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Dr. NEMETH ÖDÖN.

A búcsúzó 1937-ik év karácsonyának második ünnepén hunyta 
le mindörökre szemét Dr. Németh Ödön, deáktéri testvéregyházaink 
közfelügyelője. A szeretet ünnepe mélységes gyásszal végződött sze
rető családja számára, de bánat borult sok-sok tisztelőjére és első
sorban egyházunkra és iskoláinkra, melyeknek hosszú éveken át hű
séges, mindig tevékeny felügyelője volt.

Egész élete összefonódott intézeteinkkel. Egykor gimnáziumunk 
tanítványa volt, fia nevelését is mireánk bízta, leányát pedig tanító
női hivatása fűzi elemi iskolánkhoz.

A nagy elfogultságú orvos, a tudós lélekbúvár, pihenésre szű
kösen kiszabott idejét mindenkor megosztotta családja és egyháza 
között. Nehéz hivatalos ténykedése a társadalom legmélyére irányí
totta vizsgálódó pillantását, sokszor egy szavától emberéletek sorsa 
függött. A szépért vágyódó lelke pihenni tért, felüdült, ha iskoláink 
virágzó ifjúságában gyönyörködhetett. Iskolai ünnepélyeink ép oly 
állandó látogatója volt, mint Isten házának.

Hosszú presbiteri évek után előbb a deáktéri, majd a fasori 
iskolának lett egy-egy hatéves cikluson át felügyelője, 1933 óta 
pedig mint közfelügyelő Zsigmondy Jenő és Haberem Pál örökébe 
lépett. Mint egyházi vezérférfiú minden lehetőt megtett iskoláink 
régi hírnevének megőrzésére, sőt lehetőleg a színvonal emelésére. Egy
házi célokra szívesen és bőven adakozott, a tantestületek jól felfogott 
érdekeinek mindig istápolója volt.

Megrendült egészséggel mindvégig tevékeny részt vett az egy
házi vezető munkában. Elhúnyta előtt alig három héttel szerepelt 
utoljára nyilvánosan a deáktéri teinplomban, egyházunk százötven
éves örömünnepén. Megnyitó beszédében még ő foglalta össze tömör 
vonásokkal másfél század eseményekben oly, gazdag történetét. Fá
radt ajakkal, de lelkes buzgósággal szólt utoljára a gyülekezethez. 
Szinte végakaratának, utolsó üzenetének vehetjük a felolvasás be
fejező felhívását : „Krisztus tanítása szerint éljünk, cselekedeteinket 
mindenkor a felebaráti szeretet hassa át, hogy, mint a múltban, úgy 
a jövőben is erőtényezője lehessünk a nemzeti és a keresztény élet 
legnemesebb feladatainak” .

A derék emlékezete legyen az Űrban áldott!

Dr. Koch István.
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PHEIDIAS.
I)r. vitéz Dcngelegi Lajos felolvasása athéni tanulmányút járói.

Aki a mai Görögországba utazik, s épen fővárosukba, Athénbe köt 
ki, egészen jogosan fogja kutatgatni Hellas régi múltját a mai viszo
nyok közepette is. Hiszen ott találja azt a népet, aki most is azt a 
nyelvet használja, melyet kétezerévelőtti ősei, s ha kiejtésben, szó
kincsben változott is, az elemei ugyanazok maradtak. Méltán fogja 
keresni az agorát, az iparosok, kereskedők boltjait. Mindezt meg is 
fogja találni a mai modern élet formájában. A régi Athenai helyén, 
pontosan a régi város területén emelkedik a modem Afini mitsem 
különbözve az európai nagyvárosoktól. És mégis ebben a modern 
világvárosban is ott lebeg az antik Hellas szelleme. Ami benne a 
régi múltat őrzi, az nem a mai életben, vagy a mai intézményekben 
rejlik, a régi Hellas lelke ma is él ugyanúgy, mint Perikies idejében, 
s ugyanott mint Perikies idejében, magasan a több emeletes paloták 
fölött, az Akropolisnak még romjaiban is nagyszerű emlékeiben s 
különösen a város védő istenasszonyának templomában, a Parthenon- 
ban.

villantottam meg először az Akropolison kiemel
kedő Parthenont, amikor a királyság visszaállításának évfordulóján 
rendezett ünnepség alkalmából az egész templomot reflektorok vilá
gították meg. Gyakran néztem rajzokon a Parthenont mostani, vagy 
rekonstruált formájában. Gyakran megelevenedett lelki szemeim 
előtt a maga pompájában avval a dicső történelmi múlttal, amely 
létrehozta, de a közvetlen találkozás az egész antik világot megeleve
nítő élménnyel hatott, s hódoltam az antik világ ama nagy férfiai 
előtt, akik az új világ emberiségének nevelői még a mai napig is.

És azt hiszem, hogy így van vele* mindenki, aki egyszer az antik 
világnak ezzel az emlékével találkozik, még azok a japán matrózok 
is, akiknek első útja a hadiflotta látogatásakor egyenesen az Akro- 
polisra vezetett.

Az Akropolist holdtöltekor éjfélkor is lehet látogatni. A modern 
város zaja elcsendesül, a tenger fényesen csillog a hold fényében 
Salamis felé, s az Akropolis márványoszlopai a K. e.-i V. század 
élő történelmi alakjaivá elevenednek. Perikies az államférfi, Pheidias 
a szobrász, Iktinos és Kallikrates, Mnesikles építészek úgy állnak 
előttünk alkotásaikban, mintha nem is választana el tőlük két és fél
ezer év.

Én a régi Athént akartam meglátni és megérteni. Történeti 
élmény volt számomra az a három hét, amit benne töltöttem. S mikor
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építészeti és szobrászati emlékeiket, drága iparművészeti kincseiket, 
díszes vázáikat, temetőikben emelt sírköveiket szemléltem, megértet
tem, hogy a szellemi tehetség csak addig tehet naggyá egy nemzetet, 
amíg az isteneikbe vetett hit és az őseik tisztelete párosul vele, s ha 
egy nemzet vagy egyén nagyot alkotott, azt csak küzdelem, szenvedés, 
kitartás, türelem által érhette el.

Ezt az ősi hitet, vallásos tiszteletet, az elszánt küzdelemnek, ki
tartó türelemnek példáit nemcsak a történetíró örökítette meg. Min
denki számára egyformán érthetően építészeti müvekben foglalta 
össze az építőművész és márványba faragta a szobrász.

Éppen ezért felolvasásomat a görög szellem egyik leghívebb 
tolmáesolójának, Pheidiasnak szentelem.

A költészet és valóság színes, derűs világát, amelyet Homeros, 
a költők fejedelme lelkünk elé varázsolt, a szobrászat csak évszáza
dokkal később tudta formába önteni „A mennyei bolt örömének csen
des örök mosolya”, — hogy Petőfinek Homerosról mondott szavait 
idézzem, — merev „archaikus mosolyként” ül hosszú időkön át a 
márványból faragott vagy ércből öntött arcokon. „S az emberi nem
mel boldog játékokat űző isteneket”, ahogyan Petőfi tovább folytatja, 
a szobrászat még a 6. század végén is az anyag keménységét legyőzni 
nem tudó merev alakokban ábrázolta. Az 5. században Pheidias 
vésője alatt megszületnek az istenszobrok abban a tökéletes formá
ban, azokkal a lelki és szellemi tulajdonságokkal, ahogyan azt a 
görög ember maga előtt elképzelte.

A művész nemcsak korának vallási eszményét vetítette ki alko
tásaiban, segítségére volt Perikiesnek is, aki a város újjáépítésénél 
tanácsadóul és segítőtársul vette. Az Akropolis az ő tervei szerint 
épült fel újonnan.

Az isteneszmény legigazibb ábrázolója ellen Perikies politikai 
ellenfelei az asebeia, istenkáromlás vádját emelték, mivel Athena 
Parthenos pajzsára az amazonok ellen küzdő áthéniek közé rávéste 
a maga és Perikies alakját*. Ügy látszik, hogy nem értették, vagy 
inkább nem akarták megérteni, hogy az államférfiben és a művész
ben a magasabb eszményekért folytatott kultúrharcot szimbolizálta 
a művész, Pheidiast börtönbe vetették, és ott is fejezte be életét. 
Pheidias istenszobrainak nemes művészetét csak másolatokból is
merjük.1

Athenának a Parthenonban felállított 12 m. magas chrysele
phantin szobráról méteres magasságú márványmásolatot őríz az

* A British Museumban őrzött pajzstöredék híven megőrizte Pheidias 
arcvonásait.

1 A felsorolásra kerülő szobrászati müvek gipszöntvényei a Szépművé
szeti Múzeumban mind láthatók. Ez a rövid összefoglalás a görög szobrászat 
fejlődéséhez és értékeléséhez a múzeumot látogató ifjúságunk számára, Í3 
hasznosítható támpontokat kíván nyújtani.
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athéni nemzeti múzeum: a Varvakion-féle Athénét. Ez a másolat 
legjobban megközelíti az eredetit, bár bizonyos aránytalanság és 
nehézkesség vehető rajta észre. A jobb kar mereven a testhez simul, 
míg a másik oldalon a testtől távoleső pajzs megbontja a kívánt 
szimmetriát. ü

Egységesebben tükrözteti vissza az eredeti szobor arányosságát és 
geometriai szabályosságát áz athéni nemzeti múzeum másik Athena 
szobrocskája, a Pnyxon talált Lenormant-féle Athena. A karok enyhe 
hajlással mennek át a függélyes vonalba s egyúttal a néző szemeit 
is az istennő tekintete felé irányítják. Az archoz közelebb álló rész
letek egyre változatosabbak és sokat mondóbbak lesznek.

A mellen a pikkelyes égiszt Medusa sápadt arca élőkapocsként 
fűzi össze s az egészet gyűrűző kígyók szegélyezik. A fejet a művész 
a legváltozatosabb díszítéssel halmozta el. A sisak felületét növény
díszítésű motívumok és állati figurák díszítették. A hármas sisak
taraj közül a két külsőt ugró szárnyas-lovak, a középsőt fölegyene
sedő szfinx tartja.

A sisaknak és az égisznek fémcsillogásából ragyogott elő komoly 
méltósággal és szelídséggel az istennő elefántcsontfényű arca dús 
hajfürtökkel, fülbevalókkal és háromsoros nyaklánccal díszítve.

A fenséges nőalak híveiben a biztonság, elleneiben a félelem érzé
sét keltette, mert tekintetében és tartásában a bátorság és határozott
ság jutott kifejezésre. Fegyverein kívül a mesés lények egész csapata 
védelmezi őt. Az istennő arvonásaiban azonban nincsen semmiféle 
harag vagy fenyegetés. Lándzsája és pajzsa megtámasztva békésen 
pihen. Nyugalom és béke hoiíol az istennő körül. Elültek a harcok, 
s az istennő kezéből földre száll a Győzelem.

így látta maga előtt az athéni országának, hatalmának, gazdag
ságának, fegyveres erejének védelmező istenét.

Az elbeszélő részletekben, a pajzsnak, a saruknak és a talpazat
nak dombormüveiben nem teremtett újat Pheidias. Nike alakjának 
felhasználását hasonló gondolat kifejezésére már a vázaképeken is 
megtaláljuk. A testtartásban, s az egész szobor megformálásában az 
archaikus ihégkötöttség is feltűnő. A korábbi kor alakításait és gon
dolatait zseniális átértéssel és kiapadhatatlan fantáziával tudta egy
séges képbe olvasztani a művész, proprie communia dicere, és ezzel a 
szobrászatban olyan nagyszabásút hozott létre, mint Homeros az 
epikus költészet terén.

Az ókor teljes elismerését dk olympiai Zeus szoborral nyerte el 
Pheidias. Az elveszett szobor magasztosságát Pheidias többi isten
szobrainak másolataiból idézhetjük magunk elé.

Ilyen a római nemzeti múzeum archaikus vonásokat őrző Apollo 
szobra. Nem a haragos célbataláló Apollo áll,itt előttünk: hullámzó 
fürtökkel körülámyékolt szelíd tekintetű arc fordul barátságosan a 
halandók felé.



7

Pheidias bronz Athena Lemniájának is elég hű másolatát őrzi 
a drezdai Albertinum. A márványkópia hiányzó fejét Furtwängler 
a bolognai múzeumban fedezte fel. A pheidiasi formaképzés nem
csak a test arányaiban, hanem az arc szelíd vonásaiban, a hajfürtök 
eleven frisseségében, az egész alak bensőséges megjelenésében híven 
íelismerszik.

Pheidias szól hozzánk a kasseli Apollo márványmásolatban is. 
Az arcot a nemes komolyság mellett valami nyugtalan izgalom heve 
hatja át.

Az istenek örök boldogságának visszatükröztetését is teljes töké
letességgel tudta kifejezni a művész. A British Múzeum Diadume- 
nosának arcán a választékos finomságú vonásokról visszasugárzó 
fény szinte láthatóvá teszi az ifjú boldogságát, melyet a győzelem 
dicsősége adj neki.

Mindezeken a másolatokon előttünk állnak azok a részletvonások, 
melyeknek egyesítéséből Pheidias az ő Zeusának legmagasztosabb 
istenképét létrehozta, s tán egész közel vezet hozzá egy Pheidias isko
lából való alkotás kópiája, a drezdai múzeum márvány Zeusa.

A sokféle lelkivonás megérzékeltetése mellett itt sem szakított 
az archaikus formákkal Pheidias. Hogy mily ünnepélyes komoly mél
tóságot kölcsönzött; ̂ pen az archaikus forma az istenszobornak, igen 
jellegzetesen mutatja Pheidias legkitűnőbb tanítványának Alkame- 
nesnek Hermese, mely az Akropolis előcsarnokában, a Propylaiaban 
állott. A számunkra fentmaradt herma az eredetiről készült hiteles 
másolat. Az olympiai Zeus szoborról Pausanias ad részletes leírást.

A chryselephantin szobor nagysága a Parthenon-beli Athenáétól 
alig különbözött. Az ülő alak szélességben és magasságban a koráb
ban épült templom középsőhajóját egészen elfoglalta, s így koloszális 
hatásban felülmúlta a Parthenost. Az isten lábait zsámolyon nyug
tatta. Bal kézében sassal díszített jogarát, jobbjában Nike istennő 
alakját tartotta. Fején olajfa koszorú volt. Liliomokkal és figurális 
díszekkel beszöivött köpenye lábaira omlott. Számos mellékalak eleve
nítette meg a trón alkatrészeit, dombormüvek díszítették a zsámolyt 
és a talpazatot. Az olympiai Zeus szobor fenséges hatásáról a régiek 
egybehangzóan adnak számot. Aemilius Paulus, a makedoniai győző, 
miként a capitoliumi Juppiternek áldozatot mutatott be neki. De 
nemcsak a szobor fenséges hatását említik a régiek. A béke, a szelíd
ség és jóság páratlan varázsa áradt ki belőle. Dió Chrysostomus azt 
mondja, hogy akiknek lelkét gond és fájdalom gyötörte, minden szen
vedésükről megfeledkeznének, ha ezt a szobrot megpillantanák. Az 
olymposi Zeus, ahogyan a görögség képzeletében élt, Pheidias 
müvében lelte meg legtökéletesebb kifejezését, és mikor a művész az 
istenek és emberek királyát olyan örökre szóló vonásokban rögzítette 
meg, melyeken a későbbi művészek se tudtak változtatni többé, ez azt 
jelentette, hogy sikerült neki az istenség belső lényegébe bepillantani,
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és ami abban maradandó és változhatatlan, érzékelhetővé tenni. És 
mindéhez az eszményített emberi vonások szolgáltak eszközül.

Az eszményített emberarcban nemes ethikai mozzanatok nyertek 
kifejezést, ami a művészettörténelemben új korszakot jelentett. Phei- 
dias lehozta az Olymposról az isteneket. Most már nemcsak Homeros 
költészetében éltek, hanem valóban megjelentek az emberek közt.

Míg Pheidiast az Athena Parthenos szobrának elkészítése kötötte 
le, addig a Parthenon kíjlso szobrászati díszeinek elkészítése a mester 
segédeire és tanítványaira báralt, azonban az irányítás és a művészeti 
stílus is Pheidiasé maradt, s ezért ezeket az alkotásokat nem tekint
hetjük idegen eredetűnek. Ha a források nem is említik, a díszítő
szobrok, s a relieffek némelyikében pheidiasi alkotásokkal találko
zunk. Ezeknek ismerete, minthogy eredetiben maradtak reánk, a 
mester művészetéről alkotott képünket teljesebbé fogja tenni.

A metopék Athena Parthenos szobrán is ábrázolt thémákat ismé
telnek meg: a gigasok, kentaurusok és amazonok harcát.

Az egyes metopék különböző fejlettségű technikát mutatnak. 
Az attikai szobrászat fejlődését figyelhetjük meg rajtuk az először 
merev, szögletes alakoktól kezdve egészen az élettel és szenvedéllyel 
telt alakokig, amelyeken már a mozdulatok simaságát, az arcnak in
indulatait, a ruhák finom hajlásait, vagy a meztelen test elevenségét 
mesteri módon sikerült visszaadni.

Az olympiai Zeus templom oromzatán ugyanezen tárgynak 
hasonló motívumokban való ábrázolását látjuk.2 Összehasonlítva őket 
mindjárt észrevesszük, hogy az akropolisi metopék alakjain szabadabb 
a mozgás és finomabb érzelmek érvényesülnek, de e mellett az alakok 
erőteljességükből sem veszítenek semmit.

A templom legjelentékenyebb és legimpozánsabb díszítésére, az 
oromdíszekre Pausanias leírása csak kevés sort szentelt, inkább csak 
a jelenet tárgyát nevezte meg. A keleti orom Athena születését ábrá
zolta, amint az istennő teljes hadi öltözetében előugrik atyja fejéből 
az olymposi istenek csodálkozó serege előtt. A nyugati orom Athena 
és Poseidon versengését mutatja be. Mindketten a város birtoklási 
jogát akarják megszerezni valamilyen érdemteljes tettel. Poseidon 
a sziklából forrást fakaszt, Athena megteremti az első olajfát, és 
ő lesz a győztes.

Jaques Carrey francia rajzolónak 1674-ben készített rajza szerint 
még megvolt a két főalak. A fő jelenet és a két szárnyon elhelyezkedő 
halandók közt Athena és Poseidon ágaskodó lovaktól vont fogatai 
képezték az átmenetet. A megmaradt torzók a versenyt szemlélő 
athénieket ábrázolják.

Az Athena születését ábrázoló keleti oromból ránk maradt a bal
sarokban a tengerből fogatán kiemelkedő Helios. Tüzes paripái tágra-

2 Látható Szépművészeti Múzeumunk oromfalán.
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nyílt orrlyukakkal szívják a friss hajnali levegőt, A sziklára terített 
állatbőrön és köpenyen heverő férfi-alak Dionysos éppen most for
dul a váratlan esemény felé.

Az egymás mellett ülő két nőalak közül a telt formákat mutató 
asszony és a fejletlenebb leányalak az anya és leány: Demeter és 
Kora. A lány anyját épen a történetekre teszi figyelmessé. A közép
ről gyorsan elsiető Iris társainak igyekszik megvinni a hírt, miköz
ben tekintetét még mindig a nagyszerű esemény: az istennő születése 
köti le. A főjelenet Carrey rajza idejében is hiányzott. A jobb szár
nyon levő három istennő közül a büszke tartású fekvő nőalak, aki
nek nemes vonásai a ruhán keresztül is megmutatkoznak, a szépség 
istenasszonya, Aphrodite. Szépségének tudatában csak ő engedheti 
meg magának, hogy fesztelenül másik társa ölére nehezedjék, aki bár 
maga is istennő, szíves készséggel fogadja őt. Ez az istennő Peitho, 
a rábeszélés istennője talán. A jobb sarokban fogatával az Okeanos 
ölébe lemerülő Selene. Tehát itt a hajnal fényében ragyogó Olympo- 
son, az istenek között vagyunk, és a töredékekben mindenütt kiérzik 
az emberinél magasztosabbnak, az isteninek magasabbrendűsége, 
melyet Pheidias a mozdulatok és vonalak művészies játékával lehelt 
a márványba.

Az aeginai Aphaia templom alakjainak a mozdulatai szögletesek, 
olyanok, mintha tornateremben, vagy a katonai gyakorlótéren 
vezényszóra mennének végbe.

Az olympiai Zeus templom nyugati ormán levő alakok mozdu
lataiban a nyers erő féktelensége mutatkozik.3

A Parthenon szobrainak mozdulataiból eltűnik a katonás feszes
ség és eltűnik a nyers erő zabolátlansága is. Illetve megmaradt mind 
a kettő, csakhogy a feszesség nemes méltósággá, a féktelenség pedig 
önfegyelmezéssel párosult szilárdsággá változik, s ez az, amivel Phei
dias alakjaiban a magasabbrendűség érzését keltette, s a fizikai világ
ból a herosok és istenek világába emelt.

Midőn e művészi tökéllyel alkotott szobrokat szemléljük, előttünk 
áll a kérdés, hogy a művész az alakokat honnan és hogyan tudta 
létrehozni? Hol volt-e művészi vonalak forrása?

Hogy a művész modelljei, legyen az férfi, nő, ifjú vagy öreg, 
mind ilyen tökéletesek lettek volna, nehezen hihetjük. Igaz, hogy a 
régi görög ember testalkatáról és szépségéről a róluk készült szobrok 
alapján alkotunk képet magunknak, de 'ha Alkibiades ünnepelt szép
sége mellett Sokrates Silen alakjára, vagy Perikies formátlan kopo
nyájára s Pheidiasnak a pajzson bemutatott vonásaira gondolunk, 
akkor be kell ismernünk, hogy a görög faj sem volt kivétel nélkül 
kifogástalan külsejű. És ha minden csak a fajtán múlnék, akkor 
miért van az, hogy a görög művészetben az alaknak ilyen kifejezését

9

3 Látható Szépművészeti Múzeumunk oromfalán.
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sem előbb, sem azután nem találjuk többé! S ugyanígy van az állatok 
ábrázolásánál is. A lovakon a legművésziesebb formákat látjuk. S. 
vannak, akik azt állítják, hogy ez a lóalak az akkori lófajnak töké
letes mása volt. Azonban ha ezeket bármilyen lófajtával összehason
lítjuk, feltűnő eltéréseket látunk. Az alsó állkapocs kerekdedebb, a, 
szemek erősebben kidomborodnak, a pofa és állkapocs erősen elválik 
egymástól, a részletek mindenütt élesebbek, mint a valóságban. A 
jelentéktelenebb, az aprólékos vonalak elmosódnak, s a formák a leg
tipikusabb alkatrészekre vannak leegyszerűsítve. S itt találjuk meg 
a Pheidiasi művészet lényegét.

A természet mindig egyéni dolgokat teremt. Növényben, állat
ban, emberben soha se fogunk két azonos alakra találni, s épen úgy 
azok alkatrészeiben sem. Hasonlítsunk például össze száz meg száz 
tölgyfa levelet. Nem fogunk köztük két teljesen egyformát találni. De 
végül is bevésődik képzeletünkbe egy élesen kialakult kép, amely 
egy bizonyos fokig minden egyes igazi példánnyal egyezik, és ugyan
csak mindeniktől különbözik. Az igazi példányokkal szemben ez a 
képzeletbeli kéjj sokkal tökéletesebb alakot ölt. Részleteiben egy
szerűbb, szabályosabb vonalak zárják körül. Az egyén a szabályos 
formáktól állandó eltérést fog mutatni, a képzet a formát mindig a, 
maga tisztaságában fogja megalkotni.

E szerint a művész is a formált tárgyat kétféleképen adhatja 
vissza. Vagy úgy, ahogyan az egy meghatározott egyénben mutat
kozik, vagy úgy, ahogyan az a képzeletben él: megtisztultan, mint 
sok ezer egyéni megfigyelésnek a leszűrődését

Az első esetben a valóságot, második esetben az igazságot, az 
ideát, az eszményt tükrözteti vissza a művészi alkotás. A görög szob
rászat archaikus korától kezdve erre az utóbbira a typusnak eszményi 
megvalósítására törekedett, s ez az irány Pheidias művészetében érte, 
el a tetőpontot összhangban azzal a platói tanítással, mely az igazi, 
létet az ideák világába helyezi.

A Parthenon alakjaiban a legeszményibb tisztaságú typusokat 
szemléljük. Ezeknek a typusoknak megalkotásához szolgáló alakok, 
a mai görögök közt is feltalálhatok.

Lehet-e találóbban jellemezni ezt a művészetet annak a modern 
szobrásznak szavainál, aki azt mondta, hogy ezek a szobrok mind a 
természetre vannak formálva, de még sohase érte az a szerencse,, 
hogy ilyen természetet láthatott volna. Vagy Goethének Selene lová
ról mondott szavainál: „Benne az őslovat teremtette meg a művész, 
akár szemével látta, akár leikével képzelte el” . A legtökéletesebb köl
tészet és valóság nyer benne eszményi kifejezést.

Természetesen nemcsak az arcokon vagy az idomokon, hanem a 
ruhák megformálásában is ugyanez a törekvés érvényesül és hiányos 
volna a pheidiasi művészetről alkotott kép, ha a ruhák remek ábrá
zolását figyelmen kívül hagynók.
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Az archaikus művészetben a ruha mereven a testhez tapad, sok
szor még akkor is, mikor ez a test mozdulata miatt lehetetlen volna. 
Később már kezd elválni a testtől, a redőzet változatosságot kezd 
ölteni, de hiányzik belőlük a mozgás.

Az olympiai ormok szobrain az öltözet már teljes szabadsággal, 
saját rendeltetése szerint mozoghat, azonban a ruha és test mozgása 
nem képez egységes harmóniát. A peidiasi Athena Parthenos szob
rán bár megtartja a művész az archaikus színezetet, s a ruha ráncai 
egyszerűek és kemények is maradnak, az öltözet formálódását már 
teljesen a testtől veszi, együtt él vele. Épen így az oromszobrokon, 
ahol a ráncok szabad gyűrődését az archaizálás már egyáltalán nem 
befolyásolja. Aphrodite idomainak szépségét, Iris gyors mozgását, az 
ülő alakok feszesebb vagy kényelmesebb tartását mind a ruha ráncai 
mutatják.

A ruhák ilyen változatos hullámait a természetben ilyen tisztán 
és teljesen nem fogjuk látni. Amit a természet csak korlátozva nyújt, 
azt a művész itt is a maga tisztaságában juttatta kifejezésre. Ő itt 
azt a természeti törvényt fogta meg, amely szerint a ruhaanyag moz
gásának a külső erők következtében létre kell jönni és ezt az eszményi 
mozgást ábrázolta, vagyis a szobrász itt is idealizált.

A templom celláját körülfutó ión fríz alkotta a harmadik és 
legteljesebben fentmaradt díszítményt, melyből egy valóságos szobrá
szati epika bontakozik ki. Az Ilias XVIII. énekének pajzsleírására 
emlékeztető mozgalmas képek elevenednek itt meg a szobrász vésője 
alatt egy közös thémában. Az egész egy kisebb elbeszélő költemény 
Athénnek abból a dicső korszakából, amikor a delosi szövetségbe 
tömörült államok vezére lett. Az athéni szupremáeia kidomborítására 
rendezték meg minden négy évben Athena istennő tiszteletére a 
Panathenaia ünnepe, mely alkalommal az istennő tiszteletéhez méltó 
előkelő ünnepi díszmenet vonult fel az Akropolisra, hogy átadja az 
istennőnek azt a pompás ünnepi peplost, amelyet Athén leányai és 
asszonyai szőttek.

Papok, polgári előkelőségek, hírnökök, az ünnep idősebb, ifjabb 
rendezői haladnak a menetben. A lányok viszik az áldozati tálakat. 
Fuvolások, eiterások kísérik az áldozati állatokkal, az ünnepi kalács
csal, a szentolajággal vonulók csoportját. Az ifjak vállain a beszen- 
teléshez való vízzel telt hydriák, melyeket a Kephisosból mertek tele. 
A quadrigákon fürge fegyveres ifjak ugrálnak le s fel, s ezután jön 
a menet legimpozánsabb részlete, Athén igazi büszkesége, a lovasok 
hosszú sora. Lovason és lovon sehol egy azonos mozdulat, s még 
sincs kizárva, hogyha ezeket a lovakat végignézné a hortobágyi csikós, 
valami olyas megjegyzést tenne, mint a modem festményen festett 
juhokra tett a juhász, hogy itt mindenütt ugyanazt az állatot ábrá
zolta a művész. Annyira idealizált vonások uralkodnak itten is.
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A sorok közt még nincs katonás kiigazodás, hol összébb szorul
nak, hol széjelebb mennek a rendek. Még mindenki magával törődik, 
de azért látszik, hogy mindenkit a ráváró feladat teljesítésének 
komoly elgondolása foglalkoztat. A közös cél felé törekvés egységet 
kölcsönöz az egész kompozíciónak.

A menet eleje már céljához ért. Az istennő papja a székeket 
vivő szolgálók között átveszi egy gyermek kezéből az istennőnek szen
telt díszköntöst. És hogy nézőközönségben se legyen hiány, a keleti 
oldalon az olymposi istenek csoportja gyönyörködve szemléli a díszes 
menetet. Azáltal, hogy a halandók háttal vannak feléjük, azt fejezi 
ki a művész, hogy a halandók előtt láthatatlanok. Az istenek a közé
pen levő peplos jelenettől jobbra-balra két csoportra oszlanak, s a 
cella két oldalán felvonulók felé tekintenek.

A baloldali csoport főhelyén ül Zeus támlás thronuson, mellette 
ülő felesége, Héra épen a fátylát igazítja. Az álló nőalak az istenek 
hirnöke: Iris. Az erőteljes termetű isten, amint felemelt térdét át
kulcsolja, a forrongó nyugtalanságú Ares. A nyugodt méltósággal ülő 
fáklyát tartó istenasszony Demeter. A következő puhább vonású férfi
alakban, csak az ő székén van ülőpáma, a kényelemszerető Bacchusra 
ismerünk. Szélen az ölébe helyezett kalappal az istenek követe, Her
mes ül.

A jobboldali csoport főhelyén az ünneplésben részesülő Athenát 
látjuk, de nem harcias fegyveres mezben, hanem a többi istennővel 
egyforma öltözetben. A mellette ülő isten, a gyakorlati ügyesség 
mestere: Hephaistos. Sántaságát ülő helyzetében is feltünteti a kissé 
eltorzított jobb lábon a művész.

Poseidon, Apollon, Artemis idealizált arcára könnyen ráisme
rünk, ha nem is látjuk mellettük szokott attribútumaikat, amelyek 
itten csak festéssel voltak feltüntetve.

A szélen ülő csak hiányosan megmaradt istenasszonyról a hozzá
simuló Eros árulja el, hogy Aphroditének kell lennie.

Az eddigi ideális ábrázolás mellett az istenek csoportjában 
egyéni sajátságokat is megszólaltat a mester, melyek az isteni méltó
ság és fenséggel ellentétben a gyarló ember testi és morális fogyaté
kosságaira emlékeztetnek: Hephaitos bénasága, Eros alakjának elvé- 
konyítása, Bacchus kövéres, lágyhúsú teste, vagy az Ares figuráján 
végig áradó nyugtalanság, mindezeknek a reális emberi hibáknak, s 
hozzá még az istenek alakjain, helyet adott a művész. S ezzel már 
felcsillannak az újabb művészeti felfogás nyomai.

Még egy másik jelentős újjítás történt a tárgykörben is. Vala
hányszor a korábbi művészet egy templomot, vagy valamilyen kul
tuszhelyiséget szobrászati díszekkel ékesített, tárgyát mindannyiszor 
a mythoszból merítette. Még az olympiai Zeus templom keleti ormá
nak merész naturalista újítója is mythologiai themánál maradt. Dé 
itt az ideális stílus legtökéletesebb termékei között egyszerre csak
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előttünk áll az athéni polgárság jelenéből merített társadalmi kép. 
így a thémában is megjelenik az egyéni megvalósításnak első kísér
lete.

És akárcsak Homeros eposzaiban, az emberek közvetlen közel
ségbe kerülnek az istennel.

Sokszor alig lehet őket egymástól megkülönböztetni. Például, 
hogy ezek az ülőhelyzetben lévő istenek felállva tényleg magasabbak 
volnának, mint az emberek, arra külön figyelmeztetés nélkül nem is 
gondolunk, és épen így nem gondolt rá az a régi görög sem, aki már 
egészen hozzászokott, hogy az architektónikus frízen minden alakot, 
akár ült, állt, gyalog ment,,szekeren ült, vagy lovagolt az isokephaleia 
törvényénél fogva egyforma fejmagassággal lásson ábrázolva. S amint 
Homerosnál nemcsak külsőleg, hanem lelki vonásaikban is megegyez
nek a halandókkal az istenek, ugyanúgy az ember vonásaival kellett 
ábrázolni őket a kőben is.

Mások az előadó és mások az ábrázoló művésznek eszközei. Azon
ban mikor művészetükben a tökéletesség legfelső fokáig értek, ugyan
azt a thémát, ugyanazt a lelki élményt, az istenekhez fűződő fizikai 
és érzelmi világot egyforma közvetlenséggel és tartalmi hűséggel 
tudják elénk varázsolni legkülönbözőbb technikai eljárás ellenére is.

A szó valóságos fizikai világot teremt szemeink elé, a holt már
ványból rythmikusan mozgó, gondolataikat és érzelmeiket beszédesen 
kifejező alakok válnak ki, s így lesz századok múltával a költő Homér- 
ból a szobrász Pheidias.
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS DÉLOLASZORSZÁGBA.

A húsvéti szünetben 13 diákkal megnéztük Dél-Itáliát és Szicí
liát. A csoport vezetője és az utazás megszervezője Oppel Imre tanár 
volt, kísérő tanár Ihász József. Rövid 15 nap alatt ilyen hosszú, 
zsúfolt programmot lebonyolítani nem csekély fáradságnak ígérke
zett, de az eljövendő élmények sejtelmes várakozása bőven ellátta kis 
társaságunkat a jókedv útravalójával, mikor ápr. 7-én este vonatra 
szálltunk. Velencében egy fél napig pihenvén alkalmunk nyilt a 
lagúnák városának futólagos megtekintésére. Végig gondoláztunk a 
Canale Grandén, megbámultuk a paloták gyönyörű sorát, bejártuk a 
szűk és halszagú vialékat, gyönyörködtünk a Márkus-tér csodás épü
leteiben és igyekeztünk megismerkedni mindazzal, ami Velencét oly 
különlegessé teszi.

Másnap, ápr. 9-én tovább rohant velünk vonatunk Nápoly felé, 
a Pó síkságon, majd az Appennineken át. Rómáig a fiúk több, mint 
80 alagutat számoltak meg. Rómában vonatunk elkésett a csatlako
zásról, így pár órai időt nyertünk, hogy esti kivilágítás mellett be
pillantsunk az Örök város szívébe, a Piazza Veneziára.

Éjféltájban megpillantottuk a Vezúv lángnyelveit: megérkez
tünk Nápolyba, a „napfény és dal városába” . Napfényt négynapos 
itt tartózkodásunk alatt keveset láttunk, dalban is csak annyiban 
volt részünk,amennyit vittünk magunkkal. A Touristenheim Patty 
138 kilós tulajdonosa várt bennünket. A penzióból pompás kilátás 
nyilt — volna a Nápolyi-öbölre és a Vezuvra, ha az irigy felhők és 
a kitartással permetező eső el nem takarják előlünk. De azért némi 
tologatással sikerült mégis megvalósítanunk kitűzött programmun- 
kat. Első utunk a Museo Nazionaleba vezetett. A világ egyik legelső 
gyűjteménye ez ó-kori, görög-római műtárgyaival és régiségeivel, 
melyeket a környékbeli, elsősorban a pompeji és herkulaneumi ása
tások eredményei gazdagítottak. Nincs módomban e rövid beszámoló 
keretében felsorolnom még a nevezetesebb darabokat sem, csak néhá
nyat említek. Szobrok: Harmodios és Aristogeiton, Doryphoros, 
Farnesei Hera, Orpheus és Eurydike (relief), Apollo, a Dioskur (V. 
sz. Polykleitos iskolájából), a Farn, bika, a Capuai Vénus, a Capuai 
Psyche, a Farn. Herakles, Venus Kallipygos és különböző Venus
typ usok, Atlas, Apollo Kitharodos, Ephesosi Diana stb. Bronzok: 
Tiberius, Augustus, a táncoló satir, Cecilius Jucundas pompeji ban
kár hermája, satir a tömlővel, stb.Portrészobrok: Sokrates, Sophokles, 
Herodotos, Thukydides, Homeros. Falfestmények: Salamon ítélete, 
Medea, Iphigeneia feláldozása, Briseis és Achilles. A mozaikok közt
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leghíresebb: Alexander csatája. A képgyűjteményben van: Coreggio: 
Madonna „la Zingarella ”-ja, Tizian: Danae, III. Pál arcképe, stb. 
stb.

