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KOVÁCS JÁNOS.
Vajda M. Pál felv.

Dr. BÖHM KÁROLY.

1846—1911.
Az elmúlt évvel 1936-ban negyedszázad telt el Böhm Károly
halála óta, elég idő ahhoz, hogy filozófiai tanai elterjedjenek,
szellemi nagyságának arányai messzeláthatóan kibontakozzanak.
Nem mondhatni, hogy Böhm iránt hálátlan volt az utókor,
falán még azt sem, hogy kora nem ismerte fel, hogy pályáján
mellőzték volna. Hiszen igen fiatalon, alighogy Pozsonyban és
Németországban theologiai tanulmányait befejezte, 1870-ben a
pozsonyi theologiai akadémia rendkívüli s az ottani gimnázium
óraadó tanára; három év múlva, miután tanári oklevelet szerzett
a klasszika filológia és filozófia tárgyaiból, megválasztották a mi
gimnáziumunkba rendes tanárnak, majd harminchét éves korában
igazgatónak; 1896-ban a kolozsvári egyetem meghívja a filozófia
nyilvános rendes tanárának; ugyancsak korán lett levelező, majd
rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. A halála óta
eltelt huszonöt év alatt pedig az elismerésnek és kegyeletnek
emlékezetes megnyilvánulásait láttuk: főművének harmadik köte
lé t az Akadémia a nagy jutalommal tüntette ki; besztercebányai
szülőházát 1913-ban nagyszerű emléktáblával jelölték meg, s ez
alkalommal emlékkönyv jelent meg, mely három terjedelmes kötet
ben az életrajzot és a filozófiai rendszer taglalását adja; 1924-ben
.az Akadémia ünnepelte elhúnyt jeles tagját, amikor is a kiváló
filozófus, Pauler Ákos mondott mélyreható, tömören jellemző
•emlékbeszédet; 1928 óta gimnáziumunkban, dr. Szigethy Lajos
buzgó kezdeményezésére, művészi emléktábla hirdeti Bőhm Károly
•érdemeit; 1930-ban Szegeden a Dóm-téri Nemzeti Pantheonban
helyezték el mellszobrát. És nemcsak éppen ott, ahol családi köte
lékeivel, hivatali működésével, tudományos munkásságával mélyeb
ben gyökerezett Bőhm, nemcsak ott ismert és tisztelt a neve, hanem
már a közönség egyre szélesebb rétegeibe tört utat magának az
a felfogás, amelyet korábban csak a tanítványok szűkebb köre
vallott meggyőződéssel, hogy Bőhm Károly a magyar filozófiának
valóban méltó, európai mérték szerint is kimagasló képviselője.
Főműve „Az ember és világa“ , amelynek négy kötete 1883-tól
1912-ig jelent meg, az utolsó már a szerző halála után.1) 1928-ban
!) Az egyes kötetek alcíme: 1. „Dialektika vagy alapfilozófia“ , 2. „A
^szellem élete“ , 3. „Axiologia vagy értékelmélet“ , 4. „A logikai érték tana“ .
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megjelent a Luther-társaság kiadásában az „Az ember és világa“’
ötödik kötete2), ezt Bartók György rendezte sajtó alá Böhm egyik
régibb egyetemi előadása után. Ugyané kötet előszavában bejelenti,
a Luther-társaság főtitkára, hogy a következő évre tervbevették
„Az ember és világa“ hatodik kötetének, az esztétikának a ki
adását, azonban sajnos, mindeddig ez nem jelent meg, pedig mint
a rendszer legkésőbben kidolgozott, befejező része ez a kiadvány
a magyar filozófiai irodalomnak értékes gyarapodása volna. Alap
vető jelentőségű még a filozófiájának főproblémáit tárgyaló két
akadémiai székfoglaló: „Az értékelmélet feladata és alapproblémája“
1900-ból, „A megértés mint a megismerés középponti mozzanata“
1909-ből. Ezeken kívül Bőbm tudományos irodalmi munkásságának
a teljes képéhez hozzátartoznak még azok a kisebb-nagyobb érte
kezések, melyek többnyire az ő saját folyóiratában, a „Magyar
philosophiai szemlé“-ben jelentek meg. Valóban bámulatos ez
a magyar filozófia történetében páratlan, kiterjedt tevékenység,,
amelyet Bőhm évtizedeken át lankadatlanul kifejtett.
De nemcsak a nyomtatott betűvel, könyveivel hatott Bőhm,.
hanem éppen annyira, sőt talán még inkább az élő szó erejével,
egyetemi előadásaiban. Magam is négy esztendeig voltam hall
gatója a kolozsvári egyetemen és megilletődve gondolok ma is.
azokra a délutáni órákra, amikor lábainál ülve elmerültem csodá
sán mély, de mégis világos okfejtéseiben és gyönyörködtem szel
lemének kiáradó fényében. Mert előadásai nemcsak adatközlők
voltak, nem pusztán arra szánva, hogy hallgatóit a filozófia disz
ciplínáiba bevezessék; volt bennük valami, amit más egyetemi elő
adásokban nem lehetett találni: a tárgyalás fonalát vezető tiszta
értelem, a fejtegetések és meghatározások logikai éle, a rend
szerezés és elvonás erős hajlama, a problémákkal birkózásnak
szinte szenvedéllyé vált szokása, mind olyan sajátságok, amelyek
ösztönzően és nevelően hatottak a fejlődő elmékre; másfelől
a komoly és mégis derült életfelfogás, az enthusiasmusig fokozott
lelkesedés magasztos eszményekért, az igazság rajongó szeretete,
mind bőséges útravalónak, biztató példának maradtak jövendő
pályánkon.
Bőhm Károly egyénisége akkoriban, 1900 körül életének
ötvenes éveiben, már teljesen kifejlett, jelleme megállapodott.
Külsőleg, mondhatni, feltűnően nyugodt, mozdulatai szinte gépiesen
kimértek, beszédje egyenletesen súlyos, amíg egy-egy feltörő gon
dolat, vagy érzés át nem hevítette; s amint alkalmam volt meg
figyelni, mikor néha avval tüntetett ki, hogy bizalmas megbeszé
lésre fogadott, a nyugodt felszín alatt bizony érzékenység és
ingerlékenység lappangott, ami talán a szakadatlan megfeszített
2) „Az erkölcsi érték tana.“
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szellemi munka következménye Volt. Aki elmélyedni tud Bőhm
munkáiban, lényének olympusi nyugalmát és derűjét, de az agy
nak és szívnek erős lüktetését is kiolvassa az elvont fejtegetések
mögül.
Hogy mi a filozófiai rendszer gerince, megkísérlem röviden
előadni, amennyire szűkre szabott keretem engedi. Alapul veszem
„Az ember és világa“ első kötetét, a dialektikát, harmadik kötetét,
az axiológiát, továbbá a két akadémiai székfoglalót.
A dialektika, vagy alapfilozófia kiinduló pontjának Bőhm e
kötet előszavában Kant filozófiáját jelöli meg, amely az emberi
ismeret lehetőségét, határait kutatja és ismeretünk tárgyának
egyedül a tüneményt (Phaenomenon, Erscheinung) ismeri el,
a külső valóságnak mibennünk alakuló képét. Kant rendszerét
eleinte a francia Comte tanával vélte Bőhm kiegészítendőnek,
a kriticizmust a pozitívizmussal, később mindinkább a német
ideálizmus, Pichte, Schelling, Hegel felé hajlott.
„Ismerni tulajdonképen csak azt bírjuk, amit mi magunk
alkotunk, amit a mi formáinkba önthetünk. Ismereti tárgy annálfogva a tünemények jelentése.“3) A dialektika előszavának e
tömör mondataiban benne van az egész rendszer kulcsa, a felelet
arra, ami az ismerételméletnek és egyúttal minden filozófiának
főkérdése. A realiznras szerint ismeretünk tárgya a külvilág,
.a tőlünk független önálló valóság, míg az ideálizmus szerint a
külső tárgynak bennünk, a felfogó alanyban mutatkozó képe az.
Bőhm az utóbbi felfogást vallja igaznak, hiszen főmüvének már
a címe is: az ember és az ő világa, ezt akarja kifejezni.
A külső világ létezéséről nemtudatos kényszerűséggel értesü
lünk, s az így kihelyezett kép lesz ismeretünk tárgya, ennek ön
tudatos utánképzése pedig maga az ismerés. Kétféle tevékenység,
Bőhm elnevezése szerint funkció vagy tényező hat közre a meg
ismerésben. Létezési vagy érzéki tényezők azok, melyeknek a tár
gyakban az érzékeinkkel észrevehető vonások felelnek meg, mint
a való lét jelzői. A tevékenységi, vagy értelmi tényezők a tárgy
jelentését, logikai tartalmát szolgáltatják, olyanformán, hogy köz
vetlenül ismert saját tevékenységeinket visszük át a dologra s ezt
így megértjük. Az érzéki és jelentő tényezők csoportjából azok
nak, melyek az öntudatlanul kihelyezett képben vannak, meg kell
lenniök az öntudatosan alkotott képben is. Nem a külső tárgy és
a mi képünk viszonyáról van szó, nekünk csak belső kép létezik,
annak és a róla alkotott felfogásunknak kell egyezni.
íme, az ontológiának, a való tudományának lényege. E mellé
vagy e fölé azonban egy másik világot is teremtett magának az
^mber, a kellőnek a világát. Itt megint csak Bőhm saját szavait
3) Az ember és világa, 1. k. X. 1.
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idézem, ezúttal „Az ember és világa“ harmadik kötete, az axiologia
vagy értékelmélet előszavából: „Az ember világa nemcsak abból
áll, amit a Más (a tárgy) tesz benne, hanem abból is, amit ő Maga,
a saját erejével, alkot benne. Világunknak ez a határozottan
nagyobb fontosságú része közelebb érdekel bennünket mindenesetre
mint az, ami már megvan; mert itt magunk résztveszünk az örök
élet munkájában s beleszőjük nagy szövetébe a mi szerény, de
a világ fennállásához nélkülözhetetlen fonalainkat. . . A valóval
szemben tehát a megvalósítandó, a „kellő“ (to deon) egyenjogú
faktorként lép fel az ember világában. Csak együttvéve adnak
egész emberi világot. . . Az a munka, mellyel az Én a múltba és
a jövőbe Magát kifejti, az a világkép eredtető gyökere. S így
a két metafizikát egy hypermetafizikai fogalomban lehet egyesí
teni: az Én önállításának, a projectiónak fogalmában. Ettől a pont
tól függ a filozófiának két félgömbje: a „való“ világ képe (Onto
lógia) és a „kellő“ világ ideálja (Deontologia).“ 4)
Deontologia, axiologia vagy értékelmélet az a tudomány, mely
az értékítéletek sajátságait fejti ki. Az értékjelzők párosán és egy
mást kizárva ellentétesen lépnek fel, mint jó és rossz, szép és rút,
igaz és hamis. Értékelés csak ott lehetséges, ahol változatlan ab
szolút érték van, amelyhez minden mást hozzá lehet mérni; a folya
mat maga háromfokú fejlődésen megy át, a hedonizmus, utilizmus
és ideálizmus formájában. Az első fokon álló egyén előtt csak az
élvezet értékes, az érzéki ösztönök rövidlátó önzésre vezetik. A
második fokon az értelem uralkodik, mértéke a haszon, a hatalom,
a siker. A harmadik fokon az ész, a dolgok héján vagy leplén át az.
éltető eszméig hatoló közvetlen intuitio vezet s az a „belátás, hogy
a szellem a legmagasabb méltóság, a nemesség a legmegtisztelőbb
predikátum.“5) Az ideálizmus fejlődési fokán minden érték for
rása a szellem, állandó mérő a magára eszmélő öntudatos én.
íme, látni már, az axiologiának az ontológiával közös gyökere
van: mikép minden lét és jelentés, azonkép minden érték is a szel
lemben gyökerezik. A szellemiség Bőhm egész filozófiai rendszeré
nek a tengelye.
Pauler Ákos, a budapesti egyetem nemrég elhúnyt filozófiatanára, Bőhm eszméinek hivatott örököse és továbbfejlesztője,6)
ezt írta remek emlékbeszédében: „Az értékelmélet terén Bőhm út
törő a világirodalomban“ ; „úttörő és korszakalkotó“, mert az érték
fogalmát az értékelés folyamatától, az értékelméletet az értékelés,
lélektanától elkülöníti és felfedezi a hedonizmus, utilizmus és■*) Az ember és világa, 3. k. V I—V II. 1.
5) Az ember és világa, 3. k. 134. 1.
6) Nagy József megállapítása. A filozófia története, 2. kiadás, Budapest,
1927. 451. 1.
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ideálizmus belső dialektikáját; „a magyar tudomány mindenkori
büszkesége“, hogy magyar tudós tisztázta e téren a fogalmakat.7)
Bőhm maga nem remélte, hogy élő szemeivel lássa még műve
hatását filozófiai irodalmunkra, hiszen nem írta azt „csillogó díszműnek a pillanatnyi meghallgatás számára“.8) Halála után hamar
elfoglalta ottan az őt megillető méltó helyet, eszméi egyre inkább
hódítanak. Más kérdés, hogy a társadalomban is mutatkozik-e
hatásuk. Bőhm fanatikusan hirdette az ész uralmát és sürgette
az intelligencia egyedül értékes voltának elismerését, mivel meg
győződése szerint a társadalom magasabbrendű átalakulása csak
akkor lehetséges, ha az emberiség önmagát megérti és újra meg
becsüli.9) Valljuk be, ennek ideje még nem érkezett el, sőt ma
talán távolabb állunk az ész uralmától, mint valaha. Negyed
század kevés időnek bizonyult ahhoz, hogy Bőhm gondolatai ma
gyar földön jellemeket, társadalmi erkölcsöket alakítsanak, amikép
mesterének, Kantnak a filozófiája sem máról holnapra fejlesztette
ki a porosz kötelességérzetet.
#

A pedagógus Bőhm Károly szellemi arculatához szintúgy oda
tartozik az irodalmi munkásság, mint a filozófuséhoz. Ha nem is
olyan nagyarányú az, mindenesetre jelentős és bennünket közelebb
érdekel.
1882-ben báró Radvánszky Antal egyetemes egyházi felügyelő
átiratban felszólította gimnáziumunk tanártestületét, hogy az
egyetemes egyházi gyűlés által megállapított 1869. évi acsai tan
tervet hasonlítsa össze az újabb államival s véleményét terjessze
egy később összehívandó egyetemes tanári gyűlés elé. „A budapesti
ág. Mtv. ev. főgimnázium tanári testületének véleménye a gimnáziumi
oktatás rendezése iránt“10) Bőhm Károly munkája, ebben új tan
tervet dolgozott ki s azt hasonlította össze az acsaival és az álla
mival. Érdekelhet bennünket ez a több mint félszázéves tanterv
különösen ma, amikor tanúi és áldozatai vagyunk folyton változó
tantervi kísérleteknek. A részletek mellőzésével csak a gimnáziumi
oktatás elvéről szóló rész főgondolatait emelem ki.
A gimnáziumi oktatás nem a köznapi élet szükségleteinek
szolgál, hanem azoknak a magasztos eszményeknek, melyek az
emberiséget mindenkor áthatották. Főfeladata az értelmi erőnek
oly mértékű kifejlesztése, hogy a tanuló önálló ítélésre tegyen
szert, mely őt elsősorban az egyetemi tanulmányokra, azután pedig
7) Bőhm Károly r. t. emlékezete. Budapest, 1924. 7., 8., 9. 1.
8) Az ember és világa, 3. k. X. 1.
9) Bőhm Károly: Az értékelmélet felad ata és alapproblémája. Budapest,
1900. 58. 1.
10) Az 1881/82-i értesítőben és különnyomatban is.
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bármely tudományos munkásságra képesíti. Az értelmi erővel pár
huzamosan kifejtenek az ifjú lélekben rejlő erkölcsi csírák, feléled
az önállóan felismert ideálok iránti lelkesedés és képződik ez ala
pon az élet reális viszonyai között az önálló egyéniség, az erkölcsi
jellem. A tananyag részleteit úgy kell megválogatni, hogy e kettős
célra, az értelmi és erkölcsi erők kifejtésére, alkalmasak legyenek,
s a gimnáziumi oktatás szellemi jellege, lelkesedés az ideálokért,
áthassa őket. A gimnáziumi oktatás főcélja nem rendszeres ismeret
nyújtása, hanem a tudományos lelkűiét megteremtése, melynek
alkotó mozzanatai a tudomány alaptörvényeinek ismerete s az
ideálizmus lelkes szeretető. A vallás, a történelem és az irodalmak
tanítása mutatja be leghatásosabban a megvalósult ideálokat. A
hamis és igaz eszmények felismeréséhez szükséges értelem és ítélés
fejlesztését szolgálják a formai tudományok, a matematika, az
ókori nyelvek grammatikája és syntaxisa; másfelől az eszközöket,
melyekkel az eszmények megvalósíthatók, ismertetik a materiális
tudományok, a földrajz, a természettudományok, továbbá a filozó
fiai propaedeutika mint a gimnáziumi oktatásnak betetőzője.
Amennyiben pedig e célokat más emberekkel társulva kell el
érnünk, annyiban szükséges az anyanyelvnek és más modern
nyelveknek pontos ismerete és biztos kezelése.
Bőhm tanterve példa arra, miképen lehet egy filozófiai gon
dolatot, az ideálizmus álláspontját, a nevelésben és oktatásban
következetesen érvényesíteni. 1884-ben csekély módosítással el
fogadta az egyetemes egyházi gyűlés s az 1884/85-i iskolai évben
egyelőre átmeneti intézkedésekkel, a következő iskolai évben tel
jesen életbe lépett gimnáziumunkban és valamennyi evangélikus
gimnáziumban és mindenütt meg is maradt az államsegély elfoga
dásáig.
Szaktárgyainak, a filozófiának és a görög nyelvnek közép
iskolai tanításával foglalkozott még Bőhm tanulmányokban és
tankönyvekben.
„A formai logika reformjáról“xx) című tanulmányában ki
mutatja, hogy a skolasztikus logikának a geometriai alapja, a
körökkel való bizonyítás, amelyet a magyar iskolák számára
készült logikai kézikönyvek szinte kivétel nélkül bevettek, minden
képen elégtelen. A logikum és a mennyiség nem fedi egymást,
a lelki élet bonyolult szerkezetében csak annak a kérdésnek van
jogosultsága, hogy mit jelentenek a különböző lelki állapotok.
A mennyiségi elv elégtelen voltát meggyőzően bizonyítja azután
a fogalom, ítélet és következtetés tanában.
Másik tanulmánya e körből: „A filozófiai propaedeutika ma
gyar gimnáziumainkban“,12) Pontokba foglalt javaslatai: a gimn ) Magyar philosophiai szemle. 1885. 257—87. 1.
12) Ugyanott 1887. 402—145. 1.

náziumi filozófia ne legyen előkészítő az egyetemre, hanem a gim
náziumi tanítás egyik célja; a lélektanban a tünemények pontos
ismertetésére szorítkozzék, metafizikától óvakodjék; a logikában
fősúly essék a fogalmak és ítéletek képzésére, kevesebb a szillogiz
musra ; a módszer fejtegetése a tudományos anyaghoz kapcsolódjék
és éreztesse az ismeretelmélet fontosságát; a filozófiai propaedeutika legyen a 7. és 8. osztály tantárgya, úgy mint régen volt, a
7.-ben a lélektannal, a 8.-ban a logikával; az anyag terjedelmét
le kell szállítani, hogy annak bősége ne vezessen értelem néküli
tanuláshoz.
Böhm filozófiai tankönyvei a maguk idejében a legjobbak és
legkelendőbbek voltak. A „Tapasztalati lélektan“ 1888-tól 1904-ig
három,, a „Logika“ 1889-től 1901-ig két kiadást ért meg; az új
kiadások a korábbiaknak gondos átdolgozásai, melyek a tudomá
nyos kutatás haladásával lépést tartanak. A „Logika“ az értéke
sebb könyv. Ebben minden formalizmust mellőzött Bőhm, a foga
lom, ítélet és következtetés tanát az ismeretelmélettel hozta kap
csolatba.13) Eredeti és mélyreható a következtetésről adott elmé
lete, mely a fogalom terjedelme helyett a tartalmát, az aristotelesi
figurák és trópusok helyett az oktörvényt veszi alapul. A könyv
nemcsak középiskolák használatára készült, ezért tudományos szín
vonalon maradt s egyes részletekben nehéz az előadása. Tankó Béla
átdolgozásában14) sem vált népszerűbbé.
A görög nyelv középiskolai tanításáról két terjedelmes cikket
irt Bőhm. Az elsőben, „Protestáns gimnáziumaink és a görög
nyelv“,
mint a „latin iskolázás“ tántoríthatatlan híve, műve
lődési érvekkel szállott síkra az ellen a mozgalom ellen, mely a
görög nyelv kiküszöbölésére már régebben megindult, Nem is
szólva arról, hogy e mozgalom ellen a protestánsoknak gimná
ziumaik érdekében minden erejükkel védekezni kell, mert hiszen
más középiskoláik nincsenek, a magyar nemzeti művelődésre
sem volna közömbös a görög nyelvi oktatás elejtése, mivel ez
„egyértelmű a forrástanulmányök megszüntetésével a theologia,
filozófia... történelem, nyelvtudomány, költészet, szónoklat, jog
tudomány, sőt a politika terén is . . . Mindezen ágakban a magyar
nemzeti tudomány. . . lemond tudományos önállóságáról és füg
gésbe kerül azon népektől, melyek a görögöt el nem ejtik.“
1890-ben az egyetemes egyházi gyűlés elé került egy terjedel
mes emlékirat: „A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes tanügyi bizott13) Ezt a kapcsolatot magyaráztam bővebben az 1913/14-i értesítőnkben
megjelent dolgozatomban: A logikai alapformák alkata Bőhm Károly filozófiá
ján ak rendszerében.
14) Lélektan és logika. Irta Dr. Bőhm Károly, átdolgozta Tankó Béla.
Budapest, 1928.
15) Prot. egyházi és iskolai lap. 1889, 1589—1595, 1622—1624. 1.
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ságnak a görög nyelv kérdésének megoldására vonatkozó javas
lata“.16) Ezt a bizottság elnökével, Hunfalvy Pállal egyetértés
ben a jegyző, Bőhm Károly dolgozta ki. Felfogása szerint az
egységes középiskolát történelmileg kifejlett hazai viszonyaink
között csak nyelvi alapon lehet felépíteni. De csak a negyedik
osztályig, azontúl az egységesítést erőszakolni a tanulók elütő
lelki alkata és hajlama, továbbá az élet különféle követelményei
miatt nem ajánlatos. (Itt gondoljunk az éppen most fokozatosan
életbe lépő állami tantervre!) A felső osztályokban tehát elkerül
hetetlen a kettéágazás, amely egyfelől a műegyetemre, másfelől
a tudományegyetemre vezet. Minthogy a tudományegyetem a
nemzet vezető osztályát képezi ki, amely a múltnak műveltségét
is köteles átérteni, ehhez pedig a görög nyelv ismerete nélkülöz
hetetlen, ezenfelül protestáns tanügyünk múltja is a humanisztikus
képzésre utal, nemzeti tudományunk is a görög nyelv révén tart
hatja meg önállóságát, ennélfogva a bizottság a görög nyelv köte
lező volta mellett nyilatkozik és elveti a görögpótló tanfolyamot.
És most, a pedagógus irodalmi munkásságának ismertetése
után, vessünk egy pillantást a tanár és igazgató működésére.
A már említett Bőhm-emlékkönyvben nagy megütközéssel azt
olvastam, hogy Bőhm „a gimnáziumi kötelességeket mellékfoglal
kozásnak“ tekintette és megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor az
egyetemi tanári kinevezéssel „szelleme felszabadult attól a béké
től“.17) Ha Bőhm olvashatta volna ezt a cikket, bizonyára ő lett
volna az első, aki ilyen beállítás ellen tiltakozik. Nem volna helyén
itt evvel az alkalmi elszólással foglalkozni, ha nem nyilatkoznék
benne holmi átlagos közvélemény, mely a tanár irodalmi mun
kásságát és más külső szereplését nagyra tartja, az idegemésztő
és agyőrlő iskolai munkát pedig, ha még oly derekas és önfeláldozó
is az, észre nem veszi vagy lebecsüli. És nem csoda, ha egyikmásik nagyratörő tanár ehhez igazodik, miután olyan a pályája,
hogy rendkívüli előmenetel csak kivételesen adódik s az érvénye
sülés útja rendszerint irodalmi tevékenységen át egyetemi kated
rára vezet. Ennyiben az emlékkönyv cikke talán közel jár az igaz
sághoz, de tévedés volt Bőhm Károlyt ebbe az osztályba sorozni.
Ő tizenegy évig volt tanára, tizenkét évig igazgatója az evangé
likus gimnáziumnak; valószínű-e, hogy igazgatónak választották
volna, ha korábban a tanári munkát mellékesnek tekintette és
kedvetlenül végezte, s ő vájjon vállalta és annyi ideig ellátta
volna-e „az igazgatóság lélekölő adminisztrációját“, ha ellenére
volt az és mint tanár nyugodtabban dolgozhatott volna filozófiai
munkáin? Bőhm a szigorú kötelességteljesítés embere volt, mi
ié) Ugyanott 1891. 429—440. lapig.
17) K ajlós (Keller) Imre: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. Besz
tercebánya, 1913. 1. k. 397. 1.
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képpen filozófiájában, úgy az életben is, ezért minden munkát
komolyan vett. Munkaerejével sem kellett akkor még takarékos
kodnia, itteni működése java férfikorára esik, a huszonhetedik és
ötvenedik életév közé.
Nagyszerűen bírta a munkát. Egykori kartársaitól hallottam,
hogy a szűk tanári szobában — ez ma a Deák-téri épületben a
leánygimnázium igazgatói irodája az előszobával — mások között
szorongva, a körülötte folyó hangos társalgás zajában nyugodtan
dolgozott filozófiai munkáin. Mint igazgatónak nem is volt külön
irodája, csak íróasztala a tanári szobában, ami igen okos és üdvös
berendezkedés volt, mivel az igazgató mindig ott volt a tanárok
között, mindenről tudott, ami a testületben történik és nem eshetett
abba a kísértésbe, hogy irodájában légmentesen elzárkózzék. Igaz,
hogy akkor még nem kötötte le az igazgatót oly ijesztő tömegű
irat kezelése, mint ma, ráért az iskola szellemi irányításával fog
lalkozni.
Kemény igazgatónak mondták; rideg volt az arca, de meleg
a szíve. A magánérintkezésben, ha felmelegedett, igen kedves
tudott lenni. Azidőben a tanárok gyakran összeültek a fehér
asztalnál tabáni zöld kocsmákban, az igazgató volt a borgazda.
A tanárasszonyok havonta egyszer jöttek össze.
Volt tanítványok közlése szerint szigorú tanár volt és indu
latos; nem volt a drága, kedves, értsed: elnéző és gyenge tanár,
szülők és nebulók kedvence. Nehezen lehetett követelményeinek
megfelelni, szaktárgyai: a latin, görög, filozófia sem tartoztak a
könnyebbek közé. A gyengébb tanulók nem mindig bírták követni
az előadását, mert elvont fejtegetésekkel magas színvonalon moz
ogott, vagy talán nem is annyira az előadáson múlt, hanem tarta
lomban akart jobbat és többet nyújtani növendékeinek, mint a
tankönyvek.
Hátra van ezután még egy feladat: számbavenni Bőhm tizen
két évi igazgatásának az eredményeit, aminek legjobb módja lesz
a gimnáziumi értesítők áttanulmányozása és nevezetesebb adataik
nak felsorolása.
Az 1884/85-i iskolai évben az egyházi elöljáróság a tanári tes
tület tervezetének alapján elhatározta ifjúsági könyvtár felállí
tását, e célra nagyobb összeget szavazott meg s a jövőre rend
szeres hozzájárulást ígért a könyvtár fejlesztésének költségeihez,
abban a reményben, hogy az ifjúság nevelésére a magánolvasmá
nyok valláserkölcsi irányban fognak hatni.
Az 1886—87-i iskolai évben a tanári testület az igazgató által
szerkesztett terjedelmes emlékiratot nyújtott be az egyházi elöl
járóságnak, amelyben párhuzamos első osztály felállítását java
solja, hogy elejét vegyék a létszám apadásának a felső osztályok
ban. Az egyházi képviselőtestület elfogadta a javaslatot, annál is
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inkább, mivel a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól hasonló
értelemben felszólítást kapott, avval az indokolással azonban, hogy
az első osztályban évek óta meghaladta a tanulók száma a tör
vényben meghatározott hatvanas létszámot. A következő iskolai
évben annyi tanuló jelentkezett az első osztályba felvételre, hogy
két osztályba sem voltak felvehetők, ami az iskolának már akkori
jó hírét mutatja.
Az 1889/90-i iskolai évben a tanári testület bevezette a „mód
szeres tanácskozmányokat“, melyeken megbeszélték a végzett tan
anyagot és didaktikai kérdéseket is tárgyaltak, így megállapítani
igyekeztek a nyelvtanításban használandó egységes terminológiát.
Az 1894/95-i iskolai évben a tanári testület a vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívására belépett az országos tanári nyug
díjalap kötelékébe, miután hosszas tárgyalásokra, melyeket Bőhm
a helybeli ref. gimnázium tanári testületével együttesen három
évvel azelőtt indított meg, az egyházi tanács vállalta az anyagi
terheket. Az értesítőben a tanári testület meghatottan, szokat
lanul meleg hangon mond köszönetét az egyházi tanácsnak ezért
az intézkedésért, mely a tanárok saját és családjuk jövőjét bizto
sítja s új lendületet ad munkájuknak az annyi áldozatba került
gimnázium színvonalának emelésére.
Az államsegély 1893 óta volt napirenden. Az egyház nem bírta
már a terheket, Burchard Bélaváry Konrád egyházi felügyelő, az
autonómiát féltve, mégis ellenezte az államsegély igénybevételét,
inkább adakozásokból kívánta a szükséges tőkét előteremteni s ő
maga nagyobb összeget ajánlott föl a gimnáziumi alapra; miután
azonban ez a nagylelkű kezdeményezés nem járt sikerrel, dr. Králik Lajos iskolai felügyelő, Bőhm gyermekkori barátja, a minisz
tériummal oly szerződésben állapodott meg, amely szerint 18.000
forint évi államsegély ellenében az egyház bevezeti az állami tan
tervet és elfogadja öt rendes tanár miniszteri kinevezését. Ezt
a szerződéstervezetet jóváhagyta az egyetemes egyházi gyűlés 1894
május 24-én, a teljes államsegély kiutalása azonban már nem esett
Bőhm igazgatói működésének az idejére.
1896 február 11-én a Deák-téri iskolaépület dísztermében búcsúünnepre gyűltek össze a tanulók, tanárok, szülők, iskolafenntartó
hatóság. Az egyház képviselőtestülete azzal adott kifejezést el
ismerésének a távozó igazgató iránt, hogy Ottó fiának, a nyolcadik
osztály jeles tanulójának, akinek neve immár hősi halottaink
emléktábláján van megörökítve, 1500 forintot juttatott főiskolai
tanulmányaira.
Amikor Bőhm Károlyt 1873-ban a gimnázium rendes tanárának
megválasztották, éppen abban az évben állottak érettségi vizsgá
latra az első nyolcadik osztály tanulói; amikor 1986-ban Bőhm
Kolozsvárra távozott, az intézet részére biztosítva volt az állam-
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segély. Két nagy forduló ez az iskola történetében: a nyolcadik
osztály megnyitása az első ötven esztendő lassú terjeszkedésének,
a gimnázium teljes kialakulásának a határköve, az államsegély
a belső szilárdulás biztosítéka. S azt is látjuk már kellő távlatból,
hogy Bőhmék korszaka egyúttal a szellemi fejlődés aranykora.
Az elért eredmények Bőhm nevéhez fűződnek, ámbár sok érdemet
szereztek munkatársai is. Bőhm Károllyal egyidőben az intézethez
került Berecz Antal, Fröhlich Róbert, Lehr Albert, mind kiváló
képviselői tudományszakjuknak, s a testülethez tartoztak még
más jeles tudósok és pedagógusok. A tanárválasztásoknál kímélet
lenül érvényesült a szabad verseny és a rátermettségnek a joga.
Az erős gárda, melyet Bőhm maga köré toborzott, biztosította
azután minden kezdeményezés sikerét. A hajtó és összetartó erő
inégis Bőhm Károly volt, az ő vasakarata és lángszelleme.
Dr. Loiscli János.
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KUBACSKA ANDRÁS Dr.

A világháború utolsó évében, amikor mint kezdő tanár átlép
tem az iskola küszöbét, ismertem meg Kubacska András dr.-t. Élete
delelő pontján állt. Szálas termete már külsőleg is tekintélyt és
férfias erőt sugárzott ki. A vele való beszélgetésem során bonta
kozott ki igazi egyénisége. Egész lelke, szíve ott lüktetett magya
rázó, meggyőző szavaiban, amikor mély komolysággal átérezve
hivatásának felelősségét, aggódó féltéssel beszélt az ifjúság szel
lemi és erkölcsi vezetéséről. Végigvezetett szűkebb birodalmán, a
természetrajzi szertáron. Az ő alkotó keze teremtette meg úgy
szólván a semmiből és magasan kiemelte az átlagos országos szín
vonal fölé. Már akkor is benső elismeréssel nagyraértékeltem
képzettségét, gazdag tapasztalatait, nevelői, oktatói adottságait és
kiváló szervezőképességét. Azóta tizennyolc év múlt el közös mun
kában, s ez idő alatt iránta való nagyrabecsülésem nemcsak hatványozódott, de alkalmam volt megismerni szíve jóságát, szere
tetreméltó előzékenységét, megismertem benne a mindig segíteni
kész kollégát, az igazi atyai jóbarátot.
1871-ben született Nyíregyházán. Elemi és középiskolai tanul
mányait szülővárosában végezte és az 1890/91. tanévben a nyír
egyházi ág. h. ev. gimnáziumban tett érettségit jeles eredménnyel.
Egyetemi tanulmányait a budapesti m. kir. tudományegyetem böl
csészeti karán kezdte meg, de csak az 1898/99. tanévben fejezte
be és 1900-ban szerezte meg tanári oklevelét. A megélhetés gondjai
késztették az 1894/95. évben a rozsnyói evangélikus gimnáziumban
kisegítő tanári állás elvállalására, az 1895/96. évben pedig had
kötelezettségének tett eleget, mint egyéves önkéntes bevonult
Debrecenbe a közös hadseregbe és mint rangelső tette le a tiszti
vizsgát. Mikor újra folytathatta egyetemi tanulmányait, élénken
résztvett a tanárképző intézet munkájában és kétízben is 100—100
K. szorgalmi jutalomban részesült.
Tehetsége és buzgó szorgalma korán magára vonta tanárai
figyelmét. 1897-ben Lóczy Lajos dr. magával vitte három hétig
tartó tanulmányútra Bosznia-Hercegovina-—Dalmáciába, 1898-ban
pedig Semsey Andor dr. költségén a bécs—pannonhalmi tanulmány
úton vett részt.

