 
Emil-u. 3.

Kiküldött választmányi tagok: Bogsch Sándor dr. gimn. tanár, 
Kovács János gimn. tanár.

A választmány Soltz Oszkár dr. helyébe a póttagok közül sor
solás útján Heckenast Gusztáv dr.-t hívta be rendes választmányi 
tagnak.

Az egyesület megválasztott választmányától 1935—1936. egye
sületi év végén automatikusan kilépnek:

Brechtel Frigyes, Kéler Tibor, Klein Ferenc Gábor, Koós Mik
lós, Ligeti Pál, Moravcsik Gyula, Präger Pálx Scholtz Oszkár, Werk
ner Lajos, Zsigmondy Kálmán. Nevezetteket a közgyűlés 1936 június 
12é-n újból megválasztotta választmányi tagokká.

Az 1936—1937. egyesületi év végén kilépnek: Berczely Harry, 
Fellner Pál, Fenyő Miksa, Kelemen Ferenc, Markos Olivér, Münnicli 
Aladár, Pözel István, Saxlehner Ödön, Schreyer Endre, Tors Tibor.

3/a. Pénztári és vagyoni állapot az 1934. évben.
Múlt évi jelentésünk szerint 1933 december 31-én a Magyar 

Általános Hitelbank, budapesti pénzintézet, a rendelkezésünk
alatt álló következő számlákat vezette:
Kötött kamatozású számlát .... 942.— P és
folyó számlát .............. 312.— P__________

Összesen: 1.254.— P állaggal
A múlt év folyamán tagdíjakból .... .... .... 1.952.21 P
kamatokból .... .... ............ . - .... .... .... 14.68 P folyt be

3.220.89 P
ezzel szemben a folyó kiadások .... 1.795.89 P-t tettek ki,
úgy hogy az 1934. év végével ......... .........  1.425.— P készpénz
állomány mutatkozik a Magyar Általános Hitelbanknál, még pedig 

973.— P kötött kamatozású számlán és 
452.— P folyó számlán.
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A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél
1933 december 31-én folyószámlán ...... . 194.—- P és

57.80 schw. Prs.
takarékpénztári betétkönyvön pedig ........ . 249.43 $
készpénzkövetelése volt Egyesületünknek. Az évi kamatok hozzá- 
írásával ezen összegek 1934 december 31-én:
folyó számlán .... „............ ............. ,......  198.— P-re és

58.40 schw. Frs-ra
takarékpénztári betétkönyvön pedig ......... 256.18 $-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
könyvben 8166. betétsz. és 31.577. hrsz. és ill. 8167 betétsz. 31.578. 
hrsz. alatt felvett telkek.

2. A VII., Gyarmat-utcában fekvő 211.50 négyszögöl kiter
jedésű és a Budapest-balparti telekkönyvben 6136. betétsz. 31.066/2. 
hrsz. alatt felvett telek. Ezen utóbbi telek megvásárlására fordított 
8.667 P-ből 4.202 P-t Egyesületünk

3.533 P-t az Egyesületünk kezelése alatt álló Rátz-alap, 
932 P-t pedig a Rátz- és Tóth-alap folyósítván, annak 

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

Budapesten, 1935 június hó 14-én.
Hámxos Róbert s. k. Walkó Lóránd s. k.

Báró Ohrenstein György s. k. 
számvizsgálók.

3/b. Pénztári és vagyoni állapot az 1935. évben.
Múlt évi jelentésünk szerint 1934 december 31-én a Magyar

Általános Hitelbank budapesti pénzintézet, a rendelkezésünk alatt 
álló következő számlákat vezette:
Kötött kamatozású számlát .... . .. .... .... 973.— P és
folyószámlát .........  .............  .......  .... 452.— P

Összesen: 1.425.— P állaggal.
A múlt év folyamán tagdíjakból és adomá

nyokból .............................................. 1.520.10 P
kamatokból (költségek levonásával) ......... 18.38 P folyt be