Délutáni programmunkat eláztatatta az eső, csak estefelé tehet
tünk sétát a tengerparton. Ápr. 11-én, hétfőn kirándultunk Posilip- 
pora és a Solfatarára. Ez félig kialudt vulkán, melynek hatalmas 
kráterében számtalan lyukon, repedésen, barlangon keresztül állan
dóan forró kénes gőzök törnek elő. Az egyik helyen mintegy 10 m 
átmérőjű katlanban kavarog, fortyog, pöfög a forró kénes iszap. 
Közel vagyunk Cumaehoz, az ókori jóshelyhez, hol Apollo sybillája 
hasonló gőzöktől kábult el barlangjában, hogy a jósláshoz megfelelő 
extázisba jusson. A környéken lépten-nyomon történelmi emlékekre 
bukkanunk. Serapeum, Amphitheatrum maradványai, nem messze 

* van Misenum, a régi rómaiak hadikikötője, az Avernus-tó. Másnap 
délelőttre a Vezúv, délutánra Pompeji meglátogatását tűztük ki 
célul. A fogaskerekű gyönyörű vidéken emelkedett velünk. A citrom- 
és narancsligeteket, szépen művelt szőlőket helyenként elborítja egy- 
egy megkeményedett, régi lávafolyam. Amint emelkedünk, egyre 
több lesz a láva és fogy a kulturált terület. 754 m. magasságban át- 
szállunk a funicolare-ra, a drótkötél vasútra, mely az út utolsó sza
kaszán 27—50 fokos emelkedésen visz fel a főkráterhez. A hideg 
egyre nőtt, havazott, a vihar orkánná erősödött. Meredek, fekete 
lávatömegek felett emelkedünk az ablaknélküli kocsinkba beszá- 
guldó bóra üvöltése mellett, mintha a pokolban jártunk.volna. Végre 
megérkeztünk az 1175 m. magasságban levő végállomásra. Fent oly 
óriási volt az orkán, hogy a kilépőt lesodrással fenyegette. A vezetők 
nem vállalkoztak a kimenésre. így kénytelenek voltunk visszatérni 
a nélkül, hogy a pár száz lépésnyire levő krátert megtekinthettük 
volna. A lemenet még borzalmasabb volt, mert a vihar a vezeték drót
jait összekuszálta, úgyhogy kocsink megállt ég és föld között, szeren
csére csak rövid időre. így baj nélkül megérkezvén, átszálltunk a 
Cicumvezuvianára. Ez elvitt bennünket a Nápolytól mintegy 20 
km-re fekvő Pompejibe. Áhitattal léptünk be a Porta Nolanan a holt 
városba, mely megőrizte nekünk, mintegy konzerválva, a 19 évszá
zad előtti rómaiak életét. A föld alól kiásott terek, utcák, templomok, 
házak, színház, amphitheatrum híven mutatják, milyen volt akkor 
égy 20.000 lakosú vidéki város. Csak a tetők omlottak össze, a butor- 
'zat fa és szövetrésze enyészett el nagyrészben, de a falak és rajta a 
falfestmények egy része dacoltak az idővel. A helyi múzeumban is 
sok érdekességet láttunk (1868 éves kenyér, búza, holttest lenyoma
tok gipszöntvényei stb.) Sajnos időnk nagyon rövid volt a sok látni
valóhoz képest.

A következő napot Capri-nak szenteltük. Kirándulóktól zsúfolt 
hajónk a gyönyörű Nápolyi öblön át Sorrento érintésével vitt e híres 
szigetre, melynek szép, jellegzetes, magas mészkőszirtjeit már a messzi
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tengerről megbámultuk. A 138 m. magasan fekvő városkába siklón 
mentünk fel. Mesés utakon, gyönyörű, klasszikus stílusú villák közt 
sétáltunk fel Tiberius villájához, élveztük a mellette levő szédítő 
szírtről a messze alattunk zúgó tenger és a távoli környék (Nápoly, 
Vezúv, másik oldalon Salerno) panorámáját. A visszafelé hajózás
nál az egyre erősödő hullámzás néhány tanulónkat megismertette 
a tengeri betegséggel. Még aznap indultunk Palermoba. A 311 km-es 
tengeri ú t éjjel nem volt nagyon kényelmes, de csakhamar megvirradt.
A programmba vett „holdtöltét és napkeltét” eltakarták az irigy 
fellegek, de helyette gyönyörködtünk a Maré Tyrrhenum hullámzá
sában és abban a hosszú barázdában, melyet hajónk szántott a sűrű, 
kék sósvízben. 9 óra tájban feltűntek a Monte Pellegrino hatalmas 
körvonalai. Az ó-korban Heirkte volt a neve és itt táborozott 2 évig 
Hamilkár farkasszemet nézve Panormus római őrségével. A kikötő- * 
ben nyüzsög az élet. A pálmákkal és délszaki növényekkel ékes 
Giardino Garibaldi mellett volt szállásunk. A városban tett kör
sétánk alkalmával sok szép épületet, díszkertét, olasz érdekességet 
láttunk. Délután felmentünk Palermo Svábhegyére, a Monrealera, 
honnét élveztük a város és a Palermoi-öböl gyönyörű képét. Vissza- 
jövet megtekintettük a kapucinusok érdekes kriptáját, benne a szer
zeteseknek és városi előkelőségeknek jól-rosszul preparált múmiáival.

Ápr. 15-én, nagypénteken d. e. ültünk vonatra, hogy Szicilián 
keresztül Siracusaba jussunk. Gazdag narancs-, citrom-, olajfaerdők, 
szőlőültetvények, majd tüskés agavék közt rohant vonatunk. Érintjük 
Castrogiovannit, Cicero Hennáját, Ceres kultuszának központját. 
Csakhamar megpillantottuk az Aetna hatalmas, hóval borított tömb
jét, majd néhány órai utazás után a csodásán kék Ion tengert, Nem
sokára előttünk áll a tengerövezte Siracusa, Jobbra van a Latomia, 
előttünk balra meg a híres Ortygia szigete, a régi és az új város 
fénypontja. A mai városnak 50.000 lakosa van, a réginek félmillió 
volt. Az ó-kori várost Ortygia kivételével 25 km hosszú sáncfal kerí
tette (az Aurelianus-fal Rómában 14 km volt), melynek maradvá
nyai manapság is hatalmas arányokra vallanak. Az Ortygia zárja be 
a nagy kikötőt, melyben a várost ostromló athéni flotta a pelopon- 
nesosi háborúban megsemmisült. A város története nagy nevekkel 
van kapcsolatban. Itt tartózkodott I. ííieron udvarában Aischylos, 
Pindaros, Simonides, majd később Dionéban Platon, II. Hieronéban 
Theokritos és Archimedes. Ez utóbbinak mint a város szülöttének 
szobra is van. Ő védte a várost találmányaival az ostromló rómaiak 
ellen és ott is lelte halálát. (Noli turbare circulos meos!) — Cicero 
„urbs omnium pulcherrima atque omatissima ”-nak nevezi.

Megérkezésünk után estefelé bejártuk az Ortygia közeli részeit, 
bámultuk az ünnepesti forgalmat, megcsodáltuk a hatalmas Diana- 
kutat, a Domot, mely valószínűleg a Cicerótól is magasztalt Minerva- 
templom hatalmas dór oszlopai közé van építve. A 9 m magas, 2
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m-es átmérőjű, egy köböl vágott oszlopok jól láthatók, egyesek a 
templom belsejében szabadon állanak. A Dom-’térről lekanyarodva a 
tenger partján megtaláltuk a híres Arethusa . forrást, melyet már 
Vergilius is említ Aeneisében (III. 695-től). Hatalmas sugárban tör 
elő a föld alól és ömlik a ráccsal elkerített medencébe, melyben halak 
úszkálnak és papyrusok virulnak. A forrást a híddal összekötő, pál
mákkal beültetett gyönyörű sétányon mentünk vissza szállásunkra. 
Vacsoránknál jókedvünket fokozta két utcai énekes megjelenése. A 
gitárost olyan tűzbe hozták a fiúk nagylelkű tapsai, hogy széles len
dületével ének közben kiütötte a mögötte jövő pincér kezéből a tálcát. 
Szerte hullott rántott hal vacsoránk a fiúk nagy mulatságára. 
Persze azért minket nem „ütött” el tőle, mert összeszedés után meg
kaptuk új felszolgálásban.

Mánap d. e. megbámultuk az éj folyamán kikötött német pán
célosokat és körüljártuk az Ortygiát s megnéztük az archaeologiai 
múzeumot. Gazdag a múzeum Szicília görögök előtti történetére vo
natkozó leletekben, híres a görög váza —, terakotta —, és éremgyüj- 
teménye. Délután remek napsütésben megtekintettük az antik Sira- 
cusából a Latomia del Paradiso-t, ama régi kőfejtők egyikét, mely 
börtönül is szolgált. Ma, mint neve is mutatja, valóságos paradicsom 
buja délszaki növényezetével. Egyik hatalmas barlangját Dionysios 
Fülének nevezik, mert a monda szerint a tyrannos itt hallgatta ki 
titokban a bebörtönzöttek egymásközti suttogásait. Az akusztikája 
olyan finom, hogy a leghalkabb zörejt, suttogást hatalmasan meg
nagyítva veri vissza. Többszörösen kipróbáltuk. Mellette van a 200 
m hosszú, 23 m széles Ara Hieronis II., melyben hekatombákat 
áldoztak és a római időből való hatalmas, sziklába vájt amphi- 
theatrum. A latomia felett van a Teatro Greco, mely ugyancsak a 
sziklába van vágva. Kilátása, mint általában az ó-görög színházaké, 
gyönyörű. I tt ültek valamikor Pindaros, Platón és itt adták elő 
Aischylos Perzsáit. Sütkéreztünk kőpadjain ülve és szavalatokkal 
próbáltuk ki akusztikáját.

Husvét reggelén indultunk Cataniába. Még a délelőtt folyamán 
megérkeztünk a 150.000 lakosú előkelő városba, mely az Aetna tövé
ben 3 történelem előtti és 6 történelmi időből való lávafolyamon 
épült. Az utca kövezete, a templomok, a házak nagyobbrészt mind 
lávából vannak. Megtekintettük többek közt a Domot, melyben Szent 
Ágota fátylát és Oroszlánszívű Richárd koronáját őrzik. Előtte van 
a Fontana deli’ Elefánté, szökőkút egy lávából metszett életnagyságú 
elefánttal, mely egyiptomi obeliszket tart. Ez lett a város címere. A 
Piazza Stesichoron ékeskedik a város nagy fiának, Bellini zeneszer
zőnek hatalmas szobra. E mellett van a lávától félig eltemetett római 
amphitheatrum. Az építményből látszik még néhány ív, oszlop és 
padsor. Kedves tartózkodási helyünk volt a Villa Bellini, a város
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legszebb nyilvános kertje. Legmagasabb terraszáról gyönyörködtünk 
az Aetna, a város és a tenger képében.

Másnap, husvét hétfőjén az Aetnára rándultunk ki autocaron. 
A vulkánokkal csak nem volt szerencsénk. Előző nap hóval fedett 
hatalmas tömbje oly nyájasan hívogatott, most meg ködbe burko- 
lódzott a szitáló esőben. Mindamellett az út felejthetetlen volt a 
buja kertek és a mindent eltemető holt lávafolyamok közt kanyargó 
műúton. Kár, hogy nem láttunk messzire, pedig megközelítettük a 
2000 m magasságot, az akkori hóhatárt, hol benszülöttek bukdá
csoltak hótalpaikon. Útközben több kialudt mellékkúpját láttuk a 
hegynek; ezekből mintegy 200 van. Csak a 3279 m magasságban 
levő főcsúcsát nem sikerült megpillantanunk. Délután szakadt az 
eső; estefelé mégis kirándultunk a közeli Acicastelloba, hol meredek, 
hegyes szirtek és hatalmas kőtömbök emelkednek ki az Ion tenger 
kék árjából: az ú. n. Cyclops-sziklák, melyeket Homeros szerint az 
óriás Polyphemos hajigáit Odysseus hajója után.

Másnap reggel az immár hazafelé vivő úton kiszálltunk Taor
mina, a világhírű fürdőhely megtekintésére. Autóbusz vitt fel ka
nyargós, meredek úton, buja szubtropikus növényzet között. Gyö
nyörű a messzelátás a 200 m magasan fekvő városkából, mely sok 
tekintetben Caprira emlékeztet. Nyüzsgő élet, bolt mellett bolt. Antik 
görög színházából sok maradt meg. Nézőteréről jól látható a tenger 
és az Aetna. Utána lementünk a tengerpartra és élveztük a szélcsen
des időben a nyílt tengerről a partra száguldó hullámok játékát. 
Néhány velük versenytfutni akaró tanulónkat alaposan nyakon- 
öntöttek a hullámok, még a vacsorájukat is kimosták a papircsomag- 
ból. De megérte a szórakozást 1

Délután 5 órakor tovább robogtunk Messinába, hol néhány 
órai út után hajó szállított át Scilla és Charybdis közt a kon
tinens első állomására, Villa S. Giovanniba. Megrohantuk a 
Kómába vivő vonatot s elég kényelmetlen zsúfoltságban tettük meg 
az utat odáig. Reggel hétkor érkeztünk. Az itt töltött másfélnapot 
igyekeztünk jól felhasználni. Nemcsak a nevezetesebb antik és újabb 
műemlékeken és nevezetességeken rohantunk végig, hanem másnap 
a Natale di Roma ünnepén sikerült meglátnunk az új Itália büszke
ségét, a Duce-t is, amint a Palazzo Venezia erkélyéről a néphez beszélt. 
Délután a Foro Mussolinire, Róma új, modem sporttelepére rán
dultunk ki. Míg előzőleg megbámultuk az antik építményeket, most 
meggyőződtünk arról, hogy a modem Róma sem áll ezen a téren 
hátrább. A stadiont az óriási athleta-márványszobroknak hosszú sora 
köríti. Mindegyiket Olaszország egy-egy városa állította fel. Este 
22.05-kor vonatra ültünk és másnap, 22-ikén este 22.40-kor bár fárad
tan, de a szépen sikerült tanulmányút felemelő tudatával és annak 
emlékeivel és tapasztalataival gazdagabban köszönthettük hozzátar
tozóinkat. Ihász József
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS.

1938. május 26—29-ig négynapos tanulmányi kirándulást veze
tett 33 növendék részvételével dr. Sárkány Sándor. Kísérő tanárok 
voltak Sólymos Ernő és Petrik Szabolcs. A kirándulás célja elsősor
ban a IV. osztályú tanulók tanulmányait volt hivatva kiegészíteni.

Az utat autóbusszal tettük meg, mely lehetővé tette az útbaejtett 
terepen egyes földrajzi fogalmak tisztázását. A Mátra és Bükk vidé
két, a gömöri medencét, és a Gömör-Szepesi Érchegység déli oldalán 
levő aggteleki cseppkőbarlangot tekintettük meg. Útirányunk főbb 
állomásai: Budapest—Gyöngyös—Mátrafüred—Mátraháza—Kékes
tető—Párád—Recsk—Sírok— Lillafüred—Diósgyőr—Miskolc—Agg
telek—Szarvaskő—Eger. Részvételi díj 50 pengő volt.

Gyöngyösön megtekintettük a fontosabb épületeket, megismer
kedtünk egy szeszfőző üzemével és jelentőségével a magyar mező- 
gazdaság szempontjából, valamint a jéggyártás technikájával. A 
Gyöngyös melletti Farkasmály kőfejtőjében az andezit-tufa tanul
mányozása közben geológiai fogalmakat tisztáztunk és a kőfejtést 
ismertük meg. A mátrafüredi éjszakázás után utunk a Kékestetőre 
vezetett. Csonka hazánk e legmagasabb pontján néhány szóval meg
emlékeztünk az elszakított területek jelentőségéről, majd a környék 
földrajzi helyzetét ismertettük. A következő állomásunkon, a parádi 
üveggyárban a növendékek jól megfigyelhették az üvegfeldolgozás 
számtalan, nagy ügyességet kívánó technikáját. Csevicén a környéket 
annyira jellemző ásványvizek egyik fajtájával találkoztunk (szén
savas, kénhidrogénes ásványvíz). Parádfürdőn a Károlyi-kastélyt 
60 holdas parkjával, a halastavakat és a gyönyörű, minden kénye
lemmel felszerelt gyógyvizű (timsós, vasas, szénsavas) fürdő- és 
szállóépületeket néztük meg. Nagy élményt jelentett növendékeink 
részére a recski arany-ezüst-rézbányának a meglátogatása; e hatal
mas, három emeletben fúrt 56 km összhosszúságú bányában és a vele 
kapcsolatos érckitermelő üzemben két és fél órát töltöttünk. Az 
ezután következő Párád—Eger—Lillafüred—Diósgyőr útvonal sok 
alkalmat nyújtott arra, hogy földrajzi, geológiai, történelmi és ős
embertani vonatkozásokat elevenítsünk fel. (Siroki vár, kőbálványok, 
jelenleg is használt barlanglakások, rétegtani tanulmányok, karszt
jelenségek, lillafüredi tó keletkezése, ősemberi barlangok, diós
győri vár.)

A diósgyőri vasgyárban a vas kohászata, elektromos és más 
kemencékben való vasolvasztás, vasöntés, hengerlés stb. elevenedtek 
meg szemünk előtt, különösen az üzem jelentékeny nagysága ragadta
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meg a növendékek figyelmét. — A miskolci múzeumban a Borsód 
vm.-ben előkerült ősemberi maradványok (kőeszközök, állati marad
ványok) és más történelmi és néprajzi emlékek képezték tanulmá
nyunk tárgyát.

Tanulmányú tunk legészakibb pontján, Aggtelek közelében köz
vetlenül a cseh határ szomszédságában megállítottuk autóbuszunkat 
és rövid ima kíséretében bemutattuk növendékeinknek csonka hazánk 
mesterkélt és emberi rosszindulattal megállapított határának ter- 
mészetellenességét.

Sok alkalmat adott az aggteleki cseppkőbarlang, hogy egyrészt 
karsztjelenségeket, a víz földalatti munkáját, a cseppkőképződést, 
másrészt a barlanglakó ősember életét és temetkezését tanulmányoz
zuk. Innen utunk Egerbe vezetett, ahol a város egyházi és történelmi 
vonatkozású nevezetességeit tekintettük meg. A líceumban a múlt 
század egyháztörténeti és képzőművészeti nevezetességeit, a csillag- 
vizsgálót és a híres periszkópot láttuk. A várban tanúi voltunk 
annak, hogy a város lakói mily nagy kegyelettel őrzik a történelmi 
nevezetességű vár elesett vitézeinek emlékét. Mindent elkövetnek, 
hogy a várnak nem csak a török időkre vonatkozó, hanem középkori 
romjait is feltárják. Egerből útunk Gyöngyös érintésével Budapestre 
vezetett, ahová tervünknek megfelelően, 29-én este l/í>10 órakor érkez
tünk meg.
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MAGYAR-HOLLAND IRODALMI KAPCSOLATOK.

(Részletek az 1938. március 14-én tartott székfoglaló előadásból)

A magyar irodalmi műveltség fejlődéséhez nagyban hozzájárult 
a határainktól oly messze eső ország, a kis Hollandia kultúrája. A 
közvetítők a holland egyetemeken járt ifjaink voltak.

Vájjon mi lehetett az oka annak, hogy a magyar ifjak oly távol
eső ország egyetemeit keresték fel? A legfontosabb politikai ok volt. 
Bethlen Gábornak köszönhetjük a magyar-holland kapcsolat felvé
telét, aki úgyszólván már uralkodása kezdetétől politikai kapcsolat
ban állott Hollandiával, eleinte csak közvetve, annak konstantinápolyi 
követe útján. A huszas évektől kezdve azonban gyakran kiküldte 
követeit Hollandiába, s 1626-tól szövetséget kötött vele: tagja lett a 
Habsburgok ellen alakult nyugati koaliciónak. Természetes tehát, 
hogy ifjúságát szövetségesének iskoláira küldte ki.

A politikai okon kívül vonzóerőt gyakorolt Németalföld gazda
sági fellendülése s egyetemeinek jó hírneve is. Tanárai a kor legkivá
lóbb tudósai közül kerültek ki. Angol, francia, német, svájci, sőt len
gyel tanárok is szívesen elfogadták a holland egyetemek katedrájára 
való meghívást. Általuk a magyar hallgatók részeseivé váltak Európa 
legkülönbözőbb szellemi áramlatainak s ez igen kiszélesítette látó
körüket.

Azonban tudományuk gyarapodásánál sokkal fontosabb volt az 
a hatás, mellyel nemzeti öntudatukra volt Németalföld kultúrája. 
Mert a XVII. század Hollandiája megközelítette azt az eszményt, 
mely már Mátyás kora óta lebegett a humanista műveltségben nevel
kedett magyarság lellti szemei előtt: a művelt nemzeti állam eszmé
nyét. Népe gazdag, boldog; büszke hajóira, nagyszabású raktáraira, 
rendezett városaira, s még büszkébb könyvtáraira, s palotaszerű isko
láira, tudós tanáraira, nemzeti nyelvű irodalmára. Igen elsősorban 
nemzeti nyelvű irodalmára!

Ettől a néptől tanulja meg a magyar ifjúság, hogy a kultúrnép- 
nek igazi nagysága és fölénye tulajdonképpen nemzeti nyelvű irodal
mukban gyökerezik.

Hadd emlékezzem meg itt pár mondatban arról, miként fejlődött 
a hollandok nemzeti nyelvű irodalma oly magas fokra, hogy már a 
XVII. században hatással lehetett más nemzetek anyanyelvű irodal
mának fejlesztésére. A holland nemzeti nyelvű irodalom 1200 körül 
indult meg, ugyanabban az időben, mikor első, irodalmi szempontból



is figyelmet érdemlő magyar nyelvemlékünket, a „Halotti beszéd“-et 
írták le. De míg a hollandnyelvü irodalom első bimbói után csaknem 
azonnal teljes virágzásban bontakozik ki, addig a magyarságnak év
századokig kell várnia nemzeti irodalmának kifejlődésére.

Ennek oka a két nemzet társadalomrétegeinek különbözőségében 
rejlik. Nemzeti nyelvű irodalom kifejlődésének olvasóközönség volt 
az előfeltétele és ezt a közönséget megtalálta a holland irodalom 
városi polgárságában, amely már a XIII. században kezd előretörni 
s mind nagyobb és nagyobb hatalomra tesz szert. A holland polgár
ság nyelvét ekkor még Dietsch-nek nevezik. Ez a nyelv tájszólásokra 
tagozódott ugyan, idővel azonban, éppen az irodalom hatására, s 
irodalmi és műkedvelő társaságok érintkezése folytán dialektusai ki
egyenlítődtek. Eleinte még meg lehet különböztetni a polgárság iro
dalmát a másik rendétől: a nemességétől, hovatovább azonban ezek 
a különbségek is elsimulnak, hiszen a holland nemesség soha sem állt 
műveltségben nagyon távol a gazdagodó polgári rendtől. Már a 
XV. században teljesen összeolvadnak s diadalmaskodik nemzeti 
nyelvük a latinon.

Az előbbiekből világosan kitűnik, hogy mennyire törekedtek a 
holland írók mára a középkorban a nemzeti népi nyelv tökéletesíté
sére, a népműveltség színvonalának felemelésére.

Az újkor hasadásakor két hatalmas európai szellemi áramlat 
mélyíti el a hollandok anyanyelv iránti szeretetét: a humanizmus és 
a reformáció.

A humanizmus és a nemzeti irány együttes hatása alatt fejlőd
nek ki már a XVII. században a holland irodalom klasszikusai: 
Pieter Corneliszoon Hooft és Joost van den Vondel.

Nem célom s kiszabott időm sem engedi, hogy a kiváló költőkkel 
foglalkozzam. Célom csak az volt, hogy nagy vonásokban ismertes
sem: a hollandiába kikerült ifjak milyen áramlatba jutottak?

E nemzeti eszmék ifjaink leikébe könnyen utat találtak. Fel
ébresztették nemzeti öntudatukat, felkeltették bennük a nemzeti 
nyelv, irodalom, tudomány iránti szeretetet, s azt a vágyat, hogy 
a magyar népet is ily színvonalú műveltségre emeljék.

Mint említettem, Rotterdami Erasmus már a XVI. században 
élénk szellemi mozgalmat keltett életre hazánkban, mégis a közvetlen 
magyar-holland kapcsolat csak a XVII. század huszas éveitől számít
ható, amely időponttól a magyar ifjak szinte a szervezettség látszatát 
keltve, követik egymást a holland egyetemeken.

A XVII. és XVIII. század folyamán, míg ez az intenzív kapcso
lat fennáll, a leideni egyetemet 800 magyar ifjú látogatta, csaknem 
ugyanennyi fordult meg az utrechtin és a kis Franeckerben körül
belül 1200 magyar hallgatta az előadásokat; Groningenben 350 ifjú 
iratkozott be és számosán jártak a harderwijki egyetemre is.
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Mi fette lehetővé ezt a nagyarányú iskoláztatást ? Honnan merí
tette erre a nagy útra és az ottani költségekre az anyagi eszközöket 
a jobbára szegény magyar ifjúság? Elsősorban fejedelmi támogatás
ból. Azonban a magyar részről való támogatás nem lett volna ele
gendő ilyen nagyarányú iskoláztatásra, ha hozzá nem járult volna 
a hollandok áldozatkészsége. Több nagyösszegü ösztöndíjat alapítot
tak. 1641-ben Van Frankendaal 25.000 tallérnyi alapítványt tett, 
Bernhard Dániel alapítványából 3 magyar tanuló kapott évenkint 
950 forintot. Everwijn Anna úrnő 20.000 forintnyi alapítványt tett, 
Simonson van Alphen Hieronymus utrechti egyetemi tanár alapít
ványa évi 765 forintot jövedelmez. Szinte páratlanul álló kiváltságos 
helyzete volt a magyaroknak. Pl. a groningeni egyetem anyakönyvei
ben nem egy magyar neve mellé jegyezték be a következőt: „Gratis 
inscriptus est, quia Hungarus”. Kell valami okának lennie, hogy 
éppen a magyar nemzet ifjúságát karolták úgy fel a hollandok. 
Jól jellemezte Rákosi Viktor Simándy Pálban a magyar ifjak közös 
tulajdonságát: kiválóságukat.

P l.: Komáromi Csipkés György az utrechti egyetemen, Leusden 
professzor keze alatt annyira elsajátította a keleti nyelveket, hogy 
1651-ben héber nyelven tartott értekezést az egyetem karai előtt, és 
maga Leusden tanár üdvözlő verssel tisztelte meg. Apáczai Csere első 
doktoráltja volt a harderwijki egyetemnek. Szatmári Baka Péter 
magukkal a professzorokkal szállt vitába tudományos kérdésekben. A 
fentemlített Leusren János egyetemi tanár a magyarok kedvéért dol
gozta át és adta ki: „Compendium biblicum” című munkáját Apafi 
fejedelemnek ajánlva. Voetius -— a XVII. század világhírű holland 
tudósa — szeretettel támogatta a magyar ifjakat és ők voltak leg
kedvesebb tanítványai.

A XVII. században -—• mint tudjuk — a vallásos érzés, a vallásos 
eszmék foglalkoztatják a lelkeket. A Hollandiából visszatért ifjaink 
is elsősorban ezen a téren voltak hatással a néplélek fejlesztésére. 
Nagy számmal adtak ki vallásos, főleg imádságos könyveket. A val
lási irodalom terén nem jelent újságot a magyar nyelv felkarolása, 
hiszen a reformáció már megindulásakor is a nemzeti nyelvet szólal
tatja meg, inkább a műveltség szélesebb rétegben való kiterjesztését 
köszönhetjük ebben nekik. Mint említettem, a nevelőcélzat volt egyik 
legfontosabb tulajdonsága a kor holland irodalmának. Ez a cél jelent
kezik a magyar ifjak vallásos munkáiban is. Mikolai Hegedűs János 
írja 1648-ban Utrechtben megjelent munkájában, hogy nem tudó
sokat akart e könyvével nevelni, hanem a kicsiknek, az együgyüknck 
használni. Arra törekszik, hogy a népnél minél szélesebb rétegben 
terjessze a műveltséget, a tudományt. Azért fárasztja magát, hogy 
„a nép is könnyebben megértse a jó dolgokat ” . „Vigyáztam Nemze
tünkben a szegény nép költségtelenségére is, melyért, ha lehetett 
volna, csak egy vagy két árkusra (ívre) szorítottam volna mind
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ezeket” — írja tovább. A népnevelés áldásaiban részesíteni kívánták 
a női nemet is.

Jellemző a vallásos munkák közkedveltségére, hogy egy-egy ide
gen szerző müvét többen is lefordítják. Például Kégel imádságok 
könyvét Debreczeni Péter, Deselvics István és Laskai János is át
dolgozták. Diest Henrik holland tudós munkáját is hárman fordítják 
le: Szoboszlai Miklós, Uzoni Balázs és Udvarhelyi Péter. E könyvek 
kelendőségét mutatja Udvarhelyi munkájának előszava, melyet ro
kona, Udvarhelyi György intéz a keresztény olvasóhoz. Ő tud Szo
boszlai és Uzoni fordításáról, de azok elfogytak, s ezért látja szüksé
gesnek, hogy a korábban elhalt atyjafia fordítását kinyomassa.

A nemzeti nyelv előretörése a filozófia berkeiben is megindul,
— éppen a Hollandiát járt ifjaink kezdeményezésére. A nyugati 
nemzeteknél, elsősorban Németalföldön — miként már említettem,
— a nemzeti nyelv válik nemcsak a hitéleti, de a tudományos eszmék 
hordozójává is. És mi itt is lépést tartottunk a Nyugattal, mert a 
bölcselet nálunk is megszólalt a hazai nyelven, mégpedig másfél 
évszázaddal előbb, mint a németeknél. Apáczai Csere Jánosnak köszön
hetjük az első magyarnyelvű bölcseleti munkát. Nyelve nehézkes 
ugyan, alig érthető, de ez mitsem von le az ő érdeméből — neki 
semmiből kellett teremtenie. Theológián, bölcseletén kívül sokan 
tanultak a holland egyetemek orvosi fakultásán is, ez szintén meg
érdemelné a vele való részletes foglalkozást.

A hazai történelem iránt is élénk érdeklődés támad.
Az irodalom ilyenfokú fellendülése mellett az irodalomtudo

mány szükségessége és felmerül. Az első magyar irodalomtörténet, az 
evangélikus Cwittinger Dávidé német hatásra keletkezik s latin 
nyelvű. A magyarnyelvűség e téren is holland hatás eredménye. Bőd 
Pétert 1766d)an kiadott Magyar Athenás-ának megírására egy hol
land Athenas ösztönözte. Bőd három éven át tanult Leidenben lan
kadatlan, mindent felhabzsolni akaró szorgalommal. Nem elégszik 
meg azonban az ott tanultakkal, elhatalmasodik rajta a könyvgyűjtő 
szenvedély" is, s amit a fejében már nem tud, könyvekben igyekszik 
hazaszállítani: 7 mázsa könyvet lioz magával. Hollandia egyébként 
is, a két évszázados kapcsolat alatt valóságos könyvesboltja volt a 
magyarságnak.

A XVIII. század végén Erdély" a bécsi kormány" fennhatósága 
alá került és ez minden erejét latba vetve arra törekedett, hogy ezt 
a nemzeti fejlődést megakadályozza és gyökerestől kiirtsa. Észrevette 
ugyanis, hogy a nemzeti állam eszméjét a Hollandiát járt ifjaink 
viszik be leginkább a nép leikébe, tehát mindenképen igyekezett meg- 
szünetni azt, hogy az ifjaink kijussanak külföldi egyetemekre.

Ez az elnyomás tehát gátlólag hatott a törekvésekre, de teljesen 
már nem tudta cl nyom ni azt: A nemzeti nyelv, iránti szeretet és a
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nemzeti állam eszméje átment a köztudatba, a XVIII. század végi 
országgyűlések foglalkoznak vele, míg végül a XIX. században teljes 
diadalt arat.

Hogy a magyar kultúra mennyit köszönhet a hazánktól oly távol- 
eső kis országnak, Hollandiának, talán halványan felolvasásomból is 
kitűnt, bár csak vázlatot nyújthattam, mert e két évszázadra terjedő 
intenzív kapcsolat megvilágítása néhány részletkutatásnál megakadt.

Dr. Csipkay Sándor.
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EGY DICKENS-REMEKMÜ CENTENNÁRIUMA.

(Részletek az 1938. március 14-én tartott székfoglaló előadásból.)

Ez iskolaév elején volt száz éve, hogy Dickens „Pickwick írásait” 
az angol társadalom megismerte. A lelkes rajongás, mellyel az egész 
művelt világ olvasóközönsége egy század folyamán a munkát min
denkor fogadta, több mint egyszerű érv az írói művészet őszinte elis
merése mellett.

A legváltozatosabb kalandokat átélő főhős és egész környezete, 
amellett, hogy a valóság közelébe férkőzni akaró művészet 
alkotása, tulajdonképpen egy olyan fantasztikus eszmekor ter
méke, amely angol földön itt lép először a nyilvánosság elé. Pickwick 
az angol embereszménynek jólelküen szatirikus kidolgozása. Éppen 
úgy megvan benne a férfias erély és lobbanékony vérmérséklet, mint 
ahogy az minden puritán színezet alatt bármelyik angol átlagember
ben fellelhető: lovagias, a hölgyekkel szemben nagylelkű, meg
bocsátani tudó, megértőén együttérző és alkalomadtán lágyszívű, 
becsületes minden nagyszabású elhatározásban és tettben, joga mellett 
szívósan kitartó, amellett nem ellensége néha a jó italnak sem. Olyan 
ember tehát, akinek erényeit minden angol ember szereti és akinek 
gyengéit mindenkor kész erényei közé sorolni, márcsak azért is, 
mert könnyen önmagát ismerheti fel bennük. Nem egy személyről 
szóló tanulmányt látunk itt, hanem magát a személyt, nem az élet
ből kiragadott túleszményített főhőst, hanem magát az életet.

Dickens nem éri be azzal, hogy egy rokonszenves egyéniséget 
állít oda elénk a maga elszigeteltségében, mint azt a XVIII. és XIX. 
század humoristái előtt tették. A pickwicki környezetben található, 
alakok, vagy a főhős jellemének egy-egy oldalát testesítik meg, mint 
Snodgrass, Tupman és Winkle, vagy olyanok, akik őt más működési 
körben, esetleg más jellemvonásokkal kiegészülve képviselik, mint 
Wardle és a hűséges Sam Weller.

Ezek a tökéletesen megrajzolt alakok azután olyan élménysoro
zatban részesülnek, amely az olvasóban elmaradhatatlan elismerést, 
elragadtatást vált ki. Kevés könyv van, ahol a cselekmény fejlődés- 
menete annyira kiszámíthatatlan, mint itt. Eleinte csupán mulatunk 
a ragyogó részleteken, de nevetésünk később a legmélyebb rokon- 
szenvvé változik át, amint Pickwick különböző kalandjaiban a jó
szívűség, az együgyű ártatlanság mintaképévé válik. Be kell látnunk, 
hogy az életben is sokszor csak egy lépés választja el a magasztosát a 
nevetségestől. Minden meseszerűség ellenére is érezzük, hogy az író 
nagyon is megközelítette a valóságot. A jelen örömei és szenvedései,
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érzelmei és szenvedélyei zúgnak el fülünk mellett. Az aprólékos rész
letezésben ezek mindig realisztikusak, de egyszersmind megvan ben
nük a fantasztikus elem is. Leírásuk pedig kizárólagosan a szereplők 
szemléletének megfelelő. Bz a fantasztikus-realisztikus eszmevilág- 
tele van ellentétekkel! Éppen ez az ellentmondás az egyes képek rea
lisztikus részletezése és a fantasztikus megfogalmazás között hat első
sorban ellenállhatatlan humorral. Ha ez a komikum egyes esetekben 
még oly groteszk is, soha sem rút vagy valótlan, mert mindig biztos 
vonásokkal megrajzolt, határozott egyéniséget érzünk mögötte, aki 
képes arra, hogy az ellentmondásokat szoros összhangba olvassza 
össze. Ez az egyéniség már nem szorul rá ízléstelen, erőltetett ko
mikus kalandokra, ellenben meg tud maradni a mellett a tiszta, 
népszerű humor mellett, amely mindig szórakoztat.

A Pickwickiek szerzőjének mindenféle olvasó számára van mon
danivalója. Megtalálja ebben az írásban amit keres a hangosan kacagó 
népies ízlés, amikor Pickwick igáslova- elszabadul, vagy amikor a 
jámbor lélek nyakig jéghideg vízben kénytelen hosszabb időt eltöl
teni. A jellegzetes, különös jellemekben gyönyörködő tanult ember .szá
mára ott van a sokszor szemtelen, de ennek ellenére szigorúan becsü
letes Sam Weller. Sőt a filozófus is felfedezheti torzképét a bebör
tönzött cipész személyében, aki éjszakai nyugalmát — bár ott van 
mellette az ágy is — mindenképpen a négylábú asztal alatt akarja 
eltölteni, mert boldogabb napjaiban mindig mennyezetes ágyban 
aludt és kényszerűségében a jelenlegi jó helyett inkább az esetleg 
elkövetkezendő legjobb elképzelését választja.

Ez a dickensi humor azért oly nagyszerű és hatásos, mert egy 
teljesen kialakult világnézet rejtőzik mögötte, amely egyaránt filozo
fikus és optimisztikus. Még amikor a bezárt cipész életbölcseletét 
adja, akkor sem ismerhető fel benne smolletti vagy fieldingi szarkasz
tikus keménység vagy támadás. Ha még oly furcsák is a gonosz ügy
védek példái, Doddson és Fogg alakjai, a megbízhatatlan bírák, a 
csaló orvosok és az alkoholista lelkipásztorok, Dickens mégsem harag
szik .reájuk, hanem barátságos mosollyal engedi őket útjukra. Ezt 
azonban csak az az író képes így értelmezni, akinek lelkében a vidám, 
kedélyes optimizmus az uralkodó tényező.