Dr. KUBACSKA ANDRÁS.
Vajda M. Pál felv.
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Az 1897/98. tanévben Krenner József dr. egyetemi tanár keze
alatt dolgozik eleinte, mint a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány
tárának gyakornoka, majd mint az ásványtani tanszék megbízott
tanársegédje. 1898—1902-ig Mágócsy Dietz Sándor dr. egyetemi
tanár mellett eleinte mint megbízott, majd oklevele birtokában,
mint megválasztott tanársegéd működik a növénytani intézetben.
Ebben az időben jelennek meg első tudományos közleményei és
több budapesti iskolában tanít, mint óraadó, majd mint helyet
tes tanár.
1902. szeptemberében nevezték ki tanárnak a szekszárdi áll.
főgimnáziumhoz. 1903-ban szerezte meg doktori diplomáját, s még
ugyanabban az évben megválasztották a budapesti ág. h. ev. gim
názium rendes tanárává.
Iskolánkban 33 évig működött, mint a természetrajz-földrajz
tanára. Eátz László igazgatót gyengélkedése idején másfél évig
helyettesítette igazgatói teendőiben és az 1913—14. tanév értesítője
is az ő neve alatt jelent meg. Sok évi hűséges és odaadó szolgá
lataiért 1934-ben br. Radvánszky Albert egyetemes egyházi és
iskolai felügyelőnk az igazgatói címmel tüntette ki. Az 1935—36.
tanév végével nyugalomba vonult. Hálás volt tanítványai Sárkány
Gyula festőművésszel megfestették iskolánk részére arcképét.
Képe most is ott függ az igazgatói irodában, ahol az utóbbi
időben oly sokat és szívesen tartózkodott. Nem is volt olyan a
tanári kart, vagy az iskolai ügymenetet érintő fontosabb kérdés,
amelyben a mindenkori igazgatók az ő higgadt, gazdag tapaszta
latokon nyugvó és iskolánk szellemével annyira összeforrt tanácsait
meg nem hallgatták volna, véleményét ki nem kérték volna. Az
igazgató állandó helyettese volt. Készségesen feláldozta a nyári
szünidőben a nyugalom, pihenés napjait, vezette az adminisztrációt
és az iskolaépület karbantartását kitűnő gyakorlati érzékkel
irányította. Lelkes szószólója volt az iskolai érdekeknek és a
magyar egyháztanáesban, a közös képviselőtestületben, az iskolabizottságban és a Simonyi bizottságban, ahol kartársai bizalmából
több cikluson át, mint hivatalos kiküldött szerepelt, lelkesen küz
dött a tanári munka megbecsülése és értékelése ügyében. Részt
kért rendkívüli munkákban is, húsz éven át vezette az ifjúsági
segélyegylet könyvtárát és tizenkét éven át volt az iskola tandíjkezelője, s ebben a minőségben a szegénysorsú, érdemes tanulók
igazi megértő barátja és lelkes támogatója.
Tisztelet és szeretet övezte alakját. A tanári zöld asztal mellett
felszólalásainak, megjegyzéseinek mindig értéke és súlya volt,
amikor pedig a szünetekben a tanári szobában mutatkozott, a
kollégák egész gyűrűje vette körül, élvezték lelkes előadását, szó
kimondó, talpraesett megjegyzéseit, jóízű humorát. Mindenkihez
volt egy kedves szava, melegen érdeklődött minden iránt, a bajba
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jutottal együttérzett és jó tanáccsal támogatta, miközben saját
életének problémái is közvetlen nyíltsággal tódultak ajkára.
Élete nagy müve a modern természetrajzi szertár megterem
tése és célszerű fejlesztése volt. Mint fiatal, kezdő tanárra háram
lóit' az a nagy felelősséggel járó, de egyszersmind szép feladat,
hogy a természetrajzi szertárt új hajlékába, az időközben fel
épített fasori gimnáziumba költöztesse és felállítsa. Csak most, 33
év távlatából tudjuk valóban értékelni a berendezés célszerűségét,
a gyűjtemények tervszerű felállítását és könnyű kezelhetőségét.
Ma is mély elismeréssel állok a több, mint 2600 ásványt és
kőzetet magábafoglaló gyűjtemény előtt, melynek minden egyes
darabja pontosan meghatározva, leltározva, az ő gyöngybetűivel
szignálva, világos, szemléltető elrendezésben minden szónál meg
győzőbben hirdeti az évekig tartó, gondos, lelkiismeretes munka
eredményét. Ugyanazzal a gondossággal készítette el Ulbrich Ede
szép lepkegyüjteményének szakkatalógusát1) és kezdte meg nagy
nevű elődje, Dorner József herbáriumának átrendezését.
A szertár fejlesztésénél állandóan egy cél lebegett szeme előtt,
mindent beszerezni, amiről a tanításnál szó lehet. A szertár pedig
ne legyen csak külső dísz, hanem a szemléltető oktatás minden
napi eszköze. Ennek a tervszerű munkájának élvezzük most gyü
mölcsét, de élvezi a mai tanulóifjúság is, mert az elméleti oktatás
mellett gyakorlati kiképzés lehetőségét is megadja.
Maga is lelkes gyűjtő volt. Régebben, mint vadászember,
portyázó útjairól sohasem tért vissza üres kézzel. Természet
szeretete, lelkesedése tanítványaiban is visszhangra talált. Kis
tanítványai készítményeiből ismételten kiállítást rendezett, régi
tanítványai pedig értékes adományok egész sorával gyarapították
iskolánk szertárát.
Igazi éltető eleme azonban a tanítás, a nevelés volt. Izig-vérig
tanár volt. Hivatást érzett, de hivatott is volt erre a pályára. Ha
a katedrára lépett, minden másról megfeledkezett, egyénisége
szinte betöltötte a termet. Állandóan az egész osztállyal dolgozott.
Mintegy fogta az osztály ütőerét és a legkisebb megrezdülést is
megérezte. Kérlelhetetlen szigorral lecsapott a fegyelmezetlenre,
dicsért és gáncsolt, a hibákat felfokozta, a helyes feleleteket
kiemelte. Egész lényét, lelkét vitte bele a tanításba, szavai alatt
a szemléltető anyagok szinte életet, mozgást kaptak és személyes
tapasztalatainak elmondásával az érdeklődést állandóan lekötötte.
Órája valóságos élmény volt. Sohasem kicsinyes részletekre,
leírásokra, rendszertani tömegismeretre fektette a fősúlyt, hanem
a biológiai jelenségekre, a természet nagy összefüggéseire, a ter
mészet iránti fogékonyság felébresztésére és igazi jutalmat talált
U A budapesti ág. h. ev. 1909/10. évi értesítőjében nyomtatásban megjelent.
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a csillogó szemekben, az élénk érdeklődésben, a talpraesett meg
figyelésekben.
Szigorú tanár hírében állt, mégis alig akadt olyan tanítványa,
akit az év végén nyugodt lélekkel nem bocsáthatott volna a fel
sőbb osztályokba. Egyéni módszere volt és ez a módszer az ő
egyéniségén át érvényesült és hatott termékenyítőleg a gyermeki
lélekre.
Nemcsak tanított, de nevelt is. Kevés olyan tanár van, aki oly
mélyen tudott belelátni tanítványai leikébe. Mint többgyermekes
családapa, legjobban ismerte a gyermeknevelés problémáit és
finom tapintattal segítette át a serdülő ifjút első testi és lelki vál
ságain. A szülők is megérezték benne a megértő, velükérző, kivé
teles nevelő egyéniségét és gyakran keresték fel tanácsért. Ő a
maga szeretetreméltó modorában, de biztos tájékozottsággal muta
tott rá azokra a hibákra, melyekre a szülői elfogultság néha rá
sem eszmélt. A dicséret pedig az ő ajkáról igazi örömet okozott.
Tudásának kincsesházából jutott azonban másnak is. Több
éven át tanított biológiát a Veres Pálné leányiskolában, számos
előadást tartott a fasori ev. szövetségben, a volt tanítványok egye
sületében és tanári szakosztályi gyűlésen.
Kubacska András nagy tudományos felkészültséggel és alapos
szakismeretekkel indult el pályáján. Kiváló tanárok, mint Entz
Géza, Lóczy Lajos, Krenner József és Mágócsy Dietz Sándor keze
alatt dolgozott. Egyetemi hallgató korában, 1898-ban már föld
rajzi pályadíjat nyert.234) 1900. és 1902-ben egymásután jelent meg
több apróbb botanikai közleménye a Természettudományi Közlöny
ben.34) A „Xanthium tövise“ című doktori disszertációjában4) nem
csak a tudományos kutatás módszereiben mutat jártasságot, hanem
figyelemreméltó önálló erefiményeket is ér el.5) Egyik legkitűnőbb
munkája, „A turján“6) önálló tudományos megfigyelésen alapul.
A vadászember, de a vérbeli természetbúvár meglátásában, színes,
eleven formában bontakozik ki előttünk e vizenyős rétek sajátos
jellege, eleven, lüktető élete, csodálatos növényzete, nyüzsgő állat
világa, valamint az ottani nép érdekes gazdálkodása. A „Magyar
2) „Vizsgáltassák meg Stemeck R. Magyarországban eszközölt ingameg
figyelései alapján az összefüggés a nehézségi gyorsulás és a talaj geológiai szer
kezete között, különös tekintettel a Balaton északi részére.“
3) A növényvilágnak az emberhez való viszonyát tárgyaló munkák, 1900,
X X XI. k. 368. füzet. Növényhatározó könyvek. X X X II. k. 369. füzet. Málnán
élősködő Cuseuta europaea. X X XII, k. 372. füzet. Az Equisetum arvense L.-ről.
X X X II. k. 373. f. Rosszul tenyésző Robinia. X X X II. k. 373. f. Hazai tölgyfajok
és a ráju k vonatkozó munkák. XXXIV. k. 395. f. A gabonafélék megdülésének
oka. XX XIV . k. 397. f. A fák évgyűrűje és a trópusi fák. XXXIV. k. 397. f.
Fákat, cserjéket tárgyaló munkák. XXXIV. k. 398. f.
4) Math, és természettudományi értesítő, 1902. XX. kötet 5. f.
5) Béri Balog Adam fája. Erdészeti Lapok, 1903. 42. ávf. X. f.
«) Ifjú ság és élet. IV. évf. 2, 3, 4. szám.
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kertek“-ben7) a kutatás terén új ösvényeket tapos, nagy szorga
lommal összegyűjtött történelmi adatokból elénk állítja a külön
böző korok várainak és föúrikastélyainak jellegzetes kertjeit és
parkjait, élénk fényt vetve az akkori művelődési viszonyokra is.
Az „Ifjúság és Élet“-ben8) és „Ifjú Évek“-ben9), mint ifjúsági
író mutatkozik be. Újra és újra elolvasom kis cikkeit és úgy érzem,
hogy istenadta tehetség, amit ír és ahogyan ír, — igazi művészet.
Már a természetből vett témáit is úgy válogatja ki, hogy eleve is
lekötik a figyelmet, de csodálatos az a mód, amivel közel tud
férkőzni az ifjúság szívéhez, lelkét megfogni és a fogékony és
várakozó gyermekiélekbe a tudás és ismeret áldott harmatát
csepegtetni. Találó, eleven rajzaiból kicsillog a humor, mikor a
szitakötőről, mint fenevadról, a Lykosa pókról, mint léghajósról,
a nyúlról, mint hamisjátékosról, a kakasról, mint gavallérról beszél.
De megcsillan a könny is, amikor „A magyar katona szívé“-ről10)
beszél. Igazi írói tehetség, mestere a stílusnak, könnyed és vonzó,
világos és mindig közvetlen. A serdülő ifjú sohasem kapta avatottabb kézből és finomabb tapintattal útravalóját az életbe, mint az
ő levelében a serdülő ifjúhoz.
Egyéb munkái közül megemlítjük iskolai értesítőnkben meg
jelent életrajzait Mágócsy Dietz Sándorról11) és Ulbrich Sándor
ról.12) Igen értékes kritikai munkássága is. Szaktudását ismétel
ten igénybe vették földrajzi, természettudományi és pedagógiai
munkák,13) gazdag tapasztalatokon nyugvó pedagógiai érzékét
pedig tankönyvek,14) tanszerek és térképek15) megbírálásánál.
Bírálatainak egy része a Protestáns Tanügyi Szemlében16) is meg
jelent. Állandó munkatársa a Kogutowicz-féle iskolai földrajzi
atlasznak. 1930-ban, mint kiküldött szaktanár jelentést tett a
békéscsabai reálgimnáziumban folyó természetrajz tanításáról.
7) Ifjú ság és élet. XI. évf. 7, 8, 9. szám, 1935/36. Megjelent könyvalak
ban is 1936-ban.
8) A máj. I. évf. 5, 6. szám, 1925/26. A fenevad. III. évf. 9. szám, 1927/28.
A léghajós. I I I . évf. 12. szám. A gavallér. I II. évf. 16. szám. A magyar katona
szíve. VI. évf. 2. szám, 1930/31. A hamis játékos. VI. évf. 13. szám. Levél egy
serdülő ifjúhoz. II. évf. 5. szám.
9) Hazaszeretet. V II. évf. 2. szám, 1928. Anyai szeretet. XIV. évf. 3. szám,
1935. Roncsoló termeszek. XIV. évf. 7. és 8. szám, 1936.
10) Ifjú ság és élet. II. évf. 5. szám, 1920/27.
1J) A budapesti ág. h. ev. főgimnázium értesítője. 1929/30.
la) A budapesti ág. h. ev. főgimnázium értesítője. 1931/32.
13) A múzeumok és könyvtárak országos bizottsága megbízásából.
14) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium részére, és az ev. egyetemes
tanügyi bizottság felkérésére.
15) Az országos pedagógiai könyvtár és tanszermúzeum részére.
16) Dr. Márton B éla: Ausztrália. Ismertetés. II. évf. 6. szám. Dr. Márton
Béla: A földrajztanítás módszertana. II. évf. 8. szám. A tanárképzésről. III. évf.
8. szám.
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Ugyanabban az évben a bonyhádi evangélikus reálgimnáziumban
mint kormánybiztos működött.
Az iskolai munka elvégzése után minden szabad idejét család
jának szentelte. Harminc éves korában nősült, feleségül vette
Fellner Etelkát, akivel boldog, harmonikus családi életet élt. Szelídlelkű, hűséges társával, megértő szeretettel nevelte fel öt gyer
mekét a háború és az azt követő válságos idők nehézségei között.
Mikor pedig szeretett felesége hosszas, súlyos betegségbe esett,
évekig ápolta önfeláldozó szeretettel és küzdött a végsőkig élete
megmentéséért. Minden fáradozás hiábavalónak bizonyult. A jó
anyát, a hű hitvest 1934. októberében magához szólította az Űr.
Most zuglói tuszkulánumában, derék gyermekei és kedves kis
unokái közt, meghitt családi körben tölti a pihenés és nyugalom
napjait. Örökké tevékeny, izzó lelkének talán már sok is a pihenés,
amit szigorú orvosok elrendeltek és aggódó, szerető gyermekei féltő
gonddal ellenőriznek. Mi őszinte szívből és sok szeretettel kívánjuk,
hogy mindnyájunk örömére csakhamar friss erőben és még hosszú
•esztendőkön át élvezhesse szép családi otthonának melegét, folytat
hassa a magyar városokról és várakról szóló, részben elkészült
nagy müvét és minél gyakrabban felkereshesse régi munkahelyét,
iskolánkat, hol régi tanítványai és kollégái sok szeretettel és mintdenkor a legnagyobb örömmel várják.
Bogsch Sándor dr.
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KOVÁCS JÁNOS.

Érdemes és kedves kartársunk 36 évi, iskolánknak szentelt
odaadó és buzgó szolgálat után a múlt tanév végén nyugalomba
vonult. Azok közé a tanárok közé tartozott, kik a felnövekvő ifjú
ság értelmi haladásának és erkölcsi nevelkedésének ügyét oly aggo
dalmas lelkiismeretességgel fogják fel, hogy az ezzel járó gondot,,
munkát és törődést csak személyiségük teljes feláldozása árán tud
ják elviselni. Nem láttuk őt soha azokon a helyeken, ahol egyéni
érvényesülésről lehetett szó, nem hallottuk hangját soha — ön
magáról. Egész életén keresztül maga volt a megtestesült szerény
ség, jóság és szelídség.
1872. december 14-én született Acsádon, Vas megyében. A
„quem di ödere“ legbiztosabb jele már gyermekkorában meglát
szott r a jta : az olvasási kedv, a könyvek szeretete. Már elemista
korában elolvasott minden könyvet, amihez hozzájuthatott. A leg
kapósabb volt ezek között egy francia lovagregény, amelyet Á rtat
lan mulatság avagy Florence és Lion vitézek története címen még
a híres Kónyi János őrmester alkalmazott magyar nyelvre. Mikor
1884-ben a soproni líceumba került, á tanári jegy főleg Jókai és.
Shakespeare összes műveinek kivonatolásában mutatkozott meg.
Kedves tanárai — Fehér Samu, Gecsányi Gusztáv, Király Béla,.
Schaffer Károly — példáján itt csodálta meg először azt is, ami
tanári pályán a legfontosabb, legtitokzatosabb valami: az egyéni
séget. Felejthetetlenek előtte volt tanárai; sok szavukra, szép
magyarázatukra, a lelkességre, amivel tanítottak, máig élénken
emlékezik.
Szegény fiú számára akkoriban egyedül a teológia tette lehe
tővé a továbbtanulást. Teológus lett 1892-ben, de hajlama állan
dóan inkább az irodalom, mint a teológia felé vonzotta, úgyhogy
egy Halléban eltöltött külföldi egyetemi év s a lelkészi oklevél
megszerzése után örömmel ment Felsőlövőre, ahová az 1896—97.
tanévre a magyar nyelv kisegítő tanárának hívták meg. Ebben a
félig magyar, félig német ev. gyülekezeti iskolában dőlt el lelké
ben a küzdelem a papi hivatás és a tanári elhivatottság között.
Lelkiismerete felhozta a pesti egyetemre s itt a Bésán-ösztöndíj
megnyitotta számára az utat a hőn óhajtott tanári pálya felé.
Oklevelét az előírt legrövidebb idő alatt, az 1900. évben szerezte'
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meg s még ugyanebben az évben iskolánk akkori igazgatója, Góbi
Imre meghívta helyettes tanárnak. A meghívást az 1902. évben
rendes tanárrá való megválasztása követte.
Iskolánk akkor még a Deák-téren volt. Tanári kara nagytekintélyű férfiak gyülekezete, kik tanári karunkra mindig jel
lemző együttérzéssel fogadták a fiatal tanárt. Akkoriban még nem
voltak módszeres értekezletek, nyilvános órák, hospitálások, óra
tervek, a fiatal tanár csak az idősebb kartársakkal való személyes
érintkezés útján kaphatott tanácsot, útbaigazítást. Az első, amit
megtanult tőlük, az volt, hogy azt a túlságos részletezést, amit az
anyag módszeres feldolgozása terén a gyakorló gimnáziumban
látott, nem lehet folytatni, hanem hozzá kell fogni és saját egyéni
ségéhez szabva, magának kell megállapítania mind a feldolgozandó
anyagot, mind a módszert. Már akkor is nagy osztályok voltak
iskolánkban s ifjúságunk sokat kívánt. Ez okból nagy kitartással
újra átbúvárolta szaktudományai területét s rengeteg jegyzetet
készített magának mindarról, amit a tanításban akár anyag, akár
módszer tekintetében felhasználhatott. Ezek alapján sohasem mon
dott le arról, hogy óráit alaposan meg ne fontolja. Eleinte mégis
beleesett abba a hibába, hogy tanítványai dicsekedtek, mennyi
adatot tudnak nála, csak a későbbi tapasztalás és kifejlődő bölcs
mértéktartás vezette oda, hogy megelégedjék a fődolgokkal s
annak örüljön a legjobban, ha tanítványai a tankönyvtől függet
lenül, önálló és szép előadásban számolnak be munkájukról.
Kialakult tudományosságáról és tanításának emelkedett szelle
méről méltóan tanúskodik Kazinczy és Kis János címen iskolánk
1904—05. évi értesítőjében megjelent nagyobb irodalmi tanulmánya
s az a március 15.-i beszéd, melyet az 1907—08. évi értesítő közölt.
Szaktárgyai közül a magyart tanította szívesebben s ezt is
főleg a VII. és VIII. osztályban. Itt nyílott legtöbb alkalma arra,
amit legjobban szeretett, hogy tanítványaival megismertesse a
nagy költők és írók müveit és megtanítsa és rászoktassa őket a
velük való foglalkozásra. Különösen Aranyt szerette magyarázni.
Az ő komolyságában, szelídségében, pontos munkájában a rokon
magyar lélek hangját hallotta; azután nemzeti klasszicizmusunk
többi nagy hősének, Petőfinek, Tompának költészetét. S mintha az
irodalomtanár maga is úgy volna, mint a költő: igazában csak azt
adhatja minden művében, ami a lényege, ő is akkor melegedett
fel legjobban, amikor Toldi estéjé-t, Arany öregkori költeményeit,
az elégiának és humornak e remekműveit vagy Tompa mélabús
költeményeit magyarázhatta. A magyarral kapcsolatban álló görög
pótló irodalmat is nagy kedvvel tanította. E tárgy még több alkal
mat szolgáltatott arra, hogy tanítványaival elmélyedjen a nagy
költők és írók remekműveiben s mivel csak az alapos, elmélyedő
munkát tartotta tanulságosnak, méltán gyászolta a görögpótló
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elmúlását. Különösen a görög tragikusok és a magyar történet
írók voltak ezeken az órákon kedves témái.
Már a latin nyelv és irodalom tanításában kevesebb öröme tel
lett. Egyre inkább látnia kellett, mily nehéz e tanulmány iránt
kedvet kelteni a tanulókban s ha az alsóbb osztályosok néha még
lelkesednek is iránta, a felsőbb osztályosok közül alig néhány jut
el oda, hogy a latin szellem termékeit megértse és megszeresse. Az
általános kedvetlenség miatt hihetetlen erély is kellett mindig e
tárgy tanításához s az eredmény még így sem felelt meg a vára
kozásának, noha az első országos tanulmányi versenyen az ő tanít
ványa lett az első. Legszívesebben itt is a költőkkel foglalkozott.
Néhány horatiusi vers (Integer vitae ..., Aequam memento ..., Diffugere nives...) , aztán Catullus s a történetírók közül Livius, gon
dolkodásához illően nagyon a szívéhez nőtt.
Mivel mindig szerette és sokat foglalkozott a magyar történet
írókkal, azért, ha a szükség kívánta, szívesen vállalkozott a magyar
történelem tanítására s mint a magyar irodalom tanára, sokszor
volt az önképzőkör vezetője. Sajnálattal látta, mint fogy jelentő
sége az ifjúság életében s ami régen volt, különösen vidéki ev.
iskoláinkban, annak már csak halvány árnyéka. Volt ezenkívül a
tanári kar gazdája, órarendkészítő, ügyelt a betegek helyettesíté
sére, stb., de a tanításon kívül legkedvesebb munkája mégis az.
ifjúsági könyvtár kezelése volt. Két évtizednél hosszabb időn
keresztül ő gondoskodott mindig nagy szeretettel és hozzáértéssel
ifjúságunk olvasmányairól. Magát látta viszont abban a mohóság
ban, amivel a fiatal lélek nekiesik a könyvnek s végtelen türelem
mel pótolgatta főleg az újra meg újra elnyűtt Verne-köteteket,,
amiket a legjobban kívántak, csak azt fájlalta mindig, hogy a
városi gyerek mennyivel kevésbbé becsüli meg a könyvet, mint
a vidéki.
Általában tanítványaival szemben mindig páratlan jóság és.
elnéző kedvesség vezette. A szeretet, amivel az ifjúság iránt visel
tetett, mindig elnémította benne a szigorú bírálat és ítélkezés;
hangját. Tanítványai nagyon ragaszkodtak hozzá, különösen azok
ból az osztályokból, melyeket mint osztályfő végigvezetett a közép
iskolán. Ilyen volt az 1914—15. évben maturázott osztály vagy
1922—23. évi. Talán a háborús idők tették, hogy tanár és tanítvány
közelebb állott egymáshoz, példája mégis mutatja, milyen nagyjelentősége van annak a főleg a mi iskoláinkban meglévő szokás
nak, hogy a tanár nyolc éven keresztül egy osztállyal él közös
életet. Ezekből az osztályokból tanítványai később is gyakran
felkeresték.
A munka, amit hivatása így rárótt, 36 éven át életét teljesem
betöltötte. Ami szabad ideje maradt, azt a természetnek, a termé
szetjárásnak, az erdők és hegycsúcsok világának szentelte. Már
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Sopronban és Felsőlövőn is érezte az értük való rajongást, később
idősebb kartársaitól rendezett iskolai kirándulások megkedveltet
ték vele az utazgatást is. Olaszországot kétszer, Németországot
ismételten felkereste s bár meghatott órákat töltött el múzeumaik
ban, pl. a laterani múzeum Sophoklese, a sixtusi Madonna, Rubens
képei, vagy Defregger tiroli parasztjai előtt, a legszebb emberi
elragadtatást mégsem a múzeumokban érezte, hanem sokkal inkább
Ausztria, Stájerország, Tirol hegyein, hová gyakran ismétlődő
nyári útjai vezették. Míg a turisták tömege el nem lepte, szívesen
barangolt a budai hegyekben is, mert a szabad természetben való
tartózkodással a testi-lelki egészségnek, mint a munka és köteles
ségteljesítés előfeltételének megtartását nagyon fontosnak tartotta.
Nem dicsekedett vele, de tudjuk, hogy 36 év alatt talán egyetlen
egyszer sem mulasztott.
A munkának és kötelességteljesítésnek évei most már véget
értek, következnek a nyugalomnak, pihenésnek évei. Miután kar
társi tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül feljegyeztük iskolánk
története számára élet- és tanári pályájának adatait,- őszinte szív
vel kívánjuk, hogy ami életének főfoglalkozása volt, abban — a
nagy szellemekkel való társalgásban — lelke még soká ne
lankadjon el s ami legfőbb gyönyörűsége volt, annak -— Isten
szép világának — még sokáig tudjon örülni. Könyv felett és erdő
mélyén sokszor elmondogathassa még kedves költőjének legked
vesebb sorait:
Zárd magadba, lelkem! ezt a boldogságot,
Mely ez édes szép órában rád szivárog,
Mint a cseppet a virágnak kelyhe szokta,
Tartogatván hév napokra, bús napokra.
Klaniczay Sándor
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A NEVELÉS BIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSBAN.
Az 1937 április 9-én tarto tt székfoglaló előadás gondolatmeneté.

Székfoglaló előadásom tárgyául azért választottam éppen ezt
a kérdést, mert röviden körvonalazni szeretném a manapság mind
inkább előtérbe nyomuló individuális nevelés alapjait.
A nevelés problémája már a legrégibb időkben is foglalkoztatta
az emberiséget. Korszakok szerint változtak a különböző nevelési
elméletek és az egyes felfogások sokszor teljes ellentétbe kerültek
egymással. Gyakran kizárólag elméleti okoskodáson alapult a neve
lési rendszer s nem vették tekintetbe a neveléssel (növendékkel)
kapcsolatos biológiai tényezőket. Mai felfogásunk szerint a nevelés
a közösség életéből kiinduló az a tevékenység, amely az egyesek ki
fejlődését segíti elő. Ennek megfelelőleg célja az egyesek lehető teljes
kifejlődése. Feladata pedig hármas tagozottságú: testi fejlődés
(eredménye az egészséges élet), az értelmi fejlesztés (eredménye
a szellemi önállóság), végül az erkölcsi fejlesztés (eredménye a nemes
jellem). E feladatok egymással való egybefonódása s így ezeknek
az egyénben való harmonikus megvalósulása teszik képessé az embert
az ideális egyéni és közösségi életre.
A nevelési feladatok keresztülvitelében szem előtt kell tartani
azt, hogy a nevelésre váró egyén fokozatos fejlődésen megy keresztül
s éppen a fejlődést irányító tényezők azok, melyek a nevelést —
eszményi célja elérésében — akadályozzák. A fejlődéssel összefüggő
tényezők egyrészt a szervezet belső szerkezetéből adódnak (belső
tényezők), másrészt a szervezetet körülvevő világból tevődnek össze
(külső tényezők). Előbbiek az örökléstudomány körébe tartoznak,
utóbbiak mindazok a külső — környezeti — hatásók, amelyek a szer
vezetet létrejötte pillanatától kezdve érik és befolyásolják.
Az örökléstudomány eddigi eredményeiből tudjuk, hogy az élő
lényeknek s így az embernek is örökletes tulajdonságai, pontosabban
a tulajdonságok anyagi alapjai a sejtmagban összpontosulnak és
a bizonyos időben megfigyelhető kromoszómákhoz vannak kötve.
A kromoszómák mikroszkopikus kicsinységű testecskék, melyeknek
száma, alakja, nagysága fajonként változik; de egyugyanazon faj
esetében állandó s ugyanaz. Egy-egy kromoszómában gyöngyfűzérhez hasonlóan, egy sorban helyezkednek el az úgynevezett öröklési
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faktorok (gének, determinánsok). Ezeknek a jelenléte teszi első
sorban lehetővé az egyes tulajdoságoknak a megjelenését. Nem
a tulajdonságok öröklődnek, hanem a tulajdonságokra való kész
ségék, hajlamok. Az emberben 48 kromoszóma van s mindegyikben
számtalan öröklési faktor.
E helyen mellőzve az örökléstudománynak idevágó, a testi és
lelki tulajdonságok öröklésére vonatkozó igazolt eredményeit meg
jegyezzük, hogy a beható vizsgálatok (családfa-kutatás, tehetség
öröklődés, kóros elváltozások öröklődése, ikerkutatásök stb.) ma már
kétségtelenné teszik azt, hogy a lelkitulajdonságok éppen úgy mint
a testiek, az öröklési szabályok szerint származnak át az utódokra.
A nevelés szempontjából különösen a lelki (szellemi) tulajdon
ságok öröklődése nagyjelentőségű. E szerint a legfontosabb lelki alapjelenségek a gyermekkel vele születnék; tehát a gyermek nem „tabula
rasa“ (tiszta tábla), mint azt a régiek gondolták. Ha a gyermekben
megvan valamely lelki funkciónak a kezdeménye, akkor az a nevelés
által kifejleszthető, illetve ha az nem előnyös, elnyomható. Az egyik
gyerékben például a zenei készség, a másikban az emlékezőképesség,
vagy a fantázia öröklődik, esetleg a számolóképesség, vagy az intel
ligencia (azaz a kombinálóképesség), de éppen így öröklődik a vallási
érzés stb. Sokszor több értékes szellemi tulajdonság együtt öröklődik.
Ezt tapasztalhatjuk a sokoldalúan fejlett (úgynevezett színjeles)
tanulóknál.
A testi és szellemi öröklés helyes értelmezése nem zárja ki a kör
nyezet (külső hatások) fontos szerepét a tulajdonságok kialakításá
ban. Weismann és Johannsen hangsúlyozzák, hogy a szervezeten
megfigyelhető kész tulajdonságok két tényezőből adódnak, mégpedig
a veleszületett hajlamból és a környezet hatásából. A hajlam adja
meg az alapot, vagyis azt, ami megszab, a környezet adja meg a fej
lődés irányát, vagyis ez az, ami megvalósít. A környezet hatása
azonban nem minden hajlamnál s nem minden egyénre nézve érvé
nyesül egyformán.
A külső hatások .már attól a pillanattól kezdve befolyásolják
a fejlődő szervezetet, amelyben az életre jött. A fokozatos fejlődés
során pedig mind jobban bővül a hatóterület. A szűkebb és tágabb
családi kör, a szomszédok, a lakóhely, az iskola, a nevelő tanítók és
tanárok, továbbá a mindennapi élet megannyi más mozzanata szándéktalan és szándékos hatásával mind hozzájárulnak a gyermek fejlő
désének irányításához. Tehát az öröklés nem a maga tisztaságában
jelenik meg az egyénen, hanem mindig az egyéni élet körülményei
szerint.
A nevelő keze alá kerülő növendék tehát több tényező hatásának
az eredménye s mint ahogy nincsen két teljesen egyforma ember
a társadalomban, úgy az egy osztályba járó növendékek között sin
csen két teljesen azonos tulajdonságú gyermek. Ennek számbavételé
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vei el kell vetnünk a régi pedagógiai rendszer sablónnevelését, amely
minden növendéket egyformának akart nevelni s helyébe az egyéni
(individuális) nevelést kell állítanunk, amely a növendék sajátos
hajlamait akarja felkutatni és kihasználni. Az új jelszó tehát: min
denkit saját egyénisége szerint kell nevelni, ez azt jelenti, hogy
a nevelőnek alkalmazkodni kell a növendékek adottságához; az alkal
mazkodás azonban ne legyen bábszerű, hanem olyan, hogy mindig
azt tegye a nevelő, amit a növendék érdekében a legjobb belátása
szerint szükségesnek tart. Vagyis minden egyes növendékkel és
minden osztállyal szemben is más-más bánásmódra van szükség.
A nevelés feladataiból következik, hogy a nevelés célja érdeké
ben a nevelő nem tehet különbséget a testi, az értelmi és az erkölcsi
feladatok között. Mindegyik irányban és minden egyénnél arra kell
törekednie, hogy a növendékből adottságainak figyelembevételével
a legtöbbet hozza ki. Röviden a növendéket értékek megvalósítására
kell serkentenie, mert ezáltal időálló munkát végez s így megközelíti
a nevelés célját.
A nevelés sikerének feltétele az elmondottak egybevetése után
először is az, hogy úgy a növendékek, mint a nevelő testileg és lelki
leg normális adottságokkal rendelkezzenek, közöttük a bizalom legyen
az összekötő kapocs. A nevelő ne csupán parancsoljon, hanem
amellett észrevétlenül kormányozzon; ne erőszakoljon olyan tulaj
donságokat, melyeknek öröklött alapja hiányzik. Ne hivatalnak
tekintse működését, hanem hivatást érezzen a feladatok elvégzésére
és hogy elhivatottságában, valamint nevelési munkájában rendület
lenül higgyen. De minden munkájában, cselekedetében, gondolatá
ban egy erő legyen az uralkodó és irányító s ez: a szeretet, amely
ha megvan benne növendékei és pályája iránt, akkor ez meg fogja
mutatni az utat, s át fogja hidalni a nehézségeket a nevelés görön
gyös pályáján.
Sárkány Sándor dr.
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OLASZORSZÁGI TANULMÁNYÚT.
p