2.963.48 P
ezzel szemben a folyó kiadások ......... .... 1.710.60 P-t tettek ki,
úgy hogy az 1935. év végével .............. .... 1.252.88 P készpénz



79

állomány mutatkozik a Magyar Általános Hitelbanknál, még pedig: 
1.003.— P kötött kamatozású számlán és 

249.88 P folyószámlán.
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél

1934 december 31-én folyószámlán .......  198.— P
58.40 schw. Frs

takarékpénztári betétkönyvön pedig ......... 256.18 $
készpénzkövetelése volt egyesületünknek. Az évi kamatok hozzáírá- 
sával ezen összegek 1935 december 31-én
folyó számlán ......  .... ...................  ........ 201.50 P-re

59.— schw. Frs-ra
takarékpénztári betétkönyvön pedig .... 262.65 $-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
könyvben 8166. betétsz. és 31.577. hrsz. és ill. 8167. betétsz. 31.578. 
hrsz. alatt felvett telkek.

2. A VII., Gyarmat-utcában fekvő 211.50 négyszögöl kiter
jedésű és a Budapest-balparti telekkönyvben 6136. betétsz. 31.066/2. 
hrsz. alatt felvett telek. Ezen utóbbi telek megvásárlására fordított 
8.667 P-ből 4.202 P-t Egyesületünk

•3.533 P-t az Egyesületünk kezelése alatt álló Rátz-alap, 
932 P-t pedig a Rátz- és Tóth-alap folyósítván, annak 

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

Budapesten, 1935 június hó 14-én.
Hámos Róbert s. k. Báró Ohrenstein György s. k.

számvizsgálók.

Nyomtatott felhívásokat küldtünk tagdíjhátralékos tagjaink
nak, hogy tartozásaikat rendezzék s csak ezután alkalmaztuk alap
szabályaink idevágó rendelkezéseit: „Azt a tagot, aki tagdíj- 
fizetési kötelességének felhívás ellenére egy éven át eleget nem 
tett, a választmány a tagok sorából törölheti.“ (10. ;§•.) „Kivételes 
méltánylást érdemlő esetben a választmány a rendes vagy pártoló 
tagot a tagdíjfizetés kötelezettsége alól meghatározott időre tel
jesen vagy részben felmentheti, avagy a fennálló tagdíjhátralékot 
elengedheti.“ (7. !§'.) A választmány még ahhoz is hozzájárult 
a felmerült esetekben, hogy a hátralékok részletekben róhatok le 
s így nem akarta szaporítani a törlések, illetve a kilépések számát. 
De azokra nézve, akik; bár módjukban állna, az amúgy is csekély 
évi 4 pegő tagdíjat befizetni — a felhívásra sem tettek eleget 
fizetési kötelezettségeiknek, a választmány kimondott véleménye
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az, hogy ezek nem számítandók az egyesület tagjai sorába, ezek 
már maguktól kilépetteknek tekinthetők, vagyis törlendők. A 
tagoknak ugyanis erkölcsi kötelessége az egyesület céljait elő
mozdítani s ennek egyik módja az anyagi támogatás. Az az iskola
társ pedig, aki éveken át semmi áldozatot sem hoz, aki annyira 
sem. becsüli az eszmei célokért működő egyesületet, annak tagságát 
már önmagától megszűntnek tekinthetjük, azt méltán törülhetjük 
sorainkból.

Minthogy új alapszabályaink módot nyújtanak arra, hogy 
alapító tagjaink jogi személyek is lehetnek (4. !§.), nyomtatott 
felhívásokat intéztünk pénzintézetekhez, ipari és kereskedelmi 
vállalatokhoz s ennek eredménye az lett, hogy tíz társulat lépett 
be 100 P alapító tagsági díj befizetése mellett alapító tagjaink 
sorába.

Az újabban belépett tagjaink névsorát alább közöljük és új 
tagjainkat örömmel és szeretettel köszöntjük.