Ennek az opitimizmusnak a kifejezéséhez elegendő volt számára 
ez a kalandos románc. Harrison, az ismert angol tudós azt mondo'tta 
a „Pickwick ”-ről, hogy ez a könyv ama müvek közül való, melyek 
kritikán felül állanak. Az igaz, hogy regénynek nem nevezhető, de 
kétségtelen, hogy olyan valami, ami sok szempontból jobb annál. 
Nincs olyan szabályosan felépített elbeszélő mű az angol irodalom
ban, melyből az elpusztíthatatlan ifjúság természetes érzése úgy ki- 
sugárzódnék, mint ebből a pikaroszk-sorozatból. Az írói technika csak 
arra törekszik, hogy bizonyos jellemeknek alkalmuk legyen egyénisé
gük kifejtésére. Nem regény, mert minden regénynek van befejezése.
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Pickwick és alakjai azonban nem fejezhetik be teendőiket. Az a hely, 
ahol a nyomtatott sorok végetérnCk, nem lehet vége annak, amit a 
szereplőkről előzőleg hallottunk. Befejeződhetett volna a könyv pl. 
ott is, amikor Mr. Pickwick jóakarójának, Mr. Nupkinsnak segítsé
gével kiszabadult fogságából, vagy amikor kihalászták a jéghideg 
vízből, vagy még számos más mozzanattal is. Mindamellett meg len
nénk arról győződve, hogy az nem lehet a történet befejezése, mert 
tudnók, hogy Mr. Pickwick talán megváltozott körülményekkel és 
névvel is, de még mindig megtalálható a hosszú magányos ország- 
útakon vagy a nagyvárosi élet mozgalmasságába beleilleszkedő ka
landjainak középpontjában. Maga Dickens is csak ezt érezhette, hisz 
még két évvel később is komolyan foglalkozott azzal a gondolattal, 
hogy kedvenceit újból az angol közönség elé állítja. Nagy kár, hogy 
ezt a szándékát sokirányú elfoglaltsága miatt nem valósíthatta meg.

Ha a siker alapján akarunk következtetni valamilyen irodalmi 
termék kiválóságára, akkor a Pickwick esetében csak csodálattal 
adózhatunk; alig van hozzá hasonló az angol irodalomban. Minden 
egyes szám nagyobb érdeklődéssel találkozott. Alig néhány hónap 
leforgása után oly népszerűek lettek főalakjai, hogy az emberek több
sége róluk beszélt; kereskedők árúikat kínálták a körülrajongott 
szereplők neveinek felhasználásával, egy-egy váratlan fordulat az 
elbeszélés folyamán sokszor egész vitákra adott alkalmat.

Példányszámának gyarapodása — az akkori állapotokat figye- 
lembevéve — meseszerűnek tűnik. Az első számból 4000 példány 
jelent meg, a tizenötödik szám elkészítésénél több mint 40.000-et 
kellett kiadni. Minden társadalmi réteg, a legelőkelőbb éppen úgy, 
mint a legszegényebb néposztály, egyforma elragadtatással olvasta. 
Az író vidámságának és egészséges humorának bája, kifogyhatatlan 
tréfaözöne, a megfigyelésekben rejlő pontosság és világosság, a szóra
koztatás változatosságának páratlan könnyedsége, mindenkit meg
hódított. — Carlyle, a nagy történész jegyezte fel azt a mindennél 
jellemzőbb esetet, amely egy súlyos beteget meglátogató pappal tör
tént. Miután meggyőződése szerint megfelelő lelki vigasztalást adott 
a beszélni is alig tudó betegnek és már távozóban volt, csodálkozá
sára a magas lázban fekvő a következőket mondta: „Na hál’Istennek, 
a Pickwickiek következő száma tíz napon belül mindenképpen meg 
fog jelenni! Mert így ez az élet elviselhetetlen!”

Dickens egyszerre híres ember lett. Byron „Childe Harold”-ja és 
Scott „Waverley” -je óta nem volt ilyen átütő erejű siker az angol 
irodalomban. Mint névtelen dilettáns kezdett hozzá a „Pickwick” 
megírásához: mint tökéletes mester vette kezébe a tollat, hogy sor
rendben következő regényében Twist Olivér és társai viszontagságait 
megörökítse. Az eredmény, amelyet Addison, Steele, Johnson a 
XVIII. században mint az irodalmi ízlés vezetői elértek, eltörpül a 
hatalmas siker mellett, amely ezután Dickens egy-egy tollvonását
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követte. Kimutatta, hogy az, aki tiszta, önzetlen meggyőződésből 
olyan alakba önti az igazságot, amely a realizmust a legfényesebb 
képzelettel párosítja, nemcsak mulattatni, szórakoztatni, hanem al
kotni is tud. így indult el Dickens azon az ösvényen, mely végül 
is az emberiség feleszméléséhez vezetett.*

Endrödi Frigyes.

* Az értekezés második része, amely Dickens müveinek magyarországi 
hatásáról szól, külön cikk alakjában fog megjelenni az egyik irodalom- 
történeti folyóiratban.
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1. ISKOLÁNK MÚLTJÁRÓL.

A pesti evangélikus egyház 1937. december 8-án ünnepelte 150 
éves jubileumát. Szórványos történelmi adatokkal igazolható, hogy 
már a reformáció korában megalakult az evang. egyházközség váro
sunkban és még a török idők alatt is külön temploma, lelkésze és való
színűleg iskolája is volt, de a felszabadító háború után 100 éven át 
szünetelt a szervezett egyházi élet. Amidőn II. József korában végre 
lehetővé vált a gyülekezet megalapítása az egyház mindjárt termé
szetszerűen feladatának tekintette az iskolai oktatásról való gondos
kodást. Eleinte a kántortanító szerény szobája volt a tanítás szín
helye, később mind több helyiségre volt szükség, végre 1815-ben, 
négy évvel a Deák-téri templom felavatása után, felépült tőszom
szédságában az egyemeletes iskolaépület. Ebben nyilt meg az 1823. 
évben a humanitási osztály, evvel született meg a pesti evangélikus 
fiúgimnázium. A Bach-korszakban négy osztályúvá hanyatlott, de 
lassanként újból felvirult, 1873-ban volt az első érettségi vizsgálat. 
1864-ben épült a Sütő-utcai gimnáziumépület, a jelenlegi leánygim
názium székhelye. 40 évig volt iskolánk ebben az épületben, 1904- 
ben költözött át mai intézetünkbe. 1923-ban ünnepeltük iskolánk száz
éves fennállását, történetét ebből az alkalomból Hittrich Ödön dr. 
írta meg.

11. ISKOLÁNK AZ 1937—38. TANÉVBEN.

Iskolai hatóságok. Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerü
lethez tartozik és Dr. Ruffay Sándor püspök egyházi főhatósága alatt 
áll. Gimnáziumunk fenntartója a budapesti Deák-téri evangélikus 
magyar-német testvéregyház, az általa kiküldött közös képviselőtes
tület intézi iskolánk ügyeit. Ennek egyházi elnöke ez idő szerint 
Broschko G. Adolf esperes, mint a német egyház lelkésze, világi 
elnöke az üresedésben lévő közfelügyelői tisztség helyettesítője Becht 
Albert ny. takarékpénztári igazgató, közgondnok. Az iskolabizottság 
elnöke Hittrich Ödön dr. ny. igazgató, tanker, kir főigazgató, iskola
felügyelő, helyettese Renk Ernő dr. orvos, iskolai másodfelügyelő. Az 
iskolaépület gondnoka Szilágyi Egyed ny. min. tanácsos.

Az állami főfelügyeleti jogot Hórmn Bálint dr., majd gr. Teleki 
1 ‘ál dr. vallás és közoktatásügyi miniszter gyakorolta Pintér Jenő dr. 
tanker, kir. főigazgató révén.

A főigazgató megbízásából a görög nyelvi órákat Horváth Endre 
dr. egyet. m. tanár, az angol órákat Kónya Sándor, a gyorsírási órá-
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kát Kandói Kiss József dr., a testnevelési órákat pedig Ábraliám 
Géza tanulmányi felügyelők látogatták.

Üdvözlések. Dr. Raffay Sándor püspök urat örvendező szere
tettel üdvözöltük titkos tanácsosi méltósággal való kitüntetése alkal
mából.

Fest Sándor dr.-t, a br. Eötvös József Kollégium tanárát, intéze
tünk volt kiváló angol tanárát köszöntöttük abból az alkalomból, 
hogy a M. Tud. Akadémia tagja lett.

Zimmermann Gusztáv dr. iskolánk volt kedves tanítványát üd
vözöltük egyetemi magántanárrá történt kinevezése alkalmából.

Halottaink. Három súlyos veszteség ért bennünket a múlt év 
folyamán.

Tolnai Vilmos dr., a pécsi egyetem tanára, intézetünknek 1897 
—1906-ig működött kedves emlékű tanára, a múlt év nyarán Sopron
ban elhunyt. Ravatalára koszorút helyeztünk. Az irodalomtudomány 
és nyelvészet nagynevű munkásának emlékét mi is híven megőrizzük.

Mikolik Kálmánt, a deáktéri polgári leányiskola ny. igazgatóját, 
hivatalosan csak presbiteri tiszte fűzte iskolánkhoz, de több mint 
félszázadon át állandó meleg érdeklődés és baráti kapocs fűzte inté
zetünkhöz. Benne a magyar tanügyek egyik legrégibb, derék munká
sát vesztettük.

Németh Ödön dr., közfelügyelőt dec. 28-án kísértük őszinte 
gyásszal utolsó útjára. Róla értesítőnk elején emlékezünk meg. Rava
talánál az iskolák nevében az igazgató búcsúztatta.

Változások a tanári testületben. Iskolánkban alapítás óta 
református tanítványaink együtt tanulták a hittant az evangéliku
sokkal. Az utóbbi években protestáns vallású tanítványaink száma 
hatalmasan meggyarapodott, a múlt tanévben már túlhaladta az 
ötszázas létszámot. Főként az egyesített osztályokban már olyan 
nagyra nőtt a prot. tanulók száma, hogy nem fértek el a rendes tan
termek egyikében sem és a hittanóra színhelyéül ilyen esetben egyedül 
a díszterem felelt meg. Ilyen körülmények között üdvös megoldás 
volt, hogy a református egyház az idei tanévtől kezdve külön hitok
tató lelkész megbízásáról gondoskodik. A kiküldött Pap Ferenc tisz- 
teletes személyében olyan egyéniséggel gyarapodott tantestületünk, 
akinek eddigi működése alapján bizton remélhetjük a hagyományos 
testvéri szellem továbbápolását.

A második félévben két tanártársunk munkáját voltunk kény
telen nélkülözni. Loisch János dr. betegszabadságon volt, Kerecsényi 
Dezső dr.-t pedig egyházi főhatóságunk hozzájárulásával a Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszter úr a budapesti tanárképzőintézei gyakorló 
gimnáziumához osztotta be. Óráikat részben testületünk állandó 
tagjai látták el, másrészt a VKM. megbízásából Blázy László oki.
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középiskolai tanár és az egyház megbízásából Pór Mihály oki, közép- 
isk. tanár. Az órabeosztás változásait feltünteti a tantárgyfelosztás 
táblázatos kimutatása,

Loiseh János dr.-t teljes szolgálati idejének betöltésével a 
VKM. saját kérelmére nyugdíjazta. Érdemeit jövő tanévi értesítőnk 
fogja méltatni.

Kecskeméti Gábor oki. testnevelési tanár egyévi kiváló működés 
után más intézet tanára lett, óráit Kovács Béla oki. testnevelési 
tanár vette át.

A három új óraadó kartárs teljes buzgalommal igyekezett inté
zetünk hagyományaihoz simulni. A többi munkatársunk már évek 
során át működik intézetünknél. A tanári kar állandósága egyik 
erőforrása iskolánk zökkenő nélküli, céltudatos munkásságának.

A tanári kar egészségi állapota az egész tanév folyamán nagy
jában kedvező volt, Loiseh János dr. szerencsés lefolyású betegségén 
kívül egy hosszabb betegeskedés sem fordult elő.

Gyakorló tanárok. A folyó tanévben a püspök úr engedélyé
vel Kőhalmy Henrik és Lizony László szakvizsgázott rajztanár- 
jelöltek töltötték gyakorlati évüket Oppel Imre vezetése mellett. 
Hasonlóképen az egyházi főhatóság engedélyével Petrik Szabolcs 
oki. középiskolai tanár működött Bogsch Sándor dr. mellett, fő
ként a IB osztály földrajzóráin

Egykori tanáraink arcképei. Kovács János ny. tanártársunk 
arcképét megfestette a volt növendékek egyesülete, az 1917-ben 
elhunyt kartársunk, dr. Hazay Olivér képét pedig az 1913-ban 
érettségizett osztálytársak. Mindkét kép intézetünk egykori növen
dékének, Sárkány Gyula festőművésznek alkotása.

A tanári kar értekezletei. A rendes havi, továbbá ellenőrző 
és osztályozó értekezleteken kívül két módszeres értekezletet ta r
tottunk. A szeptemberin az igazgató tarto tt előadást: „A nevelés 
a tanórán” címmel, februárban vitéz Réz Henrik dr. értekezett a 
német nyelv tanításáról.

Bemutató órák, A tanév folyamán a következő tanárok ta r
tottak bemutató ó rá t: vitéz dr. Dengelegi Lajos IIIB latin, dr. 
Remport Elek IIB latin, Ihász József IB latin, Éndrődi Frigyes IB 
német, Sólymos Ernő IYA német, Blázy László IVB német, Lizony 
László IB rajz, Kőhalmy Henrik IYA rajz. A bemutató órák taní
tását mindig megbeszélés követte a legközelebbi tanári értekez
leten.

A tanulók fegyelmi állapota és szorgalma. A közállapotok 
nyugtalansága kezd érezhetőbbé válni az iskola falain belül is. 
Minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon vagyunk, hogy az 
iskolai munkához föltétlenül szükséges nyugalmat fenntartsuk. 
Tanítványaink a szokottnál ingerlékenyebbeknek mutatkoznak. 
Valódi vagy vélt sérelmek esetén rögtön maguk akarnak elégtételt 
venni nem egyszer gyöngébb tanulótársaikkal szemben is. Ilyen és
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hasonló esetben többizben volt kénytelen az igazgató egyeseket 
megrovásban részesíteni. Nyomatékosan kérjük a szülői házat is a 
legerélyesebb támogatásra, mert csakis így érhetjük el az óhaj
tott célt.

Tanulás terén is sok tanulónak hanyatlott az érdeklődése, túl
ságosan elterelte őket sok minden az iskolai feladatoktól. Tanul
mányi tekintetben mégis kevesebb a kifogásunk, mint fegyelmi 
téren.

Tanulmányi versenyek. Intézetünk tanulói az idén is részt- 
vettek a Pintér Jenő dr. tankerületi királyi főigazgató vezetése 
alatt május 13-án lefolyt országos középiskolai tanulmányi verse
nyen. Az idén három növendékünk aratott sikert. Antal Gyula a 
rajzból (tanára Oppel Imre) első helyen győzött, (6 egység), vitéz 
Dezséry Endre a magyar irodalomból (tanára vitéz Réz Henrik 
dr.), Nagy Iván atermészettanból (tanára Vermes Miklós dr.), 
harmadik helyen nyert dicséretet (1—1 egység). Evvel a tizenhat 
évi versenyzéseink összegezett pontszáma 184-re emelkedett, így az 
évek folyamán szerzett első helyet megtartottuk. Száz pontnál 
többje kevés intézetnek van. Az idei verseny eredményéből meg
állapítható, hogy a vidéki intézetek újabban örvendetesen előnyo
mulnak, pedig nálunk a versenyre-küldés sok nehézséggel jár.

I tt említjük meg, hogy a tavalyi versenyben fizikából első 
győztesünk Blaho Miklós ugyancsak első helyen győzött ősszel az 
Eötvös Loránd Matern, és Fizikai Társulat által rendezett Károly 
Irén versenyen, (tanára Renner János volt). Harsányi János volt 
tanítványunk pedig, aki a tavalyi versenyen mennyiségtanból 
győzött első helyen, a Parthenon Társaság által rendezett görög 
versenyen harmadik helyre jutott (tanára Ihász József volt).

Az idei tavasszal a londoni Angol Tanács (British Council) 
angol nyelvből iskolánként írásbeli versenyt rendeztetett. Az egyes 
iskolák házi versenyének győztesei vagy jutalomkönyvben része
sülnek, vagy pedig két hetet Angliában tölthetnek díjtalanul, az 
oda- és visszautazás költségeit is beletudva. Az iskolai verseny 
győztese, Farkas Gábor VIII. osztályú tanuló beküldött dolgozata 
alapján megnyerte az ingyenes angliai tanulmányutat (tanára 
Endrődi Frigyes).

Harkányi János matematikai pályázatának versenyét a jelen 
tanévben május 21-én tartottuk 9 VII. o. és 5 VI. o. tanuló részvé
telével A díjat Taksony György VIIB o. tanuló nyerte meg, Bar
tók László VIIB o. tanuló dicséretet kapott.

Vitéz avatás. Május 22-én Székesfehérvárott a Kormányzó Űr 
Őfőméltósága két tanítványunkat, mint várományosokat vitézzé 
avatta: Szepetneki János VIIB és Székely Géza VI. o. tanulókat.

Légoltalmi kiképzés. Iskolánk légoltalmi parancsnoka Sárkány 
Sándor dr. előadást tartott a légoltalom alapelveiről iskolánk ifjú-
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sága előtt. Április 29-én házi légoltalmi riadó volt az egész ifjú
ság bevonásával. A kiképzést az egyes szaktanárok, elsősorban a 
testnevelési tanárok végezték.

Egészségi állapot. Az idei tanévben aránylag sok hevenyfer
tőző betegség volt elsősorban alsó osztálybeli tanítványaink között, 
de azért elvétve a legmagasabb osztályokra is átharapódzott. Leg
gyakoribb a kanyaró volt, több mint 100 esettel, szórványosan a 
vörheny is előfordult. Szerencsére a súlyosabbnak mutatkozó esetek 
is jóra fordultak.

Korcsolyázás. Az idén is, mint a megelőző években, kibéreltük 
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. Az idei tanévben sajnosán kevés napon volt jég- 
alkalom.

Tej- és kakaófogyasztás. Az iskolában az óraközi szünetekben 
8200 darab 2 dl-es üveg tej (1640 liter) és 11.300 darab 2 dl-es 
üveg kakó (2260 liter) fogyott el. Ebből a mennyiségből a tanulók 
ingyen kaptak 2063 üveg (412.6 liter) tejet és 2052 üveg (410.4 
liter) kakaót. Az ingyen ellátás céljára az Ifjúsági Segélyegylet 
300 P-t, az Ifjúsági Gyámintézet 80 P-t és a Volt Növendékek 
Egyesülete 90 P-t adott.

Simonyi-alap. A várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány a deák
téri evangélikus magyar—német testvéregyházak iskoláinak leg
nagyobb alapítványa. Ennek az alapnak tulajdonát képező Hajó
utca 8—10. számú bérpalota jövedelméből fedezi a fenntartó egy
ház az iskolák költségvetési hiányait és részben a tantestületek 
lakáspénzét is. Az idei év várható jövedelméből a közös képviselő- 
testület határozata még külön is ju ttato tt az egyes intézeteknek 
felszerelésre és utazási ösztöndíjra. Iskolánk 900 P-t kap, a tanári 
könyvtár fejlesztésére, s két 500 P-ős ösztöndíj teszi lehetővé két 
kartársunk külföldi tanulmányútját.

Adományok kimutatása. A könyvtárak és szertárak részére 
történt ajándékozásokat az illető gyűjteményekről szóló jelentések 
közük. Jótékonycélra és jutalmazásra szánt adományok:
1889-es érettségizők jutalmazó adománya egy V n. és egy VIII. o. 
tanuló nyaraltatására 200 P,
Beck József úrtól karácsonyi adomány 100 P,
Deckner Marcel r.-t. igazgató úrtól segélyezésre 100 P,
Doroghi Ervin dr. ügyvéd úrtól segélyezésre 100 P,
Fasori Ev. Nőegylet karácsonyi adománya szegény tanulók

nak 50 P,
Fellner Pál orsz. képviselő úr pályadíja 300 P,
Kelemen Frigyes dr. ügyvéd úr adománya jutalmazásra 40 P, 
Deák-téri német egyház ösztöndíjra 30 P,
Gusztáv Kornél dr. ügyvéd úrtól jutalmazásra 100 P,
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Harkányi János műszaki főtanácsos úrtól matematikai pályadíjra 
10 P,

Hálás szülő adománya diákjóléti célra 70 P,
Ifjúsági Gyámegylettől karácsonyi segélyezésre 30 P, 
özv. Mauthner Alfrédné úrnőtől segélyezésre 50 P,
Névtelen karácsonyi adománya 50 P,
Névtelen szülő adománya kisebb diákoknak 30 P,
N. N. adománya diákjóléti célra 100 P,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkár úrtól ösztöndíjra 50 P,
Simon Sándor dr. egyet, magántanár úrtól ösztöndíjra 25 P, 
Vallás- és közokt. Minisztérium tanulmányi segélye Vieszt Zoltán 

1937-ben érettségizett tanulónak 40 P,
Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából karácsonyi segé

lyezésre 460 P,
Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából szegény tanulók 

tejellátására 150 P, tandíjhátralékosoknak 200 P, ösztön
díjra 100 P,

Volt Növendékek Egyesületétől jutalmazó ösztöndíjakra 200 P, 
Báró Weiss Jenő gyárigazgató úrtól segélyezésre 50 P, 
Sonnenberg Marcell dr. úrtól önképzőköri pályadíjra 50 P, 
Rigler József Ede papírneműgyár r.-t. 900 darab füzetet ajándé

kozott szegénysorsú tanulóknak kb. 300 P értékben.
Pesti magyar evang. egyház szegény tanulók étkeztetésére 600 P, 
Volt Növendékek Egyesületének segélyalapja ugyanerre a célra 

180 P,
Bankok és Takarékpénztárak Egyesülete szegény tanuló ellátási 

díjára 300 P,
Természetbeni adományok az internátusnak:

Hottovi Károly (Tatabánya) hízott sertés,
Sigray István (Agárd) 15 q burgonya,
Mittermann Béla (Budapest) hal, nyúl, fácán,
Budapesti Korcsolyázó Egyesülettől ingyen bérletjegyek a műjég

pályára.
Petrik Szabolcs az Ifjúsági Osztálykönyvtárnak 56 kötet Verne

regény.
Felülfizetések a Dal- és Zeneegyesület március 6-iki I. hang

versenyén: Brandtner Ferenc VII. o. t. 1 P, Brandtner Pál 5 P, 
Huppert Iván II. o. t. 2 P, Mikola Sándor főigazgató 5 P, Milkó 
Pál földbirtokos 10 P, Münnich Aladár 7 P, Patay Mihály 1 P, 
Renner János 3 P, Ungár György II. o. t. 4 P. összesen 38 P.

A Dal- és Zeneegyesület május 7-iki II. hangversenyén: Ungár 
György II. o. t. 1 P, Láng Gusztáv 5 P, dr. Brandtner Ferenc 5 P, 
ifj. Egerváry Gyula I. o. t. 0.50 P. összesen 11.50 P.

Gyűjtés a Luther-szoborra. Két részben rendeztünk; február 
hó folyamán a tanulók között, március hónapban gyüjtőívekkel. A 
gyűjtés eredménye osztályonként (az első szám a tanulók közti, a
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második a gyüjtőívekkel végzett gyűjtést mutatja). IA 20.20, 29.65; 
1B 17.68, 66.50; HA 17.70, 13.28; 1IB 16.00, 36.40; IIIA 23.06, 13.90; 
KIB 18.30, 37.53; IVA 33.00, 24.63; IVB 21.40, 30.66; V. 20.30, 
52.38; VI. 24.40, 28.56; VIIA 15.70, 23.90; VIIB 25.90, 120.00; VIII. 
22.90, 11.11; internátus 45.46. Az elsőgyüjtés összege 322.00, a 
másodiké 488.50. Együttvéve tehát a Luther-szoborra 810.50 P-t 
gyűjtöttünk. Ezen kívül a tanári kar adománya: 153 P.

Gyűjtés a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület javára. Az IA 
osztály 40 P-t, az IB oszt. 45 P 50 f-t, a IIA oszt. 45 P 80 f-t, a 
IIB oszt. 47 P 50 f-t gyűjtött e cálra. A gyűjtés összege 178 P 80 f-t.

Takarékossági akció. A múlt tanévben kapcsolódtunk be a 
Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár takarékossági 
persely-akciójába. Ebben a tanévben is résztvettünk a persely
akcióba az IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, és IVA osztályokkal. Az év 
folyamán a perselyekben megtakarított és betétkönyvekbe beírt 
összeg 1066 P-t te tt ki.

Kirándulások. A húsvéti szünidőben tett délolaszországi tanul
mányi kirándulásról, valamint a május hó 26—29-én Sárkány Sán
dor dr. tanár vezetésével rendezett mátravidéki kirándulásról 
külön emlékezünk meg. Kisebb kirándulásaink a következőkben 
soroljuk fel:

Az IA és IB osztály környezettanulmányt végzett a Város
ligetben október hóban Bogsch és Vermes tanárok vezetésével. Az 
IB oszt. a Zugligetben és a Jánoshegyen volt májusban Blázy és 
Vermes tanárokkal. A IIA és IIB oszt. megtekintette az állatkertet 
Csipkay, Peschko és Sárkány tanárok vezetésével október hóban. A 
IIA oszt. a Hűvösvölgyben volt Csipkay tanárral májusban. A két
IV. osztály júniusban Blázy, Petrik, Sárkány tanárokkal a Hűvös- 
völgyben volt. Az V. osztályt három Ízben vezette Bogsch tanár a 
budai hegyvidékre növénygyüjtés céljából szeptember hó folyamán. 
A VI. oszt. Sárkány tanár vezetésével megtekintette októberben az 
állatkertet, novemberben a Rákospatak környékét, márciusban a 
mezőgazdasági kiállítást. A VIIA oszt. Kilczer tanár vezetésével 
szeptember elején a Gellérthegyen volt a csillagos ég megfigyelésére, 
s a hó közepén Kilczer és Sólymos tanárok vezetésével a nyom
tatványkiállítást nézte meg. Ugyanezt megtekintette a VIIB oszt. 
Ihász és Kerecsényi tanárok vezetésével. A VIIB oszt. a Szépművé
szeti Múzeumban volt márciusban Ihász és Jánóssy tanárokkal. A
VIII. oszt. is megnézte a nyomtatványkiállítást Réz, Remport taná
rokkal. Februárban a VIII. oszt. a Ganz villamossági r.-t. budai 
telepét nézte meg Dengelegi, Kilczer, Remport és Vermes tanárok
kal. A Nemzetközi Vásáron különösen a televíziós berendezést tekin
tette meg a VIII. oszt. Remport és Vermes tanárok vezetése alatt.

Végül június 13-án az egész intézet sok szülő kíséretében hajón 
megkerülte a szentendrei szigetet és a váci Pokolcsárdában töltötte 
a nap hátralevő részét.
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Az iskolai év lefolyásának időrendje. Aug. 31. javítóvizsgálat. 
Szept. 1—2. magán- és különbözeti vizsgálatok. Szept. 3. megnyitó 
ünnep. Szept. 4 a tanítás kezdete. Okt. 6. ünnepély. Okt. 15. az 
igazgató felolvasása. Okt. 31. reformáció-ünnepély. Nov. 1. szünet. 
Nov. 11. szünet. Nov. 23. gyámintézeti sajtóest. Nov. 29. szülő érte
kezlet. Dec. 5. film az olimpiai versenyekről. Dec. 6. szünet. Dec. 
22—jan. 6. karácsonyi szünet. Jan. 31—febr. 2. félévi szünet. Febr. 
15. v. Dengelegi Lajos előadása. Márc. 6. Dal- és Zeneegyesület I. 
hangversenye. Márc. 14. Csipkay Sándor és Endrődi Frigyes szék
foglaló előadásai. Márc. 15. nemzeti ünnep. Ápr. 7. Hiterősítő elő
adás. Simonyi-ünnep. Ápr. 29. légoltalmi házi riadó. Május 7. II. 
hangverseny. Május 9. Horváth Endre és G-yóni Ferenc előadásai. 
Május 11. a V ili. oszt. utolsó tanítási napja, az iskolai hősi emlék 
megkoszorúzása, ballagás. Május 12. és 14. összefoglalások a VIII. 
osztályban. Május 13. országos tanulmányi verseny. Május 15. dep- 
rekáció és úrvacsora. Május 16—19. írásbeli érettségi vizsgálat. 
Május 26—30. szünet. Május 31ó tornaünnepély. Június 1—4. és 
7—9. szóbeli érettségi vizsg. Június 8—11. összefoglalások. Június 
9—10. magánvizsgálatok. Június 13. hajókirándulás. Június 14. 
évzáróünnep. Június 15. beírás a II.—VIII. osztályba. Június 22. 
beírás az I. o.-ba.

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 Adrás 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 99 éves.
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A vallástan tanítása. A református tanulókat Pap Ferenc hit
oktató lelkész tanította. A római katolikus hittant valamennyi osz
tályban Fuhrmann Ernő hitoktató lelkész tanította. Izraelita vallás
tanárok Havas Manó dr. szakfelügyelő és Wirth Ferenc dr. voltak.

Altisztjeink. Andits József kapus, hadirokkant, szakaszvezető, 
szolgálati éveinek száma 26. Prepszent István II. o. altiszt, szol
gálati éveinek száma 11. Ötvös József II. o. altiszt, szolgálati évei
nek száma 3.

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 az „Ifjú Évek”-be, fel
olvasásokat tartott evang. egyesületekben és az intézetben.

Bogsch Sándor dr. a „Szepesi Egyesület Budapesten” titkára. 
Kubacska András dr. működéséről megjelent egy cikke a bp. ág. h. 
ev. gimnázium 1936—37. évi értesítőjében.

Endrődi Frigyes. Angol irodalomtörténeti és az angol-magyar 
történelmi kapcsolatokra vonatkozó cikkeket írt a Danubian Review 
és az Egyetemes Philologiai Közlöny c. folyóiratokba. Székfoglaló 
előadást tartott Dickensről a „Pickwick Klub” 100 éves jubileuma 
alkalmából.

Gyóni Ferenc dr., az Eötvös-Collegium Volt Tagjai Szövetsége 
választmányának tagja, a Gyóni Géza Irodalmi Társaság tiszteletbeli 
levéltárosa. Cikket írt a Békésmegyei Közlöny 1937. jún. 25.— júL 
3. számaiba „Gyóni Géza szarvasi-csabai verses notesza ” címen Gyóni 
Géza szarvasi és békéscsabai diákkoráról, a Kőrösvidék jún. 27-iki 
számába pedig Gyóni Géza későbbi békéscsabai emlékeiről. 1938. 
május 9-én iskolánkban: „Miért tanuljunk görögül?” címen tartott 
előadást.

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

Jánossy István dr., a pesti ev. magyar gyülekezet egyháztaná
csosa, az evangélikus egyetemes tanügyi bizottság tagja.

Kerecsényi Dezső dr., emléklapos zászlós , a Protestáns Szemle 
felelős szerkesztője, a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának meghívott tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Tár
saság jegyzője, az Eötvös-Collégium Volt Tagjai Szövetségének vá
lasztmányi tagja. A budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen vezette a magyar szakos hallgatók két csoportjának iro
dalomtörténeti proszemináriumi gyakorlatait. Irodalmi és pedagógiai 
előadásokat tartott a rádióban és a Budapesti Tanári Körben. Részt- 
vett a líceumok magyar nyelvi és irodalmi tantervét megállapító
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munkában. Irodalomtörténeti tanulmányai, kritikai cikkei és népne
velésügyi dolgozatai jelentek meg az Irodalomtörténet, Magyarság- 
tudomány, Magyar Szemle, Protestáns Szemle, Protestáns Tanügyi 
Szemle, Etudes Hongroises és Nouvelle Revue de Hongrie c. folyó
iratokban.

Kilczer Gyula, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület pénztárosa.
Loisch János dr. kiadta Weber Rudolfnak, intézetünk egykori 

tanárának „Liederbronn” című verskötetét, továbbá a Szepesség 
térképét német nevekkel, újonnan átdolgozva. Megemlékezést írt 
Tolnai Vilmosról a Protestáns Tanügyi Szemlébe.

Losonczi Zoltán dr., a Magyar Tudományos Akadémia nyelv- 
tudományi bizottságának meghívott tagja, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság választmányi tagja, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület 
titkára. Tanulmányt írt a Magyar Tudományos Akadémia Szent 
István Emlékkönyvébe „Milyen lehetett a magyar köznyelv szókész
letében és nyelvtanában Szent István trónraléptekor ? ” címmel. A 
Protestáns Szemlében Tolnai Vilmosról szóló megemlékezése jelent 
meg. Ugyané folyóiratban nyelvtudományi munkákat, a Protestáns 
Tanügyi Szemlében pedig német pedagógiai folyóiratokat ismertetett.

Mikó Imre, emléklapos tüzérhadnagy, a Testnevelési Tanárok 
Országos Egyesületének háznagya. Cikkeket írt az Ifjúsági Testne
velésbe.

Oppel Imre, emléklapos főhadnagy, két ezüst és egy bronz Sig- 
num-Laudis tulajdonosa a kardokkal, a Magyar Rajztanárok Orszá
gos Egyesületének igazgatósági tagja, az Orsz. Ev. Tanáregyesület 
ellenőre, az Orsz. Frontharcos Szövetség II. kér. főcsoportjának 
intézőbizottsági tagja. Több arcképet festett. A húsvéti szünidőben 
tanulmányi kirándulást vezetett Olaszországba.

Peschko Zoltán áll, képesített orgonaművész, a fasori evang. 
templom orgonása, a Fasori Evang. Énekkar karnagya, a B. H. E. V. 
dalárdájának karnagya. Közreműködött az intézeti ünnepélyeken. 
Április 3-án Forrai Miklós Kamarakórusával együttes hangversenyt 
rendezett a Zeneművészeti főiskolán. Közreműködött a Ref. szeretet 
szöv. októberi, az Óbudai Ev. Nőegylet decemberi Zenemüv. főisk. 
hangversenyén, a Fasori Ev. Nőegylet dec. 12-iki templomi hangver
senyén, a Budapesti ev. énekkarok január 23-iki, május 3-iki, május 
26-iki Deák téri és márc. 13-iki óbudai zenés-áhitatokon. Vezényelte a 
Fasori Ev. Énekkart a Kelenöldön, a Kálvin-téri ref. és az Üllői-úti 
ev. templomokban tartott vallásos estéken, több rádiós istentiszteleten 
kísért nőegyleti teákon stb. A Magyar Énekoktatók Országos Egye
sületének (MÉOE) társelnöke, a kerületi és egyetemes énekügyi 
bizottság tagja, az Evangélikus Élet munkatársa. Megjelentek cikkei, 
kritikái, az Evangélikus Életben, Evangélikus Családi Lapban és 
Evangélikus Népiskolában.
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Remport Elek dr., emléblapos hadnagy, a bronz vitézségi érem 
és bronz Signum-Laudis tulajdonosa. Az Orsz. Evangélikus Tanár
egyesület jegyzője, a Fasori Luther-Szövetség igazgatója. Az I f jú 
Evek felelős szerkesztője. Versei jelentek meg a Napkeletben, Magyar 
Protestánsok Lapjában, Harangszóban, Luther Naptárban. Cikket 
és verseket írt a Soproni Ev. Líceum, Emlékkönyvébe. Maróthy Jenő
ről nekrológot írt a Protestáns Szemlébe. Költeményeiből olvasott fel 
Bpesten a Reformáció vigadói emlékünnepén, Alagon és Rákosszent- 
mihályon vallásos estélyek alkalmával és több ízben Budapesten. Elő
adást tartott a Fasori Luther-Szövetségben.

Renner János dr., tanulmányi felügyelő a természettanra a bu
dapesti tankerületben, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület mennyi
ségtan-természettudományi szakosztályának elnöke, a X. kér. lelkészi 
kör egyháztanácsának tagja, cikket írt a Protestáns Tanügyi Szem
lébe „A fizika középiskolai tanításának célja és módszere” , az Ifjú 
Évek c. folyóiratba „Ásványi kincsek kutatása fizikai módsze
rekkel” címmel. Előadást tartott az Orsz. Evangélikus Tanáregye
sület mennyiségtan-természettud. szakosztályában didaktikai kér
désről.

vitéz Réz Henrik dr., a budapesti m. kir. Középiskolai Tanár
képzőintézet megbízott előadója, a Magyar Cserkészszövetség Köz
ponti fegyelmi bíróságának rendes tagja, a budapesti VII. kér. 
Horthy Miklós Polgári Lövész Egyesület társelnöke. Emléklapos fő
hadnagy, kétszer a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa. A hazai 
németségre vonatkozó telepítéstörténeti, néprajzi, irodalomtörténeti 
és kritikai cikkei jelentek meg a Zeitschrift für Volkskunde (Berlin), 
Volikswart (Újvidék), Egyetemes Philologiai Közlöny, Századok és 
Protestáns Tanügyi Szemle című folyóiratokban és a Neues Sonntags
blatt c. lapban. Pedagógiai tanulmánya a Prot. Tan. Szemlében „A 
német nyelv tanításának célja és módszere” címmel. Előadást tar
tott a Fasori Evang. Nőegyletben.