A húsvéti szünetben gimnáziumunk tizenöt felsőosztályú tanuló
jával kirándulást rendeztünk Olaszországba. A tanulmányút meg
szervezője s vezetője Oppel Imre tanár, kísérőtanár Csipkay Sán
dor dr. volt. Március 20-án reggel indultunk a trieszti gyorssal végig
a Balaton mellett, a Dráva síkságán s a Karszton keresztül. Sötét
este volt már, mikor a vonat berobogott a trieszti pályaudvarra és
a zuhogó esőbe. Ez az eső azután végig kísért bennünket egész útunkon át. Éjfél után érkeztünk meg Velencébe. Szállodánk, a Hotel
Nationale, a pályaudvar mellett volt, tehát minden nap végig
hajókáztunk a Canale Grande-n. Megcsodáltuk a Ca Doro-t, a szebb
nél szebb palotákat, a Szent Márk teret, a Szent Márkus templomot,
a Doge palotát, a Campanile-t, a Sóhajok hídját, a nyirkos börtönö
ket, az akadémia képtárát és a szép templomokat. Hajón kimentünk
a Didóra, sétáltunk a Mercerián; darútollas intézeti sapkánk min
denütt nagy feltűnést és tetszést aratott.
23-án reggel indultunk tovább Velencéből, Paduán, Firenzén át
Rómába. A villanymozdony lélekzetelállító sebességgel ragad tovább
a szebbnél szebb völgyeken, síkságökon, alagútakon keresztül. Kisebb
firenzei kellemetlenségeket nem tekintve szerencsésen, jó hangulat
ban érkeztünk meg római szállodánkba a Hotel Pincioba. Este el
sétáltunk a Piazza Venezia felé. Elbűvölve álltunk meg Viktor
Emánuel ezer és ezer mécsestől ragyogóan kivilágított hatalmas
emlékműve előtt. Másnap gyalogsétát tettünk a Corso Umberto,
Pantheon, S. Maria Sopra Minerva, Piazza Navona környékére, dél
után a Forum Romanum-ra. A gyönyörű napsütés bearanyozott
mindent. A Via Sacra évezredes kövein járunk: Rostra, Phocas
oszlopa, Lápis Niger, Septimus Severus diadalíve, Templa Concordiae, Vespasiani et Saturni, Basilica Iulia, Aedes Castorum et Vestae,
Atrium stb. A Palatínus hegyre is felmegyünk, hogy annak tündér
kertjéből egységesen is láthassuk a Fórumot. Titus és Constantinus
diadalívén át elsétálunk a Colosseumhoz, majd villamoson a Lateráni
templomig. Március 25. Zuhogó esőre ébredünk. Autóbuszon megyünk
a Szent Péter templomhoz. Külseje a közelség miatt nem igen hat;
annál megragadóbb a belseje: impozáns nagysága, szédítően magas
kupolája tudatára ébreszt kicsiny voltunknak. Vezetőnk nem merül
el a részletek magyarázatába, inkább az alkotások érzelmi hatását
igyekszik kimélyíteni. Természetesen felmegyünk a kupolába, sőt
néhányan a keresztalakú gömbbe is felpréseljük magunkat. Bár esik,
így is fenséges látvány tárul szemünk elé: előttünk az örök város,
a hátérben a Albánéi hegyek a távoli napfényben friss vakító hótól
csillognak. A tervbevett Vatikáni múzeum helyett az Angyalvárat
nézzük meg. Itt a fegyvergyűjtemény tetszik a legjobban, különösen
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a régi ágyúk, a „ballisták“ és „katapulták“. Délután Cestius piramisalakú síremléke mellett a Szent Pál bazilikájához megyünk. Néhányunknak ez a templQm tetszett a legjobban. Taxin mentünk tovább
a Katakombákhoz, majd vissza körutazásra: át a Tiberisen a Ianiculum-ra, a Garibaldi lovasszobra előtt a naplementében gyönyör
ködtünk. A Poro Mussolini modern márványszobrokkal körülvett
sporttelepe kelt méltó bámulatot bennünk. A Pincion át kocsizunk
haza. Nagypéntek délelőttjét a Capitoliumon töltjük. A Museo Capitolino s a Palazzo Dei Conservatori antik szobrai (haldokló Gallus,
tövishúzó gyermek, Capitoliumi farkas stb.), képei (Rubens, Tizian,
Tintoretto, Paolo Veronese) napokig leköthetik a látogatót. Hát még
a S. Pietro In Vincoliban levő Mózes-szobor! Délután napsütéses
időben autón robogunk ki Tivoliba. Kedélyes utazás! Kilencen ülünk
egy taxiban, a sofőr a tizedik. A városka szűk, középkorias utcáin
tarka az élet. A legújabb típusú autó után konfliskocsi és öszvéres
kordély baktat, sőt látjuk, mint „megy a juhász szamáron, földig ér
a lába“. Élelmesek az olaszok, mindent kihasználnak, még a természet
szépségeit is pénzért mutogatják. Le kell fizetni obolusainkat, hogy
sétálhassunk a völgy szerpentinjein, megtekinthessük a vízeséseket
és behatolhassunk barlangjaikba. Séta után jól esett az uzsonna
a Vesta templom melletti vendéglőben. A vacsora már Rómában volt.
Este még a teli hold fényénél újból megtekintettük a Colosseumot.
Március 27. Vatikáni múzeum. A hatalmas kiterjedésű épület tömve
emberekkel. Először a szoborgyüjteményt nézzük meg, majd Raffael
stanzáit és loggiáit. Legutoljára hagyjuk a Sixtusi kápolnát. Nagy
érdeklődéssel szemléljük Michelangelo festményeit. A Pincio kertjé
ben lévő Borghese palotáig autóbuszon megyünk. A palota kincsei
közül különösen Tizian képei és Bernini szobrai: a parittyázó Dávid
s Daphne és Apolló ragad meg bennünket, Húsvét vasárnap búcsú
zunk Rómától. Délelőtt még szakítunk időt a S. Maria Maggiore
templom és Diocletianus termáinak megtekintésére. Az olasz egyetemi
hallgatók kedves, szeretetteljes vendéglátása tetőzi be római élmé
nyeinket. Este 11-kor már Firenzében vagyunk. A „virágok városá
ban“ három napot töltünk, közben egy délelőttön Pisába is kirán
dultunk. (Dóm, ferde torony, keresztelő kápolna, Campo Santo.)
Firenzei programmunk: Uffizi képtár, dóm, Campanile, S. Lorenzo
templom, séta a Ponte Vecchion át a Boboli kertek felé, S. Maria
Novella, Palazzo Pitti. S. S. Annunziata templom, Academia Galéria.
Sajnos az eső állandóan esik.
Március utolsó napján éjfél előtt indultunk hazafelé. A firenzei
tavasz után Triestben a gyönyörű pompájú tenger, a Karszton végig
öt óra hosszat fél méter magas hófödte téli tájék, majd a sok esőzés
következtében az özönvízhez hasonló árvizes területek voltak utolsó
élményeink. A Déli vasúton az örvendező szülők és a kiránduló csapat
lelkes éljenzése fejezte be a jól sikerült tanulmányutat.
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I. ISKOLÁNK MÚLTJÁRÓL.
1823-ban nyílt meg a deáktéri evangélikus iskola ú. n. „huma
nitási osztálya“, evvel vált az iskola gimnáziummá. A Bach-korszakban négy osztályúvá hanyatlott, de lassanként újból felvirult.
1864-ben épült a Sütő-utcai gimnáziumi épület, a jelenlegi leánygimnázium 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.
Két év előtti értesítőnkben közöltük iskolánk tudományos
munkássággal kitűnt volt tanárainak nevét és kiválóbb volt tanít
ványainak névsorát. Iskolánk barátaitól szívesen veszünk ezután
is e felsoroláshoz helyreigazításokat és pótlásokat.
II. ISKOLÁNK AZ 1936—37. TANÉVBEN.
Iskolai hatóság’ok. Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerü
lethez tartozik és D. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága alatt
áll. A budapesti evangélikus gimnázium fenntartója a budapesti
Deák-téri evangélikus magyar—német testvéregyház. Az általa vá
lasztott közös képviselőtestület intézi iskolánk ügyeit. Ennek egyházi
elnöke ez idő szerint Broschko G. Adolf esperes, mint a német egyház
lelkésze, világi elnöke dr. Németh Ödön, egyet. rk. tanár, közfelügyelő.
Az iskolabizottság elnöke dr. Hittrich Ödön ny. igazgató, tanker, kir.
főigazgató, iskolafelügyelő, helyettese dr. RenJc Ernő orvos, iskolai
másodfelügyelő. A gazdasági bizottság élén áll Becht Albert ny.
takarékpénztári igazgató, közgondnok. Az iskolaépület gondnoka
Szalágyi Egyed ny. min. tanácsos.
Az állami főfelügyeleti jogot dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter gyakorolja dr. Pintér Jenő tanker, kir.
főigazgató révén. A főigazgató maga helyett megbízottul vitéz Szaibó
István Andor c. gimn. igazgatót küldötte ki iskolánkhoz. A miniszteri
megbízott április hó 24., 26., 27., 29. napjain és május 1-én látogatta
meg intézetünket. Tapasztalatairól május 1-én tartott értekezleten
számolt be.
Üdvözlések. Dr. Zimmermann Ágoston egyet. ny. r. tanár urat,
képviselőtestületünk buzgó tagját, volt iskolafelügyelőt a Kir. M.
Természettudományi Társulat ez évi közgyűlésén elnökévé válasz
totta. Őszinte örömmel üdvözöltük ez alkalommal.
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Üdvözöltük dr. Yietorisz József c. főigazgató urat, iskolánk
egykori tanítványát, mint a Kisfaludy-Társaság újonnan meg
választott tagját.
Dr. Kubacska András arcképe. Volt növendékeink egyesülete
megfestette a múlt tanév végén nyugalomba vonult kedves kar
társunk arcképét. A jól sikerült kép Sárkány Gyula festőművész
alkotása.
Változások a tanári testületiben. Két érdemes kartásunk, dr.
Kubacska András és Kovács János az előző tanév végén nyuga
lomba vonult. Munkásságukat Értesítőnk elején méltatjuk. Dr. Ku
bacska András tanszékére földrajz—természetrajz szaktárgyakkal
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a fenntartó egyház aján
latára dr. Sárkány Sándor budapesti egyetemi tanársegédet nevezte
ki helyettes tanárrá ; Kovács János magyar és latin nyelvi tan
székére pedig a fenntartó egyház dr. Csipkay Sándor oki. közép
iskolai tanárt választotta meg helyettes tanári minőségben.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr betöltötte továbbá
a dr. Fest Sándor egyet, magántanár, báró Eötvös-kollégiumi
tanár lemondásával még az előző tanév elején megüresedett angol
és német nyelvi tanszéket, s kinevezte a fenntartó egyház javas
latára helyettes tanárként Endrődi Frigyes oki. középiskolai tanárt.
A fenntartó egyház két helyettes kartársunkat rendes tanárrá
választotta s ennek alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úr is előző szolgálataik figyelembevételével dr. Vermes Miklóst
1931 szept. 1-vel, dr. Sólyom Jenőt pedig 1935 szept. 1-vel kezdő
dően rendes tanároknak ismerte el.
A tanári kar egészségi állapota a tanév folyamán kielégítő
volt, csupán az igazgató volt kénytelen a tavasz folyamán hosszúra
nyúlt és később kórházi ápolást is igénylő betegsége miatt az
iskolai munkából kikapcsolódni. Távolléte alatt az igazgatói teen
dőket Renner János igazgatóhelyettes látta el önfeláldozó buzga
lommal és teljes hozzáértéssel. Az igazgató óráit a VIII. osztályban
dr. Jánossy István, a VII. osztályban Kazár József vette át. Emiatt
a IIIB o. történelmet dr. Jánossy István helyett dr. Csipkay Sándor
tanította.
Dr. Fest Sándor egyetemi magántanár, Eötvös-kollégiumi tanár
•ez évben is nagy áldozatkészséggel vállalta az angol nyelv tanítását
a VIII. osztályban. Minthogy nagy elfoglaltsága miatt legnagyobb
sajnálatunkra a jövő tanévben már nem számíthatunk Fest tanár
úr közreműködésére,^ helyen is hálás köszönettel emlékezünk meg
arról az értékes munkáról, amelyet az angol nyelv tanítása, mód
szerének kifejlesztése körül iskolánkban egy évig mint rendes tanár,
s azután két évig mint óraadó tanár fáradhatatlan buzgósággal
végzett. Nagy tudását, gazdag tapasztalatait arra használta fel,
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hogy az angol nyelv és irodalom tanítását helyes vágányon indítsa
el nálunk s a fiatal kartársakat állandóan jó tanácsokkal támogatta.
Mint óraadók működtek Kazár József és Sólymos Ernő oki.
középiskolai tanárok.
A múlt tanév végén vált meg iskolánktól Mester Gábor óra
adó testnevelési tanár 5 évi buzgó és eredményes szolgálat után.
Óráit Kecskeméti Gábor oki. testnevelési tanár látta el.
Nagy kitüntetés érte dr. Losonczi Zoltán kartársunkat: értékes
tudományos munkásságáért a Magyar Nyevtudományi Társaság
1936. évi Szily-jutalomdíját kapta.
Renner Jánost a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter
úr megbízta a budapesti tankerületben a természettan tanulmányi
felügyeletével.
Halottjaink. Súlyos veszteség érte evangélikus egyházunkat
D. Geduly Henrik tiszai kerületi püspök, egyet, egyházi lelkész
elnök elhunytával.
Iskolafenntartó egyházunk tisztikarában két gyászeset fordult
elő a tanév folyamán: november elején Szelényi Gyula pénztárost
szólította el az Ür, december 6-án vitéz dr. Pétery Aladár főjegyzőt
kísértük utolsó útjára.
Még az 1936. év nyarán költözött el az élők sorából az iskola
egykori nagyhírű tanárának Lehr Albertnek özvegye.
Őszinte együttérzéssel osztoztunk kedves kartársunk Kilczer
Gyula mély fájdalmában, amikor október végén váratlanul el
veszítette kisleányát.
A Mindenható akarata három derék tanítványunk földi pálya
futásának is véget vetett. Még a nagy szünidőben turistaszeren
csétlenség áldozata lett Ausztriában Székely Gábor VIA osztályú
tanítványunk. Ugyanennek az osztálynak növendéke, Gaál László
szeptember 20-án halt meg rövid betegség után. Október 28-án
pedig Hajdú Endre IA osztályú tanulót szólította el az Űr.
Fogadóóra. Ebben a tanévben is tantestületünk minden tagja
hetenként egy-egy fogadóórát tartott, rövidebb felvilágosítás cél
jából azonban a fogadóórán kívül is a lehetőséghez képest a szülők
rendelkezésére állottunk.
Osztályfőnöki órák. Az új tanterv előírásának megfelelően ez
évben az I. és II. osztályokban, azonkívül a tanév elejétől február
végéig még a III. osztályokban is tartottunk osztályfőnöki órát.
Ezeken az órákon igyekeztünk közelebb férkőzni növendékeink
belső lelki világához, s nem annyira elméleti etikai fejtegetések
kel, mint inkább különös esetek, alkalmas példák kapcsán töreked
tünk jellemük kialakításában közreműködni. Legtöbbször a tanulók
saját élményei voltak a megbeszélések legalkalmasabb kiinduló
pontjai. Sok gyakorlati útmutatást is adtunk az iskolán belül és

32

azon kívül való viselkedés, a felnőttekkel való érintkezés, a helyes
időbeosztás, a helyes közlekedés stb. terén.
A tanári kar értekezletei. Sürgős ügyek letárgyalására gyak
ran tartottunk óraközi rövid értekezleteket. Ezeken kívül 14 rendes
értekezletünk volt; ezeken a Rendtartásban előírt ügyeken kívül
a tanulók tanulmányi és fegyelmi állapotát, módszeres kérdéseket
s a felsőbbségtől hozzánk intézett kérdéseket tárgyaltuk.
G-yakorfó tanárok. A folyó tanévben a püspök úr engedélyével
Richly Emil és Rákosy Zoltán szakvizsgázott rajztanárjelöltek
töltötték gyakorlati évüket Oppel Imre vezetése mellett.
A német nyelv tantervmódosítása. Az új középiskolai 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 óraszámon 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 iskolánkban is). A többi növen
dékünknek is csak hasznára lehet ez a teljesen gyakorlatias jellegű
bevezető német oktatás.
Ezenkívül kérelmünkre és főhatóságunk ajánlatára a VKM
megengedte, hogy a folyó tanév második felétől kezdődően a
német nyelvet a VII. és a VIII. osztályban heti 2 óra helyett
3 órában tanítsuk. Ezzel szemben a görög, illetve angol órák száma
a két felső osztályban egy-egy órával csökkent.
Bemutató órák. A tanév folyamán a következő tanárok tar
tottak bemutató órát: Klaniczay Sándor a VIII. osztályban a ma
gyar irodalomból Bajza Józsefről és követőiről; Csipkay Sándor
az IA osztályban a latinból (olvasmány és a III. declinatio);
Kilczer Gyula a IIB osztályban a mértanból a hengerről; Sár
kány Sándor dr. az V. osztályban a természetrajzból a víz szere
péről a növény életében; Rákosy Zoltán a IVB osztályban rajzból
(nagyméretű geometriai csoport rekonstruálása); Richly Emil a
IIIB osztályban rajzból (forgási testekből álló csoport árnyék
szerkesztéssel).
Filmoktatás. Több osztályban volt filmvetítés a múlt évben
beszerzett filmvetítő gépünkkel különösen a földrajz és a fizika
tanításával kapcsolatban.
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 futkosást tiltó parancsainkat az ifjúság nem mindig vette figyelembe.
Rendesen ez a körülmény vezet sajnálatos balesetekre. Igazgatói
megrovást a tanév folyamán csak elvétve voltunk kénytelenek
adni, az intézetből való kitiltásra nem volt szükség.
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A növendékek szorgalma általánosságban kielégítő volt. Ahol
a szülök azt látják, hogy gyermekük szorgalma ellenére sem mutat
kellő eredményt, ott kétségtelenül az iskolatípus megválasztása
nem megfelelő, vagy a gyermek egészségi állapotában, esetleg meg
felelő testi és szellemi fejlettségének hiányában rejlik az ok.
Egészségi állapot. A növendékek egészségi állapota általában
kedvező volt. A mulasztások száma — az influenzás időszaktól
eltekintve — jelentéktelen. A hevenyfertőző betegségek száma az
évi átlagnál jóval kisebb volt.
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.
Tej- és kakaófogyasztás. Az iskolában az óraközi szünetekben
5800 darab 2 dl-es üveg tej (1160 liter) és 6800 darab 2 dl-es üveg
kakaó (1360 liter) fogyott el. Ebből a mennyiségből a tanulók
ingyen kaptak 1800 üveg (360 liter) tejet és 2250 üveg (450 liter)
kakaót. Az ingyen ellátás céljára az Ifjúsági Segélyegylet 300 P-t,
az Ifjúsági Gyámintézet 75 P-t és az igazgatói rendelkezési alap
52 P-t adott.
Kirándulások. Az IA és IB osztály környéktanulmányt végzett
az iskola közelében Sárkány, Csipkay és Vermes tanár vezetésével.
A HA és IIB osztály a Városligetben a virágzó fás növényeket
tanulmányozta Sárkány kartársunk vezetése mellett. Az V. osztály
hét ízben vett részt növénytani jellegű kiránduláson Sárkány tanár
vezetésével a budai hegyekben, s az egyetemi botanikus kertben.
Oppel kartársunk több osztálynak a Műcsarnok tárlatát, továbbá
Vajda Hunyad várát mutatta be; ugyancsak Oppel tanár vezeté
sével tekintették meg a felső osztályok egyes növendékei a Képzőművészeti Főiskola grafikai kiállítását. A IVA és IVB osztály
geológiai kiránduláson volt a Gellérthegyen Bogsch és Vermes
tanár kíséretében. A VIA osztályt Bogsch tanár állattani tanul
mánnyal egybekötött kirándulásra vezette a Zugligetbe. A VIA
osztály ezenkívül megtekintette Aquincumot Dengelegi, a IVB
osztály a svábhegyi csillagvizsgáló intézetet Loisch, Csipkay és
Vermes tanár vezetésével. Igen tanulságos volt a Budakalászi
Textilmüvek gyártelepének megtekintése, ide Remport és Sárkány
kartársak az IA, IB és V. osztályokat vezették el. A VIII. osztály
Levius és Renner tanár kíséretében a Székesfővárosi Elektromos
Művek Csáky-utcai áramfejlesztő telepét tanulmányozta. A meg
látogatott intézmények és üzemek vezetőségének ezúton is hálás
köszönetét mondunk lekötelező szívességükért.
Tanulmányi verseny. Intézetünk tanulói az idén is resztvettek
a Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató vezetése alatt május 24-én
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lefolyt országos középiskolai tanulmányi versenyen. Az idei ered
mény valóban felülmúlt minden várakozást. A versenyre induló
8 tanítványunk közül heten nyertek helyezést; még pedig 5 az első
helyen (6—6 egység): Zala Miklós a latinból (tanára dr. Jánossy
István), Koch Vilmos a történelemből (tanára dr. Koch István),
Vieszt Zoltán a földrajzból (tanára dr. Koch István), Harsányi
János a mennyiségtanból (tanára Renner János), végül Blaho
Miklós a fizikából (tanára Renner János). Ezenkívül Stohl Gábor
(dr. Bogsch Sándor tanítványa) a természetrajzból harmadik helyen
aratott győzelmet (4 egység) és Szegő Miklós (Oppel Imre tanít
ványa) a rajzból második helyen dicséretet nyert (2 egység). Az
idén így 36 egységet szereztek derék diákjaink, ezzel a 15 év óta
folyó versenyeket összesítve iskolánk pontszáma 176-ra növekedett.
Jól tudjuk, hogy az ilyen verseny nem lehet döntő fontosságú alap
az iskolák munkásságának értékelésénél. Az idei egyedülálló ered
ményünk lehet több szerencsés körülmény összetalálkozása. Hely
telen volna azonban ezt csak a vak véletlen szeszélyes játékának
betudni. Kétségtelenül, nem jöhetett volna létre ez a siker, ha
nincs mögötte versenyzőinknek kedves tantárgyuk tanulmányo
zásába való olyan kitartó és buzgó elmélyedése, amely jóval
a szorosan vett iskolai kötelességteljesítés fölé emelkedik.
Az eddigi 15 verseny közül 12 ízben az élcsapatba küzdöttek
föl magukat versenyzőink, háromszor az első helyre (1927, 1929,
1937), kétszer a 2-dik, háromszor a 3-dik, kétszer a 4-dik és kétszer
az 5-dik helyre. Szolgáljon a fényes eredmény buzdításul a jövőre
is céltudatos és lelkes erőkifejtésre.
Harkányi János matematikai pályázatának versenyét a jelen
tanévben május 12-én tartottuk 8 VII. o. és 9 VI. o. tanuló rész
vételével. A döntő verseny május 24-én folyt le. A díjat Taksony
György VIB o. tanuló nyerte meg, Palócz István VII. o. tanuló
dicséretet kapott. A döntő versenybe bejutottak még Brenner
Imre és Szilágyi Pál VII. o. tanulók.
Vitézi avatás. Május 9-én a Kormányzó Űr Őfőméltósága
nemes Dezséry Endre VII. oszt. derék tanítványunkat mint váro
mányost vitézzé avatta.
Aviatika. A fizika tanítása alkalmat adott az aviatikái alap
ismeretek előadására. Az aviatika iránti érdeklődést voltak hivatva
felkelteni azok a bemutatásokkal kísért előadások, amelyeket
vitéz Hefty Frigyes úr a felső osztályokban április 23-án és 24-én
tartott.
Alapítvány felújítása. Iskolánk egykori korán elhúnyt kedves
tanítványának, iglói Szontagh Györgynek emlékére gyászoló szülői
1912-ben alapítványt tettek. A pénzromlás következtében ez az
alapítvány értékét veszítette annyi más alapunkkal együtt. Özv. iglói
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Szontagh Félixné e tanév folyamán 10 db 50 P n. é. s kb. 1000 P
árfolyamértékű Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-részvény nagy
lelkű adományozásával felújította a fia emlékét megörökítő ala
pítványt.
Simonyi-alap. A várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány a
•deáktéri evangélikus magyar—német testvéregyházak iskoláinak
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 képviselőtestület határozata még külön is juttatott az egyes intézeteknek
felszerelésre és utazási ösztöndíjra. Iskolánk 1200 P-t kap a bio
lógiai gyakorlatokhoz szükséges mikroszkópok beszerzésére, 800 P-t
a tanári könyvtár fejlesztésére, s két 500 P-ős ösztöndíj teszi lehe
tővé két kartársunk külföldi tanulmányútját.
Adományok kimutatása. A könyvtárak és szertárak részére
történt ajándékozásokat az illető gyűjteményekről szóló jelentések
közlik. Jótékonycélra és jutalmazásra szánt adományok:
az 1889-es érettségizőktől pályamunkák jutalmazására 200 P,
Bernhardt Emil dr.-tól VIB oszt. tanuló jutalmazására 10 P,
Bernhardt Emil dr.-tól szegény cserkész táborozására 10 P,
Cserkúti Engel Györgytől szegény tanulók segélyezésére 50 P,
Deckner Marcelltől segélyezésre 100 P,
■ Easori Ev. Nőegylet karácsonyi adománya szegény tanulóknak 50 P,
Hajdú Ödön dr.-tól karácsonyi segély 20 P, évvégi jutalom 20 P,
Harkányi János műsz. főtanácsostól matematikai pályadíjra 10 P,
Névtelen szülő adománya a kirándulási alapra 262 P,
Névtelentől természetrajzban kiváló tanulónak 10 P,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkártól ösztöndíjra 50 P,
Rajzpályadíjra Renk Ernő dr.-tól 20 P,
Rajzpályadíjra Gosztonyi László dr.-tól 10 P,
Rajzpályadíjra a Volt Növendékek Egyesületétől 20 P,
Simon Sándor dr. egyet, magántanártól ösztöndíjra 25 P,
Özv. Strasser Izidornétól ösztöndíjra 80 P,
Volt Növendékek Egyesületétől ösztöndíjakra 200 P.
A Beiersdorf Vegyi Müvek 40 tubus Pebeeo-t,
Bretschneider Vilmos és Fia cég pedig 6 pár cipőre szóló utalványt
adományozott szegény tanulók részére,
A Rigler József Ede papírneműgyár rt. 890 darab füzetet aján
dékozott szegénysorsú tanulóinknak kb. 300 pengő értékben,
Lobi Dezső úr 6 darab könyvet ajándékozott jutalmazásra,
A magyar egyház az internátusnak szegény tanulók étkeztetésére
500 P-t adományozott,
Iskolánknak egy volt kiváló növendéke névtelenül 7 darab arany
gyűrűt adományozottt a tanulmányi verseny győzteseinek.

Természetbeni adományok az internátusnak:
Hottovi Károly (Tatabánya) hízott sertés,
Sigray István (Agárd) 15 q burgonya,
Vincze István (Budapest) 300 darab cukrászsütemény,
Vadnai Béla vezérigazgatótól ingyen hirdetések Az Est-lapokban,
Bpesti Korcsolyázó Egyesülettől ingyen bérletjegyek a Műjégpályára,
Márta Sándor férfiszabó egy öltöny magyaros ruha szegénysorsú
tanulónak.
Felülfizetések a Dal- és Zeneegyesület május 9-iki hangver
senyén: dr. Heckenast Gusztáv 2 P, Hódos Andor 1 P, Münnich

Aladár 4 P, dr. Kenk Ernő 5 P, Ungár György 4 P.
Egyenruha. Egyházi főhatóságunk rendeletére a tanári
testület a többi fővárosi iskolák módjára a gimnázium tanulói
számára magyaros formaruhát rendszeresített. A formaruha
Haranghy Erzsébet iparmüvésznő terve sze
rint Thököly Sebestyén 1572-ből való címer
képe nyomán készült. A téli öltöny sötét
szürke, a nyári világosszürke színű, egyszerű,
lapos, fonott zsinórdísszel. Kiegészíti az öltö
zetet a hasonlószínű süveg, tollal, továbbá
a hasonló szabású télikabát s nyárra kör
gallér. A magyaros öltözködési mód népszerű
sítése, az iskolai rend és fegyelem, egyöntetű,
katonás viselkedés fokozása, de különösen
tanulóinknak az utcán, villamoson való ellen
őrzése és felismerése szempontjából kívánatos,
hogy az előírt öltözködési mód tanulóink
között mielőbb elterjedjen.
Az iskolai év lefolyásának időrendje.

Szept. 1. alakuló értekezlet. Szept. 2. javító
vizsgálat. Szept. 3., 4., 5. írásbeli érettségi
vizsgálat. Szept. 7. szóbeli érettségi vizsgálat.
Szept. 9. megnyitó ünnep. Szept. 10. a tanítás
kezdete. Szept. 17. módszeres értekezlet. Okt.
6. ünnepély. Okt. 29. szünet (egyetemes gyű
lés). Okt. 31. reformáció ünnepély. Nov. 1.
szünet. Nov. 21. Mikó Imre előadása. Nov. 26.
ellenőrző értekezlet. Dec. 20—jan. 6. karácsonyi
szünet. Jan. 30. osztályozó értekezlet. Jan. 31—
febr. 2. félévi szünet. Febr. 18. módszeres érte
kezlet. Febr. 28. protestáns középiskolák közös
hangversenye. Márc. 7. cserkészünnepély. Márc.
15. nemzeti ünnep. Márc. 19. hiterősítő előadás.
Márc. 21—ápr. 4. húsvéti szünet. Ápr. 9. Sár
kány Sándor dr. székfoglaló előadása. Ápr. 17.
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Gyámintézeti szórványest. Ápr. 22. ellenőrző értekezlet. Ápr. 24.
Simonyi-ünnep. Ápr. 24., 26., 27., 29., május 1. vitéz Szabó István
Andor miniszteri megbízott látogatása. Máj. 3—4. szünet az osztrák
szövetségi elnök látogatása alkalmából. Máj. 9. Dal- és Zeneegyesület
hangversenye. Máj. 11. a VIII. oszt. utolsó tanítási napja, az iskolai
hősi emlék megkoszorúzása. Május 12. deprekáció és úrvacsora.
Május 13., 14., 15. összefoglalások a Vili. osztályban. Május 19.,
20. szünet az olasz uralkodó budapesti látogatása alkalmából.
Máj. 18—21. írásbeli érettségi vizsgálat. Máj. 29. hajókirándulás
Yácra. Jún. 3. dísztoma. Jún. 7. utolsó tanítási nap. Jún. 8., 9., 10.,
11. összefoglalások és magánvizsgák. Június 13. évzáró ünnep. Június
14. beírás a II—VIII. osztályba. Június 15—22. szóbeli érettségi
vizsgálat. Június 19. beírás az I-be. Június 23. évzáró értekezlet.
Takarékossági akció. Iskolánk ebben a tanévben bekapcsoló
dott a Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár takaré
kossági persely-akciójába. Az IA, IB, HA, IIB és IIIA osztályból
összesen 137 tanuló vett részt ebben s az év folyamán a perselyek
ben megtakarított és betétkönyvekbe beírt összeg 1216 P 70 fillért
te tt ki.
III. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.
A tanári testület nyugalmazott tagjai. Bereczky Sándor c.
igazgató. Szaktárgya: hittan. 1931 óta van nyugalomban. Szolgálati
ideje 35 év nálunk és 12 év másutt.
Hittrich Ödön dr., címz. 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.
Kovács János. Szaktárgyai: magyar és latin. 1936 óta van nyu
galomban. Szolgálati éveinek száma: 36.
Kubacska András dr., c. igazgató. Szaktárgyai: földrajz és ter
mészetrajz. Szolgálati éveinek száma 33 év nálunk, 3 év másutt.
Mikola Sándor címz. 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.
Szigethy Lajos dr., c. igazgató. Szaktárgyai: történet és latin.
Szolgálati éveinek száma 35. 1925 óta van nyugalomban.
Torkos László, a neves költő. Nem iskolánkból ment ugyan
nyugalomba, de büszkén valljuk a magyar tanárság nesztorát a
magunkénak is. 15 évet töltött fiatal korában intézetünknél (1862—
1877), ebből az időből három éven át intézetünk igazgatója is volt.
1839-ben született, tehát 98 éves.

A tanári testület és az előadott tantárgyak.
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A hittan és az egészségtan tanítása. A református tanulók az
evangélikus növendékekkel együtt tanulták a vallástant. A római
katolikus hittant valamennyi osztályban Fuhrmann Ernő hittanár
tanította. Izraelita hittantanárok Havas Manó dr. szakfelügyelő és
Kalmár Pál dr. voltak.
Az egészségtant a VII. osztályban Mihalovics Géza dr. iskola
orvos tanította.
Altisztjeink. Andits József kapus, hadirokkant, szakaszvezető,
szolgálati éveinek száma 25. Prepszent István II. o. altiszt, szolgálati
éveinek száma 10. Ötvös József II. o. altiszt, szolgálati éveinek
száma 2.
Tanárok irodalmi és társadalmi működése, hadiszolgálata.