AZ ÚJABBAN BELÉPETT TAGOK NÉVSORA:

Alapító tagok.
1911. Breuer Tibor, Szlovák Cementgyárak igazgatója, Bratislava 

Gundulic-u. 8.
1890. egerszegi Egry Aurél, ügyvéd, felsőházi tag, V., Deák 

Ferenc-u. 1. •
1905. Gosztonyi László, ügyvéd, MÁK ig., V., Fáik Miksa-u. 18. 
1905. Sonnenberg Marcell Schenker és T. Rt. ig., VI., Munkácsi-u. 23.

Pénzintézetek és Iparvállalatok:
Angol-Magyar Bank, V., Vilmos császár-út 32.
Hydroxygen Rt., XI., Budafoki-út 72.
Leipziger Vilmos szesz-cukorgyár, (Fellner), VI., Benczur-u. 11. 
Magyar Nemzeti Bank, V., Szabadság-tér 8—9.
Magyar Ruggyantaárúgyár rt., X., Kerepesi-út 17. 
Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű, V., Nádor-u. 36.
Salgótarjáni Kőszénbánya rt., V., Arany János-u. 25.
Stühmer Frigyes csokoládé-cukorkagyár rt.,VIII., Szentkirályi-u. 8. 
Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya (dr. Gattein István), V., 

Nádor-u. 36.

Rendes tagok.
1898. dr. Benedicty Géza, ny. min. tanácsos, Tápiószele.
1914. vitéz Cséry Miklós, oki. mérnök, VIII., Vas-u. 15/a.
1898. Csordás István, máv. üzletigazgató, Miskolc.
— Détsy Károly Frigyes, Egyesült Izzó Rt. vezérig,. Újpest, 

Váci-út 36.
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1933. Galló (Goldmann) Ferenc, jh., titkár Magyar Divatos,. VI., 
Benczúr-u. 45.

1915. dr. Hajcsi György, ügyvéd, IV., Kecskeméti-u. 11.
1902. dr. Hári Géza, Leszám. és Pénzv. ig., III., Mandula-u. 20.
1924. Holitscher Géza, oki. mérnök, I., Kissvábhegyi-út 18.
1895. dr. Ittzés Zsigmond, vm. t. főorvos, Kaposvár, Fő-utca 55. 
1915. Kemény László oki. mérnök, építőmester, I., Ferry O.-u. 82. 
1898. Koós Aladár, Berlin, Siemenswerke, VI., Felsőerdősor-u. 1.
1925. dr. Lakner György, tisztviselő, Magyar Ált. Hitelbank. 
1920. Landauer Péter, gyárigazgató, II., Orgona-u. 5.
1924. dr. Mezei Tamás, banktisztviselő, VI., Andrássy-út 113.
1897. dr. Nádossy István, VII., Erzsébet-körút 39.
1926. dr. Nötel Vilmos, tisztviselő, XI., Horthy Miklós-út 14. 
1915. Oszuczky István, szfőv. mérnök, III., Újlaki rakpart 3.
1925. dr. Piri Lajos, közkórházi s.-orvos, IX., Gyáli-út 1.
1893. dr. Rácz Jenő, ügyvéd, IV., Váci-u. 9.
1895. Sárkány Ervin, műépítész, V., Báthory-u. 17.
1931. Spitz Gábor, orvostanhallgató, Székesfehérvár Simor-u. 23.
1898. dr. Szidon Dezső, ügyvéd, VII., Almássy-u. 3.
1920 dr. Urbán Tibor, M. Vasúti Forg. Rt. h. ig., V., Tükör-u. 3. 
1887. Schneider Gyula ny. szfőv. tanár, III., Timár-u. 15.

Pártoló tag.
1926. Steiner László magántisztviselő, VII., Rottenbiller-u. 35.