Sárkány Sándor dr., a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudo
mányegyetem növényélettani intézetének díjtalan tanársegédje, egye
temi prosz. előadó. A Természettudományi Társulat Egyetemes Szak
osztályának jegyzője. Az „International Association of Wood Ana
tomists” tagja. Az I. csekészkerület körzetellenőrző tisztje. Az Uj 
Idők Lexikonának és a „Kis Enciklopédia” 1938. c. mű munkatársa. 
Előadásokat tartott a Természettudományi Társulat Egyetemes szak
osztályában, Növénytani szakosztályában,-a Székesfővárosi Népműve
lési Bizottság Egészségügyi telepén, az Orsz. Ev. Tanáregyesület 
természettud.-mennyiségtani szakosztályában Budapesten és Sopron
ban. Megjelent dolgozatai, illetve cikkei: Biológiai tényezők a neve
lésben (Egészség, 1937 V III.), Szövetfejlődéstani vizsgálatok az 
Aristolochia Sipho szárában (Bot. Közi. 34. kötet), Űj módszer



44

anthrakotomiai vizsgálatokhoz (u. o.), Az új középiskolai tanterv és 
a természettudományok (Termtud. Közi. 1937.), A Szeleta-barlang 
faszénmaradványai (Bot. Közi. 35. kötet). Több ifjúsági ismeret- 
terjesztő cikket írt az Ifjú Évekbe.

Sólymos Ernő. Tanulmánya jelent meg angol nyelven a Danu- 
bian Review c. folyóiratban a magyarországi angol művelődés kez
deteiről. Ismeretterjesztő cikkeket írt az I f jú Évek c. folyóiratba. 
Cserkészvezető.

Sólyom Jenő dr., a Keresztyén Igazság társszerkesztője, az Egy
házegyetem ifjúsági belmissziói, theológiai és lelkészképesítő bizott
ságának, a Csarkészszövétség országos intézőbizottságának tagja; 
munkatársa volt az Egyházegyetem által kiadott „Belmissziói elő
adásoknak ’ ’ ; könyvet ismerteti a Protestáns Szemlében; előadást 
tartott a budapest-kelenföldi, pestszenterzsébeti és rákosszentmihályi 
egyházközségben.

Vermes Miklós dr., cikkeket írt a Természettudományi Közlöny, 
Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, Ifjú  Évek c. folyóiratokba. Elő
adást tartott az Evangélikus Gimnázium Volt Növendékei Egyesü
letének közgyűlésén a savas és lúgos kémhatásról, az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület természettudományi-mennyiségtani szakosz
tályán iskolában használható elektromos rezgőkörökről, a Természet- 
tudományi Társulat egyetemes szakosztályán a fényerősségmérés 
újabb haladásáról és a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szö
vetségének matematikai-természettudományi szakosztályán a szem 
geometriai optikájáról.

IV. RENDKÍVÜLI TANTÁRGYAK.
Német nyelv. Tanította vitéz Réz Henrik dr. Célja a német for

dításban és társalgásban való gyakorlás. Közös olvasmány volt 
J. P. Hebel, Schatzkästlein c. müve. Beszédgyakorlatok a minden
napi életből és az olvasmányok alapján. Résztvett heti 2 órában 
14 tanuló. A tandíj havi 5 pengő volt, 2 tanuló ingyen járt, 2 a 
felét fizette.

Francia nyelv. Tanította Kerecsényi Dezső dr. Tanulta heti 2 
órában 8 tanuló. Kezdő volt 2, haladó 6. Végzett anyag: a) Kez
dők: A francia nyelvtan elemei, könnyebb beszédgyakorlatok, b) 
Haladók: A francia nyelvtani ismeretek bővítése, irodalmi olvas
mányok (kisebb elbeszélések, nehezebb beszédgyakorlatok az olva
sottak alapján. A tandíj havi 5 pengő volt.

Angol nyelv. Tanította Endrődi Frigyes. Célja az olvasmá
nyok alapján szerzett szókincs és nyelvi sajátságok megismerése 
mellett az angol nyelvnek minél gyakorlatibb felhasználása külö
nös tekintettel a társalgásra. A használt olvasmánysorozat a hang
lemezekkel kiegészített Audio-Vox Language Course c. tanfolyam
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ból volt. Résztvett heti 2 órában 12 tanuló. A tandíj havi 5 pengő 
volt.

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 
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 osztályból 39, a 1VB osztály
ból 41 tanuló , összesen 80 növendék. A tanulók 4 csoportban, heti 
1—1 órában dolgoztak a számukra kijelölt és szakszerűen felszerelt 
munkahelyen. A kísérleti felszerelést, s a vegyszereket iskolánk 
adta. A tanulók félévenként 10—10 P díjat fizettek; ezen díj teljes 
fizetése alól felmentést kaptak a szegénysorsúak és tandíjmentesek.

A gyakorlati anyag megválogatásánál figyelemmel voltunk 
tankönyvünkre, Toborífy Zoltán: Ásványtan és kémiá-jára. Hasz
nos útbaigazításul szolgáltak Hankó Vilmos, Méhes Gyula, Jeges 
Sándor idevágó munkái, továbbá a Reichert—Zeller—Koch-féle 
Ásványhatározó. Vezető tanár: Dr. Sárkány Sándor. A gyakorlat 
anyagának beosztása a következő vo lt:

Kémiából: A Bunsen-égő szerkezete, működése és kezelése. A 
fa anyagainak kimutatása. Üvegtechnika. Vízforralás, szűrés, oldás, 
párologtatás. Kristályosítás. A víz analízise. Oxigénfejlesztés. 
Oxigénbomba. Kísérletek oxigénnel. Hidrogénfejlesztés. Hidrogén
bomba. Kísérletek hidrogénnel. A levegő szétbontása. Folyékony 
levegővel kísérletek. Fémek és nemfémek oxidálása lángban. Keve
rékek, elegyek és vegyületek készítése. Kémiai folyamatok: helyet
tesítés, eserebomlás és kicsapás. Chlorfejlesztés. Savak, bázisok és 
sók tulajdonságai és felismerésük. Széndioxid, széndioxidfejlesztés 
és kísérletek. A fontosabb fémek, nemfémek, savak, bázisok és sók 
vizsgálata.

Ásványtanból: A tanult kristályok elemzése. Az ásványok geo
metriai, fizikai és kémiai tulajdonságai. Kristályrendszerek értel
mezése. Fajsúlymérés. Keménységmeghatározás gyakorlati alapon 
és Mohs-féle sorozattal. Szín. Átlátszóság. Karc. Hasadás. Vegyi 
szerkezet. Oldódás. Lángszínezés. A 25 leggyakrabban előforduló 
ásványi önálló kristálytani, fizikai és kémiai vizsgálata.

Kőzettanból: A fontosabb vulkáni-, üledékes- és metamorf
kőzetek vizsgálata, alkatrészeik, szöveti szerkezetük megállapítása.

Földtanból a geológiai erők működésének eredményeit és a 
mai térszíni formák kialakulásának értelmezését kirándulás kere
tében sajátították el a növendékek.
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Növénytani gyakorlatok. A növénytani gyakorlatok szervesen 
kiegészítik az elméleti oktatást. A tanulók saját megfigyeléseik és 
kísérleteik alapján gyakorlati úton elsajátítják a növények külső, 
belső szerkezetére vonatkozó tudnivalókat és a legegyszerűbb élet
törvényeket. Gyűjtött anyagból preparálnak, herbáriumot készíte
nek, Jávorka S .: „A Magyar flóra kis határozója” alapján meg
határozásokat végeznek.

A gyakorlatokon az Y. o. 34 növendéke vett részt két csoport
ban, heti 1—1 órában. A tanulók félévenként 8 P gyakorlati díjat 
fizettek, ennek fejében a szükséges laboratóriumi anyaggal és fel
szereléssel láttuk el az egyes munkahelyeket. Egy-egy munkahe
lyen 2—2 tanuló dolgozott 1 mikroskopiummal. Szegénysorsú jó- 
előmenetelű tanulók egészen vagy részben fel voltak mentve a díj 
fizetése alól. Vezető tanár: Bogsch Sándor dr.

A gyakorlatok anyaga: Őszi növények részeinek kipreparálása 
és felragasztása. Gyökér, szár, levél, virág és termés öszehasonlító 
alaktani vizsgálata. A mikroskopium szerkezete. Egyszerűbb mik- 
roskopiumi készítmények eltevése és vizsgálata. A sejtoszlási ala
kok demonstrálása. Növények vegytani vizsgálata. Élettani kísér
letek: Csiráztatás, osmosis, felszívás, párologtatás, vízvezetés, asz- 
szimiláeió, lélegzés, geotropismus, heliotropismus, mozgás és érzés. 
Párosítás, szemzés, oltás, dugványozás, bújtatás.

Rendszertanból: Néhány alsóbbrendű növény mikroskopiumi 
vizsgálata, a fontosabb virágos növények családjainak felismerése. 
Saját gyűjtésük meghatározása, rendszerezése. Ökológia és bioló
giai megfigyelések kirándulásokon.

Állattani gyakorlatok. Az állattani gyakorlatok alkalmat ad
nak a tanulóknak közvetlen szemlélet és vizsgálat alapján az állat
fajok felismerésére, meghatározására, életjelenségeik tanulmányo
zására. A biológiai és ökológiai készítményeink, a mikroszkópi 
preparátumaink, a több szempont szerint összeállított, különböző 
jellegű akváriumaink, továbbá a terrárium mind arra szolgálnak, 
hogy a tanulókat önálló tevékenykedésre serkentsék. A tanulók 
helyes ítélőképességének és természethű megfigyelési készségének 
érdekében, továbbá az érdeklődés fokozottabb felkeltése céljából 
többféle élő állatot tartottunk megfelelő körülmények között az év 
folyamán. Az állatok a természetrajzi előadóban voltak elhelyezve 
s a tanulók nemcsak a gyakorlaton és a természetrajzi óra előtt 
tehettek önálló megfigyeléseket, hanem más időpontban is. Az év 
folyamán ilymódon szerepelt állatok fontosabb képviselői: amöeba, 
különböző ázalék állatok, földi giliszta, talajféreg, pióca, különböző 
csigák, vizi skorpió, hátonúszó, különböző csík-bogarak és lárváik, 
hőscincér, szitakötő lárvák, különböző pókok, folyami rák, alsóbb
rendű rákok, különböző halak, többféle béka, tarajos gőték, gyíkok, 
fehér egerek, denevér, sündisznó. A gyakorlatokon igen értékesek-
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nek bizonyultak a különböző állatokon végzett boncolások, melye
ket a tanulók kettő-négyes csoportokban végeztek.

A gyakorlatokon a VI. o.-ból 47, a V ili. o.-ból 1 tanuló, össze
sen 48 tanuló vett részt. A vizsgálatokhoz szükséges anyagokat és 
felszerelést iskolánk adta. A gyakorlati díj félévenként 8 P ; ezt 
az összeget a szegénysorsú és jó előmeneteld tanulóknak egészben 
vagy részben el is engedtük. Vezető tanár: Sárkány Sándor dr.

A gyakorlatok anyaga: A fontosabb szövetrendszerek vizsgá
lata mokroszkóppal, sejtállatok tanulmányozása élő állapotban, 
többsejtű állatok főbb képviselőinek rendszertani, morfológiai ala
pon való vizsgálata, részben élő állapotban, másrészben száraz és 
nedves készítményeken. Az Ízeltlábúak közül a rovarok osztályá
nak hét rendjéből egy-egy főbb képviselő szétpreparálása és mik- 
roszkópi vizsgálata. Rák-, hal-, béka, galamb-, házinyúlboncolás. 
Továbbá egyes szervek boncolása. A gyakorlatokat szervesen ki
egészítette a fővárosi állatkert akváriumában tett látogatás s a 
Rákospatakhoz vezetett gyüjtőkirándulás.

Fizikai gyakorlatok, E gyakorlatokat a munkáltató tanítás 
szellemében tartottuk a III., a VII. és a VIII. osztályban. Bár a 
gyakorlatok nem voltak kötelezők, a tanulók egészen kis kivétellel 
mind résztvettek. Ez tette lehetővé azt, hogy szorosan a tantervi 
órák anyagához igazodjunk, vagyis munkáltató órák gyanánt hasz
náljuk fel a gyakorlatokat. A gyakorlatokat részben délelőtt a 
hatodik órában, főleg azonban délután tartottuk. Mindkét III. 
osztály tanulói két-két csoportban hetenként egy-egy óráig dolgoz
tak, a két VII. osztály növendékei összesen négy csoportban, a 
VIII. osztály tanulói pedig három csoportban vettek részt e mun
káltató órákon. Felsőfokon egy-egy csoport munkaideje heti más
fél óra volt.

A tanfolyamok vezetéséért a tanárok az iskolafenntartótól 
kaptak díjazást, a tanulóktól beszedett díjakat (alsófokon féléven
ként és tanulónként 6, a felső osztályokban 8 pengőt) az elhasznált 
anyagok, továbbá elromlott eszközök pótlására, javítására és új 
eszközök beszerzésére fordítottuk. Vezérfonálnak használtuk Ren
ner János: „Középiskolai fizikai gyakorlatok” című segédkönyvét.

A IIIA és a IIIB osztályban Renner János dr vezette a gyakor
latokat. Kidolgozták a következő feladatokat: kaucsuk és acélrugó 
rugalmas megnyúlása, az emelő törvénye, súlypontmeghatározás, 
szilárd testek fajsúlyának meghatározása súlyméréssel és térfogat- 
számítással, fonálingák lengésideje, folyadékok fajsúlya, Archime
des törvénye, az úszás törvénye, közlekedő edények, a levegő nyo
másán alapuló készülékek, a hőmérő alappontjainak megállapítása, 
a melegítés és a lehűlés időbeli lefolyása, különböző hőmérsékletű 
víztömegek keverése, harmatpont, hővezetés, kísérletek folyékony 
levegővel, monochord, hangzó légoszlopok, rezonancia, a fény
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visszaverődése síktükrön, a fény törése, gyűjtő- és szórólencse, 
mágneses alapjelenségek, elektromos alaptünemények, galvánele
mek, az elektromos áram hő- és vegyihatása, az áram és a mágnes 
kölcsönös hatása, elektromágnes, az áramerősség változása a 
feszültségkülönbséggel és az ellenállással, indukált áram. A IIIA 
osztályból 50, a IIIB osztályból 40 tanuló vett részt a gyakor
latokon.

A VIIA osztályban Kilczer Gyula, a VIIB osztályban Levius 
Ernő vezette a fizikai gyakorlatokat. A gyakorlatokon a következő 
feladatokat dolgozták fe l: Logaritmikus számítóléc használata, 
egyenletes mozgás megfigyelése, szabadesés, lejtőn esés, lejtőn való 
hajítás megfigyelése, kísérletek fonálingával, egy pontban támadó 
erők összetevése, különböző alakú testek fajsúlya, folyadékok fa j
súlyának mérése bürettával és piknométerrel, Archimedes módsze
rével, súrlódási együttható meghatározása, emelő és lejtő egyen
súlya, forgató nyomaték mérése, párhuzamos erők összetevése, 
súlypont meghatározása, tétlenségi nyomaték meghatározása, ru
galmas alakváltozások, Boyle—Mariotte törvénye, spirális rugók 
rezgései, rezgési energia átadása laza és szoros kapcsolás mellett, 
húr és hangvilla, húr és légoszlop rezonanciája, Kundt-féle cső, 
fényerősségmérés, fényvisszaverődés, síktükör, fénytörés planparal
lel lemezben és prizmában, homorú tükör és gyűjtőlencse törvénye, 
gyujtótávolság és nagyítás mérése, színképek egyéni megfigyelése, 
fény elhajlási jelenségek, fényhullámhosszúság mérése.

A VIII. osztályban a gyakorlatokat Vermes Miklós dr. vezette 
és a következő feladatokat dolgozta fe l: 1. Folyadékok hőkiterje
dése. 2. Fajhő meghatározása keverési kaloriméterrel. 3. Folyadé
kok telített gőzének nyomása, a tenziógörbe felrajzolása. 4. A 
párolgási hő és az olvadási hő meghatározása. 5. Gázok hőkiter
jedése, Gay—Lussae törvényei. 6. Oldatok fagyáspontcsökkenése, 
forráspontemelkedése; molekulasúlymeghatározás ezek alapján. 7. 
Mágnesrudak póluserőssége. Erővonalak rögzítése fotografikus 
másolópapíron. 8. A mágneses térerő, a földmágnességi horizontális 
összetevő meghatározása. 9. Kísérletek elektrosztatikus gépekkel. 10. 
Lemezes kondenzátorok kapacitásának mérése elektrosztatikai 
módszerekkel. 11. Ohm törvényének vizsgálata. 12. Fémek speci
fikus ellenállásának lemérése. 13. Ellenállások kapcsolása, Kirch- 
hoff törvényei. 14. Ellenállásmérés Wheatstone-féle híddal. 15. 
Csillólámpa karakterisztikája. Kipp-rezgések előállítása csillólám- 
pával. 16. Galvánelemek elektromotoros erejének, kapoesfeszültsé- 
gének mérése Gauss—Poggendorff-féle kompenzációval; a belső 
ellenállás kiszámítása. 17. Az elektrolízis törvényei. 18. Az áram 
mágneses hatásának megvizsgálása mágneses mérleggel. 19. Elek
tromágnes mágneses momentuma, mint az áramerősség függvénye; 
a vasmag szerepe. 20. Az indukciótörvény megvizsgálása ballisz
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tikus galvanométerrel. 21. Rádiólámpa karakterisztikájának lemé- 
rése. 22. A Ganz Villamossági r.-t. budai gyártelepének megtekin
tése. 23. Az áram hőhatása; váltóáram erősségének mérése a hő
hatás alapján. 24. Kristály-detektor karakterisztikájának lemérése. 
Kísérletek Röntgen-lámpával. 25. Elektrolitek specifikus ellenállá
sának lemérése váltóárammal, Wheastone-híddal. Oldatok speci
fikus ellenállásának függése a koncentrációtól. 26. Tesla-kísérletek. 
Az induktor. 27. 2 +  1-es, pentódás rádió kapcsolásának részletes 
megbeszélése. 28. Önindukciós együttható és kapacitás mérése a 
váltóáramú ellenállás lemérése alapján, kuprox egyenirányítóval 
ellátott mavométerekkel. 29. Parallel rezgőkör ellenállása, rezonan
ciája az előbbi módszerrel. 30. A Philips-rendszerű televízió műkö
désének megbeszélése és a készülék megtekintése a Budapesti 
Nemzetközi Vásáron.

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 testcsopor
tok, 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: 
54, tandíjmentes: 11. Órák: kedd, szerde, csütörtök 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 paral- 
lel-orthogonális vetítőrendszer alapján. Alapvető feladatok: egye
nesek nyomai, valódi hosszúsága, hajlásszöge; sík ábrázolása, fő- 
és 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: 1. szerdán az utolsó órán. Részt
vevők száma: kezdők 4, Havi tan d íj: 3 P. Tanította: Oppel Imre.

Gyorsírás. Tanította Remport Elek dr. Tanulta heti IV2 órá
ban 6 tanuló. Végzett anyag az egységes gyorsírás beszédírási 
része. Tankönyv: Radnai Béla: Beszédírás.

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
d í j : 12 P 80 fill, havonkint. A tanfolyamon résztvett tanulók 
közül 7 teljesen ingyenes, 1 pedig féltandíjmentes volt,
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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 Deutsch
kunde, Zeitschrift für phys. und ehern. Unterricht. Gyarapodás 
vétel, útján. Az emberi test. 1—10 füzet. Bakos József: Az irodalom- 
tanítás esztétikai szempontjai, Bp. 1937. Der Sprach-Brockhaus. 
Leipzig, 1935. Körmöczi Emil: Vezérfonal a légoltalmi mentőosz
tagok kiképzéséhez, Bp. 1937. A „Magyarország felfedezése” c. ki
adványsorozat két kötete. Mihályi E rnő: Szent István élete és 
művei, Bp. 1938. Misángyi O ttó: A testnevelés jelentősége a köz- 
művelődésben, Bp. 1935. Ulrich Müller: Die Chemische Waffe. Ber
lin, 1935. A magyarság néprajza. IV. kötet. Maróthy Jenő: Szep
tembertől decemberig. Návay Antal és ifj. Berkó István: Légi
támadás. Petrich: A modern nyelvek tanítása, Bp. 1937. Pintér 
Jenő: Magyar nyelvvédő könyv, Bp. 1938. Radó M illa: Útmutatás 
a gázálarcok használatához. Révai Nagy Lexikona, XXI. kötet. 
Scholtz László és Urbán E rnő: Krisztus hatalmában, Bp. 1937. 
Szerb A ntal: Magyar irodalomtörténet, Bp. 1935. Virág Jenő: 
Luther önmagáról. Rudolf Weber: Zepserscher Liederbronn. Kés
márk, 1938. Ajándékképen kaptuk a Fővárosi Statisztikai Hivatal 
12 kötet kiadványát, dr. Bánkúti Dezsőtől. „A Kufstein várában 
szenvedett magyar hősök emlékkönyvé” -t, ifj. Bókay Jánostól 5 
kötet tudományos munkát, Dobozyné Serédi Katától 3 saját mű
vészi képeivel díszített angolnyelvű müvet, az Erdélyi Helikontól 
3 kötet erdélyi regényt, dr. Helle Ferenctől egy értekezését, dr. 
Hárs Jánostól „A debreceni aritmetika” c. munkáját, dr. dr. Hitt- 
rich Ödöntől Takáts Sándor könyvét „A török-magyar bajviada
lok ”-ról, Kerecsényi Dezsőtől 7, Kovács Jánostól 31 kötet, főkép 
irodalomtörténeti és szépirodalmi munkát, Kerecsényi Dezsőtől 
továbbá „Humanizmus és Reformáció között” c. tanulmányát, a 
Közlekedési Múzeum igazgatóságától a múzeum tárgymutatóját, 
dr. Loisch Jánostól különböző folyóiratok több évfolyamát, dr. 
Nőtel Vilmostól 3 értekezését, báró Ohrenstein Györgytől a Bíró— 
Schlandt-féle „Szólások és fordulatok magyar-német gyűjtemé
nyé ”-t, és Harsányi Zsolt: „És mégis mozog a föld” c. regényének 
3 kötetét, Tamáska Kis János „Lelki áldozatok imákban és énekek
ben” c. munkáját, Sass Gábortól egyik tanulmányát, a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumtól Szerelemhegyi Ervin és Lakó Béla 
„Modern olimpiai játékok” és AÚtéz Nagy Iván „Japán közoktatás- 
ügye c. munkáját, Ungar Györgytől két eredeti Luther nyomtat
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ványt, Werkner Lajostól a Nyugat több évfolyamát s 30 kötet 
német vagy németre fordított klasszikus művet, dr. Zimmermann 
Gusztávtól két értekezését. A tanári könyvtárban elhelyezett 
másodpéldányokból 109 darab tudományos és szépirodalmi munkát, 
azonkívül számos folyóirat-füzetek az újonnan alakult orosházi 
gimnáziumnak adtuk át.

A könyvtár leltározott állománya 8808 mű, 20.154 kötetben.
Irodalmi osztálykönyvtár. A könyvtár állománya kb. 2500 

kötet. Ű.j beszerzés nem történt. Igyekeztünk a meglévő állományt 
jókarban tartani és mihelyt megelelő, jó használható kiadvány 
megjelenik, az elhasznált példányokat pótoljuk, hogy a sorozatok 
ne váljanak egyszerre használhatatlanokká.

Használati díj az V. osztályban 1.50 P, a VI—VIH. osztályban 
2 P. Tandíjmentes és szegény tanulók ingyen használták a köny- 
A'eket.

Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. oszt. tanulók számára 8 szekrény
ben az egyes osztályokban van elhelyezve. Az osztályfőnökök vagy 
a magyar nyelv tanárai kezelték. Állománya 1586 kötet. Gyara
podás: 16 kötet. A megrongálódott köteteket újra köttettük, ille
tőleg pótoltuk.

Modern irodalmi szertár. Vétel útján gyarapodott a könyvtár 
10 kötettel és a hanglemezállományunk egy Shakespeare-sorozat- 
ta l (6 hanglemez). Dr. Tóth Zsigmond úr 5 kötet könyvet adomá
nyozott a szertárnak.

Klasszika-filológiai szertár. Gyarapodás 8 kötet könyv, vásár
lás útján. Állománya 353 kötet könyv és 170 db szemléltető eszköz.

Történeti és földrajzi szertár. Beszerzései: Pestvármegye fali 
térképe, A. T. J. Kisatlasz, Francia- és Németország térképe, Spa
nyolország és Olaszország térképe, történelmi térképek: Magyar- 
ország 1570-ben, Magyarország II. Józseftől, Európa Nagy Károly 
korában, Európa a 18. században, Európa 1878-tól. Részletes autó
térkép. Banse: Länderkunde. Az új beszérzés értéke: 321.32 P. 
Állomány: 299 leltári szám: 2503.43 P értékben.

Éremgyüjtemény. Gyarapodott 1 angol koronázási éremmel 
adományozás útján (Dános Péter VIIA o. tanuló adománya). Állo
mánya 12 kötet könyv és 1446 db érem.

Fizikai szertár. Ajándék: Werkner Lajos dr. igazgató úrtól 
neongáz és több ízben cseppfolyós levegő.

Beszerzések: alkatrészek a múlt évben beszerzett diffúziós 
légszivattyúhoz, kézi fuvópisztoly, üveg- és ebonitrudak, 8 köd- 
fénylámpa, 7 cuprox egyenirányító, Tungsram-fényelem, Philips 
TC 03/5 elektroncső, 2 Ekamavométer, érzékeny galvanométer, 
elektromos rezgő körök (alkatrészekből összeállította Vermes 
Miklós dr.). Beszereztük továbbá a következő könyveket: „Fizi
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kai és Kémiai Didaktikai Lapok” VIII. évfolyama, „Die Natur
wissenschaften”  1937. évfolyama, E. Bretscher: Kernphysik, H. 
Kallmann: Einführung in die Kernphysik, Bergmann: Schwingende 
Kristalle, Knoll: Anleitungen zum Arbeiten im Böhrenlaborato
rium, Schnippenkötter-Weyres: Physik Oberstufe Lehrbuch, Roller 
—Pricks: Schulversuche zur Elektrizitätslehre, Roller—Pricks: 
Schulversuche mit Wechselstrom, A. Haas: Kosmologische Prob
leme der Physik, Természettudományi Lexikon.

Gyarapodás: 38 darab 785 P 17 f értékben. Állomány: 1577 
darab 37.855 P értékben.

A tanulók laboratóriumi díjaiból befolyt 2259 P 40 f, ebből 
eszközök beszerzésére 633 P 01 f-t, könyvekre 152 P 16 f-t, anyagok 
beszerzésére és javításokra 824 P 85 f-t, altiszt díjazására 90 P-t 
fordítottunk, összes kiadás: 1700 P 02 f, maradvány 559 P 38 f.

Természetrajzi szertár. Az elmúlt évben a természetrajzi szer
tár vétel útján a következő felszerelési tárgyakkal és eszközökkel 
gyarapodott: aquarium talpazat 28 P, laboratóriumi alapfelszere
lés 6 db olló, 12 db preparáló tű, 15 db csipesz, 12 db szkalpellum,, 
10 db pálcásüveg és mikroszkópiumi fedő és tárgylemez, összesen 
70 P 38 f értékben; 5 db bonctál és egy db boncdeszka 27 P : 1 db 
növényásó, kitömött állatok, vörösorrú koáti, sárga billegető, kis 
kenderike, sisegő füzike, cigány csaláncsúcs, gyöngybagoly, össze
sen 6 db 66 P értékben. Jávorka: A Magyar flóra kis határozója 
bekötve, 8.10 P. Groh: Általános kémia 5.4*0 P, A Term. Tud. Társ. 
általánya fejében 6db könyv.

Szertárunk részére a következő adományok érkeztek: Elischer 
Vilmos dr. 11 db opálszem, Becker Ágoston igazgató: 2 db mikrosz
kóp, 8 db lencsével, 1 keretelő gép, 1 db mikrotom, 2 db beágyazd 
keret, 2 db planktonkereső horog, 2 db Bunsen-égő, 1 db higany 
légsúlymérő, 3 db akkumulátor, egy láda ásvány, kőzet és kövület. 
Dr. Werkner Lajos: Oxigén-, nitrogén-, széndioxidbomba, csepp
folyós levegő. Werkner János VII. koralltörzs, Werkner Jenő és. 
János 4 db könyv, Dr. Sárkány Sándor 120 db kőzet; Kazár József 
gyakorlatra alkalmas ásványgyüjtemény; Sigray István homár és. 
tengeri pók; Marpitz György kitömött róka; Pap Dénes VI. o. 
békázó sas, Radó Tamás VII. o. emberi csontok, Kovács Mihály
V. o. láva és kén, Mittermann Edgár IVA o. apró réce.

Szertárunk járatta az elmúlt évben a Búvárt, a Földtani Érte
sítőt, és a Term. Tud. Társ. összes kiadványait.

Mértani szertár. Gyarapodás: Csada-féle modell a négyzet
számok összegére, ellipsziskörző. Állomány: 292 db 4032 P 73 fill- 
értékben.

Művészeti rajzszertár. Gyarapodás: 400 db új művészettörté
neti diapozitív: Velence és Firenze művészeti emlékeiről. Gyűjte
ményünk ezzel 1400-ra emelkedett; a „Művészet” c. folyóiratra.
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Beethoven—Busoni: Écossaises. Zongorán: Fürst Ferenc VI. 3- a) 
Paradies: Sicilienne. b) Wieniawsky: Mazurka (D dur). Hegedűn: 
Palócz István VIII. Zongorakíséret: Székely András VIIB. 4. Rach
maninov: Prelude (Cis moll), b) Bauer J . : Két kis darab. Zon
gorán: Bauer János VIIA. 5. Énekkar. 6. Hubay: VI. csárdajele
net. Hegedűn: Brenner Imre VIII. Zongorakíséret: Brenner István. 
7. a) Debussy: Arabesque, b) Chaminade: Cingara. Zongorán; 
Reiner Károly IVB. 8. a) Veracini: Largo, b) Kreisler: Liebes- 
freude. Hegedűn: Halászi Sándor VI. Zongorakíséret: Jászó Vik
tor. 9. Chopin: Scherzo (H moll). Zongorán: Milkó Imre VIII.

14. Horváth Endre dr. egyet. m. tanár előadása május 9-én 
Görögországról vetített képekkel. Bevezetőül Gyóni Ferenc d r .: 
Miért tanuljunk görögül?

15. Tornaünnepély az udvaron május 31-én.
16. Záróünnepély jún. 14-én hálaadó templomi istentisztelet 

után. 1. Himrusz. 2. Az igazgató évzáró beszéde s a jutalmak ki
osztása. 3. Évvégi induló.

V ili. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.

Internátusunknak a f. tanévben — fennállásának 11. évében 
— összesen 58 és pedig 47 bennlakó s 11 bejáró növendéke volt. 
Ezek közül az év első hónapjaiban részben egészségügyi, részben 
tanulmányi okból eltávozott 5, eltanácsoltunk 1 növendéket. Év
végi létszám 52. (Férőhelyek száma ugyanennyi.) Vallási megosz
lásuk : evang. 25, ref. 20, rk. 1, izr. 6. A szülők társadalmi állásra 
nézve a földbirtokosság köréből való 14, az ipar és kereskedelem 
köréből 13, az értelmiség köréből 20, katonatiszt 2, özvegy és ma
gánzó 3. A szülők lakóhelye szerint: helybeli 13, pestmegyei 5, más 
megyebeli 27, megszállott területről 5, külföldi 2. Osztály szerint; 
I. o. 6, II. o. 7, III. o. 10, IV. o. 7, V. o. 5, VI. o. 7, VII. o. 7, 
VIII. o. 3. Növendékeink a f. tanévben is a fenntartó egyházi ható
ságtól — a Deák-téri magyar-német testvéregyházaktól — 1931- 
ben megállapított, akkor mérsékelt ellátási díjakat fizették: a 
bennlakó növendékek évi 1200, a bejáró növendékek évi 600 P-t. 
A nem protestáns vallású növendékek ezen kívül évi 300, illetve 
150 P fenntartási járulékot fizettek. Hálával kell itt gondolnunk 
fenntartó hatóságunkra, mely ebben az évben 8 növendékünknek 
1760 P-t engedett el a köteles díjakból, s külön is a magyar egy
házra, mely 600 P-s adományával gimnáziumunk 4 rosszul táplált 
tanulójának étkeztetését tette lehetővé. 180 P-s adományával 
ugyanezt cselekedte 2 tanuló számára a Volt Növendékek Egyesü
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lete; a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete pedig 300 P-s 
adományával egy banktisztviselő árvájának ellátási díját fedezte.

Az év eseményei közül meg kell említenünk, hogy özv. Tilf 
Imréné úrnő, ki intézetünk háztartását az alapítás óta nagy szak
értelemmel és lelkiismeretes buzgósággal vezette, korára való tekin
tettel eltávozott intézetünk kötelékéből. Helyét a Fébé evang. dia
konissza-egyesület testvértagjai foglalták el. Eddigi munkakörük
nek kiszélesedése intézetünk életében nagy áldást jelent a vallásos 
és egyházias szellem emelésére. Hozzátartozik az év történetéhez, 
hogy a tanári állásba eltávozott Danhauser Rezső nevelőtanár 
helyébe Pór Mihály, oki. középiskolai tanár került.

A növendékek élete az intézeti rendtartásban megállapított s 
az előző években sokszor ismertetett keretek között zavartalan 
volt. Az egészségi állapot, testi fejlődés kifogástalan. Néhány meg
hűléses megbetegedésen kívül csupán a fővárosban s iskolánkban 
nagy erővel fellépett kanyarójárvány éreztette zavaró hatását. 
Tizenegy év alatt másodszor, 8 év óta először fordult elő intéze
tünkben járványos betegség. Akik kis gyermek korukban elkerül
ték e betegséget, azok most — számszerűit 13-an átesetk a bajon. 
Egyébként a gondos orvosi és fogorvosi felügyelettel, a higiénikus 
életmód szabályainak szigorú megtartásával, a téli hónapokban 
csukamáj olaj-szedéssel, quarzíénykezeléssel, stb. inkább a bajok 
megelőzésével foglalkoztunk, mint betegségek gyógyításával.

A szellemi és erkölcsi nevelés terén a f. tanévben azt tapasz
taltuk, hogy a hosszú nyári vakáció után nehezebben szokták meg 
növendékeink a fegyelmezett és szorgalmas kötelességteljesítést 
kívánó intézeti életet. Meg lehetett állapítani, hogy okai közt ott 
szerepelt az a társadalmi nyugtalanság is, mely közismert, s mely 
újságokon, könyveken, barátokon, a családon keresztül őket is 
elérte. A társadalmi mozgalmak azonban a serdületlen ifjúságra 
nézve csak megfontolatlan fegyelmezetlenséget és sajátos köteles
ségeikről való megfeledkezést jelentenek, ezért azoktól őket meg
óvni nemcsak elsőrendű pedagógiai kötelesség, hanem közérdek is. 
A felvilágosítással párosult közvetlen szigorúság meg is tette a 
hatását s az év folyamán sem magaviseleti, sem tanulmányi tekin
tetben nagyobb vétségek nem fordultak elő. Három növendékün
ket mégis a példaadás kedvéért ki kellett vonnunk a családias 
fegyelmezés szabályai alól, őket — először 11 év alatt — mint 
felsőbb fórum, a gimnáziumi igazgató úr részesítette dorgálásban.

Növendékeink szellemi és erkölcsi életének illusztrálására szol
gáljanak ez alkalommal a következő számadatok: konfirmáltatott 
8 növendék, cserkész 7, vallásos konferencián részt vett 4, ifjúsági 
egyesületekben tisztviselő 7, az iskolai Önképzőkörnek 18 (működő 
11), Ifjúsági Gyámintézetnek 25, Sportkörnek 23. Ösztöndíjat, 
jutalomdíjat, tandíjelengedést kapott, pályázaton nyert: 9: torna-
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■előfizettünk; megvettük az Egyetemi nyomda kiadásában meg
jelent: Budapest művészeti emlékei” c. művet s a Könyves Kálmán 
kiadásában Benczúr Gyula néhány kiváló festményének reproduk- 
eióját.

Vetítőképes gyűjtemény. Tavalyi állomány: 2731 db 1365 P 
értékben. Gyarapodás nem volt. Tehát a jelenlegi állomány: 
2731 db.

Tornaszertár. Javítások: ugrószőnyegek átvarrása, hajszalab
dák varratása, korlát vasaltatása, kosárlabdaállványok rendbe
hozása. Ugrópálya homok kicserélése. Üj beszerzések: 10 sózólabda, 
1 kézilabda és 1 rúgólabda. Az ev. leánygimnázium adománya: 2 
kosárlabdaállvány.

Dal- és Zenegyesület könyv- és hangjegytára. A Dal- és Zene
egyesület tagjai használták. Állománya: 971 kötet könyv és zenemű. 
Idei gyarapodás ajándék útján (Sólyom Jenő ajándéka) 1 mű, 
vétel útján 32 mű, 182.03 P értékben.