Koch István dr., v. tart. tüzérszázados, az ezüst és bronz Signum
Laudis tulajdonosa, a fasori Luther-Szövetség elnöke, a Közoktatási
Tanácsnak az ev. egyet, egyháztól kiküldött tagja, az egyetemes és
bányakerületi törvényszék tagja. Cikkeket írt a Keresztyén Igazság,
Ifjú Évek és Protestáns Tanügyi Szemle c. folyóiratokba; előadást
tartott a Fasori Ev. Nőegyletben.
Bogsch Sándor dr. a „Szepesi Egyesület Budapesten“ titkára.
vitéz Dengelegi Lajos dr., emléklapos százados, a nagyezüst,
kisezüst vitézségi érem, K áro 1y-esapatkereszt és sebesülési érem
tulajdonosa.
Endrödi Frigyes, főleg a XVII. századbeli angol—magyar szel
lemi érintkezésekkel foglalkozott. E tárgykörből több történelmi és
irodalmi vonatkozású cikket írt, melyek közül négy megjelent a
Revíziós Liga „Danubian Review“ c. folyóiratában. Yolland Artúr
dr., egyetemi ny. r. tanár jubileuma alkalmával kiadott emlékkönyv
ben értekezéssel emlékezett meg az angol Basire Izsák erdélyi műkö
déséről. Mint cserkésztiszt rajparancsnoki minőségben irányította az
intézeti csapat IV. rajának munkáját.
Gyóni Ferenc dr., az Eötvös-Collegium Volt Tagjai Szövetségé
nek választmányi tagja, a Gyóni Géza Irodalmi Társaság tiszteletbeli
levéltárosa. Gyóni Géza halálának 20. évfordulója alkalmából fel
olvasást tartott márc. 20-án a békéscsabai Aurora-kör, 21-én Mezőtúr
Gyóni-ünnepén, ápr. 7-én Budapesten a Gyóni-Társaság irodalmi dél
utánján. Az „Ifjú Évek“ c. ev. ifjúsági folyóirat júniusi számában
cikke jelent meg „Gyóni Géza elindulása“ címen.
Ihász József, emléklapos hadnagy, a bronz Signum-Laudis tulaj
donosa. A Fasori Evang. Lelkészi Kör jegyzője.
Jánossy István dr., az Evangélikus Tanügyi Bizottság tagja.
Ismertetést írt a Keresztyén Igazság c. folyóiratba legújabb történetírásunk kérdéseiről, tanulmányt ugyanoda Báthory Istvánról.
Kerecsényi Dezső dr. a Magyar Tudományos Akadémia iroda
lomtörténeti bizottságának meghívott tagja, az Irodalomtudományi
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Társaság alelnöke, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság jegyzője,
az Eötvös-Collegium Volt Tagjai Szövetségének választmányi tagja.
Emléklapos zászlós. A budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán vezette a magyar szakos hallgatók két
csoportjának irodalomtörténeti proszemináriumi gyakorlatait. Több
irodalmi és pedagógiai előadást tartott a rádióban. Előadással („Iro
dalmi nevelésünk időszerű kérdései“ ) szerepelt az Országos Evangé
likus Tanáregyesület szarvasi közgyűlésén. Az Országos Közoktatási
Tanács megbízásából elkészítette a gimnáziumi magyar nyelvi és iro
dalmi tantervet és utasításokat, résztvett a német nyelv és irodalom,
valamint az osztályfőnöki óra tantervét megállapító munkában. Iro
dalomtörténeti tanulmányai, kritikai cikkei és iskolaügyi dolgozatai
jelentek meg a Magyar Szemle, Magyarságtudomány, Irodalomtör
ténet, Protestáns Szemle, Századok c. folyóiratokban.
Kilczer Gyula, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület pénztárosa,
cikkeket írt az Ifjú Évek c. folyóiratba. Előadást tartott az Orsz.
Evangélikus Tanáregyesület matematikai és természettudományi
szakosztályában a kozmikus sugárzásról.
Losonczi Zoltán dr. a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának meghívott tagja, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság választmányi tagja, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület
titkára. Külföldi folyóiratszemlét írt a Prot. Tanügyi Szemlébe.
A Magyar Nyelv utolsó évfolyamaiban megjelent értekezéseit a Ma
gyar Nyelvtudományi Társaság a Szily-emlékjutalomban részesítette.
Miké Imre, emléklapos tüzérhadnagy, a Testnevelési Tanárok
Országos Egyesületének háznagya. Cikkeket írt az Ifjú Évekbe.
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. Magyar Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság rendes
tagja. Több arcképet festett. Kiállított a Műcsarnokban. Kiállított
képének reprodukciója megjelent a Művészet c. folyóiratban. A nyár
folyamán Keszthelyen tájképfestő-tanfolyamot tartott. A húsvéti
szünidőben tanulmánykirándulást vezetett Veneziába, Rómába, Firen
zébe és Pisába. — Cikket írt az Ifjú Évekbe.
Peschko Zoltán a fasori evangélikus templom orgonása, a Fasori
Ev. Énekkar karnagya, tanította a Prot. Árvaház Énekkarát. Közre
működött az intézeti ünnepélyeken, a Budapesti Protestáns Közép
iskolák február 28-iki hangversenyén orgonaszámmal, Nyíregyházán
egyházi hangversenyen, vezényelte a Fasori Ev. Énekkar Schütz:
János passióját márc. 21-én, egyházzenei előadásokat tartott Puszta
vámon, a márciusi Protestáns egyházzenei konferencián, közreműkö
dött több nőegyleti teán, rádiós istentiszteleten. A Magyar Énekoktatók Országos Egyesületének (MÉOE) társelnöke, az Országos
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Luther Szövetség Kultúrszakosztályának meghívott tagja, a kerületi
és az egyetemes énekügyi bizottság tagja. Megjelentek bírálatai,
cikkei és kritikái az Evangélikus Életben, Evangélikus Családi Lap
ban, az Evangélikus Népiskolában és a Protestáns Szemlében.
Remport Elek dr., emléklapos hadnagy, a bronz vitézségi érem
és bronz Signum-Laudis tulajdonosa. Az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület jegyzője, a Fasori Luther Szövetség igazgatója. Az Ifjú
Évek felelős szerkesztője. Versei jelentek meg a Napkeletben,
Magyar Protestánsok Lapjában, egyházi lapokban és a Luther Nap
tárban. Egyházi hangversenyek keretében költeményeiből olvasott fel
Székesfehérváron, Debrecenben, Győrben, Budapesten és Rákospalo
tán. Előadást tartott több ifjúsági és társadalmi egyesületben.
Renner János tanulmányi felügyelő a természettanra a buda
pesti tankerületben, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület mennyi
ségtan-természettudományi szakosztályának elnöke, a X. kér. lelkészi
kör egyháztanácsának tagja. Szecsődy M.-al együtt cikket írt „Ein
einfaches Instrument zur Erleichterung der Gravitationsberechnun
gen“ címmel a „Beiträge zur angew. Geophysik“ folyóiratba.
vitéz Réz Henrik dr., a budapesti m. kir. Középiskolai Tanár
képzőintézetnél német előadó, a Magyar Cserkészszövetség központi
fegyelmi bíróságnak 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
sebesülési érem tulajdonosa. A hazai németségre és folyóiratainak
szellemi irányaira vonatkozó irodalomtörténeti, néprajzi és kritikai
tanulmányai és cikkei jelentek meg az Ungarische Jahrbücher, Zeit
schrift für Volkskunde (Berlin), Der Auslanddeutsche (Stuttgart),
Karpathenland (Reichenberg), Volkswart (Újvidék), Századok és
Protestáns Tanügyi Szemle című folyóiratokban.
Sárkány Sándor dr., a budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudo
mányegyetem növényélettani intézetének díjtalan tanársegéde, egye
temi proszemináriumi előadó. A Természettudományi Társulat Egye
temes szakosztályának jegyzője. Az „International Association of
Wood anatomists“ tagja. Az I. cserkészkerület körzetellenőrzőtisztje.
Az Űj Lexikonnak és az Űj Idők Lexikonénak munkatársa. Egyetemi
támogatással részt vett a Bécsben megtartott nemzetközi jégkorszak
kutatók kongresszusán (1936 szept. 1—8-ig). Több előadást tartott
a Természettudományi Társulat Növénytani szakosztályában. Cser
készeket légoltalmi oktatásban részesített. „Dr. Hollendonner Ferenc
emlékezete“ című előadása megjelent a Botanikai Közleményekben.
Több ifjúsági ismeretterjesztő cikket írt az Ifjú Években.
Sólymos Ernő. Értekezése jelent meg a Yolland Artúr dr.
egyetemi ny. r. tanár jubileuma alkalmával kiadott emlékkönyvben
(Az angol nyelvtanulás története Magyarországon), pedagógiai
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tárgyú cikke jelent meg a Pesti Naplóban, ismeretterjesztő cikkeket
írt az Ifjú Évekbe, cserkészrajparancsnok.
Sólyom Jenő dr., a Keresztyén Igazság társszerkesztője, az Egye
temes Egyház ifjúsági belmissziói, theologiai és lelkészképesítő bizott
ságának, a Cserkészszövetség országos intézőbizottságának tagja.
Vermes Miklós dr. cikkeket írt a Természettudományi Közlöny,
Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, Protestáns Tanügyi Szemle,
Ifjú Évek, Der Winter c. folyóiratokba. Előadást tartott a Magyar
Tanárok Nemzeti Szövetségének matematikai-természettudományi
szakosztályában a színes fényképezésről.
IV. RENDKÍVÜLI TANTÁRGYAK.
Német nyelv. Tanította vitéz Réz Henrik dr. Célja német for
dításban és társalgásban való gyakorlás. Közös olvasmány volt
Brüder Grimm, Deutsche Sagen. Beszédgyakorlatok a minden
napi életből és az olvasmányok alapján. Résztvett heti 2 órában
15 tanuló. A tandíj havi 5 pengő volt, 3 tanuló ingyen járt.
Francia nyelv. Tanította Kerecsényi Dezső dr. Tanulta heti
2 órában 12 tanuló. Kezdő 5, haladó 7. Végzett anyag: a) Kez
dők: A francia nyelvtan elemei, könnyebb beszédgyakorlatok,
b) Haladók: A francia nyelvtani ismeretek bővítése, irodalmi olvas
mányok, hírlapok olvasása, nehezebb beszédgyakorlatok. A tandíj
havi 5 pengő volt.
Állattani gyakorlatok. Az állattani gyakorlatok nemcsak alkal
mat adnak a tanulóknak közvetlen szemlélet és vizsgálat alapján
az állatfajok felismerésére, meghatározására, de biológiai készít
mények, mikroskopiai praeparatumok, aquariumi és terráriumi vizs
gálatokkal önálló tevékenykedésre is serkentik. Minthogy élő álla
tok beszerzése és tartása már az adott viszonyokból kifolyólag is
csak korlátozott lehet, a biológiai ismeretek beszerzése, gyűjtéssel
kapcsolatban, állattani kirándulások alkalmával is állandóan folyik.
A gyakorlatokon a VIA és VIB osztály 20—20 tanulója vett
részt, összesen 40-en. A vizsgálatokhoz szükséges anyagokat, fel
szerelést iskolánk adja, A gyakorlati díj félévenként 8—8 P, amely
összeget szegénysorsú és jó előmenetelü tanulóknak egészben vagy
részben el is engedtük'. Vezető tanár: Dr. Bogsch Sándor.
A gyakorlatok tárgya: Véglények, tömlősbelüek, tüskebőrüek, Ízeltlábúak, puhatestűek és gerincesek vizsgálata rend
szertani alapon és mikroszkópiumi készítményeken. Száraz anyagon
vizsgáltuk a tüskéket, szivacsot, korallokat, csigaházakat, kagyló
héjakat, a halak pikkelyeit, vértjeit, kígyóbőrt, tollat, szőrt, szarva
kat, patát, karmokat, csontokat és fogakat. Élő anyagon vizsgál
tuk az aquariumi alsórendű állatokat, csigát, kagylót, rovarokat,
halakat és madarakat. Különös gonddal foglalkoztunk az emberrel,
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szerveit és a szervek elhelyezkedését tanulmányoztuk szétszedhető
modelleken — összehasonlítás céljából — vágóállatok szervein,
amelyeket friss állapotban boncoltuk. A tanulók a gyűjtött anyag
ból rovargyüjteményt állítottak össze.
Növénytani gyakorlatok. A növénytani gyakorlat a növénytan
tanításának igen fontos és ma már nélkülözhetetlen kiegészítője.
A gyakorlatok folyamán szóba jöttek a növények külső és belső
sajátosságai, az életműködésekkel kapcsolatos legfontosabb jelen
ségek, valamint a növények rokonsági viszonyai. A kirándulásokon
igyekeztünk minél több alaktani, élettani, berendezéstani jelen
séget megfigyelni és megbeszélni, de nem mellőztük el a legtípu
sosabb s legtanulságosabb növényeknek a begyűjtését, meghatá
rozását sem. Növényhatározóul: Jávorka Sándor „A magyar flóra
kis határozójáét használtuk.
A gyakorlatokat az Y. osztály 42 tanulója látogatta két cso
portban heti IY 2 —IV2 órában. Gyakorlati díj félévenként 8 pengő.
Ennek ellenében borítólapokkal ellátott kartonokat, gyakorlati
eszközöket s gyakorlati anyagot kaptak a tanulók. A tandíjmente
sek és több szegénysorsú tanuló egészen, vagy részben fel voltak
mentve a díj fizetése alól. Vezető tanár: Sárkány Sándor dr.
A gyakorlatokon először is megtanulták a növényalaktani
preparátumok elkészítését. A kijelölt növényeket a legapróbb rész
letekig szétpreparálva kartonlapokra ragasztották és magyarázó
szöveggel látták el. E műveletnél a tanulók rendszeretetének, ön
állóságának és csínérzékének fejlesztésére is törekedtünk. — Az ily
módon megtárgyalt őszi virágos növényeken megismerték a legfon
tosabb vegetatív és reproduktív szerveket s a lényegesebb szakkifejezéseket. Ezután a növénytani óra tanmenetét követve, meg
ismerkedtek a tanulók a növényország alacsonyabb- és magasabbrendű nem virágos növényeivel. Kiindulva az egysejtű moszatok és
gombák (baktériumok) alaki és élettani jelenségeinek tanulmányo
zásából a mikroszkóp szerkezetét, kezelését, továbbá az egyszerűbb
mikroszkópi készítmények előállítását sajátították el. Gyakorolták
a fontosabb ehető és mérges gombák felismerését. — Mikroszkópi
vetítés segélyével megbeszéltük a száras növények belső szerkeze
tének fokozatos kialakulását s a legfontosabb sejttani, szövettani
fogalmakat. Foglalkoztunk a növények különböző szaporodási mód
jaival, továbbá a leglényegesebb élettani —, biológiai jelenségek
nek gyakorlati elsajátításával. Végül az évközben gyűjtött növé
nyeknek rendszerbe való foglalását végeztük el.
Kémiai és ásványtani gyakorlatok. A kémiai és ásványtani
gyakorlatok támogatják és kiegészítik a IV. osztály tananyagát,
amennyiben a tanulónak alkalma van laboratóriumi munkával
gyakorlati alapon is elsajátítani a fontosabb kémiai, ásványtani és
geológiai ismereteket. Tanári felügyelet mellett irányítást kapnak
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a tanulók az egyszerűbb készülékek összeállítására és használatára,
bevezetést a kísérletezés technikájában és a maguk vizsgálatai
alapján megállapítják az ásványok kristálytani, fizikai és kémiai
tulajdonságait.
A gyakorlatokon résztvett a IVA osztály 30 és a IVB osztály
35 tanulója, összesen 65 tanuló. A tanulók 4 csoportban, heti
1 — 1 órában dolgoztak a számukra kijelölt és felszerelt munka
helyükön. A kísérleti felszerelést, a vegyszereket iskolánk adja.
A tanulók félévenként 8—8 P díjat fizetnek, ezen díj alól fel
mentettük a szegénysorsú, tandíjmentes tanulókat, vagy indokolt
esetben mérsékeltük.
A gyakorlati anyag megválogatását figyelemmel voltunk tan
könyvünkre, Toborffy Zoltán: Ásványtan és Kémiá-ra. Hasznos
útbaigazításul szolgáltak Nuricsán József, Hankó Vilmos, Méhes
Gyula és Jeges Sándor idevágó munkái is. Vezető tanár:
Dr. Bogsch Sándor.
A gyakorlatok tárgya: Kémiából: Vízforralás, szűrés, oltás,
párologtatás. Kristályosítás. A víz analízise. Kristályosítás. Oxigén
fejlesztés. Oxigénbomba. Kísérletek oxigénnel. Hidrogénfejlesztés.
Hidrogénbomba. Kísérletek hidrogénnel. A levegő szétbontása.
Folyékony levegővel kísérletek. Fémek és nemfémek oxidálása
lángban. Keverékek, elegyek és vegyületek készítése. Kémiai folya
matok: helyettesítés, cserebomlás és kicsapás. Chlorfejlesztés.
Savak, bázisok és sók tulajdonságai és felismerésük. Széndioxid és
szénoxidfejlesztés és kísérletek. A fontosabb fémek, nemfémek,
savak, bázisok és sók vizsgálata. Száraz destilláció. Egyszerűbb
szerves vegyületek. A minőségi analízis köréből a fontosabb sav
maradékok és fémek felismerése.
Ásványtanból: Kristályok rajzolása, kristályminták készítése.
A tanult kristályok elemzése. Az ásványok fizikai tulajdonságai.
Fajsúlymérés. Keménységmeghatározás gyakorlati alapon és Mohrféle sorozattal. Hasadás. Karc. Vizsgálat turmalin-fogóval. A 25
leggyakrabban előforduló ásvány önálló kristálytani, fizikai és
kémiai vizsgálata.
Geológiából: Kőzetek vizsgálata nagyítóval, alkatrészeik, szö
vetük megállapítása. Geológiai kirándulással kapcsolatban a
geológiai erők működésének és a mai térszíni formák kialakulásá
nak demonstrálása.
Fizikai gyakorlatok. A munkáltató tanítás módszerét egyes
esetekben már a rendes órák keretében is alkalmaztuk, főként
azonban a laboratóriumi gyakorlatok óráit használtuk fel erre.
Fizikai gyakorlatokat a III., a VII. és a VIII. osztályban tartot
tunk s ezeken különösen a felső osztályokban a tanulók úgyszólván
kivétel nélkül résztvettek. Így lehetővé vált az egész osztálynak
munkatanításszerű foglalkoztatása s a megfigyelési anyagnak a
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rendes tanításban való értékesítése. Mindkét III. osztály tanulói
két-két csoportban hetenként egy-egy óráig dolgoztak, a VII. és
VIII. osztály tanulói három-három csoportra oszlottak, s egy cso
port munkaideje a VII.-ben heti másfél-, a VIII.-ban heti egy óra
volt. B tanfolyamok vezetéséért a tanárok az iskolafenntartótól
kaptak díjazást, a tanulóktól beszedett összeget (a III. osztályok
ban félévenként és tanulónként 6, a felső osztályokban 8 pengőt)
az elhasznált anyagok, törött eszközök pótlására, javítására és új
eszközök beszerzésére fordítottuk. Vezérfonalnak használtuk Ren
ner János „Középiskolai fizikai gyakorlatok“ című segédkönyvét.
A IIIA osztályban Levius Ernő, a IIIB osztályban Kilczer
Gyula vezették a gyakorlatokat és a következő feladatokat dol
gozták fel: fajsúly meghatározása súlyméréssel és térfogatszámí
tással, kaucsuk és acélrúgó rugalmas megnyúlása, az emelő tör
vénye, súlypont, egyenletes mozgás Mikola-csővel, ingamozgás,
folyadékok fajsúlya piknométerrel, szilárd testek és folyadékok
fajsúlya Archimedes mérleggel, az úszás törvénye, terület meg
határozása mérleggel, hőmérő alappontjai, oldatok fagyáspontjá
nak megfigyelése, kísérletek cseppfolyós levegővel, monochord,
hangzó légoszlopok, árny ékjelenség és camera obscura, fény vissza
verődése síktükrön, fény törése, gyűjtő lencse, mágnesség alaptüneményei, erővonalak, elektromos alaptünemények, galván
elemek, elektrolizis megfigyelése, áram mágneses hatása.
A VII .osztályban a gyakorlatokat Vermes Miklós dr. vezette
és a következő feladatokat dolgozta fel: 1. Egyenletes és egyenle
tesen gyorsuló mozgás vizsgálata. 2. Mérleg. Szabályos alakú szilárd
testek fajsúlya. Logarléc. 3. Erők összetevése és szétbontása a paral
lelogrammatétellel. 4. Hajítás. Erő a lejtőnél. 5. Kísérletek a centri
fugális erőre vonatkozóan. 6. Rezgőmozgás. Inga. 7. Súrlódás, súr
lódási együttható. 8. Forgatónyomatékok tétele. 9. Párhuzamos
erők összetevése, erőpár, súlypont. 10. Tehetetlenségi nyomaték
meghatározása. 11. Gauss és Borda eljárású tömegmérés. Lejtő
alapjával párhuzamos erő nagysága. 12. Drót rugalmas meg
nyúlása, Hooke törvénye, rugalmassági modulus meghatározása.
13. Hajlítás, csavarás. 14. Folyadék és szilárd test sűrűségének
meghatározása piknométerrel. 15. Archimedes törvénye. 16. Gázok
fajsúlyának meghatározása. 17. Boyle-Mariotte törvénye. 18. Olda
tok sűrűségének függése a töménységtől. Sűrűségmeghatározás
areométerrel, a légnyomás csökkentésével. 19. Filmek a repülésről.
20. Kapcsolt mechanikai rezgőkörök. Húrok rezgése. 21. Hang
hullámhosszúságának meghatározása Kundt-féle csővel. 22. Sík
tükrök törvényei. 23. Gömbtükrök képalkotása. 24. Fénytörés. Plan
parallel lemez. Prizma. 25. Lencse képalkotása. Lencserendszerek.
26. Fotometria. 27. Fényhullámhossz mérése optikai ráccsal (bordás
filmmel). 28. Diszperzió. A prizma színképe. 29. Spektroszkóp hite
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lesítése hullámhosszméréssel. A hidrogénspektrum Balmer-szériesze.
30. A fényképezés. 31. A poláros fény.
A VIII. osztály gyakorlatait Renner János vezette és a követ
kező feladatokat dolgozta fel: a csillagos ég megfigyelése, a hőmérő
skálázása, meleg test lehűlésének időbeli lefolyása, folyadékok hőkiterjedési együtthatójának-, a levegő hőkiterjedési együtthatójá
nak és nyomásváltozási együtthatójának mérése, fajhőmérés keve
rési módszerrel, konyhasóoldat fagyás- és forráspontjának válto
zása, a jég olvadási hőjének és a víz párolgási hőjének mérése, a
telített vízgőzök nyomása, kísérletek folyékony levegővel, magas
hőmérséklet mérése, a levegő viszonylagos nedvessége, mágneses
alaptünemények, mágneses erőterek térképezése és előállítása vas
porral, mágnes lengései különböző erősségű térben, mágneses menynyiség mérése s a földmágnesség vízszintes térerősségének meg
határozása, elektrosztatikai alapjelenségek, kapacitás és dielektromos állandó mérése, elektromos áramenergia hőegyenértéke, az
Ohm-törvény és az elágazási törvények megvizsgálása, különféle
kapcsolási gyakorlatok, galvánelemek elektrómótoros ereje, ellen
állásmérés Wheátstone-féle híddal, hidrogén-, oxigén és réz elektro
kémiai egyenértékének meghatározása, az elektromos áram és mág
nes kölcsönös hatása, az indukált áram alapjelenségei, folyadékellenállásmérés váltóárammal, Tesla-féle kísérletek.
Művészi rajzgyakorlatok. A természet utáni megfigyelések
gyakorlására egyszerű használati tárgyak (kancsók, edények stb.)
rajzolása és festése foltban, naturalisztikusan és stilizálva. A sík
díszítés elemeinek felhasználása a tervezéseknél. A tapasztalati
látszattan gyakorlására nagy- és kisméretű geometriai testesoportök, épületrészek rajzolása és festése. Szabadabb művészi feladatok
megoldása, csendéletfestés, plakáttervezés, tájképfestés, figurális
rajz gipsz- és élőmodell után. Rekonstruálási feladatok megoldása,
a különböző módszerek alapján. Kedvező idő esetén künn a szabad
ban: az iskola udvarán, vagy a Városligetben. A résztvevők száma:
46, tandíjmentes: 7. Órák: szerda, csütörtök, péntek d. u. 3—5-ig.
Tandíj havi 5 pengő. Vezető tanár: Oppel Imre.
Ábrázoló geometria. Mértani térmennyiségek (pont, vonal,
síkidomok, egyszerű testek) ábrázolása, három képsíkon a parallel-orthogonális vetítőrendszer alapján. Alapvető feladatok: egye
nesek nyomai, valódi hosszúsága, hajlásszöge; sík ábrázolása, főés esésvonal, metsző, párhuzamos és egymásra merőleges síkok;
egyenes és sík helyzetei. Összetettebb feladatok a tanult anyag
ból. Áthatási, metszési feladatok, érintő síkok, árnyékszerkesztés,
parallelforgatás. Heti óraszám: 2. Pénteken és szombaton az utolsó
órán. Résztvevők száma: kezdők: 11, haladók: 5. Tandíjmentes: 3.
Havi tan d íj: 3 P. Tanította: Oppel Imre.
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Vívás. Vívótanfolyamra jelentkezett 27 tanuló, ezek közül 18
haladó és 9 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 fül. havonkint. A tanfolyamon résztvett tanulók
közül 8 teljesen ingyenes, 1 pedig féltandíjmentes volt.
Külön tornatanfolyam. Vezetője: Kecskeméti Gábor testneve
lési tanár. Résztvettek 7-en az I. és II. osztályból. Tandíj havi 4 P.
Nagy szorgalommal végezték azokat a gyakorlatokat, amelyek
erejük és ügyességük fejlesztésére szolgáltak a kötelező testneve
lési órákon kívül.
Gyorsírás. Tanította: Remport Elek dr. Tanulta heti 2 órában
6 taniüó. Végzett anyag: az egységes gyorsírás beszédírási része.
Tankönyv Radnai Béla d r.: Beszédírás. A tandíj havi 5 pengő volt,
két tanuló kedvezményt kapott.