Megfestettük a tanári testület hozzájárulásával dr. Szigethy 
Lajos ny. evang. gimn. tanárnak és címzetes igazgatónak 
arcképét Oppel Imre gimn. tanár festőművésszel. Ezzel is a 
mi tiszteletbeli tagunk iránt való elismerésünket akartuk kifejezni 
kiváló tanári és irodalmi működéséért. Üdvözöltük születésének 
70-ik évfordulója alkalmából D. Raffay Sándor bányakerületi 
püspököt és tiszteleti tagunkat azzal a kívánsággal, hogy az egyház 
és haza érdekében kifejtett nagyértékü munkásságát Isten kegyel
méből még több évtizeden át szerencsésen folytathassa.

Üdvözöltük Glatz Oszkár festőművészt, tiszteletbeli tagunkat, 
a magyar népviselet lelkes hívét és buzgó terjesztőjét abból az 
alkalomból, hogy Buják község az 1935 augusztus 24-én tar
tott kultúrünnepséggel kapcsolatban díszpolgárává választotta.

Üdvözlő sorainkkal kerestük fel dr. Vajda Ákost, aki a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár ügyvezető igazgatója lett és Vajda 
Ödönt, az új műegyetemi ny. r. tanárt,

Rendezésünkben előadásokat tartottak: dr. Szalhi Mihály író : 
Tudomány és lélék, k. Kisházy Ágoston Gyula Máv. főfelügyelő: 
Szemelvényes beszámoló Bonfini müveinek magyar fordításáról —
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1935 okt. 24-én: Dr. Kubacska András ev. gimn. c. igazgató-tanár: 
Érdekes jelenségek a rovarok életében, -— 1935 december 12-én; 
Dr. Vermes Miklós 6v. gimn. tanár június 12-én, a közgyűlés alkal
mával tartott előadást a rádióról.

Meghívtuk tagjainkat a gimnázium tanárainak székfoglaló 
előadásaira. Székfoglalót tartottak: dr. Vermes Miklós: A látásról 
fizikai szempontból — 1936 március 17-én; dr. Sólyom Jenő: A 
középiskolai vallástanítás, reformjáról és Levius Ernő: A modern 
izzólámpáról — 1936 május 9-én.

Fiacsán József és Kovács Márton VII. oszt. tanulók egyesüle
tünk segélyével is támogatva kerékpáron Németországban tanul
mányi utat tettek s arról vetítettképes előadást tartottak.

Részlvettünk a Szarvasi Öreg Diákok 100. összejövetelén, 1936 
január 4-én, amikor is a 11 évvel azelőtt alakult egyesület tagjainak 
családias jellegű összetartásáról és nagy életrevalóságáról tett tanú
ságot. Az üdvözlő társintézetek és egyesületek sorában részünkről 
dr. Hittrich Ödön köszöntötte a „jó munkát“ végző Szövetséget.

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete ez évben is 250 
pengőt ju tta to tt egyesületünknek. Egyesületünk hálás köszönetét 
mond a TÉBE-nek megértő támogatásáért.

Alapító tagjaink szaporodása (12) anyagi erőnket tetemesen 
növelte. Fájlaljuk a csupán anyagi okokból történt kilépéseket, 
de egyben reméljük is, hogy a kilépettek egy része az anyagi hely
zet javulásával újra tagjaink sorába lép, amire az új alapszabály 
módot is nyújt. Hisszük továbbá, hogy az elvesztett tagok helyébe 
újak fognak belépni.

Azokat a volt iskolatársakat pedig, akik még nem tagjaink, 
ehelyütt is belépésre szólítjuk fel. Belépési nyilatkozatokat kap
hatnak a gimnázium igazgatósági irodájában, de jelentkezhetnek 
egyszerű levelezőlapon is, megadva pontos címüket és jelezve azt, 
hogy melyik tagsági (alapító, rendes, pártoló) minőséget óhajtják 
s melyik évben tettek iskolánkban érettségit. Iskolánkba járó gyer
mekek szülői és iskolánk barátai is lehetnek egyesületünk tagjai.

Egyesületünk 13-ik éve elé a jól végzett munka tudatával és 
a megerősödés reménységével nézünk.