Zeneszertár. A szertárt a Dal- és Zeneegyesület kezeli. Állo
mánya 21 hangszer, vonók, dobverők, hangszertokok, összesen 45 
db. Idei gyarapodás 1 zongoralámpa.

Az intézet képtára. Gyarapodás: Kovács János tanár képe, fes
te tte Sárkány Gyula festőművész. Állomány: 27 olajfestésű kép, 1 
vízfestmény, 38 fénykép, 2 mellszobor, 25 művészi másolat.

VI. IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.
Arany János-kör. A kör munkáját vitéz Réz Henrik dr. tanár

felügyelete mellett a következő ifjúsági vezetők irányították: I. 
titkár vitéz Dezséry Endre, II. titkár Paulinyi Ernő, III. titkár 
Bóday Pál, főkönyvtárosok: Jakab Miklós és Tóth Gyula, főpénz
táros : Poneváts Vilmos, főellenőr: Ferenczy Zoltán. Á főkönyvtá
rost 7 alkönyvtáros, a főpénztáros 4 osztálypénztáros támogatta. A 
körnek 146 tagja volt. A 13 rendes ülés műsorán 6 tanulmány, 6 
vers, 4 novella, 35 szavalat és 30 szabad előadás szerepelt. A tagok 
érdeklődése nagyobb volt, mint az előző években.

A bemutatott munkák és szavalatok közül érdemkönyvben 
örökítettük meg Aehs Károly, Antal Gyula, Bodó János, Brenner 
Imre, vitéz Dezséry Endre, Farkas Gábor, Klauszmann Károly, 
fsam én yi Tamás és Paulinyi Ernő VIII. o. tanulókét.

Az önképzőkör évvégi pályázatain az idén is szorgalmasan dol
goztak a tagok. Sonnenfels Marcell dr. úr által irodalmi pályá
zatra adományozott 50 P-t („A magyar regény Jókai és Mikszáth 
u tá n ” ) vitéz Dezséry Endre nyerte, dicséretet kapott Radó Tamás. 
A verspályázaton dicséretet, kapott Soltész László és Radó Tamás. 
A klasszikus műfordítás nyertese Fekete Géza. A tanulmánypályá
zaton jutalmat nyert vitéz Dezséry Endre, Antal Gyula, Soltész 
László és Pető Tamás. A novellapályázatot Antal Gyula nyerte. A
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szavalóversenyen Antal Gyula nyerte az első díjat, Paulinyi Ernő 
a másodikat és Bodó János a harmadikat.

A kör könyvtárában nagyobb rendező munkát végeztünk. 
Űjabb szekrényt szereztünk be, úgyhogy 8 nagy szekrény a jelen
legi állomány. Hogy helyet nyerjünk, a régi értékes, de keveset 
olvasott munkákat az intézet tanári könyvtárának, illetve az új 
orosházai evangélikus gimnáziumnak és a leánygimnáziumi testvér
intézetünknek adtuk át. Művészettörténeti folyóiratokat és képeket 
a Benczúr Gyula képzőművészeti körnek juttattuk. Folyóirataink 
hiányzó régi számait pótoltuk és az egyes évfolyamokat beköttet
tük. Az ifjúság legnagyobb munkája a teljes cédula-katalógus 
készítése volt. Erre nagy szükség volt, mert nyomtatott könyv- 
jegyzékünk már régen elavult és az évről-évre hozzáírt új beszer
zések lapjait is nehezen lehetett kezelni. A cédula-katalógusnak 
való faláda Orbán Dezső úr adománya.

Belekapcsolódott önképzőkörünk az egyetemi hallgatók falu
könyvtárának mozgalmába és 61 P-t és 10 kötet könyvet gyűjtöt
tek erre a célra, amelyet a Faluszövetség kiegészített és a Pest
megyei Kisbócsa községben népkönyvtárat állított fel. A könyv- 
szekrényen elhelyezett rézlap jelzi, hogy önképzőkörünk adomá
nyából létesült. Ez volt az első középiskolai tanulóktól adományo
zott falu-könyvtár hazánkban.

Benczúr Gyula képzőművészeti kör. 1927-ben alakult meg, 
hogy a tanulókban a képzőművészetek iránti érdeklődést felkeltsük 
és ébren tartsuk, hogy mütörténeti ismereteket közöljünk, hogy a 
műkritikát, műízlést és kézügyességet fejlesszük. E célok elérésére 
a következő szakosztályok működtek: 1. építészeti; 2. szobrászati; 
3. festészeti; 4. repülőgépmodellépítő; 5. könyvkötő; 6. fényképé
szeti ; 7. film ; 8. sajtó- és propaganda. A tagok létszáma: rendes 
tag 169, alapító tag 41, választott dísztag 27.

A kör vezetősége: Oppel Imre tanárelnök, Antal Gyula ifjúsági 
elnök, Nagy Iván főpénztáros, Kail Endre főkönyvtáros, Fekete 
Géza főjegyző, Juhász Sándor főszertáros, Windt László ellenőr.

Szakosztályvezetők: Windt Sándor (építészeti), Antal Gyula 
(szobrászati), Fekete Géza (festészeti), Juhász Sándor (repülő), 
Kupcsák Miklós (könyvkötő), Kovalszky Viktor (fényképészeti), 
Streisinger Iván (film), Farkasdy Zoltán (sajtó).

Müterevilátogatást rendeztünk: Glatz Oszkár, Edvi-Illés Aladár, 
Dolányi-Benczúr Ida, Czene János és ifj. Czene Béla és Glock Klári 
festőművészeknél.

14 vetített képes előadás keretében Oppel Imre tanárelnök mu
tatta be a művészetek fejlődését az őskortól a reneszánszkorig. Az 
előadások hirdetésére szolgáló plakátokat Antal Gyula ifj. elnök 
festette.
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A Münnich Madár-féle ösztöndíj pályázatára 12 mű érkezett be. 
Antal Gyula, Fekete Géza és Farkasdy Zoltán osztozkodtak a pálya- 
díjban.

A Verbőczy-gimnáziumban rendezett iskolaközi fényképkiállítá
son a fotószakosztály 33 középiskola között az 5-ik helyezést nyerte; 
az egyéni versenyben Vadas Gábor V. o. t. az 5.-ik lett.

A május hó 13-án rendezett középiskolai tanulmányversenyen 
Antal Gyula ifj. elnök lett a rajzverseny győztese: hat egységgel.

Az országos repülőgépmodellező-versenyen május 22-ikén Komá- 
romy Károly saját szerkesztette gépével dicséretet nyert.

A kör alapító tagjainak száma Huppert Iván úr 50 pengős ado
mányával 41-re emelkedett. Hálás köszönet a pártfogásért.

Mügyüjteményünk ezidei gyarapodása: Glatz Oszkár „Figyelő 
leányok” e. olajfestménye; Kúnwald Cézár „Hollandi paraszt” c. 
olajfestménye, Éder Gyula festőművész „Vén kuruc” c. olajfest
ménye, Czene János festőművész „Kánaáni menyegző” c. olajfest
ménye, ifj. Czene János festőművész „Krisztus siratása” c. olajfest
ménye, Münnich Aladár műépítész aquarell „Önarckép ”-e és 7 db 
építészeti rajza, Körmendi-Frim Jenő szobrászművész „Anya” c. 
műkőszobra.

Fogadják választott dísztagjaink nagyértékü adományaikért 
hálás köszönetünket. Nemcsak a Benezúr-kört érte velük a lelkesítő 
kitüntetés, hanem gazdagodott az Iskola és az Egyház vagyona is.

A kör érdekében kifejtett buzgó munkásságáért Antal Gyula ifj. 
elnök 15 pengő jutalomban részesült.

Hálás köszönetét mondunk Kőhalmy Henrik ésLizony Ede gya
korlótanár uraknak is a kör részére készített rajzaikért.

Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke és karnagya: Peschko 
Zoltán, ifjúsági elnök: Bodó János, főkönyvtáros: Farkas Gábor, 
főjegyző: Milkó Pál, főpénztáros: Milkó Imre, főgondnok: Bán
hegyi György, ellenőr: Soltész László, főrendező: Antal Gyula, al
jegyző : Kovács Ferenc, alpénztáros: Brandtner Ferenc, alkönyv- 
táros: Mikó Miklós és Fürst Ferenc, algondnokok: Groff Emil, 
Kappel László és Siki Béla. A tisztikar munkáját 16 tagú választ
mány támogatta. A tagok száma 324, az énekkar 134, a zenekar 
30 tagból állott. Az egyesület 2 közgyűlést, 3 zenésközgyűlést, 4 
választmányi ülést tartott. November 13-án Soltész László Schu- 
bert-ről tartott előadást, melyen Back Tibor működött közre. Két 
hangversenyt rendeztünk, március 6-án és május 7-én. Az intézeti 
hangversenyen szívességből közreműködött Bogyó Tamás, Jászó 
Viktor és Predmerszky Tibor volt növendékünk, kiknek ezúton is 
köszönetét mondunk. Az egyesület tagjai közreműködtek az intézeti 
ünnepélyek, a gyámintézeti ünnepen, a Simonyi-emlépünnepen az 
intézeti dísztorna ünnepélyen az óbudai „Üzennek az ünnepek” 
előadásain stb. Az egyesületben való buzgó munkájáért 5—5 P
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jutalommal kitüntettük Brenner Imre, Groff Emil és Marschalkó 
Gyula tagokat. Szorgalmukért megdicsértük Bodó János, Brenner 
Imre, Groff Emil, Zoltán Pál, Marschalkó Gyula, Kotschy Viktor, 
Bendes Aladár, Gabányi Szathmáry Béla, Mezősi György, Márta 
József, Gáncs Aladár, Hajdú Pál, Miklós Oszkár, Joó Géza, Krem
pels Tibor, Barlay Zoltán, Fischmann Oszkár, Kovács Béla, Porédos 
András, Répásy János, Dorogi János, Keserű Bálint tanulókat, 
akik a karének, illetve zenekari órákról igazolatlanul nem mulasz
tottak. A Münnich-alapítvány plakát és műsor pályázatát Antal 
Gyula és Fekete Géza, a müsorrajz pályázatot Farkasdy Zoltán 
nyerte el. A 30 P pályadíjat dr. Koch I. igazgató a I. hangver
senyünkön egyenlő részekben kiosztotta a jutalmazottak közt. Be
vételeink ez évben: áthozat szeptemberben 695.51 P, kamat 1937-re 
13.— P, tagdíjakból 155.10 P, eladott kottákból 1.54 P, büntetés
pénzekből 23.20 P, I. hangversenyből 236.50 P, II. hangversenyből
71.50 P összesen bevétel 1196.35 P. K iadás: kottákra 210. 73 P, 
adminisztrációra, nyomda, füzetek 14.49 P, I. hangverseny kiadása
69.50 P, Orsz. Tanáregylet özvegyeinek és árváinak 30.06 P, takarí- 
lésre 38.43 P, húrokra 31.52 P, nagybőgő-oktatásért 27.50 P, jutal- 
lésre 38.43 P, húrokra 31.52 P, nagybőgő oktatásért 27.50 P, jutal
makra 15 P, összesen kiadás 468.73 P, bevételi egyenleg 727.62 P 
(1938 május 25-én).

Ifjúsági Gyámintézet. A Magyarországi Evangélikus Gusztáv 
Adolf Gyámintézet szerve. Célja az anyagi segélyre szorult evan
gélikus egyházak és intézmények, nemkülönben egyes szegénysorsú 
és gyámolításra érdemes tanulók segélyezése. Hivatása az ifjú
ságot ránevelni az egyház munkájáért és intézményeiért való fele
lősségre.

E tanévvel működésének 40-ik évét zárta le. Bereczky Sándor 
c. igazgató, iskolánk akkori vallástanára az 1898/99-i tanévben 
szervezte meg. Az alapításról való megemlékezést, a négy évtizedes 
működés ünnepét az alakuló közgyűlés napjának 40-ik évforduló
jára, 1938 november 24-re tervezzük.

Tanárelnök: Sólyom Jenő dr., titkár: Paulinyi Ernő, főpénz
táros: vitéz Dezséry Endre, főellenőr: Déri János. November 23-án 
az evangélikus leánygimnázium Ifjúsági Gyámintézetével közösen 
sajtó-estet rendeztünk, előadást tartott Szabó József lelkész, a Ha
rangszó szerkesztője a gyámintézeti munka és a sajtó viszonyáról; 
a perselyes gyűjtés 58.30 P-t adott. Megajánlásból befolyt mint 
hátralék az előbbi tanévről 53.26 P, mint ez évi adomány 582.24 P, 
összesen 635.50 P. A bevétel egynegyedét: 165.40 P-t az Egyház- 
megyei Gyámintézet útján az Egyetemes Gyámintézetnek adtuk 
át. A budapesti-zuglói szegény evangélikusok karácsonyára és a 
békési templomra 20—20, a budapesti Protestáns Árvaháznak 30, 
a nagytarcsai evangélikus népfőiskolára 50, a tahii evangélikus
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középiskolás diákkonferenciára, a szegedi Luther-Otthonnak, a 
keszthelyi templom orgonájára 10—10 P-t adományoztunk. Meg
szállott területre 10 darab Harangszó-naptárt juttattunk. Az Egye
temes Gyámintézet 1937. évi közgyűlésén bibliát, építőiratot aján
lottunk fel 30 P értékben a csanád-csongrádi egyházmegye szór
ványa részére. Tanulók segélyezésére 171.22 P-t fordítottunk A 
sajtó-est alkalmából gyűjtött könyveket, lapokat a kisváradi 
lelkészi hivatalnak küldtük a szabolcsmegyei szórvány részére. A 
következő tanévi elszámolásra átviszünk 254.84 P-t.

Ifjúsági Segélyegylet. A segélyegylet a maga elé tűzött célok
nak évek óta, főleg a tanuló ifjúság által felajánlott adományok 
segítségével tud eleget tenni. Ifjaink nemes áldozatkészsége teszi 
lehetővé, hogy szegény tanulóinkat segélyezni tudjuk anélkül, 
hogy az egyesület tőkéjét nagyobb mértékben igénybe kellene 
vennünk. Folyó tanévben a Takarékpénztárak és Bankok Egyesü
lete 320 P, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 50 P ado
mánnyal jött segítségünkre. Adományukért iskolánk ez úton is 
hálás köszönetét mond. Az egyesület bevételei 1937 május 28-ától 
1938 május 25-ig: Utólag befizetett tagdíjak 1936/37-re 519.61 P. 
Tagdíjak a folyó iskolai évre 1426.81 P. Adományok: 370 P. Könyv
használati díjak: 129 P. Egyéb: 13.96 P. Összesen: 2459.39 P.

Kiadások 1937 május 28-ától 1938 május 25-ig: Tankönyvekre 
és köttetésükre 334.62 P. Szegény tanulóinknak tandíjra és érett
ségi vizsgadíjra 549 P. Szegény tanulóink tejellátására 300 P. Év
végi jutalmazó segélyek 1936/37-re 210 P. Cserkészeinknek szün
idei táborozásra (1937-ben) 100 P. Nyomtatványok a kiadott 
könyvtári könyvek nyilvántartására és egyebekre 35.67 P. Össze
sen: 1529.29 P.

Bevételünk 894.40 P-vel volt több, kiadásunk 1216.13 P-vel 
kevesebb a tavalyinál.

A segélyegyleti könyvtárat Endrődi Frigyes tanár úr vezeti. 
Ez évben 238 tanulónak 2699 könyvet adtunk ki. 174 tanulónak 
ingyen, 64 tanulónak csekély használati díj ellenében.

Jelen tanévvel az egyesület működésének 72. évét zárta le. 
Tanárelnök: vitéz Dengelegi Lajos dr.

Cserkészcsapat. A 16-os számú Evangélikus Gimnázium Cser
készcsapatának létszáma a tanév végén cserkész és 44 apród.

Az öregcserkészcsapat parancsnoka vitéz Réz Henrik dr. cs. 
cs. t., az Országos Központi Fegyelmi Bíróság tagja.

A cserkészcsapat parancsnoka Csipkay Sándor dr. cs. cs. t., 
helyettese Endrődi cs. t.

Rajparancsnokok: I. R a j: 1. Yizicserkészek: Bende Andor s. t.
2. Roverek: Cserépy Zoltán s. t. II. Raj : Jászó Ferenc s. t. III. R a j: 
Endrődi Frigyes es. t. IV. R a j: Maier András cs. t.
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Az apródraj parancsnoka Sárkány Sándor dr. cs. cs. t., helyet
tese Predmerszky Tibor s. t.

Az 1937. évi nagytáborunk a Tisza melletti Yezseny község 
területén volt június 15-től július 10-ig 66-os létszámmal. Tábor
parancsnok Csipkay Sándor dr., helyettese Endrődi Frigyes. A 
segítségre szorulóknak a Segélyegylet, a Gyámintézet és csapat
pénztárunk tette lehetővé a részvételt.

Az 1937. évi hollandiai jamboreen csapatunkat 15 cserkész 
képviselte.

Az évi cserkészmunkát a szeptember 12-én tarto tt csapatkirán
dulással kezdtük meg. Vezérgondolatunk az egymás iránti testvéri 
szeretet és a természet megismerése volt. Tehát igen sok kirándu
lást rendeztünk a budai, Pilis, Börzsöny és Bükk hegységekben. 
A viziraj tagjai is felhasználtak minden alkalmas időt az evezésre 
és bejárták a Dunának Budapest—Visegrád közötti és Csepel- 
körüli szakaszát. Űj őrsi csónak vételével lehetővé tettük, hogy a 
fiúk még nagyobb létszámban vehettek részt a serdülő ifjúságra 
oly igen fontos, edző és fegyelmező sportban.

Fontosabb csapatesemények: december 4 és 6 a rajok Mikulás 
estje, december 9-én 50 cserkésszel résztvettünk Budapest légol
talmi gyakorlatán, december 26-án csapatkarácsonyest, december 
27—30 sitábor a Börzsönyben 26-os létszámmal.

Február 27-én a szabadságtéri országzászlónál díszőrséget 
adtunk. Március 6-án ujoncavató ünnepély. Újoncainkat a 25 éves 
évforduló alkalmából vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt avatta. 
Örömmel üdvözölhettük ez alkalomból körünkben a csapat volt 
parancsnokait: Loisch János dr.-t, csapatunk alapítóját, Bogsch 
Sándor dr., vitéz Réz Henrik dr., vitéz Dengelegi Lajos dr. és 
Sólyom Jenő dr. parancsnokokat. Egyedül a mi kedves Barcza 
Imre bátyánk volt távol betegsége miatt. Nagy szomorúságunkra 
nem is gyógyult fel többé. Május 19-én temettük el fájdalmas szív
vel, hálás kegyelettel helyezve el a csapat koszorúját a sírján.

A Magyar Apródmozgalom 15 éves fennállása alkalmából 
apródrajunk az Országzászlónál tarto tt ünnepségre kivonult.

Idei nyári táborunkat Bodrogkeresztúr mellett tartjuk meg.
Ifjúsági Sportkör. Tanárelnök: Miké Imre. Atlétika, céllövő. 

gyorskorcsolya, jéghoki, kézilabda, sí, tennisz, torna, úszó és vívó- 
szakosztályok működtek. A középiskolák atlétikai „Hősök emlék- 
versenyén” növendékeink a triathlonban első lettek. Gyorskorcso
lyázóink a kerületi versenyen a következő eredményeket érték e l : 
hosszú korcsolya: II. k. o .: Götz 2. IV. k. o. Eisenstädter 4. IV. k. o. 
Szabó G. 2., Dános 4. Tőrcsapatunkat az idei versenyeken balsors 
üldözte. Minden versenyre betegségek miatt tartalékokkal kellett 
kiállani. A kerületi bajnokságon 4. helyen végeztek. Egyéni tőr-
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vívásban Paulinyi 5. lett. A kegyesrendi gimnázium vívóversenyén 
Paulinyi kardvívásban 5. volt, Stromfeld 4. helyen végzett.

Kézilabda csapatunk első nyilvános szereplése is sikerrel járt. 
A kerületi bajnokság döntőjében 6. helyen végzett. Céllövészeink
nek csak egy alkalmuk volt készültségük bizonyítására, a Vörös- 
marty-g. versenyén, ahol csapatunk második lett; egyéni verseny
ben Mikó 5., Renner 6.

Házi versenyeinket a következők nyerték: tennisz egyes: 
Paulinyi; tennisz páros: (a verseny még tart) atlétika: triatlon: 
Cserépi; pentatlon: Poroszlay; dekatlon: A ntal; úszás: 100 m 
gyors: Pauncz; 75 m gyors: W inter; 50 m gyors: Franciszti; 
25 m gyors: Fenyvesi; 75 m mell: Weimann; 50 m mell: Sándor; 
25 m mell: Sándor L .; 75 m h á t: Gündisch; 50 m h á t: Sándor I . ; 
s í : Maier J . ; kézilabda: VIII. osztály csapata; kardvívás: Paulinyi; 
tőrvívás: Kaffka.

A volt növendékek egyesülete által alapított örökös vándor
díjas versenyeken a következő eredmények voltak: tenniszcsapat:
1. Madáeh-g., 2. cisztercita-g., 3. evangélikus-g.; kardvívó csapat: 
1. evangélikus-g., 2. Bencés-g., 3. Toldy-g.

VII. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI 
ÉS HANGVERSENYEI.

1. Tanévmegmyitó ünnep szept. 3-án templomi istentisztelet 
után. 1. Himnusz. 2. Koch István dr. igazgató megnyitó beszéde.
3. Hiszekegy.

2. Nemzeti gyászünnep okt. 6-án. 1. Himnusz. 2. Siki Béla. 
Tizenhárom, írta: Harsányi Kálmán. 3. v. Dezséry Endre ünnepi 
beszéde. 4. Paulinyi Béla: Jaj a legyőzötteknek, ír ta : Kozma 
Andor. 5. Szózat.

3. Koch István dr. igazgató előadása okt. 15-én „Az osztrák 
evangélikusok múltja és jelene” címmel.

4. Reformáció emlékünnep okt. 31-én. 1. Szegedi Kis István: 
Jövel Szentlélek Isten. Elmondta Tóth Kálmán VI. o. t. 2. Példák 
a keresztyén vallástétel történetéből. Elmondták: Birkner Tiha
mér, Jakab Miklós, Antal Gyula, Egervári László, Deák Lajos, 
Ujágh Zsolt és Achs Károly VIII. o. t.-k. 3. A Schmalkaldeni Cik
kekről. Bánhegyi György VIII. o. t. felolvasása. 4. Ó, fő vérző 
sebekkel. . .  VIII. o. 5. Mely igen jó . . .  1. vers. Az intézet éneke. 
6. Szenvedem békével. . .  VIIA és V1IB. 7. Luther: Hitvallás. 
Szavalókórus: HA, IVA, IVB, VIII. 8. Közének: Mely igen jő . . .  
8. vers.

5. Az evangélikus fiú- és leánygimnázium ifjúsági gyáminté
zeteinek közös sajtó-estje nov. 23-án. Megnyitó: Paulinyi Ernő
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VIII. 2. Othmayr Gáspár: a) 7. zsoltár, b) Erős v á r . . .  A leány- 
gimnázium énekkara. 3. Vargha Gyula: Jövel Megváltó. Korbély 
Anna VII. szavalata. 4. Szabó József: A gyámintézeti munka és a 
sajtó viszonyáról. 5. Bach J. S .: Háromszólamú invenció. Pieke 
Edit IIIA. 6. Vathy Remport Elek felolvasása verseiből. 7. a) Neü- 
mark: Aki dolgát az Űrra hagyja, b) Kindermann: Örvendjen 
minden keresztyén. A fiúgimnázium ének- és zenekara. 8. Zárószó: 
Gaeng Márta VIIIB.

6. Szülői értekezlet nov. 29-én: Bozzay Kálmán ny. főigazgató 
vetített-képes előadása a magyar iskolaszanatóriumokról.

7. Mikó Imre filmbemutatója dec. 5-én a berlini olimpiai ver
senyekről.

8. vitéz Dengelegi Lajos dr. előadása febr. 15-én Pheidiasról 
vetített képekkel.

9. Csipkay Sándor dr. és Endrődi Frigyes székfoglaló előadása 
márc. 14-én a magyar-holland irodalmi kapcsolatokról, ill. Dickens 
„Pickwick K lub”-jának 100. évfordulójáról.

10. A Dal- és Zeneegyesület I. hangversenye márc. 6-án. 1. 
Mozart: Megnyitó a „Varázsfuvola”  c. operából. Zenekar. 2. Beet
hoven: Románc (F dur). Hegedűn: Kovács Ferenc VIIA. Zon
gorán kísérte: Back Tibor VIII. 3. Bárdos L .: Cserkésznóták. Ének
kar. 4. Gárdonyi Z .: Magyar szvit. Zenekar. 5. Chopin: Polonaise 
(Gis moll). Zongorán: Székely András VII. 6. Bárdos L .: Három 
vitézi ének. Énekkar. 7. Sarasaié: Csak egy kislány. . .  Hegedűn: 
Sági Andor VIIA. Zongorán kísérte Zoltán Pál VHB. Bach— 
Busoni: Orgonatoccata és fuga (D moll). Zongorán: Zoltán Pál 
VHB. 9. Mozart: Finale (a 35. szimfóniából). Karmester nélkül a 
zenekar.

11. Nemzeti ünnep márc. 15-én. 1. Himnusz. 2. Prém József: 
Szabadságról. Szavalta: Vargha-Horváth József V. 3. Beethoven L .: 
Hazádnak rendületlenül. Énekkarból a szoprán és alt. 4. Vörös
marty: Az árvízi hajós. Szavalta: Szelényi Ödön V. 5. Egressy— 
Kacsóh: Szózat. Zene- és énekkar. 6. Weber Vilmos VIII. A pesti 
árvíz hőse (Wesselényi). 7. Bárdos L .: Huszárélet. Dalok. Énekkar.

12. Simonyi ünnepély ápr. 7-én a Deák-téri díszteremben. 1. a) 
Neumark: Aki dolgát az Űrra hagyja, b) Semmit ne bánkódjál. 
Ének- és zenekar. 2. Megnyitó: Koch István dr. igazgató. 3 Németh 
Ödön dr. emlékezete. Jeszenszky Ilona tanárnő. 4. Mikolik Kálmán. 
Gadányi János elemi isk. igazgató. 5. Schubert: a) Útmutató, b) 
Áhitat. Fuszek Magda tanítónő éneke. Herendi Károly kíséretével. 
6. a) Bárdos: Ősz-kánon, b) Gumpeltzhaimer: Oh üram, kérlek 
szánj meg! Leányénekkar.

13. A Dal- és Zeneegyesület II. hangversenye május 7-én 1. 
Boildieu: Megnyitó „A bagdadi kalifa” c. operához. Zenekar. 2.
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versenyeken nyolcán 14 érmet szerztek. Német társalgásban és 
énektanulásban résztvett minden bennlakó növendék, az angol 
nyelvet külön is tanulta 11, a francia nyelvet 5, zenét tanult 11, 
a műhelygyakorlatokban résztvett 15. Művészeti rajzot tanult 7, 
vívást 7, táncot 22, tenniszt 17, úszást 4. Mind e munkájuknak gaz
dag műveltségi hátteréül szolgált az a 34 alkalom, amikor szín
házba, hangversenyre, múzeumba, előadásra, moziba, kirándulásra 
vittük őket s ezzel a fővárosban való nevelkedésük előnyeit hasz
nosítottuk.

A „legjobb fiú ” díját szokás szerint tanáraik beleegyezésével 
most is maguk a növendékek ítélték oda Ujágh Zsolt VII. o. növen
déknek. Értékes könyvjutalmat kapott. Példás magaviseletükért és 
szorgalmukért könyvjutalomban részesültek még a következő nö
vendékek: Magdó István II., Honos János III., Bloch Artur VI., 
Jaczina István VI., Brandtner Ferenc VII., Achs Károly VIII. o. 
növendékek.
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IX. A TANULÓK NÉVSORA.*

IA osztály.

1 Balló Péter, 1927 Bpest, ev. i. (1, 4) 
Balogh Lajos, 1927 Bpest, ev. (2, 3) 
Barna Tamás, 1927 Nagyvárad, izr. k. 

( 1, 2 )
Barta István, 1928 Bpest, ev. (2, 3)

5 Benedek Sándor, 1927 Tordas (Fehér 
m.), ref. i. (2, 4)

Bernhardt Brúnó, 1926 Veresegyház 
(Pest m.), ev. tm. (1, 3)

Blum Tamás, 1927 Bpest, izr. k. (1, 2) 
Borbás Andor, 1927 Bpest, ref. (1, 2) 
Bruck István, 1927 Bpest, izr. (1, 3) 

10 Csermely Lajos, 1927 Bpest, ev. k. 
(1, 4)

Csucsi József, 1927 Bpest, unit. (1, 3) 
Danielis László, 1927 Bpest, ev. tm. 

(1, 3)
Deák Károly, 1927 Bpest, ref. k. (1, 1) 
Fehér János, 1927 Bpest, ev. (1, 4)

15 Freireich Iván, 1927 Bpest, izr. (2, 3) 
Frey János, 1927 Csikóstöttős (Ba

ranya m.), ev. (1, 3)
Gazda György, 1926 Bpest, ref. i. (2,1) 
Gárdos György, 1927 Temesvár, izr. i. 

(1, 3)
Glaz Ervin, 1927 Bpest, iz. (1, 1)

20 Goldschmied Péter, 1927 Bpest, ref.
(1, 2)

Győrbiró Károly, 1927 Bpest, ev. tm.
(1, 2)

Hahn Tivadar, 1927 Rákosszentmihály, 
ev. (2, 4)

Harsányi László, 1926 Bpest, ev. (1, 1) 
Heltai András, 1927 Bpest, izr. (1, 1) 

25 Herrstein Gyula, 1927 Bpest, izr. (1, 2) 
Jóvér György, 1927 Bpest, ref. (2, 2)

Jurida Ferenc, 1927 Nádudvar (Hajdú 
m.), ref. (2, 4)

Kelényi Alfréd, 1927 Budakalász, ev. 
(1, 3)

Kenderesy Lajos, 1927 Bpest, ref. (2,3) 
30 Kerekes Péter, 1927 Bpest, ref. (1, 3) 

Keserű Bálint, 1927 Bpest, ref. (1, 2) 
Kollár Kálmán, 1927 Bpest, ref. (2, 4) 
Krump Sándor, 1925 Bodajk (Fehér m.), 

ev. k. (1, 1)
Kupfer Péter, 1927 Bpest, ev. i. (1, 2) 

35 Kutassy Kálmán, 1925 Gérce (Vas m.), 
ev. tm. (1, 2)

Lisszer Péter, 1927 Bpest, ref. (2, 3) 
Makai Sándor, 1927 Kispest, ref. (1, 3) 
Marnitz László, 1927 Bpest, ev. (2, 4) 
Matz Béla, 1927 Bpest, ev. (1, 3)

40 Miskolezy Balázs, 1927 Nagyiéta (Bi
har m.), ref. (1, 1)

Móritz Péter, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
Nagy Bálint, 1927 Karcag, ref. (2,2) 
Péni József, 1926 Soltvadkert, ev. (2, 4) 
Saskó Sándor, 1927 Kisbér, ev. (2,3)

45 Schaffer Ervin, 1927 Bpest, izr. (2, 2) 
Sebők Alfréd, 1927 Bpest, izr. (1, 2) 
Sellei Tamás, 1925 Győr, izr. ism. (1. 2) 
Strohm Ferenc, 1927 Bpest, ev. (2, 3) 
Szendrői Lóránt, 1927 Bpest, bapt. k. 

(1, 2)
50 Szőnyi István, 1927 Bpest, ev. (1, 3) 

Tamáska János, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
Träger Herbert, 1927 Bpest, ev. (1,1) 
Valent Béla, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
Varga Károly, 1926 Bpest, ev. (1, 2) 

55 Veszprémi Gábor, 1926 Bpest, ref. ism. 
( 2, 3 )

Winter Ernő, 1927 Bpest, ref. (1,2)

* 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. Magaviseleti jegyek : 1 == példás, 2 =  jó,
3 =  szabályszerű, 4 =  kevésbbé szabályszerű. Tanulásbeli érdemjegyek: 
1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  elégséges, 4 =  elégtelen. Azok a tanulók, akiknek neve 
után ily számok nincsenek, az értesitő lezárásáig nem kaptak osztályzatot.
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IB osztály.

Albrecht Károly, 1927 Bpest, ev. k.
(1, 2)

Almásy Gedeon, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
Anzenberger György, 1926 Bpest, rk.

(3, 3)
Bittner János, 1927 Bpest, rk. (1, 4) 

5 Bócsay Zoltán, 1927 Balassagyarmat 
Nógrád vm.), ev. (1, 2)

Bógrier Gyula, 1927 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Buday-Goldberger Berthold, 1927 Bpest, 

izr. (2, 4)
Búza György, 1927 Bpest, ev. (2, 4) 
Csupor Miklós, 1927 Bpest, rk. (1, 2) 

10 Czeck Valdemár, 1927 Bpest, ev. (1, 3) 
Deutsch István, 1927 Újpest, izr. (2, 3) 
Dornán János, 1927 Bpest, izr. (2, 3) 
Egervári Gyula, 1927 Bpest, ev. (1,3) 
Elek András, 1927 Bpest, izr. (1, 1)

15 Erdős Sándor, 1927 Bpest, izr. (2, 2) 
Frecska György, 1926 Mende (Pest 

vm.), ev. (1, 3)
Gerey Gyula, 1927 Bpest, ev. (2, 2) 
Gunda László, 1927 Ráckeresztúr (Fe

jér vm.), ev. k. (1, 2)
Hadfalvi Pétéi', 1927 Bpest, ref. k.

( 1, 2 )
20 Helényi Mihály, 1927 Szombathely, ev.

( 2, 4 )
Horváth Arisztid, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 
Húsz Bobért, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
Inotay Lehel, 1927 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Kauczil Lóránt, 1926 Rákoshegy (Pest 

vm.), ev. ism. (1, 3)
25 Kilezer Gyula, 1926 Békéscsaba (Békés 

vm.), ev. tm. (1, 1)
Kinglovics Tibor, 1927 Bpest, ev. (2, 31 
Kovács László, 1926 Bpest, ev. (1, 3)

Kovácsovics György, 1926 Bpest, ev.
(2, 3)

Kovalter Viktor, 1926 Nyíregyháza, ev.
(2, 3)

30 Kucsmán Árpád, 1927 Bpest, ev. tm.
(1, 1)

Ledényi Zoltán, 1927 Bpest, ev. (1, 4) 
Lénárd László, 1927 Bpest, izr. (2, 2) 
Lipták László, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
Manhalt Gábor, 1927 Bpest, ev. (1, 3) 

35 Maron Lajos, 1927 Bpest, ev. (2, 4) 
Mesterházy Béla, 1927 Bpest, ev. (1, 3) 
Milkó Gyula, 1927 Bpest, rk. (2. 3) 
Mógor Gyula, 1927 Magyargencs Vas 

vm.), ev. (2, 4)
Molnár Géza, 1927 Bpest, ev. (2, 3)

40 Pál Géza, 1927 Bpest, ev. (1, 1)
Bajtár József, 1927 Pécel (Pest vm.), 

ev. tm. (1, 1)
Kanschburg András, 1927 Bpest, izr. k.

(1, 1)
Rosta Sándor, 1927 Bpest, ev. (2, 3) 
Sebestyén Tamás, 1927 Bpest, izr. (1, 2) 

45 Simon Róbert, 1927 Bpest, ev. (2, 3) 
Streisingor György, 1927 Bpest, izr. 

(1, 2)
Szakolczai Sándor, 1927 Bpest, ev.

(2, 3)
Teke György, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
Teli Vilmos, 1927 Bpest, ev. (1, 4)

50 Temesváry András, 1927 Bpest, izr.
( 1 , 2 )

Vogl Ede, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
Weszycki Szaniszló, 1927 Bpest, rk.

(1, 2)
Kim aradt:

Tóth István, 1926 Bpest, ev.

IIA osztály.

Algőver Mihály, 1926 Bpest, ev. (1,2) 
Bálint István, Í926 Bpest, izr. (1, 1) 

, Barlai Zoltán, 1926 Lenti (Zala vm.), 
ref. (1, 1)

Bayer Géza, 1924 Alsóság (Vas vm.), 
ev. ism. (1, 3)

5 Bendes Imre, 1924 Bpest, ev. (1, 2)
. Bereczky Gyula. 1925 Bpest, ev. (2, 4) 

Detáry Lajos, 1925 Bpest, ev. (2, 4) 
Dolp Egon, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 
Dorogi János, 1926 Bpest, izr. (2, 2)

10 Ebner Károly, 1925 Győr, ev. (1, 3)

Farkas Tibor, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 
Fazekas László, 1926 Orosháza (Békés 

vm.), ev. i. (1, 2)
Fischmann Oszkár, 1926 Újpest, izr.

( 1, 2 )
Frantz Albert. 1926 Kisszeben, ev.

(1, 3)
15 Gécs Pál, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 

Gönczi Sándor, 1926 Bpest, ref. (2, 3) 
Hajós János, 1926 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Hász Péter, 1926 Bpest, ev. i. (1, 3)
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Havay Sándor, 1926 Balassagyarmat,
ev. (1, 2)

20 Kauffmann Béla, 1926 Bpest, ev. (1, 4) 
Kemenár László, 1926 Pestszentlőrine, 

ref. (1, 3)
Kenedy Róbert, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 
Kéri János, 1925 Diósgyőr, (Borsod 

m ) ,  ev. k. (1. 3)
Kovács Béla, 1925 Bpest, ev. tm. (1,1) 

25 Köszler Imre, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 
Kövesi Páter, 1926 Bpest, izr. (1, 2) 
Ladányi Mihály, 1925 Rákoscsaba 

(Pest vm.), ref. (1, 4)
Magdó István, 1926 Derecske, ev. k. i.