V. KÖNYVTÁRAK ÉS SZERTÁRAK.
Tanári könyvtár. Járattuk a következő folyóiratokat: Akadé
miai 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
Schulen, Protestáns Szemle, Századok, Zeitschrift für Deutschkmide, Zeitschrift für phys. und ehern. Unterricht. Gyarapodás
vétel útján, Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz, Bp. 1936.
Cholnoky Jenő: Magyarország földrajza, Bp. 1937. Csighy Sándor:
A szabadságharc előtti kor pedagógiai törekvései, Bp. 1936. Dávid
Lajos: Gyakorlati Differenciál geometria, Bp. 1935. Egyetemes tör
ténet. A Magyar Szemle kiadása II—III. Holló Károly: A magyar
iskolák írástanításának reformjáról, Bp. 1936. Horváth János:
Egyetemi előadásaiból, 1—5. füzet. Kogutovicz: A Dunántúl II.
Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei, Bp. 1935. F. Kluge:
Etym. Wörterbuch der deutschen Sprache, 11. kiadás, Berlin, 1934.
Lelkes Nándor: A kuruevilág napi krónikája. Magyar föld —
Magyar faj, I—II. Magyar—lengyel közlemények, I—II. Magyarország helységszótára, Bp. 1937. Moravcsik Gyula: A magyar tör
ténet bizánci forrásai, Bp. 1934. Petri Mór két költeményes kötete.
A Petőfi Társaság „Magyar regények“ c. sorozatának 10 kötete.
Schneider: Die auslanddeutsche Dichtung. Selmecbányaiak emlék
könyve, Bp. 1937. Surányi: Egyedül vagyunk, I—II. Busák Béla:
Így fogalmaztunk mi. Szántó Róbert: Szeretsz-e engem, Bp. 1937.
Szathmáry István.- Költemények, Bp. 1933. Szentpétery Imre:
Scriptores rerum Hungaricarum, I. Bp. 1937. 0. Zarek: Kossuth.
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Ajándékképen kaptuk a Fővárosi Statisztikai Hivatal 14 kötet
kiadványát, Stein Auréltól, iskolánk egykori tanítványától két
ázsiai utazásairól szóló magyar nyelven megjelent munkáját, gr.
Üchtritz-Amade Emilnétől Amadé Antal verseinek 1937-ben meg
jelent kiadását, a Magyar Általános Kőszénbánya R. T.-tól Huszár
Károly „Magyarország és Lengyelország“ c. müvét, dr. Heckenast
Gusztávtól Heckenast Dezső értekezését Heckenast Gusztáv könyv
kiadóról, Timon Bélától egy hadtudományi értekezését, Straner
Dezsőtől Erdélyi „A pszichotechnika alapkérdései“ c. művét, Algöver Andortól Keeble „A szentírás szociális tanításai“ magyar for
dítását, Wellmann Imrétől Károlyi Árpád „Buda és Pest visszavívása 1686-ban“ c. mű általa készített új kiadását, Kerecsényi
Dezsőtől egy magyar irodalomtörténeti tanulmányát s az „Új
magyar költők“ II. kötetét. Az Erdélyi Helikon kiadóhivatala 3
kötet regényt, Kovács János 6 kötet tudományos munkát,
dr. Sólyom Jenő pedig édesatyja, Sólyom János gyak. polg. isk.
igazgató hagyatékából 53 kötet tudományos munkát adományozott.
A könyvtár leltározott állománya 8695 mű, 19.984 kötetben.
Irodalmi osztálykönyvtár. Magyar irodalmi olvasmányokból
új beszerzés: Horváth János, Magyar versek könyve, 50 pél
dányban.
Német irodalmi olvasmányokból új beszerzés: Löns, Aus Wald
und Heide és Goldhals (Sponholtz) 50 példányban; Keller, Kleider
machen Leute című novelláját átcseréltük a teljes műre: Die Leute
von Seldwyla, 1.—2. Bd. (Deutsche Bibliothek), 50 példányban;
50 példányra egészítettük ki: Hebel, Schatzkästlein (Hafis-Lese
bücherei) ; Bürger, Münchhausens Abenteuer (H irt); Brüder
Grimm, Deutsche Sagen (H irt); Grimms Märchen (Loewe).
Angol irodalmi olvasmányokból új beszerzés: Dickens, Christ
mas Carol (Velhagen und Klasing), 50 példányban; Shakespeare,
Macbeth (Velhagen und Klassing), 50 példányban.
Mind e beszerzések az irodalmi osztálykönyvtár tagdíjaiból
történtek.
Az irodalmi osztálykönyvtár magyar irodalmi olvasmányai:
34 mű, 1700-on felüli kötetben; német irodalmi olvasmányok: 13
mű, 651 kötetben; angol irodalmi olvasmányok: 2 mű, 100 kötet
ben és 24 mű egy-egy kötetben. Összesen kb. 2500 kötet.
Használati díj az V. osztályban 1.50 P, a VI—VIII. osztályban
2 P. Az alsó osztályokban kötetenként egész évi használatra
10 f. Tandíjmentesek és kevésbbé tehetősek ingyen használták a
könyveket.
Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. oszt. tanulók számára 8 szek
rényben az egyes osztályokban van elhelyezve. Az osztályfőnökök
vagy a magyar nyelv tanárai kezelték. Állománya 1570 kötet.
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■Gyarapodás nem volt. A megrongálódott köteteket újra köttettük,
illetőleg pótoltuk.
Arany János-köri könyvtár. Állománya 2895 kötet szépirodalmi
és tudományos folyóirat. Az önképzőkör tagjai használták. Gyara
podott vétel útján 20 kötettel. Könyvszekrényeink már szűknek
bizonyulnak.
Dal- és Zeneegyesület könyv- és hangjegytára. A Dal- és Zene-egyesület tagjai használták. Állománya 938 kötet könyv és zenemű.
Idei gyarapodás vétel útján 49 mű, 135 pengő értékben.
Modern irodalmi szertár. Áz idei gyarapodás 88 kötet könyv
és 2 hanglemez. Ebből ajándék: Kovács Jánostól, intézetünk nyu
galomba vonult tanárától, 59 többnyire az anyanyelvi irodalmi
oktatás módszerét tárgyaló mű, dr. Losonczi Zoltántól, dr. Kerecsényi Dezsőtől, Dezséri János Ernőtől egy-egy kötet, Rubel André
vezérigazgatótól 23 kötet az élő francia irodalom legjobb müvei
ből, amelyek szertárunk igen értékes, hiánypótló gyarapodását
teszik.
Klasszika-filológiai szertár. Vettünk 12 kötet könyvet, főleg
az érettségi auctorok kiegészítésére. Kovács János, iskolánk nyuga
lomba vonult .tanára 19 kötetet ajándékozott. így e 31 kötetnyi
gyarapodással a szertár állománya: 350 mű és 170 darab szem
léltető eszköz.
Történeti és földrajzi szertár. Beszerzései: Útikalauzok és
turista térképek, 95 falikép Magyarország történelmi és néprajzi
nevezetességeiről, Középeurópa közlekedési térképe, Budapest tér
képe, Magyarország néprajzi térképe, Ázsia fali térképe, 390 pengő
35 fillér értékben. Állomány: 281 leltári szám, 2182.11 P értékben.
Éremgyüjtemény. Állománya 12 kötet könyv és 1445 darab
érem. Gyarapodás nem volt.
Fizikai szertár. Ájándék: S z ív ó s István VIII. o. tanulótól akku
mulátortelep.
Beszerzések: vasállvány vetítőernyőhöz, 5 db mérőhenger,
meleglevegős szárítókészülék, ejtőgép fényképfelvételekre, 4 db
stopperóra, szemléltetésre berendezett Eötvös-féle torziós inga,
ingarudak acélélekkel és eltolható súlyokkal, különféle lemezek a
tehetetlenségi nyomaték meghatározására, Hali-féle korongok, aero
dinamikai felületek, szárnyprofiltest, henger Magnus-hatás bemu
tatására, diffúziós légszivattyú előszivattyúval, 2 db Bernauer-féle
szűrőpolarizátor, 7 db készülék a telített vízgőzök nyomásának
mérésére, térképező iránytűk, 3 db Hoffmann-féle vízbontó készü
lék, 4 db mavométer-shunt, továbbá a következő könyvek: „Die
Naturwissenschaften“ 1936. évfolyama, „Fizikai és Kémiai Didak
tikai Lapok“ VII. évfolyama, March: Grundlagen der Quanten
mechanik, Darrow: Elementare Einführung in die physik. Statistik,
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F. Scheminzky: Die Welt des Schalles, P. Jordan: Anschauliche
Quantentheorie.
Gyarapodás: 72 darab 1010 P 75 f értékben. Állomány: 1539
darab 37.070 P értékben.
A tanulók laboratóriumi díjaiból befolyt 1948 P 60 f, ebből
eszközök beszerzésére 895 P 39 f-t, könyvekre 105 P 36 f-t, anyagok
beszerzésére és javításokra 704 P 44 f-t, altiszt díjazására 80 P-t
fordítottunk, összes kiadás: 1785 P 19 f, maradvány: 163 P 41 f.
Természetrajzi szertár. A természetrajzi szertár újabb beszer
zései 10 darab mikroskopium a Reichert cégtől a „Simonyi alapít
vány“ 1200 P-ős hozzájárulásával, 2330 P értékben. 6 drb biológiai
készítmény, a ház, a kert és szőlő, a szántóföld, a rét és puszta, az.
erdő, a folyóvizek és tavak rovarvilága 250 P értékben. Azonkívül
3 drb könyv, forraló edények, 12 drb porcellán mozsártörővei, 20’
drb kémcsőfogó, 300 drb kémcső, 10 drb álló lombik, 2 drb lombik
kefe, 3 drb főző pohár, 1 drb üvegvágó, 1 drb laboratóriumi köpenyeg, 2 drb kartondoboz és növénytani normál herbáriumhoz szük
séges karton és borítólap, továbbá vegyszerek 276 P 16 f értékben..
Adományok: néhai dr. Melczer Gusztáv egyet. m. tanár gyűj
teményéből 36 kötet Természettudományi Közlönyt, Emlékkönyvet
és Laufenauer: Idegélet világából című művét nevezett fia, Zoltán
felajánlotta a főgimnázium természetrajzi szertárának. Ifj. Kellner
Ernő: 3 tagozatú aquarium. Werkner Lajos: Oxigén-hidrogén-széndioxyd bomba és cseppfolyós levegő. Vermes Miklós: 50 drb Term.
Tud. Közlöny. Kazár József: csigák és kagylók. Tömör Thirring
János d r.: 5 drb különlenyomat. Paál Árpád d r.: 30 drb borotva.
Becker Ágoston: Demonstráló mikroskopium. Sárkány Sándor d r.:
400 drb-ból álló herbarium, 100 drb mikroszkopiumi metszet. Schölter Károly: Kitömött madarak: szirti sas, dobos gém, kék vércse
és kánya. Plan Frigyes: Kitömött dobos gém. Werkner Jenő é&
Werkner András VI. o. t. 5 drb könyv. Révész György VIA o. t.
2 drb braziliai bogár (Megasoma actaeon). Petrick Ákos VIII. o. t.
2 drb gipsz kristály. Iskolánk lelkes pártfogói és jóakarói fogad
ják ez úton is hálás köszönetünket szertárunk gazdagításáért.
A természetrajzi szertár járatta a Természettudományi Tár
sulat összes kiadványait, a „Búvár“ és a „Földtani Értesítő“ című
folyóiratokat.
Mértani szertár. Ajándék: logartárcsa, dr. Hajdú Ferenc úrtól,,
logarléc és kalkulátor, Becker Ágoston úrtól.
Á szertárhoz tartozó bútorokat és taneszközöket újra rendez
tük és selejtezés után új leltárba foglaltuk. Állomány: 290 darab4012 P 13 f. értékben.
Művészeti rajzszertár. Gyarapodás: 1000 drbból álló művészet
történeti diapozitív (az Uránia kiadásában); a Művészet c. folyó
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irat 1936—37. évfolyama, Laszgallner Oszkár: Gyakorlati persektíva, 1 Gestettner-féle sokszorosító gép; 2 drb képkeret.
Vetítőképes gyűjtemény. Tavalyi állomány volt: 1909 drb.
Gyarapodás: Hazay Lajos dr., egyetemi tanársegéd 75 drb görögországi és egyiptomi útjáról készült diapozitívet ajándékozott. —
Nagyobb beszerzést eszközöltünk a felszámolásban lévő „Uránia“
szemléltető taneszközök gyára r.-t.-tól. Ennek részletezése: A
magyar föld természeti ritkaságai (25 drb), a magyar nép (27 drb),
sarkvidékek (53 drb), az óceán (50 drb), havasok (40 drb), erdős
vidékek (49drb), a sivatag (44 drb), hegyek keletkezése (44 drb),
Vág-völgye és Dunántúl (56 drb), folyók munkája (52 drb), föld
alatti vizek (51 drb), a szél munkája (42 drb), a hegyek pusztu
lása (48 drb), a puszták (46 drb), a vulkánok (49 drb), település
(51 drb), vegyes vonatkozású (20 drb). Jelenlegi állomány tehát:
2731 darab.
Tomaszertár. Gyarapodás vétel útján: 16 pár korcsolya.
Zeneszertár. A szertárt a Dal- és Zeneegyesület kezeli. Állo
mánya: 24 hangszer, vonók, dobverők, hangszertokok, összesen 45
darab. Idei gyarapodás: 1 violátok.
Egészségtani szertár. Gyarapodás nem volt.
Az intézet képtára. Gyarapodás: dr. Kubacska András c. igaz
gató képe, festette Sárkány Gyula festőművész. Állománya: 26
olajfestésü kép, 1 vízfestmény, 38 fénykép, 2 mellszobor, 25 mű
vészi másolat.
VI. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.
Arany János-kör. A kör munkáját vitéz Réz Henrik dr. tanárelnök felügyelete mellett a következő ifjúsági vezetők irányították:
I. titkár Jánossy István, II. titkár Szász Péter, III. titkár Paulinyi
Ernő, főkönyvtárosok Koch Vilmos és Schmelzer Győző, főellenőr
Szabó László. A főkönyvtárosokat 7 alkönyvtáros, a pénztárost 4
osztálypénztáros támogatta. A körnek 158 tagja volt. A 13 rendes
ülés műsorán tanulmányok, versek, műfordítások, novellák, szava
latok és szabad előadások szerepeltek. A VII. o. tagok történelmi
előadássorozatot mutattak be szép sikerrel. Gyóni Géza halálának
20 éves évfordulójára a kör Gyóni-díszülést tartott az intézet dísz
termében. A tagok érdeklődése kielégítő volt. Néhány ülésünkön
az igazgató és a tanári kar egy-egy tagja is megtisztelte a kört.
A bemutatott munkák közül érdemkönyvben örökítettük meg
Bogsch Árpád, Jánossy István, vitéz Nagy Ákos és Riesz Miklós
VIII. o., Antal Gyula, Bodó János, vitéz Dezséry Endre és Paulinyi
Ernő VII. o. tanulókét.
Az évvégi pályázatokon szorgalmasan dolgoztak a tagok. A vers
pályázat díját Juhi Béla nyerte, dicséretet kapott Vidor István.
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A klasszikus műfordítás nyertese Juhi Béla, dicséretet érdemelt
Biesz Miklós. A tanulmánypályázaton jutalmat nyert Szabó László,,
Milkó Imre és vitéz Dezséry Endre. A novellapályázatot Schavernoch
János nyerte, dicséretet kapott Antal Gyula. A szavalóversenyen
vitéz Nagy Ákos nyerte az első díjat, Bodó János a másodikat.
Benczúr Gyula-képzőművészeti kör. Ebben az évben ünnepli
megalakulásának 10 éves évfordulóját. A kör célja a képzőművészetek
iránti érdeklődés felkeltése és ébrentartása, műtörténeti ismeretek
közlése, műkritika, müízlés és kézügyesség fejlesztése. E célok elérésrée a következő szakosztályok működtek: 1. építészeti, vezetője
Sikuta Gusztáv, majd Windt László; 2. repülőgépmodellépítő al
osztály, vezetője Juhász Sándor; 3. szobrászati, vezetője Antal
Gyula; 4. festészeti, vezetője Szegő Miklós; 5. könyvkötő, vezetője
Blaho Miklós; 6. fényképészeti, vezetője Farkas Gábor; 7. film
alosztály, vezetője Streisinger E rvin; 8. sajtó és propaganda, veze
tője Orbán Dezső. A tagok létszáma 124.
A kör vezetősége: tanárelnök: Oppel Imre ; ifjúsági elnök: Blaho
Miklós; főkönyvtáros: Gölnitzvölgyi Béla ; főpénztáros: Bányay
Gejza; főszertáros: Predmerszky Tibor; ellenőr: Spielmann Ádám.
A tanév folyamán nyolc vetítettképes előadást tartottunk.
Az alapító tagok sorába lépett 50—50 pengő befizetésével
dr. Ambrus Sándor ügyvéd úr és Huppert Ernő gyáros úr. Az
alapító tagok létszáma ezzel 40-re emelkedett. Az iskolánk padjaiból
kikerült és iskolánkkal összeköttetésbe jutott következő képzőművé
szeket dísztagokká választottuk: Glatz Oszkár, Kunwald Cézár, Sár
kány Gyula, Benczúr Gyula, Dolányi Benczúr Ida, Benczúr Béla,
Ürmössyné Benczúr Elza, Éder Gyula, Edvi-Illés Aladár, Fényes
Adolf, Dóczi Pál, Czene János, Czene Béla, Márk Lajos festő
művészek; Lux Elek, Noiret Ödön, Körmendi-Frim Jenő és Vastagh
György szobrászművészek; Vidor Emil, Mann Mihály, Münnich
Aladár, vágfalvi Quittner Ervin, Ligeti Aurél, Ligeti Pál, Bonta
Jenő és Bereczky István építőművészek.
„A jubiláris év alkalmával egy képzőművészeti gyűjteménynek
vetettük meg alapját, hogy eredeti alkotásaikban csodálhassuk első
sorban az iskolánkkal összeköttetésbe került képzőművészek alkotá
sait és még szorosabbá fűzzük a volt tanítvány ragaszkodását az
„alma mater“ -hez. Eddig a kör műgyüjteménye részére a következő
müveket kaptuk: Benczúr Gyula 4 eredeti tanulmánya (ceruza
rajzok), Dolányi Benczúr Ida virág olajfestménye, Benczúr Béla
„Elhagyatva“ c. olajfestménye, Márk Lajos „La Blonde“ c. olajfestménye, Oppel Imre „Önarckép“ c. olajfestménye, Oppel Imre
„Hajnal“ c. vízfestménye, Glatz Oszkár „Meghívó“ c. krétarajza,
Velten Armand „Vértes Vitéz“ c. emlékműve, Vastagh György
„Görgey Artúr lovasszobra“ , Jármay Zoltán 2 darab vízfestménye,
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Vajda Zsigmond „Mátyás király tudósai körében“ c. olajfestménye,
Rákosy Zoltán 2 darab vízfestménye, több linoleummetszet stb.
Fogadják hálás köszönetünket az ajándékozó művészek. Kérjük
ez úton is összes művésziskolatársainkat, valamint műgyűjtő jóbarátainkat, gazdagítsák egy-egy eredeti műalkotással képzőművé
szeti gyűjteményünket, hadd művelődjék a tanulni vágyó ifjúság
eredeti művek szemlélése által is. A jubiláris évre esik két másik
régi vágyunk teljesedése is. A folyó évben 1000 darab műtörténeti
diapozitívet szereztünk be az Uránia tanszerkészítő üzem állományá
ból 4000 pengő értékben. Az első évben beszereztük az 1200 pengős
vetítőgépet, a 10-ikben a levetíthető anyagot: most már semmi aka
dálya sincs a „műalkotások ismertetése“ című anyag tárgyalásának.
Beszereztünk egy Gestetner-féle sokszorosító gépet is.
10 éves működésünk alatt beszerzett felszerelések vetítő-, nagyítóés másolókészülékek, könyvek, folyóiratok, diapozitívek stb. összértéke
7000 pengő. Jutalomdíjakban kiosztottunk 561 pengőt, postatakarék
pénztárban van 30 pengő.
Tízéves tapasztalataink alapján összeállítottuk és a fentartó
Egyházi Hatóság elé terjesztettük — jóváhagyás véget — az Alapszabályzatot.
A május hóban a Verbőezy-gimnáziumban rendezett fényképversenyen körünk 3-ik helyezést nyert. Az egyéni versenyben: Szász
Péter 4-ik és Barna Tibor 6-ik lett.
A volt iskolatársak Egyesülete rajzpályázatot hirdetett a köz
gyűlési bankett asztal-jelző tábláira: 60 pályázó közül Fekete G.,
Kail E., Farkasdy Z. és Jánossy Gy. 10—10 pengőt, Farkasdy Z.
és Siki A. 5—5 pengőt, Münnieh A. pedig dicséretet nyert.
A Münnieh Aladár-féle alapítvány 30 pengős jutalomdíját
6 pályázó közül Szegő Miklós, a festészeti szakosztály vezetője,
nyerte nagyon szépen sikerült plakátjáért.
A május hó 24-én rendezett ifjúsági tanulmányversenyen Szegő
Miklós 5-dik helyezést nyert.
A kör érdekében kifejtett fáradhatatlan munkásságáért Blaho
Miklós ifjúsági elnök 10 P jutalomban részesült.
Dal- és zeneegyesület. Tanárelnöke és karnagya Peschko Zol
tán, ifjúsági elnök Jászó F. Viktor, főkönyvtáros Schmelzer Viktor,
főjegyző Vajda György, főpénztáros Koch Vilmos, főgondnok Predmerszky Tibor, ellenőr vitéz Uray Tibor, főrendező Placskó Lajos,
aljegyző Milkó Pál, alpénztáros Milkó Imre, alkönyvtáros Farkas
Gábor és Mikó Miklós, algondnokok: Soltész László, Groff Emil és
Fürst Ferenc. A tisztikar munkáját 14 tagú választmány támogatta.
A tagok száma 401, az énekkar 184, a zenekar 27 tagból állott. Az
egyesület 2 közgyűlést, 1 zenésközgyűlést és 4 választmányi ülést
tartott. Sehavernoch János „Wagner zenedrámái“ címen, Soltész
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László „Megemlékezés Mozartról“ címen tartott értékes ismertető
előadást, zenei bemutatásokkal. Telemann: Jöjj népek Megváltója
kantátátját a Budapesti Protestáns Középiskolák február 28-i zene
művészeti főiskolai hangversenyén mutattuk be, ez volt a második
együttműködés a testvérintézetekkel. Intézeti hangversenyünket
május 9-én tartottuk. A zeneművészeti főiskolán a közös zenekarban
szívesen közreműködtek volt tagjaink: Flesch Péter, Knuth Béla és
Novák Emil, lelkes együttműködésükért ezúton is köszönetét mon
dunk. Az egyesület tagjai közreműködtek az intézeti ünnepélyeken,
gyámintézeti ünnepélyen s a Simonyi-emlékünnepélyen. Az egyesü
letben való buzgó munkáért 5—5 pengő jutalommal tüntettük ki
Koch Vilmos, Predmerszky Tibor, vitéz Uray Tibor, Antal Gyula,
Sági Andor és Halászi Sándor tagokat. A Münnich-alapítvány
plakátpályázatát Szegő Miklós nyerte el, a Budapesti Protestáns
Középiskolák hangversenyének plakátjával, az alapítvány idei jöve
delmét 30 P-t Oppel Imre tanár nyújtotta át. Dicséretet nyert
plakátjával Orbán Dezső, őt egész évi buzgó munkájáért 10 pengővel
jutalmaztuk. Bevételeink ez évben áthozat 457.35 P, tagdíjakból
256.50 P, büntetéspénzekből 39.60 P, eladott kottákból 1.12 P,
kamat 11.63 P, Budapesti Prot. Középisk. hangversenyből 192.31 P,
május 9-iki hangversenyből 141.— P. Összesen 1099.51 P. — Kiadás:
adminisztráció, nyomda stb. 38.20 P, felszerelésre, javításra 21.62 P,
könyvtár pótlásra és gyarapításra' 112.05 P, ének- és zenekari kot
tákra 100.56 P, húrokra 12.10 P, május 9-iki hangversenyre 86.08 P,
tanárok özvegyeinek és árváinak 30.06 P, jutalmakra 40.-— P. öszszesen 440.67 P, egyenleg 658.84 P. Ez összeget egy hangversenyzongora beszerzésére tartalékoljuk.
Ifjúsági Gyámintézet. Célja az anyagi segélyre szorult evan
gélikus egyházak és intézmények, nemkülönben egyes szegénysorsú
és gyámolításra érdemes tanulók segélyezése; hivatása az ifjúságot
ránevelni az egyház munkájáért való felelősségre. Tanárelnök: Sólyom
Jenő dr., titkár: Cserépy Zoltán, főpénztáros: Bánhegyi György,
főellenőr: vitéz Dezséry Endre. Április 17-én szórványestet rendez
tünk ; előadást tartott Ruttkay-Miklian Gyula püspöki titkár a
bányai egyházkerületbeli szórványhívek helyzetéről; a perselyes
gyűjtés 52.96 P-t adott. A tagok megajánlásából befolyt 603.08 P.
A bevétel egynegyedét: 164.50 P-t az Egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézetnek adtuk át. A budapesti—zuglói szegény evangéliku
sok karácsonyára, a budapesti Protestáns Árvaháznak, a pesti ifjú
sági templomra 30—30, a Gyón-környéki misszióra 150, a diósgyőrvasgyári, rákoshegyi, szegedi templomra, a gyenesdiási és makói
evangélikus középiskolás konferencia költségeire 10—10, a battonyai
és a sümegi templomra 5—5 P-t adományoztunk. Megszállott terü
letre 10 darab Luther-naptárt juttattunk. Tanulók segélyezésére
211 P-t fordítottunk. A maradékot tartalékoltuk.
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Ifjúsági Segélyegylet. Egyesületünk, noha bevételei évről-évre
csökkennek, ez évben is iparkodott kitűzött feladatát teljesíteni.
Amint évi zárszámadásából kitűnik, majdnem felére csökkent be
vételei mellett az ifjúságnak nyújtott segélyeit a múlt évihez képest
még emelte, ami természetesen az alaptőke apadását vonta maga
után. Az ifjúság havonkénti adományai alatta maradnak a tavalyi
nak, s a kívülről jövő adományokból bevételeink közé csak a Pesti
Hazai Első Takarékpénztár 50 pengős adományát és Mikola Sándor
„A fizika gondolatvilága“ művének több példányáért befolyt összeget
könyvelhettük el. Az adományozóknak itt mondunk hálás köszönetét.
Az egyesület bevételei folyó tanévben (1936 június 6-ától 1937
május 27-éig) : Utólagosan befizetett tagdíjak 1935/36. évre 103.20 P.
Tagdíjak a f. iskolai évre 1199.50 P. Adományok 67.— P. Kamatok
168.28 P. Könyvhasználati díj 25.— P. Egyéb 2.— P. Összesen
1564.98 P.
Kiadások (1936 június 6-ától 1937 május 27-éig): Könyvekre és
íróeszközökre 1089.42 P. Szegény tanulóknak tandíjra és érettségi
vizsgadíjra 714.— P. Szegénytanulóink tejellátására 300.— P. Ösztön
díjakra a tavalyi értesítő lezárása után 500.— P. Cserkésztanulók
táborozására 140.— P. Egyébre 2.— P. összesen 2745.42 P.
Bevételünk a tavalyihoz képest 1487.75 P-vel volt kevesebb, ki
adásunk 329.61 P-vel volt több.
A segélyegyleti könyvtárat három éven át vitéz Réz Henrik dr.
vezette. Gondos vezetésének köszönhető, hogy iskolánk minden rá
szoruló tanulóját kölcsöntankönyvvel láthattuk el teljesen ingyen,
vagy a legcsekélyebb használati díjért, A könyvek épségének számon
kérése következtében tanulóink a könyveket jó állapotban szolgál
tatják vissza, s minden évben frissen kötött, rendbehozott könyveket
kapnak kézhez. Vitéz Réz Henrik tanár úrnak a tanulók érdekében
kifejtett, hasznos fáradozásáért őszinte köszönetét mondunk. Jelen
tanévben az ifjúsági segélyegyleti könyvtár vezetését Endrődi
Frigyes vette át. Kiadtunk 243 tanulónak 2968 könyvet, 205 tanuló
nak ingyen, 38 tanulónak csekély használati díj ellenében.
Jelen tanévvel az egyesület működésének 71. évét zárta le.
Tanárelnök vitéz Dengelegi Lajos dr.
Cserkészcsapat. A 16-os számú Evangélikus Gimnáziumi
Cserkészcsapat létszáma a tanév végén 179 fő.
Az öregcserkészcsapat parancsnoka vitéz Réz Henrik dr. cser
készcsapattiszt, az Országos Központi Fegyelmi Bíróság tagja,
A cserkészcsapat parancsnoka Csipkay Sándor dr. cs. cs. t.,
helyettese Endrődi Frigyes cs. t. Rajparancsnokok s I. R aj: Bendl
Andor s. t., Sólymos Ernő tanár; II. R aj: Knuth Béla s. t., Knuth
Ernő s. t . ; III. Raj : Maier András s. t . ; IV. Raj : Endrődi Frigyes
cs. t. A jelölteket Knuth Károly cs. t. készítette elő.
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A cserkészcsapat apródraját Sárkány Sándor dr. cs. cs. t. vezette.
Az 1936. évi nagytáborunkat június 26-tól július 17-ig Frigyes
kir. herceg Őfensége birtokán, Magyaróvár mellett, Izabella major
ban tartottuk meg 60-as létszámmal. Táborparancsnok Sólyom Jenő
dr., majd a tábor második felén Csipkay Sándor dr. volt. A táboro
záson résztvevők 30 pengőt fizettek fejenként. A segítségre szorulók
nak a Segélyegylet és a Gyámintézet tette lehetővé a részvételt.
Az évnyitó csapatösszejövetelt szeptember 20-án kirándulás kere
tében tartottuk meg. Itt vette át a parancsnokságot Csipkay
Sándor dr.
November 28-án szülői értekezletet tartottunk. A táborról szá
moltunk be vetített képekkel és Sárkány Sándor dr. cs. cs. t. tájé
koztatta a szülőket a vezetése alatt újonnan megalakult apródmunkáról.
December 6-án minden raj külön-külön Mikulás-estet rendezett.
December 23-án a csapat együttesen ünnepelte meg a karácsony
estet.
December 28—30-án sítábort rendeztünk a Börzsönyben.
Február 21-én avattuk fel 16 jelöltünket. Szervezőtestületünk
elnöke, Koch István dr. intézett buzdító szavakat ifjú testvéreinkhez.
Március 7-én műsoros vidám-estet tartottunk. Az adakozásból
befolyt összeget egy őrsi sátor beszerzésére fordítottuk. E helyen kell
köszönetét mondanunk Maier Emil Öméltóságának, aki nagylelkűen
egy őrsi sátorral (525.— P) ajándékozta meg csapatunkat.
Április 11-én díszőrséget adtunk a Szabadságtéri országzászlónál.
Az iskolai év folyamán a Szövetség felkérésére többször résztvettünk díszkivonulásokon. Cserkészmunkánk keretében az egyes
rajok, illetve őrsök kirándulásaikon megismerték a budai, Pilis,
Börzsöny és Mátra hegységeket, a víziraj pedig több ízben bejárta
kajakjaival a Duna Visegrád—Budapest közötti szakaszát.
Az idén táborba a Tisza mellé, Vezseny község területére
megyünk.
Július 25—augusztus 15-ig csapatunkat 20 cserkész képviseli
a hollandiai Y. Világjamboreen.
A tanév elején alakult meg a cserkészapródcsapat Sárkány Sán
dor dr., tanár, cserkészcsapattiszt vezetésével. Helyettese Levius Ernő
tanár. Létszám 36 fő. Az összejöveteleket átlag kéthetenként tar
tották. Az „Előd“ törzs tagjainak kisigérete november 15-én történt
meg. December 6-án jólsikerült Mikulás-est volt, melyet a Mikulás
bácsi jól megrakodva látogatott meg. Január 24-én volt a „Botond“
és „Bendegúz“ törzsek tagjainak kisigérete és az „Előd“-ök nagy
Ígérete. Március 7-én megtartott csapatünnepélyen öt apród szerepelt
énekszámmal. Május 9-én tartották meg az első pontversennyel egybe
kötött esapatkirándulást. A „Bendegúz“ és „Botond“ törzsek nagy-
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ígéretét június 6-án kirándulás és verseny keretében végezte el. Az
„Előd“ törzs tagjai ugyanakkor a turultollas Ígéretet tették le.
Ifjúsági Sportkör. Tanárelnöke: Mikó Imre. Atlétikai, céllövő,
gyephoki, gyorkorcsolyázó, jéghoki, kézilabda, sí, tennisz, torna, úszó
és vívószakosztályok működtek. A középiskolai atlétikai „Hősök
emlékversenyén“ triathlonban és pentathlonban 6. helyen végeztünk.
A KISOK gyorkoresolya versenyén a második k. o. hosszú korcsolya
számában Götz második lett. A gyorskorcsolya bajnokságban Gündisch 500 m-en 3., 1500 m-en 2. és az összetettben is 2. helyen végzett.
Nagyon szépen szerepelt jéghoki szakosztályunk: első csapata a baj
nokságban harmadik, második csapata pedig a másodosztályú csapa
tok versenyén első lett. Gyephoki csapatunk a bajnokság döntőjébe
jutott. Vívószakosztályunk versenyzői is jól szerepeltek: Tőrcsapa
tunk a kerületi bajnokságban második, az országos bajnokságban
harmadik lett; Kőhegyi az egyéni tőrversenyen, úgy a kerületi, mint
az országos bajnokságban hatodik helyre jutott; a minősítő versenyen
második volt. Vízipóló csapatunknak sikerült a döntőbe jutni, ahol
a hetedik helyen végzett. Lövészeink is elég szép sikereket könyvel
hetnek el, mert a Vörösmarty g. versenyén csapatunk a harmadik,
Zrínyi Miklós g. versenyén pedig a negyedik helyen végzett. Egyé
nileg Renner szerepelt legjobban, aki a kerületi versenyen hetedik,
a Vörösmarty g. versenyén 12, a Zrínyi Miklós g. versenyén pedig
második lett.
Háziversenyeinket a következők nyerték: Kézilabda: alsós: IVA,
felsős: VII. Sí: lesiklás: Bogsch, futás: Bacher. Úszás: I. k. o.
25 m mell: Sándor, II. k. o. 50 m gyors: Sándor, III. k. o. 50 m
gyors: Gündisch, 50 m mell: Weimann, IV. k. o. 100 m gyors:
Ländler, 100 m mell: Vajda Ö., 50 m hát: Ländler. Vívás: Tőr:
Kőhegyi, kard: Kőhegyi. Tőrcsapat: VII. osztály; kardcsapat. VIII.
osztály. Torna: I. k. o.: nyújtó: Varsányi, ugrószekrény: Varsányi,
műszabadgyakorlat: Zábory, összetett: Zábory; II. k. o.: nyújtó:
Lányi, gyűrű: Túrán, müszabadgyakorlat: Lányi, összetett: Túrán;
iskolabajnokság: nyújtó: Petrik, ló: Spielmann, ugrószekrény: Petrik,
műszabadgyakorlat: Petrik, összetett: Petrik.
A volt növendékek egyesülete által alapított örökös vándordíjas
versenyeken a következő erdemények voltak: Tenniszcsapat: 1. Madách-gimnázium, 2. Verbőezy-gimnázium. Vívócsapat: 1. Bencés
gimnázium, 2. Evangélikus gimnázium.
Sakkor. Sakkörünk élén az idén a következő tisztikar állott:
elnök Forgács György VIII. o. t., alelnök Laborczi András VIII. o. t.,
pénztáros Wertheimer János VII. o. t.
Az idén nyolcadszor rendeztük meg a budapesti középiskolai
tizes csapatbajnoksági versenyt. A győztes a Verbőezy-gimnázium
csapata megkapta az örökös vándordíját jelképező serleget. Egyéni
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háziversenyünket Taksony György VIB o. t. nyerte. Iskolánk csapatbajnoka a YIB o. csapata lett.
Körünk összejöveteleit szombat délutánonként tartotta. A fel
ügyeletet Kilezer 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. Hiszekegy.
2. Nemzeti gyászünnep okt. 6-án. 1. Himnusz. 2. Sárkány
Sándor dr. megnyitó beszéde. 3. Csengey Gusztáv: A fogoly len
gyel; szavalta Eördögh Géza IVB o. t. 4. Koch Vilmos VIII. o. t.
felolvasása az aradi tizenháromról. 5. Váradi Antal: Az aradi tizen
három; szavalta Paülinyi Ernő VII. o. t. 6. Hiszekegy.
3. Reformáció-ünnep okt. 31-én. 1. Vitéz Uray Tibor VIII. és
Dezséry Endre VII. párbeszéde a keresztyénség mai helyzetéről.
2. Ennek keretében szavalat és énekek zenekari kísérettel. 3. Köz
ének: Magas egekben lakozó felség.
4. Mikó Imre előadása november 21-én az osztrák és német
testnevelésről és az olimpiai játékokról.
5. Protestáns középiskolák közös hangversenye a Zeneművé
szeti Főiskolán február 28-án. A testvéries együttműködés példa
képe volt a 4 budapesti evangélikus és református fiú- és leánygimnázium 1937 február 28-án a Zeneművészeti Főiskolán rendezett
hangversenye. A hangverseny, amely az egyházzenei konferencia
megnyitása volt, a XVI—XVIII. század protestáns egyházzene
szerzői mellett megszólaltatta Árokháty Béla és Kapi-Králik Jenő
énekkari müveit. A konferencia résztvevői közül az országból
sokan voltak a hangversenyen is, ahol indítást kaptak hasonló
munkára, de iskoláink is felismerték, hogy céljuk nem lehet más,
mint az evangéliumi zene kultiválása ás propagálása. — Intézetünk
Telemann: Jöjj népek Megváltója kantátát, P. Blank Hilda, Vinkó
Anna, Szabó Miklós, Littasy György szólisták, énekkarunk, a közös
zenekar kitűnő előadásában szólaltatta meg, vezényelt Pesehko
Zoltán tanár, aki orgonaművészetét Händel F-dur orgona-verse
nyében mutatta be. A hangverseny anyagi sikerét védnökeink
megértő támogatása tette lehetővé. Védnöki díjakból befolyt
524.— P, ebből intézetünk védnökei 103.— P-t fizettek be. 10—
10 P-t báró Bottlik István, dr. Brechtel Frigyes, Fellner György,
Gaeng János, dr. Keleti Kornél, dr. Moravcsik Gyula, báró Radvánszky Albert, dr. Répásy János, Stromfeld Ferenc, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, 3 P-t Mautner István. Intézetünk szülői a jegy
eladást 290.— P összegben támogatták. Ügy a védnökeinknek, mint
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a szülőknek ez úton mondunk hálás köszönetét. A hangversenybevétele 1464.61 P, kiadása 969.75 P (ebből 200.— P-t a következő
hangversenyre tartalékoltunk). A 494.86 P egyenleget az eladott
jegyek arányában szétosztottuk az intézetek közt. Dal- és Zene
egyesületünk 192.31 P jövedelemben részesült.
6. Cserkészcsapat műsoros beszámolója március 7-én.
7. Nemzeti ünnep márc. 15-én. 1. Himnusz. 2. Szabolcska
Mihály: Édesapám, szavalta Szelényi Ödön IYB o. t. 3. Praetorius
M.: Énekelj magyar ifjúság. Kánon, előadta az énekkar. 4. Szabó
László VIII. o. t. felolvasása. 5. Kis Menyhért: Magyar Miatyánk,
szavalta Antal Gyula VII. o. t. 6. Szózat.
8. Sárkány Sándor dr. székfoglaló előadása április 9-én
a nevelésről biológiai megvilágításban.
9. Ifjúsági Gyámintézet szórványestje április 17-én. 1. Köz
ének. 2. Megnyitó: Cserépy Zoltán VIII. o. t., titkár. 3. Vörösmarty
Mihály: A szegény asszony könyve. Szavalta Gaeng János IIB o. t.
4. a) Bach J. S .: Bourée. Hegedűszóló: Sági Andor VII. o. t . ;
b) Kodály Zoltán: Adagio. Hegedűn előadta Sági Andor VII. o. t.
Zongorán kísérte Jászó P. Viktor VIII. o. t. 5. Kuttkay-Miklian
Gyula püspöki titkár előadása: A szórványhívek helyzete a bányai
egyházkerületben. 6. a) Luther—Remport: Ha nem volna velünk az
Űr; b) Szkárosi Horváth András: Semmit ne bánkódjál. Előadta az
Ifj. Dal- és Zeneegyesület alkalmi ének- és zenekara. Vezényelt
Peschko Zoltán tanár. 7. Zárószó: Sólyom Jenő dr. tanárelnök. 8. Köz
ének az alkalmi zenekar kíséretével: Gusztáv Adolf csatadala.
10. Simonyi-ünnep április 24-én. 1. Mozart: Figaro házassága
(megnyitó). Előadta a gimnázium zenekara Peschko Zoltán vezény
lésével. 2. Dr. Bőhm Károlyról felolvasott dr. Loisch János. 3. „A
mi tudományunk.“ Összeállították Fuszek Magda és Németh Margit
tanítónők; előadták az ev. elemi iskola növendékei Riedl Margit
zenetanárnő zongorakíséfetével. 4. Bacsányi: A szenvedő. Elmondta
Szendrői Ida VII. o. leánygimn. növendék. 5. a) Gumpelzhaimer:
Oh örvendj h á t...; b) Kapi-Králik: Oh jer Sión. Előadta az ev.
leánygimnázium énekkara Bánki Lászlóné tanárnő vezetésével.
11. Az Arany János-kör Gyóni Géza díszülése április 27-én
a díszteremben. Szerepeltek Jánossy István I. titkár vetítettképes
felolvasással és Antal Gyula, Bodó János és Paulinyi Ernő szava
latokkal.
12. A Dal- és Zeneegyesület hangversenye május 9-én. Műsor:
Adam: Ha én király volnék. (Megnyitó.) Előadta a zenekar, Cho
pin Nocturne (H-dúr) zongorán előadta Siki Béla IV. o. t., Hubay:
Hullámzó Balaton, hegedűn előadta Halászi Sándor VI. o. t., zon
gorán kísérte Jászó F. Viktor VIII. ó. t. ifj. elnök, Debussy: La
plus que lente, zongorán előadta Székely András VI. o. t. Popper:
Vito, csellón előadta Bodó János VII. o. t., zongorán kísérte Pető
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Géza VIII. o. t. Mozart: Eine kleine Nachtmusik. Előadta kar
mester nélkül a zenekar. Liszt: Rigoletto-parafrázis. Zongorán elő
adta Zoltán Pál VI. o. t. Hubay: Carmen-fantázia. Hegedűn elő
adta Sági Andor VII. o. t., zongorán kísérte Jászó F. Viktor.
Telemann: Jöjj népek Megváltója (kantáta). Előadta az ének- és
zenekar, szoprán P. Blank Hilda, tenor Szabó Miklós, basszus Antal
Gyula VII. o. t. Praetorius: Fohász (zárókánon). Előadta az ének
kar, vezényelt Peschko Zoltán tanár.
13. Tanévzáró ünnep június 13-án hálaadó templomi istentisztelet után. 1. Himnusz. 2. Az igazgató évzáró beszéde s a jutal
mak kiosztása. 3. Évvégi induló.
VIII. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.
Internátusunk a folyó tanévben töltötte be fennállásának
tizedik esztendejét. Működése tíz évvel ezelőtt azzal a céllal indult
meg, hogy iskolánk arra rászoruló tanulóinak családias otthont
nyújtson s őket hazafias és vallásos szellemben nevelve gondos
kodjék összes testi és lelki szükségleteik korszerű kielégítéséről.
Ez a cél a lakáson és ellátáson kívül nem volt az iskolától füg
getlen, külön cél: csupán támogatása és elmélyítése az iskola
nevelő és tanító munkájának. De éppen a korszerű célkitűzés ered
ményezte, hogy a lefolyt tíz év alatt az internátus feladatainak
köre lényegesen kibővült. Növendékeinknek az iskolai munkán
kívül még sokfelé kiterjedt a szükségletük és érdeklődési körük:
az idegen nyelvek, zene, művészetek, sport és technika egyre
inkább olyan területeken való működésre kényszerítették az internátust, melyeken eredetileg nem volt dolga. A hajlamok és képes,ségek felfedezése, foglalkoztatása, irányítása, számukra az iskolai
munkán kívül térnek és időnek a biztosítása egyre több munkát
kíván. Jövőbeli intenzitásától függ, hogy internátusunk valóban
a tehetséges tanulóknak internátusa legyen. Örömmel jegyezhetjük
fel, hogy e munkájának eredményeként Szegő Miklós, VIII. osz
tályú növendékünk, mint a gimnázium kiküldöttje az országos
középiskolai tanulmányi versenyen a rajzból második helyen
dicséretet nyert.
Még korszerűbb feladatként tárult az intézet elé annak ter
mészetes felismerése, hogy növendékeinknek nemcsak testi, hanem
szellemi, sőt erkölcsi nevelésében is csak tapogatódzunk, ha nem
ismerjük előre összes testi és lelki sajátosságaikat. A testi nevelés
terén ugyan kezdettől fogva előzetes orvosi vizsgálat alapján indult
el munkánk s el is ért kitűnő eredményeket, az értelmi és erkölcsi
nevelés terén azonban csak lassan derült ki, hogy még a látszólag
legegyszerűbb értelmi és erkölcsi fogyatkozásokkal szemben is
(hanyagság, szorgalomhiány, szórakozottság, figyelmetlenség, hazu-
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dozás, elzárkózás a közösségtől stb.) a szokásos módszerek (intés,
figyelmeztetés, korholás, büntetés stb.) hatástalanok, ha a szakértő
orvospszihológiai vizsgálat fel nem fedi számunkra az illető értelmi
vagy erkölcsi fogyatkozás okait (értelmi képességek hiánya vagy
fejletlensége, idegrendszerbeli elváltozások, hibás lelki beállítottság
stb.) s egyénien meg nem szabja nevelő munkánk számára a mód
szert és eljárást. Különösen az egyetlen gyermekek és az elvált
szülők gyermekei szenvednek néha olyan lelki zavarokban, melyek
nek kiküszöbölése nélkül nevelő munkánk eredményre nem számít
hat. Az előzetes értelmi és erkölcsi vizsgálatnak minden növen
dékünkre való kiterjesztése s a tudomány új módszereinek az ő
javukra való hasznosítása új, de egyre fontosabb munkakörünkké
válik.
Ezzel kapcsolatos az az egyre inkább állandó szükségletté váló
tevékenységünk, hogy nevelő munkánk számára a szülők támoga
tását megnyerjük. Igen sok lelkizavarnak, erkölcsi vagy jellembeli
fogyatkozásnak oka u. i. éppen a legjobb indulatú, legszeretőbb
szülőknek gyermekeikkel szemben gyakorolt téves bánásmódja,
hibás magatartása. Különösen gyakori az az eset, hogy a szülő
gyermekével szemben nem annak objektív érdekeit nézi, hanem
sznbjektíve, saját szülői érzelmeinek enged szabad folyást s önzőén
csak ezekkel kapcsolatos vágyait elégíti ki. E lelkiségnek meg
változtatása, a szülői gondolkozás- és bánásmódnak helyes mederbe
való terelése nélkül éppen oly kevéssé érhetünk el sikert az örökölt
és már megszerzett sajátosságok, szóval a nevelés amúgy is nehezen
munkálható területén, mint ahogy az elérhető legnagyobb sikert
biztosítja a szülőkkel való harmonikus együttműködés.
A tízéves évforduló alkalmából hálával kell megemlékeznünk
Dr. Raffay Sándor, bányakerületi püspök úrról, internátusunk
megalapítójáról, kinek kezdeményezése a íöntebbi nevelő munka
kialakulását lehetővé tette, továbbá Dr. Németh Ödön, egyetemi
tanár, közfelügyelő úrról, Dr. Hittrich Ödön, Mikola Sándor,
Dr. Koch István urakról, iskolánk volt és jelenlegi első felügyelői
ről s igazgatóiról, kik mindig készen állottak az internátusbán
folyó munka támogatására. E munka megbecsülésének jelét kell
látnunk egyházunk képviselőtestületének abban a határozatában,
amellyel az internátus eforusát internátusi igazgatói címmel
ruházta fel. De éppen így köszönet és hála illeti meg azokat, akik
mint munkatársak kezdettől fogva segítségére vannak az intézet
nek kitűzött céljai megvalósításában. így: özv. Tilf Imréné
növendékeink ellátását intézi kezdettől fogva nagy szakértelemmel
és szeretettel, a FÉBÉ diakonissza-egyesület, kedves testvérei útján
növendékeinknek evangéliumi szellemű betegápolója, Dr. Gaál
Endre, a Zeneművészeti Főiskola tanára, növendékeink ének- és
zenekultúrájának nagyérdemű fejlesztője s Mikó Imre testnevelő-*
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tanár, a sport és a testi nevelés terén intézetünknek mindenkor
készséges támogatója. Rajtuk kívül rövidebb vagy hosszabb idő
óta még a következők állanak intézetünk odaadó szolgálatában:
Dr. Sólyom Jenő, vallástanár, növendékeink lelkipásztora, Dr. Mihalovits Géza, intézeti orvos, Dr. Binder Dezső, intézeti fogorvos,
Dr. vitéz Dengelegi Lajos, Dr. Jánossy István, Kilczer Gyula,
Dr. Remport Elek gimn. tanárok, mint tanulmányi felügyelők,
Dr. Kerecsényi Dezső gimn. tanár, a francia nyelv, Dienes Gedeon
tanárjelölt, az angol nyelv tanára, Cseh György tánctanító és
Vári József, a műhelygyakorlatok vezetője. Nem lenne azonban
munkájuk eredményes, ha az intézeti nevelőtanárok, jelenleg
Danhauser László, oki. középiskolai tanár és Laki Tibor, tanárjelölt
növendékeinkkel együtt élve nem támogatnák nagy ügybuzgósággal s ha tanári karunknak minden egyes tagja lekötelező szíves
séggel nem értesítené őket szinte állandóan növendékeink iskolában
tanúsított magaviseletének és előmenetelének minden mozzanatáról.
Az internátus szükreszabott kereteit a folyó tanévben is meg
töltötték növendékeink. Volt összesen 55 növendékünk, 45 benn
lakó és 10 bejáró. Ezek közül evangélikus volt 29, ref. 17, rk. 3,
izr. 6. A szülők társadalmi állására nézve: a földbirtokosság köré
ből 14, az ipar és kereskedelem köréből 16, az értelmiség köréből
15, köztisztviselő 5, katonatiszt 3. özvegy és magánzó 2. A szülők
lakóhelye szerint: helybeli 21, pestmegyei 5, más megyebeli 23,
megszállott területről 4, külföldi 2. Osztály szerint I. o. 8, II. o. 10,
III. o. 7, IV. o. 6, V. o. 9, VI. o. 8, VII. o. 3, VIII. o. 4.
Növendékeink élete szomorúan kezdődött a folyó tanévben.
Egyik első osztályos növendékünk, Hajdú Endre alig kétheti itttartózkodás után a nélkül, hogy akár iskolánkban, akár az inter
nátusbán valami előzménye lett volna, vörhenybe esett s mikor
már úgy látszott, hogy betegségét kiállotta, szepszist kapott s
október 28-án a gyermekklinikán elhúnyt. Mély részvéttel kísértük
sírjába intézetünk első kis halottját s a jó Isten vigasztalását
kértük a lesújtott szülők szívére. E szomorú eset kivételével növen
dékeink egészségi állapotát, testi fejlődését csak az szokásos őszi
mandula- és torokgyulladások és a koratavaszi náthaláz esetek
zavarták. Mindenesetre az októbertől májusig tartó szokatlanul
rossz, naptalan időjárás miatt a gyengébbek sokat szenvedtek.
Szükségesnek mutatkozik, hogy ezeknél a növendékeinknél quarzfény útján a téli hónapokban rendszeresen pótoljuk a hiányzó
napsütést.
Tanulmányi tekintetben növendékeink élete nagyon rászorul
az állandó segítés és támogatás munkájára. A tanulmányi felügye
lőknek és nevelőknek igen szorgos munkájába kerül, hogy külö
nösen kisebb növendékeinknek hiányos kötelességérzetét fejlesszék
s a hiányos előképzettség, majd pedig az iskolai mulasztások
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hézagait pótolják. Az elemi iskola és a gimnázium anyaga és mód
szere között igen nagy a különbség, amit csak lassú és kitartó
munkával lehet áthidalni. Nagyon fontos volna, ha e tekintetben
a szülők is kitartóbban támogatnának s ne ragadnának meg min
den alkalmat, hogy gyermekeiknek különféle okok alapján vakációt
szerezzenek és ezzel akaratlanul is nehezítsék előmenetelüket s meg
akasszák munkakedvük fejlődését. Iskolai tanulmányaikon kívül
mindnyájukra kötelező volt a német társalgásban s az énekórákon
való részvétel, a nevelőtanárokkal csak németül beszélhettek, azon
kívül a francia nyelvet hárman, az angolt tizenegyen külön is
tanulták. Zenét tanult 15, vívást 6, teniszt 15, táncot 24, a műhely
gyakorlatokban résztvett 12.
Mint az előző években, nagy gondot fordítottunk ebben az
évben is arra, hogy növendékeink szabadidejüket is általános
műveltségüket, testi és szellemi színvonalukat emelő, hasznos
szórakozásban töltsék. Jártak uszodába, a műjégpályára, múzeu
mokba, színházba, hangversenyre, moziba. Tettek kisebb-nagyobb
kirándulásokat a város területén és azon kívül. Június 6-án Eszter
gomban jártak, hol a város nevezetességein kívül főleg a nemrég
feltárt nagyértékű Árpád-kori ásatásokat szemlélték meg. Szóra
koztatásukra szolgáltak az intézetben rendezett családi esték, ezek
nek fénypontja a gimnázium dísztermében április 25-én rendezett
műsoros est volt. Növendékeink saját zenéjük és színdarabjuk elő
adásán kívül előadták Poldini: Farsangi lakodalom című vígoperájának két felvonását. Az estén majdnem minden növendé
künk szerepelt, mert a cél nem a zajos siker, hanem valamennyi
növendékünknek nevelése a fellépés, a jó modor, a beszéd és az
ének kultúrája felé. Az estét követő táncmulatságon a szülők és
rokonok tovább is gyönyörködhettek gyermekeik e téren elért
haladásában.
Azok között a növendékeink között, kik bármely téren ki
tűntek a többiek közül, az intézet ez évben is könyvjutalmat osztott
ki. Ezek a növendékek a következők: Placskó Lajos, Tomcsányi
András, Uray Tibor, Szegő Miklós VIII. o., Vadnai László VII. o.,
Mikó Miklós, Brandtner Ferenc VI. o., Horn Miklós, Németh Béla
III. o. növendékek. A legértékesebb könyvjutalmat, az ú. n. „legjobb
fiú díjá“-t tanárainak jóváhagyásával szokás szerint maguk a növen
dékek ítélték oda szavazással Ujágh Zsolt VII. o. növendéknek.
Felhívjuk végül az i. t. szülők figyelmét, hogy egyházi fő
hatóságunk rendeletére a gimnázium tanulói számára rendszere
sített formaruha viselése az internátus növendékeire kötelező lett.
Az erre vonatkozó tudnivalók Értesítőnk más helyén olvashatók.
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IX. A TANULÓK NÉVSORA.*