XIV. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

A május 19, 20, 22 és 23-án tartott írásbeli érettségi vizsgá
latokra a püspök úr a következő tételeket tűzte k i :

1. Magyar nyelv- és irodalomból: a) Petőfi költői fejlődése, 
b) Párhuzam Mária Terézia és II. József abszolutizmusa között.

2. Latin nyelv- és irodalomból: Milyen kötelességeik vannak az 
ifjaknak és öregeknek? Hogyan viselkedjék a hivatalnok és a magán
ember? (Cicero: De officiis. Liber I. 34. caput 122—124).
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3. Német nyelvből: Jókai Mór:.A magyar nép élce A nagy 
tök és a nagy ökör. Eredeti szöveg.

4. Görög nyelv- és irodalomból: Nestor felismeri a távozó Athé
nét, övéivel és Telemachossal együtt áldoz neki. (Hóm. Od. III. 
371—398).

A június 15-től 19-ig tartott szóbeli érettségi vizsgálatokon Kiss 
Jenő dr. egyet, tanár elnökölt. A kormányt Gombocz Endre dr. egye
temi rk. tanár képviselte.

A vizsgálatokon a tanulók a következő eredményeket érték el:
Kitüntetéssel érettek: Császár Dénes, Fiacsán József, Müller 

Sándor, Scholtz Kornél.
Jelesen érettek: Breitner Ferenc, Lorber István, Molnár Ottó, 

Preisich Miklós, Riesz János, Schultz Jenő, Szabó György Dénes, 
Thiesz Norbert.

Jól érettek: Apor J. Mihály, Ákos Béla, Bánfi Ferenc, Bendl 
Tibor, Bogyó Tamás, Elischer Gyula, Kemény Pál, Koltai György, 
Kovács Márton, Mann Péter, Csergő Ferenc, Oblath György, Schrei
ber András, Szűcs István, Tóth Attila, Vadász György.

Érettek: Almásy Dezső, Badiny Gyula, Bx-enner András, Elek 
Ferenc, Fáy István, Fischer Ferenc, Hevesi Kornél, Kiár Imre, 
Kovács István, Liffa Zoltán, Rechnitzer Ferenc, Tauber Andor, Ti- 
bold Frigyes.

Két hónap múlva teendő javító érettségi vizsgálatra utasítta- 
tott 1 tanuló.

XV. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL.

1. Beírás és a tanév kezdete.

Június 25, 9-től 12-ig beírás a II—VIII. osztályokba. Volt 
tanítványaink e napon kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz 
számukra külön beírás.

Június 26, 8-tól 12-ig beírás az I. osztályba, 8-tól 10-ig kizáró
lag csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.

Szeptember 2, 8-tól javító, pótló és írásbeli magánvizsgálatok.
Szeptember 2, d. u. 3-tól 5-ig beírás az I—VIII. osztályokba 

a javító vizsgát te tt tanulók részére, másoknak csak az esetben, 
ha az illető osztályban van hely.

Szeptember 3-án szóbeli magánvizsgálatok.
Szeptember 9, d. e. 9 órakor a tanév megnyitása; előtte 8 óra

kor istentisztelet.
Szeptember 10, 8 órakor a tanítás kezdete.
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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 szabályzat.

A budapesti evangélikus gimnáziumban a beíratási díj 22 P, 
az üzemi pótlék 60 P, a tandíj evangélikusoknak 40 P, reformá
tusoknak 90 P, katolikusoknak 140 P, izraelitáknak 240 P.

A beiratási díjat a beirat-ás^ alkalmával kell fizetni, tekintet 
nélkül arra, hogy a tanuló tagdíjmentességért folyamodik-e vagy 
sem. E díj fizetése alól’ csak a- deáktéri testvéregyházak alkalma
zottainak fiai és a Protestáns Árvaház ingyenes növendékei van
nak felmentve.

Az üzemi pótlék és a tandíj négy részletben is fizethető. Az 
I. részlet október 3-ig, a II. részlet december 3-ig, a III. részlet 
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.
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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 osztályfőnöknél benyújtani.
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