( 1 , 1 )
Mautner István, 1926 Bpest, ref. (1, 3) 

30 Merényi Róbert, 1926 Zalaszentgrót, 
ev.' (1, 2)

Meskó Arisztid, 1926 Bpest, ev. k.
( 1, 2 )

Mód Béla, 1926 Bpest, ev. (1, 4)
Nics Sándor, 1926 Bpest, ref. (1, 4) 
Patav István, 1926 Bpest, ev. k. (1,1) 

35 Pfahler Pál, 1926 Bpest, ev. tm. (1, 2)

Pintér Endre, 1925 Alberti (Pest vm.), 
ev. (1, 3)

Polereezky András, 1924 AVysoka ad 
Jordanów (Lengyelorsz.), ev. (2,3) 

Porédos András, 1926 Rákospalota 
(Pest vm.), ev. (1, 3)

Répásy János, 1926 Nagykanizsa, ev.
( 1, 2 )

40 Sáfár Imre, 1926 Őzd, ref. i. (1, 2) 
Sunyovszki Károlv, 1926 Oroszlány, ev. 

ít. (1, 3)
Surányi Tamás, 1926 Bpest, izr. (1, 2) 
Suszt László, 1925 Rákoskeresztúr, ev. 

ism. (1, 3)
Szabó Elek, 1926 Rákospalota, ev. (1, 2) 

45 Szomolányi Ervin, 1926 Bpest, ev.
(2, 4)

Takács Zoltán, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 
Unger László, 1926 Bpest, ev. (1, 4) 
Urai János, 1926 Bpest, ev. (1, 2) 
Varga László, 1926 Rákospalota, ev.

(1, 2)
50 Zóbori Zoltán, 1925 Cinkota, ev. ism.

( 1, 2 )
Zvada József, 1926 Bpest, ev. (1, 2)

IIB osztály.

Bachrach Gábor, 1926 Monostorszeg 
(Jugoszlávia), izr. (1, 3)

Bálint Béla, 1926 Bpest, ev. (1, 2) 
Bárányos István, 1926 Bpest, ref. (1, 2) 
Berecz Lajos, 1926 Bpest, rk. (1, 1)

5 Bernhardt Béla, 1926 Bpest, ev. k.
(1, 1)
Bokor András, 1926 Bpest, ev. k. (2, 2) 
Bruek 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) 
Fekete István, 1926 Kaposvár, ev. (2, 2) 
Félix Pál, 1926 Bpest, izr. (1, 2) 
Fiaesán Miklós, 1926 Bpest, ev. (2, 2) 

15 Glasner Tibor, 1926 Miskolc, ev. (2, 3) 
Hafenscher Károly, 1926 Bpest, ev. k. 

(1, 1)
Hant Zoltán, 1925 Bpest, ev. k. (2, 2) 
Hegyi Kálmán, 1926 Páris, ev. k. (2, 2) 
Heller Tamás, 1926 Bpest, izr. (2, 2)

20 Hetyey Kálmán, 1926 Bpest, ev. k. 
(2, 3)

Horváth Ferenc, 1926 Pesterzsébet, ev. 
(1, 3)

Huppert Iván, 1926 Bpest, izr. (1, 1)

Ivanovics József, 1925 Bpest, ev. (2,4) 
Jarács György, 1926 Bpest, ev. (1, 1) 

25 Jánossy Ferenc, 1926 Bpest, ev. tm. 
(2, 3)

Joó Géza, 1926 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Kelemen Tamás, 1926 Bpest, ev. (2,2) 
Kiss István, 1926 Bpest, ev. (1, 2) 
Koczkás Ottó, 1926 Bpest, ev. (1, 2)

30 Kovács Sándor, 1926 Troppau (Cseh
szlovákia), ev. (1, 2)

Krempels Tibor, 1926 Bpest, ev. (2, 2) 
Linczényi Adorján, 1926 Bpest, ev. k. 

(1, 1)
Oblath Gyula, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 
Paulik Pál, 1926 Bpest, ev. (2, 1)

35 Perkedy János, 1926 Bpest, rk. (2, 2) 
Poroszlay Henrik, 1926 Bpest, ev. (2,3) 
Potrák István, 1926 Gyömrő, ev. (1, 3) 
Reiniseh Egon, 1926 Bpest, rk. (1, 2) 
Sándor László, 1926 Bpest, ev. (1, 1) 

40 Schweickhardt Gotthilf, 1926 Bpest, 
ev. (1, 3)

Spiegel Ferenc, 1926 Bpest, reí. (2, 2) 
Strasser Alfréd, 1927 Bpest, ref. (2, 3) 
Sugár Béla, 1926 Bpest, rk. (2, 2) 
Szabó Antal, 1926 Sopron, ev. (1, 3) 

45 Tegző Andor, 1926 Vecsés, ref. (1, 3)
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Tiroly Károly, 1926 Bpest, ev. k. (1,2) 
Tobak Géza, 1926 Rákoscsaba, ev. (1,4) 
Ungar György, 1927 Bpest, rk. (2, 2) 
Vas István, 1926 Bpest, izr. (2, 2)

50 Widder Róbert, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 
Wolf Gusztáv, 1926 Bpest, rk. (1, 3)

Kilépett :
Fenyvesi János, 1926 Bpest, ref.

Évközben magántanuló le tt: 
Laschober Ernő, 1926 Bpest, ev 
Pető András, 1926 Bpest, izr.

IIIA osztály.
Áldott Sándor, 1923 Páty (Pest vm.), 

ref. (1, 3)
Antal Mihály, 1925 Bpest, ev. k. (1,3) 
Baky Ferenc, 1925 Bpest, rk. k. (1, 3) 
Bauer István, 1925 Bpest, izr. (2, 4) 

5 Bäuerle Ervin, 1925 Bpest, ev. (2, 4) 
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 Farkas Zoltán, 1925 Pestszentlőrine, 
ev. (2, 4)

Fürst János, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Gáncs Aladár, 1925 Székesfehérvár, ev. 

tm. (1, 2)
Gláz Tibor, 1926 Bpest, izr. (1, 1)

15 Gombóez István, 1924 Bpest, ev. (1,4) 
György András, 1925 Bpest, izr. (2, 4) 
Hahn Ödön, 1925 Rákosszentmihálv, ev. 

(1, 3)
Hajdú Pál, 1925 Bpest, ref. (2, 1) 
Hajnal Albert, 1925 Bpest, ev. (2, 2) 
Heckenast Ottó, 1925 Bpest, ev. (1, 1) 

20 Hesp Vilmos, .1924 Alag (Pest vm.), 
ev. tm. (1, 1)

Hidasy Endre, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Kákav László, 1925 Pestszentlőrine, 

ev'. (1, 2)
Keleti György, 1925 Bpest, ref. i. (1, 2) 
Királv János, .1925 Szombathely, ev.

. ( 2, 3 )
25 Koreny Béla, 1924 Bpest, ev. ism. (2,3) 

Kovács Tibor, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Krump Kálmán, 1924 Bodajk (Fejér 

vm.), ev. (1, 3)
Lessner József, 1925 Tapolca (Zala vm.) 

izr. i. (1, 3)

Marót László, 1925 Miskolc, ev. k.
( 1, 2 )

30 Martos Sándor, 1925 Bpest, ref. (1, 2) 
Miklós Oszkár, 1924 Pécs, ev. (2, 4) 
Palócz Henrik, 1925 Bpest, ref. (2, 4) 
Pamer Imre, 1925 Ordas (Pest vm.), 

ev. (2, 3)
Railó Györgv, 1925 Szombathely, ev. i.

(2, 3)
35 Rózsa Sándor, 1924 Bpest, ev. tm. (1,2) 

Sándor János, 1925 Bpest, ev. i. (2, 2) 
Stamp Gusztáv, 1925 Bpest, ev. (2, 4) 
Stauffer Vilmos, 1925 Répcelak (Vas 

vm.), ref. i. (2, 3)
Szakács Jenő, 1924 Bpest, ev. ism.

40 Szemere György, 1925 Bpest rk. k. (1, 2) 
Szluka István, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 
Szomorú Tibor, 1924 Mándok (Szabolcs 

vm.), ref. (1, 3)
Szőnyi Ferenc, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 
Tóth József, 1925 Iharosberény (So

mogy vm.), ev. (2, 2)
45 Tóth-Szőllős Mihály, 1925 Bpest, ev. 

tin. (1, 1)
Ullmann Péter, 1924 Bpest, izr. (1, 3) 
Yincze Mihály, 1925 Orbetello (Italia), 

ref. i. (1,“ 3)
Aladár Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 2) 
Weinbrenner Artúr, 1925 Bpest, ev. 

(2, 3)
50 báró Weiss György, 1926 Bpest, rk. 

(1, 3)
Zeisler György, 1925 Bpest, ev. i. (1, 4) 
Zeisler Tibor, 1924 Bpest, ev. ism. i. 

( 1 , 4 )

K i m a r a d t a k :
Majercsik Lajos, 1924 Maglód, ev. 
Schmidt Győző, 1924 Bácsfalu, ev.

IIIB osztály.
Balázs János, 1925 Albertirsa, ev. (1,3) 
Bálint János, 1925 Hangvágás (Sáros 

vm.), ev. k. (1, 3)
Bognár Géza, 1924 Páris, ref. (1, 3) 
Bognár Zoltán, 1924 Páris, ref. (2, 4)

5 ifj. de Chátel Ottó, 1924 Bpest, ev.
( 1, 2 )

Csontos László, 1925 Székesfehérvár, 
ref. tm. (1, 3)

Deli Pál, 1925 Bpest, rk. (1, 2)
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Dick Tamás, 1925 Bpest, ref. (2, 3) 
Drietomszky Jenő, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 

10 Földes Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 2) 
Gaeng János, 1925 Bpest, ev. (1, 1) 
Grósz Endre, 1925 Bpest, izr. k. (2, 2) 
Gyapay Gábor, 1924 Isaszeg (Pestvm.), 

ev. tm. (1, 1)
Hars László, 1925 Bpest, ev. k. (1, 3) 

15 Herman István, 1924 Bpest, izr. (2, 4) 
Heves Károly, 1925 Bpest, ev. k. (1,4) 
Hollósi Miklós, 1925 Szombathely, ev. 

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

Jekisa Ervin, 1925 Sashalom, ev. (2, 4) 
20 Kalocsai István, 1924 Bpest, ev. tm.

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

( 1 , 3 )
' Kosa János, 1925 Mezőberény, ev. tm.

(1, 3)
Kozma Lajos, 1925 Bpest, ref. k. (1,2) 
Körtvélyessy Pál, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 

25 Krivánszky Zoltán, 1925 Bpest, ev. 
tm. (2,3)

Kun Bertalan, 1926 Bpest, ref. (1, 2)

Láng György, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 
Leutwyler Ottó, 1925 Bpest, ref. (1,3) 
Lindenmayer Arisztid, 1925 Bpest, ev. 

( 1, 2 )  '

30 Löff Pál, 1925 Bpest, izr. (2, 3)
Malin Róbert, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 
Márta József, 1925 Bpest, ref. (1, 4) 
Martos Péter, 1925 Bpest, izr. (1. 3) 
Pintér Imre, 1925 Sopron, ev. (2, 4)

35 Quittner Antal, 1925 Bpest, ref. (2, 3) 
Rényi János, 1925 Bpest, rk. (1, 2) 
Sárkány Zuárd, 1925 Bpest, izr. (2, 1) 
Svéda Ákos, 1923 Szarvas, ev. (2, 3) 
Tartler Ernő, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2) 

40 Thurzó Rezső, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 
Törjék Ferenc, 1924 Górce (Vas vm,), 

ref. k. (1, 2)
Vándor Ervin, 1925 Bpest, ev. (3, 3) 
Varsányi Alfonz, 1925 Űjpest, ev. tm.

(1, 1)
Weisz Imre, 1925 Bpest, izr. k. (1, 3) 

45 Zulauf Rikárd, 1924 Kalázno, ev. (1,1)

Kimaradt:
Barta Béla, 1925 Bpest, ev.

IVA osztály.

Abeles Péter, 1924 Wien, izr. (1, 2) 
Behán István, 1922 Szarvas, ev. ism. 

(2, 3)
Bendes Aladár, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Bródy András, 1924 Bpest, unit. (2, 2) 

5 Csegő János, 1924 Nagvvárad, ref.
( 1 , 1 )

Debreczy András, 1924 Bpest, ref. (2, 3) 
Deckner Gábor, 1924 Bpest, izr. (1,1) 
Derkay Pál, 1924 Kisszállás, ev. (2, 3) 
Dolp Rezső, 1923 Bpest, ev. (1, 3)

10 Domby Sándor, 1924 Bpest, ev. k. (1,2) 
Éber Ferenc, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 
Faludi Gábor, 1924 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Franczisti Lajos, 1923 Mindszent, ev. 

(2, 3)
Frieder Róbert, 1924 Bpest, izr. (2, 2) 

15 Gabányi-Szathmáry Béla, 1923 Bpest, 
ev. (2, 3)
Horn Miklós, 1924 Szalatnapuszta 

(Nógrád vm.), ev. i. (2, 2)
Jankó Miklós, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Justus József, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Károlyfi József, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 

20 Kiss István, 1924 Bpest, ev. (1, 3)

Kopa János, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Kuszenda Lajos, 1924 Bpest, ev. i.

(3, 3)
Lányi Ágoston, 1923 Csőt, ev. (2, 2) 
Maiéter Árpád, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 

25 Merényi Miklós, 1924 Zalaszentgrót, 
ev. (1, 1)

Mezősi György, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Mittermann Edgár, 1923 Bpest, rk.

( - ; 3)
Nagy Péter, 1924 Bpest, ref. (2, 2) 
Németh Béla, 1925 Bpest, ref. i. (1,2) 

30 Novák György, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Nyerges Pál, 1924 Bpest, ref. (2, 3) 
Pántyik Pál, 1923 Maglód, ev. (1, 3) 
Polereczky Pál, 1923 Wysoka (Lengyel- 

ország), ev. i. (3, 2)
Purgly Béla, 1924 Bpest, ev. i. (1, 3) 

35 Rein György, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Reményi Ottó, 1924 Bpest, ref. k. (2, 3) 
Sommer Gusztáv, 1924 Nagyvisnyó, ev. 

k. (1, 2)
Szemeti László, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Szilvássy Zoltán, 1923 Bpest, rk. k. 

( 1, 2)
40 Szőgyén János, 1924 Bpest, rk. (1, 1)
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Takács Gyula, 1924 Gödöllő, rk. (1, 2) 
Telek Leander, 1924 Monor, ev. (1, 3) 
Tomcsányi Pál, 1924 Bupest, ev. (1, 2) 
Tűből .János, 1924 Bpest, ev. (1, 3)

45 Vas Andor, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Wolf Tamás, 1924 Wien, izr. (1, 1)

M a g á n ta n u ló k :
Dombora András, 1924 Bpest, ref. 
Kollár Egon, 1913 Bpest, ev. 
Neumann János, 1924 Bpest, izr. 

K im a r a d t  :
Bábel Zoltán, 1924 Debrecen, ref.

IVB osztály.
Ambrus Gyula, 1924 Bpest, izr. (2, 2) 
Beck Iván, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
báró Bottlik György, 1924 Bpest, ref. 

( 1. 2 )
báró Bottlik József, 1925 Bpest. ref.

(1, 1)
5 Brüll Miklós, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 

Dán Ferenc, 1924 Bpest, izr. (2, 2) 
Dömök István, 1924 Bpest, ref. (2, 2) 
cserkúti Engel Péter, 1924 Bpest, izr. 

(2. 1)
Fischer Zoltán, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 

10 maróti Fürst Ferenc, 1924 Bpest, rk.
(1, 1)

Gaeng Pál, 1924 Bpest, ev. (2, 2)
Götz Jenő, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Gündisch Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (1,2) 
Gyárfás János, 1924 Bpest, izr. (2, 2) 

lő  Hetyey György, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Horváth Dezső, 1923 Sárbogárd, ref.

(1, 3)
Hódos Frigyes, 1924 Bpest, ev. k. (1,1) 
Igriczi Lajos, 1924 Bpest, ref. (2, 4)
Jávor József, 1924 Bpest, izr. (2, 3)
Kiss László, 1923 Bpest, ref. isin. (2;.3)
Klement Károly, 1922 Bpest, ev. (1, 4)
Koltai Elemér, 1924 Bpest, ev. (2, 2)
Kotri Antal, 1924 Bpest, ev. i. (2, 3)
Kotsehy Viktor, 1924 Bpest, ev. (2, 3)
Messet Tamás, 1924 Bpest, izr. (1, 2)
Möller Győző, 1924 Bpest, rk. (2, 2)

Nagy Ernő, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Nagy Iván, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Novák Norbert Cézár, 1924 Bpest, ev. 

(2, 2 )
30 Oláh János, 1924 Bpest, izr. (1, 2) 

Pajor Kornél, 1923 Bpest, ev. (2, 3) 
Páris Egon, 1924 Bpest, ev. (1, 4) 
Pivnyik Jenő, 1922 Bpest, ev. ism. (1, 3) 
Prohászka József, 1923 Pestszenterzsé- 

bet, ev. k. (1, 2)
35 Raabe Richard, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 

Reiner Károly, 1924 Bpest, izr. (2, 1) 
Schmidt Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (2, 2) 
Schwimmer Endre, 1924 Bpest, izr. 

( 2, 2 )
Stráner Imre, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 

40 Szadorf Miklós, 1924 Debrecen, ref.
(2, 3)

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

( 1, 2 )
Tóbik János, 1923 Bpest, ev. tm. (1,1) 

45 Varga László, 1924 Pesthidegkút, ev. 
tm. (1, 2)

Vas József, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Vitéz Lóránt, 1924 Bpest, ev. tm. (2,1) 
Wertheimer György, 1924 Bpest, rk.

( 2 , 2 )
50 Winter András, 1924 Bpest, ref. (2, 2)

V. osztály.
Babos István, 1923 Bpest, ev. g. (1,1) 
Back Sándor, 1923 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Baranyai László, 1923 Bpest, izr. a. 

( 1, 1)
Bálint Béla, 1923 Bpest, rk. a. (1, 3) 

5 Bogyó István, 1923 Bpest, ref. a. (2,2) 
Boros László, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Brencsán János, 1923 Bpest, ref. a. 

(2, 3)
Czabalay László, 1923 Bpest, rk. a.

( 1, 2 )
Dani okos Tamás, 1923 Bpest, ref. a.

(2 , 2 )

10 Duday Mihály, 1922 Bpest, rk. a. (1, 4) 
Eisenstädter György, 1923 Bpest, ev. 

a. (2, 2)
Fabó Pál, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Farkasdy Zoltán, 1923 Bpest, ref. a. 

( 1 , 1 )
Gellért István, 1923 Bpest, izr. a. (1, 2) 

15 Halász Tamás, 1923 Bpest, ev. a. (1, 4) 
Heckenast Gusztáv, 1922 Bpest, ev. g. 

(1, 1)
Herzog Péter, 1922 Bpest, izr. a. (1,3) 
Horváth György, 1923 Sashalom, ev. g.

(1, 3)
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Hottovi Tibor, 1923 Kispest, ref. a. i. 
(1, 3)

20 Jánossy Gvörgv, 1923 Bpest, ev. a. 
(2, 3)

Jármay Gusztáv, 1923 Bpest, ev. a. 
(2, 4)

Jármay Péter, 1924 Bpest, ev. a. (1,2) 
Juhász Imre, 1923 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Kappel Tibor, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 

25 Kappeller Miklós, 1923 Bpest, ev. a. 
(2, 3)

Kisházy Csaba, 1923 Bpest, ref. a.
(2, 3)

Kollár Vilmos, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Kovács Mihály, 1922 Békéscsaba, ev. 

a. (1, 3)
Králik Dezső, 1923 Bpest, ev. a. (1,1) 

30 Kun Miklós, 1923 Bpest, ref. a. (2, 2) 
Kúti Tamás, 1923 Bpest, izr. a. (2, 2) 
Majzik Tivadar, 1923 Ercsi, rk. a. 

(1, 3)
Muutag Andor, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Münnich Antal, 1923 Bpest, ev. a.

(1 , O
35 Nagyszalánczy Tibor, 1923 Bpest, ev. 

a. (1, 3) '
Pásztor György, 1923 Törökbálint, ref. 

a. i. (2, 2)
Pataky B. Tibor, 1923 Bpest, ev. a.

( 1, 2 )
Perl György, 1923 Bpest, izr. a. (1,1) 
Pilisi István, 1923 Bpest, ev. g. (1, 3) 

40 Plan Péter, 1923 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Porkoláb László, 1923 Bpest, ev. a. 

( 1, 2 )
Rázgha Zoltán, 1923 Bpest, ev. a. (1,1)

Reich Ákos, 1923 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Révész György, 1923 Bpest, izr. g. 

( 1, 2 )
45 Saár István, 1923 Bpest, izr. a. (1, 1) 

Sándor Imre, 1923 Bpest, ev. a. (2,2) 
Schloss Tibor, 1923 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Siki Béla, 1923 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Steyer Ferenc, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 

50 Szálkái Ottó, 1924 Debrecen, ref. a. i. 
(1, 3)

Szeben Péter, 1923 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Szeghy Ferenc, 1923 Pusztaszaboles, 

ref. a. i. (2, 4)
Szelényi Ödön, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Szőgyén István, 1923 Bpest, rk. a. 

( 1, 2 )
55 Szőke Dezső, 1923 Nyíregyháza, rk. a. 

i. (1, 3)
Taksony Károly, 1923 Bpest. rk. a.

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

a. (1, 3)
Túrán László, 1923 Bpest, ev. a. (2, 
Ulbrich Sándor, 1922 Bpest, ev. a. (2,3) 

60 Vadas Gábor, 1924 Bpest, izr. a. (1, .1 ) 
Varga-Horváth József, 1923 Bpest, ev. 

a. (1, 1)
Vidor Miklós, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Weinbrenner Rezső, 1923 Bpest, ev. a.

( 1 , 2 )
Zulauf Tcofil, 1923 Kalaznó, ev. g.

(1, 1)
K i m a r a d t á l :

Eördögh Géza, 1923 Bpest, ev. 
Fenyvesi György, 1924 Bpest. ref.

VI. osztály.
Balogh Ervin, 1922 Rákoscsaba, ev.

( 2, 2)
Bartsch József, 1922 Szalárd (Bihar 

vm.), ev. a. i. (1, 3)
Bloch Artúr, 1922 Bpest, izr. a. i. (1,2) 
Bokor István, 1922 Bpest, ev. a. (1,2) 

5 Bolgár Imre, 1921 Hamburg, ev. a. 
(1, 3)

Bonta Tibor, 1922 Bpest, rk. a. (2, 2) 
Branczik Károly, 1922 Bpest, ev. g. 

(4, 3)
Bruckner József, 1922 Bpest, ev. a. 

(1, 3)
Bún Tamás, 1922 Bpest, ev. a. (1, 1) 

10 Cserépy Attila, 1923 Nagydorog (Tolna 
vm.), ev. k. a. (1, 2)

Dengelegi András, 1922 Nyiregyháza, 
ev. a. tm. (1, 2)

a. Érti Vilmos, 1922 Bpest, ev. a. (1, 2)
Fenyő László, 1922 Bpest, rk. a. (2, 3) 
Fischer György, 1922 Bpest, izr. g. 

( 1 , 1 )
15 Fischer István, 1922 Bpest, rk. a. (1, 3) 

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

Forgács Péter, 1923 Sarkad (Bihar vm.) 
ev. a. tm. (1, 1)

Frey István, 1921 Csikóstöttüs (Bara
nya vm.), ev. g. k. (2, 3)

Fürst Ferenc, 1922 Bpest, ev. a. (1, 1) 
20 Gedeon István, 1922 Bpest, rk. a. (1,3) 

Gyárfás Péter, 1922 Bpest, izr. a. (1,2) 
Halászi Sándor, 1920 Kolozsvár, ev. 

ism. a. (1, 3)
Harsánvi László, 1921 Karcag, rk. a. 

(1, -’)
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Jaczina István, 1922 Békéscsaba, ev. 
a. i. (1, 2)

25 Jeszenszky Gábor, 1922 Bpest, ev. a.
(1, 2)

Kappel László, 1921 Bpest, ev. a. tm.
( 1 , 1 )

Klaar Frigyes, 1922 Bpest, ev. g. (2, 4) 
Konkoly László, 1922 Bpest, ev. a.

(1, i )
Koren Miklós, 1922 Bpest, cv. k. a.

(2, 3)
30 Krausz Lajos, 1922 Bpest, ev. g. (2, 3) 

Kupesák Miklós, 1922 Özd (Borsod 
vm.), ev. a. i. (1, 3).

Lehotzky Tibor, 1922 Bpest, ev. a.
( 2, 2 )

Loránd János, 1922 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Lóránt Péter, 1922 Bpest, izr. a. (1,2) 
Messinger Gábor, 1920 Becs, ref. i. a. 
. (2, 3)

Nemeshegyi Péter, 1923 Bpest, rk. a.
(1, 1)

Obermayer Tibor, 1922 Bpest, ev. a.
(2 3)

Papp Dénes, 1922 Bpest, ref. a. (1, 3) 
Pekáry György, 1921 Bpest, ref. a.

(2,' 4)
40 Pető István, 1922 Bpest, izr. g. (1, 1) 

Pfeiffer Sándor, 1921 Felsőnána (Tolna 
vm.), ev. a. ism. (2, 3)

Poroszlay Kornél, 1921 Bpest, ev. a. 
(1, 3)

Reidl Szilárd, 1921 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Reischl Mihály, 1922 Bpest, ev. a. 

(1, 3)
45 Biesz György, 1922 Bpest, ev. g. (1,4)

VIIA

Amtmann János, 1920 Újpest, ev. a. 
ism. (2, 3)

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

a. (2, 2)
5 Bóday Pál, 1921 Kisigmánd, ref. g. i.

( 2, 2 )
Brandtner Ferenc, 1921 Kispest, cv. a. 

i. (2, 3)
Dános Péter, 1921 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Falusy Sándor, 1920 Zsáka, ref. a. (3, 3) 
Grünwald Béla, 1921 Bpest, rk. a. (3, 2) 

10 Gündisch János, 1921 Medgyes, ev. a. 
(2, 3)

Horváth László, 1921 Bpest, ev. a. k. 
(3, 2)

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

Siklós András, 1922 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Schönekker János, 1921 Kisláng (Fe

hér vm.), ev. g. tm. (1, 2)
Schultheisz József, 1922 Bpest, ev. a. 

k. (1, 3)
50 Sigrav Pál, 1922 Bpest, ref. i. a. (1, 2) 

Sponer Gerhardt, 1922 Bpest, ev. a. 
(2, 3)

Szalay Károly, 1922 Ernőd (Borsod 
vm.), ev. g. tm. '(1, 1) 

vitéz Székelv Géza, 1921 Zirc,.ev. a. k. 
(1, 2)

Szita Andor, 1922 Bpest, ev. a. k.
( 1, 2 )

55 Szuh Károly, 1922 Bpest, ev. a. k.
( 1, 2 )

Tóth Kálmán, 1922 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Tóth Tas, 1923 Bpest, g. kát. a. (1, 2) 
Vereckei Antal, 1922 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Vidos József, 1922 Szombathelv, ev. a. 

(2, 4)
60 Vitéz Lajos, 1921 Váralja (Tolna vm.), 

ev. a. (2, 3)
Wack Géza, 1922 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Winkler György, 1922 Bpest, izr. a. 

(1, 1)
Wollner Béla, 1922 Bpest, izr. a. (1,2) 
Zsengellér Lajos, 1922 Bpest, ev. g. k. 

( 1, 2 )

M agántanuló:
Zeuner Konrád, 1920 Pestújhely, ev. a. 

K im aradt:
Somfai Ferenc, 1921 Bpest, ev. a.

osztály.

Jórend János, 1920 Bpest, ev. a. (2, 4) 
Ivirschner Zoltán, .1920 Bpest, ev. g. tm. 

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

(2, 4)
15 Kovalszky Viktor, 1921 Bpest, ev. a. i. 

(2, 3)
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. a. 

(2, 4)
Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. a. (2, 4) 
Krmeezky Pál, 1919 Dunaharaszti, ev. 

a. ism. (2, 3)
Marschalkó Gyula, 1921 Rákoskeresz

túr, ev. a. k. (2, 2)
Martin Ödön, 1921 Bpest, ev. a. i. (2, 3) 
Miké Miklós, 1920 Szombathelv, ev. a.

i. (2, 2)

20
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Molnár Ervin, 1918 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Nagel Tamás, 1921 Bpest, ev. a. i. (3, 4) 
Okányi Lajos, 1921 Bpest, ev. a. (3, 3) 

25 Paunz Imre, 1921 Bpest, izr. a. (3, 4) 
Pántyik János, 1921 Maglód, ev. a.

(2, 4) ........................
Pásztor László, 1921 Felso-Elemer, ref. 

a. i. (2, 3)
Pázsy Lajos, 1919 Bpest, rk. a. (2, 3) 
Ráth Szabolcs, 1921 Bpest, ev. a. (2, 2) 

30 Révész György, 1921 Bpest, izr. a. (3,2) 
Schréter Zoltán, 1920 Bpest, ev. a. ism. 

(2, 3)
Simkovics Zoltán, 1921 Bpest, ev. a. 

(2, 3)
Szabó Gusztáv, 1921 Bpest, rk. a. (2,1)

Szolár Pál, 1920 Bpest, ev. g. (3, 3) 
35 Szomolányi József, 1920 Bpest, ev. a. 

(2, 4)'
Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev*. a. (2, 4) 
Ungár György, 1921 Bpest, ev. a. tm. 

( 2, 1)
Varsányi Endre, 1921 Bpest, ev. a. 

(2, 3)
Weimann György, 1921 Bpest, izr. a.

( 2, 1)
40 Wurm Sándor, 1921 Pozsony, ev. a. 

(2, 4)

M a g á n ta n u ló k :
Krausz Károly, 1919 Bpest, ev. a. 
Sági Andor, 1920 Bpest, ev. a.

VIIB osztály.

Bartók László, 1921 Bpest, ref. a. a.
(1, 1)

Bernhardt György, 1921 Bpest, ev. a.
( 1 , 1 )

Braxatórisz Tibor, 1921 Salgótarján, ev. 
a tm. (1, 2)

Buőez Kálmán, 1921 Mohora (Nógrád- 
m), ev. a. tm. (1, 3)

5 Dárdai János, 1921 Bpest, ref. a. (2, 4) 
Deák Imre, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Deutsch Dénes, 1921 Bpest, izr. a. 

( 2, 2)
Déri János, 1921 Linz (F.-Ausztria), 

ev. a. (2, 1)
Doroghi Ervin, 1921 Bpest, ref. a. (1,4) 

10 Eősze István, 1921 Bpest, ev. a. (3, 3) 
Farkas József, 1920 Bpest, rk. a. (2, 3) 
Frey Tamás, 1921 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Fritzsche Andor, 1921 Bpest, ev. a. k. 

(1, 2)
Graser Andor ism., 1919 Bpest, rk. a. 

(1, 3)
15 Groff Emil, 1921 Bpest, ev. a. tm.

( 2 , 1)
Hetényi László, 1921 Bpest, rk. a. (2,1) 
Horváth Antal, 1921 Bpest, ev. g. (1, 4) 
Kanitz Vilmos, 1922 Bpest, ref. a. (1, 3) 
Keleti Kornél, 1921 Bpest, ref. a. (1, 2) 

20 Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev. a. 
(2 ,3 )

Liebner István, 1921 Bpest, izr. g. (1, 1) 
Litvai Mihály, 1920 Ösagárd, ev. a. 

(1, 4)
Maier József, 1922 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Majer Frigyes, 1921 Miskolc, ev. a.

(1, 1)

25

30

35

Majercsik Zoltán, 1920 Maglód (Pest- 
in.), ev. a. k. (2, 1)

Makra Lajos, 1922 Bpest, rk. a. 
Mandel Péter, 1921 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Porubszky Egon, 1921 Debrecen, ev. a. 

(2, 4)'
Radó Tamás, 1921 Bpest, ref. a. k. (2, 2) 
Reimann Ernő, 1921 Bpest, ev. a. (2,2) 
Rózsa Károly, 1921 Bpest, rk. k. (1, 3) 
Sándor János, 1921 Bpest, ev. a. tm. 

( 1 , 1 )
Sebestyén János, 1921 Bpest, izr. a. 

(2, 3)
Somogyi Zoltán, 1921 Körmend (’Vas- 

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

( 1, 2)
Stromfeld János, 1921 Bpest, ev. a.

( 1 , 1 )
vitéz Szepetneki János, 1921 Budafok, 

ev. a. (1, 3)
Székely András, 1921 Bpest, izr. a. 

( 1, 1)
Taksony György, 1922 Bpest, rk. tm. a.

( 1, 1 ) ‘
40 Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. g. k.

(1, 2)
Tolnay János, 1920 Bpest, ev. g. (1, 2) 
Vydareny Iván, 1921 Bpest, ev. a. (1, 4) 
Werkner János,1921 Bpest, izr. a. (2,1) 
Zsolnay András, 1921 Bpest, ev. a. (2, 3) 

45 Zoltán Pál, 1921 Bpest, rk. a. (2, 3)

Magántanulók:
Mauthner István, 1921 Bpest, rk. g. 
Winter Rudolf, 1921 Bpest, ref. a.
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VIII. osztály.

Achs Károly, 1920 tTjvidék, (Bácsbod- 
rogm.), ref. i. k. a. (1, 2)

Antal Gyula, 1920 Bpest, ev. k. g. (1,3) 
Back Tibor, 1920 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Bánhegyi György, 1920 Bákosliget, ev. 

tin. g. (1, 1)
5 Birkner Tihamér, 1920 Bpest, ev. tin. a.

( 1 , 3 )
Bodő János, 1920 Bpest, unit. k. g.

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

( 1. 2 )
Deák Lajos, 1920 Bpest, ev. k. g. (1, 2) 
vitéz Dezséry Endre, 1920 Bpest, ev. a. 

( 1. 2 )
10 Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. k. a. (1,2) 

Egervári László, 1919 Andrásfa (Vas- 
m.), ev. a. (1, 2)

Érti János, 1921 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Farkas Gábor, 1920 Bpest, izr. a. (1,1) 
Fekete Géza, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3) 

15 Ferenczy Zoltán, 1919 Mezőberény (Bé- 
késm.), ev. g. (1, 3)

Hartmann György, 1920 Bpest, izr. a.
( 1 , 3 )

Jakab Miklós, 1919 Sár (Veszprém m.), 
ev. tm. g. (1, 1)

Juhász Sándor, 1921 Bpest, g. kel, g.
(1, 3)

Kaffka György, 1918 Marcali (Somogy
in.), rk. a. (1, 2)

20 Kail Endre, 1919 Szeged, ev. a. (1, 3) 
Klauszmann Károlv, 1920 Bpest, ev. g.

(1. 3)
Knopp István, 1918 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Komor Tamár, 1920 Bpest, izr. k. a. 

( 1. 2 )
Kuruc/. Károly, 1920 Sashalom, ev. k. 

a. (1. 3)
25 Major Károlv, 1920 Irsa (Pestm.), ev. 

g- (1, 2) ’
Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. a. (1,3) 
Mihály János, 1920 Bpest, izr. a. (1, 3) 
Milkó Imre, 1919 Jánoshalma (Bács- 

bodrogm.), izr. a. (1, 1)
Milkó Pál, 1920 Jánoshalma (Bácsbod- 

rogm.), izr. a. (1, 2)
30 Nagy Iván, 1919 Bpest, ref. a. (1. 1) 

Kaménvi Tamás, 1920 Bpest, izr. a. 
( 1 . 2 )

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

Orbán Dezső, 1920 Bpest, ref. a. (1, 1) 
Palócz István, 1920 Bpest, rcf. a. (1,2) 

35 Paulinyi Ernő, 1920 Szöllösardó (Abaúj 
m.), ev. tm. g. (1, 1)

Petrik Zoltán, 1919 Nagytétény, ev. g. 
(1, 3)

Plan Miksa, 1920 Bpest, izr. a. (1, 3) 
Poneváts Vilmos, 1920 Alag, ev. g. 

( 1, 2 )
Renner Béla, 1919 Érd (Fejérül.), ev. 

a. (1, 3)
40 Sági Károly, 1920 Pestújhely, rk. a. 

(1, 3)
Schönlebe Brúnó Károly, 1921 Bpest, 

ev. a. (1, 3)
Semsei Károly, 1919 Irsa (Pestm.), ev. 

(1, 3)
Siklós Ferenc, 1921 Bpest, ref. a. (1, 1) 
Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. a. (1, 3) 

45 Soltész László, 1921 Bpest, izr. a. (1,1) 
Solti Tivadar, 1917 Rákospalota, ev. g.

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

( 1, 2 )
Sugár Tamás, 1920 Bpest, rk. a. (1, 2) 
Szilágyi Pál, 1920 Bpest, izr. k. a. 