IA osztály.
Algőver Mihály, 1926 Bpest, ev. (1, 2)
B álint István, 1926 Bjiest, izr. (1, 2)
Barlai Zoltán, 1926 L enti (Zala vm.)
ref. (1, 1)
Bereczky Gyula, 1925 Bpest, ev. (2, 4)
5 Berger László, 1926 Bpest, izr. (2, 3)
Dolp Egon, 1926 Bpest, ev. (1, 2)
Dorogi János, 1926 Bpest, izr. (1, 2)
Ebner Károly, 1925 Győr, ev. (1, 3)
F arkas Tibor, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
10 Fazekas László, 1926 Orosháza (Békés
vm.) ev. i. (1, 2)
Fischmann Oszkár, 1926 Újpest, izr.

(1, 2)

Fon Lajos, 1926 Bpest, ev. (2, 3)
Franc Albert, 1926 Kisszeben, ev.

(1, 4)

Gécs Pál, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
15 Gönczi Sándor, 1926 Bpest, ref. (2, 3)
Hajós János, 1926 Bpest, ev. (1, 2)
Hász Péter, 1926 Bpest, ev. i. (1, 3)
Kauczil Lóránd, 1926 Kákoshegy (Pest
vm.) ev. (2, 4)
K auffm ann Béla, 1925 Bpest, ev. (1, 3)
20 Kemenár László, 1926 Pestszentlőrinc,
ref. (1, 3)
Kenedy Róbert, 1926 Bpest, izr. (1, 1)
K éri János, 1925 Diósgyőr, (Borsod
vm.), ev. tm. (1, 3)
Kovács Béla, 1925 Bpest, ev. tm. (1, 1)
Köszler Imre, 1926 Bpest, izr. (1, 1)
25 Kövesi Péter, 1926 Bpest, izr. (1, 3)
Ladányi Mihály, 1925 Rákoscsaba (Pest
vm.), ref. (1, 3)
Magdó István, 1926 Derecske, ev. tm.
(1,

2

)

M autner István, 1926 Bpest, ref. i.
(1, 3)
Medvegy Iván, 1926 Debrecen, ev.

(1, 4)

30 Merényi Róbert, 1926 Zalaszentgrót, ev.
(1, 1 )

Meskó Arisztid, 1926 Bpest, ev. k.
( 1,

2)

Mód Béla, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
Nandrássy László, 1924 Nyíregyháza,
ev. ism. i. (1, 3)
N euw irth György, 1926 Bpest, ref.
(2, 3)
35 Nics Sándor, 1926 Bpest, ref. (1, 3)
P atay Istv án , 1926 Bpest, ev. (1, 1)
P fahler Pál, 1926 Bpest, ev. tm. (1, 2)
P in tér Endre, 1925 A lberti (Pest vm.),
ev. (1, 2)
Polereczky András, 1924 Wysoka ad
Jordanów (Lengyelorsz.) ev. isin.
(3, 3)
40 Porédos András, 1926 Rákospalota
(Pest vm.) ev. (1, 3)
Répásy János, 1926 Nagykanizsa, ev.
( 1,

2)

Seller Tamás, 1925 Győr, izr. i. (1, 4)
Sunyovszki Károly, 1926 Oroszlány, ev.
k. (1, 2)
Surányi Tamás, 1926 Bpest, izr. (1, 2)
45 Szabó Elek, 1926 Rákospalota (Pestm .),
ev. k. (1, 4)
Szlávik Pál, 1926 Hévízgyörk, ev. .

(1, 4)

Szomolányi Ervin, 1926 Bpest, ev.
(2, 3)
Takács Zoltán, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
Unger László, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
50 U rai János, 1926 Bpest, ev. (1, 2)
Veszprémi Gábor, 1926 Bpest, ref.
(2, 4)
Zvada József, 1926 Bpest, ev. (1, 3)

Magántanulók:
Fuszek Rudolf, 1926 Bpest, ev.
Hankiss János, 1926 Debrecen, ev.

Kimaradt:
Varga László, 1926 Rákospalota, ev.

Meghalt:
H ajdú Endre, 1926 Baranyfalv. (Brassó
vm.), 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 magaviseleti érdemjegyet, a második a tanulásbeli
általános eredményt jelenti. Maga viseleti 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.

IB osztály.
Bachrach Gábor, 1926 Monostorszeg
(Jugoszlávia), izr. (1, 3)
B álint Béla, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
Bárányos István, 1926 Bpest, ref. (1,2)
Berecz Lajos, 1926 Bpest, rk. (1, 1)
5 B ernhardt Béla, 1926 Bpest, ev. k.
(1,

2

)

Bokor András, 1926 Bpest, ev. (2, 2)
Bruck Tamás, 1926 Bpest, izr. (2, 3)
Budinszky Tibor, 1925 Bpest, ev. (2, 3)
Czipott György, 1926 Bpest, ev. k. (1,2)
10 Deli György, 1926 Bpest, rk. (2, 3)
Dullien Ferenc, 1925 Bpest, ev. (1, 1)
F ekete István, 1926 Kaposvár, ev. (1, 2)
Fenyvesi János, 1926 Bpest, ref. (1, 1)
Félix Pál, 1926 Bpest, izr. (1, 2)
15 Fiacsán Miklós, 19'26 Bpest, ev. (2, 2)
Glasner Tibor, 1926 Mikolc, ev. (2, 3)
Hafenscher Károly, 1926 Bpest, ev.

(1, 1)

H ant Zoltán, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2)
Hegyi Kálmán, 1926 Paris, ev. k. (2, 2)
20 Heller Tamás, 1926 Bpest, izr. (1, 2)
H etyey Kálmán, 1926 Bpest, ev. k.
(1, 3)
H orváth Ferenc, 1926 Pesterzsébet, ev.

(1, 4)

H uppert Iván, 1926 Bpest, izr. (1, 1)
Ivanovics József, 1925 Bpest, ev. (1, 3)
25 Jarács György, 1926 Bpest, ev. (1, 1)
Jánossy Ferenc, 1926 Bpest, ev. (2, 3)
Joó Géza, 1926 Bpest, ev. k. (1, 2)

Kelemen Tamás, 1926 Bpest, ev. (1, 2)
Kiss István, 1926 Bpest, ev. (1, 2)
30 Koczkás Ottó, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
Kovács Sándor, 1926 Troppau (Cseh
szlovákia), ev. (1, 2)
Krempels Tibor, 1926 Bpest, ev. (2, 2)
Laschober Ernő, 1926 Bpest, ev. (1, 1)
Linczényi Adorján, 1926 Bpest, ev.

(1, 1)

35 Oblath Gyula, 1926 Bpest, izr. (1, 1)
Paulik Pál, 1926 Bpest, ev. (2, 2)
Perkedy János, 1926 Bpest, rk. (1, 2)
Pető András, 1926 Bpest, izr. (1, 1)
Poppe Henrik, 1926 Bpest, ev. (1, 3)
40 Potrák István, 1926 Gyömrő, ev. (1, 3)
Reinisch Egon, 1926 Bpest, rk. (1, 1)
Sándor László, 1926 Bpest, ev. (1, 1)
Schweiekhardt Gotthilf, 1926 Bpest,
ev. (2, 4)
Spiegel Ferenc, 1926 Bpest, ref. (2, 2)
45 Strasser A lfréd, 1927 Bpest, ref. (1, 3)
Sugár Béla, 1926 Bpest, rk. (2, 3)
Szabó Antal, 1926 Sopron, ev. (1, 3)
Tegző Andor, 1926 Vecsés, ref. (1, 2)
Tiroly Károly, 1926 Bpest, ev. k. (1, 2)
50 Tobak Géza, 1926 Rákoscsaba, ev. (1, 3)
Ungar György, 1927 Bpest, rk. (1, 2)
Varga József, 1925 Öcsa, ev. (1, 4)
Vas István, 1926 Bpest, izr. (2, 2)
Widder Róbert, 1926 Bpest, izr. (1, 1)
55 Wolf Gusztáv, 1926 Bpest, rk. (1, 2)

Magántanuló:

Sólyom Sándor, ev.

IIA osztály.
Á ldott Sándor, 1923 P áty (Pestm .), ref.
(1, 3)
A ntal Mihály, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2)
Baky Ferenc, 1925 Bpest, rk. k. (2, 3)
Bauer István, 1925 Bpest, izr. (2, 3)
5 Bäuerle Ervin, 1925 Bpest, ev. k. (2, 3)
Berkovits Péter, 1925 Bpest, izr. k.
( 1, 1 )

Cselötei László, 1925 Rákospalota, ref.
( 1, 2 )

Czeisler György, 1925 Bpest, izr. i. (1, 4)
Dúl Imre, 1925 Bpest, ref. (2, 4)
10 F arkas Zoltán, 1925 Pestszentlőrinc, ev.
(2, 3)

Földes János, 1925 Bpest, izr. (2, 4)
F ürst János, 1925 Bpest, ev. (2, 3)
Gánes Aladár, 1925 Székesfehérvár, ev.
tm. (1, 1)
Gláz Tibor, 1926 Bpest, izr. (1, 2)

15 Gombócz Istv án , 1924 Bpest, ev. ism.
(!, 3)
Hahn Ödön, 1925 Rákosszentmihály, ev.
( 2,

2)

Hajdú Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 1)
Hajnal A lbert, 1925 Bpest, ev. (2, 2)
Heckenast Ottó, 1925 Bpest, ev. (1, 1)
20 Hesp Vilmos, 1924 Alag (Pestm .), ev.
tm. (1, 1)
Hidasy Endre, 1925 Bpest, ev. (2, 4)
Kákay László, 1925 Pestszentlőrinc, ev.
( 1,

2)

Keleti György, 1925 Bpest, ref. i. (1, 2)
Kovács Tibor, 1925 Bpest, ev. (1, 2)
25 Krump Kálmán, 1924 Bodajk (Fejérm.),
ev. k. (1, 3)
Lessner József, 1925 Tapolca (Zalam.j,
izr. i. (1, 2)
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Majercsik Lajos, 1924 Maglód (Pestm .),
ev. (2, 4)
Marót László, 1925 Miskolc, ev. k. (1, 2)
Martos Sándor, 1925 Bpest, ref. (2, 2)
30 Matolcsy László, 1925 Bpest, ref. (2, 3)’
Miklós Oszkár, 1924 Pécs, ev. (2, 3)
Palócz Henrik, 1925 Bpest, ref. (2, 3)
Pamer Imre, 1925 Ordas (Pestm .), ev.
(2, 3)
Radó György, 1925 Szombathely, ev. i.
(2, 3)
35 Bózsa Sándor, 1924 Bpest, ev. k. (1, 1)
Sándor János, 1925 Bpest, ev. i. (2, 3)
Schmidt Győző, 1924 Bácsfalu (Brassómegye), ev. (2, 3)
Stamp Gusztáv, 1925 Bpest, ev. (2, 3)
S tauffer Vilmos, 1925 Répcelak (Vas
megye), ref. i. (1, 3)
40 Szemere György, 1925 Bpest, rk. k.
(1, 3)
Szluka István, 1925 Bpest, ev. (2, 3)

Szomorú Tibor, 1924 Mándok (Szabolesmegye),. ref. (1, 2)
Szönyi Ferenc, 1925 Bpest, ev. (1, 3)>
Tóth József, 1925 Iharosberény (So
mogyin.), ev. (2, 3)
45 Tóth-Szöllös Mihály, 1925 Bpest, ev. tin.
(1,

1

)

( 2,

4)

Ullmann Péter, 1924 Bpest, izr. (í, 3}
Vincze Mihály, 1925 Orbetello (Italia),,
ref. i. (1, 3)
Vladár Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 2)
W einbrenner A rtúr, 1925 Bpest, ev.
50 báró Weiss György, 1926 Bpest, rk.
(1, 3)
Zeisler György, 1925 Bpest, ev. i. (1, 4)
Zeisler Tibor, 1924 Bpest, ev. ism. i.
(2, 3)

Kimaradt:
H orváth József, 1925 Kölesd (Tolnám.),,
ref.

IIB osztály.
Balázs János, 1925 A lbertirsa, ev. k.
(2, 3)
Bálint János, 1925 H angvágas (Sáros
megye), ev. k. (1, 3)
Bayer Géza, 1924 Alsóság (Vasm.), ev.

(1, 4)

Kalocsai István, 1924 Bpest, ev. tm .

(1, 1)

Kazacsay Ferenc, 1925 Mezőtúr, ev.
( 1, 2 )

Kosa János, 1925 Mezőberény, ev. tm .
(1, 3)
25 Kozma Lajos, 1925 Bpest, ref. k. (1, 2)
K rivánszky Zoltán, 1925 Bpest, ev. tm .

Bognár Géza, 1924 Párizs, ref. (2, 3)
5 Bognár Zoltán, 1924 Párizs, ref. (2, 3)
ifj. de Chátel Ottó, 1925 Bpest, ev.
( 1, 2 )
Kun Bertalan, 1926 Bpest, ref. (1, 2)
(1, 3)
Csontos László, 1925 Székesfehérvár,
Kurunczi Benedek, 1925 Bpest, ref. k .
ref. tm. (1, 3)
(1, 4)
Deli Pál, 1925 Bpest, rk. (1, 2)
Láng György, 1925 Bpest, ev. (2, 3)'
Dick Tamás, 1925 Bpest, ref. (1, 3)
30 Leutwyler Ottó, 1925 Bpest, ref. (1, 2)
10 Dobozi Mihály, 1923 Bpest, ref. ism.
Lindenmayer Arisztid, 1925 Bpest, ev .
(2, 4)
(1, 2)
Drietomszky Jenő, 1924 Bpest, ev.
Lippert László, 1925 Bpest, ev. (2, 4)
(2, 3)
Löff Pál, 1925 Bpest, izr. (2, 3)
Földes Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 2)
Ludnay László, 1925 Bpest, ev. (2, 4)Gaeng János, 1925 Bpest, ev. (1, 1) ,
35 Malin Róbert, 1925 Bpest, ev. (2, 3)
Grósz Endre, 1925 Bpest, izr. k. (1, 2)
M árta József, 1925
Bpest, ref. (1, 3)
15 Gyapay Gábor, 1924 Isaszeg (Pestm.),
Martos Péter, 1925
Bpest, izr. (1, 3)
ev. tm. (1, 1)
P etrik H erbert, 1922 Köln Liliden!hal
Gyürüsi Dezső, 1924 Kemenessömjén
(Németország), ev. (2, 4)
(Vasm.), ev.
P intér Imre, 1925 Sopron, ev. (2, 3)
Hárs László, 1925 Bpest, ev. k. (2, 3)
40 Q uittner Antal, 1925 Bpest, ref. (2, 3)Heves Károly, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2)
Rényi János, 1925 Bpest, rk. (2, 2)
Hollósi Miklós, 1925 Szombathely, ev.
Sárkány Zuárd, 1925 Bpest, izr. (1, 1)
(1, 3)
Sebestyén Mihály, 1925 Bpest, ev. (1,4)
20 Honos János, 1925 Rákosszentmihály,
Suszt László, 1925 Rákoskeresztúr, ev..
ev. (1, 1)
Jekisa Ervin, 1925 Sashalom, ev. (2, 3)
(1, 4)
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45 Svéda Ákos, 1923 Szarvas, ev. (2, 3)
T artler Ernő, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2)
Thurzó Bezső, 1925 Bpest, ev. (1, 2)
Törjék Ferenc, 1924 Gérce (Yasm.), ref.
k. (1, 2)

Vándor Ervin, 1925 Bpest, ev. (2, 4)
50 Varsányi Alíonz, 1925 Ü jpest, ev. tm.
( 1, 1 )

Weisz Imre, 1925 Bpest, izr. k. (1, 2)
Zábori Zoltán, 1925 Cinkota, ev. (1, 4)

IIIA osztály.
Abeles Peter, 1924 Wien, izr. (1, 3)
Bendes Aladár, 1924 Bpest, ev. (2, 3)
Csegő János, 1924 N agyvárad, ref.
( 1, 1 )

5

10

15

20

Debreczy András, 1924 Bpest, ref.
(2, 3)
Deckner Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1)
Derkay Pál, 1924 Kisszállás, ev. (2, 3)
Dolp Bezső, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
Domby Sándor, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2)
Éber Ferenc, 1923 Bpest, ref. (2, 3)
Égető Sándor, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
Faludi Gábor, 1924 Bpest, ev. i. k.
(2, 3)
Franczisti Lajos, 1923 M indszent, ev.
(2, 3)
Friedler Bobért, 1924 Bpest, izr. (1, 2)
Gabányi-Szathmáry Béla, 1923 Bpest,
ev. (1, 4)
Horn Miklós, 1924 Potor (Slovensko),
ev. i. (1, 2)
Horváth. Gábor, 1924 Cinkota, rk.
Jankó Miklós, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3)
Justus József, 1923 Bpest, ev. isin.
(1, 3)
K árolyfi József, 1924 Bpest, izr. i.
Kiss István, 1924 Bpest, ev. k. (1, 3)
Kopa János, 1924 Bpest, ev. k. (1, 3)
Koreny Béla, 1924 Bpest, ev. (1, 4)
Kovács Gábor, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
Kuszenda Lajos, 1924 Bpest, ev. i.
(1, 3)

2d Lányi Ágoston, 1923 Csőt, ev. (1, 3)
Maiéter Árpád, 1924 Bpest, ev. (2, 3)
Merényi Miklós, 1924 Zalaszentgrót,
ev. (1, 1)
Mezősi György, 1924 Bpest, ev. (1, 3)
M ittermann Edgár, 1923 Bpest, rk.
(2, 3)
30 Nagy Péter, 1924 Bpest, ref. (2, ,2)
Németh Béla, 1925 Bpest, ref. (1, 2)
Novák .György, 1924 Bpest, ev. (1, 2)
Nyerges Pál, 1924 Bpest, ref. (2, 4)
P ántyik Pál, 1923 Maglód, ev. k. (2, 3)
35 Polereczky Pál, 1923 W ysoka (Lengyelország), ev. L (2, 3)
Purgly Béla, 1924 Bpest, ev. i. (1, 3)
Bábel Zoltán, 1924 Debrecen, ref. (2, 4)
Bein György, 1924 Bpest, ev. (1, 3)
Bumpf Károly, 1925 Déda, ref. (1, 1)
40 Sommer Gusztáv, 1924 Nagyvisnyó, ev.
k. (2, 2)
Szakács Jenő, 1924 Bpest, ev. (2, 4)
Szemeti. László, 1924 Bpest, ev. (1, 3)
Szilvássy Zoltán, 1923 Bpest, ev.
Szőgyén János, 1924 Bpest, rk. (1, 2)
45 Takács Gyula, 1924 Gödöllő, rk. (1, 2)
Telek Leánder, 1924 Monor, ev. (1, 4)
Tomcsányi Pál, 1924 Bpest, ev. i. (1, 3)
Tűből János, 1924 Bpest, ev. (1, 4)
Vas Andor, 1924 Bpest, ref. (1, 2)
50 Wolf Tamás, 1924 Wien, izr. (1, 2)
Zsitvay László, 1924 Bpest, ev. (2, 4)

Magántanuló:
Dombora András, 1924 Bpest, ref.

IIIB osztály.
Ambrus Gyula, 1924 Bpest, izr. (1, 3)
Arnold Ákos, 1924 Passau (Németorsz.),
ref. (2, 4)
Beck Iván, 1924 Bpest, izr. (1, 1)
báró B ottlik György, 1924 Bpest, ref.
( 1,

2)

5 báró B ottlik József, 1925 Bpest, ref.
( 1, 1 )

Brüll Miklós, 1924 Bpest, izr. (2, 3)
Dán Ferenc, 1924 Bpest, izr. (2, ~2)

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

1

)

10 Fischer Zoltán, 1924 Bpest, ev. (1, 3)
m aróti F ürst Ferenc, 1924 Bpest, rk.
(1, 1 )

Gaeng Pál, 1924 Bpest, ev. (2, 2)
Götz Jenő, 1924 Bpest, ev. (3, 3)
Gündisch Gusztáv, 1924 Bpest, ev.
( 1,

2)
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15 Gyárfás János, 1924 Bpest, izr. (1, 2)
Hetyey György, 1924 Bpest, ev. (2, 3)
Horváth Dezső, 1923 Sárbogárd, ref.
(1, 3 )

Hódos Frigyes,

(1, 1)

1924 Bpest,

ev.

k.

-

Igriczi Lajos, 1924 Bpest, ref. (2, 4)
20 Jávor József, 1924 Bpest, izr. (2, 3)

Kiss László, 1923 Bpest, ref. ism. (2, 4)
Klement Károly, 1922 Bpest, ev. ism.

(1, 4)

K oltai Elemér, 1924 Bpest, ev. (1, 2)
K otri Antal, 1924 Bpest, ev. (1, 3)
25 Kotschy Viktor, 1924 Bpest, ev. (1, 3)
m argitai M argitay Gedeon, 1924 Bpest,
ref. (1, 2)
Messer Tamás, 1924 Bpest, izr. (1, 1)
Möller Győző, 1924 Bpest, rk. (1, 2)
Nagy Ernő, 1924 Bpest, ref. (1, 2)
30 Nagy Iván, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
Novák Norbert Cézár, 1924 Bpest, ev.
( 2,

Paris Egon, 1924 Bpest, ev. (1, 4)
35 Prohászka József, 1923 Pestszenterzsébet, ev. k. (1, 2)
Eaabe Bichárd, 1924 Bpest, ev. (2, 4}
Keiner Károly, 1924 Bpest, izr. (1, 1}
Schmidt Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (2, 2)
Schwimmer Endre, 1924 Bpest, izr.
( 1,

2)

40 Stráner Im re, 1923 Bpest, ev. (2, 4)
Szadorf Miklós, 1924 Debrecen, ref.

(1, 4)

Szemere Tamás, 1924 Bpest, rk. (1, 2)
Szirmay Iván, 1924 Bpest, ev. (1, 3}
Takács Sándor, 1924 Orosháza, ev. k .
( 1,

2)

( 2,

1)

( 2,

2)

45 Tóbik János, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1)
Varga László, 1924 Pesthidegkút, ev.
tm. (1, 2)
Vas József, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2)
Vitéz L óránt, 1924 Bpest, ev. tm .
W ertheimer György, 1924 Bpest, rk.

2)

Oláh János, 1924 Bpest, izr. (1, 2)
Pajor Kornél, 1923 Bpest, ev. (2, 3)

50 W inter András, 1924 Bpest, ref. (1, 2)

IVA osztály.
Babos István, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2)
Back Sándor, 1923 Bpest, izr. (1, 2)
Bálint Béla, 1923 Bpest, rk. (2, 3)
Behan István, 1922 Szarvas, ev. (2, 4)
5 Boros László, 1923 Bpest, ev. (1, 2)
Brencsán János, 1923 Bpest, ref. (1, 3)
Czabalay László, 1923 Bpest, rk. (1, 2)
Fenyvesi György, 1924 Bpest, ref. (1,1)
Heckenast Gusztáv, 1922 Bpest, ev.
(1, 1 )

10 Herzog Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 3)
Horváth György, 1923 Sashalom, ev. k.
(1, 3)
Hottovi Tibor, 1923 Kispest, ref. i.
( 1,

2)

Kappeller Miklós, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
K árai Kázmér, 1923
Bpest, ref. (2, 3)
15 Kirchner Ákos, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
Kollár Vilmos, 1923
Bpest, ev. (1, 3)
Kovács László, 1923 Bpest, ev. (2, 4)
K rálik Dezső, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1)
Kun Miklós, 1923 Bpest, ref. (2, 2)
20 K úti Tamás, 1923 Bpest, izr. (2, 2)
Lippkai Sándor, 1922 Bpest, ev. (2, 3)
Majzik Tivadar, 1923 Ercsi, rk. (2, 3)
Molnár József, 1923 Tiszaföldvár, ref.
(2, 4)
Muntag Andor, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2)

25 Pásztor György, 1923 Törökbálint, ref.
i. (2, 2)
Pilisi Istv án , 1922 Bpest, ev. (2, 3)
Plan P éter, 1923 Bpest, izr. (1, 2)
Beisz Bobért, 1923 Bpest, rk. (1, 3)
Bévész György, 1923 Bpest, izr. (2, 2)
30 Bóka József, 1921 Bpest, ev. (1, 3)
Sándor Im re, 1923 Bpest, ev. (2, 2)
Schweiger Istv án , 1922 Bpest, ev. (2, 4)
Singer Sándor, 1923 Bpest, izr. (2, 3)
Suszt Kálm án, 1923 Bpest, ev. k. (1, 3)
35 Szálkái Ottó, 1924 Debrecen, ref. i.
(2, 3)
Szeben P éter, 1923 Bpest, izr. (1, 2)
Szőgyén Istv án , 1923 Bpest, rk. (1, 2)
Szőke Dezső, 1923 Nyíregyháza, rk. i.
(1, 3)
Tolnai Istv án , 1922 Sárszentlőrinc, ev.
i. (1, 3)
40 Túrán László, 1923 Bpest, ev. (1, 3)
V arga-H orváth József, 1923 Bpest, ev.
tm. (1, 1)
Varga Tibor, 1921 Pesthidegkút, ev.
(1, 3)
W einbrenner Bezső, 1923 Bpest, ev.
(

1

,

2

)

Kimaradt:
K am rás K ároly, 1923 Kiskunlacháza, ref.
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IVB osztály.
Baranyai László, 1923 Bpest, izr. (1, 1)
B art József, 1923 Bpest, ev. (2, 3)
Bogyó István, 1923 Bpest, ref. (1, 2)
Damokos Tamás, 1923 Bpest, ref. k.
(1 ,

2

)

5 Eisenstädter György, 1923 Bpest, ev. k.
( 1,

2)

Eördögh Géza,, 1923 Bpest, ev. (1, 1)
Fabó Pál, 1923 Bpest, ev. (1, 2)
Farkasdy Zoltán, 1923 Bpest, ref. tm.

(1, 1)

Frecska Zoltán, 1924 Csanádalberti
(Csanádm.), ev. (2, 4)
10 Gellert István, 1923 Bpest, izr. k. (1, 1)
Gráf Sándor, 1923 Debrecen, ref. (2, 3)
Halász Tamás, 1923 Bpest, ev. (1, 2)
Hegedűs János, 1922 Rákoskeresztúr,
ev.
Jánossy György, 1923 Bpest, ev. tm.
(2, 3)
15 Járm ay Gusztáv, 1923 Bpest, ev. (1, 3)
Járm ay Péter, 1924 Bpest, ev. (1, 2)
Jeszenszky László, 1922 Cinkota (Pestmegye), ev. ism. (2, 3)
Juhász Imre, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2)
Kappel Tibor, 1923 Bpest, ev. tm. (1,1)
20 Kisházy Csaba, 1923 Bpest, ref. (2, 3)

Münnieh Antal, 1923 Bpest, ev. (1, 1)
N aszvadi Béla, 1923 Bpest, ref. tm.
(1, 3)
P erl György, 1923 Bpest, izr. (1, 1)
P ivnyik Jenő, 1922 Bpest, ev. (1, 4)
25 Porkoláb László, 1923 Bpest, ev. tm.

(1, 1)

Rázgna Zoltán, 1923 Bpest, ev. tm.
(1 ,

1

)

( 1,

2)

( 1,

2)

Reich Ákos 1923 Bpest, izr. (1, 1)
Saár István, 1923 Bpest, izr. k. (1, 1)
Schloss Tibor 1923 Bpest, ev. (2, 3)
30 Schmidt Jenő, 1922 Bpest, ev. (1, 4)
Siki Béla, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1)
Steyer Ferenc, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2)
Szelényi Ödön, 1923 Bpest, ev. tm.
Taksony Károly, 1923 Bpest, rk. k. (1, 2)
35 Tompos Kálmán, 1922 Kemenesmagasi
(Vasm.), ev. (2, 4)
Ulbrich Sándor, 1922 Bpest, ev. (1, 3)
Vadas Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1)
Vidor Miklós, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2)
Zsakó Andor, 1922 Segesvár, unit.

Kimaradt:
40 Ábellá Miklós, 1922 Bpest, ref.