(1, 1)
50 Takaró György, 1921 Rákospalota, ev. 

a. (1, 3)
Tetlák Andor, 1919 Orosháza, ev. g. 

(1, 3)
Tóth Gyula, 1919 Félszerfalva (Sopron- 

megye), ev. .tm. a. (1, 2)
Ujágh Zsolt, 1920 Sáraíalva (Torontál- 

megye), ev. i. a. (1, 2)
Vadnai László, 1921 Sajóeeseg (Borsod- 

megye), izr. i. a. (1, 2)
55 Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr. a. (1, 3) 

Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev. tm. a. 
(1, 1)

Vérthelyi János, 1920 Bpest, ref. a. 
(1, 3)

Vidor István, 1918 Hajmáskér, ev. a. 
(1, 3)

Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. a.
( 1, 2)

60 Windt László, 1920 Bpest, ev. a. (1,2)
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a> R á k o s c s a b a — i 1 — — — — — — — — — 2
r-. R á k o s fa lv a 1 1

R á k o sh e g y 1 — — — — — — — 1 — 1 — — 3
R á k o s k e r e s z tú r 1 - 1
R á k o s lig e t 1 1 2
R á k o s p a lo ta 1 — 2 1 1 1 2 — 1 1 — — 4 14
R á k o ssz e n tm ih á ly 1 í 1 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 10
S a sh a lo m 1 — — — — — — — — 1 1 1 4
S o ro k s á r i 1 1 3
T a k s o n y 1 1
Ú jp e s t - 1 1 2

ro

ig a z o lt 4511 4605 4448 4551 3551 2794 2160 2954 3793 3091 2454 2914 2174 4 4 000
tncc
3
S

ig a z o la tla n — 2 11 13

3 n é m e t —  i — 3 __ 2 1 1 — 6 _ __ _ _ 13C
CT3 fra n c ia — — — — __ 1 — 3 _ 2 _ _ 2 8

an g o l — — — — — — 1 — 8 2 __ í __ 12
s , fiz ik a i g y a k . — — — — 50 40 — — — — 37 42 56 225
ex te rm . r a jz i  g y a k . 39 41 34 48 — — 1 163

-ĉ m ű v é s z e ti  r a jz 4 8 7 7 6 2 5 5 3 3 2 — 2 54
á b rá z o ló  g e o m . — — — — — — — — — 3 __ — 1 4

■O g y o rs írá s 6 6
o

ce 1 v ív á s 2 1 1 7 8 3 2 3 27
k ü lö n  to r n a — 2 — 3 — — — — — — — — — 5

■5 te l je s  f iz e tő 47 42 40 41 43 31 43  I 41 43 50  í 37 36 43 537
te l je s  m e n te s 3 1 3 4 4 6 ! 1 4  i 10 6 2 5 5 54

: k e d v e z m é n y e s 6
1

9 8 8 5
1

8 5 4 11 8 3 6 12 93

76
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1 3* 32 16 12 — 2U — — 17 — 17 — 12 12 _ _ 13 _ _
2 17 22 18 16 — 21 — — 17 — — 2U — 26 26 _ _ 40 _
3 1 2 18 22 — 14 — — 20 — — 18 — 18 16 — _ 3 _ _
4 - - 4 6 — 1 — — 2 — — 1 — — 1 1 — — —
1 3d 27 18 12 — 18 — — 12 — — 19 — 12 20 _ _ 22 _

ca 2 15 22 12 16 — 13 — — 21 — — 13 _ 32 21 _ _ 23 _
3 1 3 19 16 — 18 — — 18 — — 17 — 8 7 _ _ 7 _ _
4 - 3 8 — 3 — — ! — - 3 — — 1 3 — — -
1 45 28 8 12 — 15 — — 12 12 — 12 — 6 16 _ 11 _ _

< 2 6 18 27 18 — 10 — — 18 34 — 23 — 29 20 — 35 _ _
3 — 5 16 15 — 23 — — 19 5 — 10 — 16 11 _ 5 _
4 — — — 6 — 3 — — 2 — — 6 — — — 4 — — —
1 28 34 10 14 — 2 — — 16 16 — 21 — 13 14 _ _ 15 _ _

CŰ 2 33 11 24 18 18 — — 24 31 — 22 — 26 26 _ _ 27 _ _
3 — 6 17 17 11 — — 9 4 — 8 — 12 8 _ _ 9 __ __
4

< 1 32 26 11 4 — 12 — 17 17 — 13 11 — 16 15 _ 16 15 _ __

2 20 20! 17 16 — — 23 22 — 18 20 22 21 __ 26 31 ___ __

3 — 6 21 25 — 28 — 12 13 — 19 12 — 12 10 -í- 10 6 _ _
4 — — 3 71 - 3 — — — — 2 9 — 2 — 6 — —

co 1 29 ,6 8 8 — 6 — 17 14 — 10 14 — 11 ii _ 17 14 ___ __
2 15 16 25 13 — 15 — 20 18 — 20 15 — 24 25 _ 22 21 __ __

— 3 1 3 12 20 — 23 — 8 13 — 14 14 — 10 4 — 6 10 — —
4 — — 4 — 1 — — — 1 2 — — — 5 — — — —
1 22 25 10 7 — 9 — 17 7 7 — 15 _ 9 11 __ ___ 7 21 _

< 2 22 18 17 14 — 14 — 24 27 20 — 14 24 24 ___ ___ 36 13 ___
> 3 2 3 19 25 — 23 — 5 12 19 — 17 — 13 8 ___ ___ 3 12 __

4 - -
1 20 28 18 11 — 20 — 17 14 16 — 21 __ 16 7 ___ __ 11 25 __
2 29 19 14 15 — 11 — 15 22 18 — 16 ___ 23 28 _ ___ 30 16 • ___

> 3 — 2 17 23 — 18 — 17 13 15 _ 7 — 10 13 ___ _ 8 8 ___
4 5
1 44 50 21 10 71 22 18 24 — 25 — 23 — __ 18 ___ _ ___ 36 _
2 20 12 30 24' 1 29 28 35 — 22 — 15 — — 34 _ — — 15 _

3
4 —

2 13
1

27
3

13 17 5 — 17 — 24 — — 12 — — 13

1 47 34 16 7 4 19 12 22 — 29 — 13 ___ ___ 20 ___ ___ ___ ___ __

2 17 25 24 23 2 21 21 23 ___ 29 ___ 26 ___ ___ 25 ___ _ _
> 3 — 5 23 33 5 22 18 19 — 6 — 23 — — 13 — — — — —

4 — _ 1 1 — 2 2 — — — — 2 — — — 6 — — — —
1 — i i 4 5 1 3 ii 9 8 — 8 6 — ___ 8 ___ 10 ___ __ ___

2 31 17 16 12 2 11 7 11 29 — 10 10 — ___ 18 ___ 24 ___ _ _
3 9 9 20 22 — 20 19 18 3 — 22 20 — __ 21 __ 6 ___ ___ __
4 — — 1 — 6 2 — — 4 — — — 3 — — — —

LCQ 1 25 25 19 12 i 15 16 16 21 — 19 20 — — 10 __ 17 __ ___ ___

2 19 17 14 21 3 13 9 13 19 — 12 13 ___ ___ 19 ___ 26 ___ ___ __

3 1 3 12 10 16 14 16 5 — 12 12 — — 13 — 2 ___ _ _
4 — — — 2 — 1 2 - — 2 — — — — 3 — -A- — —

1 60 53 15 131 6 21 18 16 — — 27 20 32 ___ 22 ___ _ __ _ _
2 — 7 29 29 6 24 16 25 — — 18 17 20 ___ 19 _ __ _

> 3 — — 16 18 3 15 11 19 — — 15 23 8 — 7 — _ — ___ __ 1
4

Általános előmenetel.*)
IA IB í IIA IIB II1A I1IB IVA IVB V VI V1IA VIIB VIII Összesen

Jeles 10 10 7 11 6 6 5 8 14 10 3 13 13 116
J° 18 15 18 23 11 12 16 22 23 24 9 10 22 223
Elégséges 19 19 18 15 23 21 25 14 23 26 17 15 25 260
Egy i 7 5I 4 2 5 5 — 5 2 3 10 7 ___ 55
2-4 \ elégtelen 2 3 4 — 7 1 — — 2 1 1 ___ ___ 21
Több ) 1

*) Magántanulók nélkül.
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Az iskolai felszerelés értéke.

G y a ra p o d á s Á llo m á n y

vétel
darab

ajándék
darab

élték
P d a r a b érték

P

B ú to ro k 1.270 50.000
H ázi é s  i r o d a i  f e ls z e r e lé s — — — 34 2 0 0
T a n á r i  k ö n y v tá r 37 117 780 2 0 .138 133.035
Iro d a lm i o sz tá ly k ö n y v tá r 5 — 10 2 .549 7 .035
if jú ság i k ö n y v tá r 2 64 130 1.636 4 .130
Ö n k é p z ö k ö ri k ö n y v tá r 2 0 — 60 3.015 26.067
M o d e rn - iro d a lm i s z e r tá r 10 5 45 772 3.475
K la ssz ik a  f i lo ló g ia i  s z e r tá r 3 — 24 523 5.688
F iz ik a i s z e r tá r 38 — 785 1.577 37.855
T e rm é s z e tra jz i  s z e r tá r 71 40 542 13.851 19.686
D a l-  é s  Z e n e e g y e s ü le ti  K ö n y v tá r 32 1 182 971 4.939
Z e n e s z e r tá r 1 — 12 46 2 864
M é rtan i s z e r tá r 2 — 2 0 292 4 .032
T ö r té n e t- fö ld ra jz i  s z e r tá r 11 — 321 580 3.110
M ű v é sz e ti  r a jz s z e r tá r 407 43 8 .098 2 .094 13.178
T o rn a  s z e r tá r 10 2 54 481 4.287
E g é s z s é g ta n i  s z e r tá r — — — 34 56
É re m g y ű jte m é n y — 1 I 1.458 278
K é p tá r — 1 300 93 7 .468
V e títő k é p e s  g y ű jte m é n y — — 2.731 2 .160

Az iskola épülete.

A helyiségek elosztása emeletek szerint: Földszint. 6 tanterem: 
43.35 m2, 66.15 m2, 69.3 m2, 66.15 m2, 69.3 m2, 68.15 m2. Tornatermi 
öltöző: 44.76 m2, tornaterem: 200 m2. Igazgatói irodák: 45.35 m2, 
21.24 m2. Raktár 9.41 m2. Portásfülke 9.41 m2. Mellékhelyiségek:
23.69 m2, 3 m2.

Első emelet. 5 tanterem: 75.25 m2, 48.44 m2, 69.3 m2, 72.6 m2, 
69.3 m2. Természetrajzi szertár: 72 m2, előkészítő: 28 m2, előadó: 
72 m2. Kis szoba: 10.05 m2, kamra: 10.05 m2. Modern nyelvi szertár: 
19.94 m2. Szülői fogadó: 17.5 m2. Tanári szobák: 67.9 m2, 29.7 m2. 
Könyvtárak: 36.8 m2, 13.69 m2, 63 m2. Mellékhelyiségek: 23.69 m2, 
3 m2.

Második emelet. 4 tanterem: 59.08 m2, 69.3 m2, 72.6 m2. 69.3 m2. 
Fizikai szertár: 72 m2, előkészítő: 28 m2, előadó: 72 m2. Rajzszertár: 
26.32 m2. Mértani szertár: 31.92 m2. Rajzterem: 101.08 m2. Dísz
terem 180 m2. Disztermi karzat: 84.66 m2. Mellékhelyiségek:
23.69 m2, 3 m2. Udvar: 3800 m2.

Alagsor: Fűtőház, szénraktár, pincék, cserkészotthon, különböző 
nagyságban.

Az intemátus adatai a VIII. fejezetben találhatók.
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A tanulók számának alakulása.
l

ny. m.
II

ny. m.
III

ny. 111.
IV

ny. "
V

ny. ni.
VI

ny. m.
VII

ny. m
Vili

ny. in.
Ö ssz e > e n

nyilv. j mag. | együtt

1920,21 125 12 96 3 95 1 82 4 56 7 58 7 48 7 46 2 606 43 649
1921/22 116 8 111 8 82 _ 91 2 56 3 58 4 58 3 48 6 620 34 654
1922,23 118 4 108 3 116 2 83 2 60 6 56 3 49 2 60 1 650 23 673
1923/24 105 3 107 5 98 1 108 2 58 1 57 52 3 51 5 636 20 656
1924/25 95 9 107 1 96 4 86 3 57 4 53 2 54 2 47 2 595 27 622
1925/26 83 — 79 1 104 81 2 58 3 48 49 — 51 — 553 6 559
1926/27 75 3 85 2 75 1 1 02 1 54 3 48 2 48 1 45 1 532 14 546
1927/28 83 3 65 82 2 73 2 92 — 48 1 47 1 49 1 539 10 549
1928/29 82 3 72 2 52 85 1 52 1 87 1 46 — 46 1 522 9 531
1929/30 121 3 71 2 63 2 50 2 75 — 46 1 88 2 43 — 557 12 569
1930/31 119 2 105 1 64 2 61 46 — 73 — 51 1 87 — 606 6 612
1931 32 149 2 103 2 96 2 66 1 45 — 40 — 71 — 49 2 619 9 628
1932/33 93 3 128 2 86 3 89 1 52 1 45 — 39 2 65 — 597 12 609
1933/34 112 1 89 4 112 1 75 1 64 — 49 1 46 — 35 2 582 10 592
1934/35 117 1 102 2 84 1 96 2 74 — 62 — 44 1 45 1 624 8 632
1935/36 112 — 108 — 92 1 81 — 90 2 69 — 60 — 41 1 653 4 657
1936/37 107 — 104 — 101 1 82 — 60 — 86 1 64 1 59 — 663 3 666
1937 38 108 — 102 2 97 — 95 3 64 — 64 — 85 4 60 — 675 9 684

XI. PÁLYADÍJAK ÖSZTÖNDÍJAK ÉS JUTALMAK.
Pályadíjak.

Az országos középiskolai tanulmányi versenyen rajzból első 
helyen győztes Antal Gyula egy tíz koronás aranyat kapott Kundt 
László hagyatékéból.

Fellner Pál 300 P pályadíjat adott a következő tétel kidolgo
zására : „Széchenyi és a magyar gyáripar” . Ebből az összegből a leg
jobb dolgozatok szerzői a következő pályadíjakat kapták: Milkó Imre 
VIII. o. t. 15Q P-t, Soltész László VIII. o. t. 100 P-t, Antal Gyula 
VIII. o. t. 50 P-t.

Gretzmacher Jcnö-alapítvány 25 P-s pályadíját Antal Gyula 
VIII. o. t. nyerte el magyar irodalmi dolgozatával és novellájával.

Harkányi János matematikai pályázatának 10 P-s díját verseny
dolgozata alapján Taksony György VIIB o. t. nyerte e l; Bartók 
László VIIB o. t. pedig dicséretben és könyvjutalomban részesült.

Münnich A ladár-alapíti■ árnyból Antal Gyula VIII. o. t. 30 P-t, 
Fekete Géza VIII. és Farkasdy Zoltán V. o. t. 15—15 P-t kaptak, 
mint a műsor-tervpályázat nyertesei.

Rotli-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s pálya- 
díjait dolgozataik alapján v. Dezséry Endre VIII., Paulinyi Ernő 
VIII., Kirschner Zoltán VIIA, Ungár György VIIA o. t. nyerték el.

I)r. Serédi Lajos-adapítvány 28 P-s pályadíját Fekete Géza VIII. 
o. t. nyerte el vers műfordításaival.
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Ösztöndíjak és jutalmak.

.4 Horthy Miklós ösztöndíjalapból 200—200 P-t kap Groff Emil 
VIIB és Vargha-Horváth József V. o. t.

Állami köztisztviselői 100 P-s ösztöndíjat kapja Jakab Miklós 
VIII. o. t.

A Benczúr Gyula Képzőművészeti Kor 15 P-s jutalmát Antal 
Gyula VIII. o. t. ifjúsági elnök kapta kiváló eredményes munkássá
gáért.

A Hal- és Zeneegyesület 5—5 P jutalmát az egyesületben kifej
tett buzgó munkáért Brenner Imre VIII., Groff Emil VIIB és Mar- 
schalko Gyula VIIA o. t. kapták.

A Deák-téri német egyház 30 P-s jutalomdíját Síki Béla V. o. t. 
kapta a német nyelv tanulásában való kiválóságáért.

Deckner Álarcéit 100 P-s adományából 25—25 P jutalomdíjat 
kaptak: Bodó János VIII., Gáncs Aladár, Hesp Vilmos IIIA, 
Gyapay Gábor IIIB  o. t.

Dr. Doroghi Ervin 25 P-s jutalomdíját Fritzsche Andor VIIB
o. t. kapta. Adományának többi részét tandíjsegélyre és jutalom
könyvekre fordítottuk.

Egy hálás tanítvány 10 P-s jutalomdíját Forgács Péter, mint 
a VI. osztály kiváló matematikusa kapta.

Az 1889-es érettségizők 100—100 P-s nyaralási jutalmazó segé
lyét Paulinyi Ernő VIII. és Groff Emil VIIB o. t. kapták.

Az 1894-es érettségizők 28 P-s jutalomdíját Bánhegyi György 
VIII. o. t. kapta mint jeles elömenetelü, törekvő és kiváló tehetségű, 
tanuló.

Az 1906-os érettségizők 16 P-s jutalomdíját Vajda Ödön VIII. 
o. t. kapta mint jó elömenetelü evang. érettségiző tanuló.

Az 1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíjából 20—20 P-t kapott 
Jakab Miklós VIII. és Kappel László VI. o. t.

Az 1909-es érettségizők 50 P-s ösztöndíját Forgács Péter VI. o. 
kiváló tanulónak adtuk.

Az 1915-ös érettségizők „kalokagathia ” alapítványának 20 P-s 
jutalomdíját Paulinyi Ernő VIII. o. t. mint a testgyakorlásban is 
kiváló, jeles tanuló kapta.

Fellner Henrik-alapítványból 40 P-t Taksony György VIIB. 20 
-—20 P-t Majer Frigyes VITB és Zulauf Rikárd IIIB o. t. kapott a 
matematikában és a fizikában elért kiváló eredményéért.

Galli Lajos-alapítvány 12 P-s ösztöndíját Ujágh Zsolt VIII. o. 
internista, testgyakorlásban kiváló, jó viseletű, jellemes tanuló kapta.

Góbi Imre-alapítvány 16 P-s jutalomdíját Heckenast Gustáv V. 
o. t. a történelemben elért kiváló eredményért kapta.

Dr. Gusztáv Kornél 100 P-s adományából 50 P-t Antal Gyula 
a tanulmányi verseny győztese, 10—10 P-t v. Dezséry Endre és Nagy 
Iván a tanulmányi verseny helyezettjei kaptak; továbbá 10—10 P-t
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Boross Árpád VIIA a fizikában, Székely András VIIB a matemati
kában és Ungár György VIIA o. t. a latin nyelvben való kiváló
ságáért.

Hajdú Endre korán elhunyt kedves tanítványunk emlékére tett 
alapítványból 10—10 P jutalomdíjat kapott Kovács Béla és Pfahler 
Pál IIA o. t.

Hálás szülő 70 P-s adományából Marschalko Gyula VIIA 20 P-t, 
Saár István és Szelényi Ödön V. o. t. 15—15 P-t, Bernhardt Béla és 
Hafenscher Károly IIB o. t. 10—10 P-t kapott.

Heinrich Teddy-alapítvány 10 P-s jutalomdíját Merényi Miklós 
IVA o. t. kapta.

Hősi halottak-emlékalapítvány 13 P-s jutalomdíját Majer József 
VIIB o. t. érdemelte ki, mint olyan cserkész, aki személyes példájá
val a legnagyobb nevelő hatást tette cserkésztársaira.

Dr. Kelemen Frigyes 40 P-s jutalomdíját Zulauf Teofil V. o. t. 
kapta mint a latinban kiváló tanuló.

Lamm Dezső-alapíivány 10 P-s jutalomdíját Siki Béla V. o. t. 
kapta mint a magyar nyelvben kiváló tanuló.

Mauthner Alfréd-alapítvány 55 P-s ösztöndíjából 30 P-t Bán
hegyi György VIII. o. t., 25 P-t Ungár György VIIA o. t. kapott 
mint példás magaviseletű jeles tanuló.

N. N. 50 P-s adományából 25—25 P-t kapott Králik Dezső V. és 
Tóth-Szöllős Mihály IIlÁ  o. t.

Névtelen szülő 30 P-s adományát Berkovits Péter IIIA  o. t. kapta.
Orosdy Lajos, korán elhunyt kedves tanítványunk emlékére ado

mányozott 50 P-s jutalomdíjat Porkoláb László V. o. példás maga
viseletű, szelídlelkű tanuló kapta.

Perl Jenöné szül. Ladányi Klári-alapítvány kamatából 33—33 
P-t Heckenast Gusztáv és Rázgha Zoltán V. o. t. kaptak a magyar 
nyelvben tanúsított kiváló előmenetelükért.

Sax Frigyes-alapítvány 13 P jutalomdíját Konkoly László VI. o. 
t. kapta az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való kiválósá
gáért.

Dr. Simon Sándor egykori kiváló tanítványunk 25 P-s jutalom- 
díját a magyar nyelv és irodalom tanulásában való jelességével Babos 
István V. o. t. nyerte el.

Szántói Körössy Pál Látszló-alapítvány 25 P-s jutalomdíját 
Domby Sándor IVA o. szegénysorsú, jó előmenetelü, tehetséges 
tanulónak ítéltük oda.

Dr. Szigethy Lajosnak a tanárok gyermekei javára létesített ala
pítványából 60—60 P ösztöndíjat kaptak Dengelegi András VI., 
Jánossy György V., Jánossy Ferenc IIB és Kilczer Gyula IB. o. t.

Dr. Szigethy Lajosné szül. Brósz Erzsébet-alapítványwbél kitün
tető jutalomkönyveket kaptak a szép kultuszáért: Antal Gyula VIII. 
o. t. mint szépíró, Bodó János VIII. o. t. mint zenész, Paulinyi Ernő 
VIII. o. t. mint szavaló és Fekete Géza VIII. o. t. mint festő.
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Iglói Szontagh György-alapítvány 30 P-s jutalomdíját Nagy 
Iván VIII. o. t. kapta mint a természettudományokban kiváló érett
ségiző.

Tovicsányi Mór és felesége Vladár Mária-alapítványból 40 P-t 
Boros László mint a Felvidékről származó törhetetlen magyarérzésű, 
az alapítóval rokonságban levő V. o. tanuló kapta.

A Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s ösztöndíjaiban 
részesültek: Deák Lajos VIII., Majercsik Zoltán, Sándor János VIIB, 
Reiner Károly, Varga László IVB és Törjék Ferenc IIIB o. t.

Dr. Renk Ernő jutalomkönyvét Antal Gyula VIII. o. t. kapta.
Jutalomkönyvet kaptak az iskola következő tanítványai: Strom

feld János VIIB, Weimann György VIIA, Nemeshegyi Péter VI, 
Münnich Antal V, Beck Iván IVB, Deekner Gábor IVA, Honos János 
IIIB internista, Heckenast Ottó IIIA, Berecz Lajos IIB, Barlai Zol
tán IIA, Elek András IB és Móritz Péter IV o. t.

Az Ifjúsági Segélyegylet éwégi jutalmazó segélyeit kapták: 
Poneváts Vilmos, Major Károly, Tóth Gyula, Windt László Szilágyi 
Pál VIII. o. t. 25—25 P-t, Vargha-Horváth József V. o. t. 15 P-t, 
Tóbik János IVB, Kalocsai István, Varsányi Alfonz IIIB, Gáncs 
Aladár, Rózsa Sándor IIIA, Czipott György, Jarács György, Lin- 
czényi Adorján, Paulik Pál IIB, Patay István IIA, Deák Károly, 
Győrbíró Károly IA, Kucsmán Árpád, Rajtár József IB o. t. 10 
—10 P-t.

A tanulóknak juttatott jótétemények összege:
Az elengedett tandíj és üzemi díj ... .... .... - 7545.— P
Az elengedett internátusi díjak .........................  ..~ 1760.— P
Pesti ev. magyar egyháztól szegény tanulók ebédelte

tésére ....................  .................. - .... 600.— P
A Volt Növendékek Egyesületének karácsonyi segélye 460.— P 
A Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából

szegény tanulók tandíjára ................................  200.— P
Ugyanonnan szegény tanulók ebédeltetésére .... .... .... 300.— P
Ugyanonnan szegény tanulók tejellátására ..............  150.— P
Fasori Ev. Nőegylet karácsonyi segélye .... ............  50.— P
Az Ifj. Segélyegylet tankönyvdíjainak elengedése .... 1500.—• P
Az Ifj. Segélyegylet érettségi díjra .........................  219.— P
Az Ifj. Segélyegylet a tanulók tejellátására .... .... 300.— P
Az Ifj. Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyekre .... 280.— P
Az Ifj. Segélyegylet táborozó cserkészeknek...... .... 80.—- P
Az Ifj. Gyámintézet tanulók segélyezésére .... „„ .... 91.— P
Az Ifj. Gyámintézet a tanulók tejellátására .... .... .... 80.— P
Az igazgató rendelkezési alapja tandíjra ........ . .... .... 157.— P
A tanári kar vizsgadíj elengedése ......... .....................  131.— P
Ösztöndíjak és jutalmak .... .... ............  ..................  2414,— P

Összesen: 16.317.— P
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XII. AZ INTÉZET ALAPÍTVÁNYAI.

Az evangélikus egyházi pénztár kezelésében:

1894-es érettségizők alapítványa .... ....... ..................
1906-os érettségizők alapítványa (100 dollár név

értékű 71/ 2 %-os Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Bankzáloglevél) ... .... .... .... .... .........  ....

1908-as érettségizők alapítványa ____  .... .... ____
3909-es érettségizők alapítványa (300 dollár névér

tékű 7%-os Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
záloglevél) ................... .... ____  ______

1915-ös érettségizők „kalokagathia ” alapítványa ....
Egy hálás tanítvány alapítványa .... .... .........
Fellner Henrik alapítványa ... .........  .... .................. .
Galli Lajos-alapítvány____  .... .... ____  ______ _ ....
Góbi Imre-alapítvány.... .... .... .... ....... . .........
Gretzmacher Jenő-alapítvány .... .... .... .... .... .... ....
Heinrich Teddy-alapítvány ... ............. . ............. .......
Dr. Hajdú Ödön és neje Jámbor Ilonka Hajdú Endre

emlékalapítványa .... .... .... .... _______ ____ _
Hősi halottak-alapítvány____  .... .... ____  ... .... ....
Lamm Dezső-ösztönlíjalapítvány .... .... .... ....
Mauthner Alfréd-alapítvány ........ .......... ...... . .........
Münnich Aladár alapítványa (40 font névértékű 4V& 

%-os Budapest Székesfővárosi kölcsönkötvény)
Sax Frigyes-alapítvány .... ... .... .... .... ____ _ ____
Dr. Serédi Lajos-alapítvány .... .... ..............  .... .... ....
várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány (a Deák-téri 

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

Szigethy Lajosné szül. Brósz Erzsébet jutalomkönyv- 
osztó-alapítvány (felerészben az evangélikus
leánygimnázium ja v á ra )...... . .... .... .... .... ...

Perl Jenőné szül. Ladányi Klári-alapítvány _______

A magyar egyház pénztárának kezelésében:
%

Dr. Fancsaly Joób Lajos ösztöndíj-alapítvány (betét 
a Magy. Orsz. Központi Takarékpénztár Rész
vénytársaságnál) .... .... .... ......... —. ....  .......

Tomcsányi Mór és felesége, Yladár Mária emlékeze
tére létesített tanulmányi alapítvány......... .........

1,035.40 P

578.35 P 
799.50 P

1,709.08 P 
685.60 P 
312.55 P 

2,578.83 P 
409.— P 
548,30 P 
914.58 P 
198.18 P

400.— P
478.10 P 
135.40 P

2,059.30 P

660.36 P
500.10 P 
934.70 P

4,509.29 P 
1,643.98 P

1,639.80 P 

1,495.13 P
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A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Rész
vénytársaság kezelésében:

Szántói Körösy Pál László-jutalomalapítvány (120 
dollár névértékű 7^% -os Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár-záloglevél) .... .... .... 600.— P
A Magyar Jelzálog Hitelbank kezelésében (Vár- 
konyi 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 Kátz—Tóth-alapítványa (befek
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 (befektetve a megelőző ingatlanba).

Az ingatlan értékében a Volt Növendékek Egye
sülete 4.202, az 1918-as érettségizők Rátz—Tóth- 
alapítványa 932, a Rátz László-alap 3.533 
arányszámok szerint vesz részt .... .... .... .... .... 

Internátusi-alap (befektetve a Budapest, VII., Ameri
kai út 31.578. és 31577. új hrsz. telekbe .........

Az igazgatói kezelésben:

Kirándulási alap ................. ........... . —.  ..........- — 298.78 P
Kund László-aranyak ................. ................................ 400.— P

XIII. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.

1. Évi jelentés az egyesület működéséről.

A gimnázium százéves fennállásának évfordulóját 1923 június 
10-én ünnepeltük. Az ünnep előkészítésében a volt növendékek már 
osztályonként szervezve vettek részt és 1924 február 12-én meg
alakították az Egyesületet, amely a most lefolyt tanévvel betöltötte 
működésének tizennegyedik évét.

Módosított és jóváhagyott (B. M. 182.589/V1II. 1934. IX. 14) 
alapszabályaink az 1935. évi június hó 22-én megtartott közgyű
lésünk napjával léptek életbe.
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Azóta az új alapszabályzat szolgált működésünk alapjául. 
Alapító tagjaink sorába „jogi személy“ tagokat vettünk fel, a pénz
intézetek és iparvállalatok köréből és az osztálymegbizottak útján 
igyekeztünk kimélyíteni akapcsolatot az Egyesület és a voltnöven
dékek között. Ebben az évben gyakorlati irányban kezdtünk mun
kát; a középiskolai és főiskolai tanulóink anyagi és erkölcsi támo
gatása céljaira indítottunk gyűjtést. A mozgalom megkezdésére 
egyik érdemes tagtársunk javaslata adta az indítást az 1937 novem
ber 17-én megtartott elnökválasztó rendkívüli közgyűlésünkön. A 
javaslattal behatóan foglalkozott az 1937 dec 9-én tartott választ
mányi gyűlésünk, majd dec. 17-én egy bizottság megállapította, 
hogy mekkora összeg volna az (évi 3610 P), ami fedezné a közép- 
iskolás és főiskolás növendékeink szükségletét. A kibocsátott kör
levelet egész terjedelmében itt adjuk avégett, hogy tisztán lássák 
céljainkat azok is, akikhez nem jutott el felhívásunk és hogy e 
nemes cél érdekében ők is megtegyék a lehetőt.

2. Felhívás.

Igen tisztelt Barátunk!
Alapszabályaink 2. §-a Egyesületünk célját akként jelöli meg, 

hogy az Egyesület célja egyebek között „a gimnáziumba járó és 
onnan főiskolára került ifjúság erkölcsi és anyagi támogatása”.

Egyesületünk fennállásának első évtizede a szervezet kiépí
tésének és belső megerősödésnek korszaka volt. Bár az ifjúság 
támogatását a rendelkezésre álló szerény anyagi eszközökhöz mér
ten eddig sem hanyagoltuk el, fennállásunk második évtizedének 
marad fenntartva az a feladat, hogy az idézett cél megvalósítására 
szolgáló eszközökről gondoskodjunk és munkánkat ebben a fontos 
irányban kiépítsük.

Intézetünkben a nagymultú Segélyegylet — bár szerény 
anyagi eszközökkel — állandó üdvös tevékenységet fejt ki. Az 
iskolafenntartó Egyház, a különféle alapítványok és adományok 
számos vonatkozásban támogatják az ifjúságot. A mai nehéz idők
ben mégis nagy szükség van mindeme segélyezések rendszeres ki
egészítésére és kiépítésére.

Ezért azt mondhatjuk, hogy az idők teljességében érkezett 
Egyesületünkhöz egy tagtársunk nemes szellemű felhívása, amely 
e célok hathatós felkarolására irányul és amelynek kíséretében e 
célok szolgálatára (egyelőre három évi kötelezettséggel) évi 500.—- 
pengő juttatást ajánlott fel.

Múlt év november hó 17-i rendkívüli közgyűlésünk és decem
ber 9-i választmányi ülésünk egyhangú lelkesedéssel tette ma
gáévá az indítványt és kimondta, hogy széleskörű mozgalmat indít, 
amelytől azt az eredményt várjuk, hogy Egyesületünk oly anyagi
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eszközökhöz jut, amelyekből egyrészt az ifjúság támogatásának 
legsürgősebb feladatai megvalósíthatók, másrészt biztosítható az, 
hogy e támogatások évről-évre, gyűjtéseink eredményének inga
dozásától föggetlenül is fenntarthatok legyenek.

Választmányunk immár részletes programmal lép tagtár
saink elé. Főbb vonásaiban e Programm felöleli a gimnáziumba 
járó és segélyezésre leginkább rászoruló tanulók ruházattal való 
ellátását, a rászorult diákok étkeztetését az internátusbán, a gim
náziumból főiskolára kerülő, erre érdemes rászorult ifjak beira- 
tási, stb. költségeinek megtérítését , végül az akció betetőzéseként 
néhány középiskolai és főiskolai ösztöndíj, valamint két szerény 
összegű utazási ösztöndíj kiszolgáltatását.

Mindezen juttatásokat erkölcsi tekintetben azzal óhajtjuk ér
tékesebbekké tenni, hogy a kedvezményezettektől ünnepélyes ígé
retet kérünk arra, hogy ha majdan életkörülményeik lehetővé 
teszik, az Egyesülettől élvezett pénzbeli juttatásokat az Egyesület
nek kamatmentesen visszafizetik, azzal a rendeltetéssel, hogy 
ebből majdan az akkori nemzedék diákjai legyenek segélyezhetek.

Hogy mindezen szép célokat JEgyesületünk megvalósíthassa, 
'bizalommal kérjük Egyesületünk minden tagját, de a tagtársak 
körén túl gimnáziumunk minden egykori tanítványát és minden 
barátját, hogy az Egyesületünk keretében külön célvagyonként 
kezelendő ezen segélyalap megteremtéséhez és fenntartásához minél 
tekintélyesebb és lehetőleg három évi kötelezettséggel felajánlandó 
adományával hozzájárulni szíveskedjék.

Jól tudjuk, mennyire nehéz és sok tekintetben alkalmatlan 
időpontban fordul e kérő szózat az áldozatkész embertársakhoz. 
Tudjuk, hogy a rossz gazdasági viszonyok folytán egyidejűleg 
csökkentek a jövedelmek, növekedtek a közterhek és növekedtek 
ugyanakkor azok a terhek is, amelyeket a köz- és magán jótékony
ság terén mindenki úgyszólván erején felül vállal magára.

Mégis szilárd a meggyőződésünk és erős a bizalmunk, hogy 
kérelmünk a lelkekben élénk visszhangra talál, mert ha nem is 
igyekeztünk ékes szavakkal ecsetelni célkitűzéseink fontosságát 
szépségét és várható üdvös eredményeit, bizonyára mindenkit át
hat annak felismerése és tudata, hogy oly feladatról van szó, amely 
mindannyiunk áldozatkész támogatását a legnagyobb mértékben 
megérdemli.

Mozgalmunkkal, amelynek céljára a felajánlást kérjük, annak 
az ifjúságnak javát szolgáljuk, amely nyomdokainkba lépve, maj
dan hivatva lesz hazánk szellemi élcsapatát alkotni. E mozgal
munk, bármily sikeres és nagyarányú legyen is, csupán szerény 
megnyilatkozása lehet annak a hálának, amellyel egykori iskolánk 
iránt mindannyian viseltetünk. Az az ifjúság pedig, amely az
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akció áldásaiban részesül, bizonyára egész életén át a hálának oly 
erős érzelmeivel kapcsolódik majd Intézetünkhöz és Egyesületünk
höz, hogy az így keletkező nagy erkölcsi értékek bőséges viszonzá
sát fogják adni annak az áldozatnak, amelyet a mai nemzedék az 
ifjabb nemzedék érdekében hoz.

Végül bejelentjük, hogy az adományokat egyetlen fillér igaz
gatási költség sem fogja terhelni és minden juttatás kizárólag az 
ifjúság segélyezésének céljára fog fordíttatni.

Amidőn a jelen kérésünkre felajánlandó nemeslelkű juttatá
sokért pártfogoltjaink nevében is előre hálás köszönetünket nyil
vánítjuk, maradtunk

Budapest, 1938. évi január hó.
hazafias üdvözlettel 

Az Elnökség.

Felhívásunkra jelentkezettek száma 85, ezek közül több évre 
(2—5) kötelezték magukat 54-en, további kötelezettség nélkül (vagy 
fenntartással) 31-en.

Az eddig befolyt adományok összege 3813 P, ezzel, valamint a 
később befolyó felajánlásokkal együtt a várható egész bevétel össze
sen: 10.589 P.

Az adományok a Postatakarékpénztárba 45.506. számú csekk
számlánkra folytak be; a további befizetéseket is erre a számra 
kérjük.

Az első évre tehát megvan az előirányzatban megkívánt összeg. 
Az akciót még folytatjuk egyénileg és osztálymegbizottak útján.

A további eljárásra és a segélyezés módjainak megállapítására 
a választmány kebeléből egy segítő-bizottságot küldött ki.