V. osztály.
Balogh Ervin, 1922 Rákoscsaba, ev.
(2, 3)
Bartseh József, 1922 Szalárd (Biharm.),
ev. i. (2, 3)
Bloch Artúr, 1922 Bpest, izr. i. (1, 2)
Bokor István, 1922 Bpest, ev. tm. (1, 2)
5 Bolgár Imre, 1921 Hamburg, ev. (2, 3)
Bonta Tibor, 1922 Bpest, rk. (1, 2)
Branczik Károly, 1922 Bpest, ev. k.
(1, 3)
Bruckner József, 1922 Bpest, ev. (2, 3)
Bún Tamás, 1922 Bpest, ev. (1, 1)
10 Cserépy A ttila, 1923 Nagydorog (Tolnamegye), ev. k. (1, 2)
Dengelegi András, 1922 Nyíregyháza,
ev. tm. (2, 2)
É rti Vilmos, 1922 Bpest, ev. (1, 2)
Fenyő László, 1922 Bpest, rk. (2, 3)
Fischer György, 1922 Bpest, izr. (1, 1)
15 Fischer István, 1922 Bpest, rk. i. (1, 3)
Fleischer Endre, 1922 Bpest, ev. (1, 3)
Forgács Péter, 1923 Sarkad (Biharm.),
ev. tm. (1, 1)
Frey István, 1921 Csikóstöttös (Bara
nyám.), ev. (1, 3)

F ü rst Ferenc, 1922 Bpest, ev. (1, 1)
20 Gedeon István, 1922 Bpest, rk. (2, 3)
G yárfás Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 1)
Jeszenszky Gábor, 1922 Bpest, ev. (í, 3)
K appel László, 1921 Bpest, ev. tm.

(1, 1)

K laar Frigyes, 1922 Bpest, ev. k. (2, 3)
25 Konkoly László, 1922 Bpest, ev. (1, 1)
Koren Miklós, 1922 Bpest, ev. k. (2, 3)
Krausz Lajos, 1922 Bpest, ev.
Kupcsák Miklós, 1922 Ózd (Borsodm.),
ev. k. i. (1, 3)
Lehotzky Tibor, 1922 Bpest, ev. (1, 3)
30 Loránd János, 1922Bpest, izr. (2, 3)
L óránt Péter,
1922Bpest, izr. (1, 1)
Messinger Gábor, 1920 Bécs, ref. i.
(1, 3)
Nemeshegyi Péter, 1923 Bpest, rk.

(1, 1)

Obermayer Tibor, 1922 Bpest, ev. (2, 3)
35 Papp Dénes, 1922 Bpest, ref. (2, 3)
P ekáry György, 1921 Bpest, ref. (1, 3)
Pető István, 1922 Bpest, izr. (1, 1)
Poppe Kornél, 1921Bpest, ev. (2, 3)
Reidl Szilárd.
1921Bpest, ev. (1, 3)

72
40 Reischl Mihály, 1922 Bpest, ev. (1, 3)
Riesz György, 1922 Bpest, ev. (1, 4)
Sárkány Sándor, 1922 Szarvas, ev. k.
(1, 3)
Schön András, 1922 Bpest, ref. (2, 2)
Schönekker János, 1921 Kisláng (Fehér
megye), ev. (1, 2)
45 Schultheisz József, 1922 Bpest, ev. k.

(1, 2)

Sigray Pál, 1922 Bpest, ref. i. (1, 2)
Somfai Ferenc, 1921 Bpest, ev. (1, 4)
Sponer Gerhardt, 1922 Bpest, ev. (2, 3)
Szalay Károly, (1922 Ernőd (Borsodra.),
ev. (1, 1)
50 Székely Géza, 1921 Zirc, ev. k. (1, 2)

Szita Andor, 1922 Bpest, ev. tm. (2, 2)
Szuh Károly, 1922 Bpest, ev. (2, 2)
Tóth Kálmán, 1922 Bpest, ref. i. (1, 3)
Tóth Tas, 1923 Bpest, g. kát. (1, 2)
55 Vereckei Antal, 1922 Bpest, ev. (1, 3)
Vidos József, 1922 Szombathely, ev.
(2, 3)
Wack Géza, 1922 Bpest, ev. (1, 2)
Winkler György, 1922 Bpest, izr. (1, 1)
Wollner Béla, 1922 Bpest, izr. (1, 2)
60 Zsengellér Lajos, 1922 Bpest, ev. k.
( 1,

2)

Kimaradtak:
Duday Mihály, 1922 Bpest, rk.
Kémpfner István, 1921 Bpest, ev.

VIA osztály.
Bauer János, 1921 Bpest, izr. a. (1, 2)
Bayer Gyula, 1919 Alsóság, ev. a. k. f.
( 1,

31

Boross Árpád, 1921 Dunaliaraszti rk. a.

(i, i)

Bóday Pál, 1921 Kisigmánd, ref. g. i.
( 2,

2)

5 B randtner Ferenc, 1921 Kispest, ev. a. i.
(1, 3)
Csobó Kálmán, 1921 Bpest, ref. a. (3,4)
Dános Péter, 1921 Bpest, izr. a. (1, 2)
Demeter Barna, 1920 Bpest, ev. g. k. f.
(1, 3)
F alusy Sándor, 1920 Zsáka, ref. a. k.

(1, 4)
10 Goldstein József, 1921 Bpest, ev. a. (1, 4)
Grünwald Béla, 1921 Bpest, izr. a. (2, 2)
Gündisch János, 1921 Medgyes, ev. a.
(2, 3)
H orváth Elemér, 1921 Cinkota, rk. a.
H orváth László, 1921 Bpest, ev. a. k.

(1, 2)
15 Jórend János, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3)
K irschner Zoltán, 1920 Bpest, ev. g. tm.
( 1,

2)

Komáromi Károly, 1920 Bpest, ev. a.
(1, 3)
Kovalszky V iktor, 1921 Bpest, ev. a. i.
(2, 4)
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. a. (1, 3)
20 Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3)
M artin Ödön, 1921 Bpest, ev. a. i. (1, 3)
Mikó Miklós, 1920 Szombathely, ev. a. i
( 1, 1 )

Molnár Ervin, 1918 Bpest, ev. a. (1, 3)
Molnár Jenő, 1921 Bpest, ev. g. (1, 4)

25 Nagel Tamás, 1921 Bpest, ev. a. i. (2,4)
Okányi Lajos, 1921 Bpest, ev. a. (2, 2)
Paunz Imre, 1921 Bpest, izr. a. (2, 4)
Pántyik János, 1921 Maglód, ev. a.
(1, 3)
Pásztor László, 1921 Felső-Elemér, ref.
a. i. (2, 3) 30 Pázsy Lajos, 1919 Bpest, rk. a. (1, 3)
E áth Szabolcs, 1921 Bpest, ev. a. (1, 2)
Révész György, 1921 Bpest, izr. a. (2, 2)
Schréter Zoltán, 1920 Bpest, ev. a. ism.
(1, 3)
Simkovics Zoltán, 1921 Bpest, ev. a.
(2, 3)
35 Szabó Gusztáv, 1921 Bpest, rk. a. (1, 2)
Szolár Pál, 1920 Bpest, ev. g. ism. (2, 4)
Szomolányi József, 1920 Bpest, ev. a.
(1, 3)
Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3)
Ungár György, 1921 Bpest, ev. a. tm.

(1, 1)
40 Varsányi Endre, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3)
Weimann György, 1921 Bpest, izr. a.
(1, 1 )

Wurm Sándor, 1921 Pozsony, ev. a.
(1, 4)

Kimaradt:
Zeuner Konrád, 1920 Pestújhely, ev. ism.

Meghalt:
Gaál László 1921 Bpest, ev.
Székely Gábor, 1922 Bpest, unit.

Magántanuló:
Halászi Sándor, 1920 Kolozsvár, ev. a.
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VIB osztály.
Bartók László, 1921 Bpest, ref. a. (1,1)
Bernhardt György, 1921 Bpest, ev. a.
Braxatórisz Tibor, 1921 Salgótarján, ev.
a. tm. (2, 2)
Buócz Kálmán, 1921 Moliora (Nógrádm.), ev. a. tm. (1, 3)
5 Dárdai János, 1921 Bpest, ref. a. (1. 3)
Deák Imre, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3)
Deufsch Dénes, 1921 Bpest, izr. a. (1,3)
Déri János, 1921 Linz (F.-A usztria), ev.
a. (2, 1)
Doroghi Ervin, 1921 Bpest, ref. a. (1, 2)
10 Eösze István, 1921 Bpest, ev. a. (2, 3)
Frey Tamás, 1921 Bpest, izr. a. (2, 3)
Fritzsche Andor, 1921 Bpest, ev. a. k.
1

,

2

)

Groff Emil, 1921 Bpest, ev. a. k. (1, 1)
H etényi László, 1921 Bpest, rk. a. (2, 1)
15 Horváth Antal, 1921 Bpest, ev. g. (1,3)
K anitz Vilmos, 1922 Bpest, ref. a. (2, 2)
K eleti Kornél, 1921 Bpest, ref. a. (1, 3)
Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev. a.
Liebner István, 1921 Bpest, izr. g. (1,1)
20 Maier József, 1922 Bpest, ev. a. (1, 1)
M ajer Frigyes, 1921 Miskolc, ev. a.

a i)

Majercsik Zoltán, 1920 Maglód (Pestin), ev. a. k. (1, 2)
Mandel Péter, 1921 Bpest, izr. a. (1, 3)
M authner István, 1921 Bpest, rk. g.
( 1,

(1, 4)

Porubszky Egon, 1921 Debrecen, ev. a.

(1, A)

(

25 P fe iffe r Sándor, 1921 Felsőnána, ev. a.
( 2,

2)

Badó Tamás, 1921 Bpest, ref. a. k. (2, 2)
Beimann Ernő, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3)
Bózsa K ároly, 1921 Bpest, rk. k. (1, 2)
30 Sándor János, 1921 Bpest, ev. a. tm.
( 1, 1 )

Sebestyén János, 1921 Bpest,izr. a. (2 ,4)
Somogyi Zoltán, 1921 Körmend (Vasmegye), ev. a. k. (1, 3)
Spreitzer Ferenc, 1921 Bpest, ref. a. k.
( 1,

2)

( 1,

2)

(1,

1)

Strom feld János, 1921 Bpest, ev. a.
35 Szepetneki János, 1921 Budafok, ev. a.
(1, 3)
Székely A ndrás, 1921 Bpest, izr. a.
Taksony György, 1922 Bpest, rk. k. a.
(1 , i )

Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. g. (1, 2)
Tolnay János, 1920 Bpest, ev. g. (1, 2)
40 V ydareny Iván, 1921 Bpest, ev. a. (1,4)
W erkner János, 1921 Bpest, izr. a. (2,1)
W inter Eudolf, 1921 Bpest, ref. a. (1, 2)
Zolnay András, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3)
Zoltán P ál, 1921 Bpest, rk. a. (1, 2)

Kimaradt:
Kellermann Erich, 1921 Bécs, ev. a.

2)

VII. osztály.
Achs Károly, 1920 Ú jvidék, (Bácsbodrogm.), ref. i. k. a. (1, 2)
Amtmann János, 1920 Ú jpest, ev. a.

(1. 4)

A ntal Gyula, 1920 Bpest, ev. k. g. (1, 3)
Back Tibor, 1920 Bpest, izr. a. (1, 2)
5 Bánhegyi György, 1920 Bákosliget, ev.
tm. g. (i, 1)
Birkner Tihamér, 1920 Bpest, ev. tm. a.
( 1,

2)

( 1,

2)

Bodó János, 1920 Bpest, unit. k. g. (1,1)
Brenner Imre, 1920 Pesterzsébet, ev. a.
(1, 3)
Deák Lajos, 1920 Bpest, ev. k. g. (1, 2)
10 vitéz Dezséry Endre, 1920 Bpest, ev. a.
Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. k. a. (1, 2)
Egervári László, 1919 A ndrásfa (Vas
megye), ev. a. (1, 2)
É rti János, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3)

F arkas Gábor, 1920 Bpest, izr. a. (1, 1)
15 Fekete Géza, 1920 Bpest, ev. a. (2, 4)
Ferenczy Zoltán, 1919 Mezőberény (Békésm.), ev. g. (1, 3)
Graser Andor, 1919 Bpest, rk. a. (2, 4)
H artm ann György, 1920 Bpest, izr. a.
(2, 4)
Jakab Miklós, 1919 Súr (Veszprém m),
ev. tm. g. (1, 2)
20 Juhász Sándor, 1921 Bpest, g. kel. g.
(1, 3)
K affka György, 1918 M arcali (Somogy
in.), rk. a. (1, 2)
K ail Endre, 1919 Szeged, ev. a. (1, 3)
Klauszmann Károlv, 1920 Bpest, ev. g.
(1, 3)
Knopp Istv án , 1918 Bpest, ev. a. (2, 3)
25 Komor Tamás, 1920 Bpest, izr. k. a.
( 1,

2)

Krausz K ároly, 1919 Bpest, ev. g. (2, 4)
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Krmeczky Pál, 1919 Dunaharaszti, ev.
a. (2, 4)
Kurucz Károly, 1920 Sashalom, ev. k.
a. (2, 3)
M ajor Károly, 1920 Irsa (Pestm .), ev. g.

(1, 2)

30 Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. a. (2, 3)
Mihály János, 1920 Bpest, izr. a. (2, 3)
Milkó Imre, 1919 Jánoshalm a (Bácsbodrogm.), izr. a. (1, 1)
Milkó Pál, 1920 Jánoshalm a (Bácsbodrogm.), izr. a. (1, 2)
Nagy Iván, 1919 Bpest, ref. a. (1, 2)
35 Naményi Tamás, 1920 Bpest, izr. a.
(1, 2 )

Oppenheim György, 1920 Bpest, izr. a.
( 1, 2 )

Orbán Dezső, 1920 Bpest, ref. a. (1, 2)
Palócz István, 1920 Bpest, ref. a. (1, 2)
Paulinyi Ernő, 1920 Szöllösardó (Abaúj
m.), ev. tm. g. (1, 1)
40 P etrik Zoltán, 1919 N agytétény, ev. g.

(1, 3)

P lan Miksa, 1920 Bpest, izr. a. (1, 3)
Poneváts Vilmos, 1920 Alag, ev. g. (1, 2)
Benner Béla, 1919 É rd (Fejérm .), ev. a.
(2, 4)
Sági Károly, 1920 Pestújhely, rk. a.

(1, 3)

45 Schön Ferenc, 1921 Bpest, ref. a. (1, 2)
Schönlebe Brúnó Károly, 1921 Bpest, ev.
a. (1, 3)

Semsei Károly, 1919 Irsa (Pestm .), ev.
g. (2, 3)
Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. a. (1, 3)
Soltész László, 1921 Bpest, izr. a. (1, 1)
50 Solti Tivadar, 1917 Bákospalota, ev. g.
(2, 4)
Streisinger Ervin, 1920 Bpest, izr. a.
(1, 2 )

Sugár Tamás, 1920 Bpest, rk. a. (1, 2)
Szilágyi Pál, 1920 Bpest, izr. k. a. (1, 2)
Takaró György, 1921 Bákospalota, ev. a.
(1, 3)
55 Tetlák Andor, 1919 Orosháza, ev. g.
(2, 4)
Tóth Gyula, 1919 Félszerfalva (Sopronmegye), ev. tm. a. (1, 2)
U jágh Zsolt, 1920 S árafalva (Torontálmegye), ev. i. a. (1, 2)
Vadnai László, 1921 Sajóecseg (Borsodmegye), izr. i. a. (1, 3)
Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr. a. (2, 3)
60 Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev. tin. a ..(l, 1)
Vidor István, 1918 H ajm áskér, ev. a.
(1, 3)
Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. a.
(2, 3)
W ertheimer János, 1920 Bpest, ref. a.
(2, 3)
W indt László, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3)

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

VIII. osztály.
Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref. a. (2, 3)
Bányay Geyza, 1920 Bpest, rk. k. g.
( 1. 2 )

Barna Tibor, 1919 Bpest, izr. a. (I, 2)
Bl^ho Miklós, 1919 Bpest, ev. tm. a.

' (1, 1)

Boczkó Ferenc, 1917 Jolsvatapolca (Gömörm.), ev. k. a. (1, 3)
5 Bogsch Árpád, 1919 Bpest, rk. a. (1, 1)
Bretschneider H arry, 1919 Bpest, izr. a.
( 1, 2 )

Budai István, 1919 Hajmáskér, ref. k.
a. (1, 2)
Cser.épy Zoltán, 1919 Pécs, ev. k. a.
( 1,

2)

Décsi Gábor, 1919 Bpest, ref. a. (1, 2)
10 Dumke Tamás, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2)
Felele László, 1919 Bpest, ev. a. (1, 3)
Földes György, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2)
Forgács György, 1920 Gyula, ev. tm. a.

(1. 1)

F ritsch Lajos, 1919 Bpest, ev. a. (1, 3)
15 Gellert Dénes, 1920 Bpest, izr. k. g.

(1, 1)

Gerzon György, 1919 Bpest, ref. a. (1, 3)
Gölníczvölgyi Béla, 1919 K ispest, ev. k.
g, (1, 3)
H arsányi János, 1920 Bpest, rk. g. (1,1)
Höhig László, 1917 Bpest, ev. a. (1 ,3)
20 Jánossy István, 1919 Besztercebánya,
ev. tm. g. (1, 2)
Jászó Ferenc, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2)
Juhi Béla, 1919 Bpest, ref. k. a. (1, 2)
Kisházy Gyula, 1919 Bpest, ref. g. (1, 2)
Klein Endre, 1919 Bpest, izr. a. (1, 3)
Knapp János, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1)
25 Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. a.

(1, 2)

Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev. g. (1, 3)
Kőhegyi László, 1920 Szeged, ref. a.
(1, 3)
Laborczi András, 1919 Bpest, ref. a.
( 1, 2 )
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Ländler Iván, 1919 Kaposvár, izr. a.
(1, 3)
30 Manovill Róbert, 1918 Bpest, izr. a.
(

1

,

)

3

Márk Lajos, 1919 New-York, (Amerikai
Egy.-Áll.), rk. g. (1, 1)
Muncz Frigyes, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2)
vitéz Nagy Ákos, 1919 Bpest, ev. g.
(1- 3)
Pető Géza, 1919 Bpest, rk. k. a. (1, 2)
35 P etrik Ákos, 1917 N agytétény, ev. g.
(1, 3)
Plaeskó Lajos, 1919 Özd (Borsodm.), ev.
i. a. (1, 3)
Predmerszky Tibor, 1919 Bpest, ev. k.
a. (1, 2)
Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. a. (1, 1)
40 Schavernoch János, 1919 Bpest, ev. k.
a. (1, 1)
Schmelzer V iktor, 1919 Bpest, ev. g.
(1,

1

)

Schmidt István, 1919 Rákosliget, ev. k.
a. (1, 2)
Schmor Géza, 1919 Kecskemét, ev. a.
(1, 3)

Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. k. a.
( 1,

2)

( 1,

2)

45 Spielmann Ádám, 1919 Bpest, ev. k. a.
(1, 3)
Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2}
Sugár P éter, 1919 Bpest, rk. a. (1, 2)
Szabó László, 1919 Bpest, ev. k. a. (1, 2)
Szász P éter, 1919 Bpest, izr, a. (1, 1)
50 Szegő Miklós, 1919 Bpest, ev. i. a. (1, 3)
S z ív ó s Gyula, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1)
Tomcsányi Andor, 1918 Bpest, ev. i. a.
vitéz U ray Tibor, 1919 Iriny (Szatmármegye), ref. i. k. a. (1, 2)
V ajda György, 1919 Bpest, izr. tm. a.
( 1, 1 )

55 V etsey Istv án , 1919 Bpest, ev. a. (1, 2)
Vieszt Zoltán, 1919 Nagytapolcsány
(N yitram .), ev. k. a. (2, 3)
W inkler István, 1919 Bpest, izr. a.
( 1,

2)

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

Magántanuló:
Szendrő Tibor, 1919 Bpest, ev. a.
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XI. PÁLYADÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS JUTALMAK.
Pályadíjak.

Az országos középiskolai tanulmányi verseny első helyen győz
tesei egy-egy 10 koronás aranyat kaptak Kund László hagyatékából:
Blaho Miklós, Harsányi János, Koch Vilmos, Vieszt Zoltán és Zala
Miklós.
Ugyanezek az első helyen győztesek, valamint Stohl Gábor és
Szegő Miklós, a tanulmányi versenyen helyezettek egy-egy aranygyürüt kaptak Névtelen adományából.
Az 1889-es érettségizők 100 P-s pályadíját „Az evangélikus egy
ház helyzete a Magyarországtól elszakított területeken Trianon után“
című dolgozatra a következő megosztással kapták: 40—40 P-t Paulinyi
Ernő VII. és Schavernoch János VIII. o. t., 20 P-t Koch Vilmos
VIII. o. tanuló.
Az 1889-es érettségizők másik 100 P-s pályadíját „Az erdélyi
irodalom Trianon után“ című dolgozatra a következő megosztással
kapták: 75 P-t Szász Péter VIII. és 25 P-t Szabó László VIII. o. t.
Gosztonyi László dr. 10 P-s, Renk Ernő dr. 20 P-s, a Volt
Növendékek Egyesülete 20 P-s rajzpályadíját a következő megosztás
sal kapták: Fekete Géza VII. 10 P, Kail Endre VII. 10 P, Farkasdy
Zoltán IVB 15 P, Jánossy György IVB 10 P és Síki Béla IVB o. t.
5 P ; Münnich Antal IVB o. t. dicséretben részesült.
Gretzmacher Jenö-alapítvány 40 P-re kiegészített 24 P-s pálya
díját fele-fele részben Schavernoch János és Szabó László VIII. o. t.
nyerték el magyar irodalmi és történelmi dolgozataikkal.
Harkányi János matematikai pályázatának 10 P-s díját verseny
dolgozata alapján Taksony György VIB o. t. nyerte el; Palócz Ist
ván VII o. t. pedig dicséretben és könyvjutalomban részesült.
Münnich Madár-alapítvány 30 P-s díját Szegő Miklós VIII. o. t„
a müsortervpályázat nyertese kapta.
Róth-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s ösztön
díjait dolgozataik alapján Blaho Miklós, Forgács György, Schmelzer
Viktor és Stohl Gábor VIII. o. t. nyerték el.
Dr. Serédi Lajos-alapítvány 26 P-s pályadíját Juhi Béla VIII.
o. t. nyerte el verseivel és műfordításaival.
Ösztöndíjak és jutalmak.

Állami köztisztviselői 100 P-s ösztöndíjat kapta Jakab Miklós
VII. o. tanuló.
A Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör Í5 P-s jutalmát Blaho
Miklós VIII. o. t„ ifjúsági elnök kapta kiváló, eredményes munkás
ságáért.
Bernhardt Emil dr. 10 P-s jutalmát Sándor János VIB o. t.,
10 P-s cserkészjutalmát Majercsik Zoltán VIB. o. t. kapta.
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A Dal- és Zeneegyesület 5—5 P jutalmát az egyesületben ki
fejtett buzgó munkáért Koch Vilmos, Predmerszky Tibor és vitéz
Uray Tibor VIII., Antal Gyula és Sági Andor VII. és Halászi Sán
dor VI. o. t. kapták. Plakáttervezésért Orbán Dezső VII. o. t. 10 P
jutalomban részesült.
A Deák-téri német egyház presbitériumának 30 P-s jutalomdíját
Síki Béla IVB o. t. kapta a német nyelv tanulásában való kiváló
ságáért.
Deckner Marcell 100 P-s adományából jutalomdíjakat kaptak:
10—10 P Patay István IA és Merényi Miklós IIIA o. t-, 20—20 P
Varga-Horváth József IVA és Bodó János VII. o. t. Az adomány
többi részét szegény tanulók tandíjsegélyére fordítottuk.
Cserkúti Engel György jutalomdíjait kapták Gáncs Aladár IIA
és Gyapay Gábor IIB o. t. 20—20 P, Vidor Miklós IVB 10 P.
Egy hálás tanítvány 8 P-s jutalomdíját Taksony György mint
a VI. osztály kiváló matematikusa kapta.
Az 1894-es érettségizők 27 P-s jutalomdíját Paulinyi Ernő VII.
o. t. kapta mint jeles előmenetelű, törekvő és kiváló tehetségű tanuló.
Az 1906->os érettségizők 16 P-s jutalomdíját Schmidt István
VIII. o. t. kapta mint jó előmenetelű, evangélikus, érettségiző tanuló.
Az 1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíját a következő megosz
tással kapták: 20 P Budai István VIII., 10—10 P Bánhegyi György
és Vajda Ödön VII o. t.
Az 1909-es érettségizők 50 P-s ösztöndíját Forgács György VIII.
oszt. kiváló tanulónak adtuk.
Az 1909-es érettségizők múlt évi adományának fennmaradt öszszegéből jutalmat kaptak: Szegő Miklós VIII. o. t. 20 P, Vieszt Zol
tán és Zala Miklós VIII. o. t. 10—10 P, Dengelegi András V. o. t.
és Juhász Imre IVB o. t. 20—20 P. A maradékot jutalomkönyvek
beszerzésére fordítottuk.
Az 1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványának 18 P-s
jutalomdíját Paulinyi Ernő mint a testgyakorlásban is kiváló jeles
tanuló kapta.
Fellner Henrik-alapítvány 40—40 P-s jutalomdíjait Blaho Mik
lós és Harsányi János VIII. o. t. kapták a fizikában és matematiká
ban elért kiváló eredményükért.
Galli Lajos-alapítvány 10 P-s ösztöndíját Ujágh Zsolt internista
VII. o. testgyakorlásban kiváló, jó viseletű, jellemes tanuló kapta.
Góbi Imre-alapítvány 15 P-s jutalomdíját Koch Vilmos VIII.
o. t. a történelemben elért kiváló eredményért kapta.
Hajdú Endre, korán elhúnyt kedves tanítványunk emlékére tett
alapítvány 20 P-s jutalomdíját Kovács Béla IA o. t. kapta. Az
elhúnyt édesatyja, Hajdú Ödön dr. értesítőnk zárásakor tett 400 P-s
alapítványt fia emlékére.
Heinrich Teddy-alapítvány 5 P-s jutalomdíját Varga László
IIIB o. t. kapta.
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Hősi hahttak-emlékalapítvány 13 P-s jutalomdíját Majer József
VIB o. t. érdemelte ki mint olyan cserkész, aki személyes példájával
•a legnagyobb nevelő hatást tette cserkésztársaira.
Mauthner Alfréd-alapítvány 55 P-s ösztöndíját a következő meg
osztással kapták: Szalay Károly Y. o. t. 30 P, Heckenast Gusztáv
IYA o. t. 25 P mint példás magaviseletü, jeles tanulók.
Névtelen 10 P-s jutalomdíját Majercsik Zoltán YIB. o. a termé
szetrajzban kiváló evangélikus tanuló kapta.
Orosdy Lajos, korán elhúnyt kedves tanítványunk emlékére
adományozott 50 P-s díjat Forgács Péter Y. o. példás magaviseletű,
szelíd lelkű tanuló kapta.
Perl Jenöné szül. Ladányi Kiári-alapit vány 30—30 P-s jutalom
díjait Rázgha Zoltán IVB és Jánossy István VIII. o. t. kapták
a magyar nyelvben tanúsított kiváló előmenetelért, illetve irodalmi
munkásságért.
Renk Ernő dr. iskolafelügyelő emléktárgyát Jánossy István
VIII. o. t. kapta buzgó evangélikus voltáért.
Sax Frigyes-alapítvány 13 P-s jutalomdíját Rázgha Zoltán IVB
o. t. kapta az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való kiváló
ságáért.
Simon Sándor dr., egykori kiváló tanítványunk 25 P-s jutalomdíját a magyar nyelv és irodalom tanulásában való jelességével
Farkasdy Zoltán IVB o. t. nyerte el.
Stmsser Albert és György, a harctéren hősi halált halt kiváló
tanítványaink emlékére adományozott 40—40 P-s díjakat Gellért
Dénes és Koch Vilmos VIII. o. derék tanulóknak ítéltük oda.
Szántói Körösy Pál László-alapítvány 15 P-s jutalomdíját Por
koláb László IVB o. szegénysorsú, jóelőmenetelű, tehetséges tanuló
nak ítéltük oda.
Szigetiig Lajosné szül. Brósz Erzsébet alapítványából kitüntető
jutalomkönyveket kaptak a szép kultuszáért: Jánossy István VIII.
o. t. mint szépíró, Jászó F. Viktor VIII. o. t. mint zenész, Paulinyi
Ernő VII. o. t. mint szavaló és Szegő Miklós internista VIII. o. t.
mint festő.
Iglói Szontagh György-alapítvány 30 P-s jutalomdíját Stohl
Gábor VIII. o. t. kapta mint a természettudományokban kiváló
•érettségiző.
Tomcsányi Mór és felesége, Vladár Mária emlékezetére létesített
alapítványból 40 P-t Boros László mint a Felvidékről származó tör
hetetlen magyarérzésü, az alapítóval rokonságban lévő IVA o. t.
kapta.
A Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s ösztöndíjaiban
részesültek Jánossy István, Vajda György, Vieszt Zoltán és Zala
Miklós VIII. o. tanulók.
Jutalomkönyvet kaptak az iskola következő tanítványai: Barlay
Zoltán IA, Linczényi Adorján IB, Berkovits Péter IIA, Gaeng Jánös
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IIB, Rumpf Károly IIIA, Cserkúti Engel Péter IIIB, Fenyvesi
György IYA, Eördögh Géza, Perl György és Vadas Gábor IVB o.
tanulók.
Az Ifjúsági Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyeit kapták:
10—10 P Hesp Vilmos HA, Kalocsai István IIB, Varga László IIIB
és Králik Dezső IVA o. t., 15—15 P Taksony Károly IVB, Schönekker János V., Kirschner Zoltán VIA, Ungár György VIA, Groff
Emil VIB és Stohl Gábor V III o. t., 20—20 P Major Károly VII.,
Poneváts Vilmos VII., Cserépy Zoltán VIII. és Sikuta Gusztáv VIII..
o. tanulók.
A tanulóknak juttatott jótétemények összege:
Az elengedett tandíj és üzemi díj ..... . .... .............. 8,568.—- P
Az elengedett internátusi díjak ...... .. ......... ............ .. 1,400.— P
Az Ifj. Segélyegylet tankönyvdíjainak elengedése .... 1,610.— P
Az Ifj. Segélyegylet tandíjra és érettségi díjra ...... .
714.-— P
Az Ifj. Segélyegylet a tanulók tejellátására .... ....
300.— P'
Az Ifj. Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyekre .... 210.— P
Az Ifj. Segélyegylet táborozó cserkészeknek .... ........
100.— P
136.— P
Az Ifj. Gyámintézet tanulók segélyezésére____ ___ ..
Az Ifj. Gyámintézet a tanulók tejellátására ..............
75.— P
Az igazgató rendelkezési alapja tejellátásra ..............
52.— P'
Az igazgató rendelkezési alapja tandíjra ...................
50.— P'
Az igazgató rendelekezési alapja egyéb segélyekre és
60.— P
jutalomkönyvekre .... ......... ........... ........ ........... .
A tanári kar vizsgadíj elengedése .... .... ......... ....
236.— P
Ösztöndíjak és jutalmak .... .... .... .... .... .... .... . .... 2,046,— P
összesen: 15,557.— P
XII. AZ INTÉZET ALAPÍTVÁNYAI.
Az evangélikus egyházi pénztár kezelésében:
1894-es érettségizők alapítványa____ ____ ______ _ 1,034.40 P
1906-os érettségizők alapítványa (100 dollár névértékű
71/2 % -os Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank
záloglevél) .............. ...............................................
577.41 P
1908- as érettségizők alapítványa__ .... .... .... .......
800.— P
1909- es érettségizők alapítványa (300 dollár névértékű
7%-os Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-záloglevél) 1,708.27 P
1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványa .......
685.05 P
Egy hálás tanítvány alapítványa...................................
312.20 P
Fellner Henrik alapítványa ........... ........ ............. 2,574.17 P
Galli Lajos-alapítvány .... .... ...... .
.... ...........
406.90 P
Góbi Imre-alapítvány ...................... .
.....
... .... 547.— P
Gretzmacher Jenő-alapítvány.... .... .... .... ...
.... .... 913.79 P
Heinrich Teddy-alapítvány .............. ......
........
197.84 P
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Hősi halottak-alapítvány .... .... .... ____ ____ .... ....
478.15 P
134.77 P
Lamm Dezső-ösztöndíj alapítvány—. ............ ..................
Mauthner Alfréd-alapítvány .... .... _________ .... .... 2,058.45 P
Münnich Aladár alapítványa (40 font névértékű 4 ^
%-os Budapest Székesfővárosi kölcsönkötvény) ....
670.27 P
Sax Frigyes-alapítvány .... .... .... _________ .... ....
495.72 P
Dr. Serédi Lajos-alapítvány .... .... .... .... .............. ....
932.90 P
várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány (a Deák-téri
evangélikus testvéregyházak három iskolájának
javára ingatlanba fektetve)........................... . ....
Szigethy Lajosné szül. Brósz Erzsébet jutalomkönyvosztó-alapítvány (felerészben az evangélikus leánygimnázium javára) _______ .... .... .... .............. 4,496.84 P
Perl Jenőné szül. Ladányi Klári-alapítvány ____ .... 1,637.29 P
A magyar egyház pénztárának kezelésében:
Dr. Fancsaly Joób Lajos ösztöndíj-alapítvány (betét a
Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Részvény
társaságnál)— ......................... .................. ....
1,593.20 P
Tomcsányi Mór és felesége, Yladár Mária emlékezetére
létesített tanulmányi alapítvány .... ......... .... .... 1,494.56 P
A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Rész
vénytársaság kezelésében:
Szántói Körösy Pál László-jutalomalapítvány (120 dol
lár névértékű
%-os Magyar Országos Központi
Takarékpénztár-záloglevél) ....................................

600.— P

A Magyar Jelzálog Hitelbank kezelésében (Várkonyi Oszkár dr. ügyvéd, egykori tanítványunk
nevén):
1889-es érettségizők gyűjtése egy intézeti vidéki telep
létesítésére .... ____ .... ...... . ............................. 1,344.— 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. hrsz. alatti ingatlanba) ..............
Rátz László-alap (belefektetve a megelőző ingatlanba).
Az ingatlan értékében a Volt Növendékek Egye
sülete 4.202, az 1918-as érettségizők Rátz—Tóthalapítványa 932, a Rátz László-alap 3.533 arány
számok szerint vesz részt____ ________ _ .... ....
. Internátusi-alap (belefektetve a Budapest, VII., Ameri
kai út 31.578. és 31.577. új hrsz. telekbe) ...... .......
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Az igazgató kezelésében:

Kirándulási a la p ... ........ . ....................... ....... ....
Kund László-aranyak .............. .... .............................

298.78 P
400.— P

XIII. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.
1. Évi jelentés az egyesület működéséről.