Mélyen érintette Egyesületünket az elnökváltozás Lamotte Ká
roly dr. ugyanis rövidesen választása után elnöki tisztjéről nagy hiva
tali elfoglaltsága miatt kénytelen volt lemondani, helyébe az 1937 
nov. 17-én tartott rendkívüli közgyűlésünk dr. Pósch Gyulát, az 
Egyesület eddig társelnökét, a Pénzintézeti Központ vezérigazgatóját 
választotta meg elnökének. Őszinte nagy sajnálattal váltunk meg volt 
elnökünktől, de megnyugtatott az a biztató tudat, hogy továbbra is 
velünk érez, céljaink elérésében készségesen támogat bennünket.

Dr. Pósch Gyula Egyesületünknek egyik megalapítója és osz
lopos tagja, hathatós támogatója. Bizalommal sorakozunk melléje, 
vezetésével igyekszünk megvalósítani céljainkat, melynek első pontja 
a segítés gondolata, a most megindított akciónk.

Dr. Lamotte Károlyt közérdekű érdemei elismeréséül a Kor
mányzó a magyar érdemrend közép keresztjével tüntette ki, D>' 
Raffay Sándor püspököt titkos tanácsossá nevezte ki. Mindkét tb. 
tagunkat melegen üdvözöltük kitüntetésük alkalmából.
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Stein Aurél 1879-ben érettségit tett volt növendékünket, a tudós 
Ázsiakutatót Egyesületünk közgyűlése 1937 június 8-án tisztelet
beli tagjának választotta. Stein Aurélt 75. életévének betöltése alkal
mából (1937 nov. 26) angol nyelvű táviratban üdvözöltük. A tudós 
meleg köszönettel vette a neki jóleső megemlékezést, táviratban vá
laszolt. Tiszteletbeli tagságáról díszes latin nyelvű okiratot készítet
tünk s ezt megküldtük Stein Aurélnak. A kitüntető figyelmet saját 
kezűleg irt hosszú magyar nyelvű levélben köszönte meg, A velevaló 
érintkezést közérdekű voltánál nyomtatásban is közöljük. (4. Stein 
Aurél.)

Fájdalommal kell megemlékeznünk Dr. Németh Ödön társelnö
künk, Dr. Elischer Vilmos alelnökünk és Zsigmondy Dezső választ
mányi tagunk elhúnytáról, akik úgy az egyházi, mint a társa
dalmi életben való kiváló szereplésükkel szereztek maguknak nevet 
és sok barátot.

Az egyesületi élet mozgalmasságát mutatja az, hogy tartótunk 
6 választmányi, 1 rendkívüli és 1 rendes közgyűlést, több bizottsági 
ülést és megbeszélést.

A tagsági mozgalom ellankadt, aránylag kevés tag lépett be. 
(5. Belépések.)

A tagszerzésben sokat tehetnek az osztálymegbízottak s erre 
nézve különösen jó alkalmak az érettségi találkozók.

Az 1937. évben jubiláló évfolyamok közül az 1887, 1902, 1907 
tartotta 50—35. és 30. érettségi találkozóját június 8-án közgyűlé
sünkkel kapcsolatosan. Közvacsoránkon, a fehér asztal mellett külön- 
külön csoportokban ültek az ünneplő volt növendékek. Erre az alka
lomra művészies más és más jelzőtáblákat is készítettünk. Dr. Hittrich 
Ödön ügyvezető elnök üdvözölte a csoportokat, akiknek képviseleté
ben, időrend szerint, felszólaltak: Dr. Hazenfeld Artur, Dr. Ángyán 
Béla és Tors Tibor.

Az 1892 (45) febi’uár 17-én, 1917 (20) május 26, 1897 (40) 
június 5, 1927 (10) június 12, 1912 (25) június 18-án tartott külön 
érettségi találkozót.

Istmételten hangoztatjuk, hogy az együvétartozás erősítése és 
az ünnepélyesség emelése céljából kívánatos, hogy az egyes osztályok 
érettségi találkozóikat az évvégi rendes közgyűlésünkkel és társas
vacsoránkkal egyidőben tartsák.

Azért az 1938. évben már jó előre megállapítottuk, hogy közgyű
lésünket és utána következő társasvacsoránkat június 10-én tartjuk; 
ebben az értelemben intéztünk felhívást a jubiláló 1888, 1898, 1908, 
1913, 1918, 1928 évfolyamok osztálymegbizottaihoz

Társasvacsorát évközben csak egy ízben 1937 november 17-én 
rendkívüli közgyűlésünk után rendeztünk, mikor is megválasztott új 
elnökünk, dr. Pósch Gyulának tiszteletére a Debrecen szálló éttermé
ben ültünk fehér asztal mellé.
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A rendkívüli közgyűlés után két előadás volt; dr. Loisch János:: 
Megemlékezés Tolnai Vilmosról és Vermes Miklós: Savakról és lúgok
ról modern szempontból.

Az iskolai székfoglaló előadásokra meghívtuk tagjaink közül 
azokat, akik érdeklődésére számíthattunk.

Június 10-én közgyűlésünk után Levius Ernő tanár tartott elő
adást a világítás új módjairól.

A Zipser Heimatforschung in Késmárk Weber Rudolf:: „Lieder- 
bronn” című verskötetének kiadásához kérte támogatásunkat. Egye
sületünk a megszavazott 100 pengőt elküldte a Szepesi Szövetségnek 
(VIII., Vas-utca).

Böhm Károly: Az ember és világa című nagy művének 4. magá
ban is önálló kötete Az erkölcsi értékek tana a Luther-társaság kia
dásában megjelenik. A Társaság azt kérte, hogy vegyen át az Egye
sület 100 példányt 600 P értékben, mert az egyes példány kedvez
ményes ára 6 P lesz. Ha a Böhm-tanítványok kellő számú példányt 
rendelnének, az Egyesület erkölcsi kötelességérzetéből kifolyólag tel
jesíthetné a kérelmet. Felkérjük e helyen is az osztálymegbízottakat, 
hogy gyűjtsenek megrendelőket.

A leánygimnázium építési alapjára megszavazott 1000 P hozzá
járulásunk 4. részletét 200 P-t befizettük az egyházi pénztárba.

A tanulók karácsonyi segélyezésére (ebédeltetés, ruházat) 460 
P-t utaltunk ki.

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete egyesületi célokra a 
múlt évben is 250 pengőt adományozott az Egyesületnek. Ennek 
hovafordításáról köszönetünk nyilvánítása mellett a TÉBE-nek el
számoltunk. Gimnáziumi tanulóink buzdítására az idén is négy ötven- 
pengős jutalmat adott egyesületünk egyik megbízottja által a záró
ünnepélyen. Pénztári és vagyoni állapotunkat a 6. rész tünteti fel.

Egyesületünk a most létesített Segély Alapra vonatkozólag kö
vetkezőképen intézkedett:

Az 1938 évre befolyt 3818 P-ből: gimnáziumi tanulóknak az 
1937 év karácsonya idején segélyekre adott 460 P-t, 1938-ban tan
díjra 200 P-t, két tanulónak ingyenebédre 300 P-t, tejre 150 P-t, 
ösztöndíjakra 100 P-t, 1938-ban karácsonyi segélyre 460 P-t. Ez össze
sen 1670 P. Az 1937-i karácsonyi segély így oszlott meg: ruhasegély 
8 tanulónak egyenként 40 P, összesen 320 P, pénzsegély 14 tanulónak 
egyenként 10 P, összesen 140 P.

Kiváló előmenetelű főiskolásoknak nyújtandó segélyezést az egye
sület következő keretekben tervezi: beiratásra juttat 750 P-t, tan
könyvekre 500 P-t, ösztöndíjakra 300 P-t, összesen 1550 P-t.

így a jótékony célra szánt két összeg: 1670 P és 1550 P, vég
eredménye: 3220 P. Jelentékeny segély, melynek fontossága akkor 
tűnik ki, ha figyelembe vesszük azt, hogy azelőtt úgyszólván semmit 
sem tudtunk ilyen célokra fordítani.
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Tagdíj befizetésére új levelező résszel és befizetési lappal össze
függő nyomtatványokat készítettünk, ezeket tagjainknak az év első 
negyedében elküldöttük. Kérjük őket, hogy felszólításunknak tegye
nek eleget, nehogy ismételten megkeresésünkkel terheljük őket és a 
hátlapokon levő hirdetéseinket méltassák figyelemre. Befizetés egyéb- 
a „cliring“ általános csekklapon is eszközölhető, a Magyar Általá
nos Hitelbank V., József-tér címén 200. szám alá az Értesítő lapon 
„Evang ’ ’-jelzéssel.

Az évvégi iskolai Értesítőt minden alapító és fizető rendes ta
gunknak megküldjük.

Nyomtatott „Belépési nyilatkozat“-ot a belépni szándékozóknak 
készséggel küldünk, ha azt tőlünk kérik.

A belépési szándékot levelezőlapon is lehet bejelenteni. A tagsági 
minőség (alapító, rendes, pártoló) a név, foglalkozás, lakás, érettségi 
éve — adatok megadásával.

Még kevesen vagyunk — sok a teendőnk!
Segítsetek, hogy mi is segíthessünk.
Rubel Béla 100 P-ős külön adományából az elnök egy soproni 

teológiai hallgatónak 50 P-t utalt ki beiratási segélyül.
Köszönet és hála a nemesszívü adakozóknak!
Az évi jelentés tudomásul vétele irtán az ügyvezető elnök be

mutatta Kovács János és Hazay Olivér dr. az iskola volt tanárai 
arcképét. Mindkettő Sárkány Gyula festőművész alkotása.

Kovács János 36 évig működött iskolánkban odaadó munkás
sággal és legszebb sikerrel. Jelenleg a jól megérdemelt nyugalmat 
élvezi, de hűséges látogatója tanári szobánknak és könyvtárunknak. 
Jó tanár volt, mint a jó pap, aki holtig tanul. Szívből kívánjuk, hogy 
minél tovább tanulhasson.

Hazay Olivér csak 10 évig működött iskolánkban, melynek egy
kor kiváló tanítványa volt. Törékeny testében erős lélek lakott. Egé
szen iskolájának és tanítványainak élt s filozófiai munkássága folytán 
már kilátása volt az egyetemi magántanárságra. De a legszebb remé
nyeket elhamvasztotta a kegyetlen sors.

Kovács János arcképének megfestéséről Egyesületünk gondosko
dott. Hazay Olivéréről egykori hálás tanítványai, akik 1913-ban 
tettek érettségit és most ünnepük 25 éves érettségi találkozójukat.

3. Kimutatás.
A  „Segítő-alap” javára adakoztak:

(A zárójelben levő szám annyi évi kötelezettséget jelent.)

Ángyán János (2)
Bálint Károly (3) 
dr. Bókay János (—) 
dr. Buday-Cíoldberger Leó (3) 
Bulyovszky Gyula (3) 10 Fellner Alfréd (3)

De Chátel Ottó (3)
dr. Elischer Ernő (3) 
cserkúti Engel György (5)
Erdélyi István (—)
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Fellner Pál (3)
Fellner Vilmos (3) 
dr. Fenyő Miksa (3) 
dr. Fodor Jenő (—)
Fonó Ernő (3)
Glatz Ede (3)
Glatz Oszkár (2)
dr. Gosztonyi László (—)
Greszler Jenő (3)

20 dr. Gusztáv Kornél (3)
Hanzély János (—) 
báró Hatvány Endre (3)
Hámos Róbert (3)
Hári Félix (—) 
dr. Heckenast Gusztáv (3) 
báró Herzel Pál (3) 
dr. Hirscb Albert (3)
Hofbauer Ervin (3)
Hollós Ödön (—)

30 dr. Hollós Pál (—)
Igmándy (Schranz) János (3) 
Kappal Herbert (3) 
dr. Kelemen Ferenc (3)
Kellner Ernő (3) 
dr. Kern Tibor (— ) 
dr. Kéler Tibor (—) 
dr. Koós Zoltán (—)
Kovács Sebestyén Tibor (—) 
Kunwald Cézár (3)

40 dr. Lamotte Károly ■(— )
Lampl Hugó (—)
Légrády testvérek (3)
dr. Lichtenberg Sándor (3)
dr. Lukács Antal (3)
dr. v. Mátyásfalvy-Glatz Erich (2)
Mekler Oszkár (—)
dr. Moravcsik Gyula (5)
Nádosy Gergely (—) 
dr. Nuofer Rezső (—)

50 báró Ohrenstein György (3) 
Okányi Andor (—)
Oppel Henrik (2) 
dr. Országh Sándor (5) 
Osziczky István (3)
Plan Frigyes (—) 
dr. Pláner Zoltán (3) 
dr. Pósch Gyula (3)
Quittner Marcell (3)
Reinitz Ernő (3)

60 Sass Gábor (— )
Sichermann István (3) 
dr. Simon László (3)
Sváb Lőrinc (3)
Scheuer Róbert (3) 
Schneider Gyula (—) 
Scholtz Ernő (—) 
dr. Schrecker Rudolf (—) 
dr. Schreyer Endre (3) 
Strasser Pál (3)

70 dr. Szenthe Lajos (—) 
Szijjas Ernő (3)
Szilas Oszkár (—)
Szurday Géza (—) 
dr. Ullmann Andor (3) 
dr. Ungár György (3) 
dr. Urbán Tibor (3) 
Varsányi Mátyás (—) 
dr. Vetsey Gyula (—)
Vidor Emil (— )

80 Werkner Lajos (3)
Wolfner Gyula (—) 
dr. Wottitz Béla (—) 
dr. Zimmermann Lajos (—) 
dr. Zoltán István (3) 
dr. Zorkóczy Dénes (3) 
Zsigmondy Zoltán (5)

87 Zsilinszky Mihály (3)

4. Üdvözlő távirat Stein Aurél 75-ik születésnapja alkalmából.

Sir Marc Aurel Stein
Burlon House Geriting Power Gloucestershire England.
Regarding the 75th anniversary of your meritorius life the 

Society of Former Pupils of the Evangelical Gymnasium in Buda
pest seizes the opportunity to express its kind greetings with the 
warmest affection.

[Érdemekben gazdag életének 75. évfordulója alkalmából 
meleg szeretettel üdvözli a Budapesti Evangélikus Gimnázium 
Volt Növendékeinek Egyesülete.]

Válasz:
Dr. Hittrich Evangélikus Gimnázium.



Meghatottan vettem a régi iskolám köréből jött kegyes üdvöz
letei. Kérem fogadja és tolmácsolja legmelegebb köszönetemet e 
kitüntető megemlékezésért. Stein.

Stein Aurél tiszteleti taggá választásáról szóló okirat:
Societas Diseipulorum Veterum Gymnasii Budapestinensis 

Augustanam Confessionem Amplectentium.
Viro Illustrissimo ac Doctissimo 

Marco Aurelio Stein
S. P. D.

Postquam iuvenis egregiae spei in gymnasio nostro humaniora 
elementa scientiarum eruditus anno millesimo octingentesimo sep- 
tuagesimo nono tentamen maturitatis eximio modo subisti, summo 
stúdió in litteris versabaris, tűm vir perfectus planeque eruditus 
linguas Orientis percepesti et comprehendisti neonon regionum 
descriptionem doctus contulisti Te ad interiora Asiae cognos- 
cenda et litteris mandanda.

His studiis munitus in Asia interiore longa itinerum spatia 
emetiebaris. In peregrinationibus longinquis quaesivisti, quo- 
modo cohaererent Graecorum et Indorum resgestae. Etiam oppida 
harenis oppleto invenisti, quibus rebus memóriám rerum gestarum 
auxisti. Item inter peritos geographiae laudes mágnás assecutus 
glóriám comparasti, immo virtutibus etiam scholae nostrae laudes 
attulisti. ,

Quarum rerum memores sodales societatis nostrae in conventu 
ante diem sextum Idus Junias huiusce anni habito te honoris 
causa sodalem eligendum esse proposuerunt, quae rés ab omnibus 
amicis summo cum studio approbata est.

Quae cum ita sint, Te, Vir Doctissime, Sodalem Honoris 
Causa Electum salutamus et in memóriám huiusce rei diploma 
hoc nominibus nostris subscriptis confirmavimus.

Budapestini Anno Salutis millesimo nongentesimo tricesimo 
septimo.
Edmundus Hittrich dr. phil. Julius Posch dr. juris

praefectus praeses
Cornelius Gusztáv dr. juris 

a litteris
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1885 Vidor Emil műépítész,
VI., Liszt Ferenc!-tér 2. 41 2

1886 dr. Szelényi Aladár ügyvéd, korm. főtanácsos, 
IV., Váezi-utca 36. 26 9

1887 Bloch Leó műépítész,
VII., Akácfa-utca 50. 38 5

1888 Lukács József rt. vezérigazg.,
I., Labanc-út 15. 30 8

1889 dr. Seholtz Kornél államtitkár,
VIII., Mária-utea 46. 41 12

1890 dr. Oravecz Pál ny. szív. főszámtanácsos,
XI., Istenhegyi-út 7. 37 10

1891 Benedict Ottó kőolaj finomító rt. ig.,
I., Németvölgyi-árok 60. 29 7

1892 dr. Jónás Géza ny. (EDGT) ig., korm. főtan., 
II., Eszter-utca 18. 35 10

1894 Greszler Jenő ny. min. tanácsos,
VH., Baross-tér 16. 25 4

1895 dr. Brechtel Frigyes ezredes - hadbíró,
VI., Teréz-körút 44. 34 10

1896 dr. Pósch Gyula P. Kp. vezérig.,
IV., Deák Ferenc-utca 1. 32 14

1897 dr. Kring Jenő táblabíró,
XL, Hegyalja-út 41. 44 17

1898
Bélaváry Burchard 

Andor
korm. főtan., ny. malomig.,

I., Szarvas Gábor-út 12. 29 8

1899
dr. vitéz Mátyásfalvy 

Glatz Erich
ügyvéd, korm. főtan.,

I., Attila-körút 2. 36 15

1900 Scheuer Bobért gyárigazgató,
V-, Rudolf-rakpart 9. 35 9

1901 dr. Vetsey Aladár ügyvéd,
VI., Hajós-utca 16. 42 18

1902 dr. Kelemen Ferenc ny. földhit. int. ig.,
I., Alkotás-utca 40. 35 15

1903 Ligeti Pál építész,
VI., Vilmos esászár-út 23. 33 18

1904 dr. Bogsch Árpád ügyvéd, korm. főtan.,
VI., Andrássy-út 5. 52 17

1905 dr. Gosztonyi László ügyvéd, MÁK. ig.,
V-, Fáik Miksa-utca 18. 42 24

1906 dr. Markos Olivér MÁV főügyész, korm. főtan., 
X., Család-utca 50. 37 16

1907 Jármay Zoltán V.-mérnök,
VI., Benczúr-utca 29. 32 13

1908 cserkúti Engel György ny. bankig.,
V., Ferenc József-tér 5—6. 44 15

1909 dr. Országh Sándor Monori Magteny. Rt. ig., 
VIII., Rákóczi-út 7. 42 19
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1910 Kilczer Gyula ev. gimn. tanár,
VII., Damjanich-utca 28/b. 43 6

1911 Ungár György banktisztv.,
VI., Bajza-utca 17. 45 23

1912 Fellner Alfréd gyáros,
VI., Benczur-utca 11. 51 6

1913 dr. ifj. Oravecz Pál egyet. rk. tanár, fogorvos,
IV., Kossuth Lajos-utca 17. 47 17

1914 de Chátel Ottó rt. ig.,
VIII., Kálvária-tér 8. 51 7

1915 vitéz Raffay Béla bírósági v. mérnök,
II., Csalán-utca 33. 60 15

1916 Bókay Árpád ACEG-Unió vili. rt. bpi vig., 
IX., Lónyi-utca 17. 55 29

1917 báró Ohrenstein György földbirtokos,
VI., Andrássy-út 112. 51 27

1918 Blatniczky Pál mérnök,
X., Noszlopy-utca 2. 52 26

1919 dr. Haintz Ödön orvos, tanára.,
VI., Szív-utca 10. 52 23

1920 Urban Tibor M. Vasúti For,g. Rt. ig., 
V., Tükör-utca 3. 42 7

1921 de Chátel Andor mérnök,
L, Németvölgyi-út 12. 46 5

1922 dr. Fellner Vilmos v. mérnök,
VI., Benczúr-utca 11. 54 22

1923 dr. Gusztáv Kornél ügyvéd,
V., Báró Aczél-utca 3. 61 5

1924 Holitseher Géza gmérnök,
I., Kissvábhegyi-út 18. 52 —

1925 Kellner Ernő nyomdatulaj donos,
V., Csáky-utca 10. 49 —

1926 Kemény Alfréd VI., Felsőerdősor 4. 51 —

1927 Blatniczky Jenő ev. lelkész,
Cinkota. 44 —

1928 Laszgallner Guidó VIII., Csepreghy-utca 2. 49 —

1929 Scholz László ev. s.-lelkész,
IV., Deák-tér 4. 47 —

1930 Kazár József bpi ev. gimn. tanár, 43 —

1931 A. dr. Nuofer Rezső magánváll, pénztáros,
VI., Szondy-utca 72. 45 —

1931 B. Dér Miklós tanár,
VIII., Szentkirályi-utca 22. 42 —

1932 Gyóni Mátyás VII., Elemér-utca 35, IV. 51 —
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1933 A. Werkner Jenő V., Wekerle Sándőr-utca 19. 32 —

1933 B. Maier András gépészmérnök lig.
II., Rét-utca 4. 34 —

1934 Zsigmondy György VIII., Rökk Szilárd-utca 32. 38 —

1935 Bendl Andor VIII., Baross-utea 21. 46 —

5. Újabban belépett tagok.
Alapító tagok:

Kende Tódor, a Vasművek és Gépgyárak Orsz. Egyes. ügyv. igaz
gatója, kormányfőtanácsos, V., Akadémia-u. 1.

Maier Emil fhgi jószágkormányzó, udvari tanácsos, II., Rét-u. 4.

Rendes tagok:

Bedő Rudolf rt. igazgató, V., Honvéd-u. 3.
1935. ifj. Bókay, János orvosth., VII., Damjanich-u. 14.
1915. Császár Pál textilgyári főtisztviselő, V., Pozsonyi-ut 11/b.
1914. dr. Csörgeő Tibor _M. Ált. Hbk. főpénztáros, V., József- 

tér 2.
id. dr. Dabasi Ödön egészsü. főtanácsos, Pestvm. tb. fő
orvosa, Monor.

1915. Haintz Jenő rt. igazgató, VI., Szív-u. 8.
1915. Kostyál István szív. tisztviselő, XI., Rezeda-u. 9.
1915. Lávay (Láhm) Béla szív. főmérnök, XI., Tarcali-u. 18 
1915. Leopold Iván író, tartalékos fhgy, II., Érmelléki-u. 9.
1933. Maier András gépészmérnök hg, II., Rét-u. 4.
1930. dr. Makláry Tivadar máv. tiszt, V., Bajza-u. 55.
1915. Nagy László József az Angol-Magyar Bank cégvezetője, 

II., Apostol-u. 16.
1931. dr. Nuofer Rezső magánvállalati péntáros, VI., Szondy-u. 72. 
1908. Wieland Frigyes meteorológus, I., Fortuna-u. 16.
1897. dr. Lichtenberg Sándor ig.-tanár, Siesta Szanatórium, I., 

Ráth György-utca.
1913. dr. Szeben Dezső nagykereskedő.
1914. dr. Stein Andor mérnök.
1921. dr. Szász rt. pénztáros.
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6. Pénztári és vagyoni állápot az 1937. évben.

Múlt évi jelentésünk szerint 1936 december 31-én a Magyar 
Általános Hitelbank budapesti pénzintézet a rendelkezésünk alatt
álló következő számlákat vezette:
Kötött kamatozású számlát .... .... .... .... .... 1.032.— P
folyószámlát ...............................................  968.94 P

Összesen: 2.000.94 P állaggal.
A múlt év folyamán tagdíjakból és adomá

nyokból befolyt................................  .... 2.680.35 P
Kamatokból (költségek levonásával) ___  27.31 P

4.708.60 P
ezzel szemben a folyó kiadások.... ......... .... 2.493.60 P tettek ki,
úgy hogy az 1937 év végével....................... . 2.215.— P
készpénz állomány mutatkozik a Magyar Általános Hitelbanknál 
még pedig:

1.062.— P kötött kamatozású számlán és 
1.153.— P folyó számlán.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesü
letnél 1936 december 31-én kötött ka
matozású számlán  .............................  1.327.— P

készpénzkövetelése volt egyesületünknek
kamatokból (költségek levonásával) .... .... 34.— P folyt be,
úgy hogy az 1937 év végével .... .... .... ____  1.361. P
készpénzállomány mutatkozik a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesületnél kötött kamatozású számlán.
Fenti két pénzintézetnél egyesülteünk kész

pénzállománya az 1937 év végével
Összesen: 3.576.— P volt.

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

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

A XIV. Gyarmat-utcában fekvő 211.50 négyszögöl kiterjedésű 
és a Budapest-balparti telekkönyvben 6136 betétsz. 31.066/2 hrsz. 
alatt felvett telek. Ezen utóbbi telek megvásárlására fordított 8667 P- 
ből 4202 P-t Egyesületünk, 3533 P-t az Egyesületünk kezelése alatt 
álló Bátz-alap 932 P-t pedig a Rátz és Tóth-alap folyósítván, annak 
tulajdonjoga ezen összegek arányában illeti meg Egyesületünket és 
az említett két alapot.

Budapest, 1938. május 13.
Mekler Oszkár
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7. Az Egyesület tisztikara és választmánya.

Tiszteletbeli tagok: D. Raffay Sándor püspök, titkos tanácsos, 
IV. Deák-tér 4. Glatz Oszkár festőművész, I., Városmajor-u. 32. dr. 
Lamotte Károly alpolgármester, V. Vigadó-u. 2. Légrády Ottó dr., a 
Pesti Hirlap főszerkesztője, V. Vilmos császár-út 78. Mikola Sándor 
ny. gimn. ig., c. főigazgató, VII., Vilma királynő-út 33. Stein Aurél 
ázsiakutató, Gloucestershire. Szelényi Aladár dr. ügyvéd, kormány
főtanácsos, IV., Váci-u. 36. Szigetiig Lajos dr. ny. tb. igazgató, I., 
Krisztina-körút 139.

Elnök: Pósch Gyula dr., a Pénzintézeti Központ ügyvezető igaz
gatója, korm.-főtanácsos, VI., Benczúr-u. 41.

Társelnökök: Buday-Goldberger Leó dr., gyáros korm.-főtan., V., 
Arany János-u. 32., Hittrích Ödön dr. ügyv. elnök, ny. gimn. ig., c. 
főig., iskolai I. felügyelő, VII., Damjanich-u. 28/b. ltakovszky István 
dr. korm.-főtan., V., Tükör-u. 3. Scheuer Róbert gyáros, V., Rudolf 
rakpart 9.

Alelnökök: Bogsch Árpád dr. ügyvéd, korm.-főtan., VI. And- 
rássy-út 5. Brechtel Frigyes dr. ezredes-hadbíró, VI., Teréz-körút 44. 
Gosztonyi László dr. ügyvéd, M. Á. K. igazgató, V., Kaik Miksa-u. 18. 
Greszler Jenő, ny. min. osztályfőnök, VII., Baross-tér 16. Vitéz 
Mátyásfalvy-Glatz Erich dr. ügyvéd, korm.-főtan., I., Attila-krt. 2. 
Renk Ernő dr. fogorvos, iskola II. felügyelő, V. , Sas-u. 27.

Pénztárnokok: Mekler Oszkár ny. bankig., VI., Liszt Ferenc-tér 
5. Lukács Antal dr., Hermes bank ig., IV. Petőfi Sándor-u. 5.

Ellenőrök; Blatniczky Pál, g. mérnök, X., Noszlopi-u. 2. Buday- 
Goldberger Antal, gyárig., I., Úri-u. 70.

Ügyészek: Gusztáv Kornél dr. ügyvéd, V., Báró Acél-u. 3. Neu- 
gröschel Endre dr. ügyvéd, V., Deák-tér 3.

Jegyzők: Fellner Vilmos dr., mérnök, VI., Benczúr-u. 11. 
Heckenast Gusztáv dr., orvos, XI., Horthy Miklós-út 148.

Számvizsgálók; Hámos Róbert, kincstári főtan., II., Ady Endre- 
u. 17. báró Ohrenstein György, földbirtokos, VI., Andrássy-út 112. 
Walkó Lóránt, ny. bankig., korm.-főtan., I., Labanc-u. 37.

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 ny. szf. főszámtan., I., Istenhegyi-út 7.
Irodavezető: Dér István ny. gimn. tanár, II., Kacsa-u. 22.
Választmányi tagok: Bókay Árpád, az ACG Unió rt. budapesti 

vezérig., IX., Lónyai-u. 17. Bókay János dr. író, VII., Damjanich-u. 
14. Berczelly Harry dr. ügyvéd, VI., Hold-u. 23. egerszalóki Czigler 
Béla gyáros, XI., Horthy M.-út 50. Elischer Pál mérnök, V., Szabad-



ság-tér 9. cserkúti Engel György ny. bankig., V., Ferenc József-tér 
5—6. Fabinyi Géza dr. orvos adjunktus, VIII., Szentkirály-u. 29. 
Fellner Pál gyáros, országgy. képviselő, VI., Benczúr-u. 11. Fenyő 
Miksa dr. GyOSz ig., V., Akadémia-u. 1. Haberern György szfv. 
tisztv., II.,Margit-krt, 50. Kelemen Ferenc dr. ny. földhit int. ig. II., 
Alkotás-u. 40. Iíéler Tibor dr. kir. táblabíró, VII., Szinyei Merse-u. 7. 
Klein Ferenc Gábor, Ganz-Danubius rt. vezérig., II., Orgona-u. 7. 
Koós Miklós ezredes szárnysegéd, I., Ybl Miklós-tér 2. Kunwald Cézár 
festőművész, VII., Ajtósi Dürer-sor 31. Ligeti Pál műépítész, VI., 
Vilmos császár-út 23. Markos Olivér dr. Máv főügyész, X., Család-u. 
50. Moravcsik Gyula dr. egyet, tanár. VI., Benczúr-u. 31. Münnich 
Aladár orsz. középítési tanácsos, V., gróf Vigyázó-u. 8. Oppel Henrik 
mérnök, VIII., Rákóczi-út 75. ifj. Oravecz Pál dr. főorvos, IV'., 
Kossuth Lajos-u. 17. Pőzel István dr. ügyvéd, IV., Kaplony-u.9. 
Präger Pál, a Ganz Danubius vezérig., X., Kőbányai-út 31. Vitéz 
Iíaffay Béla, bírósági v. mérnök, II., Csalán-u. 33. Schreier Endre, 
vezérig., IV., Piarista-u. 12. Teasdale Ottó tűzoltófőparancsnok, IV., 
Gerlóczy-u. 6. Tors Tibor lapszerkesztő, orszgy. képviselő, IX., Üllői- 
út 11. Vajda Ödön g. mérnök, egyet tanár, I., Hantos-u. 13. Vidor 
Pál műépítész, VI., Liszt Ferenc-tér 2. Werkner Lajos gyáros, V., 
Wekerle Sándor-u. 19.

Választmányi póttagok: Blatniczky Jenő ev. lelkész, Cinkota, 
Hólitscher Géza g. mérnök, I., Kissvábhegyi-út 18. Kazár József ev. 
gimn. tanár, Kellner Ernő nyomdatulajdonos, V., Csáky-u. 10. Lasz- 
gallner Guidó, VI., Dessewffy-u. 13.

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

Kiküldött választmányi tagok: Bogsch Sándor dr., gimn. tanár,
VII., Damjanich-u. 27. Kilczer Gyula gimn: tanár, VII., Damjanich- 
u. 28/b.

A választmányi tagok megbízatásának terjedelme: Az 1938/39-i 
egyesületi év végéig terjedő megbizatással: Elischer Pál (Brechtel 
Frigyes helyében), Kéler Tibor, Klein Ferenc Gábor, Koós Miklós, 
Ligeti Pál, Moravcsik Gyula, Oppel Henrik (Heckenast Gusztáv he
lyében), Prager Pál, Vidor Pál, (Zsigmondy Kálmán helyében), 
Werkner Lajos.

Az 1939—40-i egyesületi év végéig: Berczelly Harry, Czigler 
Béla, Fellner Pál, Kelemen Ferenc, Markos Olivér, Münnich Aladár, 
Pőzel István, Schreyer Endre, Tors Tibor.

Az 1940—41-i egyesületi év végéig: Bókay Árpád, Bókay János, 
Engel György, Fabinyi Géza, Haberern György, Kunwald Cézár, ifj. 
Oravecz Pál, Raffay Béla (Fellner Vilmos helyében), Teasdale Ottó.
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XIV. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

A május 16, 17, 18 és 19-én tartott írásbeli érettségi vizsgála
tokra a püspök úr a következő tételeket tűzte ki:

1. Magyar nyelv és irodalomból: a) Protestáns papok mint költők 
és tudósok a magyar irodalomban; b) A magyar nemzet küzdelmei 
Nyugatmagyarország birtokáért az Árpádok és a különböző házak 
korában.

2. Latin nyelv és irodalomból: Vergilius, Aeneis XI. 1—28. 
Oceanum interea . . .  funere mersit acerbo.

3. Német nyelvből: Kölcsey Ferenc élete. (Halálának 100. év
fordulóján.)

4. Görög nyelv és irodalomból: Platon: Kriton XII. 2. része.
A június 1-től 9-ig tartott szóbeli érettségi vizsgálatokon D.

Eaffay Sándor püspök elnökölt. A kormányt Sárkány Lóránd dr. 
ny. igazgató képviselte.

A vizsgálatokon a tanulók a következő eredményt érték el:
Kitüntetéssel érettek: Bánhegyi György, Farkas Gábor, Paulinyi 

Ernő, Siklós Ferenc. (4)
Jelesen érettek: Back Tibor, Bodó János, Beák Lajos, v. Dezséry 

Endre, Milkó Imre, Nagy Iván, Orbán Dezső, Soltész László, Szilágyi 
Pál, Vajda Ödön. (10)

Jól érettek: Achs Károly, Antal Gyula, Birkner Tihamér, Bren
ner Imre, Déri Zoltán, Egervári László, É rti János, Jakab Miklós, 
Kaffka György, Komor Tamás, Major Károly, Milkó Pál, Naményi 
Tamás, Oppenheim György, Palócz István, Poneváts Vilmos, Semsei 
Károly, Streisinger Ervin, Sugár Tamás, Tóth Gyula, Ujágh Zsolt, 
Vadnai László, Weber Vilmos, Windt László. (24)

Érettek: Fekete Géza, Ferenczy Zoltán, Juhász Sándor, Kall 
Endre, Klauszmann Károly, Kurucz Károly, Metzl Béla, Mihály 
János, Petrik Zoltán, Plan Miksa, Renner Béla, Sági Károly, Simon 
Gyula, Takaró György, Tetlák Andor, Vérthelyi János. (16)

Két hónap múlva teendő javító érettségi vizsgálatra utasíttatott 
6 tanuló.

Az érettségit tett tanulók pályaválasztása: pap 6, jogász 4, orvos 
3, tanár 3, gyógyszerész 1, mérnök 14, közgazdász 2, kereskedő 4, 
tisztviselő 4, katona 2, állatorvos 1, művész 1, gazdasági 3, ipari 2, 
újságírói 2, bizonytalan 2.

XV. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRE.

1. Beírás és a tanév kezdete.
Június 15, 9-től 11-ig beírás a II—VIIL osztályokba. Volt 

tanítványaink e napon kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz 
számukra külön beírás.
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Június 22, 8-tól 12-ig beírás az I. osztályba; 8-tól 10-ig kizáró
lag csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.

Szeptember 1-én délelőtt 8 órai kezdettel javítóvizsgálatok. 
Ugyanaznap délután 3-tól 5 ig beírás a javító vizsgát tett tanulók 
részére, másoknak csak az esetben, ha az illető osztályban van hely.

Szeptember 2. és 3. délelőtt 8 órától magán-, pótló és külön
bözeti vizsgálatok.

Szeptember 4-én délelőtt 8 órakor istentisztelet, 9-kor évmeg
nyitó ünnepély, utána osztályrendezés.

Szeptember 5—8 írásbeli érettségi vizsgálat.
Szeptember 9. Szóbeli érettségi vizsgálat.
Az I. osztályba való beírásnál szükség van a születési anya

könyvi kivonatra, elemi iskolai IV. osztályú bizonyítványra és ol
tási bizonyítványra.

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

2. Tandíjfizetési szabályzat.
A budapesti evangélikus gimnáziumban a beiratási díj 22 P, 

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

A beiratási díjat a 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 fizethető a beírásnál és a tanév 
elején, de négy részletben is fizethető. Az I. részlet esedékes leg
később október 3-ig, a II. részlet december 3-ig, a III. részlet már
cius 3-ig, a IV. részlet május 3-ig. A tandíjrészletek befizetése 
postatakarékpénztári befizetési lapokkal történik. A tanulók a 
tandíj lefizetését postatakarékpénztári elismervénnyel igazolják.

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

Az üzemi pótlék fizetése alól való felmentésnek csak a leg
ritkább 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
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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. Az I. 
osztályban az első félévben általában nem adhatunk mentességet 
vagy kedvezményt.

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

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

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

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 kötelezővé tenni.
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