A gimnázium százéves fennállásának ünnepét 1923. június 10-én
ünnepeltük. Ennek előkészítésében a volt növendékek már osztályon
ként szervezve vettek részt és 1924. február 12-én megalakították
az egyesületet, amely a most lefolyt tanévvel betöltötte működésének
tizenharmadik esztendejét.
Működésünk alapjául szolgáló alapszabályainkat egy évtized
múltán a követelményeknek megfelelően módosítottuk. Az új alapszabályzatot a m. kir. belügyminiszter 1934. szeptember 14-én
182.589/VIII. a. szám alatt jóváhagyta és az 1935. június hó 22-én
megtartott közgyűlésünk napjával lépett életbe.
Érvényben levő alapszabályaink idevágó pontjai értelmében
rendeztük viszonyunkat a tagdíjakkal hátralékban levő tagokkal
szemben, szereztünk „jogi személy“-tagokat a pénzintézetek, ipar
vállalatok között és ebben az évben osztálymegbízottak útján igyekez
tünk mélyíteni a kapcsolatot az egyesület és a volt növendékek között,
valamint új tagokat szerezni a még be nem lépett iskolatársak között.
A megbízottak közül eddig már többen beküldték a mai állapotoknak
megfelelő adatokkal (név, foglalkozás, lakáscím) készült névsort és
szereztek új tagokat egyesületünknek. Fáradságos munkát igénylő
pontos kimutatásukért fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Az osztálymegbízottakhoz intézett felhívásunk így szólt:
Ezennel arra kérünk fel, hogy szíveskedjél Egyesületünk és volt
osztálytársad között, érettségit tett osztályodnak képviseletét (foly
tatólagosan) elvállalni s ezzel Egyesületünket céljainak elérésében
támogatni.
Az osztályképviselet az Egyesület részérói megbízatás abban az
irányban, hogy az osztálymecfbizott
nyilvántartja az érettségit tett VIII. osztályának volt tanulóit,
velük az érintkezést fenntartja s ezzel erősíti a barátság és össze
tartozás érzését s
azokat, akik még nem léptek a tagok sorába, igykszik tagokká
tenni, a tagokat pedig arra bírja, hogy az egyesületi életben
(gyűlések, előadások, akciók) buzgón résztvegyenek és tagdíjfizetési kötelességeiknek pontosan megfeleljenek.
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A lakcímváltozás bejelentése a tagok kötelessége. Sokan ezt el
mulasztják, s emiatt a levelezés és a postai tagdíjbefizetés akadá
lyokba ütközik. A levélposta — a felszólításhoz csatolt postai befize
tési lap — elég sűrűn érkezik vissza „elköltözött“ , „ismeretlen“ vagy
„cím elégtelen“ jelzéssel. Szükség van tehát a nyilvántartási adatok
(név, foglalkozás, lakcím) pótlására, illetőleg helyesbítésére. Csak így
tudunk minden tagunkkal érintkezni és a tagdíjakat a címre küldött
postai befizetési lapon beszedni.
Címváltozás miatt egy tagot sem akarunk elveszteni; ellen
kezőleg, hogy céljainkat minél inkább megvalósíthassuk, minél
több eddig be nem lépett iskolatársat akarunk egyesületünkbe
tömöríteni s ezzel a tagdíjakban is nagyobb anyagi erőforráshoz
jutni. S ezt az osztályképviselők közreműködésével reméljük
elérhetni.
A belépés megkönnyítésére kívánatra nyomtatott „Belépési
nyilatkozat“-okát küldhetünk. De történhetik a belépés egyszerű
levelezőlapon is a választott tagság minőségének (alapító, rendes,
pártoló tag ; név, foglalkozás, személyi adatok, lakcím, érettségi éve)
megjelölésével. Tagsági díj befizetésére évenként címre szóló befize
tési lapot küldünk. Ha ilyen bármi okból kézbesíthető nem volna,
a befizetés eszközölhető általános, a postán kapható befizetési
lapon is, a Magyar Általános Hitelbank címén, 200. csekkszám alatt
„Evang.“ jelzéssel az Értesítő lapján. A befizetéssel egyszerre közöl
hető az esetleg beállott lakcímváltozás is.
Bízunk abban, hogy megbízásunkat (folytatólagosan) elvál
lalod és mint osztélyképviselő Egyesületünk e fontos közvetítő
szerveként humánus célokért küzdő Egyesületünknek hathatós
támogatója leszel.
Közöljük azoknak névsorát, akik a megbízatást készségesen vál
lalták, egyben kimutatjuk azt is, hogy az akkori érettségit tett volt
növendékek közül hányán léptek be egyesületünk tagjai sorába. Ezzel
is ki akarjuk emelni az osztálymegbizottak közvetítő szerepének
fontosságát az egyesület szervező munkájában, másrészt ebből is
láthatjuk, hogy mely évfolyamokra tamászkodhatunk és azt, hogy
hol és mi a teendő. A fiatalabb évfolyamok közül csak azokat akarjuk
beszervezni, amelyeknek tagjai már elfoglalták helyüket az életben,
vagyis „megállapodtak“ . A megnemállapodott, a kezdő vagy tanul
mányaikat még folytató növendékeknek inkább pártolásra, támoga
tásra van szükségük. Ezeket tehát segítenünk kellene, rmi célkitűzé
sünkhöz tartozik s benne van alapszabályainkban. Erre is rá akarunk
térni, de előbb a tagok számában kell megerősödnünk, megkétszere
ződnünk.
A Központi Statisztikai Hivatal kérdőíve alapján egyesüle
tünkre vonatkozó adatok beküldését kérte. Ez alkalommal megálla
pítottuk a taglétszámot. Volt az 1936. év végén 714 tagunk: 37 ala-
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pító, 565 rendes és 112 pártoló tag. Aránylag kevés a nagymultú
iskola nagyszámú tanulóifjúságához képest!
Minden alkalmat megragadtunk, hogy fenntartsuk a kapcsolatot,
a tagok és iskola meg az egyesület között. Tényleges tagjainknak meg
küldtük az iskolai értesítőt, benne jelentésünket a lefolyt egyesületi
■évről. Meghívtuk őket iskolai és egyesületi előadásokra. Székfoglaló
előadást tartott dr. Sárkány Sándor gimn. tanár 1937. április 9-én
A nevelés biológiai megvilágításban címen. Glatz Oszkár festőművész
népi alakjainak újabb festményeit 1937. május 4-én mutatta be mű
termében. Dr. Loisch János gimn. tanár 1937. június 8-án tartott
közgyűlésünkön előadásában emlékezett meg dr. Böhm Károlyról,
iskolánk egykori nagy filozófus igazgató tanáráról. Egyik lelkes
tagunk kezdeményezésére összeköttetésbe léptünk Stein Auréllal,
a kiváló ázsiakutató tudóssal, intézetünknek 1879-ben végzett volt
növendékével. Szerettük volna egy előadás tartására megnyerni,
de ez a reménységünk a közbejött baleset miatt nem teljesülhetett
s így nem válósulhatott meg az óhajtásunk sem, hogy őt körünk
ben üdvözölhessük. De ígéretet tett, hogy legközelebbi budapesti
látogatása alkalmával szoros érintkezésbe fog lépni Egyesületünk
kel. Magyar nyelven is megjelent könyveit adományképpen már is
megküldte gimnáziumunk ifjúsági könyvtárának.
Első és alapító elnökünk dr. Haberern J. Pálnak Éder Gyula
festette arcképét fia Haberern György székesfővárosi tisztviselő fel
ajánlotta egyesületünknek. Az adományt hálásan vettük s ennek
folytán eltekinthettünk azon kegyeletes arcképfestetéstól, melyet
tervbe vettünk. Helyette megfestettük Sárkány Gyula festőművészszel dr. Kubacska Andrásnak, a gimnázium nyugalomba vonult
természetrajz tanárának, tiszteletbeli igazgatónak, többszörös elő
adónknak az arcképét. Ezeket a képeket a gimnázium arcképfest
ményeinek sorába helyeztük el — az iskola és az egyesület hálás
emlékezete jeléül.
Köszöntöttük D. Raffay Sándor bányakerületi püspököt, az
Isten- és emberszeretet felkent hirdetőjét, tiszteletbeli tagunkat
70. születésnapjának évfordulóján. Üdvözlő jókívánatainkat fejeztük
ki dr. Moravcsik Gyulának egyetemi nyilvános rendes tanári kineve
zése alkalmából. Üdvözöltük azokat a tagjainkat, akik közéleti tevé
kenységük révén legfelsőbb kitüntetésben részesültek. Dr. Mátyásfalvy-Glatz Erich ügyvéd, egyik alelnökünk, valamint dr. Bogsch
Árpád ügyvéd, ügyészünk a Horthy Miklós kormányzó által alapított
és adományozható kormányfőtanácsosi címet nyerték. Igaz örömünkre
volt az, hogy dr. Vietorisz József ny. gimn. igazgató, c. főigazgató,
a költői lelkű tanférfiú a Kisfaludy-Társaság tagjává választatott.
Üdvözöltük dr. Fenyő Miksát, a GyOSz élén igazgatói működésének
20. évfordulója alkalmából. Összetartozásunk érzetében tagjaink
öröme, dicsősége a mienk is !
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Gyászesetek is fordultak elő. Meghalt Saxlehner Ödön nagykereskedő, egyesületünk alapításában is résztvett tagunk. Elköltözött
az élők sorából Lehr Albertné, Lehr Albertnek, a gimnázium neves
tanárának özvegye. Vitéz Koós Miklós ezredes, a kormányzó szárny
segéde feleségét vesztette el. Elhúnyt Kehrling Béla világhírű
tenniszbajnokunk, Kehrling Károly főorvos, rendes tagunk testvéröccse. Az elhúnytak hozzátartozóinak részvétünket fejeztük ki —
osztoztunk fájdalmukban. Vigasztaló sorokkal kerestük fel egyik régi
betegen fekvő tagunkat, dr. Szalay Mihály írót, intézetünknek 1881ben érettségizett volt növendékét.
Az együvétartozásnak szép bizonyságai, annak megerősítői a szo
kásos érettségi találkozók. Ebben az évben jubiláltak az 1887, 1897,
1902, 1907, 1912, 1917, 1927. évi V ili. osztályok — 50, 40, 35, 30,
25, 20, 10 éves érettségi találkozóikkal. A találkozókat ünnepélye
sebbé teszik az, ha azok kapcsolatosak évi rendes közgyűlésünkkel és
társasvacsoránkkal, melyeket rendesen a tanév végén, június első
felében szoktunk tartani. Azért a találkozókat rendező osztálymegbizottakat is arra szólítottuk fel, hogy találkozóikat lehetőleg velünk
egy időben tartsák.
Az 1892-es VIII. osztály 1937. február 17-én a Vadászkürtben
tartotta 45 éves érettségi találkozóját dr. Jónás Géza előkészítésével.
Ez alkalommal belépett 1 alapító, 5 rendes és 1 pártoló tag.
Közgyűlésünket f. évi június hó 8-án este 6 órakor a gimnázium
dísztermében tartottuk, utána közvacsorára gyűltünk egybe a város
ligeti Gundel-féle étteremben.
Az arcképfestésen kívül nagyobb kiadást okozott egyesületi tel
künknek bekerítése a várostól megkövetelt drótfonattal. A leánygimnázium építési alapjára felajánlott 1000 pengős hozzájárulásunk
harmadik részletére fizettünk 200 pengőt. A Takarékpénztárak és
Bankok Egyesületétől adományozott 250 pengőt négy tanuló 50—50
pengős jutalmazására és tanulók segélyezésére fordítottuk.
Alább közöljük számvizsgáló bizottságunknak pénztári és vagyoni
állapotunkról szóló kimutatást tartalmazó jelentését.
Évi jelentésünket abban a tudatban zárjuk és ezt felszólításként
is kimondjuk: Létünk közös; közös céljainkat, boldogulásunkat csak
egymás segítségével érhetjük el!
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. Akad. 1. tagja, VII., Vilma királynő-út 33.
Szelényi Aladár dr. ügyvéd, korm. főtanácsos, IV., Ferenc Józsefrakpart 3. Szigetiig Lajos dr. ny. tb. ig., I., Zsámbéki-út 15.
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Elnök: Lamotte Károly dr., Budapest székesfőváros alpolgár
mestere, V., Vigadó-u. 2.
Társelnökök: Németh Ödön dr. egyet, tanár, a Budapesti Deák
téri Bv. 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.
Alelnökök: Buday Goldberger Leó dr. gyáros, kOrm. főtan., V.,
Arany János-u. 32., Elischer Vilmos dr. ügyvéd, korm. főtan., V.,
Dorottya-u. 1., Greszler Jenő min. tan., VII., Baross-tér 16., vitéz
Mátyásfalvy-Glatz Erich dr. ügyvéd, I., Attila-körút 2., Renk Ernő
dr. fogorvos, isk. II. felügyelő, V., Sas-u. 27., Scheuer Róbert rt. ig.,
orszgy. képviselő, V., Rudolf-rakpart 9.
Ügyvezető elnök: Hittrich Ödön dr. ny. gimn. ig., c. főig., isk.
I. felügyelő, VII., Damjanich-u. 28/b.
Irodavezető: Dér István ny. rg. tanár, II., Kacsa-u. 22. II. 16.
Pénztárnokok: Mekler Oszkár ny. tkp. ig., VI., Liszt Ferenctér 5., Lukács Antal dr., a „Hermes“ Bk ig., IV., Petőfi Sándor-u. 5.
Ellenőrök: Blaniczky Pál g. mérnök, X., Noszlopy-u. 2., Buday
Goldberger Antal mérnök, gyárig., VI., Andrássy-út 107.
Ügyészek: Bogsch Árpád dr. ügyvéd, VI., Andrássy-út 5., Gosztonyi 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: Hámos Róbert kinest. főtan., II., Ady Endre-u.
17., báró Ohrenstein György földbirtokos, VI., Andrássy-út 112.,
Walkó Lóránt ny. bankig., kinest. 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. szfőv. főszámtan., I., Istenhegyi-út 7.
Választmányi tagok: Bókay Árpád, az ACG. Unió rt, budapesti
vezérig., IX., Lónyai-u. 17., ifj. Bókay János dr. író, VII., Damjanich-u. 14., Berczelli Harry dr. ügyvéd, V., Hold-u. 25., Brechtel
Frigyes dr. ezredes-hadbíró, VI., Teréz-körút 44., egerszalóki Czigler
Béla gyáros, XI., Horthy Miklós-út 54., cserkúti Engel György ny.
bankig., V., Ferenc József-tér 5—6., Fabinyi Géza dr. orvos, adjunk
tus, VIII., Sándor-u. 2., Felbner Pál orszgy. képviselő, VI., Benczúrutca 11., Fellner Vilmos dr. g.-mérnök, VI., Benczúr-u. 11., Fenyő
Miksa, a GyOSz elnöke, V., Akadémia-u. 1., Haberern György szív.
tisztviselő, II., Margit-körút 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 ezredes, szárnysegéd, I., Ybl Miklós-tér 2, Kunwald
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Cézár festőművész, VII., Ajtósi Dürer-sor 31., Ligeti Pál műépítész,
VI., Vilmos császár-út 23., Markos Olivér dr. táblabíró, X., Család
utca 50., Moravcsik Gyula dr. egyet. ny. r. tan., VI., Benczúr-u. 31.,
Münnich Aladár orsz. közép, tanácsos, V., Gróf Vigyázó-u. 8.,
ifj. Oravecz Pál dr. fogorvos, egyet, tanár, IV., Kossuth Lajos-u. 17.,
Pözel István dr. ügyvéd, IV., Kaplony-u. 9., Práger Pál GanzDanubius vezérig., X., Kőbányai-út, Schreyer Endre vezérig., IV.,
Piarista-u. 12., Teasdale Ottó tűzoltófőparancsnok, IV., Gerlóczy-u.
6., Tors Tibor a Bp. H. szerkesztője, orszgy. képviselő, IX., Üllői-út
11., Vajda Ödön g.-mérnök, egyet. r. tanár, I., Hantos-u. 13., Werkner Lajos gyáros, V., Wekerle Sándor-u. 19., Zsigmondy Dezső mér
nök, korm. főtan., I., Plósz Lajos-u. 11., Zsigmondy Kálmán min.
tan., VII., Damjanich-u. 8.
Választmányi póttagok: Elischer Pál mérnök, V., Hold-u. 1.
Oppel Henrik mérnök, V., Kossuth Lajos-tér 4., vitéz Iiaffa-y Béla
bírósági v. mérnök, II., 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-utca 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 választmányából 1935—1936. egye
sületi év végén automatikusan kilépnek:
Brechtel Frigyes, Kéler Tibor, Klein Ferenc Gábor, Koós
Miklós, Ligeti Pál, Moravcsik Gyula, Práger Pál, Scholtz Oszkár,
Werkner Lajos, Zsigmondy Kálmán. Nevezetteket a közgyűlés 1936.
június 12-én újból megválasztotta választmányi tagokká.
Az 1936—1937. egyesületi év végén kilépnek: Berczely Harry,
egerszalóki Czigler Béla, Fellner Pál, Fenyő Miksa, Kelemen Ferenc,
Markos Olivér, Münnich Aladár, Pözel István, Schreyer Endre,
Tors Tibor. Nevezetteket a közgyűlés 1937. június 8-án újból meg
választotta választmányi tagokká.
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Év
folyam

Osztálymegbízott

1885

Vidor Emil

1886

dr. Szelényi Aladár

1887

Bloch Leó

1888

Lukács József

1889

dr. Scholtz Kornél

1890

dr. Oravecz Pál

1891

Benedict Ottó

1892

dr. Jónás Géza

1893

Andréka Károly

1894

Greszler Jenő

1895

dr. Elischer Vilmos

1896

dr. Pósch Gyula

1897

Zsigmondy Dezső

1898
1899

Az osztálymegbízottak.

Bélaváry Burehard
Andor
dr. vitéz Mátyásfalvy
Glatz Erich

1900

Scheuer Róbert

1901

dr. Vetsey Aladár

1902

dr. Kelemen Ferenc

1903

Ligeti Pál

1904

dr. Bogsch Árpád

1905

dr. Gosztonyi László

1906

dr. Markos Olivér

1907

Jármay Zoltán

1903

eserkúti Engel György

Foglalkozás,

lakcím

.műépítész,
VI., Liszt Ferenc-tér 2.
ügyvéd, korm. főtanácsos,
IV., Váczi-utca 36.
.műépítész,
VII., Akácfa-utca 50.
rt. vezérigazg.,
I., Labanc-út 15.
államtitkár,
V III., Mária-utca 46.
ny. szív. főszámtanácsos,
XI., Istenhegyi-út 7.
kőolajfinomító rt. ig.,
I., Németvölgyi-árok 60.
ny. (EDGT) ig., korm. főtan.,
II., Eszter-utca 18.
ny. főkapitány h.,
III., Bécsi-utca 36.
ny. min. tanácsos,
VII., Baross-tér 16.
ügyvéd, korm. főtan.,
V., Doroittya-utca 1.
P. Kp. vezérig.,
IV., Deák Ferenc-utca 1.
mérnök, korm. főtan.,
I., Plósz Lajos-utca 11.
korm. főtan., malomig, ny.,
I., Hieronymi-út 61.
ügyvéd, korm. főtan.,
I., Attila-körút 2.
gyárigazgató,
V., Rudolf-rakpart 9.
ügyvéd,
VI., Hajós-utca 16.
ny. földiáit, int. ig.,
I., Alkotás-utca 40.
építész,
VI., Vilmos császár-út 23.
ügyvéd, korm. főtan.,
VI., Andrássy-út 5.
ügyvéd, MÁK. ig.,
V., Fáik Miksa-utca 18.
MÁV főügyész, korm. főtan.,
X., Család-uitca 50.
v.-mérnök,
VI., Benczúr-utca 29.
ny. bankig.,
V., Ferenc József-tér 5—6.

érettsé
git tett
Vili. o.

3.

tag

41

2

26

9

38

5

30

8

41

12

37

10

29

7

35

10

27

1

25

4

34

10

32

14

44

17

29

8

36

15

35

9

42

18

35

15

33

18

52

17

42

24

37

16

32

13

44

15

1909

dr. Országli Sándor

1910

Kilczer Gyula

1911

Ungar György

1912

dr. Boozer Béla
dr. Stern Nándor

1913

dr. ifj. Oravecz Pál

1914

de Chátel Ottó

1915

vitéz R affay Béla

1916

Bókay Árpád

1917

báró Ohrenstein György

1918

Blatniczky Pál

1919

Eliseher Pál

1920

Elek István

1921

de Chátel Andor

1922

dr. Fellner Vilmos

1923

dr. Gusztáv Kornél

1924

Holitscher Géza

1925

Kellner Ernő

1926

Kemény Alfréd

1927

Blatniczky Jenő

1928

Laszgallner Guidó

1929

Scholz László

1930

Kazár József

1931

Dér Miklós

tag

42

19

43

6

45

23

—

—

51

6

47

17

51

7

60

15

55

29

51

27

52

26

—

—

42

7

46

5

54

22

61

5

52

—

49

—

VI., Felsőerdősor 4.
eV. lelkész,
Cinkota.

51

—

44

—

VII., Dessewffy-utca 13.
ev, s.-lelkész,
IV., Deák-tér 4.
bpi ev. gimn. tanár,

49

—

47

—

43

—

95

—

Foglalkozás,

lakcím

Monori Magteny. Rt. ig.,
V II., Rákóczi-út 7.
ev. gimn. tanár,
V II., Damjanich-utca 28/b.
banktisztv.,
VI., Bajza-utca 3tya.
kórh. főorvos,
IX., Ráday-utca 34.
nagykereskedő,
IV., Deék-tér 3.
egyet. rk. tanár, fogorvos,
IV., Kossuth Lajos-utca 17.
rt. ig.,
V III., Kálvária-tér 8.
bírósági v. mérnök,
II., Csalán-utca 33.
AEG-Unió vili. rt. bpi vig.,
IX., Lónyi-utca 17.
földbirtokos,
VI., Andrássy-út 112.
mérnök,
X., Noszlopy-utca 2.
műegyet. tanárs.,
V., Hold-utca 2.
gmérnök,
VI., Benczúr-utca 26.
mérnök,
I., Németvölgyi-út 12.
mérnök,
VI., Benczúr-utca 11.
ügyvéd,
V., Báró Aczél-utca 3.
gmérnök,
I., Kissvábhegyi-út 18.
nvomdatulaj donos,
V., Csáky-utca 10.

V III., Szentkirályi-u. 27—28.

VIII. o.
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érettsé
git tett

93

94

4. Az újabban belépett tagok.
Alapító tagok.

1917. báró Ohrenstein György földbirtokos, VI., Andrássy-út 112.
1892. dr. Tóth Zsigmond egyet. ny. r. tanár, Pécs, Anatómiai Intézet.
Rendes tagok.

1909.
1912.
1886.
1892.
1886.
1886.
1909.
1886.
1911.
1886.
1892.
1906.
1915.
1909.
1886.
1894.
1892.
1930.
1892.
1909.
1892.
1909.
1886.
1886.
1915.
1915.
1894.

Cséry Lajos gépészmérnök, IV., Gróf Károlyi-u. 5.
Elfer István M.-Ol. Bank cégvezető, V., Fáik Miksa-u. 18—20.
Engel Emil tőzsde titkár, VI., Aradi-u. 66.
dr. Farkas Geiza író, Wien, í., Hauptpostfach.
dr. Fodor Jenő államtitkár, V., Vigadó-u. 2.
Forrai Sándor, VI., Ó-utca 39.
Freund Pál tisztviselő, II., Keleti Károly-u. 2S.
Gärtner Samu ügyvéd, VIII., József-körút 52.
dr. Gundhart Gusztáv pénzügyi főtanácsos, 11., Ilona-u. 75.
Heidelberg Károly, V., Katona József-u. 25.
Horváth Lajos ny. szív. közélelmezési tanácsos, Szentendre,
Ókúti út.
Karádi János gimnáziumi tanár, Aszód.
dr. vitéz Kolgyáry (Kuttner) László földművelésügyi min.
titkár, II., Széli Kálmán-tér 8.
dr. Kovács Sebestyén Tibor földbirtokos, Ventepuszta, Szépei
nek, Zala vármegye.
Löwy Marcell Mór V., Kálmán-utca 14.
Madarász Viktor korm. főtan., ny. máv. ig. h., II., Fillér-u. 11.
dr. Mautner Aladár nyug. máv. főtanácsos, ügyvéd, VI.,
Andrássy-út 88.
Mendelsohn György magántisztviselő, V., Tátra-u. 30.
Nádosy Gergely ny. áll. titkár, I., Martonhegyi-út 47, Adács,
Heves vármegye.
vitéz Öttóffy (Ritter) Ottó külkereskedelmi hiv. előadó, V.,
Pozsonyi-út 14.
dr. Reusz Andor ny. államtitkár, Békéscsaba, Gabona és Mag
kereskedelmi Rt.
Sass Gábor gazd. ak. tanár, Debrecen, Pallag.
dr. Vietorisz József ny. főigazgató, Nyíregyháza.
Wolfner Gyula bőrgyáros, IV., Eskü-tér 6.
Scholtz Ernő urad. főintéző, Sarkadkeresztúr, Bihar megye.
Sichermann István, Weisz Manfréd Rt. ig., V,. Nádor-u. 38.
dr. Spitzer József ügyvéd, V., Lipótvárosipark 18.

Pártoló tagok.
vitéz Bátor Elemér alezredes, V., Liszt Ferenc-tér 9.
Détsy Károly Egyes. Izzó vezérig., I., Logody-u. 36.
dr. Ittzés Zsigmond vm. tb. főorvos, Kaposvár, Fő-u. 55.
Pór Géza nyugdíjas, II., Mecset-u. 12.
dr. Szendrő Endre ügyvéd, Tápiósüly.
5. Pénztári és vagyoni állapot az 1936. évben.
Múlt évi jelentésünk szerint 1935 december 31-én a Magyar
Általános Hitelbank budapesti pénztintézet, a rendelkezésünk alatt
álló következő számlákat vezette:
Kötött kamatozású számlát ................
... 1.003.— P és
folyószámlát ....
.................... .... .... ...
249.88 P
Összesen: 1.252.88 P állaggal.
A múlt év folyamán tagdíjakból és adomá
nyokból ............................. .............. 3.144.44 P
kamatokból (költségek levonásával)..............
22.48 P folyt be
4.419.80 P
ezzel szemben a folyó kiadások .... .... ..... 2.418.86 P-t tettek ki,
úgy hogy az 1936. év végével ................... 2.000.94 P
készpénzállomány mutatkozik a Magyar Általános Hitelbanknál még
pedig :
1.032.— P kötött kamatozású számlán és
968.94 P folyószámlán.
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesü
letnél 1935 december 31-én folyószámlán
201.50 P
59.— schw. Frs
takarékpénztári betétkönyvön pedig ........
262.65 $
készpénzkövetelése volt egyesületünknek. Választmányunk határozata
értelmében fenti idegen értékű követelést pengő értékre változtattuk
át, úgy hogy az időközi kamatok hozzáírásával:
59.50 schw. Frs-ra emelkedett összeget 110.80 ár
folyamon átszámítva ......... .... .............- .........
65.92 P-vel
266.73 $-re emelkedett összeget 336.80 árfolyamon
átszámítva ................. ........................................
898.24 P-vel
írta egyesületünk javára fenti intézet; ezen összeget
hozzáadva:
a Pengő folyószámla 1935 december 31-i egyenlegét
201.50 P-t
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület ado
mányát ................... ......... ........ ...................
150.— P-t
és a Pengő-számlán jóváírt kamatokat (költségek
levonásával ....
..........
........................
11.34 P
az 1936. év végével
1.327.— P
1909.
1898.
1895.
1892.
1902.
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készpénzállomány mutatkozik a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
Egyesületnél kötött kamatozású számlán.
Fenti két pénzintézetnél egyesületünk készpénzállománya az 1936.
év végével összesen 3.327.94 P volt.
Egyesületünk ingatlanai:
1. A XIV., 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. és 31.078
hrsz. alatt felvett telkek.
2. A XIV., Gyarmat-utcában fekvő 211.50 négyszögöl kiterje
désű és a Budapest-balparti telekkönyvben 6136. betétsz. 31.066/2.
hrsz. alatt felvett telek. Ezen utóbbi telek megvásárlására fordí
tott 8667 P-ből 4202 P-t Egyesületünk, 3533 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, 1937. június 8.
Mekler Oszkár
XIV. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.
Az 1936. évi szeptember hó 7-én Kemény Lajos elnöklete alatt
tartott érettségi vizsgálatokon érettek lettek: Filyó György, Oláh
Kálmán, Uhrin László, Ungár György, Varga Károly; honosítás
céljából sikeres különbözeti érettségi vizsgálatot tett Szepesbélai
Roth Pál.
A május 18, 19, 20. és 21-én tartott írásbeli érettségi vizsgála
tokra a püspök úr a következő tételeket tűzte ki:
1. Magyar nyelv- és irodalomból: a) Hasonlítsuk össze a régi
magyar irodalom korszakait (1800-ig) az újabb magyar irodalom
korszakaival (1925-ig) és állapítsuk meg, milyen jellemző vonások
kal gazdagodott irodalmunk az utóbbiakban, b), Hunyadi János és
Hunyadi Mátyás összehasonlítása (Egyéniségük, politikai céljaik).
2. Latin nyelv- és irodalomiból: Catilina csatája és halála Pistoriánál (Sallustius Catilina 60, 4—61 végig).
3. Német nyelvből: Részlet Kuncz Aladárnak „A fekete kolos
tor“ c. művéből.
4. Görög nyelv- és irodalomból: Perikies jobbakká tette-e pol
gártársait? (Platon Gorg. LXXI. 22. sortól a LXXII. 30-ig.)
A június 15—22-ig tartott szóbeli érettségi vizsgálatokon Ke
mény Lajos esperes elnökölt. A kormányt Kardeván Károly dr. c.
igazgató képviselte.
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A vizsgálatokon a tanulók a következő eredményeket érték el:
Kitüntetéssel érettek: Blahó Miklós, Bogsch Árpád, Forgács
György, Gellért Dénes, Jánossy István, Szász Péter, S z ív ó s István,
összesen 7.
Jelesen érettek: Cserépy Zoltán, Földes György, Harsányi János,
Juhi Béla, Knapp János, Koch Vilmos, Márk Lajos, Pető Géza,
Predmerszky Tibor, Eiesz Miklós, Schavernoch János, Schmelzer
Viktor, Stohl Gábor, vitéz Uray Tibor, Vajda György, Zala Miklós,
összesen 16.
Jól érettek: Bányay Geyza, Barna Tibor, Bretschneider Harry,
Budai István, Décsi Gábor, Jászó Ferenc, Kisházy Gyula, Laborczi
András, Schmidt István, Sikuta Gusztáv, Szabó László, Tomcsányi
András, Vetsey István, összesen 13.
Érettek: Bacher Zoltán, Boczkó Ferenc, Dumke Tamás, Felde
László, Fritsch Lajos, Gerzon György, Gölniezvölgyi Béla, Honig
László, Klein Endre, Kovács Ödön, Kőhegyi László, Ländler Iván,
Manovill Róbert, Muncz Frigyes, vitéz Nagy Ákos, Placskó Lajos,
Schmőr Géza, Spielmann Ádám, Sugár Péter, Szegő Miklós, Vieszt
Zoltán, Winkler István, összesen 22.
Két hónap múlva teendő javító érettségi vizsgálatra utasíttatott 1 tanuló.
Az érettségit tett tanulók pályaválasztása: pap 2, jogász 12,
orvos 8, tanár 9, gyógyszerész 1, mérnök 14, közgazdász 2, keres
kedő 4, tisztviselő 6, katona 1.
XV. PÓTLÁSOK.
Az adományok kimutatásához:
Az 1907-es érettségizőktől Elischer Ernő dr. útján 100 P ; ebből
20—20 pengőt kapott Forgács György és Gellért Dénes VIII. o. t,,
a fennmaradó összegből jutalomkönyveket kaptak Bogsch Árpád,
Jánossy István, Knapp János, Riesz Miklós, Szász Péter, Szegő
Miklós, S z ív ó s István VIII. o. tanulók.
Fellner Pál adománya a tanulmányi verseny győzteseinek 300 P ;
ebből 100 pengőt kapott Vieszt Zoltán, 50 pengőt Stohl Gábor, 30—30
pengőt Blahó Miklós, Harsányi János, Kooh Vilmos, Szegő Miklós,
Zala Miklós VIII. o. t.
Névtelen 1935/36. évi adományából az idei cserkésztáborozáson
résztvevő szegény tanulók segélyezésére 50 P.
Április 30-án meglátogatta iskolánkat vitéz Pálfi János dr.
tanulmányi felügyelő a történelem tanításának megfigyelése cél
jából.
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XVI. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRE.
1. Beírás és a tanév kezdete.
Június 14, 9-től 11-ig beírás a II—VIII. osztályokba. Volt
tanítványaink e napon kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz
számukra külön beírás.
Június 19, 8-tól 12-ig beírás az I. osztályba, 8-tól 10-ig kizáró
lag csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.
Augusztus 31-én délelőtt 8 órai kezdettel javítóvizsgálatok.
Ugyanaznap délután 3-tól 5-ig beírás az I—VIII. osztályokba
a javító vizsgát tett tanulók részére, másoknak csak az esetben,
ha az illető osztályban van hely.
Szeptember 1-én délelőtt 8 órától írásbeli magán- és külön
bözeti vizsgálatok.
Szeptember 2-án délelőtt 8 órától szóbeli magán-, pótló- és
különbözeti vizsgálatok.
Szeptember 3-án délelőtt 8 órakor istentisztelet, 9-kor év
megnyitó ünnepély, utána osztályrendezés.
Szeptember 4-én délelőtt 8 órakor a tanítás kezdete.
Az I. osztályba való beírásnál szükség van a születési anya
könyvi kivonatra, elemi iskolai IV. osztályú bizonyítványra és
oltási bizonyítványra.
Más gimnáziumból hozzánk jövő tanulók beírásánál szükség
van az előző osztályról szóló bizonyítványra (tanulmányi érte
sítőre), születési anyakönyvi kivonatra és oltási vagy újraoltási
bizonyítványra.
2. Tandíjfizetési szabályzat.
A budapesti evangélikus gimnáziumban a beíratási díj 20 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 beiratás alkalmával kell fizetni, tekintet
nélkül arra, hogy a tanuló tandíjmentességért folyamodik-e vagy
sem. E díj fizetése alól csak a Deák-téri 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
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az iskolából. Ha további nyolc napon belül sem fizet, ez esetben a
nyilvános tanulók sorából törölni kell.
Az üzemi pótlék fizetése alól való felmentésnek csak a legrit
kább esetben van helye.
Tandíjmentességért folyamodhatik olyan szegénysorsú tanuló,
aki a megelőző félévben példás (1) vagy legalább jó (2) maga
viseletét tanúsított és előmenetele általában jó, ha szülője igazolni
tudja, hogy a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszo
nyainál fogva súlyos megterhelést jelent. A folyamodványhoz csa
tolni kell 1. szegénységi bizonyítványt, 2. a fölöttes hatóságtól,
illetőleg kenyéradótól bizonyítványt a szülők fizetéséről és családi
viszonyairól. Középiskolai tanárok és közoktatásügyi tisztviselők
gyermekei, ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, az 1. és 2. sz.
bizonyítványok nélkül is részesíthetők tandíjmentességben.
Vegyes házasságból származó, nem evangélikus vallású tanuló
is az evangélikus tanuló tandíját fizeti, ha anyja fizető tagja a
Deák-téri testvéregyházaknak. Az olyan tanuló, aki evangélikus
szülőjének reverzálisa folytán lett nem protestáns vallású, semmi
féle kedvezményben sem részesülhet.
Nem evangélikus tanulók összes számuk 10%-ig részesíthetők
tandíjmentességben.
A tandíjmentesség vagy tandíjkedvezmény megadása évrőlévre 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.
*

Felhívjuk a t. szülők figyelmét arra, hogy tanulóinknak ünne
pélyeken és kivonulások alkalmával való egyöntetű megjelenése
az intézeti sapka és egyenruha beszerzését kívánatossá teszi.
Egyelőre a sapka viselését fogjuk a közel jövőben kötelezővé tenni.
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